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Mahasubhashitasangraha

મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@0001@1અંશવ તવ િનશાકર નનંૂ ક પતા ત ણકેતકખ ડઃૈ ।
MSS@0001@2યને પા ડુરતરદ્યુતયાે નઃ ક ટકૈિરવ તુદ ત શર રમ્॥ ૦૦૦૧॥
MSS@0002@1અંશકંુ હૃતવતા તનુબાહુ- વ તકાિપિહતમુગ્ધકુચાગ્રા ।
MSS@0002@2 ભન્નશઙ્ખવલયં પિરણતે્રા પયર્ર ભ

રભસાદ ચરાેઢા॥ ૦૦૦૨॥
MSS@0003@1અંશકુ મવ શીતભયાત્ સં ત્યાન વચ્છલને િહમધવલમ્ ।
MSS@0003@2અ ભાે ભરિપ ગ્ હીતં પ યત શ શરસ્ય માહા યમ્॥ ૦૦૦૩॥
MSS@0004@1અંશકેુન જઘનં તરાેદધે ક ચુકેન ચ કુચાૈ ગીદશૃામ્ ।
MSS@0004@2પીયમાનમિનશં પ્રયેક્ષણૈઃ ક્ષામતા મવ જગામ મ યમમ્॥ ૦૦૦૪॥
MSS@0005@1અંશપુા ણ ભરતીવ િપપાસઃુ પદ્મજં મધુ શં રસિય વા ।
MSS@0005@2ક્ષીબતા મવ ગતઃ ક્ષ તમે યં લાેિહતં

વપુ વાહ પતઙ્ગઃ॥ ૦૦૦૫॥
MSS@0006@1અંશમુાનિપ િવપાકિપશઙ્ગં પમાપ પિરતાે િદવસા તે ।
MSS@0006@2કઃ પરાેઽત્ર ન િવકારમપુેયાદ્ વા તભીમપિરવે લતમૂ તઃ॥ ૦૦૦૬॥
MSS@0007@1અંશાે દ ડસમઃ પવૂર્ઃ પ્રયાસસમ ઉત્તમઃ ।
MSS@0007@2િવલાપેાે વા યથાલાભં પ્રક્ષપેસમ અેવ વા॥ ૦૦૦૭॥
MSS@0008@1અંશાેઽિપ દુષ્ટિદષ્ટાનાં પરેષાં સ્યાદ્ િવનાશકૃત્ ।
MSS@0008@2બાલલેશાેઽિપ વ્યાઘ્રાણાં યત્ સ્યા િવતહાનયે॥ ૦૦૦૮॥
MSS@0009@1અંસાવવષ્ટ ધનતા સમાિધઃ શરાેધરાયા રિહતપ્રયાસઃ ।
MSS@0009@2 તા િવકારાં ત્યજતા મખુને પ્રસાદલ મીઃ શશલા છનસ્ય॥ ૦૦૦૯॥
MSS@0010@1અંસાલ બતવામકુ ડલધરં મ દાેન્નતભ્રૂલતં િક ચત્
કુ ચતકાેમલાધરપુટં સા ચપ્રસાર ક્ષણમ્ ।
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મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@0010@2અલાેલાઙ્ગુ લપ લવૈમુર્ર લકામાપૂરય તં મુદા મૂલે
ક પતરાે સ્ત્રભઙ્ગલ લતં યાયે જગન્માેહનમ્॥ ૦૦૧૦॥
MSS@0011@1અંસાસક્તકપાેલવંશવદનવ્યાસક્ત બ બાધર-

દ્વ દ્વાેદ િરતમ દમ દપવ પ્રાર ધમુગ્ધ વિનઃ ।
MSS@0011@2ઈષદ્વિક્રમલાેલહારિનકરઃ
પ્રત્યેકરાેકાનન- ય ચચ્ચ ચદુદ ચદઙ્ગુ લચય વાં પાતુ
રાધાધવઃ॥ ૦૦૧૧॥
MSS@0012@1અંસને કણ ચબુકેન વક્ષઃ કરદ્વયનેા ક્ષ તરાેદધાનામ્ ।
MSS@0012@2સતંાડયામાસ હિરઃ સમેત્ય ચકાેરનતે્રાં ચલુકાેદકેન॥ ૦૦૧૨॥
MSS@0013@1અંહઃ સહંરદ ખલં સકૃદુદયાદેવ સકલલાેકસ્ય ।
MSS@0013@2તર ણિરવ ત મરજલિધ જય ત જગન્મઙ્ગલં હરેનાર્મ॥ ૦૦૧૩॥
MSS@0014@1અક ટકા પુ પમહી વેશયાે ષદમા કા ।
MSS@0014@2મિ ત્રહીના ચ રાજ્યશ્રીભુર્જ્યતે િવટચેટકૈઃ॥ ૦૦૧૪॥
MSS@0015@1અક ઠસ્ય ક ઠે કથં પુ પમાલા િવના ના સકાયાઃ કથં ધપૂગ ધઃ ।
MSS@0015@2અકણર્સ્ય કણ કથં ગીત ત્યમ્ અપાદસ્ય પાદે કથં મે પ્રણામઃ॥ ૦૦૧૫॥
MSS@0016@1અકપદ્દર્કસ્ય િવફલં જનુિર ત નીમહે મહેશાેઽિપ ।
MSS@0016@2 શર સ કૃતને કપદ્દ ભવ ત જટાજૂટકેનાિપ॥ ૦૦૧૬॥
MSS@0017@1અકરવમિધમાૈ લ પાદપદ્માવપનય માિનિન માિનતામકા ડે ।
MSS@0017@2યિદ પરરમણીં ગત તદાથ તનયુગ લઙ્ગયુગં શા મ ત વ॥ ૦૦૧૭॥
MSS@0018@1અક ણ કાતરમનસા દ શતનીરા િનર તરાલેયમ્ ।
MSS@0018@2 વામનુધાવ ત િવમખંુ ગઙ્ગવે ભગીરથં દૃ ષ્ટઃ॥ ૦૦૧૮॥
MSS@0019@1અક ણ વમકારણિવગ્રહઃ પરધનાપહૃ તઃ પરયાે ષતઃ ।
MSS@0019@2 વજનબ ધજુને વસિહ તા પ્રકૃ ત સધ મદં િહ દુરાત્મનામ્॥ ૦૦૧૯॥
MSS@0020@1અક ણ ષાભાશા સ ધાે િવમુ ચ મમા ચલં તવ
પિર ચતઃ નેહઃ સ યઙ્મયેત્ય ભધાિયનીમ્ ।
MSS@0020@2અિવરલગલદ્વા પાં ત વી ં િનર તિવભષૂણાં ક ઇહ
ભવતી ં ભદ્રે િનદ્રે િવના િવિનવેદયેત્॥ ૦૦૨૦॥
MSS@0021@1અકરાેઃ િકમુ નતે્રશાે ણમાનં િકમકાષ ઃ કરપ લવાવરાેધમ્ ।
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MSS@0021@2કલહં િકમધાઃ કુ્રધા રસજ્ઞે િહતમથ ન િવદ ત દૈવદષ્ટાઃ॥ ૦૦૨૧॥
MSS@0022@1અકણર્મકરાેચ્છેષં િવિધબ્રર્હ્મા ડભઙ્ગધીઃ ।
MSS@0022@2શ્રુ વા રામકથાં ર યાં શરઃ કસ્ય ન ક પતે॥ ૦૦૨૨॥
MSS@0023@1અકણર્ધારાશગુસં તાઙ્ગતાં ગતૈરિરત્રેણ િવનાસ્ય વૈિર ભઃ ।
MSS@0023@2િવધાય યાવત્તરણે ભદામહાે િનમ જ્ય તીણર્ઃ સમરે ભવાણર્વઃ॥ ૦૦૨૩॥
MSS@0024@1અકતર્વં્ય ન કતર્વં્ય પ્રાણૈઃ ક ઠગતૈરિપ ।
MSS@0024@2કતર્વ્યમવે કતર્વં્ય પ્રાણૈઃ ક ઠગતૈરિપ॥ ૦૦૨૪॥
MSS@0025@1અકતર્વ્યે વસા વીવ ણા પ્રેરયતે જનમ્ ।
MSS@0025@2તમવે સવર્પાપે યાે લ માતવે રક્ષ ત॥ ૦૦૨૫॥
MSS@0026@1અકમર્ણાં વૈ ભૂતાનાં ત્તઃ સ્યાન્ ન િહ કાચન ।
MSS@0026@2તદેવા ભ્રપ્રપદે્યત ન િવહ યાત્ કથચંન॥ ૦૦૨૬॥
MSS@0027@1અકમર્શીલં ચ મહાશનં ચ લાેક દ્વષં્ટ બહુમાયં શસંમ્ ।
MSS@0027@2અદેશકાલજ્ઞમિનષ્ટવષેમ્ અેતાન્ ગ્ હે ન પ્ર તવાસયીત॥ ૦૦૨૭॥
MSS@0028@1અકલઙ્કચ દ્રકલયા ક લતા સા ભા ત વા ણી ત ણી ।
MSS@0028@2ભાલસ્થલીવ શ ભાેઃ સં યા યાનાપેિવષ્ટસ્ય॥ ૦૦૨૮॥
MSS@0029@1અકલઙ્કા તકે કા તઃ કે ત કાલઙ્કલિઙ્કનઃ ।
MSS@0029@2અ ણે ત ણે મસ્યા ધાવં કામયતે શશી॥ ૦૦૨૯॥
MSS@0030@1અકલઙ્કા પુલકવતી સ નેહા મુક્તક ચુક યામા ।
MSS@0030@2પતતુ તવાેર સ દિયતા ખડ્ગલતા વૈિરણઃ શર સ॥ ૦૦૩૦॥
MSS@0031@1અકલઙ્કાે દૃઢઃ શદુ્ધઃ પિરવાર ગુણા વતઃ ।
MSS@0031@2સદં્વશાે હૃદયગ્રાહી ખડ્ગઃ સસુદશૃ તવ॥ ૦૦૩૧॥
MSS@0032@1અક લતિનજપર પઃ વકમિપ દાષેં પર સ્થતં વે ત્ત ।
MSS@0032@2નાવા સ્થત તટસ્થાન્ અચલાનિપ િવચ લતાન્ મનુતે॥ ૦૦૩૨॥
MSS@0033@1અક લયુગમખવર્મત્ર હૃદ્યં વ્યચરદપાપઘનાે યતઃ કુટુ બી ।
MSS@0033@2મમ ચિરહ લ મણાગ્રજેન પ્રભવ ત શમર્દશાસ્યમદન॥ ૦૦૩૩॥
MSS@0034@1અક લલતપ તે વેીયર્પ્ર થ યશાેિનધા-
વિવતથમદ માતે રાષેાન્મનુાવ ભધાવ ત ।
MSS@0034@2અ ભનવધનુિવદ્યાદપર્ક્ષમાય ચ કમર્ણે સુ્ફર ત
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રભસાત્ પા ણઃ પાદાપેસગં્રહણાય ચ॥ ૦૦૩૪॥
MSS@0035@1અક પઃ વાઙ્ગચેષ્ટાયાં શકુ ત ઇવ પ જરે ।
MSS@0035@2અનુચ્છ્વસ મરન્ પવૂ ગભ િક નામ િવ દતે॥ ૦૦૩૫॥
MSS@0036@1અક માત્ પ્રિક્રયા ણાં અક માચ્ચાપકષર્ણમ્ ।
MSS@0036@2શભુાશભુે મહ વં ચ પ્રકતુ બુ દ્ધલાઘવાત્॥ ૦૦૩૬॥
MSS@0037@1અક માદિપ યઃ ક શ્ચદ્ અથ પ્રા ાે ત પૂ ષઃ ।
MSS@0037@2તં હઠેને ત મ ય તે સ િહ યત્નાે ન કસ્ય ચત્॥ ૦૦૩૭॥
MSS@0038@1અક માદુન્મત્ત પ્રહર સ િકમ વ ક્ષ ત હં હ્ર દં
હ તાઘાતૈિવદલ સ િકમુ ફુ લન લનમ્ ।
MSS@0038@2તદા નીમ તે કિરવર બલાેદ્ગારમસમં સટાં સપુ્તસ્યાિપ
શ સ યિદ પ ચાનન શશાેઃ॥ ૦૦૩૮॥

MSS@0039@1અક માદેક મન્ પ થ સ ખ મયા યામનુતટં વ્રજ ત્યા
દષૃ્ટાેઽયં નવજલધર યામલતનુઃ ।
MSS@0039@2સ દગૃ્ભઙ્ગ્યા િક વાકુ ત ન િહ ને તત ઇદં મનાે
મે વ્યાલાેલં ક્વચન ગ્ હકૃત્યે ન લગતે॥ ૦૦૩૯॥
MSS@0040@1અક માદેવ કુ ય ત પ્રસીદ ત્યિન મત્તતઃ ।
MSS@0040@2શીલમેતદસાધનૂામ્ અભ્રં પાિર લવં યથા॥ ૦૦૪૦॥
MSS@0041@1અક માદેવ ત વઙ્ગી જહાસ યિદયં પનુઃ ।
MSS@0041@2નનંૂ પ્રસનૂબાણાેઽસ્યાં વારાજ્યમિધ તષ્ઠ ત॥ ૦૦૪૧॥
MSS@0042@1અક માદેવ તે ચ ડ સુ્ફિરતાધરપ લવમ્ ।
MSS@0042@2મખંુ મુક્તા ચાે ધત્તે ઘમાર્ ભઃકણમ જર ઃ॥ ૦૦૪૨॥
MSS@0043@1અક માદેવ યઃ કાપેાદ્ અભી ણં બહુ ભાષતે ।
MSS@0043@2ત માદુ દ્વજતે લાેકઃ સસુ્ફ લઙ્ગાિદવાનલાત્॥ ૦૦૪૩॥
MSS@0044@1અક માદ્દવ્ે ષ્ટ યાે ભક્તમ્ આજન્મપિરસિેવતમ્ ।
MSS@0044@2ન વ્ય જને ચયર્સ્ય ત્યાજ્યાે પ ઇવાતુરઃ॥ ૦૦૪૪॥
MSS@0045@1અકા ડકાેિપનાે ભતુર્ર યાસક્તેશ્ચ યાે ષતઃ ।
MSS@0045@2પ્રશા તશ્ચેતસઃ કતુ બ્રહ્મણાિપ ન શક્યતે॥ ૦૦૪૫॥
MSS@0046@1અકા ડ તમાનસવ્યવ સતાે સવૈઃ
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સારસરૈકા ડપટુતા ડવૈરિપ શખ ડનાં મ ડલૈઃ ।
MSS@0046@2િદશઃ સમવલાેિકતાઃ સરસિનભર્રપ્રાે લસદ્-
ભવ થવુ થનીરજિનભૂરજઃ યામલાઃ॥ ૦૦૪૬॥
MSS@0047@1અકા ડપાત તાનામ્ અસ્ત્રાણાં મમર્ભેિદનામ્ ।
MSS@0047@2ગાઢશાેકપ્રહારાણામ્ અ ચ તવૈ મહાષૈધમ્॥ ૦૦૪૭॥
MSS@0048@1અકા ડે વક્ષાજે ખ લતવસનવ્યા તકરં ષા
જૃ ભાર ભાેન્ન મતભજુબ ધાેન્નતકુચમ્ ।
MSS@0048@2 થા યાતાયાતૈઃ કપટક લતા યાે યહ સતં
હર ત્યેતા શ્ચત્તા યહહ જગતાં વારવિનતાઃ॥ ૦૦૪૮॥
MSS@0049@1અકામસ્ય િક્રયા કા ચદ્ દૃ યતે નેહ કઋિહ ચત્ ।
MSS@0049@2યદ્ય દ્ધ કુ તે િક ચત્ તત્તત્ કામસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૦૦૪૯॥
MSS@0050@1અકામાં કામયાનસ્ય શર રમપુત યતે ।
MSS@0050@2ઇચ્છ તી ં કામયાનસ્ય પ્રી તભર્વ ત શાેભના॥ ૦૦૫૦॥
MSS@0051@1અકામાન્ કામય ત યઃ કામયાનાન્ પિર દ્વષન્ ।
MSS@0051@2બલવ તં ચ યાે દ્વે ષ્ટ તમાહુમૂર્ઢચેતસમ્॥ ૦૦૫૧॥
MSS@0052@1અકારણં પમકારણં કુલં મહ સુ નીચષેુ ચ કમર્ શાેભતે ।
MSS@0052@2ઇદં િહ પં પિરભુતપવૂર્કં તદેવ ભૂયાે બહુમાનમાગતં॥ ૦૦૫૨॥
MSS@0053@1અકારણં વ્યાકરણં ત ત્રીશ દાેઽ યકારણમ્ ।
MSS@0053@2અકારણં ત્રયાે વેદા ત ડુલા તત્ર કારણમ્॥ ૦૦૫૩॥
MSS@0054@1અકારણાિવ કૃતકાપેદા ણાત્ ખલાદ્ભયં કસ્ય ન નામ યતે ।
MSS@0054@2િવષં મહાહેિરવ યસ્ય દુવર્ચઃ સદુુઃસહં સિંનિહતં સદા મખુે॥ ૦૦૫૪॥
MSS@0055@1અકારણને િવપ્રે યાે યઃ કુ ય ત નરાિધપઃ ।
MSS@0055@2 ણસપ સ ગ્ હ્ણા ત શરસા બલદઋિપતઃ॥ ૦૦૫૫॥
MSS@0056@1અકાયર્કરણાદ્ભીતઃ કાયાર્ણાં ચ િવવજર્નાત્ ।
MSS@0056@2અકાલે મ ત્રભેદાચ્ચ યને માદે્યન્ન તત્ િપબેત્॥ ૦૦૫૬॥
MSS@0057@1અકાયર્પ્ર તષેધશ્ચ કાયાર્ણાં ચ પ્રવતર્નમ્ ।
MSS@0057@2પ્રદાનં ચ પ્રદેયાનામ્ અદેયાનામસગં્રહઃ॥ ૦૦૫૭॥
MSS@0058@1અકાયર્મસકૃત્ કૃ વા દૃ ય તે હ્યધના નરાઃ ।
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MSS@0058@2ધનયુક્તા વધમર્સ્થા દૃ ય તે ચાપરે જનાઃ॥ ૦૦૫૮॥
MSS@0059@1અકાયાર્ યિપ પયાર્ ય કૃ વાિપ જનાજર્નં ।
MSS@0059@2િવધીયતે િહતં યસ્ય સ દેહઃ કસ્ય સુ સ્થરઃ॥ ૦૦૫૯॥
MSS@0060@1અકાય ત યાે વા ભવ ત િવતથઃ કામમથવા
તથા યુચ્ચૈધાર્ ાં હર ત મિહમાનં જનરવઃ ।
MSS@0060@2તુલાેત્તીણર્સ્યાિપ પ્રકટિનહતાશષેતમસાે રવે તાદકૃ્તે ે
ન િહ ભવ ત ક યાં ગત ઇ ત॥ ૦૦૬૦॥
MSS@0061@1અકાલચયાર્ િવષમા ચ ગાેષ્ઠ કુ મત્રસવેા ન કદાિપ કાયાર્ ।
MSS@0061@2પ યા ડજં પદ્મવને પ્રસપંુ્ત ધનુિવમુક્તને શરેણ ભન્નમ્॥ ૦૦૬૧॥
MSS@0062@1અકાલજલદે દાેઃ સા હૃદ્યા વદનચ દ્રકા ।
MSS@0062@2િનતં્ય કિવચકાેરૈયાર્ પીયતે ન ચ હીયતે॥ ૦૦૬૨॥
MSS@0063@1અકાલજલદશ્લાેકૈ શ્ચત્રમાત્મકૃતૈિરવ ।
MSS@0063@2 તઃ કાદ બર રામાે નાટકે પ્રવરઃ કિવઃ॥ ૦૦૬૩॥
MSS@0064@1અકાલજલદચ્છન્નમ્ આલાેક્ય રિવમ ડલમ્ ।
MSS@0064@2ચક્રવાકયુગં રાૈ ત રજનીભયશઙ્કયા॥ ૦૦૬૪॥
MSS@0065@1અકાલ ત્યું પિરહૃત્ય િવતં દદા ત યાે દેહસખંુ ચ દેિહનામ્ ।
MSS@0065@2નતને ધાત્રા ત સમઃ કુતાેઽિધકાે ન િવતાદ્દાન મહા તિરચ્યતે॥ ૦૦૬૫॥
MSS@0066@1અકાલ ત્યુિવશ્વાસાે િવશ્વસન્ િહ િવપદ્યતે ।
MSS@0066@2ય મન્ કરાે ત િવશ્વાસં સ વત્યપરાે તઃ॥ ૦૦૬૬॥
MSS@0067@1અકાલસહમત્ય પં મખૂર્વ્યસિનનાયકમ્ ।
MSS@0067@2અગુપ્તં ભી યાેધં ચ દુગર્વ્યસનમુચ્યતે॥ ૦૦૬૭॥
MSS@0068@1અકાલસૈ યયુક્ત તુ હ યતે કાલયાેિધના ।
MSS@0068@2કાૈ શકેન હતજ્યાે તિનશીથ ઇવ વાયસઃ॥ ૦૦૬૮॥
MSS@0069@1અકાલે કૃત્યમાર ધં કઋતું નાથાર્ય ક પતે ।
MSS@0069@2તદેવ કાલ આર ધં મહતેઽથાર્ય ક પતે॥ ૦૦૬૯॥
MSS@0070@1અકાલે ગ જતે દેવે દુિદનં વાથવા ભવેત્ ।
MSS@0070@2પવૂર્કા ડહતં લક્ષ્યમ્ અન યાયં પ્રચક્ષતે॥ ૦૦૭૦॥
MSS@0071@1અિકચનઃ પિરપતન્ સખુમા વાદિય ય સ ।
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MSS@0071@2અિકચનઃ સખંુ શતેે સમુ ત્તષ્ઠ ત ચવૈ િહ॥ ૦૦૭૧॥
MSS@0072@1અિકચન વં રાજં્ય ચ તુલયા સમતાેલયત્ ।
MSS@0072@2અિકચન વમિધકં રાજ્યાદિપ જતાત્મનઃ॥ ૦૦૭૨॥
MSS@0073@1અિકચનસ્ય દા તસ્ય શા તસ્ય સમચેતસઃ ।
MSS@0073@2મયા સતંુષ્ટમનસઃ સવાર્ઃ સખુમયા િદશઃ॥ ૦૦૭૩॥
MSS@0074@1અિકચનસ્ય શદુ્ધસ્ય ઉપપન્નસ્ય સવર્શઃ ।
MSS@0074@2અવેક્ષમાણસ્ત્રીં લાેકાન્ ન તુલ્યમપુલક્ષયે॥ ૦૦૭૪॥
MSS@0075@1અિકચનાશ્ચ દૃ ય તે પુ ષા શ્ચર િવનઃ ।
MSS@0075@2સ દ્ધે ચ કુલે તા િવન ય ત પતંગવત્॥ ૦૦૭૫॥
MSS@0076@1અિક ચ કાિરણાં દ નૈરાકૃષ્ટગુણકમર્ણામ્ ।
MSS@0076@2અઘાય ગતસ વાનાં દશર્ન પશર્નાિદકમ્॥ ૦૦૭૬॥
MSS@0077@1અક ત ચાિપ ભૂતાિન કથિય ય ત તેઽવ્યયામ્ ।
MSS@0077@2સભંાિવતસ્ય ચાક તમર્રણાદ તિરચ્યતે॥ ૦૦૭૭॥
MSS@0078@1અક તયર્સ્ય ગીયેત લાેકે ભૂતસ્ય કસ્ય ચત્ ।
MSS@0078@2પતત્યેવાધમાં લાેકાન્ યાવચ્છ દઃ પ્રક ત્યર્તે॥ ૦૦૭૮॥
MSS@0079@1અક તિન દ્યતે દેવૈઃ ક તલાકેષુ પજૂ્યતે ।
MSS@0079@2ક ત્યર્થ તુ સમાર ભઃ સવષાં સમુહાત્મનામ્॥ ૦૦૭૯॥
MSS@0080@1અક તઃ કારણં યાે ષદ્ યાે ષદ્વરૈસ્ય કારણમ્ ।
MSS@0080@2સસંારકારણં યાે ષદ્ યાે ષતં વજર્યેત્તતઃ॥ ૦૦૮૦॥
MSS@0081@1અકુ ઠાે ક ઠયા પૂણર્મ્ અક ઠં કલક ઠ મામ્ ।
MSS@0081@2ક બુક ઠ્યાઃ ક્ષણં ક ઠે કુ ક ઠા તમુદ્ધર॥ ૦૦૮૧॥
MSS@0082@1અકુબેરપુર િવલાેકનં ન ધરાસનૂુકરં કદાચન ।
MSS@0082@2અથ ત પ્ર તકારહેતવે- ઽદમય તીપ તલાેચનં ભજ॥ ૦૦૮૨॥
MSS@0083@1અકુવર્ તાેઽિપ પાપાિન શચુયઃ પાપસશં્રયાત્ ।
MSS@0083@2પરપાપૈિવન ય ત મ સ્યા નાગહ્ર દે યથા॥ ૦૦૮૩॥
MSS@0084@1અકુલાનાં કુલે ભાવં કુલીનાનાં કુલક્ષયમ્ ।
MSS@0084@2સયંાેગં િવપ્રયાેગં ચ પ ય ત ચર િવનઃ॥ ૦૦૮૪॥
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MSS@0085@1અકુલીનઃ કુલીનશ્ચ મયાર્દાં યાે ન લઙ્ઘયેત્ ।
MSS@0085@2ધમાર્પેક્ષી દુદાર્ તઃ સ કુલીનશતવૈર્રઃ॥ ૦૦૮૫॥
MSS@0086@1અકુલીન તુ પુ ષઃ પ્રકૃતઃ સાધુસકં્ષયાત્ ।
MSS@0086@2દુલર્ભૈશ્વયર્સ પ્રાપ્તાે ગિવતઃ શત્રુતાં વ્રજેત્॥ ૦૦૮૬॥
MSS@0087@1અકુલીનાેઽિપ મખૂાઽિપ ભપૂાલં યાેઽત્ર સવેતે ।
MSS@0087@2અિપ સમંાનહીનાેઽિપ સ સવર્ત્ર પ્રપજૂ્યતે॥ ૦૦૮૭॥
MSS@0088@1અકુલે પ તતાે રા મખૂર્પતુ્રાે િહ પ ડતઃ ।
MSS@0088@2િનધર્નસ્ય ધનપ્રા પ્ત ણવન્મ યતે જગત્॥ ૦૦૮૮॥
MSS@0089@1અકૂપારાદ્ વાિર પ્રચુરતરમાદાય જલદઃ સ દાના યક્ષાેઽિપ
પ્રિકર ત જલં નાદ્ભુત મદમ્ ।
MSS@0089@2સ મેઘાે ધ યાે યત્ પિરિકર ત મુક્તાફલતયા યદ યાસાૈ ક તનર્ટ ત
પનાર કુચતટે॥ ૦૦૮૯॥

MSS@0090@1અકૂચાર્ર ભાેઽિપ પ્ર તચુબુકદેશં કરતલં પ્ર તજ્ઞાયાં કુવર્ન્ યવુ તષુ
દશૃં નગ્ધતરલાં ।
MSS@0090@2કુમારાેઽહં કારાત્ પિરષિદ સમાનાનગણયન્ ભુ ૈ વક્ષઃ પ યન્નવવય સ
કા ત િવતનુતે॥ ૦૦૯૦॥
MSS@0091@1અકૃતકવલાર ભવૈર્ક્ત્રૈભર્યસ્થ ગતેક્ષણાઃ િકમિપ વ લતગ્રીવં
સ્થ વા મુહુ ર્ગપઙ્ક્તયઃ ।
MSS@0091@2ગગનમસકૃ પ ય ત્યેતા તથાશ્રુઘનૈમુર્ખૈિનપત ત યથા
શ ◌ૃઙ્ગાગ્રે યાેઽક્રમં નયનાેદકમ્॥ ૦૦૯૧॥
MSS@0092@1અકૃતજ્ઞમનાય ચ દ ઘર્રાષેમનાજર્વમ્ ।
MSS@0092@2ચતુરાે િવ દ્ધ ચા ડાલાઞ્ ત્યા યેત પ ચમઃ॥ ૦૦૯૨॥
MSS@0093@1અકૃતત્યાગમિહ ાં મ યા િક રાજરાજશ દેન ।
MSS@0093@2ગાેપ્તારં ન િનધીનાં મહય ત મહેશ્વરં િવબુધાઃ॥ ૦૦૯૩॥
MSS@0094@1અકૃત દ્વષદુન્ન ત ચ્છદઃ શ્રતસરંક્ષણવ યકમર્ણઃ ।
MSS@0094@2પુ ષસ્ય િનરથર્કઃ કરઃ િકલ ક ડૂયનમાત્રસાથર્કઃ॥ ૦૦૯૪॥
MSS@0095@1અકૃતપ્રેમવૈ વરં ન પનુઃ સં તિવઘિટતપ્રેમા ।
MSS@0095@2ઉદૃ્ધતનયન તા ય ત યથા િહ ન તથેહ તા ધઃ॥ ૦૦૯૫॥
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MSS@0096@1અકૃત િવશદધા ાે બ બસારં ગ્ હી વા દિયત યવુ તવક્ત્રં લાેકધાત્રે ત
િવદ્મઃ ।
MSS@0096@2ન િહ ન િહ ભવદ યાે માેહ અેવષૈ મત્ર સતગરલિનધાનં ત વતાે
િન શ્ચનુ વમ્॥ ૦૦૯૬॥
MSS@0097@1અકૃતસ્યાગમાે ના ત કૃતે નાશાે ન િવદ્યતે ।
MSS@0097@2અક માદેવ લાેકાેઽયં ણે દાસીકૃત વયા॥ ૦૦૯૭॥
MSS@0098@1અકૃતાત્માનમાસાદ્ય રા નમનયે રતમ્ ।
MSS@0098@2સ દ્ધાિન િવન ય ત રાષ્ટ્ર ા ણ નગરા ણ ચ॥ ૦૦૯૮॥
MSS@0099@1અકૃતેઽ યુદ્યમે પુંસામ્ અ યજન્મકૃતં ફલમ્ ।
MSS@0099@2શભુાશભંુ સમ યે ત િવિધના સિંનયાે જતમ્॥ ૦૦૯૯॥
MSS@0100@1અકૃતે વવેકાયષુ ત્યુવ સ પ્રકષર્ ત ।
MSS@0100@2યવુવૈ ધમર્શીલઃ સ્યાદ્ અિન મતં્ત િહ િવતમ્॥ ૦૧૦૦॥
MSS@0101@1અકૃતાપેદ્રવઃ ક શ્ચન્ મહાનિપ ન પજૂ્યતે ।
MSS@0101@2પજૂય ત નરા નાગાન્ ન તાક્ષ્ય નાગઘા તનમ્॥ ૦૧૦૧॥
MSS@0102@1અકૃતયં નવૈ કૃત્યં સ્યાત્ પ્રાણત્યાગેઽ યપુ સ્થતે ।
MSS@0102@2ન ચ કૃતં્ય પિરત્યાજ્યમ્ અેષ ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૦૧૦૨॥
MSS@0103@1અકૃતયં મ યતે કૃતયં અગ યં મ યતે સગુમ્ ।
MSS@0103@2અભકં્ષ્ય મ યતે ભકં્ષ્ય સ્ત્રીવાક્યપ્રેિરતાે નરઃ॥ ૦૧૦૩॥
MSS@0104@1અકૃિત્રમપે્રમરસા િવલાસાલસગા મની ।
MSS@0104@2અસારે દગ્ધસસંારે સારં સારઙ્ગલાેચના॥ ૦૧૦૪॥
MSS@0105@1અકૃિત્રમિવલાસાઙ્કમ્ અ શ ક્ષતકલાક્રમમ્ ।
MSS@0105@2અિવભાગાઙ્ગસભુગં બભવૂ સરુતં તયાેઃ॥ ૦૧૦૫॥
MSS@0106@1અકૃ વા કમર્ યાે લાેકે ફલં િવ દ ત િવ ષ્ટતઃ ।
MSS@0106@2સ તુ વક્તવ્યતાં યા ત દ્વે યાે ભવ ત પ્રાયશઃ॥ ૦૧૦૬॥
MSS@0107@1અકૃ વા િનજદેશસ્ય રક્ષાં યાે િવ જગીષતે ।
MSS@0107@2સ પઃ પિરધાનને તમાૈ લઃ પુમાિનવ॥ ૦૧૦૭॥
MSS@0108@1અકૃ વા પરસતંાપમ્ અગ વા ખલનમ્રતામ્ ।
MSS@0108@2અનુ જ્ય સતાં વત્મર્ યત્ વ પમિપ તદ્ બહુ॥ ૦૧૦૮॥
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MSS@0109@1અકૃ વા પાૈ ષં યા શ્રીઃ િક તયાલસભાગ્યયા ।
MSS@0109@2કુરઙ્ગાેઽિપ સમશ્ના ત દૈવાદુપનતં ણમ્॥ ૦૧૦૯॥
MSS@0110@1અકૃ વા માનષું કમર્ યાે દૈવમનવુતર્તે ।
MSS@0110@2 થા શ્રા ય ત સ પ્રા ય પ ત ક્લીબ મવાઙ્ગના॥ ૦૧૧૦॥
MSS@0111@1અકૃ વા હેલયા પાદમ્ ઉચ્ચૈમૂર્ધર્સુ િવ દ્વષામ્ ।
MSS@0111@2કથકંારમનાલ બા ક તદ્યાર્મિધરાેહ ત॥ ૦૧૧૧॥
MSS@0112@1અકૃપણમશઠમચપલં યાે ગનમિવષાિદનં બુધં શરૂમ્ ।
MSS@0112@2યિદ નાશ્રય ત નરં શ્રીઃ શ્રીરેવ િહ વ ચતા ભવ ત॥ ૦૧૧૨॥
MSS@0113@1અકૃશં કુચયાેઃ કૃશં વલગ્ ે િવતતં ચ ષ િવ તં િનત બે ।
MSS@0113@2અ ણાધરમાિવર તુ ચત્તે ક ણાશા લ કપા લભાગધેયમ્॥ ૦૧૧૩॥
MSS@0114@1અકૃશં િનત બભાગે ક્ષામં મ યે સમુન્નતં કુચયાેઃ ।
MSS@0114@2અત્યાયતં નયનયાેમર્મ િવતમેતદાયા ત॥ ૦૧૧૪॥
MSS@0115@1અકૃષ્ટફલમૂલને વનવાસરતઃ સદા ।
MSS@0115@2કુ તેઽહરહઃ શ્રાદ્ધમ્ ઋ ષિવપ્રઃ સ ઉચ્યતે॥ ૦૧૧૫॥
MSS@0116@1અકેક િક કેક વચ સ ચતુરઃ િકન્ન કુરરઃ શકુઃ િકવા મૂકઃ સ ચ
કલરવઃ િક ક્ષતરવઃ ।
MSS@0116@2 વયાગ યૈઃ પુ યૈઃ િપકમધુિરમા ધીરગિરમા યતાે લ ધઃ ત ધઃ િકમ સ
ચરં નેહ સુ ચરમ્॥ ૦૧૧૬॥

MSS@0117@1અકાૈસમુી મન્મથચાપય ટ- રનંશકુા િવભ્રમવજૈય તી ।
MSS@0117@2લલાટરઙ્ગાઙ્ગણનતર્ક યમ્ અન જના ભ્રૂરનુયા ત દષૃ્ટમ્॥ ૦૧૧૭॥
MSS@0118@1અક્ર વઙ્ગમત તકં્ર ન શતક્રતનુા હુતમ્ ।
MSS@0118@2નાદત્ત મ ત વાક્યાથાર્ત્ તકં્ર શક્રસ્ય દુલર્ભમ્॥ ૦૧૧૮॥
MSS@0119@1અક્ર વથર્ મ ત જ્ઞા વા શકે્ર ન હુતવાન્ પુરા ।
MSS@0119@2નાદત્ત મ ત શાસ્ત્રાથાર્ત્ તકં્ર શક્રસ્ય દુલર્ભમ્॥ ૦૧૧૯॥
MSS@0120@1અક્રમેણાનપુાયને કમાર્ર ભાે ન સ ય ત ।
MSS@0120@2દિધસિપઃપયાંસીવ શબરસ્ય યથા િહ ગાેઃ॥ ૦૧૨૦॥
MSS@0121@1અક્રાેધં શક્ષય ત્ય યૈઃ ક્રાેધના યે તપાેધનાઃ ।
MSS@0121@2િનધર્ના તે ધનાયવૈ ધાતવુાદાપેદે શનઃ॥ ૦૧૨૧॥
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MSS@0122@1અક્રાેધનઃ ક્રાેધને યાે િવ શષ્ટ તથા ત ત ર ત તક્ષાેિવ શષ્ટઃ ।
MSS@0122@2અમાનષુે યાેમાનષુાશ્ચ પ્રધાના િવદ્વાં તથવૈાિવદુષઃ પ્રધાનઃ॥ ૦૧૨૨॥
MSS@0123@1અક્રાેધનઃ સત્યવાદ ભૂતાનામિવિહસકઃ ।
MSS@0123@2અનસયૂઃ સદાચારાે દ ઘર્માયુરવા ુયાત્॥ ૦૧૨૩॥
MSS@0124@1અક્રાેધનશ્ચ રાજે દ્ર સત્યશીલાે દૃઢવ્રતઃ ।
MSS@0124@2આત્માપેમશ્ચ ભૂતષેુ સ તીથર્ફલમશ્નુતે॥ ૦૧૨૪॥
MSS@0125@1અક્રાેધવૈરાગ્ય જતે દ્રય વં ક્ષમાદયાશા તજન પ્રય વમ્ ।
MSS@0125@2િનલાભદાતા ભયશાેકહાર જ્ઞાનસ્ય ચહં્ન ભયલક્ષણાિન॥ ૦૧૨૫॥
MSS@0126@1અક્રાેધસ્ય યદા ક્રાેધઃ સવર્નાશાય ક પતે ।
MSS@0126@2રાઘવસ્ય પ્રકાપેને બદ્ધાે નદનદ પ તઃ॥ ૦૧૨૬॥
MSS@0127@1અક્રાેધને જયેત્ ક્રાેધમ્ અસાધું સાધનુા જયેત્ ।
MSS@0127@2જયેત્ કદય દાનને જયેત્ સત્યેન ચા તમ્॥ ૦૧૨૭॥
MSS@0128@1અક્લા તદ્યુ ત ભવર્સ તકુસમુૈ તં્તસયન્ કુ તલાન્ અ તઃ ખેલ ત
ખ જર ટનયને કુ જેષુ ક જેક્ષણઃ ।
MSS@0128@2અ મન્મ દરકમર્ત તવ કરાૈ નાદ્યાિપ િવશ્રા યતઃ િક બ્રૂમાે ર સકાગ્રણીર સ
ઘટ નેયં િવલ બક્ષમા॥ ૦૧૨૮॥
MSS@0129@1અ ક્લષ્ટબાલત પ લવલાેભનીયં પીતં મયા સદયમવે રતાે સવષેુ ।
MSS@0129@2 બ બાધરં દશ સ ચેદ્ ભ્રમર પ્રયાયા વાં કારયા મ
કમલાેદરબ ધનસ્થમ્॥ ૦૧૨૯॥
MSS@0130@1અક્લેશાિદવ ચ તતમ્ ઉપ તષ્ઠ ત સદ્ધમવે પુ યવતામ્ ।
MSS@0130@2ઉડ્ડીયાપુ યવતાં ગચ્છ ત કપાેતકાઃ પ ય॥ ૦૧૩૦॥
MSS@0131@1અક્ષત્રાિરકૃતા ભમ યુિનધનપ્રાેદ્ભૂતતીવ્રભ્રવુઃ પાથર્સ્યાકૃત
શાત્રવપ્ર તકૃતેર તઃ શચુા મુહ્યતઃ ।
MSS@0131@2ક ણાર્ બા પકણૈઃ પત ત ધનુ ષ વ્રીડાજડા દષૃ્ટયાે હા વ સે ત ગરઃ
સુ્ફર ત ન પનુિનયાર્ ત વક્ત્રાદ્બિહઃ॥ ૦૧૩૧॥
MSS@0132@1અક્ષદેવનપણીકૃતેધરે કા તયાજેર્યપરાજયે સ ત ।
MSS@0132@2અત્ર વક્તુ યિદ વે ત્ત મન્મથઃ ક તયાજેર્ય ત યતેઽિપ વા॥ ૦૧૩૨॥
MSS@0133@1અક્ષદ્યૂત જતાધરગ્રહિવધાવીશાેઽ સ ત ખ ડના- દાિધક્યે વદ કાે
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ભવાિન ત ષા કાપેા ચતભ્રૂ લતમ્ ।
MSS@0133@2 વદ્ય ખન્નકરા ।ગ્રકુડ્મ। લપરાયત્તીકૃતાસ્યસ્ય મે મુગ્ધાક્ષીપ્ર તકૃત્ય
તત્ કૃતવતી દ્યૂતેઽિપ યન્ના જતમ્॥ ૦૧૩૩॥
MSS@0134@1અક્ષમઃ ક્ષમતામાનાે િક્રયાયાં યઃ પ્રવતર્તે ।
MSS@0134@2સ િહ હાસ્યા પદ વં ચ લભતે પ્રાણસશંયમ્॥ ૦૧૩૪॥
MSS@0135@1અક્ષમાલાપ ત્તજ્ઞા કુશાસનપિરગ્રહા ।
MSS@0135@2બ્રાહ્મીવ દાજૈર્ની સસંદ્ વ દનીયા સમખેલા॥ ૦૧૩૫॥
MSS@0136@1અક્ષમા હ્ર ીપિરત્યાગઃ શ્રીનાશાે ધમર્સકં્ષયઃ ।
MSS@0136@2અ ભ યાપ્રાજ્ઞતા ચવૈ સવ લાેભાત્ પ્રવતર્તે॥ ૦૧૩૬॥
MSS@0137@1અક્ષમાેઽસત્યસધંશ્ચ પરદાર શસંકૃત્ ।
MSS@0137@2પચ્યતે નરકે વવે દહ્યમાનઃ વકમર્ણા॥ ૦૧૩૭॥
MSS@0138@1અક્ષરદ્વયમ ય તં ના ત ના તી ત યત્ પુરા ।
MSS@0138@2તિદદં દેિહ દેહી ત િવપર તમપુ સ્થતમ્॥ ૦૧૩૮॥
MSS@0139@1અક્ષરમતૈ્રીભાજઃ સાલંકારસ્ય ચા ત્તસ્ય ।
MSS@0139@2િક બ્રૂમાે સ ખ યનૂાે ન િહ ન િહ સ ખ પદ્યબ ધસ્ય॥ ૦૧૩૯॥
MSS@0140@1અક્ષરાણામકારાેઽહમ્ ઇ ત િવ ઃ વયં બ્રવુન્ ।
MSS@0140@2ભવતા સાેઽિપ યત્ સત્યમ્ આકારેણ લઘૂકૃતઃ॥ ૦૧૪૦॥
MSS@0141@1અક્ષરા ણ પર ક્ષ્ય તામ્ અ બરાડ બરેણ િકમ્ ।
MSS@0141@2શભંુર બરહીનાેઽિપ સવર્જ્ઞઃ િક ન યતે॥ ૦૧૪૧॥
MSS@0142@1અક્ષરા ણ િવ ચત્રા ણ યને ન ત માનવાઃ ।
MSS@0142@2બલીવદર્સમા તે તુ ખુરશ ◌ૃઙ્ગિવવ જતાઃ॥ ૦૧૪૨॥
MSS@0143@1અક્ષરા ણ સમાનાિન વતુર્લાિન ઘનાિન ચ ।
MSS@0143@2પર પરિવલગ્ ાિન ત ણીકુચકુ ભવત્॥ ૦૧૪૩॥
MSS@0144@1અ ક્ષપ મ કદા લુપં્ત છદ્ય તે િહ શરાે હાઃ ।
MSS@0144@2વધર્માનાત્મનામવે ભવ ત િહ િવપત્તયઃ॥ ૦૧૪૪॥
MSS@0145@1અ ક્ષ યાં કૃ ણશારા યામ્ અસ્યાઃ કણા ન બાિધતાૈ ।
MSS@0145@2શઙે્ક કનકતાડઙ્કપાશત્રાસવશાિદવ॥ ૦૧૪૫॥
MSS@0146@1અક્ષીણકમર્બ ધ તુ જ્ઞા વા ત્યુમપુ સ્થતમ્ ।
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MSS@0146@2ઉ વા તકાલે સં ત્ય પનુયા ગ વ ચ્છ ત॥ ૦૧૪૬॥
MSS@0147@1અક્ષીણભાેગા દ્વષમાદ્ ઇષ્ટાિનષ્ટભયાે જ્ઝતાત્ ।
MSS@0147@2દુજર્નાદ્વત દેવા અ યશક્તા ઇવ બ ય ત॥ ૦૧૪૭॥
MSS@0148@1અક્ષતે્રે બીજમુ ષ્ટમ્ અ તરેવ િવન ય ત ।
MSS@0148@2અબીજકમિપ ક્ષતંે્ર કેવલં સ્થ ડલં ભવેત્॥ ૦૧૪૮॥
MSS@0149@1અક્ષષેુ ગયાયાં ચ સ્ત્રીષુ પાને થાટને ।
MSS@0149@2િનદ્રાયાં ચ િનબ ધને ક્ષપં્ર ન ય ત ભપૂ તઃ॥ ૦૧૪૯॥
MSS@0150@1અક્ષે વયં વ્યસિનતા હૃદયે યદેતે રાગાે ઘનાે મધુમદાે કટમાનનં ચ ।
MSS@0150@2પદ્મ તથાિપ પરમા પદમવે લ યા તદૈ્દ યમવે િકલ દુભર્ગતા યદે ભઃ
॥ ૦૧૫૦॥
MSS@0151@1અક્ષાેઠશુ ઠમિરચાદ્રર્કદાિડમ વક્ કુ તુ બુ લવણતૈલસસુસૃં્કતાન્ યઃ ।
MSS@0151@2મ સ્યાન્ સશુીત સતભક્તતલે દધા ત સ બ્રહ્મલાેકમિધગચ્છ ત પુ યકમાર્
॥ ૦૧૫૧॥
MSS@0152@1અક્ષાૈરેઽિપ ચ નક્ષત્રે કુવ ત બુધસાેમયાેઃ ।
MSS@0152@2યુક્તેઽિપ ત થનક્ષત્રે ન કુયાર્ચ્છિનભાૈમયાેઃ॥ ૦૧૫૨॥
MSS@0153@1અક્ષાૈિહણી િરપું હ યાત્ વયં વા તને હ યતે ।
MSS@0153@2બ્રાહ્મણાે મ ત્રિવદ્ધ યાત્ સવાર્નવે િરપનૂ્ ક્ષણાત્॥ ૦૧૫૩॥
MSS@0154@1અ ણાેિન ક્ષપદ જનં શ્રવણયાે તાિપ છગુચ્છાવલી ં મૂિધ્ન
યામસરાજેદામ કુચયાેઃ ક તૂિરકાપત્રકમ્ ।
MSS@0154@2ધૂતાર્નામ ભસારસભં્રમજુષાં િવ વઙ્િનકુ જે સ ખ વા તં
નીલિનચાેલચા સદુશૃાં પ્રત્યઙ્ગમા લઙ્ગ ત॥ ૦૧૫૪॥
MSS@0155@1અ ણાેમર્ જુલમ જનં ચરણયાને લા મ ૈ નપૂુરા- વઙ્ગે નીલપટઃ
સુ્ફટં ગમદ યાસઃ કપાેલસ્થલે ।
MSS@0155@2ય પ્રીત્યા પિરશી લતં પરદશૃાં રાેધાય ત સાંપ્રતં નપે યસ્ય
િવધાવપીદમસતી તસ્ય તં તમઃ॥ ૦૧૫૫॥
MSS@0156@1અ ણાેયુર્ગ્મં િવલાેકા દુતનુગુણત તપર્ય તી શર રં િદવ્યામાેદેન
વક્ત્રાદપગતમ તા ના સકાં ચા વાચા ।
MSS@0156@2શ્રાતે્રદં્વદં્વ મનાેજ્ઞાદ્રસનમિપ રસાદપર્ય તી મખુા જં
યદ્વ પ ચાક્ષસાખૈ્યં િવતર ત યવુ તઃ કા મનાં ના યદેવં॥ ૦૧૫૬॥
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MSS@0157@1અ ણાેિવપક્ષ ઇ ત સાનુશયં લુલાવ નીલાે પલં યદબલા કલમસ્ય ગાે ત્રી ।
MSS@0157@2ભૂય તદેવ શરસાવહદુન્નતાનાં વૈરં િવરાેિધષુ દૃઢં ન પરા જતષેુ
॥ ૦૧૫૭॥
MSS@0158@1અખ ડમ ડલઃ શ્રીમાન્ પ યષૈ થવીપ તઃ ।
MSS@0158@2ન િનશાકરવ તુ કલાવૈકલ્યમાગતઃ॥ ૦૧૫૮॥
MSS@0159@1અખ ડતં ચ ક્રમુકં ચૂણર્મ્ તુ રસવ જતમ્ ।
MSS@0159@2ભૂમાૈ િનપ તતં પતં્ર શક્રસ્યાિપ શ્રઅયં હરેત્॥ ૦૧૫૯॥
MSS@0160@1અખ ડતા શ ક્તરથાપેમાનં ન વીકૃતં ન ચ્છલર તર ત ।
MSS@0160@2અ ષ્ટસદેંહિવપયર્યસ્ય કાેઽયં તવ યાયનયે િનવેશઃ॥ ૦૧૬૦॥
MSS@0161@1અખવર્પવર્ગતષુ િવ ચ્છન્નાે યસ્ય વાિરિધઃ ।
MSS@0161@2સ અેવ િહ મનુેઃ પા ણરધ તા દ્વ યભૂ તઃ॥ ૦૧૬૧॥
MSS@0162@1અ ખલં િવદુષામનાિવલં સહૃુદા ચ વહૃદા ચ પ યતામ્ ।
MSS@0162@2સિવધેઽિપ નસૂ મસા ક્ષણી વદનાલંકૃ તમાત્રમ ક્ષણી॥ ૦૧૬૨॥
MSS@0163@1અ ખલષેુ િવહંગષેુ હ ત વચ્છ દચાિરષુ ।
MSS@0163@2શકુ પ જરબ ધ તે મધુરાણાં ગરાં ફલમ્॥ ૦૧૬૩॥
MSS@0164@1અગ નનપદ્માક ગ નનમહિનશમ્ ।
MSS@0164@2અનેકદં તં ભક્તાનામ્ અેકદ તમપુા મહે॥ ૦૧૬૪॥
MSS@0165@1અગ ણતગુણને સુ દર કૃ વા ચાિરત્રમ યુદાસીનમ્ ।
MSS@0165@2ભવતાન યગ તઃ સા િવિહતાવતન તર ણિરવ॥ ૦૧૬૫॥
MSS@0166@1અગ ણતગુ યાર્ચ્ઞાલાેલં પદા તસદા ત થઃ સમયમિવદન્ મુગ્ધઃ કાલાસહાે
ર તલ પટઃ ।
MSS@0166@2કૃતકકુિપતં હ તાઘાતં ત્રપા િદતં હઠા- દપિરગણયન્ લ યાં
માં િનમ જય ત પ્રયઃ॥ ૦૧૬૬॥
MSS@0167@1અગ ણતિનજશ્રમાણાં પરકૃત્યેઽ યેત્ય વતર્માનાનામ્ ।
MSS@0167@2સજુનઘનિદનમણીનાં પરાપેકારાથર્મજિન જિનઃ॥ ૦૧૬૭॥
MSS@0168@1અગ ણતયશસા ત્યક્ત- સ્થ તના િક્રયતેઽથ યાકૃતજ્ઞને ।
MSS@0168@2 નગ્ધે સહૃુિદ સરાગે મત્રે તવ વ ચના ન યુક્તા સા॥ ૦૧૬૮॥
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MSS@0169@1અગ ત વમ તશ્રદ્ધા જ્ઞાનાભાસને પ્તતા ।
MSS@0169@2ત્રયઃ શ યગુણા હ્યેતે મખૂાર્ચાયર્સ્ય ભાગ્ય ઃ॥ ૦૧૬૯॥
MSS@0170@1અગતીનાં ખલીકારાદ્ દુઃખં નવૈાપે યતે ।
MSS@0170@2ભવ ત્યશાેકાઃ પ્રાયેણ સાંકુરાઃ પાદતાિડતાઃ॥ ૦૧૭૦॥
MSS@0171@1અગદૈઃ સવર્સામા યવૈ્યર્ તરાણાં િવષં હરેત્ ।
MSS@0171@2ધપૂાે દેવીસહાિપચ્છખ ડનૈ ત દ્વષાપહઃ॥ ૦૧૭૧॥
MSS@0172@1અગ યગમનાત્ પ્રાયઃ પ્રાય શ્ચત્તીયતે જનઃ ।
MSS@0172@2અગ યં વદ્યશાે યા ત સવર્ત્રવૈ ચ પાવનમ્॥ ૦૧૭૨॥
MSS@0173@1અગ યાિન પુમાન્ યા ત યાેઽસવે્યાંશ્ચ િનષવેતે ।
MSS@0173@2સ ત્યુમપુગ્ હ્ણા ત ગભર્મશ્વતર યથા॥ ૦૧૭૩॥
MSS@0174@1અગ યાથ ણપ્રાણાઃ ષ્ઠસ્થીકૃતભીિહ્રયઃ ।
MSS@0174@2શ ભલીભુક્તસવર્ વા જના ય પાિરપા શ્વકાઃ॥ ૦૧૭૪॥
MSS@0175@1અગ યાે મ ત્રાણાં પ્રકૃ ત ભષ મ યિવષયઃ સધુાસારાસા યાે
િવસદશૃતરાર ભગહનઃ ।
MSS@0175@2જગદ્ભ્રામીકતુ પિરણતિધયાનને િવિધના સુ્ફટં ષ્ટાે વ્યાિધઃ
પ્રકૃ તિવષમાે દુજર્નજનઃ॥ ૦૧૭૫॥
MSS@0176@1અગ તતુલ્યાશ્ચ ઘ્ તા ધશાષેણે દ ભાે લતુલ્યા વટકાિદ્રભેદને ।
MSS@0176@2શાકાવલીકાનનવિહ્ન પા ત અેવ ભટ્ટા ઇતરે ભટાશ્ચ॥ ૦૧૭૬॥
MSS@0177@1અગ તહ તચુલુક મતેઽ ધાૈ વાહનાકૃતાૈ ।
MSS@0177@2મગ્ ઃ સમુદ્રાે વેલાયામ્ ઇ ત દેવા તદા જગુઃ॥ ૦૧૭૭॥
MSS@0178@1અગ ત્ય ઇવ યસ્યા સ યર્ ચત ક્ષ ત દ્બભાૈ ।
MSS@0178@2 ચતં્ર સાેઽ યકરાે ત્યત્ કબ ધં સમરાણર્વમ્॥ ૦૧૭૮॥
MSS@0179@1અગ ત્યસ્ય મનુેઃ શાપાદ્ બ્રહ્મસ્ય દનમા સ્થતઃ ।
MSS@0179@2મહાસખુાત્ પિરભ્રષ્ટાે નહુષઃ સપર્તાં ગતઃ॥ ૦૧૭૯॥
MSS@0180@1અગ ત્યેન પયાેરાશઃે િકયત્ િક પીતમુ જ્ઝતમ્ ।
MSS@0180@2 વયા વૈિરકુલં વીર સમરે ક દશૃં કૃતમ્॥ ૦૧૮૦॥
MSS@0181@1અગા ગાઙ્ગાઙ્ગકાકાકગાહકાઘકકાકહા ।
MSS@0181@2અહાહાઙ્ક ખગાઙ્કાગકઙ્કાગખગકાકક॥ ૦૧૮૧॥
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MSS@0182@1અગાધજલસચંાર િવકાર ન ચ રાેિહતઃ ।
MSS@0182@2ગ ડૂષજલમાત્રે તુ શફર ફફર્રાયતે॥ ૦૧૮૨॥
MSS@0183@1અગાધહૃદયા ભપૂાઃ કૂપા ઇવ દુરાસદાઃ ।
MSS@0183@2ઘટકા ગુ ણનાે નાે ચેત્ કથં લ યેત વનમ્॥ ૦૧૮૩॥
MSS@0184@1અગાધનેાિપ િક તને તાેયને લવણા બુધેઃ ।
MSS@0184@2જનુમાતં્ર વરં વાિર ણાચ્છેદકરં ણામ્॥ ૦૧૮૪॥
MSS@0185@1અગારેઽ મન્ કા તે ગિરશમિનશાનાથશકલં ભજંુગાનુત્તુઙ્ગાન્ સકલમિપ
વાતાયનપથે ।
MSS@0185@2િનકુ જેષુ યનેાનિધગ્ હ શરાે રાહુવલયં લખ ત્યા નીય તે શવ
શવ તયા હ ત િદવસાઃ॥ ૦૧૮૫॥
MSS@0186@1અગુણકણાે ગુણરા શદ્વર્યમિપ દૈવને ખલમખુે પ તતમ્ ।
MSS@0186@2પ્રસર ત તૈલ મવૈકઃ સ લલે ઘ્ તવ જડ વમેત્ય યઃ॥ ૦૧૮૬॥
MSS@0187@1અગુ િર ત વદતુ લાેકાે ગાૈરવમત્રવૈ પનુરહં મ યે ।
MSS@0187@2દ શતગુણૈક ત્તયર્સ્ય જને જિનતદાહેઽિપ॥ ૦૧૮૭॥
MSS@0188@1અગુ સરુ ભધપૂાશાે ભતં કેશપાશં ગ લતકુસમુમાલં ધુ વતી
કુ ચતાગ્રમ્ ।
MSS@0188@2ત્યજ ત ગુ િનત બા િન ના ભઃ સમુ યા યષુ સ શયનવાસઃ કા મની કામશાેભા
॥ ૦૧૮૮॥
MSS@0189@1અગુરાેરિપ સત ઉચ્ચૈઃ પ્રશસંનં તદુ્ગણા િવત વ ત ।
MSS@0189@2અગુ વર્લનેઽ ય તઃ સાૈરભ મષતાે ગુણાન્ વમ ત॥ ૦૧૮૯॥
MSS@0190@1અગૂઢિવભવા યસ્ય પાૈરા રાષ્ટ્રવા સનઃ ।
MSS@0190@2નયાપનયવેત્તાયઃ સ રા રાજસત્તમઃ॥ ૦૧૯૦॥
MSS@0191@1અગૂઢહાસસુ્ફટદ તકેસરં મખંુ વદેત દ્વકસન્નુ પઙ્કજમ્ ।
MSS@0191@2ઇ ત પ્રલીનાં ન લનીવને સખી ં િવદા બભવૂુઃ સુ ચરેણ યાે ષતઃ॥ ૦૧૯૧॥
MSS@0192@1અ ગ્ પ્રા ય યથા સદ્ય તૂલરા શિવન ય ત ।
MSS@0192@2તથા ગઙ્ગાજલનેવૈ સવર્પાપં િવન ય ત॥ ૦૧૯૨॥
MSS@0193@1અ ગ્ તાેક મવાત્માનં સધંુક્ષય ત યાે નરઃ ।
MSS@0193@2સ વધર્માનાે ગ્રસતે મહા તમિપ સચંયમ્॥ ૦૧૯૩॥
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MSS@0194@1અ ગ્ ઃ તાેકાે વધર્તે ચાજ્ય સક્તાે બીજં ચૈકં બહુસાહસ્રમે ત ।
MSS@0194@2ક્ષયાેદયાૈ િવપુલાૈ સિંનય ય ત માદ પં નાવમ યેત િવત્તમ્॥ ૦૧૯૪॥
MSS@0195@1અ ગ્ કુ ડસમા નાર ઘ્ તકુ ભસમાે નરઃ ।
MSS@0195@2સગંમને પરસ્ત્રીણાં કસ્ય નાે ચલતે મનઃ॥ ૦૧૯૫॥
MSS@0196@1અ ગ્ કુ ભસમા નાર ઘ્ તકુ ભસમાે નરઃ ।
MSS@0196@2ઉભયાેરિપ સયંાેગઃ કસ્ય િવશ્વાસકારકઃ॥ ૦૧૯૬॥
MSS@0197@1અ ગ્ દાહે ન મે દુઃખં છેદે ન િનકષે ન વા ।
MSS@0197@2યત્તદેવ મહદ્દઃુખં ગુ જયા સહ તાેલનમ્॥ ૦૧૯૭॥
MSS@0198@1અ ગ્ દાે ગરદશ્ચવૈ શસ્ત્રપા ણધર્નાપહઃ ।
MSS@0198@2ક્ષતે્રદારાપહાર ચ ષડતેે હ્યાતતાિયનઃ॥ ૦૧૯૮॥
MSS@0199@1અ ગ્ ના ભ મના ચવૈ ત ભને ચ જનને ચ ।
MSS@0199@2અદ્વારેણવૈ માગણ પઙ્ ક્તતદાષેાે ન િવદ્યતે॥ ૦૧૯૯॥
MSS@0200@1અ ગ્ રાપઃ સ્ત્રયાે મખૂાર્ઃ સપાર્ રાજકુલાિન ચ ।
MSS@0200@2િનતં્ય યત્નને સવે્યાિન સદ્યઃ પ્રાણહરા ણ ષટ્॥ ૦૨૦૦॥
MSS@0201@1અ ગ્ ગુર્ દ્વ તીનાં વણાર્નાં પા થવાે ગુ ઃ ।
MSS@0201@2કુલસ્ત્રીણાં ગુ ભર્તાર્ સવર્સ્યા યાગતાે ગુ ઃ॥ ૦૨૦૧॥
MSS@0202@1અ ગ્ દર્હ ત તાપને સયૂા દહ ત ર મ ભઃ ।
MSS@0202@2રા દહ ત દ ડને તપસા બ્રાહ્મણાે દહેત્॥ ૦૨૦૨॥
MSS@0203@1અ ગ્ દવાે દ્વ તીનાં મનુીનાં હૃિદ દૈવતમ્ ।
MSS@0203@2પ્ર તમા વ પબુદ્ધ નાં સવર્ત્ર સમદ શનઃ॥ ૦૨૦૩॥
MSS@0204@1અ ગ્ િહ દેવતાઃ સવાર્ઃ સવર્ણં ચ તદાત્મકમ્ ।
MSS@0204@2ત માત્ સવુણ દદતા દત્તાઃ સવાર્ઃ મ દેવતાઃ॥ ૦૨૦૪॥
MSS@0205@1અ ગ્ ષ્ટાેમાિદ ભયર્જ્ઞૈિવિવધૈરાપ્તદ ક્ષણૈઃ ।
MSS@0205@2ન તત્ ફલમવા ાે ત તીથાર્થ ગમનને યત્॥ ૦૨૦૫॥
MSS@0206@1અ ગ્ તે ે મહ લાેકે ગૂઢ તષ્ઠ ત દા ષુ ।
MSS@0206@2ન ચાપેયુઙ્ક્તે તદ્દા યાવન્નાે દ યતે પરૈઃ॥ ૦૨૦૬॥
MSS@0207@1સ અેવ ખલુ દા યાે યદા િનમર્ ય દ યતે ।
MSS@0207@2તદા તચ્ચ વનં ચા યન્ િનદર્હત્યાશુ તજેસા॥ ૦૨૦૭॥
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MSS@0208@1અેવમવે કુલે તાઃ પાવકાપેમતજેસઃ ।
MSS@0208@2ક્ષમાવ તાે િનરાકારાઃ કાષે્ઠઽ ગ્ િરવ શરેતે॥ ૦૨૦૮॥
MSS@0209@1અ ગ્ હાતે્રં ગ્ હં ક્ષતંે્ર ગ ભણ દ્ધબાલકાૈ ।
MSS@0209@2િરક્તહ તને નાપેેયાદ્ રા નં દેવતાં ગુ મ્॥ ૦૨૦૯॥
MSS@0210@1અ ગ્ હાતે્રં ત્રયાે વેદા સ્ત્રદ ડં ભ મગુ ઠનમ્ ।
MSS@0210@2બુ દ્ધપાૈ ષહીનાનાં િવકે ત હ પ તઃ॥ ૦૨૧૦॥
MSS@0211@1અ ગ્ હાતે્રફલા વેદાઃ શીલ ત્તફલં શ્રુતમ્ ।
MSS@0211@2ર તપતુ્રફલા દારા દત્તભુક્તફલં ધનમ્॥ ૦૨૧૧॥
MSS@0212@1અ ગ્ હાતે્રમધીતં વા દાનાદ્યાશ્ચા ખલાઃ િક્રયાઃ ।
MSS@0212@2ભજ તે તસ્ય વૈફલ્યં યસ્ય વાક્યમકારણમ્॥ ૦૨૧૨॥
MSS@0213@1અ ગ્ હાતે્રષેુ િવપ્રાણાં હૃિદ દેવાે મની ષણામ્ ।
MSS@0213@2પ્ર તમા વ પબુદ્ધ નાં સવર્ત્ર િવિદતાત્મનામ્॥ ૦૨૧૩॥
MSS@0214@1અગ્ ેયર્થા દા િવયાેગયાેગયાેરદષૃ્ટતાેઽ યત્ર િન મત્તમ ત ।
MSS@0214@2અેવં િહ જ તાેરિપ દુિવભાવ્યઃ શર રસયંાેગિવયાેગહેતુઃ॥ ૦૨૧૪॥
MSS@0215@1અગ્ ાૈ િક્રયાવતાં દેવાે િદિવ દેવાે મની ષણામ્ ।
MSS@0215@2પ્ર તમા વ પબુદ્ધ નાં યાે ગનાં હૃદયે હિરઃ॥ ૦૨૧૫॥
MSS@0216@1અગ્ ાૈ દગ્ધં જલે મગ્ ં હૃતં તસ્કરપા થવૈઃ ।
MSS@0216@2ત સવ દાન મત્યાહુયર્િદ ક્લૈબ્યં ન ભાષતે॥ ૦૨૧૬॥
MSS@0217@1અગ્ ાૈ પ્રાપ્તં પ્રધૂયેત યથા તૂલં દ્વ ેત્તમ ।
MSS@0217@2તથા ગઙ્ગાવગાઢસ્ય સવ પાપં પ્રધૂયતે॥ ૦૨૧૭॥
MSS@0218@1અગ્ ાૈ પ્રા તં તુ પુ ષં કમાર્ વે ત વયંકૃતમ્ ।
MSS@0218@2ત માત્તુ પુ ષાે યત્નાદ્ ધમ સં ચનુયાચ્છનૈઃ॥ ૦૨૧૮॥
MSS@0219@1અગ્ ાૈ પ્રા તાહુ તઃ સ યગ્ આિદત્યમપુ તષ્ઠતે ।
MSS@0219@2આિદત્યા યતે ષ્ટ ર્ષ્ટેરન્નં તતઃ પ્ર ઃ॥ ૦૨૧૯॥
MSS@0220@1અગ્ યાકારં કલય સ પુરશ્ચક્રવાક વ ચ દં્ર બદ્ધાે ક પં શ શરમ તા
દહ્યતે પ દ્મનીવ ।
MSS@0220@2પ્રાણાન્ ધ સે કથમિપ બલાદ્ગચ્છતઃ શલ્યતુલ્યાં તત્ કેનાસાૈ સતુનુ
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જિનતાે મા મથ તે િવકારઃ॥ ૦૨૨૦॥
MSS@0221@1અગ્ યાધાનને યજ્ઞને કાષાયેણ જટા જનૈઃ ।
MSS@0221@2લાેકાન્ િવશ્વાસિય વવૈ તતાે લુ પેદ્યથા કઃ॥ ૦૨૨૧॥
MSS@0222@1અગ્રચ્છાયા ણા ગ્ શ્ચ નીચસવેા પટે જલમ્ ।
MSS@0222@2વે યારાગઃ ખલપ્રેમ સવ બુદુ્બદસિન્નભમ્॥ ૦૨૨૨॥
MSS@0223@1અગ્રતઃ ષ્ઠતાે મ યે પાશ્વર્તાેઽથ સમ તતઃ ।
MSS@0223@2િવદ્યુચ્ચિકતવદ્ભા ત સયૂર્કાેિટસમપ્રભઃ॥ ૦૨૨૩॥
MSS@0224@1અગ્રતશ્ચતુરાે વેદાન્ ષ્ઠતઃ સશરં ધનુઃ ।
MSS@0224@2ઉભા યાં ચ સમથાઽહં શાપાદિપ શરાદિપ॥ ૦૨૨૪॥
MSS@0225@1અગ્રતાે વામપાદં ચ દ ક્ષણં તુ કુ ચતમ્ ।
MSS@0225@2આલીઢં તુ પ્રકતર્વં્ય હ તદ્વયસિવ તરમ્॥ ૦૨૨૫॥
MSS@0226@1અગ્રસાનષુુ િનતા તિપશઙ્ગૈભૂર્ હા દુકરૈરવલ બ્ય ।
MSS@0226@2અ તશલૈગહનં નુ િવવ વાન્ આિવવેશ જલિધ નુ મહી ં નુ॥ ૦૨૨૬॥
MSS@0227@1અગ્રાહ્યં શ્રવણસ્ય ભષૂણમલંકારાે ન ભાવાે ચતઃ
ક ઠસ્યા જનમુ વલં નયનયાેઃ સૂ મ વમાવે ક્ષતુમ્ ।
MSS@0227@2વક્ત્રસ્ય ક્ષ ણકાેઽિધવાસનિવિધઃ કા તે પ્રયે
નાભવ સાૈભાગ્યપ્ર તકમર્િન મતમહાિવદ્યવૈ યનેાત્મનઃ॥ ૦૨૨૭॥
MSS@0228@1અગ્રાહ્યા મૂધર્જે વેતાઃ સ્ત્રયાે ગુણસમ વતાઃ ।
MSS@0228@2ન લતાઃ પ લવચ્છેદમ્ અહર્ ત્યુપવનાેદ્ભવાઃ॥ ૦૨૨૮॥
MSS@0229@1અગ્રે કસ્ય ચદ ત કં ચદ ભતઃ કેનાિપ ષ્ટે કૃતઃ સસંારઃ
શશભુાવયાવૈનજરાભારાવતારાદયમ્ ।
MSS@0229@2બાલ તં બહુ મ યતામસલુભં પ્રાપં્ત યવુા સવેતાં
દ્ધ ત દ્વ યાદ્બિહ કૃત ઇવ વ્યા ત્ય િક પ ય ત॥ ૦૨૨૯॥

MSS@0230@1અગ્રે કુગ્રામવગર્ઃ િપ શતરસલસચ્ચ ડચ ડાયમાનઃ પશ્ચાદ્વ્યાધાે
વધાથા િન શતશરકરઃ પાદમુદ્રાનપાયી ।
MSS@0230@2િવ વગ્દ પ્તાે વના ગ્ વર્નમ તગહનં ધૂમવાત્યા ચ દષૃ્ટેઃ સરાેદ્ધ
કા દશીકાે હિર હિર હિરણઃકં શર યં પ્રયાતુ॥ ૦૨૩૦॥
MSS@0231@1અગ્રે ગચ્છત ધનેુદુગ્ધકલશાનાદાય ગાે યાે ગ્ હં દુગ્ધે વસ્કયણીકુલે
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પનુિરયં રાધા શનૈયાર્સ્ય ત ।
MSS@0231@2ઇત્ય યવ્યપદેશગુપ્તહૃદયઃ કુવર્ન્ િવિવક્તં વ્રજં દેવઃ
કારણન દસનૂુર શવં કૃ ણઃ સ મુ ણાતુ વઃ॥ ૦૨૩૧॥
MSS@0232@1અગ્રે ગીતં સરસકવયઃ પાશ્વર્તાે દા ક્ષણાત્યાઃ ષે્ઠ લીલાવલયર ણતં
ચામરગ્રાિહણીનામ્ ।
MSS@0232@2યદ્ય ત્યેવં કુ ભવરસા વાદને લ પટ વં નાે ચેચ્ચેતઃ પ્રિવશ
સહસા િનિવક પે સમાધાૈ॥ ૦૨૩૨॥
MSS@0233@1અગ્રે તપ્તજલા િનતા ત શ શરા મૂલે મુહુબાર્હુ ભવ્યાર્મ યાપેરતપ્રપેષુ
પ થકૈમાર્ગષુ મ યંિદને ।
MSS@0233@2આધારાઃ લુતબાલશવૈલદલચ્છેદાવક ણામર્યઃ પીય તે
હલમુક્તમગ્ મિહષપ્રક્ષાેભપયાર્િવલાઃ॥ ૦૨૩૩॥
MSS@0234@1અગ્રે તષ્ઠ ત દા ણાકૃ તરસાૈ ક્રાેધાેદ્ધતઃ કેસર
પશ્ચાદુદ્ભટદાવદૂ ષતધરાસકં્રા તચ ડાિનલઃ ।
MSS@0234@2િક કુમર્ઃ સહસા િવહાય કલભાનેતાન્ બ્ર મઃ કથં હંહાે કૂ ણતલાેચને ત
કિરણી ચ તાકુલા તા ય ત॥ ૦૨૩૪॥
MSS@0235@1અગ્રે ધનુઃ શરકરઃ વયમ ત કામઃ પશ્ચા વરા
શશધરાેદયસશંયાે થા ।
MSS@0235@2 વા તં િદના તિવકસ દ્વભવં સમ તાત્ િક કેવલા પ થ વધૂદર્િયતા ભસારે
॥ ૦૨૩૫॥
MSS@0236@1અગ્રે પ્ર તુતનાશાનાં મૂકતા પરમાે ગુણઃ ।
MSS@0236@2તથાિપ પ્રભુભક્તાનાં સાૈધ યાર્દેવમુચ્યતે॥ ૦૨૩૬॥
MSS@0237@1યૈરેવ તુ ત ભઃ વામી પ્રા યતે વ્યસનાવટમ્ ।
MSS@0237@2પશ્ચાન્મૂક વમાપન્નૈડર્દ્ધત્તુ નવૈ શક્યતે॥ ૦૨૩૭॥
MSS@0238@1અગ્રે માિહ ષકં દૃ ટ્વા મ યે તુ ષલીપ તમ્ ।
MSS@0238@2અ તે વાધુર્ ષકં દૃ ટ્વા િનરાશાઃ િપતરાે ગતાઃ॥ ૦૨૩૮॥
MSS@0239@1અગ્રે યા ત રથસ્ય રે વદમી ચૂણ ભવ તાે ઘનાશ્ચક્રભ્રા તરરા તરેષુ
જનયત્ય યા મવારાવ લમ્ ।
MSS@0239@2 ચત્ર ય ત મવાચલં હય શરસ્યાયામવચ્ચામરં યષ્ટ ગ્રે ચ સમં
સ્થતાે વજપટઃ પ્રા તે ચ વેગાિનલાત્॥ ૦૨૩૯॥
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MSS@0240@1અગ્રે લ ઘમા પશ્ચાન્ મહતાિપ િપધીયતે ન િહ મિહ ા ।
MSS@0240@2વામન ઇ ત િત્રિવક્રમમ્ અ ભદધ ત દશાવતારિવદઃ॥ ૦૨૪૦॥
MSS@0241@1અગ્રે િવક ણર્કુરબક- ફલ લકહીયમાનસહકારમ્ ।
MSS@0241@2પિરણામા ભમખુ તાે સકુય ત યાવૈનં ચેતઃ॥ ૦૨૪૧॥
MSS@0242@1અગ્રે વ્યાધઃ કર તશરઃ પાશ્વર્તાે લમાલા ષ્ટે વિહ્નદર્હ ત
િનતરાં સિંનધાૈ સારમેયાઃ ।
MSS@0242@2અેણી ગભાર્દલસગમના બાલકૈ દ્ધપાદા ચ તાિવષ્ટા વદ ત િહ ગં
િક કરાે મ ક્વ યા મઃ॥ ૦૨૪૨॥
MSS@0243@1અગ્રે યામલ બ દુબદ્ધ તલકૈમર્ યેઽિપ પાકા વય-
પ્રાૈઢ ભૂતપટાેલપાટલતરૈમૂર્લે મનાગ્બભ્રુ ભઃ ।
MSS@0243@2 તે કકર્શક રિપચ્ચહિર ભઃ સ્થૂલૈઃ ફલૈબર્ ધુરાઃ
સ પ્રત્યુ સકુય ત કસ્ય ન મનઃ પૂગદુ્રમાણાં છટાઃ॥ ૦૨૪૩॥
MSS@0244@1અગ્રેસર કુમાર ત ષે્ટ પુઙ્ખગાે યદા તારઃ ।
MSS@0244@2 સ દ્ધ તદાેત્તમા સ્યાદ્ દષૃ્ટા યાદાૈ વરા દુગાર્॥ ૦૨૪૪॥
MSS@0245@1અગ્રે સ્ત્રીનખપાટલં કુરવકં યામં
દ્વયાેભાર્ગયાેબાર્લાશાેકમપુાેઢરાગસભુગં ભેદાને્મખું તષ્ઠ ત ।
MSS@0245@2ઈષદ્બદ્ધરજઃકણાંગ્રકિપશા ચૂતે નવા મ જર મુગ્ધ વસ્ય ચ
યાવૈનસ્ય ચ સખે મ યે મધુશ્રીઃ સ્થતા॥ ૦૨૪૫॥
MSS@0246@1અ યાે મુ ક્તમતાં પ્રયાેગસમયે મ ત્રષેુ ષં્ઠ ગતઃ પાકાગારગત તુ
પાચકમન તાષેાય વાચ પ તઃ ।
MSS@0246@2ઉચ્ચાયાં િનરતાે રતાેઽથર્કગણે િપ ડષેુ દત્તાદરાે
નાનાશ્રાદ્ધગણૈકચા લતમના ભદ્દાેટ્ટમાે રાજતે॥ ૦૨૪૬॥
MSS@0247@1અઘં સ કેવલં ભુઙ્ક્તે યઃ પચત્યાત્મકારણાત્ ।
MSS@0247@2યજ્ઞ શષ્ટાશનં હ્યેતત્ સતામનં્ન િવધીયતે॥ ૦૨૪૭॥
MSS@0248@1અઘિટતં ઘટનાં નય ત ધ્રવું સઘુિટતં ક્ષણભઙ્ગુરતાચલમ્ ।
MSS@0248@2જગિદદં કુ તે સચરાચરં િવિધરહાે બલવાિન ત મે મ તઃ॥ ૦૨૪૮॥
MSS@0249@1અઘિટતઘિટતં ઘટય ત સઘુિટતઘિટતાિન જજર્ર કુ તે ।
MSS@0249@2િવિધરેવ તાિન ઘટય ત યાિન પુમાન્નવૈ ચ તય ત॥ ૦૨૪૯॥
MSS@0250@1અઘ્ ષ્ટ મવ મા ણક્યમ્ અમત્ત મવ ચ દ્વપમ્ ।
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MSS@0250@2અશરંૂ પા થવં લાેકાે ત્યમ યવમ યતે॥ ૦૨૫૦॥
MSS@0251@1અઙં્ક કેઽિપ શશિઙ્કરેજલિનધેઃ પઙં્ક પરે મેિનરે સારઙ્ગં
ક ત ચચ્ચ સજંગિદરે ભૂમેશ્ચ બ બં પરે ।
MSS@0251@2ઇ દાૈ યદ્દ લતે દ્રનીલશકલ યામં દર દૃ યતે તન્મ યે
રિવભીતમ ધતમસં કુ ક્ષસ્થમાલક્ષ્યતે॥ ૦૨૫૧॥
MSS@0252@1અઙ્કિનલીનગ નન- શઙ્કાકુલબાહુલેયહૃતવસનાૈ ।
MSS@0252@2સ મતહરકરક લતાૈ િહમ ગિરતનયા તનાૈ જયતઃ॥ ૦૨૫૨॥
MSS@0253@1અઙ્ક યાસિૈવષમૈમાર્યાવિનતાલકાવલીકુિટલૈઃ ।
MSS@0253@2કાે નામ કામચારૈઃ કાયસ્થૈમાિહતાે ન જનઃ॥ ૦૨૫૩॥
MSS@0254@1અઙ્કમ લિવનાેદેષુ તથા યષેૂ સવાિદષુ ।
MSS@0254@2અ તઃપુરપ્રચારેષુ દેવપૂ પરેષુ ચ॥ ૦૨૫૪॥
MSS@0255@1અઙ્કાિધરાેિપત ગશ્ચ દ્રમા ગલા છનઃ ।
MSS@0255@2કેસર િનષુ્ઠર ક્ષપ્ત ગયૂથાે ગાિધપઃ॥ ૦૨૫૫॥
MSS@0256@1અઙુ્કિરતે પ લિવતે કાેરિકતે િવક સતે ચ સહકારે ।
MSS@0256@2અઙુ્કિરતઃ પ લિવતઃ કાેરિકતાે િવક સતશ્ચ મદનઃ॥ ૦૨૫૬॥
MSS@0257@1અઙે્કકૃ વાેત્તમાઙ્ગં લવગબલપતેઃ પાદમક્ષસ્ય હ તુદર્ વાે સઙ્ગે
સલીલં વ ચ કનક ગસ્યાઙ્ગશષેં િનધાય ।
MSS@0257@2બાણં રક્ષઃ કુલઘનં પ્રગુ ણતમનજેુનાદરાત્તી ણમ ણઃ
કાેણનેાવેક્ષમાણ વદનજુવચને દત્તકણાઽયમા તે॥ ૦૨૫૭॥
MSS@0258@1અઙે્ક દ્ધમપુાગતં શશતુયા સવાર્ઙ્ગમા લઙ્ ગતં મ સ્યઃ
શ્રીપિરર ભિનભર્રતરવ્યાકાેશકાષેાને્મખુૈઃ ।
MSS@0258@2આશાપ્તૈઃ પિરપીયમાનમિનશં િનઃ પ દ મ દ દરૈદૂર્રાદેવ
િનમષેશૂ યનયનઃ પદં્મ સમુદ્વ ક્ષતે॥ ૦૨૫૮॥
MSS@0259@1અઙે્કષુ શૂ યિવ યાસાદ્ દ્ધઃ સ્યાત્તુ દશાિધકા ।
MSS@0259@2ત માજ્જ્ઞેયા િવશષેેણ અઙ્કાનાં વામતાે ગ તઃ॥ ૦૨૫૯॥
MSS@0260@1અઙ્કાે લક્વાથતાેયને મ શ્રતં ઘ્ તમા ક્ષકમ્ ।
MSS@0260@2વસા િકિટકુઙ્ગાણામ્ અેતૈઃ સક્તા મહી હાઃ॥ ૦૨૬૦॥
MSS@0261@1અઙ્કાે લક્વ થતં વન્નં માંસં છાગદુગ્ધયુક્ ।
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MSS@0261@2િપ યાકસિહતં મૂલે સહકારસ્ય િન ક્ષપેત્॥ ૦૨૬૧॥
MSS@0262@1અઙ્કાે લતૈલભાિવતમ્ ઉ ષતં ગાેશકૃ ત કુમુદક દમલમ્ ।
MSS@0262@2કરકા બુકદર્મ તે કલશે કુસમંુ સમુદ્વહ ત॥ ૦૨૬૨॥
MSS@0263@1અઙ્કાે લતૈલસકૂર- શશમુારવસાસુ ભાિવતં બીજમ્ ।
MSS@0263@2સદ્યાે રાેહ ત િનિહતં ભૂમાૈ કરકા ભસા સક્તમ્॥ ૦૨૬૩॥
MSS@0264@1અઙ્કાે લપત્રધપને યદ્વા કેશસમ વતૈઃ ।
MSS@0264@2સક્તુ ભઃ કટુતૈલાક્તૈયાર્ ત મ સ્યિવષં ક્ષયમ્॥ ૦૨૬૪॥
MSS@0265@1અઙ્કાે લબીજમ નાં સૂ મચૂણ િવધીયતે ।
MSS@0265@2 તલતૈલને તચ્ચૂણ સ યકૃ્ક વા ચ ભાવયેત્॥ ૦૨૬૫॥
MSS@0266@1અઙ્ગં ગ લતં પ લતં મુ ડં દ તિવહીનં તં તુ ડમ્ ।
MSS@0266@2કર તક પતશાે ભતદ ડં તદિપ ન મુ ચત્યાશા િપ ડમ્॥ ૦૨૬૬॥
MSS@0267@1અઙ્ગં ચ દનપઙ્કપઙ્કજ બસચ્છેદાવલીનં મુહુ તાપઃ શાપ ઇવષૈ
શાષેણપટુઃ ક પઃ સખીક પનઃ ।
MSS@0267@2શ્વાસાઃ સં તતારહાર ચયઃ સં ભન્નચીનાંશકુા તઃ
પ્રાગ તદાહવેદનમહાર ભઃ સ તસ્યા વરઃ॥ ૦૨૬૭॥
MSS@0268@1અઙ્ગં ચ દનપા ડુ પ લવ દુ તા બૂલતામ્રાેઽવરાે
ધારાય ત્રજલા ભષેકકલષુે ધાૈતા જને લાેચને ।
MSS@0268@2અ તઃપુ પસગુ ધરાદ્રર્કબર વચ્છં તનીયાેઽ બરં કા તાનાં
કમનીયતાં બદધતે ગ્રી મેઽપરાહ્ણગમે॥ ૦૨૬૮॥
MSS@0269@1અઙ્ગં દ ક્ષણમા હ્ય વામનેાેત્તર ત સુ્ફટમ્ ।
MSS@0269@2તદા હાિનકર જ્ઞેયા વ્યત્યયને તુ લાભદા॥ ૦૨૬૯॥
MSS@0270@1અઙ્ગં દમનપ ત્રાભમઙ્ગે ય મન્ પ્રતીયતે ।
MSS@0270@2િવદ્યાદ્દમનવજં્ર તુ તી ણધારં મહાગુણમ્॥ ૦૨૭૦॥
MSS@0271@1અઙ્ગં પ્રતીયતે યત્ર બહુગ્ર થસમ વતમ્ ।
MSS@0271@2દુલર્ભં તન્મહામૂલ્યં ગ્ર થવજ્રકમુચ્યતે॥ ૦૨૭૧॥
MSS@0272@1અઙ્ગં ભષૂણિનકરાે ભષૂયતીત્યેષ લાૈિકકાે વાદઃ ।
MSS@0272@2અઙ્ગાિન ભષૂણાનાં કામિપ સષુમામ જનં તસ્યાઃ॥ ૦૨૭૨॥
MSS@0273@1અઙ્ગં યને રથીકૃતં નયનયાેયુર્ગ્મં રથાઙ્ગીકૃતં પતં્ર વં
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રથકમર્સાર થકૃતં શ્વાસ તુરંગીકૃતાઃ ।
MSS@0273@2કાેદઽડીકૃતમાત્મવીયર્મ ચરાન્માવૈ કૃતં ભષૂણં વામાઙ્ગં
િવ શખીકૃતં િદશતુ નઃ ક્ષેમં સ ધ વી પુમાન્॥ ૦૨૭૩॥
MSS@0274@1અઙ્ગણં તિદદમનુ્મદ દ્વપ- શ્રે ણશાે ણતિવહાિરણાે હરેઃ ।
MSS@0274@2ઉ લસત્ત ણકે લપ લવાં સ લક ં ત્યજ ત િક મતઙ્ગજઃ॥ ૦૨૭૪॥
MSS@0275@1અઙ્ગણવેિદવર્સધુા કુલ્યા જલિધઃ સ્થલી ચ પાતાલમ્ ।
MSS@0275@2વ મીકશ્ચ સમુે ઃ કૃતપ્ર તજ્ઞસ્ય ધીરસ્ય॥ ૦૨૭૫॥
MSS@0276@1અઙ્ગદાષેપિરત્યક્તશ્ચતુમાર્ગર્કૃતશ્રમઃ ।
MSS@0276@2જ્ઞાતા કુલકવાદ્યસ્ય ર જકાે વાદકઃ તઃ॥ ૦૨૭૬॥
MSS@0277@1અઙ્ગનાના મવાઙ્ગાિન ગાે ય તે વગુણા યદા ।
MSS@0277@2તદા તે હણીયાઃ સ્યુિરમે હ્યત્ય તદુલર્ભાઃ॥ ૦૨૭૭॥
MSS@0278@1અઙ્ગનામઙ્ગનામ તરે માધવાે માધવં માધવં ચા તરેણાઙ્ગના ।
MSS@0278@2ઇ થમાક પતે મ ડલે મ યગઃ સજંગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ॥ ૦૨૭૮॥
MSS@0279@1અઙ્ગ યાસ તતઃ કાયર્ઃ શવાેક્તઃ સ દ્ધ મચ્છતા ।
MSS@0279@2આચાયણ ચ શ યસ્ય પાપઘ્નાે િવઘ્નનાશનઃ॥ ૦૨૭૯॥
MSS@0280@1અઙ્ગપ્રત્યઙ્ગજઃ પતુ્રાે હૃદયાચ્ચાિપ યતે ।
MSS@0280@2ત માત્ પ્રયતરાે માતુઃ પ્રય વાન્ન તુ બા ધવઃ॥ ૦૨૮૦॥
MSS@0281@1અઙ્ગપ્રત્યઙ્ગભાગને તતઃ િપ ડઃ પ્ર યતે ।
MSS@0281@2ચમર્ણાચ્છાિદતઃ સપ્ત ધાતવઃ સુ નુક્રમાત્॥ ૦૨૮૧॥
MSS@0282@1અઙ્ગમઙ્ગને સ પીડ્ય માંસં માંસને તુ સ્ત્રયઃ ।
MSS@0282@2પુરાહમભવં પ્રીતાે યત્તન્માેહિવજૃ ભતમ્॥ ૦૨૮૨॥
MSS@0283@1અઙ્ગમનઙ્ગ ક્લષં્ટ સખુયેદ યા ન મે કર પશાર્ત્ ।
MSS@0283@2નાેચ્છ્વ સ ત તપનિકરણૈશ્ચ દ્રસ્યવેાંશુ ભઃ કુમુદમ્॥ ૦૨૮૩॥
MSS@0284@1અઙ્ગયુક્તઃ કૃતાસ્રશ્ચ કુવર્ન્ સ યક્પુરાેિવિધમ્ ।
MSS@0284@2િવ નન્ સદ્ધસા યાદ ન્ વૈિરણાેઽસૈ્ત્રનર્ પીડ્યતે॥ ૦૨૮૪॥
MSS@0285@1અઙ્ગસઙ્ગાત્ તથા વાે ભજતે પ્રાકૃતાન્ ગુણાન્ ।
MSS@0285@2અહંકારા ભભૂતઃ સન્ ભન્ન તે યાેઽિપ સાેઽવ્યયઃ॥ ૦૨૮૫॥
MSS@0286@1અઙ્ગાઃ સં તભઙ્ગાદ્યનવનવસ તપ્રાપ્તરઙ્ગાઃ
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ક લઙ્ગા તૈલઙ્ગાઃ વગર્ગઙ્ગા ભષવણમતયઃ શીયર્દઙ્ગાશ્ચ વઙ્ગાઃ ।
MSS@0286@2લાટાઃ વદ્ય લલાટાઃ પદગમનદૃઢાશ્વાસલાેલાશ્ચ ચાેલા ય તે શ્રીિન મ
થુરણ ભવતઃ પ્રાૈઢિનઃસાણનાદાત્॥ ૦૨૮૬॥

MSS@0287@1અઙ્ગાકૃષ્ટદુકૂલયા સરભસં ગૂઢાૈ ભુ યાં તનાવાકૃષ્ટે
જઘનાંશકેુ કૃતમધઃ સસંક્તમૂ દ્વયમ્ ।
MSS@0287@2નાભીમૂલિનબદ્ધચ ષ મિય વ્રીડાનતાઙ્ગ્યા તયા દ પઃ
સૂ્ફ કૃતવાતવેિપત શખઃ કણા પલનેાહતઃ॥ ૦૨૮૭॥
MSS@0288@1અઙ્ગાકૃ ષ્ટવ્યર્થય ત નખાઙે્કષુ વક્ષાજેકુ ભા- વાસ્યં જૃ ભા
દશનવસને દ તદષં્ટ દુનાે ત ।
MSS@0288@2યા ત્યાઃ ખેદં વ્રજ ત કરજશ્રે ણષુ શ્રાે ણભાગઃ પ્રાતયાર્ ત પ્રગુણતરતાં
વૈશસં નૈશમસ્યાઃ॥ ૦૨૮૮॥
MSS@0289@1અઙ્ગાઙ્ગમાગતે શત્રાૈ િક કરાે ત પિરચ્છદઃ ।
MSS@0289@2રાહુણા ગ્ર સતે ચ દ્રે િક િક ભવ ત તારકૈઃ॥ ૦૨૮૯॥
MSS@0290@1અઙ્ગાઙ્ ગભાવમજ્ઞા વા કથં સામ યર્િનણર્યઃ ।
MSS@0290@2પ ય િટિટ્ટભમાત્રેણ સમુદ્રાે વ્યાકુલીકૃતઃ॥ ૦૨૯૦॥
MSS@0291@1અઙ્ગાનામ તતાનવં કુત ઇદં ક પશ્ચ ક માત્ કુતાે મુગ્ધે
પા ડુકપાેલમાનન મ ત પ્રાણેશ્વરે ચ્છ ત ।
MSS@0291@2ત વ્યા સવર્ મદં વભાવત ઇ ત વ્યાહૃત્ય પ મા તર-વ્યાપી
બા પભર તયા વ લતયા િનઃશ્વસ્ય મુક્તાેઽ યતઃ॥ ૦૨૯૧॥
MSS@0292@1અઙ્ગાિન ખેદય સ િક શર ષકુસમુપિરપેલવાિન મુધા ।
MSS@0292@2અયમીિહતકુસમુાનાં સ પાદિયતા તવા ત દાસજનઃ॥ ૦૨૯૨॥
MSS@0293@1અઙ્ગાિન ચ દનરજઃપિરધૂસરા ણ તા બૂલરાગસભુગાેઽધરપ લવશ્ચ ।
MSS@0293@2 વચ્છા જને ચ નયને વસનં તનીયઃ કા તાસુ ભષૂણ મદં િવબહ્વશ્ચ
શષેઃ॥ ૦૨૯૩॥
MSS@0294@1અઙ્ગાિન દ વા હેમાઙ્ ગ પ્રાણાન્ ક્ર ણા સ ચને્ ણામ્ ।
MSS@0294@2યુક્તમેતન્ ન તુ પનુઃ કાેણં નયનપદ્મયાેઃ॥ ૦૨૯૪॥
MSS@0295@1અઙ્ગાિન ધીપટુ વં શ ક્તદર્શનાઃ શનૈિવશીયર્ તે ।
MSS@0295@2િન ખલે દ્રયા ણ યષેાં ચરાયષુ તે નરા જ્ઞેયાઃ॥ ૦૨૯૫॥
MSS@0296@1અઙ્ગાિન િનદ્રાલસિવભ્રમા ણ વાક્યાિન િક ચન્ મદલાલસાિન ।
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MSS@0296@2ભ્રૂક્ષપે જહ્માિન ચ વી ક્ષતાિન ચકાર કામઃ પ્રમદાજનાનામ્॥ ૦૨૯૬॥
MSS@0297@1અઙ્ગાિન મે દહતુ કા તિવયાેગવિહ્નઃ સમ્રક્ષતુ પ્રયતમં હૃિદ
વતર્તેઽસાૈ ।
MSS@0297@2ઇત્યાશયા શ શમખુી જલદશ્રવુાિર- ધારા ભ ણમ ભ ષ ચ ત
હૃ પ્રદેશમ્॥ ૦૨૯૭॥
MSS@0298@1અઙ્ગાિન શ્લથિનઃ સહાિન નયતે મુગ્ધાલસે િવભ્રમશ-્
વાસાે ક પતકાેમલ તનમુરઃ સાયાસસપેુ્ત ભ્રવુાૈ ।
MSS@0298@2િક ચા દાેલનકાૈતુકવ્યપુરતાવાસ્યષેુ વામભ્રવુાં વેદા ભઃ
તિપતાકુલાલકલતે વાવા સતાે મન્મથઃ॥ ૦૨૯૮॥

MSS@0299@1અઙ્ગામાેદસમાેચ્છલદ્ઘ ૃણપતદ્ ઙ્ગાવલીમા લત-
સૂ્ફજર્ લ છનસતૂ્રગુ મ્ફત મલન્નીલાે પલશ્રીિરવ ।
MSS@0299@2િનયર્ પાદનખાને્મખુાંશિુવસરસ્રગ્દ તુરઃ મયર્તાં મ જુશ્રીઃ
સરુમુક્તમ જિર શખાવષિરવા ય ચતઃ॥ ૦૨૯૯॥
MSS@0300@1અઙ્ગારપવૂ ગમને ચ લાભઃ સાેમે શનાૈ દ ક્ષણમથર્લાભમ્ ।
MSS@0300@2બુધે ગુરાૈ પ શ્ચમકાયર્ સદ્ધ રવાૈ ગાૈ ચાેત્તરમથર્લાભઃ॥ ૦૩૦૦॥
MSS@0301@1અઙ્ગારશલૂા મપલાલકેશ- િવ તીણર્િવટ્ચમર્ તષેુ દષૃ્ટઃ ।
MSS@0301@2શ્વા મતૂ્રય યચ્છ ત કાયર્નાશં દાિરદ્ર્ય ત્યુપ્રમખુાનનથાર્ન્॥ ૦૩૦૧॥
MSS@0302@1અઙ્ગારસદશૃી નાર ઘ્ તકુ ભસમઃ પુમાન્ ।
MSS@0302@2યે પ્રસક્તા િવલીના તે યે સ્થતા તે પદે સ્થતાઃ॥ ૦૩૦૨॥
MSS@0303@1અઙ્ગારસદશૃી યાે ષત્ સિપઃકુ ભસમઃ પુમાન્ ।
MSS@0303@2તસ્યાઃ પિરસરે બ્રહ્મન્ સ્થાતવ્યં ન કદાચન॥ ૦૩૦૩॥
MSS@0304@1અઙ્ગારહા સષુ િવલાસગ્ હાેદરેષુ ત પષેુ તૂલપટક પતવેષ્ટનષેુ ।
MSS@0304@2ઉ ણષેુ ચ પ્રણિયનીકુચમ ડલષેુ શા ત જગામ શ શરસ્ય તષુારગવર્ઃ
॥ ૦૩૦૪॥
MSS@0305@1અઙ્ગારૈઃ ખ ચતવે ભૂિવયદિપ વાલાકરાલં કરૈ તગ્માંશાેઃ િકરતીવ
તીવ્રમ ભતાે વાયુઃ કુકૂલાનલમ્ ।
MSS@0305@2અ ય ભાં સ નખંપચાિન સિરતામાશા વલ તીવ ચ
ગ્રી મેઽ મન્નવવિહ્નદ િપત મવાશષેં જગદ્વતર્તે॥ ૦૩૦૫॥
MSS@0306@1અઙ્ગારૈઃ શાક ક્ષસ્ય ચૂ ણતૈઃ સઘ્ તૈ યહમ્ ।

26 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@0306@2દત્તનૈર્ યત્યતીસાર યહં પાનીયવારણાત્॥ ૦૩૦૬॥
MSS@0307@1અઙ્ગાસઙ્ ગ ણાલકા ડમયતે ઙ્ગાવલીનાં ચં
નાસામાૈ ક્તક મ દ્રનીલસર ણ શ્વાસાિનલાદ્ ગાહતે ।
MSS@0307@2દત્તેયં િહમવાલુકાિપ કુચયાેધર્ત્તે ક્ષણં દ પતાં
તપ્તાયઃપ તતા બુવ કરતલે ધારા બુ સલંીયતે॥ ૦૩૦૭॥
MSS@0308@1અઙ્ગીકુ વમવધીરય વા વયં તુ દાસા તવે ત વચસવૈ જયેમ લાેકાન્ ।
MSS@0308@2અેતાવતવૈ સકુરાે નનુ િવશ્વમાત- દ્દ ડદ ડધરિકકરમાૈ લભઙ્ગઃ
॥ ૦૩૦૮॥
MSS@0309@1અઙ્ગીકુવર્ ત ભઙ્ગીમ ખલ ગિરગણા તપ્ત બૂનદ યાં દૂર કુવર્ ત
પૂર કૃતકનક ગિરસ્ફારગવં ચ યસ્યાઃ ।
MSS@0309@2ઉન્મત્ત વા તધારાસરુવરપટલીદાહસ તક તઃ સયંે પ્રાચી
પ્રદ પ્તદર્લયતુ દુિરતં સવર્દા સવર્દા મે॥ ૦૩૦૯॥
MSS@0310@1અઙ્ગીકુવર્ન્ન ત ચરામુ પ ત ણાે સલીલં છાયામ ત તવ મ ણમયાે
માલ્યવાનષે શલૈઃ ।
MSS@0310@2શાેભાં વક્ષ્યત્યિધકલ લતાં શાેભમાનામતી દાેદવસ્યાદે પજનયતાે
માનસાિદ દુ બ બમ્॥ ૦૩૧૦॥
MSS@0311@1અઙ્ગીકૃત ત તક્ષઃ સડ્ે ગુણી િનષ્ઠાપરાે યથા ।
MSS@0311@2 ષ તથા િવજયતે શ્રીરામાે રાજસત્તમઃ॥ ૦૩૧૧॥
MSS@0312@1અઙ્ગીકૃત્તાઃ ક્ષ ત મમામિપ યે િવષહ્ય ગાેપ્તું ગુણાન્ િક મ ત વા છ સ
તાન્મુધવૈ ।
MSS@0312@2મુક્તામણેિવમલ પતયા િનતા તમ્ અેતે તવ વયમિપ પ્રકટ ભવ ત॥ ૦૩૧૨॥
MSS@0313@1અઙ્ગુ લભઙ્ગિવક પન- િવિવધિવવાદપ્ર ત્તપા ડત્યઃ ।
MSS@0313@2જપચપલાેષ્ઠઃ સજને યાનપરાે નગરર યાસુ॥ ૦૩૧૩॥
MSS@0314@1અઙ્ગુલીિકસલયાગ્રતજર્નં ભ્રૂિવભઙ્ગકુિટલં ચ વી ક્ષતમ્ ।
MSS@0314@2મખેલા ભરસકૃચ્ચ બ ધનં વ ચયન્ પ્રણિયનીરવાપ સઃ॥ ૦૩૧૪॥
MSS@0315@1અઙ્ગુલી ભઃ કુરઙ્ગાક્ષ્યાઃ શાેભતે મુિદ્રકાવ લઃ ।
MSS@0315@2પ્રાેતવે બાણૈઃ પ ચષેાેઃ સૂ મા લક્ષ્યપર પરા॥ ૦૩૧૫॥
MSS@0316@1અઙ્ગુલી ભિરવ કેશસચંયં સિંનગ્ હ્ય ત મરં મર ચ ભઃ ।
MSS@0316@2કુડ્મલીકૃતસરાજેલાેચનં ચુ બતીવ રજનીમખંુ શશી॥ ૦૩૧૬॥
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MSS@0317@1અઙ્ગુલ્યઃ પ ચમે માસે દૃ ષ્ટકુક્ષાૈ ચ ષષ્ઠમે ।
MSS@0317@2સચંારઃ સપ્તમે માસે અષ્ટમે નયનષેુ ચ॥ ૦૩૧૭॥
MSS@0318@1અઙ્ગુલ્યઃ પ લવા યાસન્ કુસમુાિન નખા ચષઃ ।
MSS@0318@2બાહૂ લતે વસ તશ્રી વં નઃ પ્રત્યક્ષચાિરણી॥ ૦૩૧૮॥
MSS@0319@1અઙ્ગુલ્યગ્રનખને બા યસ લલં િવ ક્ષ ય િવ ક્ષ ય િક તૂ ણી ં રાેિદ ષ
કાપેને બહુતરં ફૂ કૃત્ય રાેિદ ય સ ।
MSS@0319@2યસ્યા તે િપશનુાપેદેશવચનૈમાર્નેઽ તભૂ મ ગતે િનિવ ણાેઽનનુયં પ્ર ત
પ્રયતમાે મ યસ્થતામે ય ત॥ ૦૩૧૯॥
MSS@0320@1અઙ્ગુલ્યગ્રિનરાેધત તનુતરાં ધારા મયં ત વતી કકર્યા ન પરં પયાે
િનપુ ણકા દાતું પ્રપાપા લકા ।
MSS@0320@2િવ શ્લષ્ટાઙ્ગુ લના કરેણ દશનાપાડં શનૈઃ પા થ હે
િન પ દાે વર્િવલાેચન વમિપ હા ના સ પાતું પયઃ॥ ૦૩૨૦॥
MSS@0321@1અઙ્ગુલ્યગ્રેણ ય જપં્ત ય જપં્ત મે લઙ્ઘને ।
MSS@0321@2વ્યગ્ર ચત્તને ય જપં્ત િત્રિવધં િન ફલં ભવેત્॥ ૦૩૨૧॥
MSS@0322@1અઙ્ગુલ્યા કઃ કવાટં પ્રહર ત કુિટલે માધવઃ િક વસ તાે નાે ચક્ર િક
કુલાલાે ન િહ ધર ણધરઃ િક દ્વ જહ્વઃ ફણી દ્રઃ ।
MSS@0322@2નાહં ઘાેરાિહમદ િકમ સ ખગપ તના હિરઃ િક કપી દ્રઃ ઇત્યેવં
ગાપેક યાપ્ર તવચન જતઃ પાતુ વશ્ચક્રપા ણઃ॥ ૦૩૨૨॥
MSS@0323@1અઙ્ગુષ્ઠતજર્ની યાં ગા ઘ્રાણે સગં્ હ્ય નામયેત્ ।
MSS@0323@2મ ત્રેણાનને વ યાઃ સ્યુઃ પશવાેઽશ્વાદય તથા॥ ૦૩૨૩॥
MSS@0324@1અઙ્ગુષ્ઠનખદ ભને પાદયાેઃ પ તતઃ િકમુ ।
MSS@0324@2િવભા ત વક્ત્રિવ જતઃ શશી િવગતક મષઃ॥ ૦૩૨૪॥
MSS@0325@1અઙ્ગુષ્ઠનખમૂલે તુ તજર્ યગ્રં સસું સ્થતં ।
MSS@0325@2મ સર સા ચ િવજ્ઞેયા ચત્રલક્ષ્યસ્ય વેધને॥ ૦૩૨૫॥
MSS@0326@1અઙ્ગુષ્ઠાક્રમવિક્રતાઙ્ગુ લરધઃ પાદાધર્ની દ્ધભૂઃ પાશ્વાર્દ્વગેકૃતાે
િનહત્ય કફ ણદ્વ દ્વને દંશાન્મુહુઃ ।
MSS@0326@2 યગ્ નુદ્વયય ત્રયિ ત્રતઘટ વક્ત્રા તરાલ ખલદ્ ધારા વાનમનાેહરં
સ ખ પયાે ગાં દાે ગ્ધ ગાપેાલકઃ॥ ૦૩૨૬॥
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MSS@0327@1અઙ્ગુષ્ઠાગ્રે તુ તજર્ યા મખંુ યત્ર િનવે શતં ।
MSS@0327@2કાકતુ ડી ચ િવજ્ઞેયા સૂ મલકે્ષ્યષુ યાે જતા॥ ૦૩૨૭॥
MSS@0328@1અઙ્ગુષે્ઠ પદગુ ફ નજુઘને નાભાૈ ચ વક્ષઃ તને
કક્ષાક ઠકપાેલદ તવસને નતે્રા લકે મૂધર્િન ।
MSS@0328@2શકુ્લાશકુ્લિવભાગતાે ગદશૃામઙ્ગે વનઙ્ગ સ્થતી- વાર્ધાેગમનને
વામપદગાઃ પક્ષદ્વયે લક્ષયેત્॥ ૦૩૨૮॥
MSS@0329@1અઙ્ગુષ્ઠાેદરમાત્રં િવશષેિવ પ્રા ય પદ્મરાગમ ણમ્ ।
MSS@0329@2સખુસવંાહ્યમનુત્તરં અથ િક તને ના ાે ત॥ ૦૩૨૯॥
MSS@0330@1અઙ્ગને કેનાિપ િવજેતુમસ્યા ગવે યતે િક ચલપત્રપતં્ર ।
MSS@0330@2ન ચે દ્વશષેાિદતરચ્છદે ય તસ્યા તુ ક પ તુ કુતાે ભયને॥ ૦૩૩૦॥
MSS@0331@1અઙ્ગને ગાતં્ર નયનને વક્ત્રં યાયને રાજં્ય લવણને ભાજંે્ય ।
MSS@0331@2ધમણ હીનં ખલુ િવતં ચ ન રાજતે ચ દ્રમસા િવના િનશા॥ ૦૩૩૧॥
MSS@0332@1અઙ્ગેઽનઙ્ગ વરહુતવહશ્ચ ષ યાનમુદ્રા ક ઠે વઃ કરિકસલયે
દ ઘર્શાયી કપાેલઃ ।
MSS@0332@2અંસે વીણા કુચપિરસરે ચ દનં વા ચ માનંૈ તસ્યાઃ સવ સ્થત મ ત
ન તુ વાં િવના ક્વાિપ ચેતઃ॥ ૦૩૩૨॥
MSS@0333@1અઙ્ગનેાઙ્ગં પ્રતનુ તનનુા ગાઢતપ્તને તપં્ત
સાસ્રે યાસ્રદુ્રતમિવરતાે ક ઠમુ ક ઠતને ।
MSS@0333@2અ ણાેચ્છ્વાસં સમિધકતરાેચ્છ્વા સના દૂરવત સકં પૈ તે િવશ ત
િવિધના વૈિરણા દ્ધમાગર્ઃ॥ ૦૩૩૩॥
MSS@0334@1અઙ્ગનેાઙ્ગમનપુ્રિવ ય મલતાે હ તાવલપેાિદ ભઃ કા વાતાર્ યુિધ
ગ ધ સ ધુરપતેગર્ ધાેઽિપ ચે કે દ્વપાઃ ।
MSS@0334@2જેતવ્યાેઽ ત હરેઃ સ લા છનમતાે વ દામહે તામભૂદ્ યદ્ગભ શરભઃ
વયજંય ઇ ત શ્રુ વાિપ યાે નાિઙ્કતઃ॥ ૦૩૩૪॥

MSS@0335@1અઙ્ગષેુ ચતુરશ્ર વં સમપાદાૈ લતાકરાૈ ।
MSS@0335@2પ્રાર ભે સવર્ ત્યાનામ્ અેત સામા યમુચ્યતે॥ ૦૩૩૫॥
MSS@0336@1અઙ્ગષેુ મખુ્યા દ્વજમ યસસં્થા વાણાનુસધંાન પરા સ િનતં્ય ।
MSS@0336@2અધં સ્થરપ્રેમરસા રસજ્ઞે નર તુ ત સતં્યજ કણર્વત્ વં॥ ૦૩૩૬॥
MSS@0337@1અઙ્ગે વાભરણં કરાે ત બહુશઃ પત્રેઽિપ સચંાિર ણ પ્રાપ્તં વાં
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પિરશઙ્કતે િવતનુતે શ યાં ચરં યાય ત ।
MSS@0337@2ઇત્યાક પિવક પત પરચનાસઙ્ક પલીલાશત-વ્યાસક્તાિપ િવના વયા
વરતનનુષા િનશાં ને ય ત॥ ૦૩૩૭॥
MSS@0338@1અઙ્ગૈઃ સકુુમારતરૈઃ સા કુસમુાનાં શ્રયં પ્રહર ત ।
MSS@0338@2િવકલય ત કુસમુબાણાે બાણાલી ભમર્મ પ્રાણાન્॥ ૦૩૩૮॥
MSS@0339@1અઙ્ગૈર તિનિહતવચનૈઃ સૂ ચતઃ સ યગથર્ઃ પાદ યાસાે
લયમનુગત તન્મય વં રસષેુ ।
MSS@0339@2શાખાયાેિન ર્દુર ભનય ત દ્વક પાનુ ત્તાૈ ભાવાે ભાવં નુદ ત
િવષયાદ્રાગબ ધઃ સ અેવ॥ ૦૩૩૯॥
MSS@0340@1અઙ્ ઘ્રદ ડાે હરે વર્મ્ ઉિ ક્ષપ્તાે બ લિનગ્રહે ।
MSS@0340@2િવિધિવષ્ટરપદ્મસ્ય નાલદ ડાે મુદેઽ તુ વઃ॥ ૦૩૪૦॥
MSS@0341@1અચકમત સપ લવાં ધિરત્રી ં દુસરુ ભ િવરહ ય પુ પશ યામ્ ।
MSS@0341@2 શમર તમવા ય તત્ર ચાસ્યા તવ સખુશીતમપુૈતુમઙ્ક મચ્છા
॥ ૦૩૪૧॥
MSS@0342@1અચ ચલં મુગ્ધમુદ ચતં દશૃાેરનુન્નતં શ્રીમદુરાે ગીદશૃઃ ।
MSS@0342@2અભઙ્ગુરાકૂતવતી ગ તભ્રુર્વાેરબદ્ધલકં્ષ્ય ક્વ ચદુ કમા તરમ્॥ ૦૩૪૨॥
MSS@0343@1અચતવુર્દનાે બ્રહ્મા દ્વબાહુરપરાે હિરઃ ।
MSS@0343@2અભાલલાેચનઃ શભંુભર્ગવાન્ બાદરાયણઃ॥ ૦૩૪૩॥
MSS@0344@1અચલં ચલિદવ ચ ઃ પ્રકૃતમપીદં સમુદ્યિદવ વક્ષઃ ।
MSS@0344@2અતિદવ તદિપ શર રં સ પ્ર ત વામભ્રવુાે જય ત॥ ૦૩૪૪॥
MSS@0345@1અચલા કમલા કસ્ય કસ્ય મતં્ર મહીપ તઃ ।
MSS@0345@2શર રં ચ સ્થરં કસ્ય કસ્ય વ યા વરાઙ્ગના॥ ૦૩૪૫॥
MSS@0346@1અચલા કમલા િહ કસ્ય કસ્ય ક્ષ તપાલઃ િકલ મત્રમ ત લાેકે ।
MSS@0346@2ઇહ વ યતમા ચ કસ્ય વે યા સ્થરમ ય ત ચ કસ્ય દેહમત્ર॥ ૦૩૪૬॥
MSS@0347@1અ ચ તનીયા િવિધવ ચનેયં યદ બુ ક્ષી સ્થિવરસ્ય ભતુર્ઃ ।
MSS@0347@2 વયં સમાદાય કરં િનધાય વક્ષાજેયુગ્મે વિપ ત શ્વસ તી॥ ૦૩૪૭॥
MSS@0348@1અ ચ તતાિન દુઃખાિન યથવૈાયા ત દેિહનામ્ ।
MSS@0348@2સખુા યિપ તથા મ યે દૈવમત્રા તિરચ્યતે॥ ૦૩૪૮॥
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MSS@0349@1અ ચ ત્યમ તદુઃસહં િત્રિવધદુઃખમનેાેઽ જતં ચતુિવધગ ત શ્રતં
ભવ તા ન િક પ્રા યતે ।
MSS@0349@2શર રમસખુાકરં જગ ત ગ્ હ્ણતા મુ ચતા તનાે ત ન તથા યયં
િવર તમૂ જતાં પાપતઃ॥ ૦૩૪૯॥
MSS@0350@1અ ચ ત્યાઃ પ થાનઃ િકમિપ મહતામ ધકિરપાેયર્દ ણાેઽભૂત્ તજે તદકૃત
કથાશષેમદનમ્ ।
MSS@0350@2મનુનેત્રાદત્રેયર્દજિન પનુજ્યા તરહહ પ્રતનેે તનેેદં મદનમયમવે
િત્રભવુનમ્॥ ૦૩૫૦॥
MSS@0351@1અ ચરાત્ પરાત્મિનષ્ઠા ભવ ત યત ત ક્રયેત ચતુરેણ ક્લેશને્ કામદમનં
િધગેકદાર જય તમાત્માનમ્॥
MSS@0352@1અ ચરાદુપકતુર્રાચરેદ્ અથ વાત્માપૈિયક મપુિક્રયામ્ ।
MSS@0352@2 થુિર થમથા ર તુ સા ન િવશષેે િવદુષા મહ ગ્રહઃ॥ ૦૩૫૨॥
MSS@0353@1અ ચરાિધ ષ્ઠતરાજ્યઃ શત્રુઃ પ્રકૃ ત વ ઢમૂલ વાત્ ।
MSS@0353@2નવસરંાપેણ શ થલ ત િરવ સકુરઃ સમુદ્ધતુર્મ્॥ ૦૩૫૩॥
MSS@0354@1અ ચરેણ પરસ્ય ભૂયસા િવપર તાં િવગણ ય ચાત્મનઃ ।
MSS@0354@2ક્ષયયુ ક્તમપુેક્ષતે કૃતી કુ તે ત પ્ર તકારમ યથા॥ ૦૩૫૪॥
MSS@0355@1અ ચરેણ રાેચતે મે િદવસાનવેં થા તવાહયતે ।
MSS@0355@2 શ્રતકૃ ણપક્ષગતયે વયસ્ય કા ય તનીિવરહઃ॥ ૦૩૫૫॥
MSS@0356@1અચુ બ યા ચ દન બ દુમ ડલી નલીયવક્ત્રેણ સરાજેત જના ।
MSS@0356@2 શ્રયં શ્રતા કાચન તારકાસખી કૃતાશશાઙ્કસ્ય તયાઙ્કવ તની
॥ ૦૩૫૬॥
MSS@0357@1અચેતના અિપ પ્રાયાે મતૈ્રીમવેાનુબ યતે ।
MSS@0357@2 વ દ્ધાત્ ક્ષીયતે ક્ષીરાત્ ક્ષીરાત્ પ્રાગવે વાિરણા॥ ૦૩૫૭॥
MSS@0358@1અચેષ્ટમાનમાસીનં શ્રીઃ કં ચદુપ તષ્ઠ ત ।
MSS@0358@2ક શ્ચત્ કમાર્ ણ કુવર્ન્ િહ ન પ્રા યમિધગચ્છ ત॥ ૦૩૫૮॥
MSS@0359@1અચાેદ્યમાનાિન યથા પુ પા ણ ચ ફલાિન ચ ।
MSS@0359@2 વકાલં ના તવતર્ તે તથા કમર્ પુરાકૃતમ્॥ ૦૩૫૯॥
MSS@0360@1અચ્છપ્રકાશવ ત ચ દ્રમ સ પ્રયેઽ મન્ન્ આહ્લાદકાિર ણ સધુાવ ત પૂણર્ બ બે ।
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MSS@0360@2ધાતા િવ ચ ત્ય મનસા ખલદૃ ષ્ટપાતં હતુ ચકાર િકમુ ક જલ બ દુયાેગમ્
॥ ૦૩૬૦॥
MSS@0361@1। । । । । ।
MSS@0361@2અચ્છલં મત્રભાવને સતાં દારાવલાેકનમ્
MSS@0362@1અચ્છાચ્છચ દનરસાદ્રર્કરા ગાક્ષ્યાે ધારાગ્ હા ણ કુસમુાિન ચ
કાૈમુદ ચ ।
MSS@0362@2મ દાે મ ત્ સમુનસઃ શુ ચ હ યર્ ષં્ઠ ગ્રી મે મદં ચ મદનં
ચ િવવધર્ય ત॥ ૦૩૬૨॥
MSS@0363@1અચ્છાસુ હંસ ઇવ બાલ ણા લકાસુ ઙ્ગાે નવા વવ મધુદુ્રમમ જર ષુ
।
MSS@0363@2કાેઽવ તભતુર્રપરાે રસિનભર્રાસુ વીપ તઃ સકુિવસૂ ક્તષુ બદ્ધભાવઃ
॥ ૦૩૬૩॥
MSS@0364@1અ ચ્છદ્રમ તુ હૃદયં પિરપૂણર્મ તુ માખૈયર્મ ત મતમ તુ ગુ વમ તુ ।
MSS@0364@2કૃ ણ પ્રયે સ ખ િદશા મ સદા શષ તે યદ્વાસરે મુર લ મે ક ણાં
કરાે ષ॥ ૦૩૬૪॥
MSS@0365@1અ ચ્છનં્ન નયના બુ બ ધષુુ કૃતં ચ તા ગુ વિપતા દતં્ત
દૈ યમશષેતઃ પિરજને તાપઃ સખી વાિહતઃ ।
MSS@0365@2અદ્ય શ્વઃ પરિન ર્ ત ભજ ત સા શ્વાસઃૈ પરં ખદ્યતે િવશ્ર ધાે
ભવ િવપ્રયાેગજિનતં દુઃખં િવભક્તં તયા॥ ૦૩૬૫॥
MSS@0366@1અ ચ્છન્નમખેલમલ ધદૃઢાપેગૂઢમ્ અપ્રાપ્તચુ બનમવી ક્ષતવક્ત્રકા ત ।
MSS@0366@2કા તાિવ મશ્રવપુષઃ કૃતિવપ્રલ ભ- સ ભાેગસખ્ય મવ પાતુ વપુઃ
મરારેઃ॥ ૦૩૬૬॥
MSS@0367@1અ ચ્છન્ના ત બ દુ ષ્ટસદશૃી ં પ્રી ત દદત્યા દશૃાં યાતાયા
િવગલ પયાેધરભરાદ્દ્રષ્ટવ્યતાં કામિપ ।
MSS@0367@2અસ્યાશ્ચ દ્રમસ તનાેિરવ કર પશાર્ પદ વં ગતા નૈતે યન્મુકુલીભવ ત
સહસા પદ્મા તદેવાદ્ભુતમ્॥ ૦૩૬૭॥
MSS@0368@1અચ્છેદ્યાેઽયમદાહ્યાેઽયમ્ અક્લેદ્યાેઽશાે ય અેવ ચ ।
MSS@0368@2િનત્યઃ સવર્ગતઃ સ્થા રચલાેઽયં સનાતનઃ॥ ૦૩૬૮॥
MSS@0369@1અચ્યુતચરણતરઙ્ ગ ણ શ શશખેરમાૈ લમાલતીમાલે ।
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MSS@0369@2 વિય તનુિવતરણસમયે હરતા દેયા ન મે હિરતા॥ ૦૩૬૯॥
MSS@0370@1અચ્યુતભ ક્તવશાિદહ સમભાવ ત પ્રસઙ્ગને ।
MSS@0370@2સા રમતેર યુદય ત ર તિર ત નવૈાદ્ભુતં િક ચત્॥ ૦૩૭૦॥
MSS@0371@1અચ્યુતાન તગાેિવ દનામાેચ્ચારણભષે ત્ ।
MSS@0371@2ન ય ત સકલા રાેગાઃ સતં્ય સતં્ય વદા યહમ્॥ ૦૩૭૧॥
MSS@0372@1અજિન પ્ર તિદનમષેા કદર્મશષેા મદઙ્ગસઙ્ગને ।
MSS@0372@2પ્ર તિનશમપૂિર પ પા દ ક્ષણસ પા ત ભઃ સ લલૈઃ॥ ૦૩૭૨॥
MSS@0373@1અજિન ભગવાન માદ્વધેાઃ શરઃસુ સધુાભુ ં કૃતપદ મદં ચૈતદે્દવ્યાઃ
શ્રયાે તમ દરમ્ ।
MSS@0373@2તિદહ ભવુનાભાેગશ્લાઘ્યે સરાે િહ ય ચ્ચરં શશધર તવ દ્વષેાર ભઃ
સ અેષ જડગ્રહઃ॥ ૦૩૭૩॥
MSS@0374@1અજિન રજિનર યા ચ દ્રમઃ કા તવ યા- િવપુલચપલવી ચવ્યા ચતા કા ચદેવ ।
MSS@0374@2સત ગિરસિરદ્ ભઃ િક હિરદ્ ભઃ સમેતં ધવ લમિન ધિરત્રીમ ડલં
મગ્ મેતત્॥ ૦૩૭૪॥
MSS@0375@1અજિન શ શરશીલં શવૈલં સાગરે ય ચ્ચકુરમકૃત કામ ત વ તે
િક ન તને ।
MSS@0375@2વહ ત કુિટલમનંે હેતનુા કેન મૂધ્નાર્ વદનિવધુરયં ચેત્ સાેદરાે
નાદસીયઃ॥ ૦૩૭૫॥
MSS@0376@1અજન્મા પુ ષ તાવદ્ ગતાસુ ણમવે વા ।
MSS@0376@2યાવન્નષેુ ભરાદત્તે િવલુપ્તમિર ભયર્શઃ॥ ૦૩૭૬॥
MSS@0377@1અજ યક પાઃ શરૂા યે િનત્યમ યપરાઙ્મખુાઃ ।
MSS@0377@2દશર્ય ત્યપરાગેણ પરે ય શ્ચત્ર પવત્॥ ૦૩૭૭॥
MSS@0378@1અજરામરવત્ પ્રાજ્ઞાે િવદ્યામથ ચ ચ તયેત્ ।
MSS@0378@2ગ્ હીત ઇવ કેશષેુ ત્યુના ધમર્માચરેત્॥ ૦૩૭૮॥
MSS@0379@1અજવચ્ચવર્ણં કુયાર્દ્ ગજવત્ નાનમાચરેત્ ।
MSS@0379@2રાજવત્ પ્રિવશદ્ેગ્રામં ચાેરવદ્ગમનં ચરેત્॥ ૦૩૭૯॥
MSS@0380@1અજસ્ય ગ્ હ્ણતાે જન્મ િનર હસ્ય હત દ્વષઃ ।
MSS@0380@2 વપતાે ગ કસ્ય યાથા યં વેદ ક તવ॥ ૦૩૮૦॥
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MSS@0381@1અજસ્રં લસ પ દ્મની દસઙ્ગં મધૂિન પ્રકામં િપબ તં મ લ દમ્ ।
MSS@0381@2રિવમાચયત્ય જકારાગ્ હે યાે દયાલુિહ નાે દુષ્ટવદ્ દાષેદશ ॥ ૦૩૮૧॥
MSS@0382@1અજસ્રભૂમીતટકુટ્ટનાે થતૈ પાસ્યમાનં ચરણષેુ રે ભઃ ।
MSS@0382@2રયપ્રકષાર્ યયનાથર્માગતજૈર્નસ્ય ચેતાે ભિરવા ણમાિઙ્કતૈઃ॥ ૦૩૮૨॥
MSS@0383@1અજસ્રમ યાસમપુેયષુા સમં મુદૈવ દેવઃ કિવના બુધને ચ ।
MSS@0383@2દધાૈ પટ યાન્ સમયં નયન્નયં િદનેશ્વરશ્રી દયં િદને િદને॥ ૦૩૮૩॥
MSS@0384@1અજસ્રમારાેહ સ દૂરદ ઘા સકં પસાપેાનત ત તદ યામ્ ।
MSS@0384@2શ્વાસાન્ સ વષર્ત્યિધકં પનુયર્દ્ યાનાત્તવ વન્મયતાં તદા ય॥ ૦૩૮૪॥
MSS@0385@1અ ઇવ પ્ર માેહાદ્ યાે હ યાત્ થવીપ તઃ ।
MSS@0385@2તસ્યૈકા યતે પ્તનર્ દ્વતીયા કથચંન॥ ૦૩૮૫॥
MSS@0386@1અ ગલસ્થ તન ઉષ્ટ્રપુચ્છં કક્ષા તરે કેશમથા ડયુગ્મમ્ ।
MSS@0386@2 વાં સં જન્ સાયણમાયણાદાૈ બ્રહ્માગ્રગ યાે ન બભવૂ પજૂ્યઃ॥ ૦૩૮૬॥
MSS@0387@1અ ઙ્ ઘ્રિનદર્ત્તરજશ્ચયાિપ કપા લના બદ્ધરસાિપ કામમ્ ।
MSS@0387@2તતાેઽ યધાેધઃ પ તતાિપ િનતં્ય ગઙ્ગા કુસઙ્ગાિપ પનુા ત લાેકાન્॥ ૦૩૮૭॥
MSS@0388@1અ જ બાલે રજ સ મિરચાનાં ચ લુિઠતાઃ
કટુ વાદુ ણ વા જિનતરસનાૈષ્ઠવ્ય તકરાઃ ।
MSS@0388@2અિનવાર્ણાે થને પ્રબલતરતૈલાક્તતનવાે મયા સદ્યાે ષ્ટાઃ ક તપયકવ યઃ
કવ લતાઃ॥ ૦૩૮૮॥
MSS@0389@1અ ત તમખૂાર્ણાં વરમાદ્યાૈ ન ચા તમઃ ।
MSS@0389@2સકૃદ્દઃુખકરાવાદ્યાવ તમ તુ પદે પદે॥ ૦૩૮૯॥
MSS@0390@1અ ત તમખૂ યાે તા તાૈ સતુાૈ વરમ્ ।
MSS@0390@2યત તાૈ વ પદુઃખાય યાવ વં જડાે દહેત્॥ ૦૩૯૦॥
MSS@0391@1અ તરાેમામ તસુ દરાઙ્ગી ં શ ◌ૃઙ્ગારવ લી મવ રાજક યામ્ ।
MSS@0391@2ભુ વા દુ્રતં ક્વાિપ ગતાે ન ચેત્ સ્યાઃ સ્યાત્તે તદાનથર્િનપાત અેવ॥ ૦૩૯૧॥
MSS@0392@1અ ધૂ લિરવ ત્ર તૈમાર્જર્નીરે વ જનૈઃ ।
MSS@0392@2દ પખટ્વાે થચ્છાયવે ત્યજ્યતે િનધર્નાે જનઃ॥ ૦૩૯૨॥
MSS@0393@1અ નતા ભવે ક શ્ચદ્ અપરાધઃ કુતાે યિદ ક્ષ તવ્યમવે તસ્યાહુઃ સપુર ક્ષ્ય
પર ક્ષયા॥
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MSS@0394@1અ નતી કાિપ િવલાેકનાે સકુા સમીરધૂતાધર્મિપ તનાંશકુમ્ ।
MSS@0394@2કુચને ત મૈ ચલતેઽકરાેત્ પુરઃ પુરાઙ્ગના મઙ્ગલકુ ભસં તમ્
॥ ૦૩૯૪॥
MSS@0395@1અ નન્ માહા યં પત ત શલભ તીવ્રદહને સ મીનાેઽ યજ્ઞાનાદ્
બિડશયુતમશ્નાતુ િપ શતમ્ ।
MSS@0395@2િવ ન તાેઽ યેતે વય મહ િવપ લજિટલાન્ ન મુ ચામઃ કામાનહહ ગહનાે
માેહમિહમા॥ ૦૩૯૫॥
MSS@0396@1અ મતંૂ્ર ચ ત દ્વષ્ઠા સકૂરસ્ય તથવૈ િવટ્ ।
MSS@0396@2બુદુ્બદં લપેતાે હ યાન્ મ ડ લ વેડસભંવમ્॥ ૦૩૯૬॥
MSS@0397@1અ ય તૈત માદ તશ શલ મીપ્ર તયઃ પિરત્રાતાશ્ચે દ્રાત્
કુલ શખિરણઃ પવૂર્યમનુા ।
MSS@0397@2ઉપેતા ઇત્યેવં તવ જલિનધે તીરમધનુા િવગ ર્ ભઃ િક નઃ શ્રુ તપુટમહાે
જજર્રય સ॥ ૦૩૯૭॥
MSS@0398@1અ યુદ્ધ ષશ્રાદં્ધ પ્રભાતે મેઘડ બરઃ ।
MSS@0398@2દ પત્યાેઃ કલહશ્ચવૈ બહ્વાર ભે લઘુિક્રયા॥ ૦૩૯૮॥
MSS@0399@1અ રજઃ ખરરજ તથા સમંાજર્નીરજઃ ।
MSS@0399@2દ પખટ્વાે થચ્છાયા ચ શક્રસ્યાિપ શ્રયં હરેત્॥ ૦૩૯૯॥
MSS@0400@1અ રજઃ પવર્ ણ મૈથનુાિન મશાનધૂમાે મઠભાજેનાિન ।
MSS@0400@2રજ વલાનતે્રિનર ક્ષણાિન હર ત પુ યાિન િદવા કૃતાિન॥ ૦૪૦૦॥
MSS@0401@1અ િવગદર્ભાેષ્ટ્ર ાણાં મા ર્રમૂ ષકસ્ય ચ ।
MSS@0401@2ર ં સ્યેતાિન પાપાિન સવર્તઃ પિરવજર્યેત્॥ ૦૪૦૧॥
MSS@0402@1અ શ્વયાેમુર્ખં મે યં ગાવાે મે યા તુ ષ્ઠતઃ ।
MSS@0402@2બ્રાહ્મણાઃ પાદતાે મે યાઃ સ્ત્રયાે મે યાશ્ચ સવર્તઃ॥ ૦૪૦૨॥
MSS@0403@1અ સહપ્રસાદેન વને ચર ત િનભર્યમ્ ।
MSS@0403@2રામમાસાદ્ય લઙ્કાયાં લેભે રાજં્ય િવભીષણઃ॥ ૦૪૦૩॥
MSS@0404@1અ જતે દ્રયવગર્સ્ય નાચારેણ ભવેત્ ફલમ્ ।
MSS@0404@2કેવલં દેહખેદાય દુભર્ગસ્ય િવભષૂણમ્॥ ૦૪૦૪॥
MSS@0405@1અ જ વા સાણર્વામવુ મ્ અિન ટ્વા િવિવધૈમર્ખૈઃ ।
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MSS@0405@2અદ વા ચાથર્મ થ યાે ભવેયં પા થવઃ કથમ્॥ ૦૪૦૫॥
MSS@0406@1અ યતાવતર્શભુંયનુા યાં દાે યા ણાલં િકમુ કાેમલા યામ્ ।
MSS@0406@2િનઃ સતૂ્રમા તે ઘનપઙ્ક સુ મૂતાર્સુ નાક તષુ તિન્નમગ્ મ્॥ ૦૪૦૬॥
MSS@0407@1અ ણ તપસઃ ક્રાેધાે જ્ઞાના ણર્મહંકૃ તઃ ।
MSS@0407@2પિરિન દા િક્રયાં ણર્મ્ અન્ના ણ િવષૂ ચકા॥ ૦૪૦૭॥
MSS@0408@1અ ણ ભષેજં વાિર ણ વાિર બલપ્રદમ્ ।
MSS@0408@2ભાજેને ચા તં વાિર ભાજેના તે િવષાપહમ્॥ ૦૪૦૮॥
MSS@0409@1અજેયઃ સભુગઃ સાૈ યઃ ત્યાગી ભાેગી યશાેિનિધઃ ।
MSS@0409@2ભવત્યભયદાનને ચરં વી િનરામયઃ॥ ૦૪૦૯॥
MSS@0410@1અજૈડકાસકૂરિવિડ્વડઙ્ગ- િક વાપેચારેણ ચ બીજપૂરઃ ।
MSS@0410@2ભૂયાેશ્વમતૂ્રાિવલવાિર સક્તઃ ફલાિન ધત્તે સબુહૂિન શશ્વત્॥ ૦૪૧૦॥
MSS@0411@1અ જતં વને વીયણ ના યપા શ્રત્ય કંચન ।
MSS@0411@2ફલશાકમિપ શ્રેયાે ભાેક્તું હ્યકૃપણં ગ્ હે॥ ૦૪૧૧॥
MSS@0412@1અજ્ઞં કમાર્ ણ લ પ ત તજ્જં્ઞ કમર્ ન લ પ ત ।
MSS@0412@2 લ યતે રસનવૈૈકા સિપષા કરવદ્ યથા॥ ૦૪૧૨॥
MSS@0413@1અજ્ઞઃ સખુમારા યઃ સખુતરમારા યતે િવશષેજ્ઞઃ ।
MSS@0413@2જ્ઞાનલવદુિવદગ્ધં બ્રહ્માિપ નરં ન ર જય ત॥ ૦૪૧૩॥
MSS@0414@1અજ્ઞતયા પ્રે ણા વા ચૂડામ ણમાકલ ય કાચમ ણમ્ ।
MSS@0414@2 પ તવર્હેત શરસા તનેાસાૈ નહ્યનઘ્યર્મ ણઃ॥ ૦૪૧૪॥
MSS@0415@1અજ્ઞશ્ચાશ્રદ્દધાનશ્ચ સશંયાત્મા િવન ય ત ।
MSS@0415@2નાયં લાેકાેઽ ત ન પરાે ન સખંુ સશંયાત્મનઃ॥ ૦૪૧૫॥
MSS@0416@1અજ્ઞ તાવદહં ન મ દિધષણઃ કતુ મનાેહાિરણીશ્ચાટૂક્તીઃ
પ્રભવા મયા મભવતાે યા ભઃ કૃપાપાત્રતામ્ ।
MSS@0416@2આતનાશરણને િક તુ કૃપણનેાક્ર દતં કણર્યાેઃ કૃ વા સ વરમે િહ
દેિહ ચરણં મૂધર્ યધ યસ્ય મે॥ ૦૪૧૬॥
MSS@0417@1અજ્ઞાતકાલાે ચતકમર્યાેગા રાેગા ઇવાહિન શ પ યમાનાઃ જગ ત્રયે
દેવમનુ યનાગાઃ ।
MSS@0417@2પ્રજ્ઞાદિરદ્રાઃ ખલુ સવર્ અેવ॥ ૦૪૧૭॥
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MSS@0418@1અજ્ઞાતકુલશીલસ્ય વાસાે દેયાે ન કસ્ય ચત્ ।
MSS@0418@2મા ર્રસ્ય િહ દાષેેણ હતાે ગ્ ધ્રાે જરદ્ગવઃ॥ ૦૪૧૮॥
MSS@0419@1અજ્ઞાતકુલશીલેઽિપ પ્રી ત કુવર્ ત વાનરાઃ ।
MSS@0419@2આત્માથ ચ ન રાેદ ત રાેદ ત વતરે જનાઃ॥ ૦૪૧૯॥
MSS@0420@1અજ્ઞાતદેશકાલાશ્ચપલમખુા પઙ્ગવાેઽિપસ લુતયઃ ।
MSS@0420@2નવિવહગા ઇવ મુગ્ધા ભક્ષ્ય તે ધૂતર્મા ર્રૈઃ॥ ૦૪૨૦॥
MSS@0421@1અજ્ઞાતદાષેૈદાષજ્ઞૈ દ્દ ૂ યાેભયવેતનૈઃ ।
MSS@0421@2ભેદ્યાઃ શત્રાેર ભવ્યક્તશાસનૈઃ સામવાિયકાઃ॥ ૦૪૨૧॥
MSS@0422@1અજ્ઞાતનામવણ વાત્માિપ યયા યર્તે ધનાંશને ।
MSS@0422@2તસ્યા અિપ સદ્ભાવં ગય તે માેઘસકં પાઃ॥ ૦૪૨૨॥
MSS@0423@1અજ્ઞાતપા ડત્યરહસ્યમુદ્રા યે કાવ્યમાગ દધતેઽ ભમાનમ્ ।
MSS@0423@2તે ગા ડીયાનનધીત્ય મ ત્રાન્ હાલાહલા વાદનમારભ તે॥ ૦૪૨૩॥
MSS@0424@1અજ્ઞાતભાિવચાૈરાિદ દાષેૈિનત્યિવના શના ।
MSS@0424@2હાસ્યૈકહેતનુા લાેકે ગણકસ્ય ધનને િકમ્॥ ૦૪૨૪॥
MSS@0425@1અજ્ઞાતમિહમા વાણી શવં તાૈતુ રસાને્મદા ।
MSS@0425@2રસા તરેકાદાૈ ચત્યભઙ્ગઃ સ્ત્રીણાં ક્વ લ યતે॥ ૦૪૨૫॥
MSS@0426@1અજ્ઞાતમા લ લન- મૈણ શશું ક શ્ચદઙ્કમારાે ય ।
MSS@0426@2અદ્યાિપ રક્ષ સ િવધાે ધમાર્ત્મા કાનેુ ભવદ યઃ॥ ૦૪૨૬॥
MSS@0427@1અજ્ઞાતવીવધાસારતાેયસસ્યાે વ્રજેત્તુ યઃ પરરાષ્ટ્રં ન ભૂયઃ સ
વરાષ્ટ્રમિધગચ્છ ત॥

MSS@0428@1અજ્ઞાતશાસ્ત્રસદ્ભાવાઞ્ છાસ્ત્રમાત્રપરાયણાન્ ।
MSS@0428@2ત્યજેદ્ દૂરાદ્ ભષક્પાશાન્ પાશાન્ વવૈ વતાિનવ॥ ૦૪૨૮॥
MSS@0429@1અજ્ઞાતાઃ પુ ષા યસ્ય પ્રિવશ ત મહીપતેઃ ।
MSS@0429@2દુગ તસ્ય ન સદેંહઃ પ્રિવશ ત દુ્રતં દ્વષઃ॥ ૦૪૨૯॥
MSS@0430@1અજ્ઞાતાગમમી લતા ક્ષયુગલં િક વં મુધા તષ્ઠ સ જ્ઞાતાે સ
પ્રકટપ્રક પપુલકૈરઙ્ગૈ સુ્ફટં મુગ્ધયા ।
MSS@0430@2મુ ચનૈાં જડ િક ન પ ય સ ગલદ્બા પા બુધાૈ તાનનાં સખ્યવૈં
ગિદતે િવમુચ્ય રભસાત્ ક ઠેવલગ્ ાે યવુા॥ ૦૪૩૦॥
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MSS@0431@1અજ્ઞાતે દુપરાભવં પિરલસદ્વ્યાલાેલનતે્રા જનં ભ્રા તભ્રૂ
લતમૈણના ભ તલકં શ્રીખ ડપત્રાલકમ્ ।
MSS@0431@2બ ધૂકાધરસુ દરં સરુમુિનવ્યામાેિહ વાક્યા તં ત્રૈલાેક્યાદ્ભુતપઙ્કજં
વરતનાેરાસ્યં ન કસ્ય પ્રયમ્॥ ૦૪૩૧॥
MSS@0432@1અજ્ઞાનં કારણં ન સ્યાદ્ િવયાેગાે યિદ કારણમ્ ।
MSS@0432@2શાેકાે િદનષેુ ગચ્છ સુ વધર્તામપયા ત િકમ્॥ ૦૪૩૨॥
MSS@0433@1અજ્ઞાનં ખલુ કષં્ટ ક્રાેધાિદ યાેઽિપ સવર્પાપે યઃ ।
MSS@0433@2અથ િહતમિહતં વા ન વે ત્ત યનેા તાે લાેકઃ॥ ૦૪૩૩॥
MSS@0434@1અજ્ઞાનં ય ફલં તસ્ય રસાેઽધમર્ઃ પ્રક તતઃ ।
MSS@0434@2ભાવાેદકેન સં દ્ધ તસ્યાશ્રદ્ધા ઋતુઃ પ્રય॥ ૦૪૩૪॥
MSS@0435@1અજ્ઞાન ત મરા ધસ્ય જ્ઞાન જનશલાક્યા ।
MSS@0435@2ચ ન્ મી લતં યને ત મૈ શ્રીગુરવે નમઃ॥ ૦૪૩૫॥
MSS@0436@1અજ્ઞાનપ્રભવં હીદં યદ્દઃુખમપુલ યતે ।
MSS@0436@2લાેભપ્રભવમજ્ઞાનં દં્ધ ભૂયઃ પ્રવધર્તે॥ ૦૪૩૬॥
MSS@0437@1અજ્ઞાન મહ િનદાનં પ્રાગ્રપંૂ જનનમવે ભવરાેગે ।
MSS@0437@2પાિરપાકઃ સસંરણં ભષૈજં્ય નૈ ષ્ઠક શા તઃ॥ ૦૪૩૭॥
MSS@0438@1અજ્ઞાનવરષ ડને પ્રસપુ્તાે નરગદ્દર્ભઃ ।
MSS@0438@2કઃ સમથર્ઃ પ્રબીદંુ્ધ તં જ્ઞાનભેર શતૈરિપ॥ ૦૪૩૮॥
MSS@0439@1અજ્ઞાનવ લતાે બાલ્યે મદમૂઢશ્ચ યાવૈને ।
MSS@0439@2વાદ્ધર્કે િવહ્વલાઙ્ગશ્ચ કદા કુશલભાગ્જનઃ॥ ૦૪૩૯॥
MSS@0440@1અજ્ઞાનાજ્જ્ઞાનતાે વાિપ જ બૂયન પ્રરાેિપતા ।
MSS@0440@2ગ્ હેઽિપ સ વસિન્નત્યં ય તધમણ યજુ્યતે॥ ૦૪૪૦॥
MSS@0441@1અજ્ઞાનાત્ કુ તે શ્રાદં્ધ યાેઽ ભશ્રવણવ જતમ્ ।
MSS@0441@2શ્રાદ્ધહ તા ભવે કતાર્ િનરાશાઃ િપતરાે ગતાઃ॥ ૦૪૪૧॥
MSS@0442@1અજ્ઞાનાજ્જ્ઞાનતાે વાિપ યદ્દ ુ ક્તમુદાહૃતમ્ ।
MSS@0442@2તત્ ક્ષ તવં્ય યવુા યાં મે કૃ વા પ્રી તપરં મનઃ॥ ૦૪૪૨॥
MSS@0443@1અજ્ઞાનાદ્યિદ વા જ્ઞાનાત્ કૃ વા કમર્ િવગિહતમ્ ।
MSS@0443@2ત માદ્ િવમુ ક્તમ વચ્છન્ દ્વતીયં ન સમાચરેત્॥ ૦૪૪૩॥
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MSS@0444@1અજ્ઞાનાદ્યિદ વાિધપત્યરભસાદ મ પરાેકં્ષ હૃતા સીતેયં પ્રિવમુચ્યતાં
શઠ મ પુત્રસ્ય હ તેઽધનુા ।
MSS@0444@2નાે ચે લ મણમુક્તમાગર્ણગણચ્છેદાેચ્છલચ્છાે ણત-
ચ્છત્રચ્છન્નિદગ તમ તકપુરં પતુ્રૈ ર્તાે યાસ્ય સ॥ ૦૪૪૪॥
MSS@0445@1અજ્ઞાના ધમબા ધવં કવ લતં રક્ષાે ભરક્ષા ભધૈઃ ક્ષપ્તં
માેહમહા ધકૂપકુહરે દુહૃર્દ્ ભરા તરૈઃ ।
MSS@0445@2ક્ર દ તં શરણાગતં ગત ત સવાર્પદામા પદં મા માં મુ ચ
મહેશ પેશલદશૃા સત્રાસમાશ્વાસય॥ ૦૪૪૫॥
MSS@0446@1અજ્ઞાનાિન્નરયં યા ત તથાજ્ઞાનને દુગર્ તમ્ ।
MSS@0446@2અજ્ઞાનાત્ ક્લેશમા ાે ત તથાપ સુ િનમ જ ત॥ ૦૪૪૬॥
MSS@0447@1અજ્ઞાનામવનીભુ મહરઃ વણાર્ ભષેકાે સવાજ્જ્ઞાતુઃ
શ્રીયવુરઙ્ગભપૂર સકશ્લાઘવૈ સમંાનના ।
MSS@0447@2સારાસારિવવેકશૂ યરમણીસભંાેગસામ્રાજ્યતઃ
સારજ્ઞે દુમખુીિવલાેકકપટશ્ચાતુયર્યનૂાં મુદે॥ ૦૪૪૭॥
MSS@0448@1અજ્ઞાનામિવરામલાૈિકકવચાેભા મમીષાં પનુમર્ ત્રાેચ્ચારણ અેવ પયર્વ સતં
માનૈવ્રતં કમર્સુ ।
MSS@0448@2ગ્રામાયવ્યયલખેનને નયતાં કાલાનશષેાનહાે પારંપયર્ત ઈદશૃા મહ
ણાં બ્રાહ્મ યમ યાદશૃમ્॥ ૦૪૪૮॥

MSS@0449@1અજ્ઞાનને પરાઙ્મખુી ં પિરભવાદા શ્લ ય માં દુઃ ખતાં િક લ ધં
શઠ દુનર્યને નયતા સાૈભાગ્યમેતાં દશામ્ ।
MSS@0449@2પ યૈતદ્દિયતાકુચવ્ય તકરાે ષ્ટાઙ્ગરાગા ણં વક્ષ તે
મલતૈલપઙ્કશબલવૈણીપદૈરિઙ્કતમ્॥ ૦૪૪૯॥
MSS@0450@1અજ્ઞાનનેાિપિહતે િવજ્ઞાને કમર્ િક કુ તે ।
MSS@0450@2િવકલે ચ ષ તમસા વ્યાદાય મખંુ િકમીક્ષેત॥ ૦૪૫૦॥
MSS@0451@1અજ્ઞાનનેા તાે લાેકાે મા સયાર્ન્ન પ્રકાશતે ।
MSS@0451@2લાેભાત્ ત્યજ ત મત્રા ણ સઙ્ગાત્ વગ ન ગચ્છ ત॥ ૦૪૫૧॥
MSS@0452@1અજ્ઞાનનેા તાે લાેકાે લાેભને ચ વશીકૃતઃ ।
MSS@0452@2સઙ્ગન બહુ ભનર્ષ્ટ તને વગ ન ગચ્છ ત॥ ૦૪૫૨॥
MSS@0453@1અજ્ઞાનૈકહતાે બાલ્યે યાવૈને ગ્ હત પરઃ ।
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MSS@0453@2વાધર્કેઽપત્ય ચ તાતર્ઃ કમર્ ભબર્ યતે પનુઃ॥ ૦૪૫૩॥
MSS@0454@1અજ્ઞાનાપેહતાે બાલ્યે યાવૈને મદનાહતઃ ।
MSS@0454@2શષેે કલત્ર ચ તાતર્ઃ િક કરાેતુ કદા જનઃ॥ ૦૪૫૪॥
MSS@0455@1અજ્ઞશ્ચાશ્રદ્દધાનશ્ચ સશંયાત્મા િવન ય ત॥
MSS@0455@2નાયં લાેકાેઽ ત ન પરાે ન સખંુ સશંયાત્મનઃ॥ ૦૪૫૫॥
MSS@0456@1અજ્ઞા તર ત પારં િવજ્ઞા િવજ્ઞાય દ્રાઙ્િનમ જ ત ।
MSS@0456@2કથય કલાવ ત કેયં તવ નયનતરઙ્ ગણીર તઃ॥ ૦૪૫૬॥
MSS@0457@1અજ્ઞે યાે ગ્ર થનઃ શ્રેષ્ઠા ગ્ર થ યાે ધાિરણાે વરાઃ ।
MSS@0457@2ધાિર યાે જ્ઞાિનનઃ શ્રેષ્ઠા જ્ઞાિન યાે વ્યવસાિયનઃ॥ ૦૪૫૭॥
MSS@0458@1અજ્ઞે વજ્ઞાે ગુ ણષુ ગુણવાન્ પ ડતે પ ડતાેઽસાૈ દ ને દ નઃ સુ ખિન સખુવાન્
ભાે ગનાે ભાે ગભાવઃ ।
MSS@0458@2જ્ઞાતા જ્ઞાતુયુર્વ તષુ યવુા વા ગ્મનાં ત વવેત્તા ધ યઃ સાેઽયં ભવ ત
ભવુન યાેઽવધૂતેઽવધૂતઃ॥ ૦૪૫૮॥
MSS@0459@1અજ્ઞાે જ તુશ્ચ નીચાેઽયમ્ આત્મનઃ સખુદુઃખયાેઃ ।
MSS@0459@2ઈશ્વરપ્રેિરતાે ગચ્છેત્ વગ વા શ્વભ્રમવે વા॥ ૦૪૫૯॥
MSS@0460@1અજ્ઞાે ન િવતરત્યથાર્ન્ પનુદાર્િરિદ્રયશઙ્કયા ।
MSS@0460@2પ્રાજ્ઞાેઽિપ િવતરત્યથાર્ન્ પનુદાર્િરિદ્રયશઙ્કયા॥ ૦૪૬૦॥
MSS@0461@1અજ્ઞાેઽિપ તજ્જ્ઞતામે ત શનૈઃ શલૈાેઽિપ ચૂ યર્તે ।
MSS@0461@2બાણાેઽ યે ત મહાલકં્ષ્ય પ યા યાસિવજૃ ભતમ્॥ ૦૪૬૧॥
MSS@0462@1અજ્ઞાે ભવ ત વૈ બાલઃ િપતા ભવ ત મ ત્રદઃ ।
MSS@0462@2અજ્ઞં િહ બાલ ઇત્યાહુઃ િપતેત્યેવ તુ મ ત્રદમ્॥ ૦૪૬૨॥
MSS@0463@1અજ્ઞાે વા યિદ વા િવપયર્યગતે જ્ઞાનેઽથ સદેંહ દ્
દષૃ્ટાદષૃ્ટિવરાેિધ કમર્ કુ તે ય તસ્ય ગાેપ્તા ગુ ઃ ।
MSS@0463@2િનઃ સદેંહિવપયર્યે સ ત પનુજ્ઞાર્ને િવ દ્ધિક્રયં રા ચેત્ પુ ષં
ન શા ત તદયં પ્રાપ્તઃ પ્ર િવ લવઃ॥ ૦૪૬૩॥
MSS@0464@1અ ચ ત રજિન દ ચ ત ત મર મદં ચ ચ ત મહાેભૂઃ ।
MSS@0464@2ઉક્તં ન ત્યજ યુક્તં િવરચય રકં્ત મન ત મન॥્ ૦૪૬૪॥
MSS@0465@1અ ચલા તિરતગજુર્રાઙ્ગના- કુઙ્ક્મા ણકુચપ્રભાધરમ્ ।
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MSS@0465@2કાેકરાગપટલનૈુર્ ર જતં ભાનુમ તમુદય તમાશ્રયે॥ ૦૪૬૫॥
MSS@0466@1અ જનમુ તાેશીરૈઃ સનાગકાેશાતકામલકચૂણઃ ।
MSS@0466@2કતકફલસમાયુક્તૈઃ કૂપે યાેગઃ પ્રદાતવ્યઃ॥ ૦૪૬૬॥
MSS@0467@1અ જન મષતઃ સ્ત્રીણાં દશૃાેિવષં શશ્વદાવસ ત ।
MSS@0467@2કથમ યથા તદ ષત્ પાતેઽિપ હતા યવુાનઃ સ્યુઃ॥ ૦૪૬૭॥
MSS@0468@1અ જનસ્ય ક્ષયં દૃ ટ્વા વ મીકસ્ય ચ સચંયમ્ ।
MSS@0468@2અવ યં િદવસં કુયાર્દ્ દાના યયનકમર્ ભઃ॥ ૦૪૬૮॥
MSS@0469@1અ જ લ શપથં સા વં પ્રણ ય શરસા વદેત્ ।
MSS@0469@2અશ્રપુ્રપાતનં ચવૈ કતર્વં્ય ભૂ ત મચ્છતા॥ ૦૪૬૯॥
MSS@0470@1અ જ લ શપથં સા વં શરસા પાદવ દનમ્ ।
MSS@0470@2આશાકરણ મત્યેકં કતર્વં્ય ભૂ ત મચ્છતા॥ ૦૪૭૦॥
MSS@0471@1અ જ લરકાિર લાેકૈ લાર્િનમનાપૈ્તવ ર જતા જગતી ।
MSS@0471@2સં યાયા ઇવ વસ તઃ વ પાિપ સખે સખુાયવૈ॥ ૦૪૭૧॥
MSS@0472@1અ જ લસ્થાિન પુ પા ણ વાસય ત કરદ્વયમ્ ।
MSS@0472@2અહાે સમુનસાં ત્તવાર્મદ ક્ષણયાેઃ સમા॥ ૦૪૭૨॥
MSS@0473@1અ જલાૈ જલમધીરલાેચના લાેચનપ્ર તશર રશાિરતમ્ ।
MSS@0473@2આત્તમાત્તમિપ કા તમુ ક્ષતું કાતરા શફરશિઙ્કની જહાૈ॥ ૦૪૭૩॥
MSS@0474@1અટતા ધાત્રીમ ખલામ્ ઇદમાશ્ચય મયા દષૃ્ટમ્ ।
MSS@0474@2ધનદાેઽિપ નયનન દન પિરહર સ યદુગ્રસ પકર્મ્॥ ૦૪૭૪॥
MSS@0475@1અટ કટકઘાેટકપ્રકટચાપટઙ્કારવચ્ચટચ્ચટિદ ત સુ્ફટં સુ્ફટ ત
મેિદની કપર્રમ્ ।
MSS@0475@2િન મધરણીપતાૈ વલ ત કાૈતુકાડ બરાદ્ ઇદં ભવુનમ ડલં
દરદર દર દયર્હાે॥ ૦૪૭૫॥
MSS@0476@1અટનને મહાર યે સપુ થા યતે શનૈઃ ।
MSS@0476@2વેદા યાસાત્ તથા જ્ઞાનં શનૈઃ પવર્તલઙ્ઘનમ્॥ ૦૪૭૬॥
MSS@0477@1અટ વા િવકટઃ પતત્રનાદૈઃ કટુવાચં રટ વાથવા િદવા ધ ।
MSS@0477@2પ ષં પિરપ ય સયંતં તત્ પરમં નઃ પુરમાગતાે ન ચેત્ વમ્
॥ ૦૪૭૭॥
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MSS@0478@1અટવી ક દશૃી પ્રાયાે દુગર્મા ભવ ત પ્રયે ।
MSS@0478@2 પ્રયસ્ય ક દશૃી કા તા તનાે ત સરુતાે સવમ્॥ ૦૪૭૮॥
MSS@0479@1અટવ્યા દુ્રમપુ પા ણ દૂરસ્થા અિપ બા ધવાઃ ।
MSS@0479@2કા તા ચાલખે્ય પા ચ તે કાલે ન પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૦૪૭૯॥
MSS@0480@1અટ્ટશલૂા જનપદાઃ શવશલૂાશ્ચતુ પથાઃ ।
MSS@0480@2કેશશલૂાઃ સ્ત્રયાે રાજન્ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૦૪૮૦॥
MSS@0481@1અ ણમા મિહમા ચવૈ લ ઘમા ગિરમા તથા ।
MSS@0481@2પ્રા પ્તઃ પ્રાકા યમી શ વં વ શ વં ચાષ્ટ સદ્ધયઃ॥ ૦૪૮૧॥
MSS@0482@1અ કં સરુતં નામ દંપત્યાેઃ પાશ્વર્સસં્થયાેઃ ।
MSS@0482@2 ય તે િન બડાશ્લષેાઃ સમીભૂતશર રયાેઃ॥ ૦૪૮૨॥
MSS@0483@1અ નાિપ પ્રિવ યાિર છદ્રણે બલવત્તરમ્ ।
MSS@0483@2િનઃશષેં મ જયેદ્રાષ્ટ્રં યાનપાત્ર મવાેદકમ્॥ ૦૪૮૩॥
MSS@0484@1અ ધનમિપ ન ત્યાજં્ય મમ ભવતા જ્ઞાિપતે સત્યમ્ ।
MSS@0484@2િવત્તં િવતમ યં િવતહાિનધર્નત્યાગઃ॥ ૦૪૮૪॥
MSS@0485@1અ પવૂ હત્ પશ્ચાદ્ ભવત્યાયષુ સગંતમ્ ।
MSS@0485@2િવપર તમનાયષુ યથેચ્છ સ તથા કુ ॥ ૦૪૮૫॥
MSS@0486@1અ યશ્ચ મહદ્ યશ્ચ શાસે્ત્ર યઃ કુશલાે નરઃ ।
MSS@0486@2સવર્ત્ઃ સારમાદદ્યાત્ પુ પે ય ઇવ ષટ્પદઃ॥ ૦૪૮૬॥
MSS@0487@1અ માતં્ર યથા શલ્યં શર રે દુઃખદાયકમ્ ।
MSS@0487@2તથા તસૂ । । સયંુક્તં મનઃ સસંારદાયકમ્॥ ૦૪૮૭॥
MSS@0488@1અ રિપ નનુ નવૈ ક્રાેડભષૂાસ્ય કા ચત્ પિરભજ સ યદેતત્ત દ્વભૂ ત તથવૈ
।
MSS@0488@2ઇહ સર સ મનાેજ્ઞે સતંતં પાતુમ ભઃ શ્રમપિરભવમગ્ ાઃ કે ન મગ્ ાઃ
કર દ્રાઃ॥ ૦૪૮૮॥
MSS@0489@1અ રિપ મ ણઃ પ્રાણત્રાણક્ષમાે િવષભ ક્ષણાં શશરુિપ ષા સહીસનૂુઃ
સમાહ્વયતે ગ ન્ ।
MSS@0489@2તનુરિપ ત સ્ક ધાેદ્ભૂતાે દહત્યનલાે વનં પ્રકૃ તમહતાં ત્યં તે ે
ન મૂ તમપેક્ષતે॥ ૦૪૮૯॥
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MSS@0490@1અ ર યસતાં સઙ્ગઃ સદુ્ગણં હ ત િવ તમ્ ।
MSS@0490@2ગુણ પા તરં યા ત તક્રયાેગાદ્યથા પયઃ॥ ૦૪૯૦॥
MSS@0491@1અ ર યપુહ ત િવગ્રહઃ પ્રભુમ તઃ પ્રકૃ તપ્રકાપેજઃ ।
MSS@0491@2અ ખલં િહ િહન ત ભૂધરં ત શાખા તિનઘષર્ ેઽનલઃ॥ ૦૪૯૧॥
MSS@0492@1અણાેરણીયાન્ મહતાે મહીયાન્ આત્માસ્ય જ તાેિનિહતાે ગુહાયામ્ ।
MSS@0492@2તમક્રતુઃ પ ય ત વીતશાેકાે ધાતપુ્રસાદાન્મિહમાનમાત્મનઃ॥ ૦૪૯૨॥
MSS@0493@1અણાેરણીયાન્ મહતાે મહીયાન્ મ યાે િનત બશ્ચ મમ પ્રયાયાઃ ।
MSS@0493@2યજ્ઞાપેવીતં પરમં પિવતં્ર િકચાઙ્ગરાગા ણતં પ્રયાયાઃ॥ ૦૪૯૩॥
MSS@0494@1અણાેરણીયાન્ મહતાે મહીયાન્ યાેગે િવયાેગે િદવસાેઽઙ્ગનાયાઃ ।
MSS@0494@2યજ્ઞાપેવીતં પરમં પિવતં્ર ટ્વા સખે સત્ય મદં બ્રવી મ॥ ૦૪૯૪॥
MSS@0495@1અ ડં ક ડૂયમાનને યત્ સખંુ તવ ભપૂતે ।
MSS@0495@2ખજુર્નાન તરં દુઃખં ભૂયાત્તુ તવ વૈિરણામ્॥ ૦૪૯૫॥
MSS@0496@1અ ડ ઃ પુ ડર કેષુ સમુદ્રષેુ જનાદર્નાઃ ।
MSS@0496@2નીલક ઠાશ્ચ શલૈષેુ િનવસ તુ ન તને તે॥ ૦૪૯૬॥
MSS@0497@1અ ડા યાં લાેમશા યાં તુ તા ડાે ન િહતઃ તઃ ।
MSS@0497@2ભરમાભાવક્ત્રપુચ્છં ચ કૃ ણનીલં પિરત્યજેત્ ।
MSS@0497@3િન દ્યઃ કેવલકૃ ણ તુ સવર્શ્વેત તુ પૂ જતઃ॥ ૦૪૯૭॥
MSS@0498@1અ વિપ ગુણાય મહતાં મહદિપ દાષેાય દાે ષણાં સકૃુતમ્ ।
MSS@0498@2 ણમિપ દુગ્ધાય ગવાં દુગ્ધમિપ િવષાય સપાર્ણામ્॥ ૦૪૯૮॥
MSS@0499@1અતઃ કિવનાર્મસુ યાવદથર્ઃ સ્યાદપ્રમત્તાે વ્યવસાયબુ દ્ધઃ ।
MSS@0499@2 સદ્ધઽે યથાઽથ ન યતેત ભૂયઃ પિરશ્રમં તત્ર સમીક્ષમાણઃ॥ ૦૪૯૯॥
MSS@0500@1અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ ખડ્ગલક્ષણમુત્તમમ્ ।
MSS@0500@2પ્રધાનદેહસભંૂતૈદત્યા સ્થ ભરિરદમ્॥ ૦૫૦૦॥
MSS@0501@1અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ શરાણાં લક્ષણાં શભુમ્ ।
MSS@0501@2સ્થૂલં ન ચા તસૂ મં ચ ન પક્વં ન કુભૂ મજમ્ ।
MSS@0501@3હીનગ્ર થિવદ ણ ચ વજર્યેદ દશૃં શરમ્॥ ૦૫૦૧॥
MSS@0502@1અતઃ પરમગ યાેઽયં પ થા િવશ્ર યતા મ ત ।
MSS@0502@2પ્રત્ય ક્ષયુગલં તસ્યાઃ કણા વક્તુ મવાગતાૈ॥ ૦૫૦૨॥
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MSS@0503@1અતઃ પ્રશ તે નક્ષત્રે શભુે વારે શુ ચ મતા ।
MSS@0503@2આૈષધં િવિધવદ્ગ્રાહ્યં વા દેવી ં ચ સપુ્રભામ્॥ ૦૫૦૩॥
MSS@0503@3મ ત્રઃ –આસપુ્રભાયૈ નમઃ॥ ૦૫૦૩॥
MSS@0504@1અતઃ સદેંહદાેલાયાં રાપેણીયં ન માનસમ્ ।
MSS@0504@2ગ્ર થેઽ મશ્ચાપચતુરૈચ ર ચ તામણાૈ ક્વ ચત્॥ ૦૫૦૪॥
MSS@0505@1અતઃ સમીક્ષ્ય કતર્વં્ય િવશષેાત્ સગંતં રહઃ ।
MSS@0505@2અજ્ઞાતહૃદયે વવેં વૈર ભવ ત સાૈહૃદમ્॥ ૦૫૦૫॥
MSS@0506@1અતઃ સુ સ્થત ચત્તને પ્રસ્થાતવં્ય શભુે િદને ।
MSS@0506@2 વા ક્ષેમંકર ં દેવી ં પ યતા શકુના શભુાન્॥ ૦૫૦૬॥
MSS@0507@1અતઆહતુર્ મચ્છા મ પાવર્તીમાત્મજન્મને ।
MSS@0507@2ઉ પત્તયે હિવભાક્તુયર્જમાન ઇવાર ણમ્॥ ૦૫૦૭॥
MSS@0508@1અત અેવ િહ નેચ્છ ત સાધવઃ સ સમાગમમ્ ।
MSS@0508@2ય દ્વયાેગા સલનૂસ્ય મનસાે ના ત ભષેજમ્॥ ૦૫૦૮॥
MSS@0509@1અતટસ્થ વાદુફલ- ગ્રહણવ્યવસાયિનશ્ચયાે યષેામ્ ।
MSS@0509@2તે શાેકક્લેશ ં કેવલમપુયા ત પાત્રતાં મ દાઃ॥ ૦૫૦૯॥
MSS@0510@1અત વજ્ઞાેઽ સ બાલશ્ચ દુ તાષેાેઽપૂરણાેઽનલઃ ।
MSS@0510@2નવૈ વં વે થ સલુભં નવૈ વં વે થ દુલર્ભમ્॥ ૦૫૧૦॥
MSS@0511@1અત યા યિપ ત યાિન દશર્ય ત િહ પેશલાઃ ।
MSS@0511@2સમે િન ાેન્નતાનીવ ચત્રકમર્િવદાે જનાઃ॥ ૦૫૧૧॥
MSS@0512@1અત યા ત યસકંાશા ત યાશ્ચાત યદશર્નાઃ ।
MSS@0512@2દૃ ય તે િવિવધા ભાવા ત માદુ્યક્તં પર ક્ષણમ્॥ ૦૫૧૨॥
MSS@0513@1અત યનેાેચ્યમાનસ્ય કઃ કાપેાે યન્ન તત્તથા ।
MSS@0513@2ત યનેાિપ િહ કઃ કાપેાે યદનુક્તેઽિપ મત્તથા॥ ૦૫૧૩॥
MSS@0514@1અતનુ વરપીિડતા સ બાલે તવ સાખૈ્યાય મતાે મમાપેવાસઃ ।
MSS@0514@2રસમપર્ય વૈદ્યનાથ નાહં ભવદાવેિદતલઙ્ઘને સમથાર્॥ ૦૫૧૪॥
MSS@0515@1અતનનુા નવમ બુદમા બુદં સતુનુરસ્ત્રમુદ તમવેક્ષ્ય સા ।
MSS@0515@2ઉ ચતમાયતિનઃશ્વ સતચ્છલાચ્છ્વસનશસ્ત્રમમુ ચદમું પ્ર ત॥ ૦૫૧૫॥
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MSS@0516@1અત ત્રી વાગ્વીણા તનયુગલમગ્રીવકલસા- વન જં
દઙ્ૃનીલાે પલદલમપત્રાે કદલી ।
MSS@0516@2અકા ડા દાવેર્ લી વદનમલકલઙ્કઃ શશધર તદસ્યા તા યં
ભવુનિવપર તં ઘટય ત॥ ૦૫૧૬॥
MSS@0517@1અત દ્રચ દ્રાભરણા સમુદ્દ િપતમન્મથા ।
MSS@0517@2તારકાતરલા યામા સાન દં ન કરાે ત કમ્॥ ૦૫૧૭॥
MSS@0518@1અત દ્રતચમપૂ તપ્રિહતહ તમ વીકૃત- પ્રણીતમ ણપાદુકં િક મ ત
િવ મતા તઃપુરમ્ ।
MSS@0518@2અવાહનપિર ક્રયં પતગરાજમારાેહતઃ કિરપ્રવર િંહતે ભગવત વરાયૈ
નમઃ॥ ૦૫૧૮॥
MSS@0519@1અતસીકુસમુાપેમેયકા તયર્મનુાલકુકદ બમૂલવત ।
MSS@0519@2નવગાપેવધૂિવનાેદશાલી વનમાલી િવતનાેતુ મઙ્ગલાિન॥ ૦૫૧૯॥
MSS@0520@1અતસીપુ પસકંાશં ખં વીક્ષ્ય જલદાગમે ।
MSS@0520@2યે િવયાેગેઽિપ વ ત ન તષેાં િવદ્યતે ભયમ્॥ ૦૫૨૦॥
MSS@0521@1અતસ્કરકરગ્રાહ્યમ્ અરા જ્ઞાવશવંદમ્ ।
MSS@0521@2અદાયાદિવભાગાહ ધનમાજર્યત સ્થરમ્॥ ૦૫૨૧॥
MSS@0522@1અત તુ િવપર તસ્ય પતેર જતાત્મનઃ ।
MSS@0522@2સં ક્ષ યતે યશાે લાેકે ઘ્ ત બ દુિરવા ભ સ॥ ૦૫૨૨॥
MSS@0523@1અત વષ્ટાઙ્ગયા બુદ્ યા પ તન તશાસ્ત્રિવત્ ।
MSS@0523@2સમથર્ઃ થવી ં કૃ નામ્ અિપ જેતું િવચક્ષણઃ॥ ૦૫૨૩॥
MSS@0524@1અતાડયત્ પ લવપા ણનૈકાં પુ પાેચ્ચયે રાજવધૂમશાેકઃ ।
MSS@0524@2તચ્છેદહેતાેર લપિઙ્ક ભઙ્ગ્યા વ્યાકૃ યતે વા સલતા મરેણ॥ ૦૫૨૪॥
MSS@0525@1અ તકલષુમાશનુશ્વરમ્ આપાતસુ્ફરણમન ભલાષકરમ્ ।
MSS@0525@2અિપ હૃ ય ત જનાઃ કથમ્ અવલ બ્ય જ્ઞાનખદ્યાેતમ્॥ ૦૫૨૫॥
MSS@0526@1અ તકુિપતમનસે્ક કાપેિન પ ત્તહેતું િવદધ ત સ ત શત્રાૈ િવિક્રયાં
ચત્ર પામ્ ।
MSS@0526@2વદ ત વચનમુચ્ચૈદુર્ઃશ્રવં કકર્શાિદ કલષુિવકલતા યા તાં ક્ષમાં
વણર્ય ત॥ ૦૫૨૬॥
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MSS@0527@1અ તકુિપતા અિપ સજુના યાેગને દૂભવ ત ન તુ નીચાઃ ।
MSS@0527@2હે ઃ કિઠનસ્યાિપ દ્રવણાપેાયાેઽ ત ન ણાનામ્॥ ૦૫૨૭॥
MSS@0528@1અ તકૃ ણે વ તગાૈરે વ તપીને વ તકૃશષેુ મનજેુષુ ।
MSS@0528@2અ તદ ઘ વ તલઘષુુ પ્રાયેણ ન િવદ્યતેઽપત્યમ્॥ ૦૫૨૮॥
MSS@0529@1અ તક્ર યાપાઙ્ગં શ્રવણપથપયર્ તગમન-
પ્રયાસનેવેા ણાે તરલતરતારં ગ મતયાેઃ ।
MSS@0529@2ઇદાની ં રાધાયાઃ પ્રયતમસમાયાતસમયે પપાત વે દા બુપ્રસર ઇવ
હષાર્શ્રુિનકરઃ॥ ૦૫૨૯॥
MSS@0530@1અ તક્રા તં તુ યઃ કાય પશ્ચા ચ્ચ તયતે નરઃ ।
MSS@0530@2તચ્ચાસ્ય ન ભવેત્ કાય ચ તયા તુ િવન ય ત॥ ૦૫૩૦॥
MSS@0531@1અ તક્રા તઃ કાલઃ સચુિરતશતામાેદસભુગાે ગતાઃ શકુ્લા ધમાર્
નવન લનસતૂ્રાંશતુનુતામ્ ।
MSS@0531@2પિર લાનઃ પ્રાયાે બુધજનકથાસારિનપુણાે િનરાન દં તં
જગિદદમતીતાે સવ મવ॥ ૦૫૩૧॥
MSS@0532@1અ તક્રા તઃ કાલાે લટભલલનાભાેગસભુગાે ભ્રમ તઃ શ્રા તાઃ મઃ સુ ચર મહ
સં સારસરણાૈ ।
MSS@0532@2ઇદાની ં વઃ સ ધાે તટભુિવ સમાક્ર દન ગરઃ સતુારૈઃ ફૂ કારૈઃ શવ
શવ શવે ત પ્રતનુમઃ॥ ૦૫૩૨॥
MSS@0533@1અ તક્રા તમ તક્રા તમ્ અનાગતમનાગતમ્ ।
MSS@0533@2વતર્માનસખુભ્રા તનર્વા ભાે ગદિરદ્રયાેઃ॥ ૦૫૩૩॥
MSS@0534@1અ તક્લેશને યદ્ દ્રવ્યમ્ અ તલાેભને ય સખુમ્ ।
MSS@0534@2પરપીડા ચ યા ત્તનવ સાધષુુ િવદ્યતે॥ ૦૫૩૪॥
MSS@0535@1અ તક્લેશને યેઽથાર્ઃ સ્યુધર્મર્સ્યા તક્રમેણ ચ ।
MSS@0535@2અરેવાર્ પ્ર ણપાતને મા મ તષેુ મનઃ કૃથાઃ॥ ૦૫૩૫॥
MSS@0536@1અ તક્લેશે મનઃસૈ્થય ક્રમેણ સહનં તથા ।
MSS@0536@2જયલાભાય હેતૂ દ્વાૈ સૈ યાનામિધકાૈ િવદુઃ॥ ૦૫૩૬॥
MSS@0537@1અ તગ ભીરમનાિવલમ્ અક્ષાે યમદષૃ્ટપારમિવલઙ્ઘ્યમ્ ।
MSS@0537@2અિવરલતરઙ્ગસકુંલમ્ અે ક્ષ ષ િવજ્ઞાનસાગરં મહતામ્॥ ૦૫૩૭॥
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MSS@0538@1અ તગ ભીરે ભપૂે કૂપ ઇવ જનસ્ય દુઃખતારસ્ય ।
MSS@0538@2દધ ત સમીિહત સ દ્ધ ગુણવ તઃ પા થવા ઘટકાઃ॥ ૦૫૩૮॥
MSS@0539@1અ તચપલકલતં્ર પ્રા તવે મા તચાૈર- તનયગ તમાંધં (?) બાલર ડા
તનૂ ।
MSS@0539@2અ તશઠમથ મતૈ્રી (?) વ યતા સવર્જ તાે િરપુભયતનુરાેગાૈ ચાષ્ટદુઃખં
નરાણામ્॥ ૦૫૩૯॥
MSS@0540@1અ તચા ચ દ્રરાે ચઃ કુવર્ન્ કુસમુષેુકે લકેતનતામ્ ।
MSS@0540@2સરુ ભઃ કદાનુયાસ્ય ત સમુકુલ ચર તનીહારઃ॥ ૦૫૪૦॥
MSS@0541@1અ ત ચરાદનષુઙ્ગવતઃ કણા- નવિન ન્ યિદ હેમ જહાસ સ ।
MSS@0541@2પટુપુટ વલન વરવેદના તવ ભવત્યપયા ત ચ ગાૈરવમ્॥ ૦૫૪૧॥
MSS@0542@1અ ત ણર્મપક્વં ચ જ્ઞા ત ષં્ટ તથવૈ ચ ।
MSS@0542@2દગ્ધં છદં્ર ન કતર્વં્ય બાહ્યા ય તરહ તકમ્॥ ૦૫૪૨॥
MSS@0543@1અ ત વ ત િવત્તને સખંુ વ ત િવદ્યયા ।
MSS@0543@2િક ચ વ ત શ પને ઋતે કમર્ ન વ ત॥ ૦૫૪૩॥
MSS@0544@1અ તતામસાેઽજગ ધઃ કાકરવાે હ્ર વકૂચર્કઃ પાપઃ ।
MSS@0544@2ભી ઃ કુધીઃ િપશાચાે રાસભ લઙ્ગ તુ િવજ્ઞેયઃ॥ ૦૫૪૪॥
MSS@0545@1અ ત ણા ન કતર્વ્યા ણાં નવૈ પિરત્યજેત્ ।
MSS@0545@2અ ત ણા ભભૂતસ્ય શખા ભવ ત મ તકે ।
MSS@0546@1અ તતજે વ્યિપ રા પાનાસક્તાે ન સાધયત્યથાર્ન્ ।
MSS@0546@2 ણમિપ દગ્ધું શક્તાે ન વાડવા ગ્ ઃ િપબન્નિનશમ્॥ ૦૫૪૬॥
MSS@0547@1અ ત થ નામ કાકુ સ્થાત્ પતંુ્ર પ્રાપ કુમુદ્વતી ।
MSS@0547@2પ શ્ચમાદ્યા મનીયામાત્ પ્રસાદ મવ ચેતના॥ ૦૫૪૭॥
MSS@0548@1। । । । । ।
MSS@0548@2અ ત થઃ િકલ પૂ હર્ઃ પ્રાકૃતાેઽિપ િવ નતા॥ ૦૫૪૮॥
MSS@0549@1અ ત થઃ દ્વાિર તષે્ઠત આપાે ગ્ હ્ણા ત યાે નરઃ ।
MSS@0549@2આપાેશનં સરુાપાનમ્ અન્નં ગાેમાંસભક્ષણમ્॥ ૦૫૪૯॥
MSS@0550@1અ ત થઃ પૂ જતાે યસ્ય ગ્ હસ્થસ્ય તુ ગચ્છ ત ।
MSS@0550@2ના ય ત માત્ પરાે ધમર્ ઇ ત પ્રાહુમર્ની ષણઃ॥ ૦૫૫૦॥
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MSS@0551@1અ ત થઃ પૂ જતાે યસ્ય યાયતે મનસા શભમ્ ।
MSS@0551@2ન તત્ ક્રતુશતનેાિપ તુલ્યમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૦૫૫૧॥
MSS@0552@1અ ત થ વને વણાર્નાં દેયં શક્યાનપુવૂર્શઃ ।
MSS@0552@2અપ્રણાેદ્યાેઽ ત થઃ સાયમ્ અિપ વાગ્ભૂ ણાેદકૈઃ॥ ૦૫૫૨॥
MSS@0553@1અ ત થબાર્લકઃ પત્ની જનની જનક તથા ।
MSS@0553@2પ ચૈતે ગ્ િહણઃ પાે યા ઇતરે ચ વશ ક્તતઃ॥ ૦૫૫૩॥
MSS@0554@1અ ત થબાર્લકશ્ચવૈ રા ભાયાર્ તથવૈ ચ ।
MSS@0554@2અ ત ના ત ન ન ત દેિહ દેિહ પનુઃ પનુઃ॥ ૦૫૫૪॥
MSS@0555@1અ ત થબાર્લકશ્ચઈવ સ્ત્રીજનાે પ ત તથા ।
MSS@0555@2અેતે િવત્તં ન ન ત માતા ચવૈ પ ચમઃ॥ ૦૫૫૫॥
MSS@0556@1અ ત થયર્સ્ય ભગ્ ાશાે ગ્ હા પ્ર તિનવતર્તે ।
MSS@0556@2સ દ વા દુ કૃતં ત મૈ પુ યમાદાય ગચ્છ ત॥ ૦૫૫૬॥
MSS@0557@1અ ત થશ્ચાપવાદ ચ દ્વાવેતાૈ મમ બા ધવાૈ ।
MSS@0557@2અપવાદ હરેત્ પાપમ્ અ ત થઃ વગર્સકં્રમઃ॥ ૦૫૫૭॥
MSS@0558@1અ તથીનાં ચ સવષાં પ્રે યાણાં વજનસ્ય ચ ।
MSS@0558@2સામા યં ભાજેનં સદ્ ભગ્ ર્હસ્થસ્ય પ્રશસ્યતે॥ ૦૫૫૮॥
MSS@0559@1અ તથીનાં ન સ કારાે ન ચ સ જનસગંમઃ ।
MSS@0559@2ન યત્ર વાત્મવણાર્સ્થા સા ગ્ હાશ્રમવ ચના॥ ૦૫૫૯॥
MSS@0560@1અ તદપ હતા લઙ્કા અ તમાને ચ કાૈરવાઃ ।
MSS@0560@2અ તદાને બ લબર્દ્ધઃ સવર્મત્ય તગિહતમ્॥ ૦૫૬૦॥
MSS@0561@1અ તદા ક્ષ યયુક્તાનાં શિઙ્કતાનાં પદે પદે ।
MSS@0561@2પરાપવાિદભી ણાં ન ભવ ત િવભૂતયઃ॥ ૦૫૬૧॥
MSS@0562@1અ તદાનાદ્ધતઃ કણર્ વ તલાેભાત્ સયુાેધનઃ ।
MSS@0562@2અ તકામાદ્દશગ્રીવ વ ત સવર્ત્ર વજર્યેત્॥ ૦૫૬૨॥
MSS@0563@1અ તદાનાદ્બ લબર્દ્ધાે નષ્ટાે માનાત્ સયુાેધનઃ ।
MSS@0563@2િવનષ્ટાે રાવણાે લાૈ લ્યાદ્ અ ત સવર્ત્ર વજર્યેત્॥ ૦૫૬૩॥
MSS@0564@1અ તદાનાદ્બ લબર્દ્ધાે હ્ય તમાનાત્ સયુાેધનઃ ।
MSS@0564@2અ તકામાદ્દશગ્રીવાે હ્ય ત સવર્ત્ર ગિહતઃ॥ ૦૫૬૪॥
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MSS@0565@1અ તદાને બ લબર્દ્ધાે અ તમાને ચ કાૈરવાઃ ।
MSS@0565@2અ ત પે હૃતા સીતા સવર્મત્ય તગિહતમ્॥ ૦૫૬૫॥
MSS@0566@1અ તદ ઘર્ િવદાષેાદ્ વ્યાસને યશાેઽપહાિરતં હ ત ।
MSS@0566@2કૈનાચ્યેત ગુણાઢ ઃ સ અેવ જન્મા તરાપન્નઃ॥ ૦૫૬૬॥
MSS@0567@1અ તદૂરપથશ્રા તા છાયાં યા ત ચ શીતલામ્ ।
MSS@0567@2 શતલાશ્ચ પનુયાર્ ત કા કસ્ય પિરદેવના॥ ૦૫૬૭॥
MSS@0568@1અ ત ધમાર્દ્ બલં મ યે બલાદ્ ધમર્ઃ પ્રવતર્તે ।
MSS@0568@2બલે પ્ર ત ષ્ઠતાે ધમા ધ યાર્ મવ જઙ્ગમમ્॥ ૦૫૬૮॥
MSS@0569@1અ તનીચાિન વાક્યાિન દૃ ષ્ટમાત્રા તિન દકઃ ।
MSS@0569@2 દ્રસવંાદભાષી યાે હ્યવેં દુષ્ટઃ શઠાે જનઃ॥ ૦૫૬૯॥
MSS@0570@1અ તપક્વકિપ થને લપ્તપાત્રે સયુા મતમ્ ।
MSS@0570@2દુગ્ધમ તુિવહીનં સ્યાચ્ચ દ્ર બ બાપેમં દિધ॥ ૦૫૭૦॥
MSS@0571@1અ તપટલૈરનુયાતાં સહૃદયહૃદય વરં િવલુ પ તીમ્ ।
MSS@0571@2 ગમદપિરમલલહર ં સમીર પામરપુરે િકર સ॥ ૦૫૭૧॥
MSS@0572@1અ તપરમાદ્ભુતવષેા કા યષેા જય ત ષ્ટરાત્મભવુઃ ।
MSS@0572@2તત્ િક ન વા છતં સ્યાદ્ અસ્યા યિદ િવધુરવીક્ષણઃ પાતા॥ ૦૫૭૨॥
MSS@0573@1અ તપિરગ્ હીતમાનૈા વ જતમાલ્યાનુલપેન નાના ।
MSS@0573@2દૂરાે સાિરતલ િનગ્રર્ થગ્ર થરચનવે॥ ૦૫૭૩॥
MSS@0574@1અ તપિરચયાદવજ્ઞા ભવ ત િવ શષ્ટેઽિપ વ તુિન પ્રાયઃ ।
MSS@0574@2લાેકઃ પ્રયાગવાસી કૂપે નાનં સમાચર ત॥ ૦૫૭૪॥
MSS@0575@1અ તપિરચયાદવજ્ઞા સતંતગમનાદનાદરાે ભવ ત ।
MSS@0575@2મલયે ભ લપુર ધ્રી ચ દનત મ ધનં કુ તે॥ ૦૫૭૫॥
MSS@0576@1અ તપિરચયાદવજ્ઞેત્યેતદ્ વાક્યં ષવૈ તદ્ભા ત ।
MSS@0576@2અ તપિર ચતેઽ યનાદાૈ સસંારેઽ મન્ ન યતેઽવજ્ઞા॥ ૦૫૭૬॥
MSS@0577@1અ તપા તતકાલસાધના વશર રે દ્રયવગર્તાપની ।
MSS@0577@2જનવન્ન ભવ તમક્ષમા નય સદ્ધરેપનેતુમહર્ ત॥ ૦૫૭૭॥
MSS@0578@1અ તપીતાં તમાેરા ં તનીયાન્ સાેઢુમક્ષમઃ ।
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MSS@0578@2વમતીવ શનૈરેષ પ્રદ પઃ ક જલચ્છલાત્॥ ૦૫૭૮॥
MSS@0579@1અ તપૂ જતતારેયં દૃ ષ્ટઃ શ્રુ તલઙ્ઘનક્ષમા સતુનુ ।
MSS@0579@2 જન સદ્ધા ત સ્થ તિરવ સવાસના કં ન માેહય ત॥ ૦૫૭૯॥
MSS@0580@1અ તપેલવમ તપિર મત- વણ લઘુતરમુદાહર ત શઠઃ ।
MSS@0580@2પરમાથર્તઃ સ હૃદયં વહ ત પનુઃ કાલકૂટઘિટત મવ॥ ૦૫૮૦॥
MSS@0581@1અ તપ્રચ ડાં બહુપાકપાિકની ં િવવાદશીલાં વયમવે તસ્કર મ્ ।
MSS@0581@2અક્રાેશબી ં પરવે મગા મની ં ત્યજેત ભાયા દશપુત્રસરૂિપ॥ ૦૫૮૧॥
MSS@0582@1અ તપ્રચ ડા બહુદુઃખભા ગની િવવાદશીલા પરગેહગા મની ।
MSS@0582@2ભતુર્ઃ વયં િન દ ત યા ચ તસ્કર ત્યજેત્ વભાયા દશપુત્રપુિત્રણીમ્
॥ ૦૫૮૨॥
MSS@0583@1અ તપ્રાૈઢા રાિત્રબર્હલ શખદ પઃ પ્રભવ ત પ્રયઃ
પ્રેમાર ધ મરિવિધરસજ્ઞઃ પરમસાૈ ।
MSS@0583@2સ ખ વૈરં વૈરં સરુતમકરાેદ્વ્રીિડતવપુયર્તઃ પયર્ઙ્કાેઽયં
િરપુિરવ કડ કારમખુરઃ॥ ૦૫૮૩॥
MSS@0584@1અ તબ લનામિપ મ લના- શયને બ લકણર્પતુ્રાણામ્ ।
MSS@0584@2િવશ્વાસાપેનતાનાં વાસાપેતુ્રેણ િવતં જહ્ર ે॥ ૦૫૮૪॥
MSS@0585@1અ તબહુતરલ શ ◌ૃઙ્ખલાબદ્ધપાદાે મદન પ તવાહાે યાવૈનાને્મત્તહ તી ।
MSS@0585@2પ્રકિટતકુચકુ ભાે લાેમરા કરેણ િપબ ત સર સ નાભીમ ડલાખ્યે પયાં સ
॥ ૦૫૮૫॥
MSS@0586@1અ તભી મ તક્લીબં દ ઘર્સતૂ્રં પ્રમાિદનમ્ ।
MSS@0586@2વ્યસનાદ્ િવષયાક્રા તં ન ભજ ત પં પ્ર ઃ॥ ૦૫૮૬॥
MSS@0587@1અ તમ દચ દનમહીધરવાતં તબકા ભરામલ તકાત તમ્ ।
MSS@0587@2અિપ તાપસાનપુવનં મદનાતાર્ન્ મદમ જુગુ જદ લપુ જમકાષ ત્॥ ૦૫૮૭॥
MSS@0588@1અ તમ લને કતર્વ્યે ભવ ત ખલાનામતીવ િનપુણા ધીઃ ।
MSS@0588@2 ત મરે િહ કાૈ શકાનાં પં પ્ર તપદ્યતે દૃ ષ્ટઃ॥ ૦૫૮૮॥
MSS@0589@1અ તમાત્રભાસરુ વં પુ ય ત ભાનુઃ પિરગ્રહાદહ્નઃ ।
MSS@0589@2અિધગચ્છ ત મિહમાનં ચ દ્રાેઽિપ િનશાપિરગ્ હીતઃ॥ ૦૫૮૯॥
MSS@0590@1અ તમાનઃ શ્રયં હ ત પુ ષસ્યા પમેધસઃ ।

50 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@0590@2ગભણ દુ યતે ક યા ગ્ હવાસને ચ દ્વજઃ॥ ૦૫૯૦॥
MSS@0591@1અ તમાિનનમગ્રાહ્યમ્ આત્મસભંાિવતં નરમ્ ।
MSS@0591@2ક્રાેધનં વ્યસને હ ત વજનાેઽિપ નરાિધપમ્॥ ૦૫૯૧॥
MSS@0592@1અ ત દુ નવનીતાચ્ચ દ્રકાચ્ચા તર યં બહુલ લતસધુાયાઃ વાદતઃ
સદ્રસાઢ મ્ ।
MSS@0592@2સકલલ લતભાેગાગારભાગ્યૈકયાેગ્યં પિરલસ ત હિવ યં કસ્ય ગ લચ્છલને
॥ ૦૫૯૨॥
MSS@0593@1અ તયત્નગ્ હીતાેઽિપ ખલઃ ખલખલાયતે ।
MSS@0593@2 શરસા ધાયર્માણાેઽિપ તાેયસ્યાધર્ઘટાે યથા॥ ૦૫૯૩॥
MSS@0594@1અ તરમણીયે કાવ્યે િપશનુાેઽ વષેય ત દૂશણા યવે ।
MSS@0594@2અ તરમણીયે વપુ ષ વ્રણમવે િહ મ ક્ષકાિનકરઃ॥ ૦૫૯૪॥
MSS@0595@1અ તરાગાદ્ દશગ્રીવાે હ્ય તલાેભાત્ સયુાેધનઃ ।
MSS@0595@2અ તદાનાદ્ ધતઃ કણા હ્ય તઃ સવર્ત્ર ગિહતઃ॥ ૦૫૯૫॥
MSS@0596@1અ તિરચ્યતે સજુન્મા ક શ્ચ જનકાિન્નજેન ચિરતને ।
MSS@0596@2કુ ભઃ પિર મતમ ભઃ િપબ ત પપાૈ કુ ભસભંવાેઽ ભાેિધમ્॥ ૦૫૯૬॥
MSS@0597@1અ ત ચરઙ્ગજકૃત્ત્યા ક્ષાે ભતદક્ષં ભવ તમવે ભજે ।
MSS@0597@2ય મન્ પ્રસાદસમુખુે સદ્યાે વામાિપ ભવ ત મમ તુષ્ટ ૈ॥ ૦૫૯૭॥
MSS@0598@1અ ત પવતી સીતા અ તગવ ચ રાવણઃ ।
MSS@0598@2અતીવ બલવાન્ રામાે લઙ્કાયને ક્ષયં ગતા॥ ૦૫૯૮॥
MSS@0599@1અ ત પાદ્ તા સીતા અ તગવણ રાવણઃ ।
MSS@0599@2અ તદાનાદ્ બ લબર્દ્ધાે હ્ય ત સવર્ત્ર ગિહતમ્॥ ૦૫૯૯॥
MSS@0600@1અ ત પેણ વૈ સીતા અ તગવણ રાવનઃ ।
MSS@0600@2અ તદાનં બ લદર્ વા અ ત સવર્ત્ર વજર્યેત્॥ ૦૬૦૦॥
MSS@0601@1અ તલાેભાે ન કતર્વ્યઃ કતર્વ્ય તુ પ્રમાણતઃ ।
MSS@0601@2અ તલાેભજદાષેેણ જ બુકાે િનધનં ગતઃ॥ ૦૬૦૧॥
MSS@0602@1અ તલાેભાે ન કતર્વ્યાે લાેભં નવૈ પિરત્યજેત્ ।
MSS@0602@2અ તલાેભા ભભૂતસ્ય ચકં્ર ભ્રમ ત મ તકે॥ ૦૬૦૨॥
MSS@0603@1અ તલાેિહતકરચરણં મ જુલગાેરાેચના તલકમ્ ।
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MSS@0603@2હઠપિરવ તતશકટં મુરિરપુમુત્તાનશાિયનં વ દે॥ ૦૬૦૩॥
MSS@0604@1અ તલાૈલ્યપ્રસક્તાનાં િવપ ત્તનવૈર્ દૂરતઃ ।
MSS@0604@2 વં ન ય ત લાેભને મીનસ્યા મષદશર્ને॥ ૦૬૦૪॥
MSS@0605@1અ તવાદાં ત તક્ષેત ના ભમ યે કથચંન ।
MSS@0605@2ક્રાે યમાનઃ પ્રયં બ્રૂયાદ્ આકુ્રષ્ટઃ કુશલં વદેત્॥ ૦૬૦૫॥
MSS@0606@1અ તવાદાં ત તક્ષેત નાવમ યેત કંચન ।
MSS@0606@2ન ચેમં દેહમા શ્રત્ય વૈરં કુવ ત કેન ચત્॥ ૦૬૦૬॥
MSS@0607@1અ તવાદાેઽ તમાનશ્ચ તથાત્યાગાે નરાિધપ ।
MSS@0607@2ક્રાેધશ્ચા તિવિવ સા ચ મત્રદ્રાેહશ્ચ તાની ષટ્॥ ૦૬૦૭॥
MSS@0608@1અેત અેવાસય તી ણાઃ કૃ ત ત્યાયૂં ષ દેિહનામ્ ।
MSS@0608@2અેતાિન માનવાન્ ઘ્ન ત ન ત્યુભર્દ્રમ તુ તે॥ ૦૬૦૮॥
MSS@0609@1અ તવાિહતમ તગહનં િવનાપવાદેન યાવૈનં યને ।
MSS@0609@2દાષેિનધાને જન્મિન િક ન પ્રાપં્ત ફલં તને॥ ૦૬૦૯॥
MSS@0610@1અ તિવતતગગનસર ણ- પ્રસરણપિરમુક્તિવશ્રમાન દઃ ।
MSS@0610@2મ દુ લા સતસાૈરભ- કમલાકરહાસકૃદ્રિવજર્ય ત॥ ૦૬૧૦॥
MSS@0611@1અ તિવપુલં કુચયુગલં રહ સ કરૈરા શન્ મુહુલર્ યાઃ ।
MSS@0611@2તદપહૃતં િનજહૃદયં જય ત હર ર્ગયમાણ ઇવ॥ ૦૬૧૧॥
MSS@0612@1અ તિવશદાન તપદ- પ્ર ત્તદૃ ષ્ટનર્ મધુરવીક્ષણતઃ ।
MSS@0612@2 યત્ય ચતકામઃ પ્રાત તનકમલમુકુલવીક્ષણતઃ॥ ૦૬૧૨॥
MSS@0613@1અ ત ષ્ટરના ષ્ટઃ શલભાઃ મષૂખ◌़◌ાઃ શકુાઃ ।
MSS@0613@2અસ કરશ્ચ દ ડશ્ચ પરચક્રા ણ તસ્કરાઃ॥ ૦૬૧૩॥
MSS@0614@1રા નીક પ્રયાે સગા મરકવ્યાિધપીડનમ્ ।
MSS@0614@2પશનૂાં મરણં રાેગાે રાષ્ટ્રવ્યસનમુચ્યતે॥ ૦૬૧૪॥
MSS@0615@1અ તવ્યયાેઽનપેક્ષા ચ તથાજર્નમધમર્તઃ ।
MSS@0615@2માષેણં દૂરસસં્થાનાં કાષેવ્યસનમુચ્યતે॥ ૦૬૧૫॥
MSS@0616@1અ તશિયતકદ બાેઽયં માેદકદ બાિનલાે વહ ત ।
MSS@0616@2િવયદ બુદમેદુિરતં મે દુિરતં પ ય નાગતાે દિયતઃ॥ ૦૬૧૬॥
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MSS@0617@1અ તશરવ્યયતા મદનને તાં િન ખલપુ પમય વશરવ્યયાત્ ।
MSS@0617@2સુ્ફટમકાિર ફલા યિપ મુ ચતા તદુર સ તનતાલયુગાપર્ણમ્॥ ૦૬૧૭॥
MSS@0618@1અ તશાૈચમશાૈચં વા અ તિન દા અ ત તુ તઃ ।
MSS@0618@2અત્યાચારમનાચારં ષિડ્વધં મખૂર્લક્ષણમ્॥ ૦૬૧૮॥
MSS@0619@1અ તશ્લથાલ બપયાેધરેયં શભુ્રીભવ કાશિવકા સકેશા ।
MSS@0619@2અતીતલાવ યજલપ્રવાહા પ્રા ટ્ જરાં પ્રાપ શરચ્છલને॥ ૦૬૧૯॥
MSS@0620@1અ તસચંયલુ ધાનાં િવત્તમ યસ્ય કારણમ્ ।
MSS@0620@2અ યૈઃ સચંીયતે યત્નાદ્ અ યૈશ્ચ મધુ પીયતે॥ ૦૬૨૦॥
MSS@0621@1અ તસ પદમાપન્નૈભતવં્ય પતનાદ્ભૂયઃ ।
MSS@0621@2અત્યુચ્ચ શખરા મેરાેઃ શક્રવજે્રણ પા તતાઃ॥ ૦૬૨૧॥
MSS@0622@1અ તસ જનદુગર્ તઃ ખલપઙ્ ક્તસમુન્ન તઃ ।
MSS@0622@2યવુ ત તનિવચ્યુ તિર ત િક િવિધિન મ તઃ॥ ૦૬૨૨॥
MSS@0623@1અ તસ કૃતા અિપ શઠાઃ સહભવુમજુ્ઝ ત તુ ન પ્રકૃ તમ્ ।
MSS@0623@2 શરસા મહેશ્વરેણા- ઽિપ નનુ તાે વક્ર અેવ શશી॥ ૦૬૨૩॥
MSS@0624@1અ તસાહસમ તદુ કરમ્ અત્યાશ્ચય ચ દાનમથાર્નામ્ ।
MSS@0624@2યાેઽિપ દદા ત શર રં ન દદા ત સ િવત્તલેશમિપ॥ ૦૬૨૪॥
MSS@0625@1અ તસાહ સકં શરૂા મિ ત્રણ તં િન પકમ્ ।
MSS@0625@2િવનીતં ગુરવાે જજ્ઞુધૂર્તર્મ તઃપુરાઙ્ગનાઃ॥ ૦૬૨૫॥
MSS@0626@1અ તહિરતપત્રપિરકર- સ પન્ન પ દનૈકિવટપસ્ય ।
MSS@0626@2ઘનવાસનૈમર્યખૂૈઃ કુસુ ભકુસમુાયતે તર ણઃ॥ ૦૬૨૬॥
MSS@0627@1અતીતલાભસ્ય સરુક્ષણાથ ભિવ યલાભસ્ય ચ સગંમાથર્મ્ ।
MSS@0627@2આપ પ્રપન્નસ્ય ચ માેક્ષણાથ યન્મ યતેઽસાૈ પરમાે િહ મ ત્રઃ॥ ૦૬૨૭॥
MSS@0628@1અતીતાનાગતાનથાર્ન્ િવપ્રકૃષ્ટ તરાેિહતાન્ ।
MSS@0628@2િવ ના ત યદા યાેગી તદા સિંવિદ ત તા॥ ૦૬૨૮॥
MSS@0629@1અતીતાનાગતા ભાવા યે ચ વતર્ ત સાપં્રતમ્ ।
MSS@0629@2તાન્ કાલિન મતાન્ બુદ્ વા ન સજં્ઞાં હાતુમહર્ સ॥ ૦૬૨૯॥
MSS@0630@1અતીતા શીતા તઃ પ્રસર ત શનૈ મક ણકા િદનાિન સ્ફાય તે રિવરિપ રથં
મ થરય ત ।
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MSS@0630@2િહમાનીિનમુર્ક્તઃ સુ્ફર ત િનતરાં શીતિકરણઃ શરાણાં વ્યાપારઃ કુસમુધનષુાે
ન વ્યવિહતઃ॥ ૦૬૩૦॥
MSS@0631@1અતીત્ય બ ધનૂવલઙ્ઘ્ય મત્રા યાચાયર્માગચ્છ ત શ યદાષેઃ ।
MSS@0631@2બાલં હ્યપતં્ય ગુરવે પ્રદાતનુવાપરાધાેઽ ત િપતનુર્ માતુઃ॥ ૦૬૩૧॥
MSS@0632@1અતી દ્રયાયાં પરલાેક ત્તાિવહૈવ તીવ્રાશભુપાકશસંી ।
MSS@0632@2દૃ યેત નાશાે યિદ નામ નાશુ ન કઃ કુકૃત્યેન યતેત ભૂત્યૈ॥ ૦૬૩૨॥
MSS@0633@1અતીવ કકર્શાઃ ત ધા િહસ્રજ તુ ભરા તાઃ ।
MSS@0633@2દુરાસદાશ્ચ િવષમા ઈશ્વરાઃ પવર્તા ઇવ॥ ૦૬૩૩॥
MSS@0634@1અતીવ ખલુ તે કા તા વસધુા વસધુાિધપ ।
MSS@0634@2ગતાસરુિપ યાં ગાત્રૈમા િવહાય િનષવેસે॥ ૦૬૩૪॥
MSS@0635@1અતીવ બલહીનં િહ લઙ્ઘનં નવૈ કારયેત્ ।
MSS@0635@2યે ગુણા લઙ્ઘને પ્રાેક્તા તે ગુણા લઘુભાજેને॥ ૦૬૩૫॥
MSS@0636@1અતીવ સાખૈ્યશભુદા યા યા િન શ ભવે ચ્છવા ।
MSS@0636@2પવૂર્સ્યાં ત પુરા યક્ષમ્ અ યં કુયાર્દહમુર્ખે॥ ૦૬૩૬॥
MSS@0637@1અતુ લતબલધામં વણર્શલૈાભદેહં દનજુવનકૃશાનું
જ્ઞાિનનામગ્રગ યમ્ ।
MSS@0637@2સકલગુણિનધાનં વાનરાણામધીશં રઘપુ તવરદૂતં વાત તં નમા મ
॥ ૦૬૩૭॥
MSS@0638@1અતુષં્ટ વષેુ દારેષુ ચપલં ચપલે દ્રયમ્ ।
MSS@0638@2નય ત િનકૃ તપ્રજ્ઞં પરદારાઃ પરાભવમ્॥ ૦૬૩૮॥
MSS@0639@1અતુ ષ્ટદાનં કૃતપવૂર્નાશનમ્ અમાનનં દુશ્ચિરતાનુક તર્નમ્ ।
MSS@0639@2કથાપ્રસઙ્ગને ચ નામિવ તિવરક્તભાવસ્ય જનસ્ય લક્ષણમ્॥ ૦૬૩૯॥
MSS@0640@1અતુિહન ચનાસાૈ કેવલં નાેદયાિદ્રઃ ક્ષણમપુિરગતને મા તઃ સવર્
અેવ ।
MSS@0640@2નવકરિનકરેણ પષ્ટબ ધૂકસનૂ- તબકર ચતમેતે શખેરં બભ્રતીવ
॥ ૦૬૪૦॥
MSS@0641@1અ ણે પ તતાે વિહ્નઃ વયમવેાપેશા ય ત ।
MSS@0641@2અક્ષમાવાન્ પરં દાષેૈરાત્માનં ચવૈ યાજેયેત્॥ ૦૬૪૧॥
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MSS@0642@1અ ણે સ ણા ય મન્ સ ણે ણવ જતા મહી યત્ર ।
MSS@0642@2ત મ શરા પ્રિદષ્ટા વક્તવ્યં વા ધનં તત્ર॥ ૦૬૪૨॥
MSS@0643@1અતાેગર યઃ િક નુસ્યાદ્ અશમર્ નરકે વિપ ।
MSS@0643@2યત્ પ્રયસ્ય પ્રયં કતુર્મ્ અધમને ન શક્યતે॥ ૦૬૪૩॥
MSS@0644@1અતાે િનજબલાને્માનં ચાપં સ્યાચ્છુભકારકમ્ ।
MSS@0644@2દેવાનામુત્તમં ચાપં તતાે યનંૂ ચ માનવમ્॥ ૦૬૪૪॥
MSS@0645@1અતાેઽથ પઠ્યતે શાસં્ત્ર ક તલાકેષુ યતે ।
MSS@0645@2ક તમાન્ પજૂ્યતે લાેકે પરત્રેહ ચ માનવઃ॥ ૦૬૪૫॥
MSS@0646@1અતાે હાસ્યતરં લાેકે િક ચદ યન્ન િવદ્યતે ।
MSS@0646@2યત્ર દુજર્ન ઇત્યાહ દુજર્નઃ સ જનં વયમ્॥ ૦૬૪૬॥
MSS@0647@1અત્તું વા છ ત શાંભવાે ગણપતેરાખું ધાત્તર્ઃ ફણી તં ચ
ક્રાૈ ચિરપાેઃ શખી ગિરસતુા સહાેઽિપ નાગાનનમ્ ।
MSS@0647@2ઇ થં યત્ર પિરગ્રહસ્ય ઘટના શભંાેરિપ સ્યાદ્ગહેૃ તત્રા યસ્ય કથં
ન ભાિવ જગત ત માત્ વ પં િહ તત્॥ ૦૬૪૭॥
MSS@0648@1અત્યચ્છં સતમંશકંુ શુ ચ મધુ વામાેદમચ્છં રજઃ કાપુર્રં
િવ તાદ્રર્ચ દનકુચદ્વ દ્વાઃ કુરઙ્ગીદશૃઃ ।
MSS@0648@2ધારાવે મ સપાટલં િવચિકલસ્રગ્દામ ચ દ્ર વષાે ધાતઃ ષ્ટિરયં
થવૈ તવ ન ગ્રી માેઽભિવ યદ્યિદ॥ ૦૬૪૮॥

MSS@0649@1અત્યદ્ભુત મમં મ યે વભાવમમન વનઃ ।
MSS@0649@2યદુપિક્રયમાણાેઽિપ પ્રીયતે ન િવલીયતે॥ ૦૬૪૯॥
MSS@0650@1અત્ય તં કુ તાં રસાયનિવિધ વાક્યં પ્રયં જ પતુ વાધઃ પાર મયતુર્
ગચ્છતુ નભાે દેવાિદ્રમારાેહતુ ।
MSS@0650@2પાતાલં િવશતુ પ્રસપર્તુ િદશં દેશા તરં ભ્રા યતુ ન પ્રાણી તદિપ
પ્રહતુર્મનસા સતં્યજ્યતે ત્યુના॥ ૦૬૫૦॥
MSS@0651@1અત્ય તક ડૂ તપરાે નરાણામ્ િવરાેધકાર શનુકઃ સદૈવ ।
MSS@0651@2સ્યાદૂ વર્પાદઃ શનુકઃ શયાનઃ સ દ્ધપ્રદઃ કાયર્િવધાૈ િવદુષ્ટે॥ ૦૬૫૧॥
MSS@0652@1અત્ય તકૃ ણઃ સ િવિનમર્લ વં સ વામનઃ સવર્ત ઉન્નતાેઽ સ ।
MSS@0652@2જનાદર્નાે યત્ સ દયાપર વં િવ ઃ કથં વીર તવાપેમાનમ્॥ ૦૬૫૨॥
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MSS@0653@1અત્ય તકાપેઃ કટુકા ચ વાણી દિરદ્રતા ચ વજનષેુ વૈરમ્ ।
MSS@0653@2નીચપ્રસઙ્ગઃ કુલહીનસવેા ચહ્નાિન દેહે નરક સ્થતાનામ્॥ ૦૬૫૩॥
MSS@0654@1અત્ય તચ ચલસ્યેહ પારદસ્ય િનબ ધને ।
MSS@0654@2કામં િવજ્ઞાયતે યુ ક્તનર્ સ્ત્રી ચત્તસ્ય કાચન॥ ૦૬૫૪॥
MSS@0655@1અત્ય તિનગર્તે ચવૈ સબુદ્ધે નવૈ ચાિવલે ।
MSS@0655@2પ્રશ તે વા જનાં નતે્રે મ વાભે કાલતારકે॥ ૦૬૫૫॥
MSS@0656@1અત્ય તપિરણાિહ વાદ્ અતીવ શ્લ ણતાવશાત્ ।
MSS@0656@2ન કાં ચદુપમાં રાેઢુમ્ ઊ શક્નાે ત સભુ્રવુઃ॥ ૦૬૫૬॥
MSS@0657@1અત્ય તભીમવન વગણને પૂણ દુગ વનં ભવ તાં મનસા યગ યમ્ ।
MSS@0657@2ચાૈરાકુલં િવશ ત લાેભવશને મત્યા નાે ધમર્કમર્ િવદધા ત કદા ચદજ્ઞઃ
॥ ૦૬૫૭॥
MSS@0658@1અત્ય તમ તમેધાવી ત્રયાણામેકમશ્નુતે ।
MSS@0658@2અ પાયષુાે દિરદ્રાે વા હ્યનપત્યાે ન સશંયઃ॥ ૦૬૫૮॥
MSS@0659@1અત્ય તમ થનકદથર્નમુ સહ તે મયાર્દયા િનય મતાઃ િકમુ સાધવાેઽિપ ।
MSS@0659@2લ મીસધુાકરસધુાદ્યપુનીય શષેે રત્નાકરાેઽિપ ગરલં િકમુ નાે જગાર
॥ ૦૬૫૯॥
MSS@0660@1અત્ય તમસદાયાર્ણામ્ અનાલાે ચતચે ષ્ટતમ્ ।
MSS@0660@2અત તષેાં િવવધર્ તે સતતં સવર્સ પદઃ॥ ૦૬૬૦॥
MSS@0661@1અત્ય તિવમખુે દૈવે વ્યથર્યત્ને ચ પાૈ ષે ।
MSS@0661@2મન વનાે દિરદ્રસ્ય વનાદ યત્ કુતઃ સખુમ્॥ ૦૬૬૧॥
MSS@0662@1અત્ય તવ્યવધાનલ ધજનષુાે ત્યાિપ ભન્નક્રમાઃ સાંિન યં િવિધના
કુતૂહલવતા કુત્રાિપ સ પ્રાિપતાઃ ।
MSS@0662@2ગચ્છ ત્યામરણં ગુણવ્ય તકૃતા ભેદં ન ભૂમી હ તે કાષ્ઠાદિપ
િનષુ્ઠરા ગુણગણૈય નૈકતાં પ્રાિપતાઃ॥ ૦૬૬૨॥
MSS@0663@1અત્ય તશીતલતયા સભુગ વભાવ સતં્ય ન ક શ્ચદિપ તે ત ર ત તુલ્યઃ ।
MSS@0663@2છાયા થનામિપ પનુિવકટ દ્વ જહ્વ- સઙ્ગને ચ દન િવષદુ્રમિનિવશષેઃ
॥ ૦૬૬૩॥
MSS@0664@1અત્ય તશદુ્ધ ચન્માત્રે પિરણામ શ્ચરાય યઃ ।
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MSS@0664@2તુયાર્તીતં પદં તત્ સ્યાત્ ત સ્થાે ભૂયાે ન શાેચ ત॥ ૦૬૬૪॥
MSS@0665@1અત્ય તસખુસચંારા મ યાહે્ન પશર્તઃ સખુાઃ ।
MSS@0665@2િદવસાઃ સભુગાિદત્યા છાયાસ લલદુભર્ગાઃ॥ ૦૬૬૫॥
MSS@0666@1અત્ય ત ત મતાઙ્ગાનાં વ્યાયામને સખુૈ ષણામ્ ।
MSS@0666@2ભ્રા તજ્ઞાના તાક્ષાણાં પ્રહારાેઽિપ સખુાયતે॥ ૦૬૬૬॥
MSS@0667@1અત્ય તાેન્નતપવૂર્પવર્તમહાપીઠે હર પધર્યા
દૂરાેદ ચતધૂમસિંનભતમ તારાસુ્ફ લઙ્ગાકુલમ્ ।
MSS@0667@2નનંૂ પ ચશરાેઽકરાેચ્છ શ મષાત્ વં વાલ લઙ્ગં યતાે
ગવાર્ચ્છવર્પરાન્ દહેન્મુિનવરાન્ સવાર્નખવાર્ શુ ભઃ॥ ૦૬૬૭॥
MSS@0668@1અત્યપવૂર્સ્ય રાગસ્ય પવૂર્પક્ષાય પ લવાઃ ।
MSS@0668@2પદ્માિન પાદયુગ્મસ્ય પ્રત્યુદાહરણાિન ચ॥ ૦૬૬૮॥
MSS@0669@1અત્ય બુપાનં કિઠનાસનં ચ ધાતુક્ષયાે વેગિવધારણં ચ ।
MSS@0669@2િદવાશયાે ગરણં ચ રાત્રાૈ ષડ્ ભનર્રાણાં િનવસ ત રાેગાઃ॥ ૦૬૬૯॥
MSS@0670@1અત્ય બુપાનાત્ પ્રભવ ત રાેગાઃ અ પા બુપાને ચ તથવૈ દાષેાઃ ।
MSS@0670@2ત માન્નરાે વિહ્નિવવધર્નાય મુહુમુર્હુવાર્િર િપબેદભુિર॥ ૦૬૭૦॥
MSS@0671@1અત્ય બુપાનાદ્ િવષમાશનાચ્ચ િદવાશયા ગરણચ્ચ રાત્રાૈ ।
MSS@0671@2સમ્રાેધનાન્ મતૂ્રપુર ષયાેશ્ચ ષડ્ ભઃ પ્રકારૈઃ પ્રભવ ત રાેગાઃ॥ ૦૬૭૧॥
MSS@0672@1અત્ય બુપાનાન્ન િવપચ્યતેઽન્નમ્ અન બુપાનાચ્ચ સ અેવ દાષેઃ ।
MSS@0672@2ત માન્નરાે વિહ્નિવવધર્નાથ મહુમુર્હુવાર્િર િપબેદભૂિર॥ ૦૬૭૨॥
MSS@0673@1અત્યથર્વક્ર વમનથર્કં યા શૂ યાિપ સવાર્ યગુણવૈ્યર્ન ક્ત ।
MSS@0673@2અ યતાદૂ ષતયા તયા િક તુચ્છશ્વપુચ્છચ્છટયવે વાચા॥ ૦૬૭૩॥
MSS@0674@1અત્ય પં િવતં પાપા યાપાતમધુરા યલમ્ ।
MSS@0674@2તદાચર ચરસ્થેયપરલાેકાવલાેકનમ્॥ ૦૬૭૪॥
MSS@0675@1અત્ય પસ પદઃ સ તઃ પુમાિનષ્ટશ્ચ દુ કુલે ।
MSS@0675@2લ મીરન ભ તસ્ય વેધસઃ ખ લતત્રયમ્॥ ૦૬૭૫॥
MSS@0676@1અત્યાગ્રહાે ન કતર્વ્યાે હઠા ક શ્ચન્ન ભાષતે ।
MSS@0676@2યથાયથાે દ ત તથા ભારાે ભવ ત ક બલઃ॥ ૦૬૭૬॥
MSS@0677@1અત્યા જલ ધિવજયપ્રસર વયા િક િવજ્ઞાયતે ચપદં ન મહીમહે દ્રઃ ।
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MSS@0677@2પ્રત્ય થદાનવશતાિહતચેષ્ટયાસાૈ મૂતવાહનિધયં ન કરાે ત કસ્ય
॥ ૦૬૭૭॥
MSS@0678@1અત્યાદરાદ યયનં દ્વ નામ્ અથાપલ યા ફલવ દ્વધાય ।
MSS@0678@2ક્રતનૂતુચ્છાનિવતું તવષૈા મીમાંસકાદ્યાિધકૃ તઃ પ્ર સદ્ધા॥ ૦૬૭૮॥
MSS@0679@1અત્યાદરેણ િનિહતં મિય યદ્ભવત્યા ત પે્રમહેમ િકમભૂિદ ત નવૈ ને ।
MSS@0679@2ઉ જ્ય િક તિદહ પાતકમુત્તરા ણ પ્રાણા અિપ પ્રયતમે કતમે ભવેયુઃ
॥ ૦૬૭૯॥
MSS@0680@1અત્યાદરાે દારસહાેદરેષુ ન મા િપત્રાનેર્ ચ સાેદરેષુ ।
MSS@0680@2મખૂ િનયાેગ તનયે િવયાેગઃ પ ય ત લાેકાઃ ક લકાૈતુકાિન॥ ૦૬૮૦॥
MSS@0681@1અત્યાદરાે ભવેદ્ યત્ર કાયર્કારણવ જતઃ ।
MSS@0681@2તત્ર શઙ્કા પ્રકતર્વ્યા પિરણામેઽસખુાવહા॥ ૦૬૮૧॥
MSS@0682@1અત્યાયતૈિનયમકાિર ભ દ્ધતાનાં િદવ્યૈઃ પ્રભા ભરનપાયમયૈ પાયૈઃ ।
MSS@0682@2શાૈિરભુર્જૈિરવ ચતુ ભરદઃ સદા યાે લ મીિવલાસભવનૈભુર્વનં
બભાર॥ ૦૬૮૨॥
MSS@0683@1અત્યાયાસને નાત્માનં કુયાર્દ તસમુચ્છ્ર યમ્ ।
MSS@0683@2પાતાે યથા િહ દુઃખાય નાેચ્છ્ર ાયઃ સખુકૃત્ તથા॥ ૦૬૮૩॥
MSS@0684@1અત્યાયર્મ તદાતારમ્ અ તશરૂમ તવ્રતમ્ ।
MSS@0684@2પ્રજ્ઞા ભમાિનનં ચવૈ શ્રીભર્યાન્નાપેસપર્ ત॥ ૦૬૮૪॥
MSS@0685@1ન ચા તગુણવ વષેા નાત્ય તં િનગુર્ણષેુ ચ ।
MSS@0685@2નષૈા ગુણા કામયતે નૈગુર્ યાં નાનુરજ્યતે ।
MSS@0685@3ઉન્મત્તા ગાૈિરવા ધા શ્રીઃ ક્વ ચદેવાવ તષ્ઠતે॥ ૦૬૮૫॥
MSS@0686@1અત્યાશીિવષશસં્ત્ર િહ િવ જતપ્રલયાનલમ્ ।
MSS@0686@2તે ે લઙ્ઘિયતું શક્તઃ કાે નુ નામ દ્વજન્મનામ્॥ ૦૬૮૬॥
MSS@0687@1અત્યાસન્ના િવનાશાય દૂરસ્થા ન ફલપ્રદા ।
MSS@0687@2ત માદાહૃત્ય દાતવ્યા ભૂ મઃ પા થવસત્તમ॥ ૦૬૮૭॥
MSS@0688@1અત્યાસન્ના િવનાશાય દૂરસ્થા ન ફલપ્રદાઃ ।
MSS@0688@2સવે્યા મ યમભાવને રા વિહ્નગુર્ ઃ સ્ત્રયઃ॥ ૦૬૮૮॥
MSS@0689@1અત્યુક્તાૈ યિદ ન પ્રકુ ય સ ષાવાદં ન ચને્મ યસે
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તદ્બ્રૂમાેઽદ્ભુતક તર્નાય રસના કેષાં ન ક ડૂયતે ।
MSS@0689@2દેવ વત્ત ણપ્રતાપદહન વાલાવલીશાે ષતાઃ સવ વાિરધય તતાે
િરપવુધનૂતે્રા બુ ભઃ પૂિરતાઃ॥ ૦૬૮૯॥
MSS@0690@1અત્યુચ્ચ તનશલૈદુગર્મમુરાે ના ભગર્ભીરા તરા ભીમં દેહવનં
સુ્ફરદ્ભજુલતં રાેમા લ લાકુલમ્ ।
MSS@0690@2વ્યાધઃ પ ચશરઃ િકરત્ય તતરાં તી ણાન્ કટાક્ષાશગુાંસ-્ તન્મે
બ્રૂિહ મનઃકુરઙ્ગ શરણં િક સાપં્રતં યાસ્ય સ॥ ૦૬૯૦॥
MSS@0691@1અત્યુચ્ચાઃ પિરતઃસુ્ફર ત ગરયઃ સ્ફારા તથા ભાેધય તાનેતાનિપ બભ્રતી
િકમિપ ન ક્લા તા સ તુ યં નમઃ ।
MSS@0691@2આશ્ચયણ મુહુમુર્હુઃ તુ ત મમાં પ્ર તાૈ મ યાવદ્ભવુ તાવ દ્બભ્રાિદમાં
ત તવ ભુ ે વાચ તતાે મુિદ્રતાઃ॥ ૦૬૯૧॥

MSS@0692@1અત્યુચ્ચૈર તનીચૈરશ્લીલમયુક્તમનપુયુક્તં ચ ।
MSS@0692@2ન વદ ત પ તસભાયા- માદરમી સમુર્હામનસામ્॥ ૦૬૯૨॥
MSS@0693@1અત્યુ ચ્છ્ર તે મિ ત્ર ણ પા થવે ચ િવષ્ટ ય પાદાવપુ તષ્ઠતે શ્રીઃ ।
MSS@0693@2સા સ્ત્રી વભાવાદસહા ભરસ્ય તયાેદ્વર્યાેરેકતરં જહા ત॥ ૦૬૯૩॥
MSS@0694@1અત્યુ ચ્છ્ર તાેન્નત સત વજપઙ્ ક્ત ચત્રનૈાર્ગાશ્વપ ત્તરથસં ભતૈબર્લાૈઘૈઃ
।
MSS@0694@2ઉદૂ્ધતચામરિવરા જતગાત્રશાેભાઃ પુ યને ભૂ મપતયાે ભુિવ સચંર ત
॥ ૦૬૯૪॥
MSS@0695@1અત્યુ વલૈરવયવૈ ર્દુતાં દધાના મુક્તા બલં િવતર ત મરદાનદક્ષા ।
MSS@0695@2 નગ્ધાશાયા ગુ ગુણગ્ર થતા મનાેજ્ઞા ફ ણી નવીનલલનવે મુદં દદા ત
॥ ૦૬૯૫॥
MSS@0696@1અત્યુ સાયર્ બિહિવટઙ્કવડભીગ ડસ્થલ યા મકાં
ભન્ના ભન્નગવાક્ષ લિવરલ ચ્છદ્રઃૈ પ્રદ પાંશવઃ ।
MSS@0696@2આ ઢસ્યભરેણ યાવૈન મવ વા તસ્ય નક્તં મખુે િનયાર્તાઃ કિપલાઃ
કરાલિવરલ મશ્રપૂ્રરાેહા ઇવ॥ ૦૬૯૬॥
MSS@0697@1અત્યુ સકેેન મહસા સાહસા યવસાિયનામ્ ।
MSS@0697@2શ્રીરારાેહ ત સદેંહં મહતામિપ ભૂ તામ્॥ ૦૬૯૭॥
MSS@0698@1અત્યુદાત્તગણે વષેા કૃતપુ યૈઃ પ્રરાેિપતા ।
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MSS@0698@2શતશાખી ભવત્યેવ યાવન્માત્રાિપ સ ક્રયા॥ ૦૬૯૮॥
MSS@0699@1અત્યુદ્ગાઢરય સ્થરાકૃ તઘન વાનભ્રમન્મ દર-
ધક્ષીરિધવી ચસચંયગતપ્રાલેયપાદાપેમઃ ।

MSS@0699@2શ્રીમ પાેતલકે ગભીરિવ ત વાનપ્ર ત વાિનતે સા દ્ર વાંશચુય શ્રયા
વલિયતાે લાેકેશ્વરઃ પાતુ વઃ॥ ૦૬૯૯॥
MSS@0700@1અત્યુદૃ્ધતા વસમુતી દ લતાેઽિરવગર્ઃ ક્રાેડીકૃતા બલવતા બ લરાજલ મીઃ ।
MSS@0700@2અેકત્ર જન્મિન કૃતં યદનને યનૂા જન્મત્રયે તદકરાેત્ પુ ષઃ પુરાણઃ
॥ ૦૭૦૦॥
MSS@0701@1અત્યુન્નતપદં પ્રાપ્તઃ પજૂ્યાન્ નવૈાવમાનયેત્ ।
MSS@0701@2નહુષઃ શક્રતાં પ્રાપ્ત યુતાેઽગ ત્યાવમાનનાત્॥ ૦૭૦૧॥
MSS@0702@1અત્યુન્નત તનમુરાે નયને સદુ ઘ વકે્ર ભ્રવુાવ તતરાં વચનં તતાેઽિપ ।
MSS@0702@2મ યાેઽિધકં તનુરનનૂગુ િનત બાે મ દા ગ તઃ િકમિપ ચાદ્ભુતયાવૈનાયાઃ
॥ ૦૭૦૨॥
MSS@0703@1અત્યુન્નત તનયુગા તરલાયતાક્ષી દ્વાિર સ્થતા તદુપયાનમહાે સવાય ।
MSS@0703@2સા પૂણર્કુ ભનવનીરજતાેરણસ્રક્- સભંારમઙ્ગલમયત્નકૃતં િવધત્તે
॥ ૦૭૦૩॥
MSS@0704@1અત્યુન્ન ત પ્રા ય નરઃ પ્રાવારઃ ક ટકાે યથા ।
MSS@0704@2સ િવન યત્યસદેંહમ્ આહૈવમુશના પઃ॥ ૦૭૦૪॥
MSS@0705@1અત્યુન્ન તવ્યસિનનઃ શરસાેઽધનુષૈ વસ્યવૈ ચાતક શશઃુ પ્રણયં
િવધત્તામ્ ।
MSS@0705@2અસ્યૈતિદચ્છ ત યિદ પ્રતતાસુ િદ તાઃ વચ્છશીતમધુરાઃ ક્વ નુ
નામ નાપઃ॥ ૦૭૦૫॥
MSS@0706@1અત્યુન્નતાેઽ બુ ભમઘશ્ચાતકાન્ ન િધનાે ત ચેત્ ।
MSS@0706@2મ તા હૃતસવર્ વઃ સ પશ્ચાત્ િક કિર ય ત॥ ૦૭૦૬॥
MSS@0707@1અત્યુપ ચત્તૈ પાયૈશ્ચક્ર દેકાે ભજૈુિરવ ચતુ ભઃ ।
MSS@0707@2 પ તઃ શ્રયમિપ સુ ચરં હિરિરવ પિરર ય િનભર્રં રમતે॥ ૦૭૦૭॥
MSS@0708@1અત્યુ લસ દ્બસરહસ્યયુ ભજેુન વક્ત્રેણ શારદસધુાંશસુહાેદરેણ ।
MSS@0708@2પીયષુપાષેસભુગેન ચ ભા ષતને વં ચેત્ પ્રસીદ સ ગા ક્ષ કુતાે
િનદાઘઃ॥ ૦૭૦૮॥
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MSS@0709@1અત્યુ ણા વિરતવે ભાસ્કરકરૈરાપીતસારા મહી ય માતાર્ ઇવ પાદપાઃ
પ્રમુ ષતચ્છાયા દવાગ્ યાશ્રયાત્ ।
MSS@0709@2િવક્રાેશ ત્યવશાિદવાે ચ્છ્ર તગુહાવ્યાત્તાનનાઃ પવર્તા લાેકાેઽયં
રિવપાકનષ્ટહૃદયઃ સયંા ત મૂછાર્ મવ॥ ૦૭૦૯॥
MSS@0710@1અત્યુ ણાત્ સઘ્ તાદન્નાદ્ અ ચ્છદ્રાચ્ચવૈ વાસસઃ ।
MSS@0710@2અપરપ્રે યભાવાચ્ચ ભૂય ઇચ્છન્ પતત્યધઃ॥ ૦૭૧૦॥
MSS@0711@1અત્યે ત રજની યા તુ સા ન પ્ર તિનવતર્તે ।
MSS@0711@2યાત્યેવ યમનુા પૂણાર્ સમુદ્રમુદકાણર્વમ્॥ ૦૭૧૧॥
MSS@0712@1અત્ર ચતૈ્રસમયે િનર તરાઃ પ્રાે ષતાહૃદયક ણર્પાવકાઃ ।
MSS@0712@2વા ત કામુકમનાેિવમાેહના વ્યાલલાેલમલયાચલાિનલાઃ॥ ૦૭૧૨॥
MSS@0713@1અત્ર મન્મથ મવા તસુ દરં દાનવાિર મવ િદવ્યતજેસમ્ ।
MSS@0713@2શલૈરાજ મવ ધૈયર્શા લનં વે દ્મ વેઙ્કટપ ત મહીપ તમ્॥ ૦૭૧૩॥
MSS@0714@1અત્ર યત્ પ તતં વણર્ બ દુમાત્રાિવસગર્કમ્ ।
MSS@0714@2ભ્રમપ્રમાદદાષેા દ્ધ ક્ષ તવં્ય તત્ સબુુ દ્ધ ભઃ॥ ૦૭૧૪॥
MSS@0715@1અત્ર તાે િનજપક્ષૈ તુ ડિવઘાતજૈર્નાન ભભવ તઃ ।
MSS@0715@2કુવર્ ત શત્રુ દ્ધ િન શ િવ તવ તાે જનિવનાશમ્॥ ૦૭૧૫॥
MSS@0716@1અત્રસ્થઃ સ ખ લક્ષયાજેનગતસ્યાિપ પ્રયસ્યાગમં વેત્ત્યાખ્યા ત ચ
િધક્છુકાદય ઇમે સવ પથ તઃ સ્થતાઃ ।
MSS@0716@2મ કા તસ્ય િવયાેગતાપદહન વાલાવલીચ દનઃ કાક તને ગુણને કા ચનમયે
વ્યાપાિરતઃ પ જરે॥ ૦૭૧૬॥
MSS@0717@1અત્રક ઠં િવલુઠ સ લલે િનજર્લા ભૂઃ પુર તા જહ્યાઃ શાષેં
વદનિવિહતનેામલક્યાઃ ।
MSS@0717@2ફલને સ્થાને સ્થાને તિદ ત પ થકસ્ત્રીજન(◌ઃ) ક્લા તગાત્રી ં પ યન્ સીતાં
િકમુ ન કૃપયા વિધતાે રાેિદતશ્ચ॥ ૦૭૧૭॥
MSS@0718@1અત્રનુગાેદં ગયાિન ત્ત તરઙ્ગવાતને િવનીતખેદઃ ।
MSS@0718@2રહ વદુ સઙ્ગિનષ ણમૂધાર્ મરા મ વાનીરગ્ હેષુ સપુ્તઃ॥ ૦૭૧૮॥
MSS@0719@1અત્રા તરે િકમિપ વા ગ્વભવા ત ત્ત- વૈ ચ યમુ લ સતિવભ્રમમાયતાક્ષ્યાઃ ।
MSS@0719@2તદ્ભૂિરસા વકિવકારમપા તધૈયર્મ્ આચાયર્કં િવજિય માન્મથમાિવરાસીત્
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॥ ૦૭૧૯॥
MSS@0720@1અત્રા તરે ચ કુલટાકુલવત્મર્ઘાત- સં તપાતક ઇવ સુ્ફટલા છનશ્રીઃ ।
MSS@0720@2 દાવના તરમદ પયદં્શુ લૈિદક્સુ દર વદનચ દન બ દુિર દુઃ
॥ ૦૭૨૦॥
MSS@0721@1અત્રાિપ ભારતં શ્રેષં્ઠ જ બુદ્વ પે મહામનુે ।
MSS@0721@2યતાે િહ કમર્ભૂરેષા અતાેઽ યા ભાેગભૂમયઃ॥ ૦૭૨૧॥
MSS@0722@1અત્રાયાતં પ થક ભવતા કમર્ણાકાિર પ યં ત યં બ્રૂમઃ પનુરિપ સખે
સાહસં મા િવધાસીઃ ।
MSS@0722@2વામાક્ષીણાં નયનન લનપ્રા તિનધૂર્તધૈયાર્ઃ વાં મયાર્દા મહ િહ નગરે
યાે ગનાેઽિપ ત્યજ ત॥ ૦૭૨૨॥
MSS@0723@1અત્રદ્રર્ચ દનકુચાિપતસતૂ્રહાર- સીમ તચુ બ સચયસુ્ફટબાહુમૂલઃ ।
MSS@0723@2દૂવાર્પ્રકા ડ ચરાસુ ગુ પભાેગાે ગાૈડાઙ્ગનાસુ ચરમષે ચકા ત વષેઃ
॥ ૦૭૨૩॥
MSS@0724@1અત્રાયર્ઃ ખરદૂષણિત્ર શરસાં નાદાનુબ ધાેદ્યમે ધાને ભવુનં વયા
ચિકતયા યાેદ્ધા િન દ્ધઃ ક્ષણમ્ ।
MSS@0724@2સ નેહાઃ સરસાઃ સહાસરભસાઃ સભ્રૂ ભ્રમાઃ સ હાઃ સાે સાહા વિય
તદ્બલે ચ િનદધે દાેલાયમાના દશૃઃ॥ ૦૭૨૪॥
MSS@0725@1અત્રાવાસપિરગ્રહં ગ્ હપતેરાચ વ ચ ડાેદ્યમૈઃ ચ ડાલૈ પસિેવતાઃ
સ ખ ધનુહર્ તૈઃ પુર તાિદમાઃ ।
MSS@0725@2ઉ કાલાકુલસારમેયરસનાલે લહ્યમાનાેન્નત-
દ્વારાગ્ર વગવા સ્થસાસ્રશકલસ્રગ્વ લયઃ પ લયઃ॥ ૦૭૨૫॥
MSS@0726@1અત્રા શતં શિયતમત્ર િનપીતમત્ર સાયં તયા સહ મયા િવિધવ ચતને ।
MSS@0726@2ઇત્યાિદ હ ત પિર ચ તયતાે વના તે રામસ્ય લાેચનપયાે ભરભૂત્ પયાેિધઃ
॥ ૦૭૨૬॥
MSS@0727@1અત્રાસીત્ િકલ ન દસદ્મ શકટસ્યાત્રાભવદ્ ભ જનં
બ ધચ્છેદકરાેઽિપદામ ભરભૂદ્ બદ્ધાેઽત્ર દામાેદરઃ ।
MSS@0727@2ઇ થં માથુર દ્ધવક્ત્રિવગલ પીયષૂધારાં િપબન્ન્ આન દાશ્રુધરઃ
કદા મધપુુર ં ધ યશ્ચિર યા યહમ્॥ ૦૭૨૭॥
MSS@0728@1અત્રાસીત્ ફ ણપાશબ ધનિવિધઃ શ યા ભવદ્ દેવરે ગાઢં વક્ષ સ
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તાિડતે હનુમતા દ્રાેણાિદ્રરત્રાહૃતઃ ।
MSS@0728@2િદવ્યૈિર દ્ર જદત્ર લ મણશરૈલાકા તરં પ્રાિપતઃ કેના યત્ર ગા ક્ષ
રાક્ષસપતેઃ કૃત્તા ચ ક ઠ્ટવી॥ ૦૭૨૮॥
MSS@0729@1અત્રાસ્થઃ િપ શતં શવસ્ય કિઠનૈ કૃત્ય કૃ નં
નખનૈર્ગ્ નાયુકરાલઘાેરકુહરૈમર્ ત કિદગ્ધાઙ્ગ લઃ ।
MSS@0729@2સદં યાૈષ્ઠપુટેન ભુગ્ વદનઃ પ્રેત શ્ચતા ગ્ દુ્રતં
સૂ કારૈનર્લકા સ્થકાેટરગતં મ નમાકષર્ ત॥ ૦૭૨૯॥
MSS@0730@1અત્રા મન્ સતુનુ લતાગ્ હેઽ ત ર યં માલત્યાઃ કુસમુમનુ ચ્ચતં પરેણ ।
MSS@0730@2ઇત્યુ વા દુકરપ લવં ગ્ હી વા મુગ્ધાક્ષી રહ સ િનનાય કાેઽિપ
ધ યઃ॥ ૦૭૩૦॥
MSS@0731@1અિત્રલાેચનસભંૂતજ્યાે ત દ્ગમભા સ ભઃ ।
MSS@0731@2સદશૃણ્ શાેભતેઽત્યથ ભપૂાલ તવ ચે ષ્ટતમ્॥ ૦૭૩૧॥
MSS@0732@1અત્રવૈ દાસ્ય સ િવમુ ક્તમથાિપ યાચે માતઃ શર રપતનં મ ણક ણકાયામ્ ।
MSS@0732@2અ તુ વકૃત્યમનુક પનમીશ્વરાણાં દાસસ્ય કમર્કરતવૈ તથા વકૃત્યમ્
॥ ૦૭૩૨॥
MSS@0733@1અત્રવૈ સર સ તં િવક સતમત્રવૈ િનભર્રં ન લનૈઃ ।
MSS@0733@2કાલવશાગતતુિહનૈિવલીનમત્રવૈ હા કષ્ટમ્॥ ૦૭૩૩॥
MSS@0734@1અત્રષૈ વયમવે ચત્રફલકે ક પ ખલ લખેયા સતંાપા તિવનાેદનાય
કથમ યા લખ્ય સખ્યા ભવાન્ ।
MSS@0734@2બા પવ્યાકુલમી ક્ષતઃ સરભસં ચૂતાઙુ્કરૈર ચતાે મૂધ્નાર્ ચ પ્રણતઃ
સખીષુ મદનવ્યાજેન ચાપહ્નતુઃ॥ ૦૭૩૪॥
MSS@0735@1અત્રાે પાતઘનને મિ ત્રિવકલે શૂ યા બરવ્યાિપના
ષ્ટ વપ્રકૃ તિક્રયાસમુ ચતે ગ્રમે તથા જૃ ભતમ્ ।

MSS@0735@2ર યાકદર્મવાિહનામ તશુ ચ વચ્છાત્મનામ તરં ના યજ્ઞાિય
જનૈયર્થાૈઘપયસાં સ્રાેતાજેલાનામિપ॥ ૦૭૩૫॥
MSS@0736@1અત્રાેદ્યાને મયા દષૃ્ટા વ લર પ ચપ લવા ।
MSS@0736@2પ લવે પ લવે તામ્રા યસ્યાં કુસમુમ જર ॥ ૦૭૩૬॥
MSS@0737@1અ વરા સવર્કાયષુ વરા કાયર્િવના શની ।
MSS@0737@2 વરમાણને મખૂણ મયૂરાે વાયસીકૃતઃ॥ ૦૭૩૭॥
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MSS@0738@1અથ કાલા ગ્ દ્રસ્ય તીયનયનાે થતા ।
MSS@0738@2 વાલા દહ ત ત સવ િનવાર્ણં બ્રહ્મણાે યતઃ॥ ૦૭૩૮॥
MSS@0739@1અથ કૃતકિવહઙ્ગૈઃ પા થવાેદ્દલૂય તૈ તુમુલમપુિરપાતાદ બુવષાર્ત્
ત્રસ ત્યઃ અિવગ લતસપત્નીગાત્રસમંદર્દુઃખાઃ પ્રણિયનમ ભપેતુહાર્િનનાદેન દેવ્યઃ॥
MSS@0740@1(અજુર્ન ઉવાચ) અથ કેન પ્રયુક્તાેઽયં પાપં ચર ત પૂ ષઃ ।
MSS@0740@2અિનચ્છન્નિપ વા ણય બલાિદવ િનયાે જતઃ॥ ૦૭૪૦॥
MSS@0741@1(શ્રીભગવાનવુાચ) કામ અેષ ક્રાેધ અેષ ર ેગુણસમુદ્ભવઃ ।
MSS@0741@2મહાશનાે મહાપા મા િવદ્ યને મહ વૈિરણમ્॥ ૦૭૪૧॥
MSS@0742@1ધૂમનેાિવ્રયતે વિહ્નયર્થાદશા મલને ચ ।
MSS@0742@2યથાે બેના તાે ગભર્ તથા તનેેદમા તમ્॥ ૦૭૪૨॥
MSS@0743@1અથ કાેિકલ કુ માનંૈ જલધરસમયેઽિપ િપ ચ્છલા ભૂ મઃ ।
MSS@0743@2િવકસ ત કુટજકદ બે વક્તિર ભેકે કુત તવાવસરઃ॥ ૦૭૪૩॥
MSS@0744@1અથ ધૂક વરાે વામે યાત્રાયાં ગચ્છતઃ શભુઃ ।
MSS@0744@2દ ક્ષણે તયે િક ચદ્ દુષં્ટ દશર્નમસ્ય િહ॥ ૦૭૪૪॥
MSS@0745@1અથ જગદવગાઢં વાસરા તાપચારાત્ ત મરપટલ દ્ધાવપ્રતીકારસ વમ્ ।
MSS@0745@2શ શ ભષગનપુવૂ શીતહ તાે ભષજ્યન્ન્ અિધકિવશદવક્ત્રઃ
વૈરભાવં ચકાર॥ ૦૭૪૫॥

MSS@0746@1અથ દ ઘર્તમં તમઃ પ્રવેક્ષ્યન્ સહસા ગ્ણરયઃ સ સભં્રમેણ ।
MSS@0746@2િનપત ત મવાે ણર મમવુ્યા વલયીભૂતત ં ધરાં ચ મનેે॥ ૦૭૪૬॥
MSS@0747@1અથ દેહં સ્થર ક્તુ યાે ગનાં સ દ્ધ મચ્છતામ્ ।
MSS@0747@2ક ય તે શદુ્ધકમાર્ ણ યૈઃ સ દ્ધ પ્રાપુ ત્તમાઃ॥ ૦૭૪૭॥
MSS@0748@1અથ નગર તૈરમાત્યરત્નૈઃ પ થ સ મયાય સ યયા ભરામઃ ।
MSS@0748@2મધુિરવ કુસમુ શ્રયા સનાથઃ ક્રમ મ લતૈર લ ભઃ કુતૂહલાે કૈઃ॥ ૦૭૪૮॥
MSS@0749@1અથ નભ સ િનર ક્ષ્ય વ્યાપ્તિદક્ચક્રવાલં સજલજલદ લં
પ્રાપ્તહઋષપ્રકષર્ઃ ।
MSS@0749@2િવિહતિવપુલબહાર્ડ બરાે નીલક ઠાે મદ દુકલક ઠાે નાટ મઙ્ગીચકાર
॥ ૦૭૪૯॥
MSS@0750@1અથ નયનસમુ થં જ્યાે તરત્રેિરવ દ્યાૈઃ સરુસિરિદવ તે ે
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વિહ્નિન ઠ્યૂતમૈશમ્ ।
MSS@0750@2નરપ તકુલભૂત્યૈ ગભર્માધત્ત રાજ્ઞી ગુ ભર ભિનિવષં્ટ
લાેકપાલાનુભાવૈઃ॥ ૦૭૫૦॥
MSS@0751@1અથ િનત્યમિનતં્ય વા નેહ શાેચ ત ત દ્વદઃ ।
MSS@0751@2ના યથા શક્યતે કતુ વભાવઃ શાેચતા મ ત॥ ૦૭૫૧॥
MSS@0752@1અથ પઙ્ ક્તમતામપુેિયવદ્ ભઃ સરસવૈર્ક્રપથ શ્રતવૈર્ચાે ભઃ ।
MSS@0752@2 ક્ષ તભતુર્ પાયનં ચકાર પ્રથમં ત પરત તુરઙ્ગમાદૈ્યઃ॥ ૦૭૫૨॥
MSS@0753@1અથ પ થકવધૂદહનઃ શનકૈ દભૂિન્નશાકરાલાેકઃ ।
MSS@0753@2કુમુદપ્રબાેધદૂતાે વ્યસનગુ શ્ચક્રવાક ણામ્॥ ૦૭૫૩॥
MSS@0754@1અથ પ્રસન્ને દુમખુીન્ સતા બરા સમાયયાવુ પલપત્રલાેચના ।
MSS@0754@2સપઙ્ક શ્રીિરવ ગાં િનષેિવતું સહંસબાલવ્યજના શરદ્વધૂઃ॥ ૦૭૫૪॥
MSS@0755@1અથબદ્ધજેટે રામે સમુ ત્રે ગ્ હમાગતે ।
MSS@0755@2ત્યક્તાે રા સતુત્યાગાદ્ અિવશ્વ તૈિરવાસુ ભઃ॥ ૦૭૫૫॥
MSS@0756@1અથ ભદ્રા ણ ભૂતા ણ હીનશ ક્તરહં પરમ્ ।
MSS@0756@2મુદં તદાિપ કુવ ત હાિનદ્વષફલં યતઃ॥ ૦૭૫૬॥
MSS@0757@1અથ મન સજિદગ્જ્યા ભશસંી જલધરદુગ્દુ ભરાતતાન શ દમ્ ।
MSS@0757@2તદનુ તદનુ િવ ભઃ કદ બૈઃ કવ ચતમનુ્મદષટ્પદચ્છલને॥ ૦૭૫૭॥
MSS@0758@1અથ મ ત્ર મમં કન જપેદં્દશં શતે્ તથા ।
MSS@0758@2અેકિવશ તવારં ચ શ્ચક વેડશા તયે॥ ૦૭૫૮॥
MSS@0759@1અથ મન્મથવાિહનીપરાગઃ િકમિપ જ્યાે ત દસુ્ફરત્ પુર તાત્ ।
MSS@0759@2 ત મરસ્ય જરા ચકાેરકૂરં કુલડાકે લબનીદવાનલા ચઃ॥ ૦૭૫૯॥
MSS@0760@1અથ ર તરભસાદલીકિનદ્રા- મધુરિવઘૂ ણતલાેચનાે પલા ભઃ ।
MSS@0760@2શયનતલમ શ શ્રયન્ વધૂ ભઃ સહ મદમન્મથમ થરા યવુાનઃ॥ ૦૭૬૦॥
MSS@0761@1અથ રાજ્ઞા દરઃ કાયા ન તુ કસ્યાં ચદાપિદ ।
MSS@0761@2અિપ ચેત સ દ ણર્ઃ સ્યાન્ નવૈ વતત દ ણર્વત્॥ ૦૭૬૧॥
MSS@0762@1અથર્તપુક્વાત્ કલતાેઽવશાે ષતાદ્ િવકૃ ય બીજં પયસા િન ષચ્ય ।
MSS@0762@2િવશાે ષતં પ ચિદનાિન સિપષા િવડઙ્ગ મશ્રેણ ચ ધપૂયેત્ તતઃ॥ ૦૭૬૨॥
MSS@0763@1અથવર્િવિધત વજ્ઞૈબ્રાર્હ્મણૈિવ જતે દ્રયૈઃ ।
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MSS@0763@2મ ત્રત ત્રિવધાનજ્ઞૈદૂર્રાદુન્મૂલયેદ્ િરપનૂ્॥ ૦૭૬૩॥
MSS@0764@1અથવાર્ ાયત વજ્ઞ ત ત્રજ્ઞઃ ક્રતુકમર્ઠઃ ધનવુદસ્ય વેત્તા ચ
પુરાેધા રાજસમંતઃ॥
MSS@0765@1અથ લ મણાનુગતકા તવપજુર્લિધ િવલઙ્ઘ્ય શ શદાશર થઃ ।
MSS@0765@2પિરવાિરતઃ પિરત ઋક્ષગનૈ ત મરાૈઘરાક્ષસકુલં બ ભદે॥ ૦૭૬૫॥
MSS@0766@1અથવા ન ય ત પ્રજ્ઞા પ્રાજ્ઞસ્યાિપ નરસ્ય િહ ।
MSS@0766@2પ્ર તકૂલે ગતે દૈવે િવનાશે સમપુ સ્થતે॥ ૦૭૬૬॥
MSS@0767@1અથવા પ્રાેચ્યતે યાનમ્ અ યદેવાત્ર યાે ગનામ્ ।
MSS@0767@2રહસ્યં પરમં મુક્તેઃ કારણં પ્રથમં ચ યત્॥ ૦૭૬૭॥
MSS@0768@1અથવા ભવતઃ પ્રવતર્ના ન કથં િપષ્ટ મયં િપન ષ્ટ નઃ ।
MSS@0768@2 વત અેવ સતાં પરાથર્તા ગ્રહણાનાં િહ યથા યથાથર્તા॥ ૦૭૬૮॥
MSS@0769@1અથવા ભિનિવષ્ટબુ દ્ધષુ વ્રજ ત વ્યથર્કતાં સભુા ષતમ્ ।
MSS@0769@2રિવરા ગષુ શીતરાે ચષઃ કર લં કમલાકરાે વવ॥ ૦૭૬૯॥
MSS@0770@1અથવા મમ ભાગ્યિવ લવાદ્ અશિનઃ ક પત અેષ વેધસા ।
MSS@0770@2યદનને ત નર્ પા તતઃ ક્ષપતા ત દ્વડપાશ્રયા લતા॥ ૦૭૭૦॥
MSS@0771@1અથવા મૂલસસં્થાનામ્ ઉદ્ઘાતૈ તુ પ્રબાેધયેત્ ।
MSS@0771@2સપુ્તાં કુ ડ લની ં શ ક્ત બસત તુિનભાકૃ તમ્॥ ૦૭૭૧॥
MSS@0772@1અથવા દુ વ તુ િહ સતું દુનવૈારભતે પ્ર તકઃ ।
MSS@0772@2િહમસકેિવપ ત્તરત્ર મે નલીની પવૂર્િનદશર્નં મતા॥ ૦૭૭૨॥
MSS@0773@1અથ વાસવસ્ય વચનને ચરવદન સ્ત્રલાેચનમ્ ।
MSS@0773@2ક્લા તરિહતમ ભરાધિયતું િવિધવત્ તપાં સ િવદધે ધનંજયઃ॥ ૦૭૭૩॥
MSS@0774@1અથ સસંારસહંારવામનાબ ધવા સતઃ ।
MSS@0774@2અ યત ષા ઢાે ભૈરવાે મહસાં િનિધઃ॥ ૦૭૭૪॥
MSS@0775@1અથ સ લ લતયાે ષદ્ભ્રૂલતાચા શ ◌ૃઙ્ગં ર તવલયપદાઙે્ક ચાપમાસજ્ય
ક ઠે ।
MSS@0775@2સહચરમધુહ ત ય તુચૂતાઙુ્કરાસ્ત્રશ્ શતમખમપુતસ્થે પ્રા જ લઃ
પુ પધ વા॥ ૦૭૭૫॥
MSS@0776@1અથ સ િવષયવ્યા ત્તાત્મા યથાિવિધ સનૂવે પ તકકુદં દ વા યનૂે
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સતાતપવારણમ્ ।
MSS@0776@2મુિનવનત ચ્છાયાં દેવ્યા તયા સહ શ શ્રયે ગ લતવયસા મ વાકૂણા મદં
િહ કુલવ્રતમ્॥ ૦૭૭૬॥
MSS@0777@1અથ સા દ્રસાં યિકરણા ણતં હિરહે તહૂ ત મથનંુ પતતાેઃ ।
MSS@0777@2 થગુ પપાત િવરહા તદલદ્- દયસ્રુતા ગનુ લપ્ત મવ॥ ૦૭૭૭॥
MSS@0778@1અથ સામા યશ ◌ૃઙ્ગારે યવુતીનાં પ્રશસંનમ્ ।
MSS@0778@2સ્ત્રીપુંસ તકથનં તયાેઃ સયંાેગવણર્નમ્॥ ૦૭૭૮॥
MSS@0779@1અથ સુ્ફરન્મીનિવધૂતપઙ્ક િવકઙ્કતીર ખ લતાે મસહં તઃ ।
MSS@0779@2પયાેઽવગાઢંુ કલહંસનાિદની સમાજુહાવવે વધૂઃ સરુાપગા॥ ૦૭૭૯॥
MSS@0780@1અથ વમાદાય ભયને મ થના ચ્ચરત્નરત્નાિધકમુ ચ્ચતં ચરાત્ ।
MSS@0780@2િનલીય ત મન્ િનવસન્નપાંિનિધવર્ને તડાકાે દદશૃાેઽવનીભુ ॥ ૦૭૮૦॥
MSS@0781@1અથ વસ્થાય દેવાય િનત્યાય હતપા મને ।
MSS@0781@2ત્યક્તક્રમિવભાગાય ચૈત યજ્યાે તષે નમઃ॥ ૦૭૮૧॥
MSS@0782@1અથાગત્ય ભવું રાજ્ઞાં ગતા વાહનતાં હયાઃ ।
MSS@0782@2તષેાં ધમાર્થર્કામાંશ્ચ સાધય ત્યુપકાિરણઃ॥ ૦૭૮૨॥
MSS@0783@1અથાઙ્ગરા દવતાયર્ ચ યાર્હી ત જ યામવદત્ કુમાર ।
MSS@0783@2નાસાૈ ન કા યાે ન ચ વેદ સ યગ્ દષંુૃ્ટ ન સા ભન્ન ચિહ લાેકઃ
॥ ૦૭૮૩॥
MSS@0784@1અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ લક્ષણાિન િહ વા જનામ્ ।
MSS@0784@2શભુાિન વણરાવત તાિન િવદ્યા દ્વચારતઃ॥ ૦૭૮૪॥
MSS@0785@1અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ હયારાેહણમુત્તમમ્ ।
MSS@0785@2યને િવજ્ઞાતમાત્રેણ રેવ તઃ પ્રયતાં વ્રજેત્॥ ૦૭૮૫॥
MSS@0786@1અથાત્મનઃ શ દગુણં ગુણજ્ઞઃ પદં િવમાનને િવગાહમાનઃ ।
MSS@0786@2રત્નાકરં વીક્ષ્ય મથઃ સ યાં રામા ભધાનાે હિરિરત્યુવાચ॥ ૦૭૮૬॥
MSS@0787@1અથાન દકરં વકે્ષ્ય ષડતૂર્નાં ચ વણર્નમ્ ।
MSS@0787@2યદ્રસા વાદમુિદતા િવભા ત િવબુધાલયઃ॥ ૦૭૮૭॥
MSS@0788@1અથાનુક્રમદ્વારા ણ િવરચ્ય તેઽત્ર વાઙ્મયે ।
MSS@0788@2અ યાે ક્તસકૂ્તમુક્તાલી ં સમુદૃ્ધત્ય શ્રુતા બુધેઃ॥ ૦૭૮૮॥
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MSS@0789@1અથાિપ નાપસ જેત સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચાથર્િવત્ ।
MSS@0789@2િવષયે દ્રયસયંાેગાન્ મનઃ ય ત ના યથા॥ ૦૭૮૯॥
MSS@0790@1અથાપ્રશ તાઃ ખરતુલ્યનાદાઃ પ્રદ પ્તપુચ્છાઃ કૂનખા િવવણાર્ઃ ।
MSS@0790@2િનકૃત્તકણાર્ દ્વપમ તકાશ્ચ ભવ ત યે વા સતતાલુ જહ્વાઃ॥ ૦૭૯૦॥
MSS@0791@1અથાયતનસિંનધાૈ ભગવતાે ભવાનીપતેમર્નાેહરમચીખનદ્ ભવુનભષૂણં
ભપૂ તઃ ।
MSS@0791@2િવગાહનકુતૂહલાેત્તરલપાૈરસીમ તની- પયાેધરભરત્રુટ દ્વકટવી ચમુદં્ર
સરઃ॥ ૦૭૯૧॥
MSS@0792@1અથાશદુ્ધાેદ્ભવાે ગ્રા યનતર્ યવે યાે ભવેત્ ।
MSS@0792@2કૈતવ નેહમાપન્નાે ભવઃ સકં ણર્ ઉચ્યતે॥ ૦૭૯૨॥
MSS@0793@1અથાશ્વાનાં જન્મદેશાન્ પ્રવક્ષ્યા યનપુવૂર્શઃ ।
MSS@0793@2ઉત્તમાનાં ચ મ યાનાં હીનાનાં યત્ર સભંવઃ॥ ૦૭૯૩॥
MSS@0794@1અથાસસાદા તમિન દ્યતે જનસ્ય દૂરાે જ્ઝત ત્યુભીતેઃ ।
MSS@0794@2ઉ પ ત્તમદ્વ તુ િવના યવ યં યથાહ મત્યેવ મવાપેદેષુ્ટમ્॥ ૦૭૯૪॥
MSS@0795@1અથેતરે સપ્ત રઘપુ્રવીરા જ્યેષં્ઠ પુરાજેન્મતયા ગુણૈશ્ચ ચકુ્રઃ
કુશં રત્નિવશાષેભાજં સાૈભ્રાત્રમષેાં િહ કુલાનુસાિર॥
MSS@0796@1અથેદં રક્ષાે ભઃ કનકહિરણચ્છદ્મિવિધના તથા તં્ત પાપવૈ્યર્થય ત
યથા ક્ષા લતમિપ ।
MSS@0796@2જનસ્થાને શૂ યે િવકલકરણૈરાયર્ચિરતૈરિપ ગ્રાવા રાેિદત્યિપ દલ ત
વજ્રસ્ય હૃદયમ્॥ ૦૭૯૬॥
MSS@0797@1અથેહ ક યતે મા ભઃ કમર્ના યને બ ધનમ્ ।
MSS@0797@2 છદ્યતે સદુપાયને શ્રુ વા તત્ર પ્રવત્યર્તામ્॥ ૦૭૯૭॥
MSS@0798@1અથૈતત્ પૂણર્મ યાતં્મ યચ્ચ નેત્ય તં વચઃ ।
MSS@0798@2સવ નેત્ય તં બ્રૂયાત્ સ દુ ક તઃ વસન્ તઃ॥ ૦૭૯૮॥
MSS@0799@1અથાે ગણપ ત વ દે મહામાેદિવધાિયનમ્ ।
MSS@0799@2િવદ્યાધરગણૈયર્સ્ય પજૂ્યતે ક ઠગ જતમ્॥ ૦૭૯૯॥
MSS@0800@1અથાેચ્ચકૈજર્રઠકપાેતકંધરા- તનૂ હપ્રકરિવપા ડુરદ્યુ ત ।
MSS@0800@2બલૈશ્ચલચ્ચરણિવધૂતમુચ્ચરદ્ ધનાવલી દચરત ક્ષમારજઃ
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॥ ૦૮૦૦॥
MSS@0801@1અથાેચ્યતે શ્વાન તસ્ય સારં સારં સમ તે વિપ શાકુનષેુ ।
MSS@0801@2િવ પષ્ટચેષં્ટ શભુલક્ષણં ચ શભુાશભંુ પ્રાક્તનકમર્પાકમ્
॥ ૦૮૦૧॥
MSS@0802@1અથાેત્તરસ્યાં િદ શ ખ જર ટમ્ આલાેક્ય કાેઽિપ મતમાદધાનઃ ।
MSS@0802@2કસ્યા શ્ચદાસ્યે મતચા ભા સ સભાવયામાસ િવલાેચનાિન॥ ૦૮૦૨॥
MSS@0803@1અથાેદ્યયાૈ બાલસહૃુત્ મરસ્ય શયામાધવઃ યામલલ મભઙ્ગ્યા ।
MSS@0803@2તારાવધૂલાેચનચુ બનને લીલાિવલીના જન બ દુિર દુઃ॥ ૦૮૦૩॥
MSS@0804@1અથાપેગૂઢે શરદા શશાઙે્ક પ્રા ડ્ યયાૈ શા તતિડ કટાક્ષા ।
MSS@0804@2કાસાં ન સાૈભાગ્યગુણાેઽઙ્ગનાનાં નષ્ટઃ પિરભ્રષ્્ટપયાેધરાણામ્॥ ૦૮૦૪॥
MSS@0805@1અદઃ સ મ સમંખુવીરયાવૈત- ત્રટદ્ભુ ક બુ ણાલહાિરણી ।
MSS@0805@2 દ્વષદ્ગણસૈ્ત્રણદગૃ બુિનઝર્રે યશાેમરાલાવ લરસ્ય ખેલ ત॥ ૦૮૦૫॥
MSS@0806@1અદ ડનમદ ડ્યાનાં દ ડ્યાનાં ચાિપ દ ડનમ્ ।
MSS@0806@2અગ્રાહ્યાગ્રહણં ચવૈ ગ્રાહ્યાણાં ગ્રહણં તથા॥ ૦૮૦૬॥
MSS@0807@1અદ ડ્યાન્ દ ડયન્ રા દ ડ્યાંશ્ચવૈા યદ ડયન્ ।
MSS@0807@2અયશાે મહદા ાે ત નરકં ચવૈ ગચ્છ ત॥ ૦૮૦૭॥
MSS@0808@1અદત્તં નાદત્તે કૃતસકૃુતકામઃ િકમિપ યઃ શભુશ્રે ણ ત મન્ વસ ત
કલહંસીવ કમલે ।
MSS@0808@2િવપત્ ત માદ્ દૂરં વ્રજ ત રજનીવા બરમણેિવનીતં િવદ્યવે
િત્રિદવ શવલ મીભર્જ ત તમ્॥ ૦૮૦૮॥
MSS@0809@1અદત્તદાષેેણ ભવેદ્ દિરદ્રાે દિરદ્રદાષેેણ કરાે ત પાપમ્ ।
MSS@0809@2પાપાદવ યં નરકં પ્રયા ત પનુદર્િરદ્રઃ પનુરેવ પાપી॥ ૦૮૦૯॥
MSS@0810@1અદત્તભુક્તમુ જ્ય ધનં સુ ચરર ક્ષતમ્ ।
MSS@0810@2મષૂકા ઇવ ગચ્છ ત કદયાર્ઃ વક્ષયે ક્ષયમ્॥ ૦૮૧૦॥
MSS@0811@1અદત્તાનામપુાદાનં િહસા ચવૈાિવધાનતઃ ।
MSS@0811@2પરદારાપેસવેા ચ શાર રં િત્રિવધં તમ્॥ ૦૮૧૧॥
MSS@0812@1અદત્તેત્યાગતા લ દત્તે ત વ્ય થતં મનઃ ।
MSS@0812@2ધમર્ નેહા તરે ય તા દુઃ ખતાઃ ખલુ માતરઃ॥ ૦૮૧૨॥
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MSS@0813@1અદન હયા દુર શ્વરાણાં સદ દ્વાિર િવતિદમાશ્રય તામ્ ।
MSS@0813@2અપનુભર્વસાધનં શર રં જરયામાે વયમા નમઃ શવાય॥ ૦૮૧૩॥
MSS@0814@1અદભ્રમભ્રાપેલપટ્ટકેષુ યે શતીિક્રય તે મદનને પિત્રણઃ ।
MSS@0814@2તિડ લતા તિન્નકષાે થપાવક- સુ્ફ લઙ્ગભઙ્ગી ં લ લતાઙ્ ગ સવેતે॥ ૦૮૧૪॥
MSS@0815@1અદ ભા િહ ર ભા િવલક્ષા ચ લ મીઘ્ ર્તાચી િહ્રયા ચીરસચં્છાિદતાસ્યા ।
MSS@0815@2અહાે યતે મ દવણાર્ યપણાર્ સમાક યર્ તસ્યા ગુણસ્યૈકદેશમ્॥ ૦૮૧૫॥
MSS@0816@1અદયં ઘષર્ શલાયાં દહ વા દાહેન ભ ધ લાૈહેન ।
MSS@0816@2હે હેમકાર કનકં મ માં ગુ ફલૈ તુલય॥ ૦૮૧૬॥
MSS@0817@1અદય દશ સ િક વં બ બબુદ્ યાધરં મે ભવ ચપલ િનરાશઃ
પક્વજ બૂફલાનામ્ ।
MSS@0817@2ઇ ત દિયતમવેત્ય દ્વારદેશાપ્તમ યા િનગદ ત શકુમુચ્ચૈઃ
કા તદ તક્ષતાૈષ્ઠ ॥ ૦૮૧૭॥
MSS@0818@1અદશર્નાદાપ તતઃ પનુશ્ચાદશર્નં ગતઃ ।
MSS@0818@2ન વાસાૈ વેદ ન વં તં કઃ સન્ કમનુશાેચ સ॥ ૦૮૧૮॥
MSS@0819@1અદશર્નાદાપ તતાઃ પનુશ્ચાદશર્નં ગતાઃ ।
MSS@0819@2ન તે તવ ન તષેાં વં તત્ર કા પિરદેવના॥ ૦૮૧૯॥
MSS@0820@1અદશર્ને દશર્નમાત્રકામા દષૃ્ટાૈ પિર વઙ્ગરસકૈલાેલા ।
MSS@0820@2આ લઙ્ ગતાયાં પનુરાયતાક્ષ્યામ્ આશા મહે િવગ્રહયાેરભેદમ્॥ ૦૮૨૦॥
MSS@0821@1અદા ક્ષ યાદતીવાેગ્રાઃ પવના ઇવ દુજર્નાઃ ।
MSS@0821@2ગુ નિપ પ્ર તક્ષેપ્તું પ્રયત તે ક્ષમા તઃ॥ ૦૮૨૧॥
MSS@0822@1અદાતા પુ ષ ત્યાગી દાતા ત્યાગી ચ િનત્યશઃ ।
MSS@0822@2ઇ ત જ્ઞા વા વયં બુદ્ધયા ધનં દદ્યાત્ પનુઃ પનુઃ॥ ૦૮૨૨॥
MSS@0823@1અદાતા પુ ષ ધનં સતં્યજ્ય ગચ્છ ત ।
MSS@0823@2દાતારં કૃપણં મ યે તાેઽ યથ ન મુ ચ ત॥ ૦૮૨૩॥
MSS@0824@1અદાતારં દા પ્રવરમનયં િવશ્વિવનયં િવ પં પાઢ ં
િવગતજિયનં િવશ્વજિયનમ્ ।
MSS@0824@2અકુલ્યં કુલ્યં વામહમવદમાશાપરવશાત્ ષાવાદેત્યુ ક્ત વિય ખલુ
ષાવાિદિન મિય॥ ૦૮૨૪॥
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MSS@0825@1અદાતા વંશદાષેેણ કમર્દાષેાદ્ દિરદ્રતા ।
MSS@0825@2ઉત્માદાે મા દાષેેણ િપ દાષેેણ મખૂર્તા॥ ૦૮૨૫॥
MSS@0826@1અદા માનસં ક્વાિપ ન શ ત કવે ગરઃ ।
MSS@0826@2દુઃખાયવૈા ત દ્ધસ્ય િવલાસા ત ણીકૃતાઃ॥ ૦૮૨૬॥
MSS@0827@1અદાનમીષદ્ દાનં ચ િક ચત્ કાપેાય દિધયામ્ ।
MSS@0827@2સ પૂણર્દાનં પ્રકૃ તિવરામાે વૈરકારણમ્॥ ૦૮૨૭॥
MSS@0828@1અદા તસ્યાિવનીતસ્ય થાપ ડતમાિનનઃ ।
MSS@0828@2ન ગુણાય ભવ ત મ નટસ્યવેા જતાત્મનઃ॥ ૦૮૨૮॥
MSS@0829@1અદાિહ ય તને દશાધર્બાણઃ પુરા પુરારેનર્યનાલયને ।
MSS@0829@2ન િનદર્હં તં ભવદ ક્ષવાસી ન વૈરશદુ્ધરેધનુાધમર્ણઃ॥ ૦૮૨૯॥
MSS@0830@1અદ પ્તેઽગ્ ાૈ હતાે હાેમાે હતા ભુ ક્તરસા ક્ષકા ।
MSS@0830@2ઉપ વ્યા હતા ક યા વાથ પાકિક્રયા હતા॥ ૦૮૩૦॥
MSS@0831@1અદ ઘ કાલમાપન્નઃ પ્રશ્રયં યવુતેઃ મરઃ ।
MSS@0831@2પ્રગ યતે મનસ્યવે મુઘં વપુ ષ યતે॥ ૦૮૩૧॥
MSS@0832@1 બભેત્યઙ્ગાપર્ણે વાચ્છત્યા લખ્યાતાં ર ત પ્રયે ।
MSS@0832@2ઉક્તપ્રત્યુક્તસમંૂઢા સમંખંુ ન િનર ક્ષતે॥ ૦૮૩૨॥
MSS@0833@1રતચૂતફલાે પાકરસઃૈ કા તં ન િધ વતી ।
MSS@0833@2બાલા િનદાઘલ મીવ તાપયત્યેવ કેવલમ્॥ ૦૮૩૩॥
MSS@0834@1અદ ઘર્દ શ ભઃ કૂ્રરૈમૂર્ઢૈિર દ્રયસાયકૈઃ ।
MSS@0834@2હમદ્ ભઃ િક્રયતે કમર્ દદ્ ભરનુભૂયતે॥ ૦૮૩૪॥
MSS@0835@1અદ ઘર્સતૂ્રઃ તમાન્ કુતજ્ઞાે ની તશાસ્ત્રિવત્ ।
MSS@0835@2ધીમાનાય તદશ ચ મ ત્રી રાજ્ઞઃ સસુિંનિધઃ॥ ૦૮૩૫॥
MSS@0836@1અદુગર્િવષયઃ કસ્ય નારેઃ પિરભવા પદમ્ ।
MSS@0836@2અદુગાઽનાશ્રયાે રા પાેતચ્યુતમનુ યવત્॥ ૦૮૩૬॥
MSS@0837@1અદષૃ્ટાપ તતાં ભાયા મૂઢાે ય તુ પિરત્યજેત્ ।
MSS@0837@2સપ્તજન્મિન સ સ્ત્રી વં લભતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૦૮૩૭॥
MSS@0838@1અદુષ્ટાપ તતાં ભાયા યાવૈને યઃ પિરત્યજેત્ ।
MSS@0838@2સ વના તે સ્ત્રી વં ચ વ ય વં ચ સમા ુયાત્॥ ૦૮૩૮॥
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MSS@0839@1અદૂરગમનં તીથર્મ્ અદેહદમનં તપઃ ।
MSS@0839@2અન ભઃસભંવં નાનં માતુશ્ચરણપઙ્કજમ્॥ ૦૮૩૯॥
MSS@0840@1અદૃ ય ત પુર તને ખેલાઃ ખ જનપઙ્ક્તયઃ ।
MSS@0840@2અ મ ત િવિનઃશ્વસ્ય પ્રયાનયનિવભ્રમાઃ॥ ૦૮૪૦॥
MSS@0841@1અદષૃ્ટગુણદાષેાણામ્ અ તાનાં ચ કમર્ણામ્ ।
MSS@0841@2ના તરેણ િક્રયાં તષેાં ફ મષં્ટ પ્રવતર્તે॥ ૦૮૪૧॥
MSS@0842@1અદષૃ્ટપવૂર્ઃ ક ઠાેઽયં કા તાયા ભવુ ત્રયે ।
MSS@0842@2ય મા દ્વણાિનનાદસ્ય સમુદ્ભૂ તિવભાવ્યતે॥ ૦૮૪૨॥
MSS@0843@1અદષૃ્ટપવૂર્મ મા ભયર્દેતદ્દ ૃ યતેઽધનુા ।
MSS@0843@2િવષં િવષધરૈઃ પીતં મૂ છતાઃ પ થકાઙ્ગનાઃ॥ ૦૮૪૩॥
MSS@0844@1અદષૃ્ટપવૂાર્નાદાય ભાવાનપિરશિઙ્કતાન્ ।
MSS@0844@2ઇષ્ટાિનષ્ટાન્ મનુ યાણામ્ અ તં ગચ્છ ત રાત્રયઃ॥ ૦૮૪૪॥
MSS@0845@1અદષૃ્ટપવૂાર્ બહવઃ સહાયાઃ સવ પદસ્થસ્ય ભવ ત વ યાઃ ।
MSS@0845@2અથાર્ દ્વહીનસ્ય પદચ્યુતસ્ય ભવ ત કાલે વજનાેઽિપ શત્રુઃ॥ ૦૮૪૫॥
MSS@0846@1અદષૃ્ટમખુભઙ્ગસ્ય યુક્તમ ધસ્ય યા ચતુમ્ ।
MSS@0846@2અહાે બત મહત્ કષં્ટ ચ માનિપ યાચતે॥ ૦૮૪૬॥
MSS@0847@1અદષૃ્ટવ્યાપારં ગતવ ત િદનાનામિધપતાૈ યશઃ શષેીભૂતે શ શિન
ગતધા ગ્રહગણે ।
MSS@0847@2તથા ધં સં તં જગદુપનતે મેઘસમયે યથામી ગ ય તે તમ સ
પટવઃ ક ટમણયઃ॥ ૦૮૪૭॥
MSS@0848@1અદષૃ્ટે દશર્નાે ક ઠા દષૃ્ટે િવચ્છેદભી તા ।
MSS@0848@2તદષૃ્ટેન ન દષૃ્ટેન ભત્રતા લ યતે મખુમ્॥ ૦૮૪૮॥
MSS@0849@1અદેશકાલાથર્મનાય તક્ષમં યદ પ્રયં લાઘવકાિર ચાત્મનઃ ।
MSS@0849@2િવ ચ ત્ય બુદ્ યા મુહુર યવૈ યહં ન તદ્વચાે હાલહલં િહ ત દ્વષમ્
॥ ૦૮૪૯॥
MSS@0850@1અદેશકાલે યદ્ દાનમ્ અપાત્રે યશ્ચ દ યતે ।
MSS@0850@2અસ કૃતમવજ્ઞાતં તત્તામસમુદાહૃદમ્॥ ૦૮૫૦॥
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MSS@0851@1અદેશસ્થાે િહ િરપુણા વ પકેનાિપ હ યતે ।
MSS@0851@2ગ્રાહાેઽ પીયાનિપ જલે જલે દ્રમપાઇ કષર્ ત॥ ૦૮૫૧॥
MSS@0852@1અદૈવં દૈવતં કુયુર્દવતં ચા યદૈવતમ્ ।
MSS@0852@2લાેકપાલાન્ જેયુશ્ચ લાેકાન યાં તથા દ્વજઃ॥ ૦૮૫૨॥
MSS@0853@1અદાષેાદ્દાષેાદ્વા ત્ય જ્ત િવિપને તાં યિદ ભવાન્ અભ્રદં્ર ભદં્ર વા
િત્રભવુનપતે વાં વદતુ કઃ ।
MSS@0853@2ઇદં કૂ્રરં મે મર ત હૃદયં યત્ િકલ તયા વદથર્ કા તારે કુલ તલક
નાત્માિપ ગ ણતઃ॥ ૦૮૫૩॥
MSS@0854@1અદ્ ભઃ શુ ય ત વસ્ત્રા ણ મનઃ સત્યેન શુ ય ત ।
MSS@0854@2અિહસયા ચ ભૂતાત્મા બુ દ્ધજ્ઞાર્નને શુ ય ત॥ ૦૮૫૪॥
MSS@0855@1અદ્ ભગાર્ત્રા ણ શુ ય ત મનઃ સત્યેન શુ ય ત ।
MSS@0855@2િવદ્યાતપાે યાં ભૂતાત્મા બુ દ્ધજ્ઞાર્નને શુ ય ત॥ ૦૮૫૫॥
MSS@0856@1અદ્ભુત ત પાથાેિધરગાધી યસ્ય વધર્કઃ ।
MSS@0856@2અક્ષપાદાેઽતમઃ ષ્ટ વકલઙ્કઃ કલાિનિધઃ॥ ૦૮૫૬॥
MSS@0857@1અદ્ યાે ઽ ગ્ બ્રર્હ્મતઃક્ષત્રમ્ અ મનાે લાેહમુ થતમ્ ।
MSS@0857@2તષેાં સવર્ત્રગં તજેઃ વાસુ યાેિનષુ સા ય ત॥ ૦૮૫૭॥
MSS@0858@1અદ્યતનાે યાેદ્ધવ્યે શકુનાે િવહયાય યાિક્રકિવ દ્વઃ ।
MSS@0858@2િદવસા તિરતે યુદ્ધે ક્ષેમઃ પ્રાસ્થાિનકઃ શકુનઃ॥ ૦૮૫૮॥
MSS@0859@1અદ્ય ધારા સદાધારા સદાલ બા સર વતી ।
MSS@0859@2પ ડતા મ ડતાઃ સવ ભાજેરાજે ભવું ગતે॥ ૦૮૫૯॥
MSS@0860@1અદ્ય પ્ર ત્યવનતાઙ્ ગ તવા મ દાસઃ ક્ર ત તપાે ભિર ત વાિદિન
ચ દ્રમાૈલાૈ ।
MSS@0860@2અહ્નાય સા િનયમજં ક્લમમુ સસજર્ ક્લેશઃ ફલને િહ પનુનર્વતાં િવધત્તે
॥ ૦૮૬૦॥
MSS@0861@1અદ્ય ભાે મિદનં સતં્ય સત્યમપ્ર તુતં તવ ।
MSS@0861@2તથાિપ દૂ ત ગ તવં્ય નાતર્ઃ કાલમપેક્ષતે॥ ૦૮૬૧॥
MSS@0862@1અદ્ય મે સફલમાયતનતે્રે િવતં મદનસશં્રયભાવમ્ ।
MSS@0862@2આગતા સ ભવનં મમ ય માત્ વાગતં તવ વરાે િનષીદ॥ ૦૮૬૨॥
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MSS@0863@1અદ્ય યાવદિપ યને િનબદ્ધાૈ ન પ્રભૂ િવચ લતું બ લિવ યાૈ ।
MSS@0863@2આસ્થતાિવતથતાગુણપાશ વાદશૃા સ િવદુષા દુરપાસઃ॥ ૦૮૬૩॥
MSS@0864@1અદ્ય શીતં વિરવ ત સર સ ત સમીરણઃ ।
MSS@0864@2અપત્નીકાે મર મ ત નર ન ત કુચાે ણવાન્॥ ૦૮૬૪॥
MSS@0865@1અદ્ય સ પ્રવસતી ત સભુ્રવુઃ શ્રાતે્રસીમિન િવજૃ ભતે વનાૈ ।
MSS@0865@2સદ્ય અેવ િનજપા ણગુ મ્ફતે પુ પદામિન મહાેરગભ્રમઃ॥ ૦૮૬૫॥
MSS@0866@1અદ્ય સુ દિર ક લ દન દની- તીરકુ જભુિવ કે લલ પટઃ ।
MSS@0866@2વાદયન્ મુર લકાં મુહુમુર્હુમાર્ધવાે હર ત મામકં મનઃ॥ ૦૮૬૬॥
MSS@0867@1અદ્ય વગર્વધૂગણે ગુણમય વ ક ત મ દૂ જવલામ્ ઉચ્ચૈગાર્ય ત
િન કલિઙ્કમદશામાદાસ્યતે ચ દ્રમાઃ ।
MSS@0867@2ગીતાકણર્નમાેદમુક્તયવસગ્રાસા ભલાષાે વદ વા મન્નઙ્ક ગઃ િકય ત િહ
િદના યેતસ્ય વ ત યતે॥ ૦૮૬૭॥
MSS@0868@1અદ્ય વાં જનનીમકારણ ષા પ્રાતઃ સદૂુરં ગતાં પ્રત્યાનેતુ મતાે ગતાે
ગ્ હપ તઃ વવૈ મ યંિદને ।
MSS@0868@2પઙ્ગુ વને શર રજજર્રતયા પ્રાયઃ સ લક્ષ્યાકૃ તદૃર્ષ્ટાેઽસાૈ ભવતા
ન િક પ થક હે સ્થ વા ક્ષણં ક યતામ્॥ ૦૮૬૮॥
MSS@0869@1અદ્યાિપ કાેકનદચા સરેખહ તાં તાં શાતકુ ભકલશ તનચા ગાત્રીમ્ ।
MSS@0869@2 બ બાધર ં િવષમબાણિનપીિડતાઙ્ગી ં સં ચ તયે દ્વ્ય કમ યતનપુ્રકાશામ્
॥ ૦૮૬૯॥
MSS@0870@1અદ્યાિપ કાપેિવમખુીકૃતગ તુકામા નાેક્તં વચઃ પ્ર તદદા ત યદૈવ વક્ત્રમ્ ।
MSS@0870@2ચુ બા મ રાેદ ત શં પ તતાેઽ મ પાદે દાસ તવ પ્રયતમે ભજ માં
મરા મ॥ ૦૮૭૦॥
MSS@0871@1અદ્યાિપ ચાટુશતદુલર્ લતાે ચતાથ તસ્યાઃ મરા મ સરુતક્લમિવહ્વલાયાઃ ।
MSS@0871@2અવ્યક્તિનઃ વિનતકાતરક્ યમાન- સકં ણર્વણર્ ચતં વચનં પ્રયાયાઃ
॥ ૦૮૭૧॥
MSS@0872@1અદ્યાિપ ત કનકકુ ડલઘ્ ષ્ટગ ડમ્ આસ્યં મરા મ િવપર તરતા ભયાેગે ।
MSS@0872@2આ દાેલનશ્રમજલસુ્ફટસા દ્ર બ દુ- મુક્તાફલપ્રકરિવચ્છુિરતં પ્રયાયાઃ
॥ ૦૮૭૨॥
MSS@0873@1અદ્યાિપ ત કનકગાૈરકૃતાઙ્ગરાગં પ્ર વેદ બ દુિવતતં વદં્ન પ્રયાયાઃ ।
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MSS@0873@2અ તે મરા મ ર તખેદિવલાેલનતે્રં રાહૂપરાગપિરમુક્ત મવે દુ બ બમ્॥ ૦૮૭૩॥
MSS@0874@1અદ્યાિપ ત કનકરે ઘનાે દેશે ય તં મરા મ નખરક્ષતલ મ તસ્યાઃ ।
MSS@0874@2આકૃષ્ટહેમ ચરા બમુર્ થતાયા લ વશાત્ કર તં ચ તતાે
વ્રજ ત્યાઃ॥ ૦૮૭૪॥
MSS@0875@1અદ્યાિપ ત કમલરે સગુ ધગ ધ ત પે્રમવાિર મકર વજપાતકાિર ।
MSS@0875@2પ્રા ાે યહં યિદ પનુઃ સરુતૈકતીથ પ્રાણાં ત્ય મ િનયતં
તદવા પ્તહેતાેઃ॥ ૦૮૭૫॥
MSS@0876@1અદ્યાિપ ત કૃતકચગ્રહમાગ્રહેણ દ તૈમર્યા દશનવાસ સ ખ ડ્યમાને ।
MSS@0876@2તસ્યા મનાઙ્મુકુ લતાક્ષમલક્ષ્યમાણ- સી કારગભર્મસકૃદ્વદનં
મરા મ॥ ૦૮૭૬॥
MSS@0877@1અદ્યાિપ તત્તરલતારિકતાક્ષમાસ્યમ્ આ લપ્રચ દનરસાિહતશાેભમસ્યાઃ ।
MSS@0877@2ક તૂિરકા તલકતારિકતા ભરામ- ગ ડસ્થલદુ્ય ત મુહુમર્નસા મરા મ॥ ૦૮૭૭॥
MSS@0878@1અદ્યાિપ ત પ્રણયભઙ્ગુરદૃ ષ્ટપાતં તસ્યાઃ મરા મ
ર તિવભ્રમગાત્રભઙ્ગમ્ ।
MSS@0878@2વસ્ત્રા ચલ ખલનચા પયાેધરા તં દ તચ્છદં
દશનખ ડનમ ડનં ચ॥ ૦૮૭૮॥
MSS@0879@1અદ્યાિપ ત સપિરવષેશ શપ્રકાશમ્ આસ્યં મરા મ જડ્ગાત્રિવવતર્નષેુ ।
MSS@0879@2તદ્વલેદુ વલકરાઙ્ગુ લ લગુમ્ફ- દાેઃ ક દલીયુગલકં દિયતં પ્રયાયાઃ
॥ ૦૮૭૯॥
MSS@0880@1અદ્યાિપ ત સરુતકે લિનરસ્ત્રયુદં્ધ બ ધાપેબ ધપતનાે થતશૂ યહ તમ્ ।
MSS@0879@2દ તાૈષ્ઠપીડનનખક્ષતરક્ત સક્તં તસ્યાઃ મરા મ
ર તબ ધુરિનષુ્ઠર વમ્॥ ૦૮૭૯॥
MSS@0881@1અદ્યાિપ ત સરુતકે લિવમદર્ખેદ- સં તઘમર્કણિવસુ્ફિરતં પ્રયાયાઃ ।
MSS@0881@2આપા ડુરં તરલતારિનમી લતાકં્ષ વક્ત્રં મરા મ પિરપૂણર્િનશાકરાભમ્
॥ ૦૮૮૧॥
MSS@0882@1અદ્યાિપ તદ્વદનપઙ્કજગ ધલુ ધ- ભ્રા યદ્દિ્વરેફચયચુ બતગ ડયુગ્મમ્
।
MSS@0882@2લીલાવધૂતકરપ લવકઙ્કનાનાં ક્વાણાે િવમૂચ્છર્ ત મનઃ તુતરાં મદ યમ્
॥ ૦૮૮૨॥

msubhsall.pdf 75



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@0883@1અદ્યાિપ ત દ્વક સતા બુજમ યગાૈરં ગાેરાેચના તલકભાસરુફાલરેખમ્ ।
MSS@0883@2ઈષન્મદાલસિવઘૂ ણતદૃ ષ્ટપાતં તસ્યા મખંુ પ્ર ત મનાે મમ ગચ્છતીદમ્
॥ ૦૮૮૩॥
MSS@0884@1અદ્યાિપ તન્નયનક જલમુ વલાસ્યં િવશ્રા તકણર્યુગલં પિરહાસહેતાેઃ ।
MSS@0884@2પ યે તવાત્મિન નવીનપયાેધરા યાં ક્ષીણં વપુયર્િદ િવન ય ત નાે ન
દાષેઃ॥ ૦૮૮૪॥
MSS@0885@1અદ્યાિપ તન્મદનકામુર્કભઙ્ગુરભ્રુ- દ તદ્યુ તપ્રકરકબુર્િરતાધરાેષ્ઠમ્ ।
MSS@0885@2કણાર્વસક્તપુલકાે વલદ તપત્રં તસ્યાઃ પનુઃ પનુરપીહ મખંુ મરા મ
॥ ૦૮૮૫॥
MSS@0886@1અદ્યાિપ તન્મન સ સ પિરવતર્તે મે રાત્રાૈ મિય તવ ત ક્ષ તપાલપુ યા ।
MSS@0886@2 વે ત મઙ્ગલવચઃ પિરહૃત્ય કાપેાત્ કણ કૃતં કનકપત્રમનાલપ ત્યા
॥ ૦૮૮૬॥
MSS@0887@1અદ્યાિપ તાં કનકકઙ્કણભૂ ષતાગ્ર- હ તાં ચ વક્ત્રકમલને
સિુન જતે દુમ્ ।
MSS@0887@2લીલાવત સરુતખેદિનમી લતાક્ષી ં યાયા મ ચેત સ મદાકુલલાલસાઙ્ગીમ્
॥ ૦૮૮૭॥
MSS@0888@1અદ્યાિપ તાં કનકકા તમદાલસાઙ્ગી ં વ્રીડાે સકુાં િનપ તતા મવ ચેષ્ટમાનામ્ ।
MSS@0888@2અઙ્ગાઙ્ગસઙ્ગપિરચુ બન તમાેહાં તાં વનાષૈિધ મવ પ્રમધાં
મરા મ॥ ૦૮૮૮॥
MSS@0889@1અદ્યાિપ તાં કનકચ પકદામગાૈર ં ફુ લારિવ દવદનાં તનુરાેમરા મ્ ।
MSS@0889@2સપુ્તાે થતાં મદનિવહ્વલસાલસાઙ્ગી ં િવદ્યાં પ્રમાદગ લતા મવ ચ તયા મ
॥ ૦૮૮૯॥
MSS@0890@1અદ્યાિપ તાં કનકપત્રસનાથકણાર્મ્ ઉત્તુઙ્ગકકર્શકુચાિપતતારહારામ્ ।
MSS@0890@2કા ચીિનપુ જતિવશાલિનત બ બ બામ્ ઉદ્દાનનપૂુરરણચ્ચરણાં મરા મ
॥ ૦૮૯૦॥
MSS@0891@1અદ્યાિપ તાં કિટસમાિપતવામપા ણમ્ આકુ ચતૈકચરણાગ્રિન દ્ધભૂ મમ્ ।
MSS@0891@2 ત ભાવલ બતભુ ં પ થ માં વ્રજ તં પ યા મ
બ ધુિરતકંધરમીક્ષમાણામ્॥ ૦૮૯૧॥
MSS@0892@1અદ્યાિપ તાં કુિટલકુ તલકેશપાશામ્ ઉ તદ્રતામરસપત્રિવશાલનતે્રામ્ ।

76 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@0892@2ઉત્તુઙ્ગપીવરપયાેધરકુઙ્મલાઢ ાં યાયા મ ચેત સ યથવૈ ગુ પદેશમ્
॥ ૦૮૯૨॥
MSS@0893@1અદ્યાિપ તાં ક્ષણિવયાેગિવષાપેમે યાં સઙ્ગે પનુબર્હુતરામ તા ભષેકામ્ ।
MSS@0893@2તાં વધારણકર ં મદનાતપત્રામ્ ઉદૃ્ધત્તકેશિનવહાં સદુતી ં મરા મ
॥ ૦૮૯૩॥
MSS@0894@1અદ્યાિપ તાં ક્ષ તતલે વરકા મનીનાં સવાર્ઙ્ગસુ દરતયા પ્રથમૈકરેખામ્ ।
MSS@0894@2શ ◌ૃઙ્ગારનાટકરસાેત્તમપાનપાત્રી ં કા તાં મરા મ કુસમુાયુધબાણ ખન્નામ્
॥ ૦૮૯૪॥
MSS@0895@1અદ્યાિપ તાં ગ તિનરાકૃતરાજહંસી ં ધ મ લિન જતકલાપમયખૂભાસામ્ ।
MSS@0895@2મત્ત શ્રયા મદચકાેરિવલાેલનતે્રાં સં ચ તયા મ કલક ટ્જસમાનક ઠામ્
॥ ૦૮૯૫॥
MSS@0896@1અદ્યાિપ તાં ગમન મત્યુિદતં મદ યં શ્રુ વવૈ ભી હિરણી મવ
ચ ચલાક્ષીમ્ ।
MSS@0896@2વાચઃ ખલ દ્વગલદશ્રુહલાકુલાક્ષી ં સં ચ તયા મ ગુ શાેકિવનમ્રવક્ત્રામ્
॥ ૦૮૯૬॥
MSS@0897@1અદ્યાિપ તાં ગ લતબ ધનકેશપાશાં સ્ર તસ્રજં
મતસધુામધુરાધરાૈષ્ઠ મ્ ।

MSS@0897@2પીનાેન્નત તનયુગાપેિરચા ચુ બન્- મુક્તાવલી ં રહ સ લાેલદશૃં મરા મ
॥ ૦૮૯૭॥
MSS@0898@1અદ્યાિપ તાં ચરિયતે મિય તિન્નવાસં રાત્રાૈ સમાગતવતી ં પિરવતર્માનામ્ ।
MSS@0898@2ગ વા મતં િકમિપ ચ ચ લતાં િનષ ણાં સખ્યા સમાગતવતીમિધકં
મરા મ॥ ૦૮૯૮॥
MSS@0899@1અદ્યાિપ તાં જગ ત વણર્િયતું ન ક શ્ચચ્છક્નાેત્યદષૃ્ટસદશૃી ં
ચ પિરગ્રહં મે ।
MSS@0899@2દષંૃ્ટ દ્વયાેઃ સદશૃયાેઃ ખલુ યને પં શક્તાે ભવેદ્યિદ સ અેવ
નરાે ન ચા યઃ॥ ૦૮૯૯॥
MSS@0900@1અદ્યાિપ તાં જઘનદશર્નલાલસને કૃષં્ટ મયા િનવસનાંચલમેકપાશ્વાર્ત્ ।
MSS@0900@2પજૂ્ય સ્થતામિપ તતાે મુહુરાકૃષ તી ં મ દાક્ષસકું ચતનૂત્નમખુી ં
મરા મ॥ ૦૯૦૦॥
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MSS@0901@1અદ્યાિપ તાં ઝિટ ત વિક્રતક ધરાગ્રાં િન ક્ષપ્તપા ણકમલાં ચ
િનત બ મ બે ।
MSS@0901@2વાસાંસપાશ્વર્લસદુ બણકેશપાશાં પ યા મ માં પ્ર ત દશૃં બહુશઃ
ક્ષપ તીમ્॥ ૦૯૦૧॥
MSS@0902@1અદ્યાિપ તાં ધવલવે મિન રત્નદ પ- માલામયખૂપટલૈદર્ લતા ધકારે ।
MSS@0902@2પ્રાપ્તાેદ્યમે રહ સ સમંખુદશર્નાથ લ ભયાતર્નયનામનુ ચ તયા મ
॥ ૦૯૦૨॥
MSS@0903@1અદ્યાિપ તાં નખપદં તનમ ડલે યદ્ દતં્ત મયાસ્યમધપુાનિવમાેિહતને ।
MSS@0903@2ઉદ્ ભન્નરાેમપુલકૈબર્હુ ભઃ સમ તા ગ ત રક્ષ ત િવલાેકય ત મરા મ
॥ ૦૯૦૩॥
MSS@0904@1અદ્યાિપ તાં ન ખલુ વે દ્મ િકમીશપત્ની શાપં ગતા સરુપતેરથ
કૃ ણલ મીઃ ।
MSS@0904@2ધત્રવૈ િક નુ જગતઃ પિરમાેહનાય સા િન મતા યવુ તરત્નિદદકૃ્ષયા
વા॥ ૦૯૦૪॥
MSS@0905@1અદ્યાિપ તાં નવવયઃ શ્રય મ દુવક્ત્રાં ઉત્તુઙ્ગપીવરપયાેધરભાર ખન્નામ્ ।
MSS@0905@2સ પીડ્ય બાહુયુગલને િપબા મ વક્ત્રાં પ્રાને્મત્તવન્મધુકરઃ કમલં યથેષ્ટમ્
॥ ૦૯૦૫॥
MSS@0906@1અદ્યાિપ તાં િનજવપુઃકૃશવેિદમ યામ્ ઉત્તુઙ્ગસં તસધુા તનકુ ભયુગ્મામ્
।
MSS@0906@2નાનાિવ ચત્રકૃતમ ડનિ ડતાઙ્ગી ં સપુ્તાે થતાં િન શ િદવા ન િહ િવ મરા મ
॥ ૦૯૦૬॥
MSS@0907@1અદ્યાિપ તાં િનધવુનક્લમિનઃસહાઙ્ગીમ્ આપા ડુગ ડપ તતાલકકુ તલાલીમ્ ।
MSS@0907@2પ્રચ્છન્નપાપકૃતમ તિરવાવહ તી ં ક ઠાવસક્ત દુબાહુલતાં
મરા મ॥ ૦૯૦૭॥
MSS@0908@1અદ્યાિપ તાં િનધવુને મધપુાનરક્તાં લીલાધરાં કૃશતનું
ચપલાયતાક્ષીમ્ ।
MSS@0908@2કા મીરપઙ્ક ગના ભકૃતાઙ્ગરાગાં કપૂર્રપૂગપિરપૂણર્મખુી ં મરા મ
॥ ૦૯૦૮॥
MSS@0909@1અદ્યાિપ તાં િન તવક્ત્રકમાપત તં માં દ્વાિર વીક્ષ્ય સહસવૈ મષેણ
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સપુ્તામ્ ।
MSS@0909@2મ દં મિય શ ત ક ટિકતાઙ્ગય ષ્ટમ્ ઉ ફુ લગ લફલકાં બહુશઃ
મરા મ॥ ૦૯૦૯॥
MSS@0910@1અદ્યાિપ તાં પ તશખેરરાજપતુ્રી ં સ પૂણર્યાવૈનમદાલસઘૂણર્નતે્રીમ્ ।
MSS@0910@2ગ ધવર્યક્ષસરુિકન્નનાર્ગક યાં વગાર્દહાે િનપ તતા મવ ચ તયા મ
॥ ૦૯૧૦॥
MSS@0911@1અદ્યાિપ તાપં્રણિયની ં ગશાવકાક્ષી ં પીયષૂપૂણર્કુચકુ ભયુગં વહ તીમ્ ।
MSS@0911@2પ યા યહં યિદ પનુર્િદવસાવસાને વગાર્પવગર્નરરાજસખું ત્ય મ
॥ ૦૯૧૧॥
MSS@0912@1અદ્યાિપ તાં પ્રથમતાે વરસુ દર ણાં નેહૈકપાત્રઘિટતામવનીશપુત્રીમ્ ।
MSS@0912@2હંહાે જના મમ િવયાેગહુતાશનાેઽયં સાેઢંુ ન શક્યત ઇ ત પ્ર ત ચ તયા મ
॥ ૦૯૧૨॥
MSS@0913@1અદ્યાિપ તાં પ્રથમમવે ગતં િવરાગં િનભર્ સ્યર્
રાષેપ ષવૈર્ચનૈમુર્હુમાર્મ્ ।
MSS@0913@2આ દાેલનને ચ િનત બસહાય ત્ત્યા સ ચ તયા મ રત્યે સદુતીમભી ણમ્
॥ ૦૯૧૩॥
MSS@0914@1અદ્યાિપ તાં પ્રથમસગંમ તલ ં બાલાં રસને પ તતે મિય મ દપીઠે ।
MSS@0914@2ફૂકાર્રક પત શખાતરલપ્રદ પં કણા પલને િવિનવારયતી ં મરા મ
॥ ૦૯૧૪॥
MSS@0915@1અદ્યાિપ તાં ભજુલતાિપતક ઠપાશાં વક્ષઃસ્થલં મમ િપધાય
પયાેધરા યામ્ ।
MSS@0915@2ઈષિન્નમી લતસલીલિવલાેચના તાં પ યા મ ગ્ધવદનાં વદનં િપબ તીમ્
॥ ૦૯૧૫॥
MSS@0916@1અદ્યાિપ તાં મદનમ દરવજૈય તીમ્ અ તગ્ ર્હે િવવસનાં દધતી ં િનશા તે ।
MSS@0916@2અઙ્ગૈરનઙ્ગિવસરૈમર્મ ગાઢ્મઙ્ગમ્ આ લઙ્ગ્ય કે લશયને શિયતાં મરા મ
॥ ૦૯૧૬॥
MSS@0917@1અદ્યાિપ તાં મમ મનઃપિરતાપશા ત્યૈ ચ િવશદુ્ધતિટનીમલસાલસાઙ્ગીમ્ ।
MSS@0917@2શ્રીખ ડખ ડખ ચતા ચતગાત્રિયષં્ટ ત વી ં સદા હૃદયહષર્િનિધ
મરા મ॥ ૦૯૧૭॥
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MSS@0918@1અદ્યાિપ તાં મિય કપાટસમીપલીને મન્માગર્દત્તદશૃમાનનદત્તહ તામ્
મદ્ગાતે્ર ચિહ્નતપદં દુકાકલી ભઃ િક ચત્તરઙ્ગમનસં મનસા મરા મ॥
MSS@0919@1 અદ્યાિપ તાં મિય કૃતાગ સ દષૃ્ટભાવાં ભાષાં લપત્યિપ
મુહુિનગ્ હીતવાચમ્ ।
MSS@0919@2રામાં િવ દ્ધઘનમ યુસબા પક ઠાં િનઃશ્વાસશુ યદધરાં દતી ં
મરા મ॥ ૦૯૧૯॥
MSS@0920@1અદ્યાિપ તાં મિય ગતે ચરકાપેય તી ં યા તી ં સમાગતવતી ં પિરવતર્માનામ્ ।
MSS@0920@2ઊ વર્ સ્થતાં િકમિપ મ ચતલં િનષ ણાં શ યાં સમાશ્રતવતીમિધકં
મરા મ॥ ૦૯૨૦॥
MSS@0921@1અદ્યાિપ તાં મિય દશૃં તુદતી ં મરા મ મેરાં મરદ્વરકરાં મધુરાં
સતુારામ્ ।
MSS@0921@2અત્યુદ્બલાં સરુતલાં કુિટલાં સશુીલાં િન પ દમ દસમદપ્રમદપ્રસાદામ્
॥ ૦૯૨૧॥
MSS@0922@1અદ્યાિપ તાં મિય િનમી લતચા નતે્રે કાેઽયં વદેત્ય ભિહતાં વદતી ં
સખી ભઃ ।
MSS@0922@2માતનર્ િવદ્ય ઇ ત સ મતમુ લસ તીમ્ ઉ ફુ લગ ડફલકાં િનતરાં મરા મ
॥ ૦૯૨૨॥
MSS@0923@1અદ્યાિપ તાં મ ણચ દનપઙ્ક મશ્ર- ક તૂિરકાપિરમલાે થિવસિપગ દામ્ ।
MSS@0923@2અ યાે યચ ચપુુટચુ બનલગ્ પ મ - યુગ્મા ભરામનયનાં શયને
મરા મ॥ ૦૯૨૩॥
MSS@0924@1અદ્યાિપ તાં મખુગતૈર ણૈઃ કરાગ્રૈરા ચ્છ માનમિપ માં ન
િવભાષય તીમ્ ।
MSS@0924@2તદ્વા પપૂિરતદશૃં બહુ િનઃશ્વસ તી ં ચ તાકુલાં િકમિપ નમ્રમખુી ં
મરા મ॥ ૦૯૨૪॥
MSS@0925@1અદ્યાિપ તાં પનુઃ કમલાયતાક્ષી ં પ યા મ પીવરપયાેધરભાર ખન્નામ્ ।
MSS@0925@2સ પીડ્ય બાહુયુગલને િપબા મ વક્ત્રમ્ ઉન્મત્તવન્મધુકરઃ કમલં યથેષ્ટમ્
॥ ૦૯૨૫॥
MSS@0926@1અદ્યાિપ તાં યિદ પનુઃ શ્રવણાયતાક્ષી ં પ યા મ દ ઘર્િવરહ વિરતાઙ્ગય ષ્ટમ્
।
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MSS@0926@2અઙ્ગૈરહં સમપુગૂહ્મ તતાેઽ તગાઢં નાને્મીલયા મ નયને ન ચ તાં
ત્ય મ॥ ૦૯૨૬॥
MSS@0927@1અદ્યાિપ તાં રહ સ દપર્ણમીક્ષમાણામ્ દૃ ટ્વા સુ્ફટં પ્ર તિનિધ મિય
ષ્ઠલીને ।

MSS@0927@2પ યા મ વપેથુમતી ં ચ સિુવભ્રમાં ચ લ કુલાં ચ સમુદં
જતમન્મથાં ચ॥ ૦૯૨૭॥
MSS@0928@1અદ્યાિપ તાં િવ તક જલલાેલનતે્રાં વી ં પ્રભૂતકુસમુાકુલકેશપાશામ્ ।
MSS@0928@2 સ દૂરસલંુ લતમાૈ ક્તકદ તકા તમ્ આબદ્ધહેમકટકાં રહ સ મરા મ
॥ ૦૯૨૮॥
MSS@0929@1અદ્યાિપ તાં િવ તકક જલલાેલનતે્રાં વી ં પ્રભૂતકુસમુાકુલકેશપાશામ્
।
MSS@0929@2 સ દૂરસલંુ લતમાૈ ક્તકદ તકા તમ્ આબદ્ધહેમકટકાં રહ સ મરા મ
॥ ૦૯૨૯॥
MSS@0930@1અદ્યાિપ તાં િવરહવિહ્ર િનપાેિડતાઙ્ગી ં ત વી ં કુરઙ્ગનયનાં સરુતૈકપાત્રીમ્
।
MSS@0930@2નાનાિવ ચત્રકુતમ ડનમાવહ તી ં તાં રાજહંસગમનાં સદુતી ં મરા મ
॥ ૦૯૩૦॥
MSS@0931@1અદ્યાિપ તાં િવહસીતાં કાચભારનમ્રાં મુક્તાકલાપધવલીકૃતક ઠદેશામ્ ।
MSS@0931@2ત કે લમ દર ગરાૈ કુસમુાયુધસ્ય કા તાં મરા મ ચરાે વલપુ પકેતુમ્
॥ ૦૯૩૧॥
MSS@0932@1અદ્યાિપ તાં શ શમખુી ં નવયાવૈનાઢ ાં પીન તની ં પનુરહં યિદ
ગાૈરકા તમ્ ।
MSS@0932@2પ યા મ મન્મથશરાનલપીિડતાઙ્ગી ં ગાત્રા ણ સ પ્ર ત કરાે મ સશુીતલાિન
॥ ૦૯૩૨॥
MSS@0933@1અદ્યાિપ તાં શખરચા વલક્ષદ તૈમુર્ખ્યાિન કુ દમુકુલાિન જતાં ચ
સા વીમ્ ।
MSS@0933@2સં ચ તયા મ સતતં પ્રિવલાે લ ચત્તાં કામષેનુીરજદશૃં વન વતંસામ્
॥ ૦૯૩૩॥
MSS@0934@1અદ્યાિપ તાં સમપનીતિનત બવસ્ત્રાં યામાં ચ સા વસરસાકુલિવહ્વલાઙ્ગીમ્
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।
MSS@0934@2અેકેન પા ણકમલને િપધાય ગ્ હ્યમ્ અ યને ના ભકુહરં દધતી ં મરા મ
॥ ૦૯૩૪॥
MSS@0935@1અદ્યાિપ તાં સલ લતશ્લથકેશપાશામ્ ઈષ સમુ ન્મ ષતઘૂ ણતવક્રનતે્રામ્ ।
MSS@0935@2સપુ્તાે થતાં િવદધતી ં મુહુરઙ્ગભઙ્ગ પ યા મ દષ્ટમધરં બહુશઃ
શ તીમ્॥ ૦૯૩૫॥

MSS@0936@1અદ્યાિપ તાં સિુનપુણં યતતા મયાિપ દષંૃ્ટ ન ય સદશૃતાે વદનં
કદા ચત્ ।
MSS@0936@2સાૈ દયર્િન જતર ત દ્વજરાજકા ત કા તા મહા તિવમલ વમહાગુણને॥ ૦૯૩૬॥
MSS@0937@1અદ્યાિપ તાં સરુતઘૂણર્િનમી લતાક્ષી ં સ્ર તાઙ્ગયષ્ટગ લતાંશકુકેશપાશામ્
।
MSS@0937@2શ ◌ૃઙ્ગારવાિર હકાનનરાહહંસી ં જન્મા તરેઽિપ િનધનેઽ યનુ ચ તયા મ
॥ ૦૯૩૭॥
MSS@0938@1અદ્યાિપ તાં સરુત ગરઘૂણર્માન- તયર્ગ્વલત્તરલતારક્દ ઘર્નતે્રામ્ ।
MSS@0938@2શ ◌ૃઙ્ગારસારકમલાકરરાજહંસી ં વ્રીડાિવનમ્રવદનામષુ સ મરા મ
॥ ૦૯૩૮॥
MSS@0939@1અદ્યાિપ તાં સરુતતા ડવસતૂ્રધારં દુવાર્રદપર્જઘનગ્લિપતાઙ્ગય ષ્ટમ્ ।
MSS@0939@2અઙ્ગં રસઃૈ સમપુગુહ્ય કિટ દધાનાં િક ચિન્નમીલનયનાં મનસા
મરા મ॥ ૦૯૩૯॥
MSS@0940@1અદ્યાિપ તાં સરુતતા ડવસતૂ્રધાર ં પૂણ દુસુ દરમખુી ં મદિવહ્વલાઙ્ગીમ્ ।
MSS@0940@2ત વી ં િવશાલજઘન તનભારનમ્રાં વ્યાલાેલકુ તલકલાપવતી ં મરા મ
॥ ૦૯૪૦॥
MSS@0941@1અદ્યાિપ તાં સરુતલ ધયશઃપતાકાં લ બાલકાં િવરહપા ડુરગ ડ ભ ત્તમ્ ।
MSS@0941@2 વ ેઽિપ લાેલનયનાં ક્ષણદષૃ્ટનષ્ટાં િવદ્યાં પ્રમાદગુ ણતા મવ
સં મરા મ॥ ૦૯૪૧॥
MSS@0942@1અદ્યાિપ તાં સરુ ભિનભર્રદ તભાજં ધાવ તમાસ્યકમલં ચલચ ચર કમ્
।
MSS@0942@2િક ચચ્ચલ લ લતકુ ચતવામનતે્રાં પ યા મ કે લકમલને િનવારય તીમ્
॥ ૦૯૪૨॥
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MSS@0943@1અદ્યાિપ તાં સવુદનાં વલભાૈ િનષ ણાં તદ્ગહેસિંનિધપદે મિય
દષૃ્ટમાત્રે ।
MSS@0943@2વીતાેત્તરાં પ્રયસખીષુ કુત મરાસુ લ િવલાસહ સતાં હૃિદ ચ તયા મ
॥ ૦૯૪૩॥
MSS@0944@1અદ્યાિપ તાં સવુદનાં તનભારનભ્રાં યામાં ચ વામનયનાં
રમણીયગાત્રીમ્ ।
MSS@0944@2િનદ્રાલસામલકિન જતષટ્પદા લ સં ચ તયા મ સતતં મરવજૈય તીમ્
॥ ૦૯૪૪॥
MSS@0945@1અદ્યાિપ તાં સશુિયતાં ક્ષણિવપ્રબુદ્ધાં િનદ્રાલસાં હૃિદ વહા મ
કૃતાઙ્ગભઙ્ગામ્ ।
MSS@0945@2જૃ ભાવતીણર્મખુમા તગ ધલ ધ- મુઘભ્રમદ્ભ્રમરિવભ્રમલાેલનતે્રામ્
॥ ૦૯૪૫॥
MSS@0946@1અદ્યાિપ તાં ત મતવસ્ત્ર મવાઙ્ગલગ્ ાં પ્રાૈઢપ્રતાપમદનાનલતપ્તદેહામ્ ।
MSS@0946@2બાલામનાથશરણામનુક પનીયાં પ્રાણાિધકાં ક્ષણમહં ન િહ િવ મરા મ
॥ ૦૯૪૬॥
MSS@0947@1અદ્યાિપ તાિન મતમખુી ં પુ ષાિયતષેુ લ બાલકાકુલકપાેલલતાં મરા મ ।
MSS@0947@2આ દાેલનશ્રમજલાકુલિવહ્વલાઙ્ગી ં શ્વાસાેત્તરં ચ િન તં ચ
મુહુવર્દ તીમ્॥ ૦૯૪૭॥
MSS@0948@1અદ્યાિપ તાિન પિરવ તતકંધરા ણ િક ચ તત્રુિટતક ચુક લકાિન ।
MSS@0948@2તસ્યા ભુ ગ્રલુલદુદ્વલકુ તલાિન ચત્તે સુ્ફર ત મમ વક્રિવલાેચનાિન
॥ ૦૯૪૮॥
MSS@0949@1અદ્યાિપ તાિન મમ ચેત સ સસું્ફર ત કણાર્ તસગંતકટાક્ષિનર ક્ષતાિન ।
MSS@0949@2તસ્યાઃ મર વરકરા ણ મદાલસાિન લીલાિવલાસબહુલાિન િવલાેચનાિન॥ ૦૯૪૯॥
MSS@0950@1અદ્યાિપ તાિન મમ ચેત સ સસું્ફર ત બ બાેષ્ઠદેશપિરક ણર્શુ ચ મતાિન ।
MSS@0951@1અદ્યાિપ તાિન દુવાક્યસભુા ષતાિન તથર્ ગ્વવ ત્તનયના તિનર ક્ષણાિન
લીલાલસા ચતગતાિન શુ ચ મતાિન તસ્યાઃ મરા મ મદિવભ્રમચે ષ્ટતાિન॥
MSS@0952@1અદ્યાિપ તામિન તક્રમમાગતં ચ માં દ્વાિર વીક્ષ્ય શયને િન મષેણ
સપુ્તામ્ ।
MSS@0952@2મ દં મિય શ ત ક ડિકતાઙ્ગય ષ્ટમ્ ઉ ફુ લગ ડફલકાં બહુશઃ
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મરા મ॥ ૦૯૫૨॥
MSS@0953@1અદ્યાિપ તામનનુયત્યિપ ચાટુપવૂ કાપેાત્ પ્રાકૃતમખુી ં મિય સાપરાધે ।
MSS@0953@2આ લઙ્ગ ત પ્રસભમુ પુલકાઙ્ગય ષ્ટ મામેતે દુઃસહ મવાેક્તવતી ં મરા મ
॥ ૦૯૫૩॥
MSS@0954@1અદ્યાિપ તામનનુયત્યિપ મ યસક્તાં વ્યા ત્ત્ય કે લશયને શિયતાં પરાચીમ્ ।
MSS@0954@2િનદ્રાકુલા મવ મમા ભમખુીભવ તી ં પ્રાતમર્દઙ્ગિનિહતૈકભુ ં મરા મ
॥ ૦૯૫૪॥
MSS@0955@1અદ્યાિપ તામ ભિવશાલિનત બ બ બાં ગ ભીરના ભકુહરાં તનુમ યભાગામ્ ।
MSS@0955@2અ લાનકાેમલ ણાલસમાનબાહંુ લીલાલસા ચતગ ત મનસા મરા મ॥ ૦૯૫૫॥
MSS@0956@1અદ્યાિપ તામ ણયત્ય ણે તિરક્ષમ્ આ ચ્છમાનમિપ નામ િવધારય તીમ્ ।
MSS@0956@2ઉ થા ય િનશ્ચલદશૃાૈ મમ િનઃશ્વસ તી ં ચ તાકુલાં િકમિપ નમ્રમખુી ં
મરા મ॥ ૦૯૫૬॥
MSS@0957@1અદ્યાિપ તામલમસી લતચા નતે્રાં લાેલદ્ભુ વલયઝંકૃ તમાવહ તીમ્ ।
MSS@0957@2વે લ કરાે કુચમુન્ન મત વકણ ક ડૂયનં િવદધતી ં હૃિદ ચ તયા મ
॥ ૦૯૫૭॥
MSS@0958@1અદ્યાિપ તામવિહતાં મનસાચલને સં ચ તયા મ યવુતી ં મમ િવતાશામ્ ।
MSS@0958@2ના યાપેભુક્તનવયાવૈનભારસારાં જન્મા તરેઽિપ મમ સવૈ ગ તયર્થા
સ્યાત્॥ ૦૯૫૮॥
MSS@0959@1અદ્યાિપ તામિવગણ ય કૃતાપરાધમ્ આપાદમૂલપ તતં સહસા ચલ તીમ્ ।
MSS@0959@2વસ્ત્રા ચલં મમ કરાિન્નજમા ક્ષપ તી ં મા મે ત રાષેપ ષં વદતી ં
મરા મ॥ ૦૯૫૯॥
MSS@0960@1અદ્યાિપ તામહમલ જતપવૂર્ઘ્ ષ્ટે શ યાતલે સશુિયતાં મદનાે સવાય ।
MSS@0960@2વીણાર્વતી ં િવકચચ પકપુ પનાસાં યાયા મ ચેત સ સદા નદતી ં
શભુાઙ્ગીમ્॥ ૦૯૬૦॥
MSS@0961@1અદ્યાિપ તા મત ઇતશ્ચ પુરશ્ચ પશ્ચાદ્ અ તબર્િહઃ પિરત અેવ પિરભ્રમ તીમ્ ।
MSS@0961@2પ યા મ ફુ લકનકા બુજસિંનભને્ વક્ત્રેણ તયર્ગપવ તતલાેચનને
॥ ૦૯૬૧॥
MSS@0962@1અદ્યાિપ તામપુવને પિરચારયુક્તાં સં ચ તયા યપુગતાં મદનાે સવાય ।
MSS@0962@2માં પાશ્વર્સિંનિહતલાેકભયાત્ સશઙં્ક
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વ્યાવ તતેક્ષણમનુક્ષણમીક્ષમાણામ્॥ ૦૯૬૨॥
MSS@0963@1અદ્યાિપ તામુભયપાશ્વર્ગહારર યાં વાસ તકાકુસમુભા સત્તક ચુકાં ચ ।
MSS@0963@2રાકા ભરામિવધુમ ડલવ ગવુવત્રાં લાવ યિન જર્તરયાં સતતં મરા મ
॥ ૦૯૬૩॥
MSS@0964@1અદ્યાિપ તામુર સજદ્વયમુન્નમ ય મ યે વ લિત્રતયલ ક્ષતરાેમરા જમ્ ।
MSS@0964@2 યાયા મ વે લતભુ ં િવિહતાઙ્ગભઙ્ગં વ્યાજેન ના ભકુહરં મમ
દશર્ય તીમ્॥ ૦૯૬૪॥
MSS@0965@1અદ્યાિપ તષ્ઠ ત દશૃાેિરદમુત્તર યં ધતુ પનુઃ તનતટે ગ લતં
પ્ર ત્તા ।
MSS@0965@2વાચં િનશ ય નયનં નયનં મમે ત િક ચત્તદા યદ્કરાેત્ મતમાયતાક્ષી
॥ ૦૯૬૫॥
MSS@0966@1અદ્યાિપ દુિનવારં તુ તક યા ભજ ત કાૈમારમ્ ।
MSS@0966@2મદ્ યાે ન રાેચતે સા- ઽસ તાેઽ યસ્યૈ ન રાેચ તે॥ ૦૯૬૬॥
MSS@0967@1અદ્યાિપ ધાવ ત મનઃ િકમહં કરાે મ સાધ સખી ભરિપ વાસગ્ હે સકુા તે ।
MSS@0967@2કા તાઙ્ગસગંપિરહાસિવ ચત્ર ત્યે ક્ર ડા ભરામ ઇ ત યાતુ મદ યકાલઃ
॥ ૦૯૬૭॥
MSS@0968@1અદ્યાિપ ન સુ્ફર ત કેસરભારલ મીનર્ પ્રેઙ્ખ ત વિનતમદ્રગુહા તરેષુ ।
MSS@0968@2મત્તા તથાિપ કિરણાે હિરણાિધપસ્ય પ ય ત ભીતમનસઃ પદવી ં વનષેુ
॥ ૦૯૬૮॥
MSS@0969@1અદ્યાિપ િનમર્લશરચ્છ શગાૈરકા ત ચેતાે મનુેરિપ હરેત્ િકમુતા મદ યમ્ ।
MSS@0969@2વક્ત્રં સધુામયમહં યિદ તત્ પ્રપદે્ય ચુ બન્ િપબા યિવરતં વ્યથતે
મનાે મે॥ ૦૯૬૯॥
MSS@0970@1અદ્યાિપ નાનં હરકાપેવિહ્ન વિય વલત્યાવૈર્ ઇવા બુરાશાૈ ।
MSS@0970@2 વમ યથા મન્મથ મ દ્વધાનાં ભ માવશષેઃ કથમવેમુ ણઃ॥ ૦૯૭૦॥
MSS@0971@1અદ્યાિપ રાજે્ઝ ત હરઃ િકલ કાલકૂટં કૂમા બભ ત ધરણીં પુષ્ઠભાગે ।
MSS@0971@2અ ભાેિનિધવર્હ ત દુઃસહવાડવા ગ્ અઙ્ગીકૃતં સકૃુ તનઃ પિરપાલય ત
॥ ૦૯૭૧॥
MSS@0972@1અદ્યાિપ મા તિવધૂતલતાિવતાનાં વીણાિવનાેદરચનાં મમ િવતેશામ્ ।
MSS@0972@2પ ચષેુરાષ્ટ્રકમલાં શભુવેિદમ યાં યાયા મ ચેત સ સત
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મદના ભરામામ્॥ ૦૯૭૨॥
MSS@0973@1અદ્યાિપ મે િન શ િદવા હૃદયં દુનાે ત પૂણ દુસુ દરસખંુ મમ વ લભાયાઃ ।
MSS@0973@2લાવ યિન જતર તક્ષતકામદપ ભૂયઃ પુરઃ પ્ર તપદં ન િવલાેક્યતે
યત્॥ ૦૯૭૩॥
MSS@0974@1અદ્યાિપ મે વરતનાેમર્ધુરા ણ તસ્યા યા યથર્વ ત ન ચ યાિન િનરથર્કાિન ।
MSS@0974@2િનદ્રાિનમી લતદશૃાે મદમ થરાયા તા યક્ષરા ણ હૃદયે િકમિપ વન ત
॥ ૦૯૭૪॥
MSS@0975@1અદ્યાિપ યે ન િવિહતા િવપુલાઃ પ્રબ ધા િવદ્યાેતમાનિવભવાઃ સખુય ત િવશ્વમ્ ।
MSS@0975@2સાેઽયં દ્વશદુ્ધગુ વંશભવઃ પ્ર સદ્ધાે ગાપેાલદત્ત ઉપમેયપદં
કથં સ્યાત્॥ ૦૯૭૫॥
MSS@0976@1અદ્યાિપ વાસગ્ હતાે મિય નીયમાને દુવાર્રભીષણકરૈયર્મદૂતક પૈઃ ।
MSS@0976@2િક િક તયા બહુિવધં ન કૃતં મદથ વક્તું ન પાયર્ત ઇ ત વ્યથતે
મનાે મે॥ ૦૯૭૬॥
MSS@0977@1અદ્યાિપ િવ મયકર િત્રદશાન્ િવહાય બુ દ્ધબર્લાચ્ચલ ત મે િકમહં કરાે મ ।
MSS@0977@2 નન્નિપ પ્ર તમુહૂતર્ મહા તકાલે કા તે ત વ લભતરે ત મમે ત ધીરા॥ ૦૯૭૭॥
MSS@0978@1અદ્યાિપ શીતદ્યુ તરાત્મ બ બં િનમાર્ય િનમાર્ય પનુભુર્ન ક્ત ।
MSS@0978@2તસ્યા મખુનેાયતલાેચનાયાઃ કતુ ન શ ક્તઃ સદશૃં પ્રયાયાઃ॥ ૦૯૭૮॥
MSS@0979@1અદ્યાિપ શ્રવસી ન કુ ડલચલે કે લક્વણ કઙ્કણાૈ બાહૂ નાિપ ન
હાિરહારવલયાલુ ઠા ચ ક ઠાવિનઃ ।
MSS@0979@2અસ્યાઃ પ ય તથાિપ પઙ્કજદશૃાે િવશ્વં પ્રયં ભાવુકં પ યામઃ
સુ્ફટતાિવભષૂણકરાભાેગં વપવુભવમ્॥ ૦૯૭૯॥
MSS@0980@1અદ્યાિપ સા મમ મન તિટની સદા તે રાેમા ચવી ચિવલસ દ્વપુલ વભાવા ।
MSS@0980@2કાદ બકેશર ચઃ ક્ષતવીક્ષણં માં ગાત્રક્લમં કથયતી પ્રયરાજહંસી
॥ ૦૯૮૦॥
MSS@0981@1અદ્યાિપ સુ દિર તવાનનચ દ્ર બ બં બ દ કૃતા બુજયુગં પિરચુ બ્ય ચેતઃ ।
MSS@0981@2 વ સગંમાેદ્ભવસખું તનુતે તથાિપ વૈરં કરાે ત ક ણાિવકલાે િવવેકઃ
॥ ૦૯૮૧॥
MSS@0982@1અદ્યાિપ તનશલૈદુગર્િવષમે સીમ તનીનાં હૃિદ સ્થાતું વા છ ત માન
અેષ િધ ગ ત ક્રાેધાિદવાલાેિહતઃ ।
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MSS@0982@2ઉદ્યદ્દરૂતરપ્રસાિરતકરઃ કષર્ત્યસાૈ ત ક્ષણાત્
ફુ લ કૈરવકાેશિનઃસરદ લશ્રેણીકૃપાણં શશી॥ ૦૯૮૨॥
MSS@0983@1અદ્યાિપ હિરહરાિદ ભરમરૈરિપ ત વતાે ન િવજ્ઞાતાઃ ।
MSS@0983@2ભ્રમિવભ્રમબહુમાેહા વે યાઃ સસંારમાયાશ્ચ॥ ૦૯૮૩॥
MSS@0984@1અદ્યાિપ િહ શસંસ્ય િપતુ તે િદવસાે ગતઃ ।
MSS@0984@2તમસા િપિહતઃ પ થા અેિહ પતુ્રક શવેહે॥ ૦૯૮૪॥
MSS@0985@1અદ્યા યશાેકનવપ લવરક્તહ તાં મુક્તાફલપ્રચયચુ બતચૂચુકાગ્રામ્ ।
MSS@0985@2અ તઃ મતાેચ્છ્વ સતપા ડુરગ ડ ભ ત્ત તાં વ લભામલસહંસગ ત
મરા મ॥ ૦૯૮૫॥
MSS@0986@1અદ્યા યહં ચ લતચા િનમી લતાક્ષમ્ આસ્યં મરા મ સતતં સરુતાવસાને ।
MSS@0986@2ત કાલિનશ્વ સતિનઃ તકા તકા તં વેદાેદ બ દુપિરદ તુિરતં પ્રયાયાઃ
॥ ૦૯૮૬॥
MSS@0987@1અદ્યા યહં વરવધૂસરુતાપેભાેગં વા મ ના યિવિધના ક્ષણમ તરેણ ।
MSS@0987@2તદ્ભ્રાતરાે મરણમવે િહ દુઃખશા ત્યૈ િવજ્ઞાપયા મ ભવત વિરતં
લનુી વમ્॥ ૦૯૮૭॥
MSS@0988@1અદ્યા યહં િવકચકુ દસમાનદ તં તયર્ ગ્વવ તતિવશાલિવલાેચના તમ્ ।
MSS@0988@2તસ્યા મખંુ સિુવ જતે દુ ન િવ મરા મ ચાેદં્ય કૃતજ્ઞ ઇવ
સાધુકૃતાપેકારમ્॥ ૦૯૮૮॥
MSS@0989@1અદ્યા યહં સરસમ જુલ ઙ્ગનાદમ્ ઈષ મરાે લ સતરાગસપુા ડુગ ડમ્ ।
MSS@0989@2પ યા મ પૂણર્શરિદ દુસમાનકા ત તસ્યા મખંુ િવકચપઙ્કજપાત્રનતે્રમ્
॥ ૦૯૮૯॥
MSS@0990@1અદ્યા યહાે જગ ત સુ દરલક્ષપૂણ અ યા યમુત્તમગુણાિધકસ પ્રપન્ને ।
MSS@0990@2અ યા ભર યપુ મતું ન મયા ચ શકં્ય પં તદ ય મ ત મે હૃદયે
િવતકર્ઃ॥ ૦૯૯૦॥
MSS@0991@1અદ્યા યનુ્મદયાતુધાનત ણીચઞ્ ચ કરાસ્ફાલન-
વ્યાવ ગ કપાલતાલર ણતૈ ર્ત્ય પશાચાઙ્ગનાઃ ।
MSS@0991@2ઉદ્ગાય ત યશાં સ યસ્ય િવતતનૈાર્દૈઃ પ્રચ ડાિનલ-
પ્ર ય કિરકુ ભકૂટકુહરવ્યક્તૈ રણક્ષાેણયઃ॥ ૦૯૯૧॥
MSS@0992@1અદ્યાભાે ગિન ગાઢમમર્િનવહે હ યાર્ગ્રવેદ જુષાં સદ્યશ્ચ દનશાે ષ ણ
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તનતટે સઙ્ગે કુરઙ્ગીદશૃામ્ ।
MSS@0992@2પ્રાયઃ પ્રશ્લથય ત પુ પધનષુઃ પુ પાકરે િન ષ્ઠતે િનવદં
નવમ લકાસરુભયઃ સાયંતના વાયવઃ॥ ૦૯૯૨॥
MSS@0993@1અદ્યા ભઃ પિરતઃ પ ત ય ત ભવુ તાપાેઽદ્ય િનવાર્સ્ય ત ક્ષતે્રે વદ્ય
ય ત યતે જનપદઃ સસ્યષેુ પયુર્ સકુઃ ।
MSS@0993@2ન ત ય ત તવાેદયેઽદ્ય જલદ વ્યાલાેલપુચ્છચ્છદ-
ચ્છત્રચ્છાિદતમાૈલયાે િદ શ િદ શ ક્ર ડાલસાઃ કેિકનઃ॥ ૦૯૯૩॥
MSS@0994@1અદ્યાર ય કઠાેરકામુર્કલતાિવ ય તહ તા બુજ તાવન્ન પ્રકટ કરાે મ નયને
શાેણે િનમષેાેદયાન્ ।
MSS@0994@2યાવત્ સાયકકાે તપાિટતિરપુ માપાલમાૈ લ ખલન્
મ લીમાલ્યપત પરાગપટલૈરામાેિદની મેિદની॥ ૦૯૯૪॥
MSS@0995@1અદ્યાર ય ન િહ પ્રયે પનુરહં માનસ્ય વા ભાજનં ગ્ હ્ણ યાં િવષ િપણઃ
શઠમતનેાર્માિપ સકં્ષપેતઃ ।
MSS@0995@2િક તનેવૈ િવના શશાઙ્કિકરણ પષ્ટાટ્ટહાસા િનશા નૈકાે વા િદવસઃ
પયાેદમ લનાે યાયાન્ મમ પ્રા ષ॥ ૦૯૯૫॥
MSS@0996@1અદ્યાશનં શશજુનસ્ય બલને તં શ્વાે વા કથં નુ ભિવતે ત
િવ ચ તય તી ।
MSS@0996@2ઇત્યશ્રપુાતમ લનીકૃતગ ડદેશા નેચ્છેદ્દિરદ્રગ્ િહણી રજનીિવરામમ્
॥ ૦૯૯૬॥
MSS@0997@1અદે્યદં શ્વ ઇદં તથા પ િદદં કૃત્યં પરાિર
વદશ્ચેત શ્ચ તયસી થમવે સતતં િનવ્યાર્કુલં રે કુતઃ ।
MSS@0997@2ત કાલં િવલસન્મનાેરથલતાકા તારદાવાનલાે ય મન્ દ ડધરં મિર ય સ
સખે સાેઽ ય ત ક શ્ચત્ ક્ષણઃ॥ ૦૯૯૭॥
MSS@0998@1અદે્યશ્વરાશ્ચારણગાયનાનાં સદૈવ ક પદુ્રમવત્ ફલ ત ।
MSS@0998@2સદ્ ય તુ િક ચદ્ વચસવૈ સાયં દ પાય કપૂર્ર મવાપર્ય ત॥ ૦૯૯૮॥
MSS@0999@1અદૈ્યકે પ્રાતરપરે િવતતેઽિહ્ન તથા પરે ।
MSS@0999@2યા ત િનઃસી સસંારે કઃ સ્થાતા નનુ શાેચ ત॥ ૦૯૯૯॥
MSS@1000@1 અદૈ્યવ કુ યચ્છ્ર ેયાે મા વા કાલાેઽત્યગાદયમ્ ।
MSS@1000@2અકૃતે વવે કાયષુ ત્યુવ સ પ્રકષર્ ત॥ ૧૦૦૦॥
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MSS@1001@1અદૈ્યવ કુ યચ્છ્ર ેયાે દ્ધઃસન્ િક કિર ય સ ।
MSS@1001@2 વગાત્રા યિપ ભારાય ભવ ત િહ િવપયર્યે॥ ૧૦૦૧॥
MSS@1002@1અદૈ્યવ યત્ પ્ર તપદુદ્ગતચ દ્રલખેા- સખ્યં વયા તનુિરયં ગ મતા
વરાક્યાઃ ।
MSS@1002@2કા તે ગતે કુસમુસાયક તત્ પ્રભાતે બાણાવલી ં કથય કુત્ર િવમાેક્ષ્ય સ
વમ્॥ ૧૦૦૨॥
MSS@1003@1અદૈ્યવ શ્વઃ પરશ્વ સ્ત્રચતુરિદવસાન તરં સાયમિહ્ન પ્રાતઃ પ્રાહે્ણ
પરાહે્ણ ક્ષણ મહ િનવસ પ્ર સ્થતાેઽ યેિહ ભૂયઃ ।
MSS@1003@2ઇ થં રેકા તરેકાનિવિદતકપટપ્રિક્રયાન થસાથાર્ન્ અત્યથ વ્યથર્ય ત
પ્ર તિદવસમહાે રાજધા યાં વદા યાઃ॥ ૧૦૦૩॥
MSS@1004@1અદૈ્યવ હ સતં ગીતં ક્ર િડતં યૈઃ શર િર ભઃ ।
MSS@1004@2અદૈ્યવ તે ન દૃ ય તે પ ય કાલસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૧૦૦૪॥
MSS@1005@1અદ્યાે સઙ્ગવસદ્ભજંુગકવલક્લેશાિદવેશાચલ-
પ્રાલેય લવનેચ્છયાનુસર ત શ્રીખ ડશલૈાિનલઃ ।
MSS@1005@2િક ચ નગ્ધરસાલમાૈ લમુકુલા યાલાેક્ય હષાદયાદ્ ઉન્મીલ ત કુહૂઃકુહૂિર ત
કલાેત્તાલાઃ િપકાનાં ગરઃ॥ ૧૦૦૫॥
MSS@1006@1અદ્યાેદ્યાનગ્ હાઙ્ગણે સ ખ મયા વ ેન લાક્ષા ણઃ
પ્રાેિ ક્ષપ્તાેઽયમશાેકદાેહદિવધાૈ પાદઃ ક્વણન્નપૂુરઃ ।
MSS@1006@2તાવત્ િક કથયા મ કે લપટુના િનગર્ત્ય કુ ેદરાદ્ અજ્ઞાતાપેનતને તને
સહસા મૂધ્નવ સભંાિવતઃ॥ ૧૦૦૬॥
MSS@1007@1અદ્યાને્મીલન્મલયપવનાેદૂ્ધતચૂતાંકુરાગ્ર-
ગ્રાસા વાદાદિધકમધુરૈ ચ્ચરદ્ ભિનનાદૈઃ ।
MSS@1007@2ક્વાિપ ક્વાિપ મરહુતવહાેદ્દ પનાયા વગાનાં હાેતું પ્રાણા ચ મવ િપકઃ
સા મધનેીમધીતે॥ ૧૦૦૭॥
MSS@1008@1અદ્રાક્ષીદપિનદ્રકાેરકભરવ્યાનમ્રવ લી ખલદ્-
ધૂલીદુિદનસિૂદતા બરમસાવુદ્યાનમવુ પ તઃ ।
MSS@1008@2આસ્થાનીભવનં વસ ત પતેદવસ્ય ચેતાેભવુઃ સત્રાગારમનુત્તરં
મધુ લહામેકં પ્રપામ ડપમ્॥ ૧૦૦૮॥
MSS@1009@1અદ્રા ય નરે દ્રા દુ્રપદતનુભવુઃ કેશપાશાવકૃ ષ્ટ ચકુ્રવાર્કારયન્
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વા મન સ િકમપરં યેઽ વમ ય ત માેહાત્ ।
MSS@1009@2સવષામવે તષેાં સમરમખભુિવ ક્રાેધવહ્ણાૈ જુહાે ત
દ્વત્રૈહુકારમ ત્રૈર ભજનસ મધાે મ યમઃ પા ડવેયઃ॥ ૧૦૦૯॥
MSS@1010@1અિદ્ર વ જનપુ જકા ત જલદ્રપ્રાયં ચ મૂલે િદશામ્ ઊ વ
નીલિવતાનક પભવનાૈ જ બાલલપેાપેમમ્ ।
MSS@1010@2તીરે નીરિનધે તમાલિવટિપચ્છાયાં ચ સાયં
શનૈ દ્ગચ્છત્ય ભસાિરકા પ્રયતમપે્રમાનુકૂલં તમઃ॥ ૧૦૧૦॥
MSS@1011@1અદ્રઃે િક વદ્વહ ત પવનઃ
શ ◌ૃઙ્ગ મત્યુન્મખુી ભદૃર્ષ્ટાે સાહશ્ચિકતચિકતં મુગ્ધ સદ્ધાઙ્ગના ભઃ ।
MSS@1011@2સ્થાનાદ માત્ સરસિનચુલાદુ પતાેદઙ્મખુઃ ખં િદઙ્નાગાનાં પ થ પિરહરન્
સ્થૂલહ તાવલપેાન્॥ ૧૦૧૧॥
MSS@1012@1અદ્રાેહઃ શાૈચાનામ્ અચાપલં વ્રતિવશષેિનયમાનામ્ ।
MSS@1012@2પૈશુ યમ પ્રયાણાં ત્તચ્છેદાે શસંચિરતાનામ્॥ ૧૦૧૨॥
MSS@1013@1અદ્રાેહઃ સવર્ભૂતષેુ કમર્ણા મનસા ગરા ।
MSS@1013@2અનુગ્રહશ્ચ દાનં ચ સતાં ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૧૦૧૩॥
MSS@1014@1અદ્રાેહસમયં કૃ વા મનુીનામગ્રતાે હિરઃ ।
MSS@1014@2જઘાન નમુ ચ પશ્ચાદ્ અપાં ફેનને પા થવ॥ ૧૦૧૪॥
MSS@1015@1અદ્રાેહે સમયં કૃ વા ચચ્છેદ નમુચેઃ શરઃ ।
MSS@1015@2શક્રઃ સા િહ મતા તસ્ય િરપાૈ ત્તઃ સનાતની॥ ૧૦૧૫॥
MSS@1016@1અદ્રાૈ ણર્દર ષુ સકંટસિરત્તીરેષુ િન ાેન્નતે ઊઢા યને ષેણ
ધૂબર્લવતા યનૂા દ્વતીયને યા ।
MSS@1016@2તાં દ્ધાેઽિપ કૃશાેઽિપ દુવર્હ ધુરં વાેઢંુ સ અેવ ક્ષમાે
ર યાભડ્ડલકૈઃ સમેત્ય બહુ ભનાર્કૃ યતેઽ યૈ ર્ષૈઃ॥ ૧૦૧૬॥
MSS@1017@1અ દ્વતીયં િનજં લાેકે િવલાેક્ય વહતાે મુદમ્ ।
MSS@1017@2પ્રમદાવદનસ્યાયં દપાદ્રકેાે ન તુ મતમ્॥ ૧૦૧૭॥
MSS@1018@1અ દ્વસવંીક્ષણં ચ ર દ્વસમંીલનં મનઃ ।
MSS@1018@2અ દ્વસં પશર્નઃ પા ણરદ્ય મે િક કિર ય ત॥ ૧૦૧૮॥
MSS@1019@1અદ્વષેપેશલં કુયાર્ન્ મનઃ કુસમુકાેમલમ્ ।
MSS@1019@2બભવૂ દ્વષેદાષેેણ દેવદાનવસકં્ષયઃ॥ ૧૦૧૯॥
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MSS@1020@1અદ્વતૈં સખુદુઃખયાેરનુગુણં સવાર્ વવસ્થાસુ યદ્ િવશ્રામાે હૃદયસ્ય
યત્ર જરસા ય મન્નહાયા રસઃ ।
MSS@1020@2કાલનેાવરણાત્યયાત્ પિરણતે ય નેહસારે સ્થતં ભદં્ર તસ્ય સમુાનષુસ્ય
કથમ યેકં િહ તત્ પ્રા યતે॥ ૧૦૨૦॥
MSS@1021@1અદ્વતૈમેકં સખુમુન્નય તી િવ મારય તી જગદેવ ત વ ।
MSS@1021@2મુક્તા શ્રતામાત્મ ચ વદ તી વેદા ત સદ્ધા તકથવે ભા સ॥ ૧૦૨૧॥
MSS@1022@1અદ્વતૈાે ક્તપટૂન્ વટૂનિપ વયં બાલાન્ નમસુ્કમર્હે યે તુ
દ્વ દ્વવદા તદ ય શર સ યસ્યામ વામં પદમ્ ।
MSS@1022@2 સહઃ વીય શશનૂ્ િનવે ય હૃદયે સા દ્રાદરાદા શત્યાવેશને ભન ત્ત
સભં્રમપદં મત્તેભકુ ભસ્થલમ્॥ ૧૦૨૨॥
MSS@1023@1અદ્વધૈમાનસયંુક્તં શરંૂ ધીરં િવપ શ્ચતમ્ ।
MSS@1023@2ન શ્રીઃ સતં્યજતે િનત્યમ્ આિદત્ય મવ ર મયઃ॥ ૧૦૨૩॥
MSS@1024@1અધઃ કરાે ત યદ્રત્નં મૂધ્નાર્ ધારયતે ણમ્ ।
MSS@1024@2દાષે તસ્યવૈ જલધે રત્નં રત્નં ણં ણમ્॥ ૧૦૨૪॥
MSS@1025@1અધઃ કુવર્ પ્ર ઃ સવાર્ બહુધા મિહમાે બણઃ ।
MSS@1025@2રા પવર્ ણ ક મ શ્ચદ્ ભવેદિહભયાકુલઃ॥ ૧૦૨૫॥
MSS@1026@1અધઃ ક્ષપ ત કૃપણા િવત્તં તત્ર િયયાસવઃ ।
MSS@1026@2સ ત તુ ગુ તીથાર્દાૈ તદુચ્ચઃૈપદકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૧૦૨૬॥
MSS@1027@1અધઃ પ યન્ પાશ્વર્દ્વયવ લતસાચીકૃત શરાઃ શનૈઃ પક્ષસ્થૈયાર્િદ્દિવ
મ ણચક્રાકૃ તગ તઃ ।
MSS@1027@2 ચરા ચ્ચ લ તયર્ વિરતતરમાહારિનપુણાે િનપત્યૈવાક માચ્ચલચરણમૂધ
પ્રપત ત॥ ૧૦૨૭॥
MSS@1028@1અધઃ પ ય સ િક બાલે પ તતં તવ િક ભુિવ ।
MSS@1028@2રે રે મખૂર્ ન ના સ ગતં તા યમાૈ ક્તકમ્॥ ૧૦૨૮॥
MSS@1029@1અધઃપુ પી શઙ્ખપુ પી લ લુ ગિરક ણકા ।
MSS@1029@2ની લની સહદેવા ચ પતુ્રમા ર્િરકા તથા॥ ૧૦૨૯॥
MSS@1030@1 િવ ક્રા તા ચ સવાર્સાં જટા ગ્રાહ્યા રવેિદને ।
MSS@1030@2બદ્ધા ભજેુ િવલપેાદ્વા કાયે શસ્ત્રાૈઘવાિરકા॥ ૧૦૩૦॥
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MSS@1031@1અધઃ શતેે શ ભુ તવ ચરણમાધાય હૃદયે બિહદ્વાર્રે દાવૈાિરકપદમપુેતઃ
કમલજઃ ।
MSS@1031@2િવડાૈ વૈફલ્યં ભજ ત િનજિવજ્ઞાપનકૃતે તાવહં દાસઃ સ્યા મ ત મન સ
લ ભયમિપ॥ ૧૦૩૧॥
MSS@1032@1અધઃસ્થા રમતે નાર ઉપિરસ્થશ્ચ કામુકઃ ।
MSS@1032@2પ્ર સદં્ધ તદ્રતં જ્ઞેયં ગ્રામબાલજન પ્રયમ્॥ ૧૦૩૨॥
MSS@1033@1અધનં ખલુ વધનં ધનમધર્ધનં મહદ્ધનં ધા યમ્ ।
MSS@1033@2અ તધનમેતત્ સુ દિર િવદ્યા ચ તપશ્ચ ક તશ્ચ॥ ૧૦૩૩॥
MSS@1034@1અધના અિપ તે ધ યાઃ સાધવાે ગ્ હમેિધનઃ ।
MSS@1034@2યદ્ગહૃા હ્યહર્વયાર્ બુ ણભૂમીશ્વરાવરાઃ॥ ૧૦૩૪॥
MSS@1035@1અધના ધન મચ્છ ત વાચં ચવૈ ચતુ પદાઃ ।
MSS@1035@2માનવાઃ વગર્ મચ્છ ત માેક્ષ મચ્છ ત દેવતાઃ॥ ૧૦૩૫॥
MSS@1036@1અધનનેાથર્કામને નાથર્ઃ શક્યાે િવિવ સતા ।
MSS@1036@2અથરથાર્ િનબ ય તે ગજૈિરવ મહાગ ઃ॥ ૧૦૩૬॥
MSS@1037@1અધનાે દાતુકામાેઽિપ સ પ્રાપ્તાે ધિનનાં ગ્ હમ્ ।
MSS@1037@2મ યતે યાચકાેઽયં િધગ્ દાિરદ્ર્યં ખલુ દેિહનામ્॥ ૧૦૩૭॥
MSS@1038@1અધનાેઽયં ધનં પ્રા ય માદ્યન્નુચ્ચનૈર્ માં મરેત્ ।
MSS@1038@2ઇ ત કા ણકાે નનંૂ ધનં મે ભૂિર નાદદત્॥ ૧૦૩૮॥
MSS@1039@1અધમં બાધતે ભૂયાે દુઃખવેગાે ન તત્તમમ્ ।
MSS@1039@2પાદદ્વયં વ્રજત્યાશુ શીત પશા ન ચ ષી॥ ૧૦૩૯॥
MSS@1040@1અધમ મત્રકુ મત્રસમાગમઃ પ્રયિવયાેગભયાિન દિરદ્રતા ।
MSS@1040@2અપયશઃ ખલુ લાેકપરાભવાે ભવ ત પાપતરાેઃ ફલમીદશૃમ્॥ ૧૦૪૦॥
MSS@1041@1અધમણર્શવા િવશ્રાદ્ધભુગ્દુષ્ટભૂભુ મ્ ।
MSS@1041@2અ ભપ્રાયા ન સદ્ ય ત તનેેદં િધ્રયતે જગત્॥ ૧૦૪૧॥
MSS@1042@1અધમાઃ ક લ મચ્છ ત સિંધ મચ્છ ત મ યમાઃ ।
MSS@1042@2ઉત્તમા માન મચ્છ ત માનાે િહ મહતાં ધનમ્॥ ૧૦૪૨॥
MSS@1043@1અધમા ધન મચ્છ ત ધનમાનાૈ ચ મ યમાઃ ।
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MSS@1043@2ઉત્તમા માન મચ્છ ત માનાે િહ મહતાં ધનમ્॥ ૧૦૪૩॥
MSS@1044@1અધમે સગંતા લ મીનાપભાેગાય કસ્ય ચત્ ।
MSS@1044@2કદર્મે પ તતા છાયા સહકારતરાેિરવ॥ ૧૦૪૪॥
MSS@1045@1અધમાે માતુકારશ્ચ ધાતુકારશ્ચ મ યમઃ ।
MSS@1045@2ધાતુમાતુિક્રયાકાર ઉત્તમઃ પિરક તતઃ॥ ૧૦૪૫॥
MSS@1046@1અધમાે લક્ષણજ્ઞઃ સ્યાન્ મ યમાે લક્ષ્યમાચરેત્ ।
MSS@1046@2લક્ષ્યલક્ષણસયંુક્ત ઉત્તમઃ પિરક તતઃ॥ ૧૦૪૬॥
MSS@1047@1અધરં િકલ બ બનામકં ફલમ માિદ ત ભવ્યમ વયમ્ ।
MSS@1047@2લભતેઽધર બ બ મત્યદઃ પદમસ્યા રદનચ્છદં વદત્॥ ૧૦૪૭॥
MSS@1048@1અધરઃ િકસલયરાગઃ કાેમલિવટપાનુકાિરણાૈ બાહૂ ।
MSS@1048@2કુસમુ મવ લાેભનીયં યાવૈનમઙ્ગષેુ સનંદ્ધમ્॥ ૧૦૪૮॥
MSS@1049@1અધરઃ પદ્મરાગાેઽયમ્ અનઘર્ઃ સવ્રણાેઽિપ તે ।
MSS@1049@2મુગ્ધે હ તઃ િકમથાઽયમ્ અપાથર્ ઇહ દ યતે॥ ૧૦૪૯॥
MSS@1050@1અધરદ્યુ તર તપ લવા મખુશાેભા શ શકા તલઙ્ ઘની ।
MSS@1050@2તનુરપ્ર તમા ચ સભુ્રવુાે ન િવધેરસ્ય કૃ ત િવવક્ષ ત॥ ૧૦૫૦॥
MSS@1051@1અધરમધરે ક ઠં ક ઠે િનધાય ભજંુ ભજેુ હૃિદ ચ હૃદયં
મ યે મ યં સરાજેદશૃાે દૃઢમ્ ।
MSS@1051@2સરભસમહાે ચાેરાવૂ ં પદં ચ પદે બલાદ્ ગમય ત જનાે ધ યઃ ક શ્ચત્
સમાં શ શરે િનશામ્॥ ૧૦૫૧॥
MSS@1052@1અધરમધરે ક ઠે ક ઠં સચાટુ દશૃાેદૃર્શાવ લકમ લકે કૃ વા
ગાપેીજનને સસભં્રમમ્ ।
MSS@1052@2 શશિુર ત દન્ કૃ ણાે વક્ષઃસ્થલે િનિહતાેઽ ચરાન્- િન તપુલકઃ
મેરઃ પાયાત્ મરાલસિવગ્રહઃ॥ ૧૦૫૨॥
MSS@1053@1અધરમ તં કઃ સદેંહાે મધુ યિપ ના યથા મધુરમિધકં
દ્રાક્ષાયાશ્ચ પ્રસન્નરસં ફલમ્ ।
MSS@1053@2સકૃદિપ પનુમર્ યસ્થઃ સન્ રસા તરિવ જનાે વદતુ યિદહા યત્ વાદુ
સ્યાત્ પ્રયાદશનચ્છદાત્॥ ૧૦૫૩॥
MSS@1054@1અધરસ્ય મધુિરમાણં કુચકાિઠ યં દશૃાે તથા તૈ યમ્ ।
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MSS@1054@2કિવતાયાઃ પિરપાકાન્ અનુભવર સકાે િવ ના ત॥ ૧૦૫૪॥
MSS@1055@1અધરા તપાનને મમાસ્યમપરા યતુ ।
MSS@1055@2મૂધ્ના િકમપરાદં્ધ યઃ પાદાૈ ના ાે ત ચુ બતુમ્॥ ૧૦૫૫॥
MSS@1056@1અધરા તમાધુર ધુર ણાે હિરલીલામુરલીિનનાદ અેષઃ ।
MSS@1056@2પ્રતતાન મનઃપ્રમાેદમુચ્ચૈહર્િરણીનાં હિરણીદશૃં મનુીનામ્॥ ૧૦૫૬॥
MSS@1057@1અધરા તને િપતં્ત ન ય ત વાયુઃ પયાેધરયુગને ।
MSS@1057@2અનવરતરતને કફં િત્રદાષેશમનં વપનુાર્યાર્ઃ॥ ૧૦૫૭॥
MSS@1058@1અધરેણ સમાગમાદ્ રદાનામ્ અ ણ ા િપિહતાેઽિપ શકુ્લભાવઃ ।
MSS@1058@2હ સતને સતને પ મલાક્ષ્યાઃ પનુ લાસમવાપ તપક્ષઃ॥ ૧૦૫૮॥
MSS@1059@1અધરેણાેન્ન તભા ભજંુગપિરપીિડતને તે દૂ ત ।
MSS@1059@3સકં્ષાે ભતં મનાે મે જલિનિધિરવ મ દરાગેણ॥ ૧૦૫૯॥
MSS@1060@1અધરે નવવીિટકાનુરાગાે નયને ક જલમુ વલં દુકૂલમ્ ।
MSS@1060@2ઇદમાભરણં િનત બનીનામ્ ઇતરદ્ભષૂણમઙ્ગદૂષણાય॥ ૧૦૬૦॥
MSS@1061@1અધરે બ દુઃ ક ઠે મ ણમાલા તનયુગે શશ લુતકમ્ ।
MSS@1061@2તવ સચૂય ત કેતિક કુસમુાયુધશાસ્ત્રપ ડતં રમણમ્॥ ૧૦૬૧॥
MSS@1062@1અધરે મધુરા સર વતીયં નનુ કણ મ ણક ણકાપ્રવાહઃ ।
MSS@1062@2 શર સ પ્ર તભા ત ચા વેણી કથમેણીનયના ન તીથર્રાજઃ॥ ૧૦૬૨॥
MSS@1063@1અધરે િવિનિહતવંશં ચ પકકુસમુને ક પતાેત્તંસમ્ ।
MSS@1063@2િવનતં દધાનમંસં વામં સતતં નમા મ જતકંસમ્॥ ૧૦૬૩॥
MSS@1064@1અધરાેઽયમધીરાક્ષ્યા બ ધુ વપ્રભાહરઃ ।
MSS@1064@2અ ય વપ્રભાં હ ત હરતી ત િકમદ્ભુતમ્॥ ૧૦૬૪॥
MSS@1065@1અધરાેષે્ઠ ચ ઘાેણાયાં ગ ડયાે શ્ચબુકે તથા ।
MSS@1065@2મુ કે નાભાૈ િત્રકે કુક્ષાવાવતાર્ વ તિન દતાઃ॥ ૧૦૬૫॥
MSS@1066@1અધરાેઽસાૈ કુરઙ્ગાક્ષ્યાઃ શાેભતે ના સકાતલે ।
MSS@1066@2સવુણર્ન લકામ યાન્ મા ણક્ય મવ િવચ્યુતમ્॥ ૧૦૬૬॥
MSS@1067@1અધમ ધમર્ મ ત યા મ યતે તમસા તા ।
MSS@1067@2સવાર્થાર્ન્ િવપર તાંશ્ચ બુ દ્ધઃ સા પાથર્ તામસી॥ ૧૦૬૭॥
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MSS@1068@1અધમ ધમર્વષેેણ યિદમં લાેકસકંરમ્ ।
MSS@1068@2અ ભપ સ્યે શભંુ િહ વા િક્રયાિવિધિવવ જતમ્ ।
MSS@1069@1અધમર્ઃ ક્ષિત્રયસ્યૈતદ્ યદ્ વ્યાિધમરણં ગ્ હે ।
MSS@1069@2યુદ્ધે તુ મરણં યત્ સ્યાત્ સાેઽસ્ય ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૧૦૬૯॥
MSS@1070@1અધમર્ઃ સરુસ તસ્ય ચાે કટૈમર્ધુરાયતે ।
MSS@1070@2યાદશૃશૈ્ચ ફલૈશ્ચવૈ સફુલાે લાેભપાદપઃ॥ ૧૦૭૦॥
MSS@1071@1અધમર્દ ડનં લાેકે યશાેઘં્ન ક તનાશનમ્ ।
MSS@1071@2અ વગ્ય ચ પરત્રાિપ ત માત્તત્ પિરવજર્યેત્॥ ૧૦૭૧॥
MSS@1072@1અધમર્દ ડનં વગર્ક તલાેકિવનાશનમ્ ।
MSS@1072@2સ યક્તુ દ ડનં રાજ્ઞઃ વગર્ક તજયાવહમ્॥ ૧૦૭૨॥
MSS@1073@1અધમર્દ્રાેહસયંુક્તે મત્ર તેઽ યપુેક્ષણમ્ ।
MSS@1073@2આત્મવ ન્મત્રવગ તુ પ્રાણાનિપ પિરત્યજેત્॥ ૧૦૭૩॥
MSS@1074@1અધમર્પ્ર તષેધશ્ચ યાયમાગણ વતર્નમ્ ।
MSS@1074@2ઉપકાયાપકાિર વમ્ ઇ ત તં્ત મહીપતેઃ॥ ૧૦૭૪॥
MSS@1075@1અધમર્મ યત્ર મહીતલેઽ મન્ સકં્ષાેભહેતું મ લનં િવચાયર્ ।
MSS@1075@2િન કાસનાયાસ્ય ષવે દેવ સતં યશઃ સવર્િદશઃ પ્રયા ત॥ ૧૦૭૫॥
MSS@1076@1અધમર્ ચયાે મૂઢા તયર્ગ્ગ તપરાયણાઃ ।
MSS@1076@2કૃચ્છ્ર ાં યાેિનમનપુ્રા ય ન સખંુ િવ દતે જનાઃ॥ ૧૦૭૬॥
MSS@1077@1અધમર્સાધનં બુધા મુધા ન જ તુિહસનં જ તુ વેદિન દયા ભજ તુ
કેવલં દયામ્ ।
MSS@1077@2ઇ ત પ્રબાેધયન્ િવિધ િવધાય વૈિદકં િવિધ િવશદુ્ધબાેધબ ધુર તરેિધ
બુદ્ધદેવ નઃ॥ ૧૦૭૭॥
MSS@1078@1અધમર્ તુ મહાં તાત ભવેત્ તસ્ય મહીપતેઃ ।
MSS@1078@2યાે હરેદ્ બ લષડ્ભાગં ન ચ રક્ષ ત પતુ્રવત્॥ ૧૦૭૮॥
MSS@1079@1અધમાર્દ જતં દ્રવ્યમ્ અ પકાલં તુ તષ્ઠ ત ।
MSS@1079@2તતઃ સપત્નમયતે સમૂલં તને ન ય ત॥ ૧૦૭૯॥
MSS@1080@1અધમણ ચ યઃ પ્રાહ યશ્ચાધમણ ચ્છ ત ।
MSS@1080@2તયાેર યતરઃ પ્રૈ ત િવદ્વષેં વાિધગચ્છ ત॥ ૧૦૮૦॥
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MSS@1081@1અધમણૈધતે તાવત્ તતાે ભદ્રા ણ પ ય ત ।
MSS@1081@2તતઃ સપત્નાઞ્ જય ત સમૂલ તુ િવન ય ત॥ ૧૦૮૧॥
MSS@1082@1અધમષુ રસ તસ્ય ઉ ક્લેદૈમર્ધુરાયતે ।
MSS@1082@2તાદશૃશૈ્ચ ફલૈશ્ચવૈ સફલાે લાેભપાદપઃ॥ ૧૦૮૨॥
MSS@1083@1અધમાપ ચતં િવત્તં હર ત્ય યેઽ પમેધસઃ ।
MSS@1083@2સભંાજેનીયાપદેશજૈર્લાનીવ જલાૈકસઃ॥ ૧૦૮૩॥
MSS@1084@1અધમાપા જતૈરથયર્ઃ કરાેત્યાૈ વર્દેિહકમ્ ।
MSS@1084@2ન સ તસ્ય ફલં પ્રેત્ય ભુઙ્ક્તેઽથર્સ્ય દુરાગમાત્॥ ૧૦૮૪॥
MSS@1085@1અધ ષતાનાં શરૂાણાં સમરે વિનવ તનામ્ ।
MSS@1085@2ધષર્ણામષર્ણં ભી મરણાદ તિરચ્યતે॥ ૧૦૮૫॥
MSS@1086@1અધશ્ચ દૂરપા ત વં સમે લકં્ષ્ય સિુન શ્ચતમ્ ।
MSS@1086@2દૃઢસ્ફાેટં પ્રકુવ ત ઊ વર્સસં્થાનયાેગતઃ॥ ૧૦૮૬॥
MSS@1087@1અધ તનશ્વભ્રભવુાે ન યા ત ષણ્- ન સવર્નાર ષુ ન સ જતાેઽ યતઃ ।
MSS@1087@2ન યતે વ્ય તરદેવ તષુ ન ભાવનજ્યાે ત ષકેષુ સદુ્ર ચઃ॥ ૧૦૮૭॥
MSS@1088@1અધ તા ચ્છિદ્રતં ચમર્ દુગર્ ધપિરપૂિરતમ્ ।
MSS@1088@2મતૂ્ર ક્લનં્ન ચ તસ્યાથ મા રાજન્ બ્રાહ્મણાન્ વધીઃ॥ ૧૦૮૮॥
MSS@1089@1અધાક્ષીન્નાે લઙ્કામયમયમુદ વ તમતરદ્ િવશલ્યાં
સાૈ મત્રૈરયમપુિનનાયાષૈિધવરામ્ ।
MSS@1089@2ઇ ત મારં મારં વદિરનગર ભ ત્ત લ ખતં હનૂમ તં દ તૈદર્શ ત
કુિપતાે રાક્ષસગણઃ॥ ૧૦૮૯॥
MSS@1090@1અધાિર પદ્મષેુ તદઙ્ ઘ્રણા ઘ્ ણા ક્વ તચ્છયચ્છાયલવાેઽિપ પ લવે ।
MSS@1090@2તદાસ્યદાસ્યેઽિપ ગતાેઽિધકાિરતાં ન શારદઃ પાિવકશવર્ર શ્વરઃ॥ ૧૦૯૦॥
MSS@1091@1અધા મકાંશ્ચ કૂ્રરાંશ્ચ દષૃ્ટદાષેાન્ િનરાકૃતાન્ ।
MSS@1091@2પરે યાેઽ યાગતાંશ્ચવૈ દૂરાદેતાન્ િવવજર્યેત્॥ ૧૦૯૧॥
MSS@1092@1અધા મકાે નરાે યાે િહ યસ્ય ચા ય તં ધનમ્ ।
MSS@1092@2િહસાર તશ્ચ યાે િનતં્ય નેહાસાૈ સખુમેધતે॥ ૧૦૯૨॥
MSS@1093@1અિધકઃ સ્યાત્ િપતુઃ પતુ્રાે પિવદ્યાપરાક્રમૈઃ ।
MSS@1093@2 તષ્ઠન્ િપત્રા જતપદે સબુ્રહ્મ ય તુ તાદશૃઃ॥ ૧૦૯૩॥
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MSS@1094@1અિધકરતલત પં ક પત વાપલીલા- પિર મલનિનમીલ પા ડમા ગ ડપાલી ।
MSS@1094@2સતુનુ કથય કસ્યવ્ય જયત્ય જસવૈ મરનરપ તલીલાયાવૈરાજ્યા ભષેકમ્
॥ ૧૦૯૪॥
MSS@1095@1અિધકાર ઋણં ગભર્શ્ચતુથ શ્વાનમૈથનુમ્ ।
MSS@1095@2આગમે પરમં સાખૈ્યં િનગર્મે દુઃખકારણમ્॥ ૧૦૯૫॥
MSS@1096@1અિધકારા ભષેકેષુ દઙ્ગવચનં શ ◌ૃ ।
MSS@1096@2બદ્ધા દ ડહતા િરક્તા ભિવ ય સ યથા વયમ્॥ ૧૦૯૬॥
MSS@1097@1અિધકારેણ યાે યુક્તઃ કથં તસ્યા ત ખ ડનમ્ ।
MSS@1097@2નીચષેપૂકૃતં રાજન્ બાલુકા વવ મુિદ્રતમ્॥ ૧૦૯૭॥
MSS@1098@1અિધકાેન્નતૈરિપ સદુા ણા વતૈરસકૃદ્ભ્રમ પશગુણાઙ્ ઘ્રપીિડતૈઃ ।
MSS@1098@2િવિધ સદ્ધનૈકગુણસસ્યસ પદાં િવરસ વભાવકિઠનૈરલં ખલૈઃ
॥ ૧૦૯૮॥
MSS@1099@1અિધગગનમનેકા તારકા રાજ્યભાજઃ પ્ર તગ્ હ મહ દ પા દશર્ય ત
પ્રભુ વમ્ ।
MSS@1099@2િદ શ િદ શ િવલસ તઃ સ ત ખદ્યાેતપાેતાઃ સિવતિર પિરભૂતે િક ન
લાેકૈવ્યર્લાેિક॥ ૧૦૯૯॥
MSS@1100@1અિધગતપરમાથાર્ન્ પ ડતાન્ માવમંસ્થા ણ મવ લઘુ લ મીનવ
તાન્ સં ણ દ્ધ ।
MSS@1100@2અ ભનવમદલખેા યામગ ડસ્થલાનાં ન ભવ ત બસત તવુાર્રણં વારણાનામ્
॥ ૧૧૦૦॥
MSS@1101@1અિધગતમિહમા મનુ યલાેકે બત સતુરામવસીદ ત પ્રમાદ ।
MSS@1101@2ગજપ ત શલૈશ ◌ૃઙ્ગવઋ મા ગુ રવમ જ ત પઙ્કભાઙ્ન દા
॥ ૧૧૦૧॥
MSS@1102@1અિધગત્યેદગૃેતસ્યા હૃદયં દુતામુચાેઃ ।
MSS@1102@2પ્રતીમ અેવ વૈમખુ્યં કુચયાેયુર્ક્ત ત્તયાેઃ॥ ૧૧૦૨॥
MSS@1103@1અિધગમનમનેકા તારકા રાજમાનાઃ પ્ર તગ્ હમિપ દ પાઃ પ્રા ુવ ત
પ્ર તષ્ઠામ્ ।
MSS@1103@2િદ શ િદ શ િવકસ તઃ સ ત ખદ્યાેતપાેતાઃ સિવતિર ઉિદતેઽ મન્ િક નુ
લાેકૈરલાેિક॥ ૧૧૦૩॥
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MSS@1104@1અિધગ યાશુ ગાેલક્ષ્યમ્ અેકઃ શા ય ત માગર્ણઃ ।
MSS@1104@2અનુરાેધ સ્થરતયા ન ચ શક્યપ્રતારણઃ॥ ૧૧૦૪॥
MSS@1105@1અિધદેહ લ હ ત હેમવ લી શરિદ દુઃ સરસી હે શયાનઃ ।
MSS@1105@2અિધખ જનચ ચુ માૈ ક્તકાલી ફ લતં કસ્ય સજુન્મન તપાે ભઃ॥ ૧૧૦૫॥
MSS@1106@1અિધપ ચવટ કુટ રવ ત સુ્ફિટતે દ વરસુ દરાે મૂ ત ।
MSS@1106@2અિપ લ મણલાેચનૈકલકં્ષ્ય ભજત બ્રહ્મ સરાે હાયતાક્ષમ્॥ ૧૧૦૬॥
MSS@1107@1અિધ ભ લપ લગ લં સ્યાદ્બ લવપ લવાેઽિપ વાચાલઃ ।
MSS@1107@2નાગરનરવરપિરષિદ કસ્ય મખુાદક્ષરં ક્ષર ત॥ ૧૧૦૭॥
MSS@1108@1અિધયા મિન ગજગા મિન કા મિન સાૈદા મનીવ યં વ્રજ સ ।
MSS@1108@2જલદેનવે ન ને ક ત ક ત સકૃુતાિન તને િવિહતાિન॥ ૧૧૦૮॥
MSS@1109@1અિધરજિન જગામ ધામ તસ્યાઃ પ્રયતમયે ત ષા સ્ર વનદ્ધઃ ।
MSS@1109@2પદમિપ ચ લતું યવુા ન સહેે િક મવ ન શ ક્તહરં સસા વસાનામ્॥ ૧૧૦૯॥
MSS@1110@1અિધરજિન પ્રઅયસિવધે ક મિપ સવંે શતા બલાદ્ ગુ ભઃ ।
MSS@1110@2િક ભિવતે ત સશઙં્ક પઙ્કજનયના પરા શ ત॥ ૧૧૧૦॥
MSS@1111@1અિધરજિનમખુે યઃ સા દ્રલાક્ષાનુરાગવૈ્યર્ તકિરત ઇવાેચ્ચૈઃ પાટલ વં
દધાનઃ ।
MSS@1111@2ઉષ સ સ ખલુ દ પઃ પાનિનધૂર્તરાગઃ સુ્ફરદધર ઇવાયં ધસર વં
બભ ત॥ ૧૧૧૧॥
MSS@1112@1અિધરજિન વ્યાધગ્ હે સખુમનનભૂતમનુભૂય ।
MSS@1112@2અપશાેકકાેક મથનું વનદાનેસમુ લસ ત ।
MSS@1113@1અિધરાેહાયર્ પાદા યાં પાદુકે હેમભૂ ષતે ।
MSS@1113@2અેતે િહ સવર્લાેકસ્ય યાેગક્ષેમં િવધાસ્યતઃ॥ ૧૧૧૩॥
MSS@1114@1અિધલવઙ્ગમમી રજસાિધકં મ લિનતાઃ સમુનાેદલતા લનઃ ।
MSS@1114@2સુ્ફટ મ ત પ્રસવને પુરાેઽહસત્ સપિદ કુ દલતા દલતા લનઃ॥ ૧૧૧૪॥
MSS@1115@1અિધશ્રી દ્યાને વમ સ ભવતઃ પ લવચયાે ધુર ણઃ કલ્યાણે તવ જગ ત
શાખા શ્રમહરા ।
MSS@1115@2મુદે પુ પાે લખેઃ ફલમિપ ચ તુષ્ટ ૈ તન તાં રસાલ વાં
ત માચ્છ્ર ય ત શતશઃ કાેિકલકુલમ્॥ ૧૧૧૫॥
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MSS@1116@1અિધષ્ઠાનં સ મચ્છ ત હ્યચલં િનબર્લે સ ત ।
MSS@1116@2સસંારે સવર્ભૂતાનાં ણ બ દુવદ સ્થરે॥ ૧૧૧૬॥
MSS@1117@1અધીતપ ચાશગુબાણવ ચને સ્થતા મદ તબર્િહરે ષ ચેદુરઃ ।
MSS@1117@2 મરાશગુે યાે હૃદય બભેતુ ન પ્રિવ ય ત વન્મયસપુટે મમ॥ ૧૧૧૭॥
MSS@1118@1અધીતિવદ્યૈિવગતે શશુ વે ધનાે જતે હાિર ણ યાવૈને ચ ।
MSS@1118@2સવે્યા િનત બા તુ િવલા સનીનાં તત તદથ ધરણીધરાણામ્॥ ૧૧૧૮॥
MSS@1119@1અધીતસ્ય ચ તપ્તસ્ય કમર્ણઃ સકૃુતસ્ય ચ ।
MSS@1119@2ષષં્ઠ ભજ ત ભાગં તુ પ્ર ધમણ પાલયન્॥ ૧૧૧૯॥
MSS@1119@3ષડ્ભાગસ્ય ન ભાેક્તાસાૈ રક્ષતે ન પ્ર ઃ કથમ્॥ ૧૧૧૯॥
MSS@1120@1અધી તબાેધાચરણપ્રચારણૈદર્શાશ્ચતસ્રઃ પ્રણયન્નપુાિધ ભઃ ।
MSS@1120@2ચતુદર્શ વં કૃતવાન્ કુતઃ વયં ન વે દ્મ િવદ્યાસુ ચતુદર્શ વયમ્
॥ ૧૧૨૦॥
MSS@1121@1અધીતે તુ મહાભા યે વ્યથાર્ સા પદમ જર ।
MSS@1121@2નાધીતે તુ મહાભા યે વ્યથાર્ સા પદમ જર ॥ ૧૧૨૧॥
MSS@1122@1અધીત્ય ચતુરાે વેદાન્ ધમર્શાસ્ત્રા યનેકશઃ ।
MSS@1122@2પરં ત વં ન ના ત દવ પાકરસાિનવ॥ ૧૧૨૨॥
MSS@1123@1અધીત્ય ચતુરાે વેદાન્ વ્યાકૃત્યાષ્ટાદશ તીઃ ।
MSS@1123@2અહાે શ્રમસ્ય વૈફલ્યમ્ આત્માિપ ક લતાે ન ચેત્॥ ૧૧૨૩॥
MSS@1124@1અધીત્ય ની ત ય માચ્ચ ની તયુક્તાે ન દૃ યતે ।
MSS@1124@2અન ભજ્ઞશ્ચ સા ચવ્યં ગ મતઃ કેન હેતનુા॥ ૧૧૨૪॥
MSS@1125@1અધીત્ય વેદાન્ પિરસં તીયર્ ચાગ્ ીન્ ઇ ટ્વા યજ્ઞૈઃ પાલિય વા પ્ર શ્ચ ।
MSS@1125@2ગાેબ્રાહ્મણાથ શસ્ત્રપૂતા તરાત્મા હતઃ સગં્રમે ક્ષિત્રયઃ વગર્મે ત
॥ ૧૧૨૫॥
MSS@1126@1અધીત્ય સકલં શ્રુતં ચેરમપુાસ્ય ઘાેરં તપાે યિદચ્છ સ ફલં
તયાેરહ િહ લાભપૂ િદકમ્ ।
MSS@1126@2 છન સ ત પ લવપ્રસરમવે શૂ યાશયઃ કથં સમપુ લ સતે સરુસમસ્ય
પક્વં ફલમ્ ।
MSS@1127@1અધીત્યેદં યથાશાસં્ત્ર નરાે ના ત સત્તમઃ ।
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MSS@1127@2ધમાપદેશિવખ્યાતં કાયાર્કાય શભુાશભુમ્॥ ૧૧૨૭॥
MSS@1128@1અધીયતે િવ ન ત િવરજ્ય ત મુહુમુર્હુઃ ।
MSS@1128@2નાત્ય તાય િનવતર્ તે નરા વષ યતાે િવધેઃ॥ ૧૧૨૮॥
MSS@1129@1અધીયીત બ્રાહ્મણાેઽથાે યજેત દદ્યાિદયાત્ તીથર્મખુ્યાિન ચવૈ ।
MSS@1129@2અ યાપયેદ્યાજયેચ્ચાિપ યાજ્યાન્ પ્ર તગ્રહાન્ વા િવિદતાન્ પ્રતીચ્છેત્॥ ૧૧૨૯॥
MSS@1130@1તથા રાજ યાે રક્ષણં વૈ પ્ર નાં કૃ વા ધમણાપ્રયત્તાેઽથ દ વા ।
MSS@1130@2યજ્ઞૈિર ટ્વા સવર્વેદાનધીત્ય દારાન્ કૃ વા પુ યકૃદાવસદ્ે ગ્ હાન્
॥ ૧૧૩૦॥
MSS@1131@1વૈ યાેઽધીત્ય કૃ ષગાેરક્ષપ યૈિવત્તં ચ વન્ પાલયન્નપ્રમત્તઃ ।
MSS@1131@2 પ્રયં કુવર્ન્ બ્રાહ્મણક્ષિત્રયાણાં ધમર્શીલઃ પુ યકૃદાવસદ્ે ગ્ હાન્
॥ ૧૧૩૧॥
MSS@1132@1પિરચયા વ દનં બ્રાહ્માણાનાં નાધીયીત પ્ર ત ષદ્ધાેઽસ્ય યજ્ઞઃ ।
MSS@1132@2િનત્યાે થતાે ભૂતયેઽત દ્રતહઃ સ્યાદ્ અેષ તઃ શદૂ્રધમર્ઃ પુરાણઃ
॥ ૧૧૩૨॥
MSS@1133@1અધીરઃ કકર્શઃ ત ધઃ કુચેલઃ વયમાગતઃ ।
MSS@1133@2અેતે પ ચ ન પજૂ્ય તે હ પ તસમા યિદ॥ ૧૧૩૩॥
MSS@1134@1અધીરાક્ષ્યાઃ પીન તનકલશમાસ્ક દ સ મુહુઃ ક્રમાદૂ દ્વ દં્વ કલય સ
ચ લાવ યલ લતમ્ ।
MSS@1134@2ભુ શ્લષ્ટાે હષાર્દનુભવ સ હ તાહ તકલામ્ ઇદં વીણાદ ડં પ્રકટય
ફલં કસ્ય તપસઃ॥ ૧૧૩૪॥
MSS@1135@1અધનુા દિધમ થનાનુબ ધં કુ ષે િક ગુ િવભ્રમાલસાઙ્ ગ ।
MSS@1135@2કલશ તિન લાલસી ત કુ જે મુરલીકાેમલકાકલી મુરારેઃ॥ ૧૧૩૫॥
MSS@1136@1અધનુા મધુકરપ તના ગ લતાેઽ યપકારદંપતી યને ।
MSS@1136@2ત્રાતઃ સ પાલયે વાં િવકારરિહતાે િવનાયકાે લ યાઃ॥ ૧૧૩૬॥
MSS@1137@1અ તપિરપતિન્નચાેલબ ધં મુ ષતનકારમવક્રદૃ ષ્ટપાતં ।
MSS@1137@2પ્રકટહ સતમુન્નતાસ્ય બ બં પુરસદુશૃઃ મરચે ષ્ટતં મરા મ॥ ૧૧૩૭॥
MSS@1138@1અ ત ય દ્વરહાે મ ણ સ જતં મન સજેન તદૂ યુગં તદા ।
MSS@1138@2 શ ત ત કદનં કદલીત યર્િદ મ વલદૂષરદૂ ષતઃ॥ ૧૧૩૮॥
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MSS@1139@1અધાેગ ત ચ સ પ્રા ય બસાઃ પઙ્કકલિઙ્કતાઃ ।
MSS@1139@2ગુ ણનાે િનગુર્ણૈદાર્શઃૈ કૃષ્ટાઃ વાઙુ્કરદ શતાઃ॥ ૧૧૩૯॥
MSS@1140@1અધાેદૃ ષ્ટનૈકૃર્ તકઃ વાથર્સાધનત પરઃ ।
MSS@1140@2શઠાે મ યાિવનીતશ્ચ બકવ્રતચરાે દ્વજઃ॥ ૧૧૪૦॥
MSS@1141@1અધાેઽધઃ પ યતઃ કસ્ય મિહમા નાપેચીયતે ।
MSS@1141@2ઉપયુર્પિર પ ય તઃ સવર્ અેવ દિરદ્ર ત॥ ૧૧૪૧॥
MSS@1142@1અધાેમખુી સ્ત્રી તનતુલ્યતાપ્તયે પ્રત ય તીવં્ર સમુહત્તરં તપઃ ।
MSS@1142@2યદા ન તામાપ તદા હૃિદ સુ્ફટં િવદ યર્તે પક્વ મષેણ દાિડમઃ॥ ૧૧૪૨॥
MSS@1143@1અધાેમખુૈકદંષ્ટ્ર ેણ િવષશકુ્રપ્રવાિહણા ।
MSS@1143@2અનને દુ શ્ચિક સ્યને જગદ્દષં્ટ ભગાિહના॥ ૧૧૪૩॥
MSS@1144@1અધાેઽધ લક્ષણં યસ્ય પરાધ નવૈ દૃ યતે ।
MSS@1144@2અધમઃ સ ભવેત્ ખડ્ગઃ ક્ષતીશાનાં ભયાવહઃ॥ ૧૧૪૪॥
MSS@1145@1અધાેઽધ વણર્ અેકઃ સ્યાદ્ ઊ વાર્ધ ભન્નવણર્કઃ ।
MSS@1145@2વણર્સકંરવાન્ ખડ્ગાે પાણાં ભયવધર્નઃ॥ ૧૧૪૫॥
MSS@1146@1અધાેિવધાનાત્ કમલપ્રવાલયાેઃ શરઃસુ દાનાદ ખલક્ષમાભુ મ્ ।
MSS@1146@2પુરેદમૂ વ ભવતી ત વેધસા પદં િકમસ્યાિઙ્કતમૂ વર્રેખયા॥ ૧૧૪૬॥
MSS@1147@1અ યયન મત્રસઙ્ગ- પ્રવેશયાત્રાિવવાહદાનષેુ ।
MSS@1147@2શભુકાય વ ખલે વિપ શ તઃ સાેમા વગઃ પવનઃ॥ ૧૧૪૭॥
MSS@1148@1અ ય તા યમપવૂર્મથર્િધષણૈગ્રાર્હ્યં પુમથાર્ પદં લકં્ષ્ય
લક્ષણભેદતઃ શ્રુ તગતં િનધૂર્તસા યાથર્કમ્ ।
MSS@1148@2આ ાયા તિવભાતિવશ્વિવભવં સવાર્િવ દં્ધ પરં સતં્ય
જ્ઞાનમનથર્સાથર્િવધુરં બ્રહ્મ પ્રપદે્ય સદાેમ્॥ ૧૧૪૮॥
MSS@1149@1અ યાક્રા તા વસ તરમનુા યાશ્રમં સવર્ભાેગ્યે રક્ષાયાેગાદયમિપ તપઃ
પ્રત્યહં સં ચનાે ત ।
MSS@1149@2અસ્યાિપ દ્યાં શ ત વ શનશ્ચારણદ્વ દ્વગીતઃ પુ યઃ શ દાે મુિનિર ત
મુહુઃ કેવલં રાજપવૂર્ઃ॥ ૧૧૪૯॥
MSS@1150@1અ યાપય ત શાસ્ત્રા ણ ણીકુવર્ ત પ ડતાન્ ।
MSS@1150@2િવ મારય ત ત વાં વરાટાઃ પ ચષાઃ કરે॥ ૧૧૫૦॥
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MSS@1151@1અ યાિપતસ્યાેશનસાિપ ની ત પ્રયુક્તરાગપ્ર ણિધ દ્વષ તે ।
MSS@1151@2કસ્યાથર્ધમા વદ પીડયા મ સ ધાે તટાવાેઘ ઇવ પ્ર દ્ધઃ॥ ૧૧૫૧॥
MSS@1152@1અ યાિપતાેઽ સ કેનૈતાં મશક દ્રતા મહ ।
MSS@1152@2યસ્યવૈ કણ લગ સ પીડાં તસ્ય કરાે ષ યત્॥ ૧૧૫૨॥
MSS@1153@1અ યાયાેધનવેિદ માગર્ણકુશાના તીયર્ ખડ્ગસ્રુચા હુ વારેઃ પલલં ચ ં
હિવર ક્ તન્મ તક વ તકૈઃ ।
MSS@1153@2સવંેષ્ટ ાહવનીયમાનસદ સ ખ્યાેઽસાૈ પ્રતાપાનલાે- ઽસ્થાિપ
દ્રાગુદકા જલીકૃતચતઃુપાથાેિધના શ્રીમતા॥ ૧૧૫૩॥
MSS@1154@1અ યાસામાસુ ત્તુઙ્ગહેમપીઠાિન યા યમી ।
MSS@1154@2તૈ હે કેસિરક્રા તિત્રકૂટ શખરાપેમા॥ ૧૧૫૪॥
MSS@1155@1અ યા સતે વયસ્યાયા ભવતા મહતા હૃિદ ।
MSS@1155@2 તનાવ તરસમંા તાૈ િન ક્રા તાૈ બ્રૂમહે બિહઃ॥ ૧૧૫૫॥
MSS@1156@1અ યાસીનાશ્વવારૈ પજિનતભયે
હેષમાણૈ તુરઙ્ગૈગર્જર્ સૂ્ફજર્ન્મહાૈ ે કટકરિટઘટાકાેિટ ભદુર્ પ્રવેશ।ે
MSS@1156@2સગં્રામે ક પક પેઽ યિરજનિવસરૈમાર્ગર્ણશ્રે ણબદ્ધે બ યેઽવ યે
પેઽિપ પ્રભવ ત યવસં પ્રાણિવશ્રાણનાય॥ ૧૧૫૬॥

MSS@1157@1અ યાસ્ય શા તાં કુકુભં ગાલી નરસ્ય વામા યિદ રારટ ત ।
MSS@1157@2તદથર્લાભં િવતરત્યવ યમ્ અથર્ક્ષયં દ ક્ષણતાે રટ તી॥ ૧૧૫૭॥
MSS@1158@1અ યાસ્ય સાૈરભેયં માૈ ક્તક ચરઙ્ગણષેુ િવિહતગ તઃ મા યઃ સ અેવ
હૃિદ મે ગાૈર વામાઙ્ગમા શ્રતા યસ્ય॥
MSS@1159@1અ યાહારઃ મરહર શરશ્ચ દ્રશષેસ્ય શષે-સ્યાહેભૂર્યઃ
ફણસમુ ચતઃ કાયયષ્ટ િનકાયઃ ।
MSS@1159@2દુગ્ધા ભાેધેમુર્િનચુલુકનત્રાસનાશા યપુાયઃ કાયવ્યૂહઃ ક્વ જગ ત ન
ગત્યર્દઃ ક તપૂરઃ॥ ૧૧૫૯॥

MSS@1160@1અ યે ત ત્ય ત લનુા ત મનાે ત નાૈ ત ક્ર ણા ત હ ત વપતે ચનુતે બભે ત ।
MSS@1160@2મુ ણા ત ગાય ત િધનાે ત બભ ત ભ તે લાેભને સીવ્ય ત પણાય ત યાચતે
ચ॥ ૧૧૬૦॥
MSS@1161@1અધ્રવુેણ શર રેણ પ્ર તક્ષણિવના શના ।
MSS@1161@2ધ્રવું યાે નાજર્યેદ્ધમ સ શાેચ્યાે મૂઢચેતનઃ॥ ૧૧૬૧॥
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MSS@1162@1અધ્રવુે િહ શર રે યાે ન કરાે ત તપાેઽજર્નમ્ ।
MSS@1162@2સ પશ્ચાત્ત યતે મૂઢાે તાે ગ વાત્મનાે ગ તમ્॥ ૧૧૬૨॥
MSS@1163@1અ વક્લા તતનનુર્વ વરવતી ત્યશ્લથાઙ્ગી તથા માસકૈપ્રસવા દદા ત
સરુતે ષ માસગભાર્ સખુમ્ ।
MSS@1163@2િવખ્યાતા િવરહસ્ય સગંમિવધાૈ કુ્રદ્ધપ્રસન્ને ઋત-ુસ્થાને નૂતનસગંમે
મધુમદે રાગા પદં યાે ષતઃ॥ ૧૧૬૩॥
MSS@1164@1અ વિન પદગ્રહપરં મદય ત હૃદયં ન વા ન વા શ્રવણમ્ ।
MSS@1164@2કાવ્યમ ભજ્ઞસભાયાં મ રં કે લવેલાયામ્॥ ૧૧૬૪॥
MSS@1165@1અ વનીનાેઽ ત થજ્ઞયઃ શ્રાેિત્રયાે વેદપારગઃ ।
MSS@1165@2મા યાવેતાૈ ગ્ હસ્થસ્ય બ્રહ્મલાેકમભી સતઃ॥ ૧૧૬૫॥
MSS@1166@1અ વ ય વિન તરવઃ પ થ પ થ પ થકૈ પાસ્યતે છાયા ।
MSS@1166@2િવરલઃ સ કાેઽિપ િવટપી યમ વગાે ગ્ હગતઃ મર ત॥ ૧૧૬૬॥
MSS@1167@1અ વ ય વિન ભૂ હઃ ફલ તાે નમ્રાનપુેક્ષ્યાદરાદ્
દૂરાદુન્ન તસશં્રયવ્યસિનનઃ પા થસ્ય મુગ્ધાત્મનઃ ।
MSS@1167@2યન્મૂલં સમપુાગતસ્ય મધુરચ્છાયાફલૈઃ કા કથા શીણનાિપ િહ
નાપેયાેગમગમત્ પણન તાલદુ્રમઃ॥ ૧૧૬૭॥
MSS@1168@1અ વ યસ્ય વધૂિવયાેગિવધુરા ભતુર્ઃ મર તી યિદ પ્રાણાનજુ્ઝ ત કસ્ય
તન્મહદહાે સં યતે િક બષમ્ ।
MSS@1168@2ઇત્યેવં પ થકઃ કરાે ત હૃદયે યાવત્ તરાેમૂર્ધર્િન પ્રાેદુ્ઘષં્ટ પરપુષ્ટયા
તવ તવેત્યુચ્ચવૈર્ચાેઽનેકશઃ॥ ૧૧૬૮॥
MSS@1169@1અ વ યાઃ િકલ મૂલગતર્મધનુા યાપૂરય ત્યશ્રુ ભવ્યાર્ક્રાેશ ત્યધનુા
સબા ધવકુલાઃ સાયં મુહૂત દ્વ ઃ ।
MSS@1169@2ઇ થં યાવિદમાિન બભ્ર ત શચંુ ભૂતા યિપ વ કૃતે તાવ વં ન
ગતાેઽ સ પાદપ ચરં ક ત્યાર્ત્મના વતર્સે॥ ૧૧૬૯॥
MSS@1170@1અ વ યાનાં શ શરસમયે ચ ડચા ડાલકા ડ- પ્રાયાઃ કાયાનહહ પવનાઃ
ક્લેશય તાે િવશ ત ।
MSS@1170@2બધ્ન ત્યેતે સપિદ સદુશૃાં દુભર્ગાનામપીહ પ્રાૈઢાશ્લષેાશ્લ થતદિયતં
મૂિધ્ન સાૈભાગ્યપટ્ટમ્॥ ૧૧૭૦॥
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MSS@1171@1અ વ યાન્ ક ત ધતે ક ત દધૃાન્ ભ દ ત તાેયાકરાન્ કેદારાન્ ક ત
ય જય ત ક ત ચ વ્યાપાટય ત દુ્રમાન્ ।
MSS@1171@2વાિહ યઃ ક્ષણલુપ્તવાિરિવભવા વ યા અવ યા મમા યઃ સ ધુઃ સકલાશ્રયઃ
સ તુ પનુઃ કુત્રે ત ન જ્ઞાયતે॥ ૧૧૭૧॥
MSS@1172@1અ વ યૈમર્કર દશીકરસરુામત્તક્વણ કાેિકલે માગ માગર્િનરાેિધની પિરહૃતા
શઙે્કઽશભુાશઙ્કયા ।
MSS@1172@2પા થસ્ત્રીવધપાતકાદુપગતં ચ ડાલ ચહં્ન મધાેરેષા િકિઙ્ક ણકેવ
ષટ્પદમયી ઝંકાિરણી સહં તઃ॥ ૧૧૭૨॥
MSS@1173@1અ વશ્રમાય ચરણાૈ િવરહાય દારા અ યથર્નાય વચનં ચ વપજુર્રાયૈ ।
MSS@1173@2અેતાિન મે િવદધત તવ સવર્દૈવ ધાતસ્ત્રપા યિદ ન િક ન પિરશ્રમાેઽિપ
॥ ૧૧૭૩॥
MSS@1174@1અ વશ્રા તમિવજ્ઞાતમ્ અ ત થ પપા સતમ્ ।
MSS@1174@2ય તં ન પજૂયેદ્ ભ યા તમાહુબ્રર્હ્મઘા તનમ્॥ ૧૧૭૪॥
MSS@1175@1અ વાગ્ર ગ્રિન્ન તાપદ ધુબર્ ધુયર્િદ સ્યાત્ પ્ર તબ ધુમહર્ઃ ।
MSS@1175@2 ષેં જનઃ કાયર્િવદ તુ વ તુ પ્રચ્છ ા િનજેચ્છા પદવી ં મુદ તુ॥ ૧૧૭૫॥
MSS@1176@1અ વા જરા દેહવતાં પવર્તાનાં જલં જરા ।
MSS@1176@2અસભંાેગાે જરા સ્ત્રીણાં વાક્ષલ્યં મનસાે જરા॥ ૧૧૭૬॥
MSS@1177@1અ વા જરા મનુ યાણામ્ અન વા વા જનાં જરા ।
MSS@1177@2અમૈથનંુ જરા સ્ત્રીણામ્ અશ્વાનાં મૈથનંુ જરા॥ ૧૧૭૭॥
MSS@1178@1અ વાનં નૈકચક્રઃ પ્રભવ ત ભવુનભ્રા તદ ઘ િવલઙ્ઘ્ય પ્રાતઃ
પ્રાપ્તુંરથાે મે પનુિર ત મન સ ય ત ચ તા તભારઃ ।
MSS@1178@2સં યાકૃષ્ટાવ શષ્ટ વકરપિરકરૈઃ પષ્ટહેમારપઙ્ ક્ત
વ્યાકૃ યાવ સ્થતાેઽ ત ક્ષ ત ત નયતીવષૈ િદક્ચક્રમકર્ઃ॥ ૧૧૭૮॥
MSS@1179@1અ વા ન યિદ િનસઙ્ગપઙ્કસકું લતાે ભવેત્ ।
MSS@1179@2તતઃ કુત તે ધાૈરેય ધુયર્તા વ્યજ્યતા મયમ્॥ ૧૧૭૯॥
MSS@1180@1અદ્વારેણ િવશ ત્યેવ બુ દ્ધમ તાે િરપાેગ્ ર્હમ્ ।
MSS@1180@2અકૃ વા ધષર્ણાં પવૂ કથં યુદં્ધ પ્રવતર્તે॥ ૧૧૮૦॥
MSS@1181@1અનક્ષરં પ મહ ક્ષર તી પ ચાશદણર તા બુપૂણઃ ।
MSS@1181@2વ્યાક ણર્િવ યમ ડમદ તરાલા (?) શ દા ત્મકા મામવતાત્ સમ તાત્॥ ૧૧૮૧॥
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MSS@1182@1અનક્ષરજ્ઞને જનને સખ્યં સભંાષણં દુ પ્રભુસવેનં ચ ।
MSS@1182@2આ લઙ્ગનં લ બપયાેધરાણાં પ્રત્યક્ષદુઃખં ત્રયમવે ભૂમાૈ॥ ૧૧૮૨॥
MSS@1183@1અનઙુ્કિરતકૂચર્કઃ સ તુ સતાપેલાઢ ં પયઃ સ અેવ તકૂચકઃ
સલવણા બુતક્રાપેમઃ ।
MSS@1183@2સ અેવ સતકૂચર્કઃ ક્વ થતગુગ્ગુલાેદ્વગેકૃદ્ ભવ ત હિરણીદશૃાં
પ્રયતમષેુ ભાવાસ્ત્રયઃ॥ ૧૧૮૩॥
MSS@1184@1અનઙ્ગઃ પ ચ ભઃ પુ પૈિવશ્વં વ્યજયતષેુ ભઃ ।
MSS@1184@2ઇત્યસભંાવ્યમથવા િવ ચત્રા વ તુશક્તયઃ॥ ૧૧૮૪॥
MSS@1185@1અનઙ્ગતાપપ્રશમાય તસ્ય કદ યર્માના મુહુરા ણાલમ્ ।
MSS@1185@2મધાૈ મધાૈ નાકનદ ન લ યાે વરં વહ તાં શ શરેઽનુરાગમ્॥ ૧૧૮૫॥
MSS@1186@1અનઙ્ગ પ લતં મૂિધ્ન પ યૈતદ્ િવજય વજમ્ ।
MSS@1186@2ઇદાની ં જતમ મા ભ તવાિક ચ કરાઃ શરાઃ॥ ૧૧૮૬॥
MSS@1187@1અનઙ્ગબાણાકુ લતસ્ય શભંાેઃ શરાે ભવાનીચરણેઽ તનમ્રમ્ ।
MSS@1187@2િવલાેક્ય કા ચચ્ચરણે ચર તી િપપી લકા ચુ બ ત ચ દ્ર બ બમ્॥ ૧૧૮૭॥
MSS@1188@1અનઙ્ગમઙ્ગલગ્ હાપાઙ્ગભઙ્ ગતરઙ્ ગતૈઃ ।
MSS@1188@2આ લઙ્ ગતઃ સ ત વઙ્ગ્યા કાતાર્ ય લભતે કદા॥ ૧૧૮૮॥
MSS@1189@1અનઙ્ગમઙ્ગલભવુ તદપાઙ્ગસ્ય ભઙ્ગયઃ ।
MSS@1189@2જનય ત મુહુયૂર્નામ્ અ તઃસતંાપસતં તમ્॥ ૧૧૮૯॥
MSS@1190@1અનઙ્ગમઙ્ગલાર ભકુ ભાિવવ પયાેધરાૈ ।
MSS@1190@2કસ્ય ના તહરાૈ તસ્યાઃ કરપ લવસં તાૈ॥ ૧૧૯૦॥
MSS@1191@1અનઙ્ગરઙ્ગપીઠાેઽસ્યાઃ શ ◌ૃઙ્ગાર વણર્િવષ્ટરઃ ।
MSS@1191@2લાવ યસારસઘંાતઃ સા ઘના જઘનસ્થલી॥ ૧૧૯૧॥
MSS@1192@1અનઙ્ગરઙ્ગપ્ર તમં તદઙ્ગં ભઙ્ગી ભરઙ્ગીકૃતમાનતાઙ્ગ્યાઃ ।
MSS@1192@2કુવર્ ત યનૂાં સહસા યથૈતાઃ વા તાિન શા તાપર ચ તનાિન॥ ૧૧૯૨॥
MSS@1193@1અનઙ્ગરસચાતુર ચપલચા ચેલા ચલશ્ચલન્મકરકુ ડલસુ્ફિરતકા તગ ડસ્થલઃ
।
MSS@1193@2વ્ર ે લ સતનાગર િનકરરાસલાસ્યાે સકુઃ સ મે સપિદ માનસે સુ્ફરતુ કાેઽિપ
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ગાપેાલકઃ॥ ૧૧૯૩॥
MSS@1194@1અનઙ્ગલઙ્ઘનાલગ્ નાનાતઙ્કા સદઙ્ગના ।
MSS@1194@2સદાનઘ સદાન દ નતાઙ્ગાસઙ્ગસગંત॥ ૧૧૯૪॥
MSS@1195@1અનઙ્ગશસ્ત્રા ણ નતાઙ્ ગ તી ણતાં નયત્યયસ્કાર ઇવા બુદાગમઃ ।
MSS@1195@2મલીમસાઙ્ગાર ચાં પયાેમુચાં તથાિહ મ યે વ લત તિડ ચ્છખી॥ ૧૧૯૫॥
MSS@1196@1અનઙ્ગીકૃતકામાનામ્ અનુમાનાહર્વ મર્ણામ્ ।
MSS@1196@2 તિનમર્લતીથાર્નાં ભૂ તલપેાે િવભષૂણમ્॥ ૧૧૯૬॥
MSS@1197@1અનઙ્ગનેાબલાસઙ્ગા જતા યને જગ ત્રયી ।
MSS@1197@2સ ચત્રચિરતઃ કામઃ સવર્કામપ્રદાેઽ તુ વઃ॥ ૧૧૯૭॥
MSS@1198@1અનઙ્ગાેઽયમનઙ્ગ વમ્ અદ્ય િન દ ય ત ધ્રવુમ્ ।
MSS@1198@2યદનને ન સ પ્રાપ્તઃ પા ણ પશા સવ તવ॥ ૧૧૯૮॥
MSS@1199@1અન જતા સતા દૃ ષ્ટભ્રૂર્રનાવ જતા નતા ।
MSS@1199@2અર જતાેઽ ણશ્ચાયમ્ અધર તવ સુ દિર॥ ૧૧૯૯॥
MSS@1200@1અન રણન્મ ણમખેલ- મિવરત શ નમ જુમ રમ્ ।
MSS@1200@2પિરસરણમ ણચરણે રણરણકમકારણં કુ તે॥ ૧૨૦૦॥
MSS@1201@1અન ત ચરાે જ્ઝતસ્ય જલદેન ચર- સ્થતબહુબુદુ્બદસ્ય પયસાેઽનુકૃ તમ્ ।
MSS@1201@2િવરલિવક ણર્વજ્રશકલા સકલામ્ ઇહ િવદધા ત ધાૈતકલધાૈતમહી॥ ૧૨૦૧॥
MSS@1202@1અન તશયં વણર્ચયં િનવહન્ િનતરાં પ્રમાેદયે વા તે ।
MSS@1202@2િકતુ તવષૈા સ પત્ કસ્યાપેકૃતે પ્ર તબ્રૂિહ॥ ૧૨૦૨॥
MSS@1203@1અન ત શ થલે પુંભાવને પ્રગ ભબલાઃ ખલુ પ્રસભમલયઃ પાથાે સ્યે
િનિવ ય િનિર વરાઃ ।
MSS@1203@2િકમિપ મખુતઃ કૃ વાનીતં િવતીયર્ સરાે જની- મધુરસમષુાેયાેગે યાં
નવાન્નમચીકરન્॥ ૧૨૦૩॥
MSS@1204@1અનિધગતમનાેરથસ્ય પવૂ શતગુ ણતવે ગતા મમ િત્રયામા ।
MSS@1204@2યિદ તુ તવ સમાગમે તથવૈ પ્રસર ત સભુ્રુતતઃ કૃતી ભવેયમ્॥ ૧૨૦૪॥
MSS@1205@1અનધીત્ય યથા વેદાન્ ન િવપ્રઃ શ્રાદ્ધમહર્ ત ।
MSS@1205@2અેવમશ્રુતષાડ્ગુ યાે ન મ તં્ર શ્રાેતુમહર્ ત॥ ૧૨૦૫॥
MSS@1206@1અનધીત્ય વજશાસં્ત્ર યાેઽ યશાસં્ત્ર સમીહતે વક્તુમ્ ।
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MSS@1206@2સાેઽહેઃ પદાિન ગણય ત િન શ તમ સ જલે ચરગતસ્ય॥ ૧૨૦૬॥
MSS@1207@1અનધીત્યાથર્શાસ્ત્ર ણ બહવઃ પશબુુદ્ધયઃ ।
MSS@1207@2પ્રાગ યાદ્વક્તુ મચ્છ ત મ ત્રે વ ય તર કૃતાઃ॥ ૧૨૦૭॥
MSS@1208@1અન યવ સતાવગાહનમન પધીશ ક્તના યદષૃ્ટપમાર્થર્ત વમિધકા ભયાેગૈરિપ
।
MSS@1208@2મતં મમ જગત્યલ ધસદશૃપ્ર તગ્રાહકં પ્રયાસ્ય ત પયાેિનધેઃ પય
ઇવ વદેહે જરામ્॥ ૧૨૦૮॥
MSS@1209@1અન વ યાઃ કાવ્યે વલસગતયઃ શાસ્ત્રગહને વદુઃખજ્ઞા વાચાં પિરણ તષુ
મૂકાઃ પરગુણે ।
MSS@1209@2િવદગ્ધાનાં ગાેષ્ઠ વકૃતપિરચયાર્શ્ચ ખલુ યે ભવેયુ તે િક વા
પરભ ણ તક ડૂ તિનકષાઃ॥ ૧૨૦૯॥
MSS@1210@1અન તં બત મે િવત્તં યસ્ય મે ના ત િકચન ।
MSS@1210@2 મ થલાયાં પ્રદ પ્તાયાં ન મે દહ્ય ત િકચન॥ ૧૨૧૦॥
MSS@1211@1અન તકાપેાિદચતુષ્ટયાેદયે િત્રભેદ મ યા વમલાેદયે તથા ।
MSS@1211@2દુર ત મ યા વિવષં શર િરણામ્ અન તસસંારકરં પ્રરાેહ ત॥ ૧૨૧૧॥
MSS@1212@1અન તખ્યા તસ પન્નઃ શદુ્ધસ વઃ સધીબલઃ ।
MSS@1212@2ધત્તે બહુમખંુ ભાેગં શ્રુ તદૃ ષ્ટ સ્થરાશયઃ॥ ૧૨૧૨॥
MSS@1213@1અન તત વં પિરગ્ હ્ય ધાત્રા િવિન મતાેઽસ્યાઃ િકલ મ યભાગઃ ।
MSS@1213@2અ ઃ પરં યાે ગદશૃાનુલક્ષ્યઃ સ ચ્ચ કલાસ્થૈયર્બલાવનદ્ધઃ॥ ૧૨૧૩॥
MSS@1214@1અન તનામધેયાય સવાર્કારિવધાિયને ।
MSS@1214@2સમ તમ ત્રવાચ્યાય િવશ્વૈકપતયે નમઃ॥ ૧૨૧૪॥
MSS@1215@1અન તપદિવ યાસરચના સરસા કવેઃ ।
MSS@1215@2બુધાે યિદ સમીપસ્થાે ન કુજ યઃ પુરાે યિદ॥ ૧૨૧૫॥
MSS@1216@1અન તપારં િકલ શ દશાસં્ત્ર વ પં તથાયુબર્હવશ્ચ િવઘ્નાઃ ।
MSS@1216@2યત્ સારભૂતં તદુપાસનીયં હંસયૈર્થા ક્ષીર મવા બુમ યાત્॥ ૧૨૧૬॥
MSS@1217@1અન તરત્નપ્રભવસ્ય યસ્ય િહમં ન સાૈભાગ્યિવલાેઽિપ તમ્ ।
MSS@1217@2અેકાે િહ દાષેાે ગુણસિંનપાતે િનમ જતી દાેઃ િકરણે વવાઙ્કઃ॥ ૧૨૧૭॥
MSS@1218@1અન તરમિર વદ્યાદ્ અિરસિેવનમવે ચ અરેરન તરં મત્રમ્ ઉદાસીનં તયાેઃ
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પરમ્॥
MSS@1219@1અન તિવભવભ્રષ્ટા દાૈ ભાર્ગ્યપિરતાિપની ।
MSS@1219@2શાેચ્ય ત પ્રા ય વ વં ભ ર્હીનવે નાિયકા॥ ૧૨૧૯॥
MSS@1220@1અન તશાસં્ત્ર બહુલાશ્ચ િવદ્યાઃ વ પશ્ચ કાલાે બહુિવધ્નતા ચ ।
MSS@1220@2યત્ સારભૂતં તદુપાસનીયં હંસાે યથા ક્ષીર મવા બુમ યાત્॥ ૧૨૨૦॥
MSS@1221@1અન તાસાૈ ક તઃ કિવકુમુદબ ધાેઃ ક્ષ તપતે સ્ત્રલાેક યં દ્રા તિદહ
કથમસ્યાઃ સ્થ તિર ત ।
MSS@1221@2મુધેયં વઃ શઙ્કા કલયત િકયદ્દપર્ણતલં િવશાલા િક તત્ર સુ્ફર ત
ન કવી દ્રપ્ર તકૃ તઃ॥ ૧૨૨૧॥
MSS@1222@1અન તાેદ્ભૂતભૂતાૈઘસકુંલે ભૂતલેઽ ખલે ।
MSS@1222@2શસે્ત્ર શાસે્ત્ર િત્રચતુરાશ્ચતુરા યિદ માદશૃાઃ॥ ૧૨૨૨॥
MSS@1223@1અન ય ણશ્રીમર્લયવનજન્માયમિનલાે િનપીય વેદા બુ
મરમકરસભંુ તિવભવમ્ ।
MSS@1223@2િવદભાર્ણાં ભૂિર પ્રયતમપર ર ભરભસ- પ્રસઙ્ગાદેઙ્ગાિન
દ્વગુણપુલકાસ જ તનુતે॥ ૧૨૨૩॥
MSS@1224@1અન યશાેભા ભભવેયમાકૃ તિવમાનના સભુ્રુ કુતઃ િપતુગ્ ર્હે ।
MSS@1224@2પરા ભમશા ન તવા ત કઃ કરં પ્રસારયેત્ પન્નગરત્નસચૂયે॥ ૧૨૨૪॥
MSS@1225@1અન યસાધારણકા તકા ત- તનાેરમુ યાઃ િકમુ મ યદેશઃ ।
MSS@1225@2જગ ત્રયીજન્મ તાં િનષ ણા ચત્તાવલીયં િત્રવલી મષેણ॥ ૧૨૨૫॥
MSS@1226@1અન યસાધારણસાૈરભા વતં દધાનમત્યુ વલપુ પસ પદઃ ।
MSS@1226@2ન ચ પકં ઙ્ગગણઃ સષવેે કથં સગુ ધેમર્ લનાત્મનાં ર તઃ
॥ ૧૨૨૬॥
MSS@1227@1અન યસામા યતયા પ્ર સદ્ધ ત્યાગી ત ગીતાે જગતીતલે યઃ ।
MSS@1227@2અભૂદહંપૂિવકયા ગતાનામ્ અતીવ ભૂ મઃ મરમાગર્ણાનામ્॥ ૧૨૨૭॥
MSS@1228@1અન યાલ બન વને પ્રેમ ભાગવતં ભજ ।
MSS@1228@2 ણાં પ્રેમે ત કા માત્રા પ્રાપં્ત પ્રેમ પ્રભાેયર્િદ॥ ૧૨૨૮॥
MSS@1229@1અન યા શ્ચ તય તાે માં યે જનાઃ પયપુાસતે ।
MSS@1229@2તષેાં િનત્યા ભયુક્તાનાં યાેગક્ષેમં વહા યહમ્॥ ૧૨૨૯॥
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MSS@1230@1અન યા શ્રત ચત્તને સિેવતાેઽિપ ચ વાિરદઃ ।
MSS@1230@2 સ ચેન્ન ચેત્ તદા મ યે ચાતકસ્યવૈ પાતકમ્॥ ૧૨૩૦॥
MSS@1231@1અનપે ક્ષતગુ વચના સવાર્ન્ ગ્ર થીન્ િવભેદય ત સ યક્ ।
MSS@1231@2પ્રકટય ત પરરહસ્યં િવમશર્શિ તિન જય ત॥ ૧૨૩૧॥
MSS@1232@1અન ભજ્ઞાય શાસ્ત્રાથાર્ન્ પુ ષાઃ પશબુુદ્ધયઃ ।
MSS@1232@2પ્રાગ યાદ્વક્તુ મચ્છ ત મ ત્રે વ ય તર કૃતાઃ॥ ૧૨૩૨॥
MSS@1233@1અન ભજ્ઞાે ગુણાનાં યાે ન ત્યૈઃ સાેઽનુગ યતે ।
MSS@1233@2ધનાઢ ાેઽિપ કુલીનાેઽિપ ક્રમાયાતાેઽિપ ભપૂ તઃ॥ ૧૨૩૩॥
MSS@1234@1અન ભ યા પર વષેુ સવર્સ વષેુ સાૈહૃદમ્ ।
MSS@1234@2કમર્ણાં ફલમ તી ત િત્રિવધં મનસા ચરેત્॥ ૧૨૩૪॥
MSS@1235@1અન ભલષતઃ શ્રીલીલા જે પરાગિવલપેનં િત્રદશકિરણઃ પાતું
દાનપ્રવાહમવા છતઃ ।
MSS@1235@2િત્રદશસમુનાેગ ધાસ ક્ત િવમુક્તવતઃ સખે બત ખલુ શવા સતંુષ્ટસ્ય
દ્વરેફ તવ સ્થ તઃ॥ ૧૨૩૫॥
MSS@1236@1અન યાસહતાે સાહા પરેણ પિરભૂયતે ।
MSS@1236@2યા લ જનની ડ્યાત્ િક તયા મ દિવદ્યયા॥ ૧૨૩૬॥
MSS@1237@1અન યાસહતા િવદ્યા હતાે રાજિવરાેધકૃત્ ।
MSS@1237@2 વનાથ હતં તીથ વનાથ હતં વ્રતમ્॥ ૧૨૩૭॥
MSS@1238@1અન યાસને િવદ્યાનામ્ અસસંગણ ધીમતામ્ ।
MSS@1238@2અિનગ્રહેણ ચાક્ષાણાં યતે વ્યસનં ણામ્॥ ૧૨૩૮॥
MSS@1239@1અન યાસને વેદાનામ્ આચારસ્ય ચ વજર્નાત્ ।
MSS@1239@2આલસ્યાદન્નદાષેાચ્ચ ત્યુિવપ્રાન્ જઘાંસ ત॥ ૧૨૩૯॥
MSS@1240@1અન યાસહૈર્તા િવદ્યા િનત્યહાસહૈર્તાઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@1240@2કુબીજેન હતં ક્ષતંે્ર ત્યદાષેૈહર્તા પાઃ॥ ૧૨૪૦॥
MSS@1241@1અનભ્ર ષ્ટઃ શ્રવણા તસ્ય સર વતી િવભ્રમજન્મભૂ મઃ ।
MSS@1241@2વૈદભર્ર તઃ કૃ તનામુદે ત સાૈભાગ્યલાભપ્ર તભૂઃ પદાનામ્॥ ૧૨૪૧॥
MSS@1242@1અનભ્રેિવદ્યુતં દૃ ટ્વા દ ક્ષણાં િદશમા શ્રતામ્ ।
MSS@1242@2રાત્રાિવ દ્રધનુશ્ચાિપ િવતં દ્વિત્રમા સકમ્॥ ૧૨૪૨॥
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MSS@1243@1અનમ્રાક્રમણં શાૈય ધનં િનજભુ જતમ્ ભાયાર્ પાનુ પા ચ
પુ ષસ્યેહ યજુ્યતે॥
MSS@1243@2અ યથા તુ િકમેતને પેણાિપ । । ।
MSS@1244@1અનયનપથે પ્રયે ન વ્યથા યથા દૃ ય અેવ દુ પ્રાપે ।
MSS@1244@2 લાનવૈ કેવલં િન શ તપન શલા વાસરે વલ ત॥ ૧૨૪૪॥
MSS@1245@1અનયશ્ચ નયશ્ચાિપ દૈવાત્ સ પદ્યતે નરૈઃ ।
MSS@1245@2તદ્વશાત્ કુ તે કમર્ શભુાશભુફલં પુમાન્॥ ૧૨૪૫॥
MSS@1246@1અનયા કૃતમ યભુક્તયા વસધુાગાેચરયા િવરક્તયા ।
MSS@1246@2અ તશાિય મહે દ્રયાે ષતાં વપષુા િક ન તવાવરાેધનમ્॥ ૧૨૪૬॥
MSS@1247@1અનયા જઘનાભાેગભરમ થરયાનયા ।
MSS@1247@2અ યતાેઽિપ વ્રજ ત્યા મે હૃદયે િનિહતં પદમ્॥ ૧૨૪૭॥
MSS@1248@1અનયા તવ પસીમયા કૃતસસં્કારિવબાેધનસ્ય મે ।
MSS@1248@2 ચરમ યવલાેિકતાદ્ય સા તમા ઢવતી શુ ચ મતા॥ ૧૨૪૮॥
MSS@1249@1અનયાનુક્રમ ણકયા મુક્તામણયાે મયા ભિહતાઃ ।
MSS@1249@2અેકૈકાેઽિપ િહ ભા વાન્ િક પનુરેષાં િનગદ્યતે િનકરઃ॥ ૧૨૪૯॥
MSS@1250@1અનયા રત્નસ દ્ યા સાગર લહલહ સ િક મહ લહર ભઃ ।
MSS@1250@2 વદ્વ લભા વરાક્યાે વહ ત વષાર્સુ વાર ણ॥ ૧૨૫૦॥
MSS@1251@1અનયા સરુકા યમાનયા સહ યાેગઃ સલુભ તુ ન વયા ।
MSS@1251@2ઘનસં તયા બુદાગમે કુમુદેનવે િનશાકર વષા॥ ૧૨૫૧॥
MSS@1252@1અનયનેવે રાજ્યશ્રીદ યનેવે મન વતા ।
MSS@1252@2મ લાૈ સાથ િવષાદેન પ દ્મનીવ િહમા ભસા॥ ૧૨૫૨॥
MSS@1253@1અનયાેરનવદ્યાઙ્ ગ તનયાજૃેર્ ભમાણયાેઃ ।
MSS@1253@2અવકાશાે ન પયાર્પ્ત તવ બાહુલતા તરે॥ ૧૨૫૩॥
MSS@1254@1અનયાે િવનય તસ્ય િવિધયર્સ્યાનવુતર્તે ।
MSS@1254@2નયઃ સ યક્પ્રયુક્તાેઽિપ ભાગ્યહીનસ્ય દુનર્યઃ॥ ૧૨૫૪॥
MSS@1255@1અનઘ્ય સાૈ દય જગદુપિર માધુયર્લહર - પર તં સાૈર યં
િદ શ િદ શ રસકૈવ્યસિનતા ।
MSS@1255@2ઇ ત પ્રીત્યા મા ભ વિય ખલુ રસાલે વ્યવ સતં ક અેવં નીતે યદ સ

110 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

કટુક ટૈ પહતઃ॥ ૧૨૫૫॥
MSS@1256@1અનઘ્યર્મિપ મા ણક્યં હેમાશ્રયમપેક્ષતે ।
MSS@1256@2અનાશ્રયા ન શાેભ તે પ ડતા વિનતા લતાઃ॥ ૧૨૫૬॥
MSS@1257@1અનઘ્યર્લાવ યિનધાનભૂ મનર્ કસ્ય લાેભં લટભા તનાે ત ।
MSS@1257@2અવૈ મ પુ પાયુધયા મકાેઽસ્યામ્ અિવશ્વસન્ ન ક્ષણમે ત િનદ્રામ્॥ ૧૨૫૭॥
MSS@1258@1અનઘ્યાર્ યિપ રત્નાિન લ ય તે િવભવૈઃ સખુમ્ ।
MSS@1258@2દુલર્ભાે રત્નકાેટ ાિપ ક્ષણાેઽિપ િહ ગતાયષુઃ॥ ૧૨૫૮॥
MSS@1259@1અનથર્કં િવપ્રવાસં ગ્ હે યઃ પાપૈઃ સિંધ પરદારા ભમશર્મ્ ।
MSS@1259@2દ ભં તૈ યં પૈશનંુ મદ્યપાનં ન સવેતે યઃ સ સખુી સદૈવ॥ ૧૨૫૯॥
MSS@1260@1અનથર્મકરાગારાદ્ અ માત્ સસંારસાગરાત્ ।
MSS@1260@2ઉડ્ડીયતે િન દ્વગંે સવર્ત્યાગને પતુ્રક॥ ૧૨૬૦॥
MSS@1261@1અનથર્મથર્તઃ પ યન્ન્ અથ ચવૈા યનથર્તઃ ।
MSS@1261@2ઇ દ્રયૈઃ પ્ર તાે બાલઃ સદુુઃખં મ યતે સખુમ્॥ ૧૨૬૧॥
MSS@1262@1અનથા શ્ચાથર્ પેણ અથાશ્ચાનથર્ પતઃ ।
MSS@1262@2અથાર્યવૈ િહ કેષાં ચદ્ ધનનાશાે ભવત્યુત॥ ૧૨૬૨॥
MSS@1263@1અનથાર્ હ્યથર્ પાશ્ચ અથાર્શ્ચાનથર્ િપણઃ ।
MSS@1263@2ભવ ત તે િવનાશાય દૈવાયત્તસ્ય રાેચતે॥ ૧૨૬૩॥
MSS@1264@1અન થતપર્ણં િવત્તં ચત્તમ યાનદપર્ણમ્ ।
MSS@1264@2અતીથર્સપર્ણં દેહં પયર્ તે શાેચ્યતાં વ્રજેત્॥ ૧૨૬૪॥
MSS@1265@1અન થ વાન્મનુ યાણાં ભયાત્ પિરજનસ્ય ચ ।
MSS@1265@2મયાર્દાયામમયાર્દાઃ સ્ત્રય તષ્ઠ ત ભ ર્ષુ॥ ૧૨૬૫॥
MSS@1266@1અનથ ચવૈ િનરતમ્ અથ ચવૈ પરાઙ્મખુમ્ ।
MSS@1266@2ન તં ભતાર્ર મચ્છ ત ષ ઢં પ ત મવ સ્ત્રયઃ॥ ૧૨૬૬॥
MSS@1267@1અનથાઽ યથર્ પેણ તથાથાઽનથર્ પભાક્ ।
MSS@1267@2ઉ પદ્યતે િવનાશાય ત માદુક્તં પર ક્ષયેત્॥ ૧૨૬૭॥
MSS@1268@1અનલંકૃતાેઽિપ માધવ હર સ મનાે મે સદા પ્રસભમ્ ।
MSS@1268@2િક પનુરલંકૃત વં સ પ્ર ત નખરક્ષતૈ તસ્યાઃ॥ ૧૨૬૮॥
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MSS@1269@1અનલઃ શીતનાશાય િવષનાશાય ગા ડમ્ ।
MSS@1269@2િવવેકાે દુઃખનાશાય સવર્નાશાય દુમર્ તઃ॥ ૧૨૬૯॥
MSS@1270@1અનલઃ સ લલા તઃ કા ત્તકેયાેઽિપ વિહ્નતઃ ।
MSS@1270@2ગૂઢં િહ મહતાં જન્મ પિરચ્છેત્તું ક ઈશ્વરઃ॥ ૧૨૭૦॥
MSS@1271@1અનલસજવાપુ પાે પીડચ્છિવ પ્રથમં તતઃ સમદયવનીગ ડચ્છાયં
પનુમર્ધુિપઙ્ગલમ્ ।
MSS@1271@2તદનુ ચ નવ વણાર્દશર્પ્રભં શ શન તત ત ણતગરાકારં બ બં
િવભા ત નભ તલે॥ ૧૨૭૧॥
MSS@1272@1અનલ ત ભનિવદ્યાં સભુગ ભવાન્ િનયતમવે ના ત ।
MSS@1272@2મન્મથશરા ગ્ તપ્તે હૃિદ મે કથમ યથા વસ સ॥ ૧૨૭૨॥
MSS@1273@1અન પં જ પ તઃ ક ત બત ગતા નાે યમપુરં પુર તાદ માકં િવ તનયના
વ્યાત્તવદનાઃ ।
MSS@1273@2અતીતા યદે્યવં ન િહ િનજિહતં ચેત સ વયં વહામાે હા માેહાદ્
િવષયિવષ તાદવ સતાઃ॥ ૧૨૭૩॥
MSS@1274@1અન પં સતંાપં શમય ત મનાજેન્મજિનતં તથા શીતં સ્ફ તં
િહમવ ત િનશીથે ગ્લપય ત ।
MSS@1274@2તદેવં કાેઽ યૂ મા રમણપિરર ભાે સવ મલત્-
પુર ધ્રીનીર ધ્ર તનકલશજન્મા િવજયતે॥ ૧૨૭૪॥
MSS@1275@1અન પ ચ તાભરમાેહિનશ્ચલા િવલાેક્યમાનવૈ કરાે ત સા વસમ્ ।
MSS@1275@2 વભાવશાેભાન તમાત્રભષૂણા તનુ તવેયં બત િક નુ સુ દિર॥ ૧૨૭૫॥
MSS@1276@1અન પ વાત્ પ્રધાન વાદ્ વંશસ્યવેેતરે વરાઃ ।
MSS@1276@2િવ જગીષાે ર્પતયઃ પ્રયા ત પિરવારતામ્॥ ૧૨૭૬॥
MSS@1277@1અનવદ્યમવદં્ય સ્યાદ્ વા ણીલેશમાત્રતઃ ।
MSS@1277@2તદ્વ ચ્છ યાે િવ દ્ધાથાર્દ્ િવગુરાેરેવ ન ય ત॥ ૧૨૭૭॥
MSS@1278@1અનવરતકનકિવતરણ- જલલવ તકરતરઙ્ ગતા થતતેઃ ।
MSS@1278@2ભ ણ તિરવ મ તમર્ તિરવ ચેષ્ટા ચેષ્ટેવ ક તર તિવમલા॥ ૧૨૭૮॥
MSS@1279@1અનવરતધનજુ્યાર્સ્ફાલનકૂ્રરપવૂ રિવિકરણસિહ વેદલેશરૈ ભન્નમ્ ।
MSS@1279@2અપ ચતમિપ ગાત્રં વ્યાયત વાદલકં્ષ્ય ગિરચર ઇવ નાગઃ પ્રાણસારં
બભ ત॥ ૧૨૭૯॥

112 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@1280@1અનવરતનયનિવગ લત- જલલવઘિટતાક્ષસતૂ્રવલયને ।
MSS@1280@2 ત્યુંજય મવ જપ ત વદ્ગાતે્રં િવરિહણી બાલા॥ ૧૨૮૦॥
MSS@1281@1અનવરતનયનિવગ લત- જલલવપિરમુ ષતપ ત્રલખેા તમ્ ।
MSS@1281@2કરતલિનષ ણમબલે વદન મદં કં ન તાપય ત॥ ૧૨૮૧॥
MSS@1282@1અનવરતપરાપેકરણ-વ્યગ્રીભવદમલચેતસાં મહતામ્ ।
MSS@1282@2આપાતકાટવાિન સુ્ફર ત વચનાિન ભષે નીવ॥ ૧૨૮૨॥
MSS@1283@1અનવરતરસને રાગભા કરજપિરક્ષ તલ ધસં તવને ।
MSS@1283@2સપિદ ત ણપ લવને વ વા િવગતદયં ખલુ ખ ડતને મ લે॥ ૧૨૮૩॥
MSS@1284@1અનવસરે ચ યદુ તં સભુા ષતં તચ્ચ ભવ ત હાસ્યાય ।
MSS@1284@2રહ સ પ્રાૈઢવધનૂાં ર તસમયે વેદપાઠ ઇવ॥ ૧૨૮૪॥
MSS@1285@1અનવ સ્થત ચત્તસ્ય ન જને ન વને સખુમ્ ।
MSS@1285@2જને દહ ત સસંગા વને સઙ્ગિવવજર્નમ્॥ ૧૨૮૫॥
MSS@1286@1અનવ સ્થત ચત્તાનાં પ્રસાદાેઽિપ ભયંકરઃ ।
MSS@1286@2સપ હ ત િકલ નેહાદ્ અપત્યાિન ન વૈરતઃ॥ ૧૨૮૬॥
MSS@1287@1અનવિહતઃ િકમશ તાે િવબુધૈર ય થતઃ િકમ તર સકઃ ।
MSS@1287@2સવકષાેઽિપ કાલ તરય ત સકૂ્તાિન ન કવીનામ્॥ ૧૨૮૭॥
MSS@1288@1અનવા યં ચ શાેકેન શર રં ચાપેત યતે ।
MSS@1288@2અ મત્રાશ્ચ પ્રહૃ ય ત મા મ શાેકે મનઃ કૃથાઃ॥ ૧૨૮૮॥
MSS@1289@1અનવે ક્ષતમયાર્દં ના તકં િવપ્રલુ પકમ્ ।
MSS@1289@2અર ક્ષતારમત્તારં પં િવદ્યાદધાેગ તમ્॥ ૧૨૮૯॥
MSS@1290@1અનવ્યયે વ્યયં યા ત વ્યયે યા ત સિુવ તમ્ ।
MSS@1290@2અપવૂર્ તવ કાેશાેઽયં િવદ્યાકાેશષેુ ભાર ત॥ ૧૨૯૦॥
MSS@1291@1અન સ સીદ ત સકૈતવત્મર્િન પ્રચુરભારભરક્ષિપતાૈક્ષકે ।
MSS@1291@2ગુ ભરાેદ્ધરણાેદુ્ધરકંધરં મર ત સાર થરેષ ધુરંધરમ્॥ ૧૨૯૧॥
MSS@1292@1અનસયૂઃ કૃતપ્રજ્ઞઃ શાેભના યાચરન્ સદા ।
MSS@1292@2અકૃચ્છ્ર ાત્ સખુમા ાે ત સવર્ત્ર ચ િવરાજતે॥ ૧૨૯૨॥
MSS@1293@1અનસયૂા ક્ષમા શા તઃ સતંાષેઃ પ્રયવાિદતા ।
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MSS@1293@2કામક્રાેધપિરત્યાગઃ શષ્ટાચારિનદશર્નમ્॥ ૧૨૯૩॥
MSS@1294@1અનસયૂાજર્વં શાૈચં સતંાષેઃ પ્રયવાિદતા ।
MSS@1294@2દમઃ સત્યમનાયાસાે ન ભવ ત દુરાત્મનામ્॥ ૧૨૯૪॥
MSS@1295@1અન ત મતસારસ્ય તજેસ ત દ્વજૃ ભતમ્ ।
MSS@1295@2યને પાષાણખ ડસ્ય મૂલ્યમ પં વસુધંરા॥ ૧૨૯૫॥
MSS@1297@1અનાક લતમાનુ યાઃ ક્ષમાસં પશર્વ જતાઃ ।
MSS@1297@2પ્ર તબુદ્ધનૈર્ સવે્ય તે પવૂર્દેવિવરાેિધનઃ॥ ૧૨૯૭॥
MSS@1298@1અનાકાશે ચ દ્રઃ સર સજદલદ્વ દ્વસિહતાે ગ્ હીતઃ પશ્ચાધ કુિટલકુિટલૈઃ
સાેઽિપ ત મરૈઃ ।
MSS@1298@2સધુાં મુ ચત્યુચ્ચૈરિનશમથ સમંાેહજનની ં િકમુ પાતાલીયં વદત
જગતઃ કતુર્મુિદતા॥ ૧૨૯૮॥
MSS@1299@1અનાકૂતૈરેવ પ્રયસહચર ણાં શશતુયા વચાે ભઃ પા ચાલી મથનુમધનુા
સગંમિયતુમ્ ।
MSS@1299@2ઉપાદત્તે નાે વા િવરમ ત ન વા કેવલ મયં કપાેલાૈ કલ્યાણી
પુલકમુકુલૈદર્ તુરય ત॥ ૧૨૯૯॥
MSS@1300@1અનાકૃષ્ટસ્ય િવષયૈિવદ્યાનાં પારદશૃ્વનઃ ।
MSS@1300@2તસ્ય ધમર્રતેરાસીદ્ દ્ધ વં જરસા િવના॥ ૧૩૦૦॥
MSS@1301@1અનાગતં ભયં દૃ ટ્વા ની તશાસ્ત્રિવશારદઃ ।
MSS@1301@2અવસન્મષૂક તત્ર કૃ વા શતમખંુ બલમ્॥ ૧૩૦૧॥
MSS@1302@1અનાગતં યઃ કુ તે સ શાેભતે સ શાેચતે યાે ન કરાેત્યનાગતમ્ ।
MSS@1302@2વને વસન્નવે જરામપુાગતાે બલસ્ય વાચા ન કદાિપ િહ શ્રુતા॥ ૧૩૦૨॥
MSS@1303@1અનાગતં િહ બુ યેત યચ્ચ કાય પુરઃ સ્થતમ્ ।
MSS@1303@2ન તુ બુ દ્ધક્ષયાત્ િક ચદ્ અ તક્રામેત્ પ્રયાજેનમ્॥ ૧૩૦૩॥
MSS@1304@1અનાગતવત ચ તાં કૃ વા ય તુ પ્રહૃ ય ત ।
MSS@1304@2સ તરસ્કારમા ાે ત ભગ્ ભા ડાે દ્વ ે યથા॥ ૧૩૦૪॥
MSS@1305@1અનાગતવતી ં ચ તાં યાે નરઃ કતુર્ મચ્છ ત ।
MSS@1305@2સ ભૂમાૈ પા ડુરઃ શતેે સાેમશમર્િપતા યથા॥ ૧૩૦૫॥
MSS@1306@1અનાગતિવધાતા ચ પ્રત્યુ પન્નમ તશ્ચ યઃ ।
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MSS@1306@2દ્વવવે સખુમેધેતે દ ઘર્સતૂ્રી િવન ય ત॥ ૧૩૦૬॥
MSS@1307@1અનાગતિવધાતારમ્ અપ્રમત્તમકાપેનમ્ ।
MSS@1307@2સ્થરાર ભમદ નં ચ નરં શ્રી પ તષ્ઠ ત॥ ૧૩૦૭॥
MSS@1308@1અનાગતિવધાનં ચ કતર્વં્ય િવષયે પૈઃ॥
MSS@1308@2આગમશ્ચાિપ કતર્વ્ય તથા દાષેાે ન યતે॥ ૧૩૦૮॥
MSS@1309@1અનાગતિવધાનં તુ કતર્વં્ય શભુ મચ્છતા ।
MSS@1309@2આપદં શઙ્કમાનને પુ ષેણ િવપ શ્ચતા॥ ૧૩૦૯॥
MSS@1310@1અનાગતાપેધં િહસ્રં દુબુર્ દ્ધમબહુશ્રુતમ્ ।
MSS@1310@2ત્ય તાપેાતં્ત મદ્યપાનદ્યૂતસ્ત્રી ગયા પ્રયમ્॥ ૧૩૧૦॥
MSS@1310@3કાય મહ ત યુ નાે હીયતેઽથર્પ તઃ શ્રયા॥ ૧૩૧૦॥
MSS@1311@1અનાઘ્રાતં પુ પં િકસલયમલનંૂ કર હૈરનાિવદં્ધ રત્નં મધુ
નવમના વાિદતરસમ્ ।
MSS@1311@2અખ ડં પુ યાનાં ફલ મવ ચ તદૂ્રપમનઘં ન ને ભાે તારં ક મહ
સમપુસ્થાસ્ય ત િવિધઃ॥ ૧૩૧૧॥
MSS@1312@1અનાતપત્રાેઽ યયમત્ર લક્ષ્યતે સતાતપત્રૈિરવ સવર્તાે તઃ ।
MSS@1312@2અચામરાેઽ યષે સદૈવ વીજ્યતે િવલાસબાલવ્યજનને કાેઽ યયમ્॥ ૧૩૧૨॥
MSS@1313@1અનાતુરાે ક ઠતયાેઃ પ્ર સ યતા સમાગમનેાિપ ર તનર્ માં પ્ર ત ।
MSS@1313@2પર પરપ્રા પ્તિનરાશયાવેર્રં શર રનાશાેઽિપ સમાનુરાગયાેઃ॥ ૧૩૧૩॥
MSS@1314@1અનાત્મવાન્ નયદ્વષેી વધર્યન્નિરસ પદઃ ।
MSS@1314@2પ્રા યાિપ મહદૈશ્વય સહ તને િવન ય ત॥ ૧૩૧૪॥
MSS@1315@1અનાથાનાં દિરદ્રાણાં બાલ દ્ધતપ વનામ્ ।
MSS@1315@2અ યાયપિરભૂતાનાં સવષાં પા થવાે ગ તઃ॥ ૧૩૧૫॥
MSS@1316@1અનાથાનાં નાથાે ગ તરગ તકાનાં વ્યસિનનાં િવનેતા ભીતાનામભયમ તીનાં
ભરવશઃ ।
MSS@1316@2સહૃુદ્બ ધુઃ વામી શરણમપુકાર વરગુ ઃ િપતા માતા ભ્રાતા જગ ત
પુ ષાે યઃ સ પ તઃ॥ ૧૩૧૬॥
MSS@1317@1અનાથાન્ રાે ગણાે યશ્ચ પતુ્રવત્ પિરપાલયેત્ ।
MSS@1317@2ગુ ણા સમનુજ્ઞાતઃ સ ભષક્ચ્છ દમશ્નુતે॥ ૧૩૧૭॥
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MSS@1318@1અનાદરપરાે િવદ્વાન્ ઈહમાનઃ સ્થરાં શ્રયમ્ ।
MSS@1318@2અગ્ ેઃ શષે ણાચ્છેષં શત્રાેઃ શષંે ન શષેયેત્॥ ૧૩૧૮॥
MSS@1319@1અનાદરહતાં સવેાં દા પત્યં પ્રેમવ જતમ્ ।
MSS@1319@2મતૈ્રી ં ચ હેતુસાપેક્ષાં ચે તના નાિધકુવર્તે॥ ૧૩૧૯॥
MSS@1320@1અનાદરાલાેકિવ દ્ધશાેકઃ િપતુઃ પ્રયાવાક્યવશગંતસ્ય ।
MSS@1320@2આૈત્તાનપાિદજર્ગતાં શર યમ્ આરા ય િવ ં પદમ યમાયાત્॥ ૧૩૨૦॥
MSS@1321@1અનાદાયી વ્યયં કુયાર્દ્ અસહાયી રણ પ્રયઃ ।
MSS@1321@2આતુરઃ સવર્ભક્ષી ચ નરઃ શીઘં્રિવન ય ત॥ ૧૩૨૧॥
MSS@1322@1અનાિદધાિવ વપરંપરાયા હેતુસ્રજઃ સ્રાેત સ વેશ્વરે વા ।
MSS@1322@2આયત્તધીરેષ જન તદાયાર્ઃ િકમીદશૃઃ પયર્નુયાેગયાેગ્યઃ॥ ૧૩૨૨॥
MSS@1323@1અનાિદષ્ટાેઽિપ ભપૂસ્ય દૃ ટ્વા હાિનકરં ચ યઃ ।
MSS@1323@2યતતે તસ્ય નાશાય સ ત્યાેઽહા મહીભુ મ્॥ ૧૩૨૩॥
MSS@1324@1અનાદતૃ્યાૈ ચત્યં િહ્રયમિવગણ યા તમહતી ં યદેતસ્યા યથ
ધનલવદુરાશાતર લતાઃ ।
MSS@1324@2અલીકાહંકાર વરકુિટ લતભ્રૂ ણ ધિનનાં મખુાિન પ્રેક્ષ્ય તે
િધ ગદમ તદુ પૂરમુદરમ્॥ ૧૩૨૪॥
MSS@1325@1અનાદેયં નાદદ ત પિરક્ષીણાેઽિપ પા થવઃ ।
MSS@1325@2ન ચાદેયં સ દ્ધાેઽિપ સૂ મમ યથર્મુ જેત્॥ ૧૩૨૫॥
MSS@1326@1અનાદેયસ્ય ચાદાનાદ્ આદેયસ્ય ચ વજર્નાત્ ।
MSS@1326@2દાૈબર્લ્યં ખ્યા યતે રાજ્ઞઃ સ પ્રેત્યેહ ચ ન ય ત॥ ૧૩૨૬॥
MSS@1327@1અનાદ્ય તા તુ સા ણા અ તદહગતા ણામ્ ।
MSS@1327@2િવનાશય ત સભંૂતા અયાેિનજ ઇવાનલઃ॥ ૧૩૨૭॥
MSS@1328@1અનાપ્તપુ યાપેચયૈદુર્રાપા ફલસ્ય િનધૂર્તર ઃ સિવત્રી ।
MSS@1328@2તુલ્યા ભવદ્દશર્નસ પદેષા ષ્ટેિદવાે વીતબલાહકાયાઃ॥ ૧૩૨૮॥
MSS@1329@1અના ાયમલા વેદા બ્રાહ્મણસ્યાવ્રતં મલમ્ ।
MSS@1329@2મલં થવ્યા વાહીકાઃ પુ ષસ્યા તં મલમ્॥ ૧૩૨૯॥
MSS@1330@1અનાયકા િવન ય ત ન ય ત બહુનાયકાઃ ।
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MSS@1330@2સ્ત્રીનાયકા િવન ય ત ન ય ત શશનુાયકાઃ॥ ૧૩૩૦॥
MSS@1331@1અનાયકે ન વ તવં્ય ન વસદ્ે બહુનાયકે ।
MSS@1331@2સ્ત્રીનાયકે ન વ તવં્ય ન વસદ્ે બાલનાયકે॥ ૧૩૩૧॥
MSS@1332@1અનાયવ્યયકતાર્ ચ અનાથઃ કલહ પ્રયઃ ।
MSS@1332@2આતુરઃ સવર્ભક્ષી ચ નરઃ શીઘં્ર િવન ય ત॥ ૧૩૩૨॥
MSS@1333@1અનાયાસકૃશં મ યમ્ અશઙ્કતરલે દશૃાૈ ।
MSS@1333@2અભષૂણમનાેહાિર વપવુર્ય સ સભુ્રવુઃ॥ ૧૩૩૩॥
MSS@1334@1અનાિય દેશઃ કતમ વયાદ્ય વસ તમુક્તસ્ય દશાં વનસ્ય ।
MSS@1334@2 વદાપ્તસકેંતતયા કૃતાથાર્ શ્રવ્યાિપ નાનને જનને સજં્ઞા॥ ૧૩૩૪॥
MSS@1335@1અનારતં તને પદેષુ લ ભતા િવભજ્ય સ ય ગ્વિનયાેગસ ક્રયાઃ ।
MSS@1335@2ફલ ત્યુપાયાઃ પિર િંહતાયતી પેત્ય સઘંષર્ મવાથર્સ પદઃ॥ ૧૩૩૫॥
MSS@1336@1અનારતં પ્ર તિદશં પ્ર તદેશં જલે સ્થલે ।
MSS@1336@2 ય તે ચ મ્રય તે ચ બુદુ્બદા ઇવ વાિર ણ॥ ૧૩૩૬॥
MSS@1337@1અનારતપિર ખલન્નયનવાિરધારાશત-
પ્ર દ્ધપથિન ગાસ લલ દ્ધયાનાેદ્યમા ।
MSS@1337@2 વદ યિરપુકા મની બહુિવદેશયાનૈ ષણી િવિન દ ત વલદ્દશૃા ગુ ષાશ્રપંુ
પ્રા ષમ્॥ ૧૩૩૭॥
MSS@1338@1અનાર ધાક્ષપેં પરમકૃતવા પવ્ય તકરં િનગૂઢા ત તાપં
હૃદયિવિનપીતં વ્યવ સતમ્ ।
MSS@1338@2કૃશાઙ્ગ્યા ય પાપે વ્રજ ત મિય નૈરા યિપશનંુ શ્લથૈરઙ્ગૈ કં્ત
હૃદય મદમનુ્મૂલય ત તત્॥ ૧૩૩૮॥
MSS@1339@1અનાર યા ભવ ત્યથાર્ઃ કે ચન્ િનતં્ય તથાગતાઃ ।
MSS@1339@2કૃતઃ પુ ષકારાેઽિપ ભવેદે્યષુ િનરથર્કઃ॥ ૧૩૩૯॥
MSS@1340@1અનાર ભ તુ કાયાર્ણાં પ્રથમં બુ દ્ધલક્ષણમ્ ।
MSS@1340@2આર ધસ્યા તગમનં દ્વતીયં બુ દ્ધલક્ષણમ્॥ ૧૩૪૦॥
MSS@1341@1અનારા ય કાલીમના વાદ્ય ગાૈડી- તે મ ત્રત ત્રા દ્વના શ દચાૈયાર્ત્ ।
MSS@1341@2પ્રબ ધં પ્રગ ભં પ્રકતુ પ્રવક્તું િવિર ચપ્રપ ચે મદ યઃ
કિવઃ કઃ॥ ૧૩૪૧॥
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MSS@1342@1અનારાેગ્યમનાયુ યમ્ અ વગ્ય ચા તભાજેનમ્ ।
MSS@1342@2અપુ યં લાેકિવ દ્વષં્ટ ત માત્ તત્ પિરવજર્યેત્॥ ૧૩૪૨॥
MSS@1343@1અનાયર્તા િનષુ્ઠરતા કૂ્રરતા િન ક્રયાત્મતા ।
MSS@1343@2પુ ષં વ્ય જય તીહ લાેકે કલષુયાેિનજમ્॥ ૧૩૪૩॥
MSS@1344@1અનાયર્પ્રજ્ઞાના મહ જનવધનૂાં િહ મનસાે મહાશલ્યં કણ તવ
કનકજ બૂિકસલયઃ ।
MSS@1344@2ભ્રમન્ ભક્ષાહેતાેરિધનગિર બુદ્ધાેઽ સ ન મયા ? વયૈતાવદ્વષેઃ પ થક
ન િવધેયઃ પનુરિપ॥ ૧૩૪૪॥
MSS@1345@1અનાયર્મ યાચિરતં કુમાયાર્ ભવાન્ મમ ક્ષા યતુ સાૈ ય તાવત્ ।
MSS@1345@2હંસાેઽિપ દેવાંશતયા સ વ દ્યઃ શ્રીવ સલ મવે િહ મ સ્યમૂ તઃ॥ ૧૩૪૫॥
MSS@1346@1અનાયર્ ત્તમપ્રાજ્ઞમ્ અસયૂકમધા મકમ્ ।
MSS@1346@2અનથાર્ઃ ક્ષપ્રમાયા ત વાગ્દુષં્ટ ક્રાેધનં તથા॥ ૧૩૪૬॥
MSS@1347@1અનાયણ કૃતઘે્નન સગં તમ ન યજુ્યતે ।
MSS@1347@2િવનાશમિપ કાઙ્ક્ષ ત જ્ઞાતીનાં જ્ઞાતયઃ સદા॥ ૧૩૪૭॥
MSS@1348@1અનાલાેક્ય વ્યયં કત્તાર્ અનાથઃ કલહ પ્રયઃ ।
MSS@1348@2આતુરઃ સવર્ક્ષતે્રષેુ નરઃ શીઘં્ર િવન ય ત॥ ૧૩૪૮॥
MSS@1349@1અનાલાેચ્ય પ્રે ણઃ પિરણ તમનાદતૃ્ય સહૃુદ વયાકા ડે માનઃ િક મ ત સરલે
સ પ્ર ત કૃતઃ ।
MSS@1349@2સમાકૃષ્ટા હ્યેતે પ્રલયદહનાેદ્ભાસરુ શખાઃ
વહ તનેાઙ્ગારા તદલમધનુાર ય િદતૈઃ॥ ૧૩૪૯॥

MSS@1350@1અનાવત કાલાે વ્રજ ત સ થા તન્ન ગ ણતં દશા તા તાઃ સાેઢા
વ્યસનશતસ પાતિવધુરાઃ ।
MSS@1350@2િકયદ્વા વક્ષ્યામઃ િક મવ બત નાત્મ યપુકૃતં વયં યાવત્તાવત્ પનુરિપ
તદેવ વ્યવ સતમ્॥ ૧૩૫૦॥
MSS@1351@1અનાવ જત ચત્તાિપ ધ્રવું સવાર્ન્ પ્રધાવ ત ।
MSS@1351@2ફલં ન લભતે િક ચત્ ણા ણવ કા મની॥ ૧૩૫૧॥
MSS@1352@1અનાિવલં ફલં ભુઙ્ક્તે િવષયાણામનુ સકુઃ ।
MSS@1352@2ઉ સકુાે લ ધરાેકેણ તત્ર શાેકેન શીયર્તે॥ ૧૩૫૨॥
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MSS@1353@1અના તનવદ્વારપ જરે િવહગાિનલઃ ।
MSS@1353@2ય ત્તષ્ઠ ત તદાશ્ચય િવયાેગે તસ્ય કા કથા॥ ૧૩૫૩॥
MSS@1354@1અના તાઃ વવણષુ સવર્સાધારણાઃ પુરા ।
MSS@1354@2નાયા બભવૂુિનવરાે યતઃ સવાઽભવ જનઃ॥ ૧૩૫૪॥
MSS@1355@1અના ષ્ટહતે દેશે સસ્યે ચ પ્રલયં ગતે ।
MSS@1355@2ધ યા તાત ન પ ય ત દેશભઙ્ગં કુલક્ષયમ્॥ ૧૩૫૫॥
MSS@1356@1અના શ્રતા દાનપુ યં વેદપુ યમના શ્રતાઃ ।
MSS@1356@2રાગદ્વષેિવિનમુર્ક્તા િવચર તીહ માે ક્ષણઃ॥ ૧૩૫૬॥
MSS@1357@1અના શ્રતે દપૃ્તગુરાૈ અવજ્ઞાં કલયને્ પઃ ।
MSS@1357@2સવંતન મ ત્ત તુ િનર તમકરાેદુ્ગ મ્॥ ૧૩૫૭॥
MSS@1358@1અનાસ્થા વ તનૂામ ભમતગુણાનામપુહૃતાૈ ઘનાે ગવર્ ત વ્યા ષ ચ
િવિહતાડ બરિવિધઃ ।
MSS@1358@2પ્રહારઃ પાદા યાં યમનમિપ કા ચ્યા ચરણયાેઃ પ્રયાયા િવ બાેકં તિદદ મ ત
ધ યાેઽનુભવ ત॥ ૧૩૫૮॥
MSS@1359@1અના વાિદતસભંાેગાઃ પત તુ તવ શત્રવઃ ।
MSS@1359@2બાલવૈધવ્યદગ્ધાનાં કુલસ્ત્રીણાં તના ઇવ॥ ૧૩૫૯॥
MSS@1360@1અના વાદ્યમિવકે્રયમ્ અનાદેયમની સતમ્ ।
MSS@1360@2દતં્ત િન પકારં યદ્ વ યદાનને તને િકમ્॥ ૧૩૬૦॥
MSS@1361@1અનાિહતા ગ્ ઃ શતગુરય વા ચ સહ્સ્રગુઃ ।
MSS@1361@2સરુાપાે ષલીભતાર્ બ્રઃમહા ગુ ત પગઃ॥ ૧૩૬૧॥
MSS@1362@1અસ પ્ર તગ્રહે યુ તઃ તનેઃ કુ સતયાજકઃ ।
MSS@1362@2અદાષે ત્યક્તુમ યાે યં કમર્સકંરિનશ્ચયાત્॥ ૧૩૬૨॥
MSS@1363@1અનાહૂતઃ પ્રિવશ ત અ ષ્ટાે બહુ ભાષતે ।
MSS@1363@2િવશ્વ સત્યપ્રમત્તષેુ મૂઢચેતા નરાધમઃ॥ ૧૩૬૩॥
MSS@1363A@1અનાહૂતઃ સમાયાતઃ અના ષ્ટ તુ ભાષતે ।
MSS@1363A@2પરિન દાત્મનઃ તુ તશ્ચ વાિર લઘુલક્ષણમ્॥
MSS@1364@1અનાહૂતપ્રિવષ્ટસ્ય દષૃ્ટસ્ય કુ્રદ્ધચ ષા ।
MSS@1364@2 વયમવેાપેિવષ્ટસ્ય વરં ત્યુનર્ ભાજેનમ્॥ ૧૩૬૪॥
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MSS@1365@1અનહૂતાઃ વયં યા ત રસા વાદિવલાેલપુાઃ ।
MSS@1365@2િનવાિરતા ન ગચ્છ ત મ ક્ષકા ઇવ ભ કાઃ॥ ૧૩૬૫॥
MSS@1366@1અનાહૂતાે િવશદે્ય તુ અ ષ્ટાે બહુ ભાષતે ।
MSS@1366@2આત્માનં મ યતે પ્રીતં ભપૂાલસ્ય સ દુમર્ તઃ॥ ૧૩૬૬॥
MSS@1367@1અનાહ્વાને પ્રવેશશ્ચ અ ષ્ટે પિરભાષણમ્ ।
MSS@1367@2આત્મ તુ તઃ પરે િન દા ચ વાિર લઘુલક્ષણમ્॥ ૧૩૬૭॥
MSS@1368@1અિનચ્છતાેઽિપ દુઃખાિન યથેહાયા ત દેિહનઃ ।
MSS@1368@2સખુા યિપ તથા મ યે ચ તાદૈ યને કાે ગુણઃ॥ ૧૩૬૮॥
MSS@1369@1અિનઃસર તીમિપ ગેહગભાર્ત્ ક ત પરેષામસતી ં વદ ત ।
MSS@1369@2 વૈરં ભ્રમ તીમિપ ચ િત્રલાેક્યાં વ ક તમાહુઃ કવયઃ સતી ં તુ॥ ૧૩૬૯॥
MSS@1370@1અિનચ્છ તાેઽિપ િવનયં િવદ્યા યાસને બાલકાઃ ।
MSS@1370@2ભષેજેનવે નૈ જં્ય પ્રાપણીયાઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૩૭૦॥
MSS@1371@1અિનચ્છન્નિપ ચત્તને િવદેશસ્થાેઽિપ માનવઃ ।
MSS@1371@2 વકમા પાતવાતને નીયતે યત્ર ત ફલમ્॥ ૧૩૭૧॥
MSS@1372@1અિનજ્યયા િવવાહૈશ્ચ વેદસ્યાે સાદનને ચ ।
MSS@1372@2કુલા યકુલતાં યા ત ધમર્સ્યા તક્રમેણ ચ॥ ૧૩૭૨॥
MSS@1373@1અિનતં્ય િનસ્રાણં જનનમરણવ્યાિધક લતં
જગ ન્મ યા વાથરહમહ મકા લઙ્ ગત મદમ્ ।
MSS@1373@2િવ ચ ત્યૈવં સ તાે િવમલમનસાે ધમર્મતય તપઃ કતુ
ત્તા તદપ તયે જૈનમનઘમ્॥ ૧૩૭૩॥

MSS@1374@1અિનતં્ય યાવૈનં પં િવતં દ્રવ્યસચંયઃ ।
MSS@1374@2અૈશ્વય પ્રયસવંાસાે ગ્ યેદેષુ ન પ ડતઃ॥ ૧૩૭૪॥
MSS@1375@1અિનત્યતાસમાખ્યાનં િવષયાિદિવડ બનમ્ ।
MSS@1375@2પશ્ચાત્તાપસ્ય કથનં કાલસ્ય ચિરતં તથા॥ ૧૩૭૫॥
MSS@1376@1અિનત્યતે જગિન્ન દે્ય વ દનીયા સ સ પ્ર ત ।
MSS@1376@2યા કરાે ષ પ્રસઙ્ગને દુઃખાનામ યિનત્યતામ્॥ ૧૩૭૬॥
MSS@1377@1અિનત્ય વે કૃતમ ત લાર્નમાલ્યને શાેચ ત ।
MSS@1377@2િનત્ય વે કૃતબુ દ્ધ તુ ભન્નભા ડઽેનુશાેચ ત॥ ૧૩૭૭॥
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MSS@1378@1અિનત્ય મ ત ન તાે ન ભવ ત ભવ ત ચ ।
MSS@1378@2અથ યનેવૈ કુવર્ ત નવૈ તુ ભવ ત તે॥ ૧૩૭૮॥
MSS@1379@1અિનત્યસ્ય શર રસ્ય સવર્દાષેમયસ્ય ચ ।
MSS@1379@2દુગર્ ધસ્ય ચ રક્ષાથ નાહં પાપં કરાે મ વૈ॥ ૧૩૭૯॥
MSS@1380@1અિનત્યાિન શર રા ણ િવભવાે નવૈ શાશ્વતઃ ।
MSS@1380@2િનતં્ય સિંનિહતાે ત્યુઃ કતર્વ્યાે ધમર્સગં્રહઃ॥ ૧૩૮૦॥
MSS@1381@1અિનત્યે પ્રયસવંાસે સસંારે ચક્રવદ્ગતાૈ ।
MSS@1381@2પ થ સગંતમવેૈતદ્ ભ્રાતા માતા િપતા સખા॥ ૧૩૮૧॥
MSS@1382@1અિનત્યાે િવજયાે ય માદ્ દૃ યતે યુ યમાનયાેઃ ।
MSS@1382@2પરાજયશ્ચ સગં્રામે ત માદ્યુદં્ધ િવવજર્યેત્॥ ૧૩૮૨॥
MSS@1383@1અિનદ્રાે દુઃ વ ઃ પ્રપતનમનિદ્ર દુ્રમતટં જરાહીનઃ
ક પ ત મરરિહતસ્ત્રાસસમયઃ ।
MSS@1383@2અનાઘાતં દુઃખં િવગતિનગડાે બ ધનિવિધઃ સ વં જ તનૂાં
મરણમવનીશાશ્રયરસઃ॥ ૧૩૮૩॥
MSS@1384@1અિનધાય મખુે પતં્ર પૂગં ખાદ ત યાે નરઃ ।
MSS@1384@2સપ્તજન્મદિરદ્ર વમ્ અ તે િવ સ્થ તશ્ચ ન॥ ૧૩૮૪॥
MSS@1385@1અિન દા પરકૃત્યેષુ વધમર્પિરપાલનમ્ ।
MSS@1385@2કૃપણષેુ દયાલુ વં સવર્ત્ર મધુરા ગરઃ॥ ૧૩૮૫॥
MSS@1386@1પ્રાણૈર યપુકાિર વં મત્રાયાવ્ય ભચાિરણે ।
MSS@1386@2ગ્ હાગતે પિર વઙ્ગઃ શ યા દાનં સિહ તા॥ ૧૩૮૬॥
MSS@1387@1બ ધુ ભબર્દ્ધસયંાેગઃ સજુને ચતુરશ્રતા ।
MSS@1387@2ત ચ્ચત્તાનુિવધાિય વમ્ ઇ ત તં્ત મહાત્મનામ્॥ ૧૩૮૭॥
MSS@1388@1અિન દ્યમિપ િન દ ત તવુ ત્ય તુત્યમુચ્ચકૈઃ ।
MSS@1388@2 વાપતેયકૃતે મત્યાર્ઃ િક િક નામ ન કુવર્તે॥ ૧૩૮૮॥
MSS@1389@1અિનબ ધનકચબ ધનમ્ અિનદાનં દાનમુત્તર યસ્ય ।
MSS@1389@2આક મકમ દ મતમ્ અપહ તયતીવ બાલ્યમેતસ્યાઃ॥ ૧૩૮૯॥
MSS@1390@1અિનભા લત અેવ કેવલં ખિનગભ િનિધરેષ યર્તુ ।
MSS@1390@2ન તુ સીદતુ મૂલ્યહાિનતાે વ ણ લાેકનગાેચર કૃતઃ॥ ૧૩૯૦॥
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MSS@1391@1અિન મષમિવરામા રા ગણાં સવર્રાતં્ર નવિનધવુનલીલાઃ કાૈતુકેના તવીક્ષ્ય ।
MSS@1391@2ઇદમુદવ સતાનામસુ્ફટાલાેકસ પન્ નયન મવ સિનદં્ર ઘૂણર્તે દૈપમ ચઃ
॥ ૧૩૯૧॥
MSS@1392@1અિનયત િદત મતં િવરાજત્- ક તપયકાેમલદ તકુડ્મલાગ્રમ્ ।
MSS@1392@2વદનકમલકં શશાેઃ મરા મ ખલદસમ જસમુગ્ધજ પતં તે॥ ૧૩૯૨॥
MSS@1393@1અિનયુક્તા િહ સા ચવ્યે યદ્વદ ત મની ષણઃ ।
MSS@1393@2અનુરાગદ્રવસ્યૈતાઃ પ્રણયસ્યા તભૂમયઃ॥ ૧૩૯૩॥
MSS@1394@1અિનરાકૃતતાપસ પદં ફલહીનાં સમુનાે ભ જ્ઝતામ્ ।
MSS@1394@2ખલતાં ખલના મવાસતી ં પ્ર તપદે્યત કથં બુધાે જનઃ॥ ૧૩૯૪॥
MSS@1395@1અિનર ક્ષણમવે દૃ ષ્ટરાદ્રાર્ પિરહાસાલપનાિન માનૈમવે ।
MSS@1395@2અવધીરણમવે ચા ભયાેગાે િવિનગૂઢાેઽિપ િહ લક્ષ્યતેઽનુરાગઃ॥ ૧૩૯૫॥
MSS@1396@1અિનઘાર્તં ધારાધરમશમનીયં િનિધરપામ્ અકાિઠ યં
ચ તામ ણમજડભૂતં સરુત મ્ ।
MSS@1396@2અ ભ વાપેાદાય પ્રભુરપશુ ત્ત ચ સરુ ભ પરાથક વાથાર્નકૃત
પુ ષાનાિદપુ ષઃ॥ ૧૩૯૬॥
MSS@1397@1અિનજર્યને દ્વષતાં યસ્યામષર્ઃ પ્રશા ય ત ।
MSS@1397@2પુ ષાે ક્તઃ કથં ત મન્ બ્રૂિહ વં િહ તપાેધન॥ ૧૩૯૭॥
MSS@1398@1કૃતં પુ ષશ દેન તમાત્રાવલ બના ।
MSS@1398@2યાેઽઙ્ગીકૃતગુણૈઃ શ્લા યઃ સિવ મયમુદાહૃતઃ॥ ૧૩૯૮॥
MSS@1399@1ગ્રસમાન મવાૈ ં સ સદસા ગાૈરવેિરતમ્ ।
MSS@1399@2નામ યસ્યા ભનનદ ત દ્વષાેઽિપ સ પુમા પુમાન્॥ ૧૩૯૯॥
MSS@1400@1અિનદર્યાપેભાેગસ્ય પસ્ય દુનઃ કથમ્ ।
MSS@1400@2કિઠનં ખલુ તે ચેતઃ શર ષસ્યવે બ ધનમ્॥ ૧૪૦૦॥
MSS@1401@1અિનલાિડતકાયર્સ્ય વાગ્ લં વા ગ્મનાે થા ।
MSS@1401@2િન મત્તાદપરાદ્ધષેાેધાર્નુ કસ્યવે વ ગતમ્॥ ૧૪૦૧॥
MSS@1402@1અિનવાર્ચ્યમિન ભન્નમ્ અપિર ચ્છન્નમવ્યયમ્ ।
MSS@1402@2બ્રહ્મવે સજુનપ્રેમ દુઃખમૂલિનકૃ તનમ્॥ ૧૪૦૨॥
MSS@1403@1અિન ર્તં તથા મ દં પરલાેકપરાઙ્મખુમ્ ।
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MSS@1403@2નરકાય ન સદ્ગતં્ય કુપતુ્રાલ બજન્મ વૈ॥ ૧૪૦૩॥
MSS@1404@1અિનવદઃ શ્રયાે મૂલં ચ ચુમ લાેહસિંનભા ।
MSS@1404@2અહાેરાત્રા ણ દ ઘાર્ ણ સમુદ્રઃ િક ન શુ ય ત॥ ૧૪૦૪॥
MSS@1405@1અિનવદઃ શ્રયાે મૂલં દુઃખનાશે સખુસ્ય ચ ।
MSS@1405@2મહાન્ ભવત્યિનિવ ણઃ સખંુ ચાત્ય તમશ્નુતે॥ ૧૪૦૫॥
MSS@1406@1અિનવદઃ શ્રયાે મૂલમ્ અિનવદઃ પરં સખુમ્ ।
MSS@1406@2અિનવદાે િહ સતતં સવાર્થષુ પ્રવતર્કઃ॥ ૧૪૦૬॥
MSS@1407@1અિનવદાે િહ સતતં સવાર્થષુ પ્રવતર્કઃ ।
MSS@1407@2કરાે ત સફલં જ તાેઃ કમર્ યચ્ચ કરાે ત સઃ॥ ૧૪૦૭॥
MSS@1408@1અિનલ િન ખલિવશ્વં પ્રા ણ ત વ પ્રયુક્તં સપિદ ચ િવિનમીલત્યાકુલં
વ દ્વયાેગાત્ ।
MSS@1408@2વપુર સ પરમેશસ્યા ચતં નાે ચતં તે સરુ ભમસરુ ભ વા ય સમં
વીકરાે ષ॥ ૧૪૦૮॥

MSS@1409@1અિનશં નયના ભરામયા રમયા સમંિદનાે મખુસ્ય તે ।
MSS@1409@2િન શ િનઃસરિદ દરં કથં તુલયામઃ કલયાિપ પઙ્કજમ્॥ ૧૪૦૯॥
MSS@1410@1અિનશં મતઙ્ગ નાં િંહતમાક યર્તે યથા િવિપને ।
MSS@1410@2મ યે તથા ન વ ત ગજે દ્રપલકવલનઃ સહઃ॥ ૧૪૧૦॥
MSS@1411@1અિનશમિપ મકરકેતુમર્નસાે જમાવહન્ન ભમતાે મે ।
MSS@1411@2યિદ મિદરાયતનયનાં તામિધકૃત્ય પ્રહરતી ત॥ ૧૪૧૧॥
MSS@1412@1અિન શ્ચતૈર યવસાયભી ભયર્થેષ્ટસલંાપર તપ્રયાજેનૈઃ ।
MSS@1412@2ફલે િવસવંાદમપુાગતા ગરઃ પ્રયા ત લાેકે પિરહાસવ તુતામ્॥ ૧૪૧૨॥
MSS@1413@1અિનષ્ટઃ ક યકાયા યાે વરાે પા વતાેઽિપ યઃ ।
MSS@1413@2યિદ સ્યાત્તસ્ય નાે દેયા ક યા શ્રેયાેઽ ભવા છતા॥ ૧૪૧૩॥
MSS@1414@1અિનષ્ટદઃ ક્ષતીશાનાં ભૂક પઃ સં યયાેદ્વર્યાેઃ ।
MSS@1414@2િદગ્દાહઃ પીતવણર્ વાદ્ રાજ્ઞાં ચાિનષ્ટદઃ પરઃ॥ ૧૪૧૪॥
MSS@1415@1અિનષ્ટયાેગાત્ પ્રયિવપ્રયાેગતઃ પરાપમાનાદ્ધનહીન િવતાત્ ।
MSS@1415@2અનેકજન્મવ્યસનપ્રબ ધતાે બભે ત નાે ય તપસાે બભે ત સઃ॥ ૧૪૧૫॥
MSS@1416@1અિનષ્ટસ પ્રયાેગાચ્ચ િવપ્રયાેગાિ પ્રયસ્ય ચ ।
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MSS@1416@2માનષુા માનસદુૈર્ઃખૈયુર્જ્ય તે અ પબુદ્ધયઃ॥ ૧૪૧૬॥
MSS@1417@1અિનષ્ટાિદષ્ટલાભેઽિપ ન ગ ત ર્યતે શભુા ।
MSS@1417@2યત્રા તે િવષસસંગાઽ તં તદિપ ત્યવે॥ ૧૪૧૭॥
MSS@1418@1અિન પન્નામિપ િક્રયાં નયાપેેતાં િવચક્ષણાઃ ।
MSS@1418@2ફલદાં િહ પ્રકુવર્ ત મહાસનેાપ તયર્થા॥ ૧૪૧૮॥
MSS@1419@1અની યાર્ઃ શ્રાેતારાે મમ વચ સ ચેદ્વ ચ્મ તદહં વપક્ષાદ્ભેતવં્ય બહુ
ન તુ િવપ્રપક્ષાત્ પ્રભવતઃ ।
MSS@1419@2તમસ્યાક્રા તશે િકયદિપ િહ તે વેયિવનઃ વશ યા ભાસ તે િદવસકૃ ત
સત્યેવ ન પનુઃ॥ ૧૪૧૯॥
MSS@1420@1અની યુર્ગુર્પ્તદારઃ સ્યાચ્ચાેક્ષઃ સ્યાદઘ્ ણી પઃ ।
MSS@1420@2સ્ત્રયં સવેેત નાત્યથ ષં્ટ મુ ત નાિહતમ્॥ ૧૪૨૦॥
MSS@1421@1અની યુર્ગુર્પ્તદારઃ સ્યાત્ સિંવભાગી પ્રયવંદઃ ।
MSS@1421@2શ્લ ણાે મધુરવાક્સ્ત્રીણાં ન ચાસાં વશગાે ભવેત્॥ ૧૪૨૧॥
MSS@1422@1અનીશાય શર રસ્ય હૃદયં વવશં મિય ।
MSS@1422@2 તનક પિક્રયાલકૈ્ષ્ય યર્ તં િનઃશ્વ સતૈિરવ॥ ૧૪૨૨॥
MSS@1423@1અનીશ્વરાેઽયં પુ ષાે ભવાભવે સતૂ્રપ્રાેતા દા મયીવ યાષેા ।
MSS@1423@2ધાત્રા તુ િદષ્ટસ્ય વશે િકલાયં ત માદ્વદ વં શ્રવણે તાેઽહમ્
॥ ૧૪૨૩॥
MSS@1424@1અનુકતુર્મપહ્નાેતુમ્ અ તવ તતુમી ક્ષતુમ્ ।
MSS@1424@2અશક્યે તજેસાં પત્યાૈ મત્રતાનુમ તક્ષમા॥ ૧૪૨૪॥
MSS@1425@1અનુકુ તઃ ખલસજુનાવ ગ્રમપાશ્ચાત્યભાગયાેઃ સચૂ્યાઃ ।
MSS@1425@2િવદધા ત ર ધ્રમેકાે ગુણવાન ય વિપદધા ત॥ ૧૪૨૫॥
MSS@1426@1અનુકૂલકલત્રાે ય તસ્ય વગર્ ઇહૈવ િહ ।
MSS@1426@2પ્ર તકૂલકલત્રસ્ય નરકાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૪૨૬॥
MSS@1427@1અનુકૂલમ યર્મિવરાેિધ િહતં શ્રવણીયમાગમરહસ્યયુતમ્ ।
MSS@1427@2વચનં મદ યમપકણર્ય ત ક્વ મનાેભવઃ ક્વ ગુણસગં્રહણમ્॥ ૧૪૨૭॥
MSS@1428@1અનુકૂલવરપુરંિધ્રષુ પુ ષાણાં બદ્ધમૂલરાગાણામ્ ।
MSS@1428@2નય ત મનાે દુઃશીલઃ કુસમુાસ્ત્રાે હીનપાત્રષેુ॥ ૧૪૨૮॥
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MSS@1429@1અનુકૂલિવધાિયદૈવતાે િવજયી સ્યાન્ નનુ ક દશૃાે પઃ ।
MSS@1429@2િવરિહ યિપ નક વને િનવસ તી મુદમાદધાૈ કુતઃ॥ ૧૪૨૯॥
MSS@1430@1અનુકૂલાં િવમલાઙ્ગી ં કુલ ં કુશલાં સશુીલસ પન્નામ્ ।
MSS@1430@2પ ચલકારાં ભાયા પુ ષઃ પુ યાેદયા લભતે॥ ૧૪૩૦॥
MSS@1431@1અનુકૂલા સદા તુષ્ટા દક્ષા સા વી િવચક્ષણા ।
MSS@1431@2અે ભરેવ ગુણૈયુર્ક્તા શ્રીિરવ સ્ત્રી ન સશંયઃ॥ ૧૪૩૧॥
MSS@1432@1અનુકૂલે િવધાૈ દેયં યતઃ પૂરિયતા હિરઃ ।
MSS@1432@2પ્ર તકૂલે િવધાૈ દેયં યતઃ સવ હિર ય ત॥ ૧૪૩૨॥
MSS@1433@1અનુકૂલે સ ત ધાતિર ભવત્યિનષ્ટાદપીષ્ટમિવલ બમ્ ।
MSS@1433@2પી વા િવષમિપ શભંુ ર્ત્યુંજયતામવાપ ત કાલમ્॥ ૧૪૩૩॥
MSS@1434@1અનુકૃતગ ડશલૈમદમ ડતગ ડતટ-
ભ્રમદ લમ ડલીિનિવડગુઙ્ગુમઘાષેજુષઃ ।
MSS@1434@2દલય ત હેલયવૈ હિર ગ્રકરા કિરણ- સ્ત્રજગ ત તજે અેવ ગુ નાે
િવકૃતાકૃ તતા॥ ૧૪૩૪॥
MSS@1435@1અનુક્ષણમનુક્ષણં ક્ષ તપ રક્ષ્યમાણા વયા પ્રયા ત િવિદશાે દશ
પ્રબલક તરેકાિકની ।
MSS@1435@2ઇયં િનયતમ થષુ પ્ર તિદનં િવતીણાર્ રમા જહા ત ન તવા તકં
દ્વતયમેતદત્યદ્ભુતમ્॥ ૧૪૩૫॥
MSS@1436@1અનુગતપિરતાે ષતાનુ વી મધુરવચાશ્ચિરતાનુરક્તલાેકઃ ।
MSS@1436@2સિુનપુણપરમાપ્તસક્તત ત્રાે ભવ ત ચરં પ તઃ પ્રદ પ્તર મઃ॥ ૧૪૩૬॥
MSS@1437@1અનુગ તું સતાં વત્મર્ કૃ નં યિદ ન શક્યતે ।
MSS@1437@2 વ પમ યનુગ તવં્ય માગર્સ્થાે નાવસીદ ત॥ ૧૪૩૭॥
MSS@1438@1અનુગ ય મશાના તં િનવતર્ તીહ બા ધવાઃ ।
MSS@1438@2અગ્ ાૈ પ્ર ક્ષ ય પુ ષં જ્ઞાતયઃ સહૃુદ તથા॥ ૧૪૩૮॥
MSS@1439@1અનુગ્ હાણ શશનૂ ભલઙ્ ઘતા શબરવાિરિવહારવનસ્થલી ।
MSS@1439@2િવ જ કાતરતા મદમગ્રતાે હિરિન કા ણકસ્ય તપાવેનમ્॥ ૧૪૩૯॥
MSS@1440@1અનુગ્રહિવધાૈ દેવ્યા માતુશ્ચ મહ્દ તરમ્ ।
MSS@1440@2માતા ગાઢં િનબધ્ના ત બ ધં દેવી િનકૃ ત ત॥ ૧૪૪૦॥
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MSS@1441@1અનુગ્રહાદેવ િદવાૈકસાં નરાે િનરસ્ય માનુ યકમે ત િદવ્યતામ્ ।
MSS@1441@2અયાેિવકારે વિરત વ મ યતે કુતાેઽયસાં સદ્ધરસ શામિપ॥ ૧૪૪૧॥
MSS@1442@1અનુચર ત શશાઙં્ક રાહુદાષેેઽિપ તારા પત ત ન વન ક્ષે યા ત
ભૂ મ લતા ચ ।
MSS@1442@2 જ ત ન ચ કરે ઃ પઙ્કલગ્ ં ગજે દં્ર વ્રજતુ ચરતુ ધમ
ભ ર્નાથા િહ નાયર્ઃ॥ ૧૪૪૨॥
MSS@1443@1અનુ ચતકમાર્ર ભઃ વજનિવરાેધાે બલીયસા પધાર્ ।
MSS@1443@2પ્રમદાજનિવશ્વાસાે ત્યાેદ્વાર્રા ણ ચ વાિર॥ ૧૪૪૩॥
MSS@1444@1અનુ ચતફલા ભલાષી િનતં્ય િવિધના િનવાયર્તે પુ ષઃ ।
MSS@1444@2દ્રાક્ષાિવપાકસમયે મખુપાકાે ભવ ત કાકાનામ્॥ ૧૪૪૪॥
MSS@1445@1અનુ ચતમુ ચતં વા કમર્ કાેઽયં િવભાગાે ભગવ ત પરમા તાં ભ ક્તયાેગાે
દ્રઢ યાન્ ।
MSS@1445@2િકર ત િવષમહી દ્રઃ સા દ્રપીયષૂ મ દુદ્વર્યમિપ સ મહેશાે િનિવશષેં
બભ ત॥ ૧૪૪૫॥
MSS@1446@1અનુ ચતમવેાચિરતં પશપુ તના ય દ્વધેઃ શર છન્નમ્ ।
MSS@1446@2 છન્નાે ન ચાસ્ય હ તાે યનેાયં દુ લિપ લખ ત॥ ૧૪૪૬॥
MSS@1447@1અનુ ચતે યિદ કમર્ ણ યજુ્યતે શઠિધયા પ્રભુણા સગુણાે જનઃ ।
MSS@1447@2ભવ ત નાસ્ય ગુણાપચય તતઃ પદગતસ્ય િકર ટમણેિરવ॥ ૧૪૪૭॥
MSS@1448@1અનુચ્ચનીચચલતામ્ અઙ્ગાનાં ચલપાદતામ્ ।
MSS@1448@2કિટકૂપર્રશીષાશકણાર્નાં સમ પતામ્॥ ૧૪૪૮॥
MSS@1449@1ર યાં પ્રતીકિવશ્રા તમ્ ઉરસશ્ચ સમુન્ન તમ્ ।
MSS@1449@2અ યાસા યિહતં પ્રાહુઃ સાૈષ્ઠવં ત્યવેિદનઃ॥ ૧૪૪૯॥
MSS@1450@1અનુ ચ્છષ્ટાે દેવૈરપિરદ લતાે રાહુદશનૈઃ કલઙે્કના ષ્ટાે ન ખલુ
પિરભૂતાે િદનકૃતા ।
MSS@1450@2કુહૂ ભના લુપ્તાે ન ચ યવુ તવક્ત્રેણ િવ જતઃ કલાનાથઃ કાેઽયં
કનકલ તકાયામુદયતે॥ ૧૪૫૦॥
MSS@1451@1અનજુગુરથ િદવં્ય દુ દુ ભ વાનમાશાઃ સરુકુસમુિનપાતવૈ્યા
લ મીિવતનેે ।
MSS@1451@2 પ્રય મવ કથિય યન્ના લ લઙ્ગ સુ્ફર તી ં ભવુમિન તવેલાવી ચબાહુઃ
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પયાેિધઃ॥ ૧૪૫૧॥
MSS@1452@1અનુ જ્ઝતસહૃુદ્ભાવઃ સહૃુદાં દુહૃર્દામિપ ।
MSS@1452@2સમ ઇત્યેવ ભાવ્યાેઽિપ નમ ઇત્ય ભભા યતે॥ ૧૪૫૨॥
MSS@1453@1અનુ ક ણાર્ યથા પઙે્ક પુિત્રકા વાથ દા ણ ।
MSS@1453@2વણાર્ યથા મષીકલે્ક તથા સગ સ્થતાઃ પરે॥ ૧૪૫૩॥
MSS@1454@1અનુત્તમાનુભાવસ્ય પરૈરિપિહતાજૈસઃ ।
MSS@1454@2અકાયર્સહૃુદાેઽ માકમ્ અપવૂાર્ તવ ક તર્યઃ॥ ૧૪૫૪॥
MSS@1455@1અનુ થાને ધ્રવુાે નાશઃ પ્રાપ્તસ્યાનાગતસ્ય ચ ।
MSS@1455@2પ્રા યતે ફલમુ થાના લભતે ચાથર્સ પદમ્॥ ૧૪૫૫॥
MSS@1456@1અનુ વા તાત વ તુ સહૃુદઃ સાધુ ભઃ સહ ।
MSS@1456@2પજર્ ય મવ ભૂતાિન વાદુદુ્રમ મવા ડ ઃ॥ ૧૪૫૬॥
MSS@1457@1અનુ સતૂ્રપદ યાસા સદ્વ ૃ ત્તઃ સિન્નબ ધના ।
MSS@1457@2શ દિવદ્યવે નાે ભા ત રાજની તરપ પશા॥ ૧૪૫૭॥
MSS@1458@1અનુિદતસટાવંસાૈ ના તસુ્ફટાઃ કર ઙુ્કરા દશનમુકુલાેદ્ભેદઃ તાેકાે મખુે
દુ ગ જતમ્ ।

MSS@1458@2 ગપ ત શશાનેાર્ ત્યદ્યાિપ િક્રયા વકુલાે ચતા મદકૃતમહાગ ધસ્યા યં
વ્યપાેહ ત દ તનામ્॥ ૧૪૫૮॥
MSS@1459@1અનુિદનમ તતીવ્રં રાેિદષી ત વમુચ્ચૈઃ સ ખ િકલ કુ ષે વં વાચ્યતાં
મે મુધવૈ ।
MSS@1459@2હૃદય મદમનઙ્ગાઙ્ગારસઙ્ગા દ્વલીય પ્રસર ત બિહર ભઃ સુ સ્થતે
નૈતદશ્રુ॥ ૧૪૫૯॥
MSS@1460@1અનુિદનમિધકં તે ક પતે કાયવ લી શવ શવ નયના તં નાશ્રુધારા
જહા ત ।
MSS@1460@2કથય કથય કાેઽયં ય કૃતે કાેમલાઙ્ ગ ત્યજ ત ન પિરણદં્ધ
પા ડમાનં કપાેલઃ॥ ૧૪૬૦॥
MSS@1461@1અનુિદનમનુકૂલમાચર તં િવિહતમ તઃ પ્ર તકૂલમાચરેત્ કઃ ।
MSS@1461@2શ મતગરલ તક ઠદાહં શ તક ઠઃ શ શનં શરહ્સુ ધત્તે॥ ૧૪૬૧॥
MSS@1462@1અનુદુનમનુરક્તઃ પ દ્મનીચક્રવાલે નવપિરમલમાદ્યચ્ચ ચર કાનુકષ ।
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MSS@1462@2ક લતમધુરપદ્મઃ કાેઽિપ ગ ભીરવેદ જય ત મિહરક યાકૂલવ યાકર દ્રઃ
॥ ૧૪૬૨॥
MSS@1463@1અનુિદનમ યાસદૃઢૈઃ સાેઢંુ દ ઘાઽિપ શક્યતે િવરહઃ ।
MSS@1463@2પ્રત્યાસન્નસમાગ મ- મુહૂતર્િવઘ્નાેઽિપ દુિવષઃ॥ ૧૪૬૩॥
MSS@1464@1અનુદેહમાગતવતઃ પ્ર તમાં પિરણાયકસ્ય ગુ મુદ્વહતા ।
MSS@1464@2મુકુરેણ વપેથુ તાેઽ તભરાત્ કથમ યપા ત ન વધૂકરતઃ॥ ૧૪૬૪॥
MSS@1465@1અનુદુ્ઘષ્ટઃ શ દૈરથ ચ ઘટનાતઃ સુ્ફટરસઃ પદાનામથાર્ત્મા રમય ત
ન તૂત્તાિનતરસઃ ।
MSS@1465@2યથા દૃ યઃ િક ચ પવનચલચીનાંશકુતયા તનાભાેગઃ સ્ત્રીણાં
હર ત ન તથાને્મુિદ્રતતનુઃ॥ ૧૪૬૫॥
MSS@1466@1અનનુયગુરાેગાષ્ઠ બ ધાે મખુાસવસ પદાં શપથિવવરં િવસ્ર ધાનાં
િધયાં પ્રથમા ત થઃ ।
MSS@1466@2અિવનયવચાવેાદસ્થાનં પુરંિધ્રષુ પપ્રથે મદિવલ સતસ્યૈકાચાયર્ શ્ચરં
ર તિવભ્રમઃ॥ ૧૪૬૬॥
MSS@1467@1અનનુય ત પ ત ન લ જમાના કથય ત નાિપ સખીજનાય િક ચત્ ।
MSS@1467@2પ્રસર ત મલયાિનલે નવાેઢા વહ ત પરંતુ ચરાય શૂ યમ તઃ॥ ૧૪૬૭॥
MSS@1468@1અનનુયમગ્ હી વા વ્યાજસપુ્તા પરાચી તમથ કૃકવાકાે તારમાક યર્ કલ્યે ।
MSS@1468@2કથમિપ પિર ત્તા િનદ્રયા ધા િકલ સ્ત્રી મુકુ લતનયનવૈા શ્લ ય ત
પ્રાણનાથમ્॥ ૧૪૬૮॥
MSS@1469@1અનનુેતું માિન યા દિયતશ્ચરણે સરાગચરણાયાઃ ।
MSS@1469@2યાવત્ પ તતઃ સ તયા ત ક્ષણમવધીિરતઃ ક માત્॥ ૧૪૬૯॥
MSS@1470@1અનપુાયને કમાર્ ણ િવપર તાિન યાિન ચ િક્રયમાણાિન દુ ય ત
હવી ં યપ્રયતે વવ॥
MSS@1471@1અનપુાલયતામુદે યતી ં પ્રભુશ ક્ત દ્વષતામનીહયા ।
MSS@1471@2અપયા ત્ય ચરાન્મહીભુ ં જનિનવાર્દભયાિદવ શ્રયઃ॥ ૧૪૭૧॥
MSS@1472@1અનપુાે ય િત્રરાત્રા ણ તથાર્ યન ભગ ય ચ ।
MSS@1472@2અદ વા કા ચનં ગાશ્ચ દિરદ્રાે નામ યતે॥ ૧૪૭૨॥
MSS@1473@1અનપુ્રા સિન સ દભ ગાને દનસમઃ કુતઃ ।
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MSS@1473@2યથાથર્નામતવૈાસ્ય યદ્વા વદ ત ચા તામ્॥ ૧૪૭૩॥
MSS@1474@1અનુબ ધં ક્ષયં િહસામ્ અનપેક્ષ્ય ચ પાૈ ષમ્ ।
MSS@1474@2માેહાદાર યતે કમર્ યત્તત્તામસમુચ્યતે॥ ૧૪૭૪॥
MSS@1475@1અનુબ ધં ચ સ પ્રેક્ષ્ય િવપાકાંશ્ચવૈ કમર્ણામ્ ।
MSS@1475@2ઉ થાનમાત્મનશ્ચવૈ ધીરઃ કુવ ત વા ન વા॥ ૧૪૭૫॥
MSS@1476@1અનુબ ધાનવેકે્ષત સાનુબ ધષેુ કમર્સુ ।
MSS@1476@2સ પ્રધાયર્ ચ કુવ ત ન વેગને સમાચરેત્॥ ૧૪૭૬॥
MSS@1477@1અનુભવં વદને દુ પાગમન્ િનયતમષે યદસ્ય મહાત્મનઃ ।
MSS@1477@2 ભતમુ ક લકાતરલં મનઃ પય ઇવ ત મતસ્ય મહાેદધેઃ॥ ૧૪૭૭॥
MSS@1478@1અનુભવત દદત િવત્તં મા યાન્ માનયત સ જનાન્ ભજત ।
MSS@1478@2અ તપ ષપવનિવલુ લત- દ પ શખાચ ચલા લ મીઃ॥ ૧૪૭૮॥
MSS@1479@1અનુભવત યવુત્યાે ભાગ્યવત્યાે િનતા તં કુસમુવલયવેલાસઙ્ગખેલાસખુાિન ।
MSS@1479@2મમ તુ મધુકરાણાં વાટપાટચ્ચરાણાં સપિદ પત ત ધાટ પુ પવાટ િનવેશે
॥ ૧૪૭૯॥
MSS@1480@1અનુભવન્નવદાેલ તૂ સવં પટુરિપ પ્રયક ઠ જઘ્ ક્ષયા ।
MSS@1480@2અ યદાસનર જુપિરગ્રહે ભજુલતાં જલતામબલાજનઃ॥ ૧૪૮૦॥
MSS@1481@1અનુભાવવતા ગુ સ્થર વાદ્ અિવસવંાિદ ધનુધર્નંજયને ।
MSS@1481@2 વબલવ્યસનેઽિપ પીડ્યમાનં ગુણવ ન્મત્ર મવાન ત પ્રપેદે॥ ૧૪૮૧॥
MSS@1482@1અનુભૂતચરેષુ દ ઘકાણામ્ ઉપક થષેુ ગતાગતૈકતાનાઃ ।
MSS@1482@2મધપુાઃ કથય ત પ દ્મનીનાં સ લલૈર તિરતાિન કાેરકા ણ॥ ૧૪૮૨॥
MSS@1483@1અનુભૂતભવવ્યવ સ્થ તજર્નતાકાનરતા ભલા ષણી ।
MSS@1483@2તદવૈ મ સખુને સં તાૈ ક લતાનઙ્ગતયવૈ િન તઃ॥ ૧૪૮૩॥
MSS@1484@1અનુભૂત મદં લાેકે યદ્બ વા બલવત્તરૈઃ ।
MSS@1484@2ઈશ્વરૈદુર્બર્લઃ કૃ યઃ ક્રતાૈ પશિુરવાબલઃ॥ ૧૪૮૪॥
MSS@1485@1અનુમત મવાનેતું ષેં તમીતમસાં કુલં િદ શ િદ શ દશૃાે િવ યસ્ય ત્યઃ
શ્રયાઙુ્કિરતા જનાઃ ।
MSS@1485@2મદનહુતભુગ્ધૂમચ્છાયૈઃ પટૈર સતૈ ર્તાઃ પ્રયયુરરસદ્ભષૂૈરઙ્ગૈઃ
પ્રયાન ભસાિરકાઃ॥ ૧૪૮૫॥
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MSS@1486@1અનુમ તસરસં િવમુચ્ય ચૂતં નવનવમ જુલમ જર પર તમ્ ।
MSS@1486@2અિપ િપકદિયતે કથં મ ત તે ઘટય ત િન ફલિપ પલેઽવલપેમ્॥ ૧૪૮૬॥
MSS@1487@1અનુમમાર ન માર કથં નુ સા ર તર તપ્ર થતાિપ પ તવ્રતા ।
MSS@1487@2ઇયદનાથવધવૂધપાતક દિયતયાિપ તયા સ િકમુિજ્જ્ઞતઃ॥ ૧૪૮૭॥
MSS@1488@1અનુમરણે વ્યવસાયં સ્ત્રીધમ કઃ કરાે ત સિવવેકઃ ।
MSS@1488@2સસંારમુ યપુાયં દ ડગ્રહણં વ્રતં િહ વા॥ ૧૪૮૮॥
MSS@1489@1અનુયયાૈ િવિવધાપેલકુ ડલ- દ્યુ તિવતાનકસવં લતાંશકુમ્ ।
MSS@1489@2 તધનવુલયસ્ય પયાેમુચઃ શબ લમા બ લમાનમષુાે વપુઃ॥ ૧૪૮૯॥
MSS@1490@1અનુયાતાને કજનઃ પરપુ ષૈ હ્યતેઽસ્ય િનજદેહઃ ।
MSS@1490@2અિધકારસ્થઃ પુ ષઃ શવ ઇવ ન શ ◌ૃણાે ત વીક્ષતે કુમ તઃ॥ ૧૪૯૦॥
MSS@1491@1અનુયા ત ન ભતાર્રં યિદ દૈવાત્ કથચંન ।
MSS@1491@2તથાિપ શીલં સરંકં્ષ્ય શીલભઙ્ગાત્ પતત્યધઃ॥ ૧૪૯૧॥
MSS@1492@1અનુયાસ્યન્ મુિનતનયાં સહસા િવનયને વાિરતપ્રસરઃ ।
MSS@1492@2સ્થાનાદનુચ્ચલન્નિપ ગ વવે પનુઃ પ્ર તિન ત્તઃ॥ ૧૪૯૨॥
MSS@1493@1અનુયુક્તાે દસ્યવુધે રણે કુયાર્ત્ પરાક્રમમ્ ।
MSS@1493@2નાસ્ય કૃત્યમતઃ િક ચદ્ અ યદ્ દસ્યુિનબહર્ણાત્॥ ૧૪૯૩॥
MSS@1494@1અનુરક્તજનિવરક્તા નમ્રાે સક્તા િવરક્તરા ગ યઃ ।
MSS@1494@2વ ચકવચનાસક્તા નાયર્ઃ સદ્ભાવશિઙ્ક યઃ॥ ૧૪૯૪॥
MSS@1495@1અનુરક્તને હ્ર ્ષ્ટેન તુષ્ટેન જગતીપ તઃ ।
MSS@1495@2અ પનેાિપ વસૈ યને ભૂ મ જય ત ભૂ મપઃ॥ ૧૪૯૫॥
MSS@1496@1અનુર જતા અિપ ગુણનૈર્ નમ ત પ્રકૃતયાે િવના દ ડાત્ ।
MSS@1496@2અઙ્કગતાિપ ન વીણા કલમધુરમતાિડતા ક્વણ ત॥ ૧૪૯૬॥
MSS@1497@1અનુર જય રા નં મા નન્ તુ કાપેયેઃ પ્રકૃતીઃ ।
MSS@1497@2અેતદ્દવ્યાનુરાગ- સ્થરયા તષ્ઠ પ્ર તષ્ઠયા શ્લષ્ટઃ॥ ૧૪૯૭॥
MSS@1498@1અનુરાગં જનાે યા ત પરાેક્ષે ગુણક તર્નમ્ ।
MSS@1498@2ન બ ય ત ચ સ વાિન સદ્ધલેર્ક્ષણમુત્તમમ્॥ ૧૪૯૮॥
MSS@1499@1અનુરાગવતી સં યા િદવસ ત પુરઃસરઃ ।
MSS@1499@2અહાે દૈવગ ત શ્ચત્રા તથાિપ ન સમાગમઃ॥ ૧૪૯૯॥
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MSS@1500@1અનુરાગવ તમિપ લાેચનયાેદર્ધતં વપુઃ સખુમતાપકરમ્ ।
MSS@1500@2િનરકાસયદ્રિવમપેતવસું િવયદાલયાદપરિદગ્ગ ણકા॥ ૧૫૦૦॥
MSS@1501@1અનુરાગવ તના તવ િવરહેણાેગ્રેણ સા ગ્ હીતાઙ્ગી ।
MSS@1501@2િત્રપુરિરપુણવે ગાૈર વરતનુરધાર્વ શષ્ટેવ॥ ૧૫૦૧॥
MSS@1502@1અનુરાગાદ ભસરતાે લઙ્ ઘતજલધેઃ કલાિધનાથસ્ય ।
MSS@1502@2રજનીમખુચુ બનતઃ શ થ લતમલકં કલઙ્કમાકલયે॥ ૧૫૦૨॥
MSS@1503@1અનુરાગાે થા સ્ત્રીષુ સ્ત્રીષુ ગવા થા તથા ।
MSS@1503@2 યાેઽહમ્ સવર્દા હ્યસ્યા મમષૈા સવર્દા પ્રયા॥ ૧૫૦૩॥
MSS@1504@1અનુ પ મદં કૂપ છદ્મચ્છન્નસ્ય િક ન તે ।
MSS@1504@2સન્માગર્િવભ્રમાન્માગર્પાતાેઽયં યિન્નપા તતઃ॥ ૧૫૦૪॥
MSS@1505@1અનુ પેણ સસંગ પ્રા ય સવાઽિપ માેદતે ।
MSS@1505@2િદનં તે ેિનિધયર્દ્વદ્ રિત્ર દાષેાકર તથા॥ ૧૫૦૫॥
MSS@1506@1અનુલપેનાિન કુસમુા યબલાઃ કૃતમ યવઃ પ તષુ દ પ શખાઃ ।
MSS@1506@2સમયને તને ચરસપુ્તમના-ે ભવબાેધનં સમમબાેિધષત॥ ૧૫૦૬॥
MSS@1507@1અનુલાેમને બ લનં પ્ર તલાેમને દુજર્નમ્ ।
MSS@1507@2આત્મતુલ્યબલં શત્રું િવનયને બલને વા॥ ૧૫૦૭॥
MSS@1508@1અનવુનં વનરા જવધૂમખુે બહલરાગજવાધરચા ણ ।
MSS@1508@2િવકચબાણદલાવલયાેઽિધકં ચરે ચરેક્ષણિવભ્રમાઃ॥ ૧૫૦૮॥
MSS@1509@1અનવુનમનુયા તં બા પવાિર ત્યજ તં મુિદતકમલદામક્ષામમાલાેક્ય રામમ્ ।
MSS@1509@2િદનમિપ રિવરાે ચ તાપમ તઃ પ્રપેદે રજિનરિપ ચ તારાબા પ બ દૂન્ બભાર
॥ ૧૫૦૯॥
MSS@1510@1અનવુનમનુશલૈં તામનાલાેક્ય સીતાં પ્ર તિદનમ તદ નં વીક્ષ્ય રામં
િવરામમ્ ।
MSS@1510@2 ગિરરશિનમયાેઽયં ય તદા ન દ્વધાભૂત્ ક્ષ તરિપ ન િવદ ણાર્ સાિપ
સવસહૈવ ।
MSS@1511@1અનવુાદિયતા વાદ્યં ત્ય સ ય વિય સરેુશ્વરઃ સાક્ષાત્ ।
MSS@1511@2પક્ષશ્ચ તેઽજવ દ્ય તદ સ કલાિપન્ પરં ધ યઃ॥ ૧૫૧૧॥

msubhsall.pdf 131



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@1512@1અનવુેલં િનહ ય તે યસ્ય સ ધાેિરવાેદ્યમાઃ ।
MSS@1512@2તં પ્રમ ય શ્રયં કાેઽિપ િવપક્ષાે ભૂ દુદ્ધરેત્॥ ૧૫૧૨॥
MSS@1513@1અનુશયવત્યેવાેક્તા પ્રાે ય પ તકા ન ભેદતાે બહુ ભઃ ।
MSS@1513@2પરદેશાદાગચ્છત્- પ તકાિપ યથા પ્રમુિદતવૈ॥ ૧૫૧૩॥
MSS@1514@1અનુશાસ દ્ધ ધમણ વ્યવહારેણ સસં્થયા ।
MSS@1514@2 યાયને ચ ચતુથન ચતુર તાં મહી ં જયેત્॥ ૧૫૧૪॥
MSS@1515@1અનુશી લતકુ જવાિટકાયાં જઘનાલંકૃતપીતશાિટકાયામ્ ।
MSS@1515@2મુરલીકલકૂ જતે રતાયાં મમ ચેતાેઽ તુ કદ બદેવતાયામ્॥ ૧૫૧૫॥
MSS@1516@1અનુશાેચનમ તિવચારમના િવગતસ્ય તસ્ય ચ યઃ કુ તે ।
MSS@1516@2સ ગતે સ લલે તનુતે વરણં ભજુગસ્ય ગતસ્ય ગ ત ક્ષપ ત॥ ૧૫૧૬॥
MSS@1517@1અનુષ્ઠાનને રિહતાં પાઠમાત્રેણ કેવલમ્ ।
MSS@1517@2ર જયત્યેવ યા લાેકં િક તયા શકુિવદ્યયા॥ ૧૫૧૭॥
MSS@1518@1અનુ ષ્ઠતં તુ યદ્ દેવૈરૃ ષ ભયર્દનુ ષ્ઠતમ્ ।
MSS@1518@2નાનુષે્ઠયં મનુ યૈ તુ તદુક્તં કમર્ આચરેત્॥ ૧૫૧૮॥
MSS@1519@1અનુ ષ્ઠતષેુ કાયષુ યાે ગુહ્યં ન પ્રકાશયેત્ ।
MSS@1519@2સ તત્ર લભતે સ દ્ધ જલમ યે કિપયર્થા॥ ૧૫૧૯॥
MSS@1520@1અનુસર ત કિરકપાેલં ભ્રમરઃ શ્રવણને તાડ્યમાનાેઽિપ ।
MSS@1520@2ગણય ત ન તરસ્કારં દાના ધિવલાેચનાે નીચઃ॥ ૧૫૨૦॥
MSS@1521@1અનુસર સર તીરં વૈરં િકમત્ર સહાત્મના ક તપયપયઃપાણમ્ માિનન્
સમાચર ચાતક ।
MSS@1521@2પ્રલયપવનૈર તં નીતઃ પુરાતનવાિરદાે યદયમદયં ક લા લં
િવમુ ચ ત નૂતનઃ॥ ૧૫૨૧॥
MSS@1522@1અનૂઢા મ દરે યસ્ય રજઃ પ્રા ાે ત ક યકા ।
MSS@1522@2પત ત િપતર તસ્ય વગર્સ્થા અિપ તૈગુર્ણૈઃ॥ ૧૫૨૨॥
MSS@1523@1અનનૂવેગાદયમ દ્વતીય છાયાતુરઙ્ગાિદવ લ જમાનઃ ।
MSS@1523@2ખુરાેદુ્ધતવૈ ર તુરઙ્ગમ તે ર ે ભરહ્ણનાં પ તમા ણાે ત॥ ૧૫૨૩॥
MSS@1523A@1અ જુ વમસદ્ભાવં કાપર્ યં ચલ ચત્તતા ।
MSS@1523A@2પુંસાં મત્રષેુ યે દાષેા તે વે યાસુ ગુણાઃ તાઃ॥
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MSS@1524@1અ તં ચ સમુ કષ રાજગા મ ચ પૈશનુમ્ ।
MSS@1524@2ગુરાેશ્ચાલીકિનબર્ ધઃ સમાિન બ્રહ્મહત્યયા॥ ૧૫૨૪॥
MSS@1525@1અ તં ચાટુવાદશ્ચ ધનયાેગાે મહાનયમ્ ।
MSS@1525@2સતં્ય વૈદુ ય મત્યેષ યાેગાે દાિરદ્ર્યકારકઃ॥ ૧૫૨૫॥
MSS@1526@1અ તં સત્ય મત્યાહુઃ સતં્ય ચાિપ તથા તમ્ ।
MSS@1526@2ઇ ત યા તાઃ કથં વીર સરંક્ષ્યાઃ પુ ષૈિરહ॥ ૧૫૨૬॥
MSS@1527@1અ તં સાહસં માયા મખૂર્ વમ તલુ ધતા ।
MSS@1527@2અશાૈચ વં િનદર્ય વં સ્ત્રીણાં દાષેાઃ વભાવ ઃ॥ ૧૫૨૭॥
MSS@1528@1અ તપટુતા ક્રાૈય ચત્તં સતામવમાિનતા મ તરિવનયે ધમ શાઠં્ય
ગુ વિપ વ ચનમ્ ।
MSS@1528@2લ લતમધુરા વાક્પ્રત્યક્ષે પરાેક્ષિવભા ષણી ક લયુગમહારાજસ્યૈતાઃ
સુ્ફર ત િવભૂતયઃ॥ ૧૫૨૮॥
MSS@1529@1અ તમ તમેતદ્ય તુધાસૂ તિર દુિનયતમયમનાયા િનગર્તઃ કાલકૂટાત્ ।
MSS@1529@2હૃદયદહનદક્ષા દા ણા ચા યથેયં વદ સ ખ મધુર વે માેહશ ક્તઃ
કુતાેઽસ્ય॥ ૧૫૨૯॥
MSS@1530@1અ તે ધમર્ભગ્ ે ચ ન શશુ્રષૂ ત ચા પ્રયે ।
MSS@1530@2ન પ્રયં ન િહતં વાચ્યં સદ્ ભરેવે ત િન દતાઃ॥ ૧૫૩૦॥
MSS@1531@1અનેકગ ત ચિત્રતં િવિવધ તભેદાકુલં સમેત્ય તનુમદ્ગણઃ
પ્રચુર ચત્રચેષ્ટાેદ્યતઃ ।
MSS@1531@2પુરા જતિવ ચત્રકમર્ફલભુ ગ્વ ચત્રાં તનું પ્રગ્ હ્ય નટવત્ સદા
ભ્રમ ત જન્મરઙ્ગાઙ્ગણે॥ ૧૫૩૧॥
MSS@1532@1અનેક ચત્તમ ત્રશ્ચ દ્વે યાે ભવ ત મિ ત્રણામ્ ।
MSS@1532@2અનવ સ્થત ચત્ત વાત્ કય તૈઃ સમપુેક્ષ્યતે॥ ૧૫૩૨॥
MSS@1533@1અનેકજન્મસભંૂતં પાપં પુંસાં પ્રણ ય ત ।
MSS@1533@2 નાનમાત્રેણ ગઙ્ગાયાં સદ્યઃ પુ યસ્ય ભાજનમ્॥ ૧૫૩૩॥
MSS@1534@1અનેક વઘાતાે થં લેચ્છાે ચ્છષં્ટ મલાિવલમ્ ।
MSS@1534@2મલાક્તપાત્રિન ક્ષપ્તં િક શાૈચં લહતાે મધુ॥ ૧૫૩૪॥
MSS@1535@1અનેકદાષેદુષ્ટસ્ય કાયસ્યૈકાે મહાન્ ગુણઃ ।
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MSS@1535@2યાે યથા વતર્યત્યેનં તં તથવૈાનવુતર્તે॥ ૧૫૩૫॥
MSS@1536@1અનેકદાષેદુષ્ટસ્ય મધનુાેઽપા તદાષેતામ્ ।
MSS@1536@2યાે બ્રૂતે તદ્રસાસક્તઃ સાેઽસત્યા બુિધર તધીઃ॥ ૧૫૩૬॥
MSS@1537@1અનેકધે ત પ્રગુણને ચેતસા િવિવચ્ય મ યા વમલં સદૂષણમ્ ।
MSS@1537@2િવમુચ્ય જૈને દ્રમતં સખુાવહં ભજ ત ભવ્યા ભવદુઃખભીરવઃ
॥ ૧૫૩૭॥
MSS@1538@1અનેકપયાર્યગુણૈ પેતં િવલાેક્યતે યને સમ તત વમ્ ।
MSS@1538@2તિદ દ્રયાિન દ્રયભેદ ભન્નં જ્ઞાનં જને દ્રગૈર્િદતં િહતાય॥ ૧૫૩૮॥
MSS@1539@1અનેકભવસં ચતા ઇહ િહ કમર્ણા િન મતાઃ
પ્રયા પ્રયિવયાેગસગંમિવપ ત્તસ પત્તયઃ ।
MSS@1539@2ભવ ત સકલા વમા ગ તષુ સવર્દા દેિહનાં જરામરણવી ચકે જનનસાગરે
મ જતામ્॥ ૧૫૩૯॥
MSS@1540@1અનેકમલસભંવે કૃ મકુલૈઃ સદા સકુંલે િવ ચત્રબહુવેદને બુધિવિન દતે
દુઃસહે ।
MSS@1540@2ભ્રમન્નયમનારતં વ્યસનસકંટે દેહવાન્ પુરા જતવશાે ભવે ભવ ત
ભા મનીગભર્કે॥ ૧૫૪૦॥
MSS@1541@1અનેકમખુપાપાત્મા છદ્મસદં શતાશ્રમઃ ।
MSS@1541@2કબુર્રપ્રકૃ તઃ ક શ્ચત્ કાપેયકલહાે ચતઃ॥ ૧૫૪૧॥
MSS@1541A@1અનેકયુદ્ધિવજયી સધંાનંયસ્ય ગચ્છ ત ।
MSS@1541A@2ત પ્રતાપને તસ્યાશુ વશં ગચ્છ ત િવ દ્વષઃ॥
MSS@1542@1અનેકરાજ્યા તિરતમ્ અ ત ક્ષપ્તં ન યુ યતે ।
MSS@1542@2અ તગર્તા મત્રશલ્યમ્ અ તઃશલ્યં િહ ન ક્ષમમ્॥ ૧૫૪૨॥
MSS@1544@1અનેકવણર્પદતાં વા ગ્વદ્યુિદવ બભ્રતી ।
MSS@1544@2અભ્રા તષેુ સદા સારસઙ્ ગષુ સ્યાત્ સુ્ફરદુ્ગણા॥ ૧૫૪૪॥
MSS@1545@1અનેકિવદ્વ જનરત્નપૂણ વે દાેદક યાયતરઙ્ગર યમ્ ।
MSS@1545@2અલઙ્ઘનીયં ગુ તીથર્મેકં સભાસમુદં્ર શરસા નમા મ॥ ૧૫૪૫॥
MSS@1546@1અનેકશાસં્ત્ર બહુ વેિદતવ્યમ્ અ પશ્ચ કાલાે બહવશ્ચ િવઘ્નાઃ ।
MSS@1546@2યત્ સારભૂતં તદુપા સતવં્ય હંસાે યથા ક્ષીર મવા બુમ યાત્॥ ૧૫૪૬॥
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MSS@1547@1અનેકસશંયાેચ્છેિદ પરાેક્ષાથર્સ્ય દશર્કમ્ ।
MSS@1547@2સવર્સ્ય લાેચનં શાસં્ત્ર યસ્ય ના ત્ય ધ અેવ સઃ॥ ૧૫૪૭॥
MSS@1548@1અનેકસુ ષરં કા તં વાિદ સ્ત્રીમખુપઙ્કજમ્ ।
MSS@1548@2પ ય કા તે વનસ્યા તે નતે્રશ્રુ તમનાેરમમ્॥ ૧૫૪૮॥
MSS@1549@1અનેકસુ ષરં વાદ્યં કા તં ચ ઋ ષસં જ્ઞતમ્ ।
MSS@1549@2ચિક્રણા ચ સદારા યં યાે ના ત સ પ ડતઃ॥ ૧૫૪૯॥
MSS@1550@1અનેકે ફ ણનઃ સ ત ભેકહ્બક્ષણત પરાઃ ।
MSS@1550@2અેક અેવ િહ શષેાેઽયં ધરણીધરણક્ષમઃ॥ ૧૫૫૦॥
MSS@1551@1અનેકૈનાર્યકગુણૈઃ સિહતઃ સ ખ મે પ તઃ ।
MSS@1551@2સ અેવ યિદ રઃ સ્યાત્ સફલં િવતં ભવેત્॥ ૧૫૫૧॥
MSS@1552@1અનને કલ્યા ણ ણાલકાેમલં વ્રતને ગાતં્ર ગ્લપયસ્યકારણમ્ ।
MSS@1552@2પ્રસાદમાકાઙ્ક્ષ ત ય તવાે સકુઃ સ િક વયા દાસજનઃ પ્રસાદ્યતે॥ ૧૫૫૨॥
MSS@1553@1અનને કસ્યાિપ કુલાઙુ્કરેણ ષ્ટસ્ય ગાત્રષેુ સખંુ મમવૈમ્ ।
MSS@1553@2કાં િન ર્ ત ચેત સ તસ્ય કુયાર્દ્ યસ્યાયમઙ્ગાત્ કૃ તનઃ પ્ર ઢઃ
॥ ૧૫૫૩॥
MSS@1554@1અનને િક ન પયાર્પં્ત માંસસ્ય પિરવજર્નમ્ ।
MSS@1554@2ય પાિટતં ણનેાિપ વમઙ્ગં પિરદૂયતે॥ ૧૫૫૪॥
MSS@1555@1અનને કુ ભદ્વયસિંનવેશ- સલંક્ષ્યમાણને કુચદ્વયને ઉન્મ જતા
યાવૈનવારણને વાપીવ ત વઙ્ ગ તરઙ્ ગતા સ॥
MSS@1556@1અનને તનુમદ્યયા મખુરનપુૂરારાિવણા નવા બુ હકાેમલને ચરણને
સભંાિવતઃ ।
MSS@1556@2અશાેક યિદ સદ્ય અેવ કુસમુનૈર્ સ પ સ્યસે થા વહ સ દાેહદં
લ લતકા મસાધારણમ્॥ ૧૫૫૬॥
MSS@1557@1અનને તવ પતુ્રસ્ય પ્રસપુ્તસ્ય વના તરે ।
MSS@1557@2 શખામા હ્ય હ તને ખડ્ગને િનહતં શરઃ॥ ૧૫૫૭॥
MSS@1558@1અનને વં વ પેણ પુ પબાણૈશ્ચ પ ચ ભઃ ।
MSS@1558@2માેહયન્ પુ ષાન્ સ્ત્રીશ્ચ કુ ષ્ટ સનાતનીમ્॥ ૧૫૫૮॥
MSS@1559@1અનને ધમર્ઃ સિવશષેમદ્ય મે િત્રવગર્સારઃ પ્ર તભા ત ભાિવિન ।
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MSS@1559@2 વયા મનાેિનિવષયાથર્કામયા યદેક અેવ પ્ર તગ્ હ્ય સવે્યતે॥ ૧૫૫૯॥
MSS@1560@1અનને પુ ષાે દેહાન્ ઉપાદત્તે િવમુ ચ ત ।
MSS@1560@2હષ શાેકં ભયં દુઃખં સખંુ ચાનને િવ દ ત॥ ૧૫૬૦॥
MSS@1561@1અનને ભવ ત શ્રેષ્ઠાે મુચ્ય તે ચ સભાસદઃ ।
MSS@1561@2કતાર્રમનેાે ગચ્છેચ્ચ િન દ્યાે યત્ર િહ િન દ્યતે॥ ૧૫૬૧॥
MSS@1562@1અનને મત્યર્દેહેન ય લાેકદ્વયશમર્દમ્ ।
MSS@1562@2િવ ચ ત્ય તદનુષે્ઠયં હેયં કમર્ તતાેઽ યથા॥ ૧૫૬૨॥
MSS@1563@1અનને યનૂા સહ પા થવને ર ભાે ક ચ્ચન્ મનસાે ચ તે ।
MSS@1563@2 સપ્રાતરઙ્ગાિનલક પતાસુ િવહતુર્મુદ્યાનપરંપરાસુ॥ ૧૫૬૩॥
MSS@1564@1અનને યાેગરાજેન ધૂિપતા બરભષૂણઃ ।
MSS@1564@2ધૂિપતાઙ્ગ સ્ત્રભવુનં મનજુઃ કુ તે વશમ્॥ ૧૫૬૪॥
MSS@1565@1અનને યાેગને િવ દ્ધતે િન ં પર મૈ પદવીમયચ્છન્ ।
MSS@1565@2સમાચરાચારમપુાત્તશસ્ત્રાે જપાપેવાસા ભષવૈમુર્નીનામ્॥ ૧૫૬૫॥
MSS@1566@1અનને ર ભાે ભવન્મખુને તષુારભાનાે તુલયા જતસ્ય ।
MSS@1566@2ઊનસ્ય નનંૂ પિરપૂરણાય તારાઃ સુ્ફર ત પ્ર તમાનખ ડાઃ॥ ૧૫૬૬॥
MSS@1567@1અનને વીતરાગેણ બુદ્ધનેવેાધરેણ તે ।
MSS@1567@2દૂ ત િનવ્યાર્જમાખ્યાતા સવર્વ તષુુ શૂ યતા॥ ૧૫૬૭॥
MSS@1568@1અનને સવાર્ થકૃતા થતા કૃતા હૃતા થનાૈ કામગવીસરુદુ્રમાૈ ।
MSS@1568@2 મથઃપયઃસચેનપ લવાશનૈઃ પ્રદાય દાનવ્યસનં સમા ુતમ્॥ ૧૫૬૮॥
MSS@1569@1અનને સાધ તવ યાવૈનને કાેિટ પરામ ચ્છદુરાેઽ યરાેહત્ ।
MSS@1569@2પ્રેમાિપ ત વ વિય વાસવસ્ય ગુણાેઽિપ ચાપે સમુનઃશરસ્ય॥ ૧૫૬૯॥
MSS@1570@1અનને સાધ િવહરા બુરાશે તીરેષુ તાલીવનમમર્રેષુ ।
MSS@1570@2દ્વ પા તરાનીતલવઙ્ગપુ પૈરપાકૃત વેદલવા મ દ્ ભઃ॥ ૧૫૭૦॥
MSS@1571@1અનને સ ય ત હ્યેતન્મમા યષે પરાક્રમઃ ।
MSS@1571@2અેવં જ્ઞા વા ચરેદ્ય તુ સફલા તસ્ય બુદ્ધયઃ॥ ૧૫૭૧॥
MSS@1572@1અનનેવૈ પ્રકારેણ ત્રયાે ગ્રીવા શ્રતાઃ શભુાઃ ।
MSS@1572@2લલાટે યુગલાવતા ચ દ્રાકા શભુકારકાૈ॥ ૧૫૭૨॥
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MSS@1573@1અનૈશ્વય ષા ભાયાર્ પ થ ક્ષતે્રે િત્રધા કૃ ષઃ ।
MSS@1573@2લ બકઃ સા ક્ષણશ્ચવૈ પ ચાનથાર્ અસકૃંતાઃ॥ ૧૫૭૩॥
MSS@1574@1અનાૈ ચત્યાદતૃે ના યદ્ રસભઙ્ગસ્ય કારણમ્ ।
MSS@1574@2પ્ર સદ્ધાૈ ચત્યબ ધ તુ રસસ્યાપેિનષત્ પરા॥ ૧૫૭૪॥
MSS@1575@1અનાૈ ચત્યેન ક યાસુ પુરસ્ત્રીષુ ચ યા ર તઃ ।
MSS@1575@2સ કામાે િહ ક્ષતી દ્રાણામ્ અિરષડ્વગર્પવૂર્જઃ॥ ૧૫૭૫॥
MSS@1576@1અ તઃકટુરિપ લઘુરિપ સદ્વતંૃ્ત યઃ પુમાન્ ન સતં્યજ ત ।
MSS@1576@2સ ભવ ત સદ્યાે વ દ્યઃ સષર્પ ઇવ સવર્લાેકસ્ય॥ ૧૫૭૬॥
MSS@1577@1અ તઃકટુ સદા પ્રેમ માનષું પિરલક્ષ્યતે ।
MSS@1577@2હતાશાન્ ન કરાેત્ય માન્ દૈવપ્રેમવૈ કેવલમ્॥ ૧૫૭૭॥
MSS@1578@1અ તઃકપાલિવવરે જહ્વામાકુ ચ્ય ચાપર્યેત્ ।
MSS@1578@2ભ્રૂમ યદૃ ષ્ટર તં િપબેત્ ખેચરમુદ્રયા॥ ૧૫૭૮॥
MSS@1579@1અ તઃકરણત વસ્ય દ પત્યાેઃ નેહસશં્રયાત્ ।
MSS@1579@2આન દગ્ર થરેકાેઽયમ્ અપત્ય મ ત ક યતે॥ ૧૫૭૯॥
MSS@1580@1અ તઃકરણિવકારં ગુ પિરજનસકંટેઽિપ કુલટાનામ્ ।
MSS@1580@2 ન ત તદ ભયુક્તા ભ્રૂભઙ્ગાપાઙ્ગમધુરદષૃ્ટેન॥ ૧૫૮૦॥
MSS@1581@1અ તઃકરણશૂ યાેઽિપ ણપૂલકપૂ ષઃ સ કૃતઃ ક્ષતે્રપ તના સમથા
ગવારને॥

MSS@1582@1અ તઃ િક ચત્ િક ચન્ મુક્તાનામહહ િવભ્રમં વહ સ ।
MSS@1582@2દૂરાદ્દશર્ય સ પનુઃ ક્ષારાેદ્ગારં જડાધીશઃ॥ ૧૫૮૨॥
MSS@1583@1અ તઃ કુિટલતાં બભ્રચ્છઙ્ખઃ સ ખલુ િનષુ્ઠરઃ ।
MSS@1583@2હંુકરાે ત યદા માત તદૈવ બહુ ગ યતામ્॥ ૧૫૮૩॥
MSS@1584@1અ તઃકૂજદુદારક ઠમસકૃન્મુ ચે ત લાેલેક્ષણં પ્રાયઃ
મેરકપાેલમૂલમ તપ્રસ્ય દ બ બાધરમ્ ।
MSS@1584@2આધૂતાઙ્ગુ લપ લવાગ્રમલ મત્યાન તતભ્રૂલતં પીતં યને મખંુ
વદ યમબલે સાેઽહં િહ ધ યાે યવુા॥ ૧૫૮૪॥
MSS@1584A@1અ તઃ કેચન કેચનાિપ િહ દલે કે ચત્ તથા પ લવે મૂલે કેચન કેચન
વ ચ ફલે પુ પે ચ કેઽિપ દુ્રમાઃ ।
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MSS@1584A@2સાૈર યં િનતરાં બભત્યર્િવકલઃ શ્રીખ ડષ ડીકૃતઃ સવાર્ઙ્ગે
સરુ ભનર્ કાેઽિપ દદશૃે મુ વા ભવ તં ક્વ ચત્॥
MSS@1585@1અ તઃકાપેકષાિયતેઽિપ હૃદયે સાધાેરસચ્ચે ષ્ટતૈભર્દ્રા યવે બિહઃ
િક્રયાસુ વચના યાિવભર્વ ત્યથર્તઃ ।
MSS@1585@2મ યેઽત્ય તકરાલવાડવ શખાશાષેેઽિપ વારાંિનધેઃ ક લાેલાઃ પ્રકટ ભવ ત
સતતં મુક્તાફલાેદ્ગાિરણઃ॥ ૧૫૮૫॥
MSS@1587@1અ તઃકૂ્રરાઃ સાૈ યમખુા અગાધહૃદયાઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@1587@2અ તિવષા બિહઃસાૈ યા ભક્ષ્યા િવષકૃતા ઇવ॥ ૧૫૮૭॥
MSS@1588@1અ તઃ ક્રાેધાે જહાન વલનભવ શખાકાર જહ્વાવલીઢ- પ્રાૈઢબ્રહ્મા ડભા ડઃ
થુભવુનગુહાગભર્ગ ભીરનાદઃ ।

MSS@1588@2દૃ ય પાર દ્રમૂ તમુર્ર જદવતુ વઃ સપુ્રભામ ડલી ભઃ
કુવર્િન્નધૂર્મધૂમ વજિન ચત મવ વ્યાેમ રાેમચ્છટાનામ્॥ ૧૫૮૮॥
MSS@1589@1અ તઃખેદ મવાેદ્વહન્ યદિનશં રત્નાકરાે ઘૂણર્તે યચ્ચ યાન મવા સ્થતાે
ન કનકક્ષાેણીધરઃ સ્ય દતે ।
MSS@1589@2 ને દાનિવલાસદાનરભસં શાૈય ચ તે શશુ્રવુાન્ અેકાે
મ થિવઘટ્ટના તદપરષ્ટઙ્કાહતીઃ શઙ્કતે॥ ૧૫૮૯॥
MSS@1590@1અ તઃપુરચરૈઃ સાધ યાે ન મ તં્ર સમાચરેત્ ।
MSS@1590@2ન કલત્રનૈર્રે દ્રસ્ય સ ભવેદ્ રાજવ લભઃ॥ ૧૫૯૦॥
MSS@1591@1અ તઃપુરધના યક્ષવૈિરદૂતૈિનરાકૃતૈઃ ।
MSS@1591@2સસંગ ન વ્રજેદ્ રાજમ્ િવના પા થવશાસનાત્॥ ૧૫૯૧॥
MSS@1592@1અ તઃપુરાણાં િવિહતવ્યવસ્થઃ પદે પદેઽહં ખ લતાિન રક્ષન્ ।
MSS@1592@2જરાતુરઃ સ પ્ર ત દ ડનીત્યા સવ પસ્યાનુકરાે મ ત્તમ્॥ ૧૫૯૨॥
MSS@1593@1અ તઃપુર ય સ રણષેુ સતુીય સ વં પાૈરં જનં તવ સદા રમણીયતે શ્રીઃ ।
MSS@1593@2દષૃ્ટઃ પ્રયા ભર તદ્યુ તદશર્ મ દ્ર- સચંારમત્ર ભુિવ સચંર સ
ક્ષતીશ॥ ૧૫૯૩॥
MSS@1594@1અ તઃપુરે િપ તુલં્ય મા તુલ્યં મહાનસે ।
MSS@1594@2ગાષેુ ચાત્મસમં દદ્યાત્ વયમવે કૃ ષ વ્રજેત્॥ ૧૫૯૪॥
MSS@1595@1અ તઃપ્રકાશ મચ્છ તઃ સદસચ્ચ િવવે ચતુમ્ ।
MSS@1595@2 નેહં સૂ ક્તપ્રદ પેઽ મન્ વધર્ય તુ સબુુદ્ધયઃ॥ ૧૫૯૫॥
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MSS@1596@1અ તઃપ્રતપ્તમ સકૈતદહ્યમાન- મૂલસ્ય ચ પકતરાેઃ ક્વ િવકાસ ચ તા ।
MSS@1596@2પ્રાયાે ભવત્યનુ ચત સ્થ તદેશભા ં શ્રેયઃ વ વપિરપાલનમાત્રમવે
॥ ૧૫૯૬॥
MSS@1597@1અ તઃ પ્રિવ ય યવુ ચહ્નમુરાેઽબલાનાં યને ક્રમેણ બત લાેડયતે મની ષન્ ।
MSS@1597@2આ શ્રત્ય તં િહ િનયમં તત ઉન્નયેતે અેતાૈ કુચાૈ સપિદ હ ત િવદ ણર્મ યાત્
॥ ૧૫૯૭॥
MSS@1598@1અ તઃશર રપિરશાષેમુદગ્રય તઃ ક ટક્ષતસ્રુ ત ભરસ્ર મવાેદ્વમ તઃ ।
MSS@1598@2છાયાિવયાેગમ લના વ્યસને િનમગ્ ા ક્ષાઃ મશાનમપુગ તુ મવ પ્ર ત્તાઃ
॥ ૧૫૯૮॥
MSS@1599@1અ તઃસતંાષે ચત્તાનાં સ પદ ત પદે પદે ।
MSS@1599@2અ તમર્ લન ચત્તાનાં સખંુ વ ેઽિપ દુલર્ભમ્॥ ૧૫૯૯॥
MSS@1600@1અ તઃસતંાષેવા પૈઃ સ્થગય ત ન દશૃ તા ભરાકણર્િય યન્ન્
અઙ્ગનેાન તરાેમા રચય ત પુલકશ્રે ણમાન દક દામ્ ।
MSS@1600@2ન ક્ષાેણીભઙ્ગભી ઃ કલય ત ચ શરઃક પનં તન્ન િવદ્મઃ
શ ◌ૃ વન્નેતસ્ય ક ત ઃ કથમુરગપ તઃ પ્રી તમાિવ કરાે ત॥ ૧૬૦૦॥
MSS@1601@1અ તઃસમુ થિવરહાનલતીવ્રતાપ- સતંાિપતાઙ્ગ કિરપુઙ્ગવ મુ ચ શાેકમ્ ।
MSS@1601@2ધાત્રા વહ ત લ ખતાિન લલાટપટે્ટ કાે વાક્ષરા ણ પિરમાજર્િયતું સમથર્ઃ
॥ ૧૬૦૧॥
MSS@1602@1અ તઃ સમેત્યાિપ બિહઃ પ્રયા ત ષ્ટા િવધત્તે વવગૂહનાિન ।
MSS@1602@2દ વાધરં રાેિદ ત શુ કમવે સવૈં િવલાસૈ તપસા યલ યા॥ ૧૬૦૨॥
MSS@1603@1અ તઃસારિવહીનાનાં સહાયઃ િક કિર ય ત ।
MSS@1603@2મલયેઽિપ સ્થતાે વે વ રેવ ન ચ દનઃ॥ ૧૬૦૩॥
MSS@1604@1અ તઃસારિવહીનાનામ્ ઉપદેશાે ન યતે ।
MSS@1604@2મલયાચલસસંગાર્ન્ ન વે શ્ચ દનાયતે॥ ૧૬૦૪॥
MSS@1605@1અ તઃસારૈરકુિટલૈ સુ નગ્ધૈઃ સપુર ક્ષતૈઃ ।
MSS@1605@2મિ ત્ર ભધાર્યર્તે રાજં્ય સુ ત ભૈિરવ મ દરમ્॥ ૧૬૦૫॥
MSS@1606@1અ તઃસારાેઽિપ િનયાર્ ત નનૂમ થતયા સહ ।
MSS@1606@2અ યથા તદવસ્થસ્ય મિહમા કેન દેિહનામ્॥ ૧૬૦૬॥
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MSS@1607@1અ તઃસ્થસરુતાર ભા ભલાષમિપ ગાપેયત્ ।
MSS@1607@2અ યાે યં મથનંુ વે ત્ત નતે્રે દૃ ટૈ્વવ ચ ચલે॥ ૧૬૦૭॥
MSS@1608@1અ તઃસ્થનેાિવ દ્ધને સુ ત્તનેા તચા ણા ।
MSS@1608@2અ ત ભન્નને સ પ્રાપ્તં માૈ ક્તકેનાિપ બ ધનમ્॥ ૧૬૦૮॥
MSS@1609@1અ તઃ વીકૃત હ્નવીજલમ ત વચ્છ દરત્નાંકુર-
શ્રેણીશાેણભજુઙ્ગનાયકફણાચક્રાે લસ પ લવમ્ ।
MSS@1609@2ભૂયાદ યુદયાય માેક્ષનગરપ્રસ્થાનભા મતઃ
પ્રત્યૂહપ્રશમૈકપૂણર્કલશપ્રાયં શરાે ધજૂર્ટેઃ॥ ૧૬૦૯॥
MSS@1610@1અ તકઃ પયર્વસ્થાતા જ ન્મનઃ સતંતાપદઃ ।
MSS@1610@2ઇ ત ત્યાજે્ય ભવે ભવ્યાે મુક્તાવ્રુ ત્તષ્ઠતે જનઃ॥ ૧૬૧૦॥
MSS@1611@1અ તકઃ શમનાે ત્યુઃ પાતાલં વડવામખુમ્ ।
MSS@1611@2 રધારા િવષં સપા વિહ્નિરત્યેકતઃ સ્ત્રયઃ॥ ૧૬૧૧॥
MSS@1612@1અ તકાય દદતા વયા પ્રયા- કાયકા ચનલતાપ્ર તગ્રહમ્ ।
MSS@1612@2દ યતે બત મદ ય વનં દ ક્ષણાિનલ કુતાે ન દ ક્ષણા॥ ૧૬૧૨॥
MSS@1613@1અ તકાલે ચ મામવે મરન્મુ વા કલવેરમ્ ।
MSS@1613@2યઃ પ્રયા ત સ મદ્ભાવં યા ત ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૧૬૧૩॥
MSS@1614@1અ તકાલે િહ ભૂતાિન મુહ્ય તી ત પુરાશ્રુ તઃ ।
MSS@1614@2રાજ્ઞવૈં કુવર્તા લાેકે પ્રત્યક્ષા સા શ્રુ તઃ કૃતા॥ ૧૬૧૪॥
MSS@1615@1અ તકાેઽિપ િહ જ તનૂામ્ અ તકાલમપેક્ષતે ।
MSS@1615@2ન કાલિનયમઃ ક શ્ચદ્ ઉત્તમણર્સ્ય િવદ્યતે॥ ૧૬૧૫॥
MSS@1616@1અ તરં િકયદાખ્યા ત સ તાે રઘુિકરાતયાેઃ ।
MSS@1616@2અ તરં તાવદાખ્યા ત સ તાે રઘુિકરાતયાેઃ॥ ૧૬૧૬॥
MSS@1617@1અ તરઙ્ગમનઙ્ગસ્ય શ ◌ૃઙ્ગારકુલદૈવતમ્ ।
MSS@1617@2અઙ્ગીકરાે ત ત વઙ્ગી સા િવલાસમયં વયઃ॥ ૧૬૧૭॥
MSS@1618@1અ તરઙ્ગા િહ યે રાજ્ઞઃ પર વાદાિયનઃ શઠાઃ ।
MSS@1618@2 ત્યા ભવ ત પ્રાયેણ તે યાે રક્ષેિદમાઃ પ્ર ઃ॥ ૧૬૧૮॥
MSS@1619@1અ તરાય ત મરાપેશા તયે શા તપાવનમ ચ ત્યવૈભવમ્ ।
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MSS@1619@2તં નરં વપુ ષ કુ જરં મખુે મન્મહે િકમિપ તુ દલં મહઃ॥ ૧૬૧૯॥
MSS@1620@1અ તગર્તમલાે દુષ્ટ તીથર્ નાનશતૈરિપ ।
MSS@1620@2ન શુ ય ત યથા ભા ડં સરુાયા દાિહતં ચ સત્॥ ૧૬૨૦॥
MSS@1621@1અ તગર્તા મદનવિહ્ન શખાવલી યા સા બાઘ્યતે િક મહ ચ દનપઙ્કલપેૈઃ ।
MSS@1621@2ય કુ ભકારપચનાપેિર પઙ્કલપે તાપાય કેવલમસાૈ ન ચ તાપશા ત્યૈ
॥ ૧૬૨૧॥
MSS@1622@1અ તગર્તૈગુર્ણૈઃ િક દ્વત્રા અિપ યત્ર સા ક્ષણાે િવરલાઃ ।
MSS@1622@2સ ગુણાે ગીતેયર્દસાૈ વનેચરં હિરણમિપ હર ત॥ ૧૬૨૨॥
MSS@1623@1અ તગર્તાે યિદ હિર તપસા તતઃ િક ના તગર્તાે યિદ હિર તપસા તતઃ િકમ્ ।
MSS@1623@2અ તબર્િહયર્િદ હિર તપસા તતઃ િક ના તબર્િહયર્િદ હિર તપસા તતઃ િકમ્
॥ ૧૬૨૩॥
MSS@1624@1અ તગાર્ઢં ચહ્નહીનં િવશાલં મ યે સ્થૂલં સ્થૂલધારા તતી ણમ્ ।
MSS@1624@2રક્ષાવેક્ષ છેદનાથ મહા તં કૃ વા ખડ્ગં દેવરા ે તહૃષ્ટઃ
॥ ૧૬૨૪॥
MSS@1625@1અ તગૂર્ઢાનથાર્ન્ અવ્ય જયતઃ પ્રસાદરિહતસ્ય ।
MSS@1625@2સદંભર્સ્ય નદસ્ય ચ ન રસઃ પ્રીત્યૈ રસજ્ઞાનામ્॥ ૧૬૨૫॥
MSS@1626@1અ તગ્ ર્હં નય ત વિધતરાેમહષ પશન સી કરણગભર્મખુીઃ
કરાે ત ।
MSS@1626@2િકચાધરવ્રણવતીઃ કુ તે પુર ઘ્રીઃ િક વ લભઃ િકમુત હૈમન અેષ
વાતઃ॥ ૧૬૨૬॥
MSS@1627@1અ તગ્ ર્હે કૃ ણમવેક્ષ્ય ચાૈરં બદ્ વા કવાટં જનની ં ગતૈકા ।
MSS@1627@2ઉલખૂલે દામિનબદ્ધમનંે તત્રાિપ દૃ ટ્વા ત મતા બભવૂ॥ ૧૬૨૭॥
MSS@1628@1અ તજર્લાવાિરતમૂ ત યાતાે બાલાપિર વઙ્ગસખુાય પત્યુઃ ।
MSS@1628@2િવઘ્નાય વૈમલ્યમપાં બભવૂ વ્યથર્ઃ પ્રસાદાે િહ જલાશયાનામ્॥ ૧૬૨૮॥
MSS@1629@1અ તદર્ધાનાિપ કઠાેરભાવં વચ્છદ્યુ તઃ સા િનજમાધુર ભઃ ।
MSS@1629@2ભુક્તા રસં વાદુિવદાં તનાે ત ગુણાપેગૂઢા સતશકર્રેવ॥ ૧૬૨૯॥
MSS@1630@1અ તદુર્ષ્ટઃ ક્ષમાયુક્તઃ સવાર્નથર્કરઃ િકલ ।
MSS@1630@2શકુિનઃ શકટારશ્ચ દષૃ્ટા તાવત્ર ભપૂતે॥ ૧૬૩૦॥
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MSS@1631@1અ ત ર્તગુણૈરેવ પરેષાં સ્થીયતે હૃિદ ।
MSS@1631@2અથ સમથર્ય ત્યેનં સમગં્ર કુસમુસ્રજઃ॥ ૧૬૩૧॥
MSS@1632@1અ તનાર્ડીિનય મતમ લઙ્ ઘતબ્રહ્મર ધ્રં વા તે શા તપ્રણિયિન
સમનુ્મીલદાન દસા દ્રમ્ ।
MSS@1632@2પ્રત્યગ્જ્યાે તજર્ ત ય મનઃ પષ્ટલાલાટનતે્ર-વ્યાજવ્યક્તીકૃત મવ
જગદ્વાિપ ચ દ્રાધર્માૈલેઃ॥ ૧૬૩૨॥
MSS@1633@1અ તિનદહ્યમાનને શ ક્તહીનને શત્રષુુ ।
MSS@1633@2સતં તઃ િક્રયતે યને િન દં્ય િધક્તસ્ય િવતમ્॥ ૧૬૩૩॥
MSS@1634@1અ તિનબદ્ધગુ મ યપુરંપરા ભિરચ્ચાે ચતં િકમિપ વક્તુમશક્નવુત્યાઃ ।
MSS@1634@2અ ક્તહંૂકુ તચલ કુચમ ડલાયા તસ્યાઃ મરા મ મુહુરધર્િવલાેિકતાિન॥ ૧૬૩૪॥
MSS@1635@1અ તબર્લા યહમમુ ય ગાિધપસ્ય વાચા િનગદ્ય કથમદ્ય લઘૂકરાે મ ।
MSS@1635@2 ન ત િક ન કરજક્ષતકુ ભકુ ભા- દામુક્તમાૈ ક્તકમયાિન િદગ તરા ણ
॥ ૧૬૩૫॥
MSS@1636@1અ તભાર્વિનગૂધેયં વાક્તે પ્રકૃ તપેશલા ।
MSS@1636@2િવકારાદ્યન ભજ્ઞેયા િવષિદગ્ધવે વા ણી॥ ૧૬૩૬॥
MSS@1637@1અ તભૂર્તાે િનવસ ત જડે જડઃ શ શરમહ સ હિરણ ઇવ ।
MSS@1637@2અજડે શશીવ તપને સ તુ પ્રિવષ્ટાેઽિપ િનઃસર ત॥ ૧૬૩૭॥
MSS@1638@1અ તભૂર્ય પ્રભાેઃ પ્રા યાે િવશષેઃ સવર્થા બુધૈઃ ।
MSS@1638@2કાે િહ નામ ન કુવ ત કેવલાેદરપૂરણમ્॥ ૧૬૩૮॥
MSS@1639@1અ તમર્ગ્ કરેણવઃ કલભકવ્યા ગ્ણક દાઙુ્કરૈઃ સામાેદાઃ પિરતઃ
પ્રમત્તમિહષશ્વાસાે લસદ્વ ચયઃ ।
MSS@1639@2સમંાેદં જનય ત શલૈસિરતઃ સચુ્છાયકચ્છસ્થલી- સીમાનાે
જલસકેશીતલ શલાિનદ્રાણરાેિહદ્ગણાઃ॥ ૧૬૩૯॥
MSS@1640@1અ તમર્ યુિવ ભન્નદ ઘર્ર સતપ્રાેદ્ભૂતક ઠવ્યથૈરાકુ્રષ્ટા તિટનીષુ
કાેક મથનુૈયાર્વિન્નશીથં મથઃ ।
MSS@1640@2શીતાે ગરજ બુકાૈઘમખુરગ્રામાપેક ઠસ્થલાઃ કૃચ્છ્ર ેણાપેરમ ત
પા થગ્ િહણી ચ તાયતા રાત્રયઃ॥ ૧૬૪૦॥
MSS@1641@1અ તમર્ લનદેહેન બિહરાહ્લાદકાિરણા ।
MSS@1641@2મહાકાલફલનેવે કઃ ખલને ન વ ચતઃ॥ ૧૬૪૧॥
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MSS@1642@1અ તમર્ લનસસંગાર્ચ્છતવાનિપ દુ ય ત ।
MSS@1642@2યચ્ચ ઃસિંનકષણ કણાઽભૂત્ કુિટલાશ્રયઃ॥ ૧૬૪૨॥
MSS@1643@1અ તમર્લીમસે વકે્ર ચલે કણાર્ તસિપ ણ તસ્યા નતે્રયુગે દષૃ્ટે દુજર્ને
ચ કુતઃ સખુમ્॥
MSS@1644@1અ તમાર્રરસાદ્રાર્ ગુ ગુણબદ્ધાનુકૂલતાં ધત્તે ।
MSS@1644@2િનષુ્ઠરબાહ્યાકારા દૃ તિરવ પ તસિંનધાૈ નવ્યા॥ ૧૬૪૪॥
MSS@1645@1અ તમાહનમાૈ લઘૂણર્નચલન્મ દારિવભ્રંશનઃ
ત ભાકષર્ણદૃ પ્તહષર્ણમહામ ત્રઃ કુરઙ્ગીદશૃામ્ ।

MSS@1645@2દૃ યદ્દાનવદૂયમાનિદિવષદ્દવુાર્રદુઃખાપદાં ભ્રંશઃ
કંસિરપાેિવલાપેયતુ વાેઽશ્રેયાં સ વંશીરવઃ॥ ૧૬૪૫॥
MSS@1646@1અ તય સતતં લુથ ત્યગ ણતા તાનવે
પાથાેધરૈરાત્તાનાપતત તરઙ્ગવલયૈરા લઙ્ગ્ય ગ્ હ્ણન્નસાૈ ।
MSS@1646@2વ્યક્તં માૈ ક્તકરત્નતાં જલકણા સ પ્રાપયત્ય બુિધઃ પ્રાયાેઽ યને કૃતાદરાે
લઘુરિપ પ્રાપ્તાેઽચ્યર્તે વા મ ભઃ॥ ૧૬૪૬॥
MSS@1647@1અ તલ નભજંુગમં ગ્ હ મવા તઃસ્થાેગ્ર સહં વનં
ગ્રાહાક ણર્ મવા ભરામકમલચ્છાયાસનાથં સરઃ ।
MSS@1647@2કાલનેાયર્જનાપવાદિપશનુૈઃ દ્રરૈનાયઃ શ્રતં દુઃખને પ્રિવગાહ્યતે
સચિકતં રાજ્ઞાં મનઃ સામયમ્॥ ૧૬૪૭॥
MSS@1648@1અ તલ નસ્ય દુઃખાગ્ ેરદ્યાેદ્દામં વ લ યતઃ ।
MSS@1648@2ઉ પીડ ઇવ ધૂમસ્ય માેહઃ પ્રાગા ણાે ત મામ્॥ ૧૬૪૮॥
MSS@1649@1અ તવર્સ ત મા ર્ર શનુી વા રાજવે મિન ।
MSS@1649@2બિહબર્દ્ધાેઽિપ માતઙ્ગ તતઃ િક લઘુતાં ગતઃ॥ ૧૬૪૯॥
MSS@1650@1અ તવર્હ સ કષાયં બાહ્યાકારેણ મધુરતાં યા સ ।
MSS@1650@2સહકાર માિયિવટિપન્ યુક્તં લાેકૈબર્િહન તઃ॥ ૧૬૫૦॥
MSS@1651@1અ તબર્િહ સ્ત્રજગતીરસભાવિવદ્વાન્ યાે નતર્યત્ય ખલદેહ તાં કુલાિન ।
MSS@1651@2ક્ષેમં દદાતુ ભગવાન્ પરમાિદદેવઃ શ ◌ૃઙ્ગારનાટકમહાકિવરાત્મજન્મા
॥ ૧૬૫૧॥
MSS@1652@1અ તવાર્ ણ મ યમાનઃ ખલાેઽયં પાૈરાેભાગ્યં સૂ ક્તમુક્તાસુ ધત્તે ।
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MSS@1652@2સવાર્ન દ યઙ્ગકે કા મનીનામ્ ઈમર્ માગર્ત્યેષ વૈ બ ભરા લઃ॥ ૧૬૫૨॥
MSS@1653@1અ તિવશ ત મા ર્ર શનુી વા રાજવે મિન ।
MSS@1653@2બિહઃસ્થસ્ય ગજે દ્રસ્ય િકમથર્ઃ પિરહીયતે॥ ૧૬૫૩॥
MSS@1654@1અ તિવષમયા હ્યેતા બિહશ્ચવૈ મનાેરમાઃ ।
MSS@1654@2ગુ ફલસમાકારા યાે ષતઃ કેન િન મતાઃ॥ ૧૬૫૪॥
MSS@1655@1અ તિવ ણાે સ્ત્રલાેક િનવસ ત ફ ણનામીશ્વરે સાેઽિપ શતેે સ ધાેઃ સાેઽ યેકદેશે
તમિપ ચુલુકયાં કુ ભયાેિનશ્ચકાર ।
MSS@1655@2ધત્તે ખદ્યાેતલીલામયમિપ નભ સ શ્રી સહ ક્ષતી દ્ર વ ક તઃ
કણર્નીલાે પલ મદમિપ ચ પ્રેક્ષણીયં િવભા ત॥ ૧૬૫૫॥
MSS@1656@1અ તિહતે શ શિન સવૈ કુમુદ્વતી મે દૃ ષ્ટ ન ન દય ત
સં મરણીયશાેભા ।
MSS@1656@2ઇષ્ટપ્રવાસજિનતા યબલાજનને દુઃખાિન નનૂમ તમાત્રદુ દ્વહાિન॥ ૧૬૫૬॥
MSS@1657@1અ ત છદ્રા ણ ભૂયં સ ક ટકા બહવાે બિહઃ ।
MSS@1657@2કથં કમલનાલસ્ય મા ભવૂન્ ભઙ્ગુરા ગુણાઃ॥ ૧૬૫૭॥
MSS@1658@1અ ત છદ્રિૈરયમિધગતા દુ ત્ય
દુષ્ટવંશરૈત્યાસ ક્તિનજકુલશભુાેદકર્લાભાય ન સ્યાત્ ।
MSS@1658@2િક તુ ગ્રી મશ્વસનજિનતા યાે યસઘંષર્વિહ્ન-
વાલામાલાજિટલવપુષામાત્મનાં નાશનાય॥ ૧૬૫૮॥

MSS@1659@1અ ત તવ સ વલનાે ભીમા મકરાશ્ચ સવર્તાે િવકટાઃ ।
MSS@1659@2અથ બત િવષમયમઙ્ગમ્ તિદ ત િનષવે્યઃ કથં ભવજેર્લધે॥ ૧૬૫૯॥
MSS@1660@1અ ત તારં તર લતતલાઃ તાેકમુ પીડભાજઃ પ માગ્રષેુ ગ્ર થત ષતઃ
ક ણર્ધારાઃ ક્રમેણ ।
MSS@1660@2 ચત્તાતઙં્ક િનજગિરમતઃ સ યગાસતૂ્રય તાે િનયાર્ ત્યસ્યાઃ કુવલયદશૃાે
બા પવારાં પ્રવાહાઃ॥ ૧૬૬૦॥
MSS@1661@1અ ત ત મરનાશાય શા દબાેધાે િનરથર્કઃ ।
MSS@1661@2ન ન ય ત તમાે નામ કૃતયા દ પવાતર્યા॥ ૧૬૬૧॥
MSS@1662@1અ ત ણાપેતપ્તાનાં દાવદાહમયં જગત્ ।
MSS@1662@2ભવત્ય ખલજ તનૂાં યદ ત તદ્બિહઃ સ્થતમ્॥ ૧૬૬૨॥

144 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@1663@1અ તકા તકગતે દુિવ ષ્ટે જહ્મતાં જહ ત દ િધ ત લે ।
MSS@1663@2િનઃ ત ત મરભારિનરાેધાદ્ ઉચ્છ્વસિન્નવ રરાજ િદગ તઃ॥ ૧૬૬૩॥
MSS@1664@1અ તનેાજુર્નતાં દધા ત નયનં મ યે તથા કૃ ણતાં દ્વૈ યં
દધતામનુા િવર ચતઃ કણન તે િવગ્રહઃ ।
MSS@1664@2ત કણાર્જુર્નકૃ ણિવગ્રહવતી સાક્ષાત્ કુ ક્ષતે્રતાં યાતા સ વદવા પ્તરેવ
ત ણ શ્રેયઃ પરં ગ યતે॥ ૧૬૬૪॥
MSS@1665@1અ તષેુ રે મરે ધીરા નતે મ યષેુ રે મરે ।
MSS@1665@2અ તપ્રા પ્ત સખુામાહુદુર્ઃખમ તરમ તયાેઃ॥ ૧૬૬૫॥
MSS@1666@1અ તે સ તાષેદં િવ ં મરેત્ હ તારમાપદામ્ ।
MSS@1666@2શરત પગતાે ભી મઃ સ માર ગ ડ વજમ્॥ ૧૬૬૬॥
MSS@1667@1અ તાે નાશ્ચયર્ તસ્ય જતતાે દૃ યતે ક્વ ચત્ ।
MSS@1667@2 દ્રાહંભાવસીમાયા યાવતી ં મુ ક્તમા ુમઃ ।
MSS@1667@3આશ્ચયાર્ ણ િહ તાવ ત પ્રકાશાિન ભવ ત નઃ॥ ૧૬૬૭॥
MSS@1668@1અ તાે ના ત િપપાસાયાઃ સતંાષેઃ પરમં સખુમ્ ।
MSS@1668@2ત માત્ સતંાષેમવેેહ ધનં પ ય ત પ ડતાઃ॥ ૧૬૬૮॥
MSS@1669@1અ ત્ય ેઽિપ નરઃ પજૂ્યાે યસ્યા ત િવપુલં ધનમ્ ।
MSS@1669@2અિપ બ્રહ્મકુલે તાે િનધર્નઃ પિરભૂયતે॥ ૧૬૬૯॥
MSS@1670@1અ ત્ય ેઽિપ યદા સાક્ષી િવવાદે સ પ્ર યતે ।
MSS@1670@2ન તત્ર યજુ્યતે િદવં્ય િક પનુવર્નદેવતાઃ॥ ૧૬૭૦॥
MSS@1671@1અ ત્યાવસ્થાગતાેઽિપ મહાન્ વગુણા જહા ત ન શદુ્ધતયા ।
MSS@1671@2ન શ્વેતભાવમજુ્ઝ ત શઙ્ખઃ શ ખભુક્તમુક્તાેઽિપ॥ ૧૬૭૧॥
MSS@1672@1અ ત્રપ્રાેત હ કપાલનલકકૂ્રરક્વણ કઙ્કણ-

પ્રાયપ્રેઙ્ ખતભૂિરભષૂણરવૈરાધાષેય ત્ય બરમ્ ।
MSS@1672@2પીતચ્છિદતરક્તકદર્મઘનપ્રાગ્ભારઘાેરાે લસદ્
વ્યાલાેલ તનભારભૈરવવપુદર્પાદ્ધતં ધાવ ત॥ ૧૬૭૨॥
MSS@1673@1અ ત્રાક પચલ પયાેધરભરવ્યાિવદ્ધમેઘચ્છટા-
ક્વસ્થા મષગ્ ધ્નુગ્ ધ્રગ દાસ્ફાલાેચ્ચલન્મૂધર્ ।

MSS@1673@2વ્યાદાયાનનમટ્ટહાસિવકટં દૂરેણ તારાપથાત્
ત્રસ્ય સદ્ધપુરંિધ્ર દરભસાને્મુક્તાદુપક્રામ ત॥ ૧૬૭૩॥
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MSS@1674@1અ ત્રૈઃ ક પતમઙ્ગલપ્ર તસરાઃ સ્ત્રીહ તરક્તાે પલ-વ્યક્તાેત્તંસ તઃ
િપનહ્ય સહસા હૃ પુ ડર કસ્રજઃ ।
MSS@1674@2અેતાઃ શાે ણતપઙ્કકુઙુ્કમજુષઃ સભંૂય કા તૈઃ િપબ ત્ય સ્થ નેહસરુાઃ
કપાલચષકૈઃ પ્રીતાઃ િપશાચાઙ્ગનાઃ॥ ૧૬૭૪॥
MSS@1675@1અ ત્રૈઃ વૈરિપ સયંતાગ્રચરણાે મૂચ્છાર્િવરામક્ષણે
વાધીનવ્ર ણતાઙ્ગશસ્ત્રિન ચતાે રાેમાેદ્ગમં વમર્યન્ ।

MSS@1675@2ભગ્ ાનુદ્વલયિન્ન ન્ પરભટાન્ સતંજર્યન્ િનષુ્ઠરં ધ યાે ધામ
જય શ્રયઃ થુરણ ત ભે પતાકાયતે॥ ૧૬૭૫॥
MSS@1676@1અ દૂમુદૂ્ધય બદ્ધાં િનજમિપ સહસા સતૂમનુ્મ ય સદ્યાે
િનયાર્તસ્ત્ર તવા જવ્રજકૃતિનનદાકણર્નકુ્રદ્ધચેતાઃ ।
MSS@1676@2સરં ભાર ભભગ્ દુ્રમિવટપશતૈઃ પ્રાેથયન્નાપનસ્થાન્ આયા ત
વ્યાલનાગ વિરત મહ જનાઃ સાવધાના ભવ તુ॥ ૧૬૭૬॥
MSS@1677@1અ ધં તમશ્ચેદિય બાધતે વાં સરાજેનતંે્ર જગદેકસતૂ્રમ્ ।
MSS@1677@2સધુાચિરત્રમ્ પરમં પિવતં્ર કુ વ મતં્ર વસદેુવપતુ્રમ્॥ ૧૬૭૭॥
MSS@1678@1અ ધં દિરિદ્રતમિપ પ્રયયા િવહીનં વીકે્ષ્યશ્વરે વદ ત યા ચ વરં
વમેકમ્ ।
MSS@1678@2નતે્રે ન નાિપ વસુ નાે વિનતાં સ વવ્રે છત્રા ભરામસતુદશર્ન મત્યુવાચ
॥ ૧૬૭૮॥
MSS@1679@1અ ધં પ ત પ્રા ય િવલા સનીનાં કટાક્ષબાણા િવફલા ભવ ત ।
MSS@1679@2તદ્વત્ કુ િદત્યશનૈશ્ચરાણાં ન વારદાષેાઃ પ્રભવ ત રાત્રાૈ॥ ૧૬૭૯॥
MSS@1680@1અ ધઃ સ અેવ શ્રુતવ જતાે યઃ શઠઃ સ અેવા થિનરથર્કાે યઃ ।
MSS@1680@2 તઃ સ અેવા ત યશાે ન યસ્ય ધમ ન ધીયર્સ્ય સ અેવ શાેચ્યઃ॥ ૧૬૮૦॥
MSS@1681@1અ ધઃ સ્યાદ ધવેલાયાં બાિધયર્મિપ ચાશ્રયેત્ ।
MSS@1681@2કુયાર્ત્ ણમયં ચાપં શયીત ગશાિયકામ્॥ ૧૬૮૧॥
MSS@1682@1 સા વાિદ ભ પાયૈ તુ હ યાચ્છત્રું વશે સ્થતમ્ ।
MSS@1682@2દયા ત મન્ ન કત્તર્વ્યા શરણાગત ઇત્યુત॥ ૧૬૮૨॥
MSS@1683@1અ ધકં કુ જકં ચવૈ કુષ્ઠાઙ્ગં વ્યાિધપીિડતમ્ ।
MSS@1683@2આપદ્ગતં ચ ભતાર્રં ન ત્યજેત્ સા મહાસતી॥ ૧૬૮૩॥
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MSS@1684@1અ ધકઃ કુ જકશ્ચવૈ િત્ર તની રાજક યકા ।
MSS@1684@2ત્રયાેઽ ય યાયતઃ સદ્ધાઃ સમંખુે કમર્ ણ સ્થતે॥ ૧૬૮૪॥
MSS@1685@1અ ધકઃ કુ જકશ્ચવૈ રાજક યા ચ િત્ર તની ।
MSS@1685@2અનયાેઽિપ નયં યા ત યાવચ્છ્ર ભર્જતે નરમ્॥ ૧૬૮૫॥
MSS@1686@1અ ધકઃ કુ જકશ્ચવૈ રાજક યા ચ િત્ર તની ।
MSS@1686@2સાનુકૂલે જગન્નાથે િવપર તઃ સયુુગ્ભવેત્॥ ૧૬૮૬॥
MSS@1687@1અ ધકારગરલં યતાે જગન્- માેહકાિર શમ ત્ત િનત્યશઃ ।
MSS@1687@2ઉ વલં જઠરમાષેધીપતેર જનાભમભવત્ તતઃ પ્રયે॥ ૧૬૮૭॥
MSS@1688@1અ ધકારાઙુ્કરાે જજ્ઞે વ ધે ચાિવલ બતમ્ ।
MSS@1688@2ભીમને રમમાણાયા િહિડ બાયા ઇવાત્મજઃ॥ ૧૬૮૮॥
MSS@1689@1અ ધ વમ ધસમયે બિધર વં બહ્િદરકાલ આલ બ્ય ।
MSS@1689@2શ્રીકેશવયાેઃ પ્રણયી પરમેષ્ઠ ના ભવા તવ્યઃ॥ ૧૬૮૯॥
MSS@1690@1અ ધદ્વયે મહાન ધાે િવષયા ધીકૃતેક્ષણઃ ।
MSS@1690@2ચ ષા ધાે ન ના ત િવષયા ધાે ન કેન ચત્॥ ૧૬૯૦॥
MSS@1691@1અ ધસ્ય દપર્ણનેવે િહતનેવે હતશ્રુતેઃ ।
MSS@1691@2દુઃખા ભતપ્તઃ શાેકેન નેક્ષતે ન શ ◌ૃણાે ત ચ॥ ૧૬૯૧॥
MSS@1692@1અ ધસ્ય પ થા બિધરસ્ય પ થાઃ સ્ત્રયઃ પ થા વવૈિધકસ્ય પ થાઃ ।
MSS@1692@2રાજ્ઞઃ પ થા બ્રાહ્મણનેાસમેત્ય સમેત્ય તુ બ્રાહ્મણસ્યવૈ પ થાઃ॥ ૧૬૯૨॥
MSS@1693@1અ ધસ્ય મે હૃતિવવેકમહાધનસ્ય ચાૈરૈિવભાે બ લ ભિર દ્રયનામધેયૈઃ ।
MSS@1693@2માેહા ધકૂપકુહરે િવિનપા તતસ્ય દેવેશ દેિહ કૃપણસ્ય કરાવલ બમ્॥ ૧૬૯૩॥
MSS@1694@1અ ધા ઇવ ન પ ય ત યાેગ્યાયાેગ્યં િહતાિહતમ્ ।
MSS@1694@2પથા તનેવૈ ગચ્છ ત નીય તે યને પા થવાઃ॥ ૧૬૯૪॥
MSS@1695@1અ ધા ઇવ બિધરા ઇવ મૂકા ઇવ માેહભાજ ઇવ ।
MSS@1695@2પઙ્ગવ ઇવાન ભમતે પતેિનવસ ત સાધવઃ સદ સ॥ ૧૬૯૫॥
MSS@1696@1અ ધા િવદ્વ જનૈહ ના મૂકા કિવ ભ જ્ઝતા ।
MSS@1696@2બિધરા ગાયનૈહ ના સભા ભવ ત ભૂ તામ્॥ ૧૬૯૬॥
MSS@1697@1અ ધીકરાે મ ભવુનં બિધર કરાે મ ધીરં સચેતનમચેતનતાં નયા મ ।
MSS@1697@2કૃત્યં ન પ ય ત ન યને િહતં શ ◌ૃણાે ત ધીમાનધીતમિપ ન
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પ્ર તસદંધા ત॥ ૧૬૯૭॥
MSS@1697A@1અ ધે તમ સ મ મઃ પશુ ભય ય મહે ।
MSS@1697A@2અિહસાયાઃ પરાે ધમા ન ભૂતાે ન ભિવ ય ત॥
MSS@1698@1અ દાેઽ ય યાેક્તપથાે દ ડ ગ યાપેચરણીયઃ ।
MSS@1698@2રાજ વપ્ર તહતજૈર્નાનુરાગૈભર્ર ત ભપૂઃ॥ ૧૬૯૮॥
MSS@1699@1અ ધાે મ સ્યાિનવાશ્ના ત સ નરઃ ક ટકૈઃ સહ ।
MSS@1699@2યાે ભાષતેઽથર્વૈકલ્યમ્ અપ્રત્યકં્ષ સભાં ગતઃ॥ ૧૬૯૯॥
MSS@1700@1અ ધાે વા વિધરાે વાથ કુષ્ટ વા ય ત્ય ેઽિપ વા ।
MSS@1700@2પિરગ્ હ્ણાતુ તાં ક યાં સલક્ષાં સ્યાદ્ િવદેશગઃ॥ ૧૭૦૦॥
MSS@1701@1અ ધાે િહ રા ભવ ત ય તુ શાસ્ત્રિવવ જતઃ ।
MSS@1701@2અ ધઃ પ ય ત ચારેણ શાસ્ત્રહીનાે ન પ ય ત॥ ૧૭૦૧॥
MSS@1702@1અ ઘ્રીનીર ઘ્રપીન તનતટલુઠનાયાસમ દપ્રચારાશ્ચા નુ લાસય તાે
દ્રિવડનરવધૂહાિરધ મ લભારાન્ ।
MSS@1702@2 જઘ્ર તઃ સહલીનાં મખુકમલમલં કેરલીનાં કપાેલં ચુ બ તાે વા ત
મ દં મલયપિરમલા વાયવાે દા ક્ષણાત્યાઃ॥ ૧૭૦૨॥
MSS@1703@1અન્નં િકશકુપુ પપુ જસદશૃં પાષાણ લૈયુર્તં ધૂ યં ગ ધયુતં
ચ લમ ખલં ભગ્ ાશ્ચ દ તાલયઃ ।
MSS@1703@2આજં્ય દૂરતરં ન ચાિપ લવણં ન શ્રૂયતે તિ ત્રણી ભક્ષ્યાણાં
વચનં ચ ના ત િહ સખે તદ્ભાજેનં વણર્યે॥ ૧૭૦૩॥
MSS@1704@1અન્નં દદ્યાદ તથયે શ્રદ્ધયા વગર્દં િહ તત્ ।
MSS@1704@2સકુટુ બાે િદશન્નનં્ન સક્તપુ્રસ્થાે િદવંગતઃ॥ ૧૭૦૪॥
MSS@1705@1અન્નં ધા યં વસુ વસમુતીત્યુત્તરેણાેત્તરેણ વ્યાકૃ ય તે પરમકૃપણાઃ
પામરા યદ્વિદત્યમ્ ।
MSS@1705@2ભૂ મઃ ખં દ્યાૈદુ્રર્િહણગ્ હ મત્યુત્તરેણાેત્તરેણ વ્યામાેહ્ય તે
િવમલમતયાેઽ ય સ્થરેણવૈ ધા ા॥ ૧૭૦૫॥
MSS@1706@1અન્નં ના ત્યુદકં ના ત ના ત તા બૂલચવર્ણમ્ ।
MSS@1706@2મ દરેષુમહાે સાહઃ શુ કચમર્સ્ય (?) તાડનમ્॥ ૧૭૦૬॥
MSS@1707@1અન્નં મુક્તાસવુણ દ્રવગુણરિહતાઃ વણર્ પાશ્ચ સપૂાઃ સામાેદાઃ શાકભેદાઃ
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ફલગુડ મ લતાઃ પાયસમ્ ॥। ।
MSS@1707@2યાવદ્ભાજે્યં તદાજં્ય દિધ ક થનતરં નૈક પા વપૂપાઃ ભજુ્ય તે
ભૂસરુાૈધૈમર્હ ત તવ ગ્ હે રામચ દ્રસ્ય યૈ॥ ૧૭૦૭॥
MSS@1708@1અન્નં િવધાત્રા િવિહતં મત્યાર્નાં વધારણમ્ ।
MSS@1708@2તદનાદતૃ્ય મ તમાન્ પ્રાથર્યેન્ન તુ િકચન॥ ૧૭૦૮॥
MSS@1709@1અન્નં સ પ્રાેક્ષ્ય ગાય યા સતં્ય વત ત મ ત્રતઃ ।
MSS@1709@2ઋતં વે ત ચ સાયં તુ પિર ષ ચેત્ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૧૭૦૯॥
MSS@1710@1અન્નં િહ પ્રા ણનાં પ્રાણા આતાર્નાં શરણં વહમ્ ।
MSS@1710@2ધમા િવત્તં ણાં પ્રેત્ય સ તાેઽવાર્ગ્ બ યતાેઽરણમ્॥ ૧૭૧૦॥
MSS@1711@1અન્ન ભુિવ મત્યાર્નાં શ્રમ વા કથચંન ।
MSS@1711@2સષૈા ભવ ત લાેકસ્ય િનદ્રા સવર્સ્ય લાૈિકક ॥ ૧૭૧૧॥
MSS@1712@1અન્નદાતા ભયત્રાતા ક યાદાતા તથવૈ ચ ।
MSS@1712@2જિનતા ચાપેનેતા ચ પ ચૈતે િપતરઃ તાઃ॥ ૧૭૧૨॥
MSS@1713@1અન્નદાનં મહાદાનં િવદ્યાદાનં મહત્તરમ્ ।
MSS@1713@2અન્નને ક્ષ ણકા પ્તયાર્વ વં તુ િવદ્યયા॥ ૧૭૧૩॥
MSS@1714@1અન્નદાનાત્ પરં દાનં ન ભૂતં ન ભિવ ય ત ।
MSS@1714@2અન્નને ધાયર્તે સવ જગદેતચ્ચરાચરમ્॥ ૧૭૧૪॥
MSS@1715@1અન્નદાહે હરેન્માંસમ્ અ બુદાહે ચ શાે ણતમ્ ।
MSS@1715@2કામદાહે હરેન્નતે્રમ્ અિનદ્રા રાેગકાિરણી॥ ૧૭૧૫॥
MSS@1716@1અન્નદાે જલદશ્ચવૈ આતુરસ્ય ચિક સકઃ ।
MSS@1716@2ત્રય તે વગર્માયા ત િવના યજ્ઞને ભારત॥ ૧૭૧૬॥
MSS@1717@1અન્નપાનં િવષાદ્રકે્ષદ્ િવશષેેણ મહીપતેઃ ।
MSS@1717@2યાેગક્ષેમાૈ તદાયત્તાૈ ધમાર્દ્યા યિન્નબ ધનાઃ॥ ૧૭૧૭॥
MSS@1718@1અન્નપાનાિદ ભશ્ચવૈ વસ્ત્રાલંકારભષૂણૈઃ ।
MSS@1718@2ગ ધમાલ્યૈિવ ચત્રૈશ્ચ ગુ ં તત્ર પ્રપજૂયેત્॥ ૧૭૧૮॥
MSS@1719@1અન્નપાનાિન યર્ તે યત્ર ભક્ષાશ્ચ ભ ક્ષતાઃ ।
MSS@1719@2ત મન્નવેાેદરે ગભર્ઃ િક નામ ન િવ યર્તે॥ ૧૭૧૯॥
MSS@1720@1અન્નપ્રણાશે સીદ ત શર રે પ ચ ધાતવઃ ।
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MSS@1720@2આહારાત્ સવર્ભૂતાિન સભંવ ત મહીતલે॥ ૧૭૨૦॥
MSS@1721@1અન્નમૂલં બલં પુંસાં બલમૂલં િહ વનમ્ ।
MSS@1721@2ત માદ્ યત્નને સરંક્ષેદ્ બલં ચ કુશલાે ભષક્॥ ૧૭૨૧॥
MSS@1722@1અન્નવસ્ત્રસવુણાર્િન રત્નાિન િવિવધાિન ચ ।
MSS@1722@2બ્રાહ્મણે યાે નદ તીરે દદા ત વ્રજ સ વરમ્॥ ૧૭૨૨॥
MSS@1723@1અન્નહીનાે દહેદ્રાષ્ટ્રં મ ત્રહીનશ્ચ ઋ વજઃ ।
MSS@1723@2યજમાનં દાનહીનાે ના ત યજ્ઞસમાે િરપુઃ॥ ૧૭૨૩॥
MSS@1724@1અન્નાદષ્ટગુણં િપષં્ટ િપષ્ટાદ તગુણં પયઃ ।
MSS@1724@2પયસાેઽષ્ટગુણં માંસં માંસાદષ્ટગુણં ઘ્ તમ્॥ ૧૭૨૪॥
MSS@1725@1અન્નાિદવગ ફલપુ પમાંસ- મ સ્યાિદ ભઃ પૂણર્મખુઃ સદૈવ ।
MSS@1725@2સ્યાદ્દષૃ્ટમાત્રાેઽ ભમતાથર્ સદ્ યૈ ષ્ટાન્નભાજે્યાય મુદે ચ કાકઃ
॥ ૧૭૨૫॥
MSS@1726@1અન્નાિદિવષ્ઠાનવગાેમયાિન ન વા િવધુ વન્ વદને સદૈવ ।
MSS@1726@2વામાપેસવ્યાેઽ યવલાેક્યમાનાે મનાેરથં પૂરયતે ધ્રવુશ્ચ॥ ૧૭૨૬॥
MSS@1727@1અન્નાિદિવષ્ઠાિપ શતાિદ ભયર્ઃ પૂણાર્નનાેઽભીષ્ટફલપ્રદાેઽસાૈ ।
MSS@1727@2મ ત્રાિદ સદ્ યૈ વ ણગાિદલાભે શ તાે િવવાહાિદિવધાૈ ચ કાકઃ॥ ૧૭૨૭॥
MSS@1728@1અન્નાદે ભ્રૂણહા મા ષ્ટ અન્નને અ ભશસં ત ।
MSS@1728@2 તનેઃ પ્રમુક્તાે રાજિન યાચન્ન તસકંરે॥ ૧૭૨૮॥
MSS@1729@1અન્નાદે ભ્રૂણહા મા ષ્ટ પત્યાૈ ભાયાર્પચાિરણી ।
MSS@1729@2ગુરાૈ શ યશ્ચ યાજ્યશ્ચ તનેાે રાજિન િક બષમ્॥ ૧૭૨૯॥
MSS@1730@1અન્નાદ્ભવ ત ભૂતાિન પજર્ યાદન્નસભંવઃ ।
MSS@1730@2યજ્ઞાદ્ ભવ ત પજર્ યાે યજ્ઞઃ કમર્સમુદ્ભવઃ॥ ૧૭૩૦॥
MSS@1731@1અન્નાદ્રક્તં ચ શકુ્લં ચા યતાે વઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
MSS@1731@2ઇ દ્રયા ણ ચ બુ દ્ધશ્ચ ય ત્યન્નને િનત્યશઃ॥ ૧૭૩૧॥
MSS@1732@1અન્નાભાવે ત્યુઃ શા લ ભરન્નાિન શાલયાે ષ્ટ ા ।
MSS@1732@2 ષ્ટ તપસે ત વદન્ન્ અ ત્યવે તત્તપશ્ચરતુ॥ ૧૭૩૨॥
MSS@1733@1અન્નાશને સ્યાત્ પરમા માત્રઃ પ્રશક્યતે શાેધિયતું તપાે ભઃ ।
MSS@1733@2માંસાશને પવર્તરાજમાત્રાે નાે શક્યતે શાેધિયતું મહ વાત્॥ ૧૭૩૩॥
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MSS@1734@1અન્નને ધાયર્તે સવ જગદેતચ્ચરાચરમ્ ।
MSS@1734@2અન્નાત્ પ્રભવ ત પ્રાણઃ પ્રત્યકં્ષ ના ત સશંયઃ॥ ૧૭૩૪॥
MSS@1735@1અન્ને પાને ચ તા બૂલે ફલે પુ પે િવભષૂણે ।
MSS@1735@2વસે્ત્ર િવલપેને ધપૂે શ યાયામાસનષેુ ચ॥ ૧૭૩૫॥
MSS@1736@1અ યં કાનનમાશુ ગચ્છ તરસા વ યં ફલં ભુઙ્ વ રે ધ યં
ધામ િવભા ત તે ન િહ તથા પુ યં જઘ યં કુ ।
MSS@1736@2અેત મ કિરશાવ મા વ્રજ વને જ પા મ ત યં વચાે નાસ્યવે
કર દ્રદપર્દલનાે િનદ્રા ત પ ચાનનઃ॥ ૧૭૩૬॥
MSS@1737@1અ યં મનુ યં હૃદયને કૃ વા અ યં તતાે દૃ ષ્ટ ભરાહ્વય ત ।
MSS@1737@2અ યત્ર મુ ચ ત મદપ્રસકેમ્ અ યં શર રેણ ચ કામય તે॥ ૧૭૩૭॥
MSS@1738@1અ યઃ કઃ ક્ષારવાધ વ મવ િનય મતાે વાનરૈવાર્ નરૈવાર્ િવપ્રેણૈકેન
કાેઽ યઃ કરકુહરપુટ પાત્રમાત્રે િનપીતઃ ।
MSS@1738@2જ પિન્ન થં થૂ મઘ્વિન ભરવતર ફેનકૂટાટ્ટહાસઃૈ પધા ધત્તે
પયાેધેરિધકમિધપુરં િન મતાે યત્તટાકઃ॥ ૧૭૩૮॥
MSS@1739@1અ યઃ કરાે ત વ્યાપારં લપ્તાે ભવ ત લખેકઃ ।
MSS@1739@2ભગ લઙ્ગપ્રસઙ્ગને છન્ના ભવ ત ના સકા॥ ૧૭૩૯॥
MSS@1740@1અ યઃ કાેઽિપ સ કુ ભસભંવમનુેરા તાં શખી ઠરાે યં સં ચ ત્ય
દુકૂલવિહ્નસદશૃઃ સલંક્ષ્યતે વાડવઃ ।
MSS@1740@2વ દં્ય ત જઠરં સ મીનમકરગ્રાહાવ લ તાેયિધઃ
પશ્ચા પાશ્વર્મપૂિરતા તરિવયદ્યત્ર વનન્ ભ્રા ય ત॥ ૧૭૪૦॥
MSS@1741@1અ ય ઇત્યનપુ તય ત્રણં દ્રાગુદ ચતવતી િવલાેચનમ્ ।
MSS@1741@2મામવેત્ય ચિકતા તાનના દ તદષ્ટરસના મનાગભૂત્॥ ૧૭૪૧॥
MSS@1742@1અ યકમર્િવમૂઢાે ય આત્મકમર્િવશારદઃ ।
MSS@1742@2યથા પ ય ન ના ત તનપાનેતર ચ્છશઃુ॥ ૧૭૪૨॥
MSS@1743@1અ યકાલપિરહાયર્મજસ્રં તદ્દવ્યને િવદધે દ્વયમવે ।
MSS@1743@2 ષ્ટતા રહ સ ભ ર્ષુ તા ભિનદર્ય વ મતરૈરબલાસુ॥ ૧૭૪૩॥
MSS@1744@1અ યક્ષતે્રે કૃતં પાપં પુ યક્ષતે્રે િવન ય ત ।
MSS@1744@2પુ યક્ષતે્રે કૃતં પાપં વજ્રલપેાે ભિવ ય ત॥ ૧૭૪૪॥
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MSS@1745@1અ યતાે નય મુહૂતર્માનનં ચ દ્ર અેષ સરલે કલામયઃ॥
MSS@1745@2મા કદાચન કપાેલયાેમર્લં સકં્રમ ય સમતાં સ ને ય ત॥ ૧૭૪૫॥
MSS@1476@1અ યતાે યિદ િન પે ચક ષાર્ માનહાિનિર ત ભી તરની તઃ ।
MSS@1476@2શ્રીધરાેઽિપ િહ બલે શ્રય મચ્છન્ માનમાતનુત વામનમવે॥ ૧૪૭૬॥
MSS@1477@1અ ય કૃત્યં મનજુ શ્ચ તય ત િદવાિનશં િવશદુ્ધિધયા ।
MSS@1477@2વેધા િવદધાત્ય યત્ વામીવ ન શક્યતે ધતુર્મ્॥ ૧૪૭૭॥
MSS@1748@1અ યત્ર દેશે ઘિટતા જગ ત ગ્ર સ યતે િવશ્વ જે ત મ વા ।
MSS@1748@2સકંાેચિય વા િકમુ પાદમૂલ- દ્વયા તરાલે િનિહતા ત યાેિનઃ॥ ૧૭૪૮॥
MSS@1749@1અ યત્ર ભી માદ્ ગાઙ્ગેયાદ્ અ યત્ર ચ હનૂમતઃ ।
MSS@1749@2હિરણીખુરમાત્રેણ ચમર્ણા માેિહતં જગત્॥ ૧૭૪૯॥
MSS@1750@1અ યત્ર યાિપતિનશં પિરલાેિહતાઙ્ગમ્ અ યાઙ્ગનાગત મવાગતમુ ણર મમ્ ।
MSS@1750@2પ્રાતિનર ક્ષ્ય કુિપતવે િહ પ દ્મનીયમ્ ઉ ફુ લહ લકસલુાેિહતલાેચનાભૂત્
॥ ૧૭૫૦॥
MSS@1751@1અ યત્ર યૂયં કુસમુાવચાયં કુ વમત્રા મ કરાે મ સખ્યઃ ।
MSS@1751@2નાહં િહ દૂરં ભ્ર મતું સમથાર્ પ્રસીદતાયં ર ચતાેઽ જ લવર્ઃ॥ ૧૭૫૧॥
MSS@1752@1અ યત્ર વ્રજતી ત કા ખલુ કથા ના યસ્ય તાદક્ૃ સહૃુદ્ યાે માં નેચ્છ ત
નાગતશ્ચ હહહા કાેઽયં િવધેઃ પ્રક્રમઃ ।
MSS@1752@2ઇત્ય પેતરક પનાકવ લત વા તા િનશા તા તરે બાલા ત્તિવવતર્નવ્ય તકરા
ના ાે ત િનદ્રાં િન શ॥ ૧૭૫૨॥
MSS@1753@1અ યથા ચ તતા હ્યથાર્ નરૈ તાત મન વ ભઃ ।
MSS@1753@2અ યથવૈ િહ ગચ્છ ત દૈવાિદ ત મ તમર્મ॥ ૧૭૫૩॥
MSS@1754@1અ યથા પિરદષૃ્ટાિન મુિન ભવદદ શ ભઃ ।
MSS@1754@2અ યથા પિરવતર્ તે વેગા ઇવ નભ વતઃ॥ ૧૭૫૪॥
MSS@1755@1અ યથા લઙ્ગ્યતે કા તા ભાવને દુિહતા યથા ।
MSS@1755@2મનસાે ભદ્યતે ત્તર ભન્ને વિપ વ તષુુ॥ ૧૭૫૫॥
MSS@1756@1અ યથા વત્તર્માનાનામ્ અથ ભૂતાેઽયમ યથા ।
MSS@1756@2અ મા ભયર્દનુષે્ઠયં ગ ધવ તદનુ ષ્ઠતમ્॥ ૧૭૫૬॥
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MSS@1757@1અ યથા વેદશાસ્ત્રા ણ જ્ઞાનપા ડત્યમ યથા ।
MSS@1757@2અ યથા ત પદં શા તં લાેકાઃ ક્લ ય ત ચા યથા॥ ૧૭૫૭॥
MSS@1758@1અ યથા શાસ્ત્રગ ભ યા િધયા ધીરાેઽથર્મીહતે ।
MSS@1758@2 વામીવ પ્રાક્તનં કમર્ િવદધા ત તદ યથા॥ ૧૭૫૮॥
MSS@1759@1અ યથવૈ િવ ચ ત્ય તે પુ ષેણ મનાેરથાઃ ।
MSS@1759@2દૈવનેાિહતસદ્ભાવાઃ કમર્ણાં ગતયાેઽ યથા॥ ૧૭૫૯॥
MSS@1760@1અ યથવૈસતી પતંુ્ર ચ તયેદ યથા પ તમ્ ।
MSS@1760@2યથા યથા વભાવસ્ય મહાભાગ ઉદાહૃતમ્॥ ૧૭૬૦॥
MSS@1761@1અ યથવૈ િહ મ ય તે પુ ષા તાિન તાિન ચ ।
MSS@1761@2અ યથવૈ પ્રભુ તાિન કરાે ત િવકરાે ત ચ॥ ૧૭૬૧॥
MSS@1762@1અ યથવૈ િહ સાૈહાદ ભવે વચ્છા તરાત્મનઃ ।
MSS@1762@2પ્રવતર્તેઽ યથા વાણી શાઠ્યાપેહતચેતસઃ॥ ૧૭૬૨॥
MSS@1763@1અ યદ મ ભવતી ં ન યા ચતા વારમેકમધરં ધયા મ તે ।
MSS@1763@2ઇત્ય સ વદદુપાંશકુાકુવાક્ સાપેમદર્હઠ ત્તરેવ તમ્॥ ૧૭૬૩॥
MSS@1764@1અ યદાભા ષતં પવૂ દત્તમ યત્તતાેઽ પકમ્ ।
MSS@1764@2ય સદાષેમયાેગ્યં વા કૂટદાનને તને િકમ્॥ ૧૭૬૪॥
MSS@1765@1અ યદા ભષૂણં પુંસઃ ક્ષમા લ જેવ યાે ષતઃ ।
MSS@1765@2પરાક્રમઃ પિરભવે વૈયાત્યં સરુતે વવ॥ ૧૭૬૫॥
MSS@1766@1અ યદ યમિવ ચ ત્ય પાતક િનઘ્ ર્ણાે હર ત િવતાપેમમ્ ।
MSS@1766@2દ્ર મત્ર િકતવાે િવચેતન તને ગચ્છ ત કદથર્નાં ચરમ્॥ ૧૭૬૬॥
MSS@1767@1અ યદુઃખને યાે દુઃખી યાેઽ યહષણ હષર્તઃ ।
MSS@1767@2સ અેવ જગતામીશાે નર પધરાે હિરઃ॥ ૧૭૬૭॥
MSS@1768@1અ યદુચ્છૃઙ્ખલં સ વમ્ અ યચ્છાસ્ત્રિનયિ ત્રતમ્ ।
MSS@1768@2સામાનાિધકર યં િહ તજે ત મરયાેઃ કુતઃ॥ ૧૭૬૮॥
MSS@1769@1અ યદુપ્તં તમ યદ્ ઇત્યેતન્નાપેપદ્યતે ।
MSS@1769@2ઉ યતે ય દ્ધ યદ્બ જં તત્તદેવ પ્રરાેહ ત॥ ૧૭૬૯॥
MSS@1770@1અ યદાષે મવ સ વકં ગુણં ખ્યાપયેત્ કથમ ષ્ટતાજડઃ ।
MSS@1770@2ઉચ્યતે સ ખલુ કાયર્વત્તયા િધગ્વ ભન્નબુધસતેુમ થતામ્॥ ૧૭૭૦॥
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MSS@1771@1અ યદ્ગાપેુચ્છકં જ્ઞેયં શદુ્ધકાષ્ઠિવિન મતમ્ ।
MSS@1771@2મખુે ચ લાેહક ઠેન વે યં યઙ્ગુલસં મતમ્॥ ૧૭૭૧॥
MSS@1772@1અ યપવૂા સ્ત્રયં સા વી ં કામયેત ન ગવર્તઃ ।
MSS@1772@2સા વીિરચ્છન્ મહાદેવઃ ષ ડાેઽભૂદ્દા કાવને॥ ૧૭૭૨॥
MSS@1773@1અ યપ્રતાપમાસાદ્ય યાે દૃઢ વં ન ગચ્છ ત ।
MSS@1773@2 તષુાભરણસ્યવે પેણાિપ િહ તસ્ય િકમ્॥ ૧૭૭૩॥
MSS@1774@1અ યમાશ્રયતે લ મી વ યમ યં ચ મેિદની ।
MSS@1774@2અન યગા મની પુંસાં ક તરેકા પ તવ્રતા॥ ૧૭૭૪॥
MSS@1775@1અ યયા યવિનતાગત ચત્તં ચત્તનાથમ ભશિઙ્કતવત્યા ।
MSS@1775@2પીતભૂિરસરુયાિપ ન મેદે િન ર્ તિહ મનસાે મદહેતુઃ॥ ૧૭૭૫॥
MSS@1776@1અ યયા યાવૈને મત્યા બુદ્ યા ભવ ત માેિહતઃ ।
MSS@1776@2મ યેઽ યયા જરાયાંતુ સાેઽ યાં રાેચયતે મ તમ્॥ ૧૭૭૬॥
MSS@1777@1અ યવણ શરાે યસ્ય પુચ્છં વા યસ્ય વા જનઃ ।
MSS@1777@2પુચ્છેન શરસા વાિપ નાનાવણર્ઃ સ િન દતઃ॥ ૧૭૭૭॥
MSS@1778@1અ યવણર્પરા ત્ત્યા બ ધ ચહ્નિનગૂહનૈઃ ।
MSS@1778@2અનાખ્યાતઃ સતાં મ યે કિવશ્ચાેરાે િવભાવ્યતે॥ ૧૭૭૮॥
MSS@1779@1અ યસ્ત્રી હયાલવાે જગ ત કે પદ્ યામગ યા ચ કા કાે ધાતુદર્શને
સમ તમનજૈુઃ કા પ્રા યર્તેઽહિનશમ્ ।
MSS@1779@2દૃ ટૈ્વકાં યવનેશ્વરાે િનજપુરે પદ્માનનાં કા મની ં મતં્ર પ્રાહ
િકમાદરેણ સહસા યારાનદ દંશમા॥ ૧૭૭૯॥
MSS@1780@1અ ય મા લ ધાે મા દ્રઃ પ્રાયેણ દુઃસહાે ભવ ત ।
MSS@1780@2રિવરિપ ન દહ ત તાદગૃ્ યાદઘૃ્યુત્તપ્તવાલુકાિનકરઃ॥ ૧૭૮૦॥
MSS@1781@1અ ય મન્નિપ કાલે દિયતાિવરહઃ કરાે ત સતંાપમ્ ।
MSS@1781@2િક પનુરિવરલજલધર- ગુ તરર સતષેુ િદવસષેુ॥ ૧૭૮૧॥
MSS@1782@1અ ય મન્ પ્રે યમાણે તુ પુર તાદ્યઃ સમુ પતેત્ ।
MSS@1782@2અહં િક કરવાણી ત સ રાજવસ ત વસતે્॥ ૧૭૮૨॥
MSS@1783@1અ યસ્ય લગ ત કણ િવતમ યસ્ય હર ત બાણ ઇવ ।
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MSS@1783@2હૃદયં દુનાે ત િપશનુઃ ક ટક ઇવ પાદલગ્ ાેઽિપ॥ ૧૭૮૩॥
MSS@1784@1અ યસ્યૈ સ પ્રતીયં કુ મદનિરપાે વાઙ્ગદાનપ્રસાદં નાહં સાેઢંુ
સમથાર્ શર સ સરુનદ ં નાિપ સં યાં પ્રણ તુમ્ ।
MSS@1784@2ઇત્યુ વા કાપેિવદ્ધાં િવઘટિયતુમુમામાત્મદેહં પ્ર ત્તાં ધાનઃ પાતુ
શ ભાેઃ કુચકલસહઠ પશર્કૃષ્ટાે ભુ ે વઃ॥ ૧૭૮૪॥
MSS@1785@1અ યાઙ્ગના ભરિધકં સ કરાે ત કે લ વં તને મા કુ િવષાદમદભ્ર પે ।
MSS@1785@2પપેીયતે મધુકરઃ ક્વ ન તં મર દં નાે તુ િવ મર ત પઙ્ક જની ં
તથાિપ॥ ૧૭૮૫॥
MSS@1786@1અ યા જગ દ્ધતમયી મનસઃ પ્ર ત્તર યવૈ કાિપ રચના વચનાવલીનામ્ ।
MSS@1786@2લાેકાેત્તરા ચ કૃિટરાકૃ તરાતર્હૃદ્યા િવદ્યાવતાં સકલમવે ગરાં
દવીયઃ॥ ૧૭૮૬॥
MSS@1787@1અ યાદાનાકુલા તઃકરણવશિવપદ્બાિધતપ્રેતરઙં્ક
ગ્રાસભ્ર ય કરાલશ્લથિપ શતશવાગ્રગ્રહે મુક્તનાદમ્ ।
MSS@1787@2સવઃ ક્રામદ્ ભ લ્કાનનકવલરસવ્યાત્તવક્ત્રપ્રભા ભવ્યર્ક્તૈ તૈઃ
સવંલદ્ ભઃ ક્ષણમપર મવ વ્યાે તં્ત મશાનમ્॥ ૧૭૮૭॥
MSS@1788@1અ યાનિપ ત ન્ રાે ય ફલપુ પાપેયાે ગનઃ ।
MSS@1788@2રત્નધનેુસહસ્રસ્ય ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૧૭૮૮॥
MSS@1789@1અ યા િનર થકા ચ તા બલતજેઃપ્રણા શની ।
MSS@1789@2નાશયેત્ સવર્સાખૈ્યં તુ પહાિન િનદશર્યેત્॥ ૧૭૮૯॥
MSS@1790@1અ યાિન શાસ્ત્રા ણ િવનાેદમાત્રં પ્રાપ્તષેુ વા તષેુ ન તૈશ્ચ િક ચત્ ।
MSS@1790@2 ચિક સતજ્યાે તષમ ત્રવાદાઃ પદે પદે પ્રત્યયમાવહ ત॥ ૧૭૯૦॥
MSS@1791@1અ યાિન શાસ્ત્રા ણ િવનાેદમાત્રં પ્રાપ્તષેુ કાલષેુ ન તૈશ્ચ િક ચત્ ।
MSS@1791@2 ચિક સતજ્યાે તષમ ત્રવાદાઃ પદે પદે પ્રત્યયમાવહ ત॥ ૧૭૯૧॥
MSS@1792@1અ યા પિરવદન્ સાધુયર્થા િહ પિરત યતે ।
MSS@1792@2તથા પિરવદન્ન યાં તુષ્ટાે ભવ ત દુજર્નઃ॥ ૧૭૯૨॥
MSS@1793@1અ યા યાપે મતં યુગં િન પમં તેઽયુગ્મમઙ્ગષેુ યત્ સાેઽયં
સક્થકમાસ્યકા તમધનુ ત વઙ્ ગ ચ દ્ર તવ ।
MSS@1793@2 વદ્વાચાં વરમાિત્રકાં મદકલઃ પુંસ્કાેિકલાે ઘાષેયત્ય યાસસ્ય
િકમ ત્યગાેચર મ ત પ્રત્યાશયા માેિહતઃ॥ ૧૭૯૩॥
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MSS@1794@1અ યા પ્રકામસરુતશ્રમ ખન્નદેહા રાિત્રપ્ર ગરિવપાટલનતે્રપદ્મા ।
MSS@1794@2શ યા તદેશલુ લતાકુલકેશપાશા િનદ્રાં પ્રયા ત દુસયૂર્કરા ભતપ્તા
॥ ૧૭૯૪॥
MSS@1795@1અ યા પ્રયેણ પિરભુક્તમવેક્ષ્ય ગાતં્ર હષાર્ વતા િવર ચતાધરચા શાેભા ।
MSS@1795@2કૂપાર્સકં પિરદધા ત નખક્ષતાઙ્ગી વ્યાલ બનીલલ લતાલકકુ ચતાક્ષી
॥ ૧૭૯૫॥
MSS@1796@1અ યા યાે વ યા યાે માલ ત ધ યા સ વ લર ય વમ્ ।
MSS@1796@2યત્ િકલ તવવૈ સિવધે ક્ર ડ ત મધપુઃ સદૈવ મુિદતાેઽયમ્॥ ૧૭૯૬॥
MSS@1797@1અ યામ યાં ધનાવસ્થાં પ્રા ય વૈશે ષક ં નરાઃ ।
MSS@1797@2અસતંુષ્ટાઃ પ્રમુહ્ય ત સતંાષેં યા ત પ ડતાઃ॥ ૧૭૯૭॥
MSS@1798@1અ યાયઃ પ્રાૈઢવાદેન નીયતે યાયતાં યયા ।
MSS@1798@2 યાયશ્ચા યાયતાં લાેભાત્ િક તયા દ્રિવદ્યયા॥ ૧૭૯૮॥
MSS@1799@1અ યાયકરભાેગૈશ્ચ યાે િહ વ ત િનત્યશઃ ।
MSS@1799@2િવરાગાદેવ લાેકાનાં ભ્રંશતે સ િહ પા થવઃ॥ ૧૭૯૯॥
MSS@1800@1અ યાયદ્રિવણાદાને વુદ્યમઃ િક્રયતે થા ।
MSS@1800@2લુ ધાનાં સત્યસકંાેચાત્ સકુંચ ત્યેવ સ પદઃ॥ ૧૮૦૦॥
MSS@1801@1અ યાયિવત્તને કૃતાેઽિપ ધમર્ઃ સવ્યાજ ઇત્યાહુરશષેલાેકાઃ ।
MSS@1801@2 યાયા જતાથન સ અેવ ધમા િનવ્યાર્જ ઇત્યાયર્જના વદ ત॥ ૧૮૦૧॥
MSS@1802@1અ યાયસમપુાત્તને દાનધમા ધનને યઃ ।
MSS@1802@2િક્રયતે ન સ કતાર્રં ત્રાયતે મહતાે ભયાત્॥ ૧૮૦૨॥
MSS@1803@1અ યા યા વસનાેત્તમં તદધનુા સગં્ હ્ય મા યં પનુયર્ન્માં દશર્ય સ
પ્રયં પ્રયતમં તાષેાય રાષેાય નાે ।
MSS@1803@2સવર્સવૈ સતશ્ચ ર તિરયતી પવૂ શ્રુતા દ્ધતઃ પ્રાયઃ પ્રા ય
િનજપ્રકષર્મ ખલં મતં્ર મુદાદશર્યત્॥ ૧૮૦૩॥
MSS@1804@1અ યાયાપેા જતં દ્રવં્ય દશવષાર્ ણ તષ્ઠ ત ।
MSS@1804@2પ્રાપ્તે ચૈકાદશે વષ સમૂલં ચ િવન ય ત॥ ૧૮૦૪॥
MSS@1805@1અ યાયાપેા જતં દ્રવ્યમ્ અથર્દૂષણમુચ્યતે ।
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MSS@1805@2અપાત્રદાનં પાત્રાથર્ હરણં તસ્ય લક્ષણમ્॥ ૧૮૦૫॥
MSS@1806@1અ યાથર્મઙ્ગીકૃતવાિરપાણાૈ િવશઙ્કમાના તવ દાનનીરમ્ ।
MSS@1806@2પર પરં દ નમખુા ન કે વા દેવાઃ સમુે ં શશુચુુઃ વભૂ મમ્॥ ૧૮૦૬॥
MSS@1807@1અ યા િવહાય પ તગ્ હ- મિવ ચ તતકુલકલઙ્કજનગહાર્ઃ ।
MSS@1807@2રાગાપેરક્તહૃદયા યા ત િદગ તં મનુ યા આસજ્ય॥ ૧૮૦૭॥
MSS@1808@1અ યા શ્ચરં સરુતકે લપિરશ્રમેણ ખેદં ગતાઃ
પ્ર શ થલીકૃતગાત્રયષ્ટ ઃ ।
MSS@1808@2સહૃં યમાણિવપુલાે પયાેધરાતાર્ અ ય જનં િવદધ ત પ્રમદાઃ
સશુાેભાઃ॥ ૧૮૦૮॥
MSS@1809@1અ યાસાં ન િકમ ત વે મિન વધૂઃ કૈવં િન શ પ્રા ષ પ્રૈ ત
પ્રા તતડાગમ બ ગ્ િહ ણ વસ્થા સ મેઽવસ્થયા ।
MSS@1809@2ભગ્ ાેઽયં વલયાે ઘટાે િવઘિટતઃ ક્ષ ણા તનુઃ ક ટકૈરાક્રા તઃ સ
તથા ભજુઙ્ગહતકઃ કષં્ટ ન યદ્દષ્ટવાન્॥ ૧૮૦૯॥
MSS@1810@1અ યા સાિધગતા વયા ક્વ યવુતી યસ્યાઃ સ માનગ્રહાે યાતે લાેચનગાેચરં
પ્રયતમે સ પ્રત્યપક્રામ ત ।
MSS@1810@2અ માકં પનુ ગ્રપૂ ષશતાશ્લષેપ્રગ ભાત્મનામ્
અેતાદૃ યન ભજ્ઞપૂ ષપિર વઙ્ગે કુતઃ સા વસમ્॥ ૧૮૧૦॥
MSS@1811@1અ યા સા સરસી મરાલ મુિન ભયર્ત્તીરસાપેાિનકા- િવ ય તાન્ બ લત ડુલાન્
કવલયન્ દષૃ્ટાેઽ સ હૃદૈ્યમુર્ખૈઃ ।
MSS@1811@2અેષા પક્કણવાિપકા કમ લનીખ ડઽેત્ર
ગુપ્તાત્મ ભવ્યાર્ધૈ વ દ્વધમુગ્ધબ ધનિવધાૈ િક નામ નાસૂ યતે॥ ૧૮૧૧॥
MSS@1812@1અ યાસુ તાવદુપમદર્સહાસુ ઙ્ગ લાેલં િવનાેદય મનઃ સમુનાેલતાસુ ।
MSS@1812@2મુઘ્દામ તરજસં ક લકામકાલે વ્યથ કદથર્ય સ િક નવમ લકાયાઃ
॥ ૧૮૧૨॥
MSS@1813@1અ યા તા ગુણરત્નરાેહણભવુાે ધ યા દ યવૈ સા સભંારાઃ ખલુ તેઽ ય
અેવ િવિધના યૈરેષ ષ્ટાે યવુા ।
MSS@1813@2શ્રીમ કા તજુષાં દ્વષાં કરતલાત્ સ્ત્રીણાં િનત બસ્થલાદ્ દષૃ્ટે
યત્ર પત ત મૂઢમનસામસ્ત્રા ણ વસ્ત્રા ણ ચ॥ ૧૮૧૩॥
MSS@1814@1અ યા તા મલયાિદ્રકાનનભવુઃ વચ્છસ્રવિન્નજ્ઝર્રા ણા યાસુ િનવતર્તે
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તનુ તામાલાેકમાત્રાદિપ ।
MSS@1814@2 ક્ષ વાઙ્ક્ષપિરગ્રહાે મ રયં સ્ફાર ભવદ્ભ્રા તયઃ તા અેતા
ગ ણકા હિરણ હે નેદં પયાે ગ યતામ્॥ ૧૮૧૪॥

MSS@1815@1અ યનંૂ ગુણમ તસ્ય ધારય તી સમુ્ફ લસુ્ફિરતસરાે હાવતંસા ।
MSS@1815@2પ્રેયાે ભઃ સહ સરસી િનષવે્યમાણા રક્ત વં વ્યિધત વધૂદશૃં સરુા
ચ॥ ૧૮૧૫॥
MSS@1816@1અ યનૂાેન્નતયાેઽ તમાત્ર થવઃ વીધરશ્રી ત ત વ તઃ
કનકાવલી ભ પમાં સાૈદામનીદામ ભઃ ।
MSS@1816@2વષર્ તઃ શમમાનયન્નપુલસચ્છૃઙ્ગારલખેાયુધાઃ કાલે
કા લયકાયકાલવપષુઃ પાંસનૂ્ ગ ભાેમુચઃ॥ ૧૮૧૬॥
MSS@1817@1અ યે ચ બહવાે રાગા તા દેશિવશષેતઃ ।
MSS@1817@2મા પ્ર તયાે લાેકે તે ચ તદ્ દે શકાઃ તાઃ॥ ૧૮૧૭॥
MSS@1818@1અ યે ચેત્ પ્રાકૃતા લાેકા બહુપાપાિન કુવર્તે ।
MSS@1818@2પ્રધાનપુ ષેણાિપ કાય ત ષ્ઠતાે નુ િકમ્॥ ૧૮૧૮॥
MSS@1819@1અ યે તે જલદાિયનાે જલધરા ણાં િવિનઘ્ન ત યે ભ્રાતશ્ચાતક િક
થા તરિટતૈઃ ખન્નાેઽ સ િવશ્રા યતામ્ ।

MSS@1819@2મેઘઃ શારદ અેષ કાશધવલઃ પાનીયિરક્તાેદરાે ગજર્ત્યેવ િહ કેવલં
શતરં નાે બ દુમ યજુ્ઝ ત॥ ૧૮૧૯॥

MSS@1820@1અ યે તે િવહગાઃ પયાેદ પિરતાે ધાવ ત ણાતુરા વાપીકૂપતડાગસાગરજલે
મ જ ત દત્તાદરાઃ ।
MSS@1820@2મામદ્યાિપ ન વે સ ચાતક શશું યચ્છુ કક ઠાેઽિપ સન્ ના યં
વા છ ત નાપેસપર્ ત ન ચ પ્ર તાૈ ત ન યાય ત॥ ૧૮૨૦॥
MSS@1821@1અ યે તે સમુનાે લહઃ પ્રહસદ ય ભાજેમજુ્ઝ ત યે
વાતા દાેલનકે લચ ચલદલપ્રા તૈરિપ ત્રા સતાઃ ।
MSS@1821@2અ યઃ કાેઽિપ સ અેષ ષટ્પદભટઃ સસંહ્ય
કણાર્હતીયનાનેકપગ ડગ ડલ મલદ્દાના બુિન ક્ર િડતમ્॥ ૧૮૨૧॥
MSS@1822@1અ યનેાિપ વમાંસને છદ્યમાનને દૂયતે ।
MSS@1822@2તથાિપ પરમાંસાિન વાદૂની ત સમશ્નુતે॥ ૧૮૨૨॥
MSS@1823@1અ યેઽિપ સ ત ગુ ણનઃ ક ત નાે જગત્યાં હાર વમવે ગુ ણનામપુિર સ્થતાેઽ સ ।
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MSS@1823@2અેણીદશૃામુર સ િનત્યમવ સ્થતાેઽ સ સદ્વતૃ્તતા ચ શુ ચતા ચ ન ખ ડતા
તે॥ ૧૮૨૩॥
MSS@1824@1અ યેઽિપ સ ત બત તામરસાવતંસા હંસાવલીવલિયનાે જલસિંનવેશાઃ ।
MSS@1824@2કાેઽ યાગ્રહાે ગુ રયં બત ચાતકસ્ય પાૈરંદર ં યદ ભવા છ ત
વાિરધારામ્॥ ૧૮૨૪॥
MSS@1825@1અ યેયં પસ પ ત્તર યા વૈદગ્ યધાેરણી ।
MSS@1825@2નષૈા ન લનપત્રાક્ષી ષ્ટઃ સાધારણી િવધેઃ॥ ૧૮૨૫॥
MSS@1826@1અ યષેાં યાે ન પાપાિન ચ તયત્યાત્મનાે યથા ।
MSS@1826@2તસ્ય પાપાગમ તાત હે વભાવાન્ન િવદ્યતે॥ ૧૮૨૬॥
MSS@1827@1 કમર્ણા મનસા વાચા પરપીડાં કરાે ત યઃ ।
MSS@1827@2તદ્બ જં જન્મ ફલ ત પ્રભૂતં તસ્ય ચાશભુમ્॥ ૧૮૨૭॥
MSS@1828@1અ યષેામિપ ન ય ત સહૃુદશ્ચ ધનાિન ચ ।
MSS@1828@2પ ય બુદ્ યા મનુ યાણાં રાજન્નાપદમાત્મનઃ॥ ૧૮૨૮॥
MSS@1829@1અ યે વથર્કૃતા મતૈ્રી યાવદથર્િવડ બનમ્ ।
MSS@1829@2પું ભઃ સ્ત્રીષુ કૃતા યદ્વત્ સમુનઃ વવ ષટ્પદૈઃ॥ ૧૮૨૯॥
MSS@1830@1અ યે િહ દુઃખ તવઃ પ્રથય ત્યહાે ભઃ સયૂાશલુુપ્ત ત મરૈર ભસાિરકાણામ્
।
MSS@1830@2હેમ ત અેષ િહમ દ્ધસહસ્રધામા કામં કરાે ત િદવસે વિપ શમર્ તાસામ્
॥ ૧૮૩૦॥
MSS@1831@1અ યૈઃ સાકં િવરાેધને વયં પ ચાેત્તરં શતમ્ ।
MSS@1831@2પર પરિવરાેધને વયં પ ચ ચ તે શતમ્॥ ૧૮૩૧॥
MSS@1832@1અ યાે ચ્છષે્ટષુ પાત્રષેુ ભુ વૈતષેુ મહીભજુઃ ।
MSS@1832@2ક માન્ન લ મવહઞ્ શાૈચ ચ તાં ન વા દધુઃ॥ ૧૮૩૨॥
MSS@1833@1અ યાે ધનં પ્રેતગતસ્ય ભુઙ્ક્તે વયાં સ ચા ગ્ શ્ચ શર રધાતનૂ્ ।
MSS@1833@2દ્વા યામયં સહ ગચ્છત્યમતુ્ર પુ યને પાપને ચ વેષ્ટ માનઃ॥ ૧૮૩૩॥
MSS@1834@1અ યાે યં કૃતવૈરાણાં પતુ્રપાતંૈ્ર િનગચ્છ ત ।
MSS@1834@2પતુ્રપાતૈ્રે િવનષ્ટે તુ પરલાેકં િનગચ્છ ત॥ ૧૮૩૪॥
MSS@1835@1અ યાે યં દશનચ્છદેષુ દશતાેર યાે યમા લઙ્ગતાેર યાે યં નખરૈઃ
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ખરૈિવ લખતાેર યાે યમાચુ બતાેઃ ।
MSS@1835@2આૈ સકુ્યને નવં નવં િનધવુનપ્રાગ યમ યસ્યતાેઃ શ્રા તે
પ ચશરેઽિપ ન પ્રણિયનાેઃ પ્રાપ્તાેઽપકષ રસઃ॥ ૧૮૩૫॥
MSS@1836@1અ યાે યં મ તમાસ્થાય યત્ર સ પ્ર તભા યતે ।
MSS@1836@2ન ચૈકમત્યે શ્રેયાે ત મ ત્રઃ સાેઽધમ ઉચ્યતે॥ ૧૮૩૬॥
MSS@1837@1અ યાે યકૃતવૈરાણાં સવંાસા દુતાં ગતમ્ ।
MSS@1837@2નવ તષ્ઠ ત તદ્વરં પુ કરસ્થ મવાેદકમ્॥ ૧૮૩૭॥
MSS@1838@1અ યાે યગૂઢચે ષ્ટત- સદ્ભાવ નેહપાશબદ્ધસ્ય ।
MSS@1838@2િવચ્છેદકરાે ત્યુધ રાણાં વા પિરચ્છેદઃ॥ ૧૮૩૮॥
MSS@1839@1અ યાે યગાે યં િવદુષાં તુ લકં્ષ યદસ્ય તુલ્યાઃ પ્રભવાે ભવ ત ।
MSS@1839@2પર પરા લઙ્ગનત પરાણાં ન કા ત સાખૈ્યં યવુતીજનાનામ્॥ ૧૮૩૯॥
MSS@1840@1અ યાે યગ્ર થતા ણાઙ્ગુ લનમ પા ણદ્વયસ્યાપેિર
યસ્યાેચ્છવાસિવક પતાધરદલં િનવદશૂ યં મખુમ્ ।
MSS@1840@2આમીલન્નયના તવા તસ લલં શ્લા યસ્ય િન દ્યસ્ય વા કસ્યેદં
દૃઢસાૈહૃદં પ્ર તિદનં દ નં વયા મયર્તે॥ ૧૮૪૦॥
MSS@1841@1અ યાે યદશર્નકૃતઃ સમાન પાનુરાગકુલવયસામ્ ।
MSS@1841@2કેષાં ચદેવ મ યે સમાગમાે ભવ ત પુ યવતામ્॥ ૧૮૪૧॥
MSS@1842@1અ યાે યપ્રકટાનુરાગરભસાદુદ્ભૂતરાેમા ચયાે ક ઠાપિરખેદદુઃસહતયા
ક્ષામીભવદ્ગાત્રયાેઃ ।
MSS@1842@2નક્તં દૈવવશાત્ ક્ષણં ગુ જના વાયત્તતાં પ્રાપ્તયાેયાર્તાે
દુલર્ભસગંમાે સવિવિધયૂર્નાજેર્નાખ્યયેતામ્॥ ૧૮૪૨॥
MSS@1843@1અ યાે યભેદાે ભ્રા ણાં સહૃુદાં વા બલા તક ।
MSS@1843@2ભવત્યાન દકૃદે્દવ દ્વષતાં નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૮૪૩॥
MSS@1844@1અ યાે યમુ પીડયદુ પલાક્ષ્યાઃ તનદ્વયં પા ડુ તથા પ્ર દ્ધમ્ ।
MSS@1844@2મ યે યથા યામમખુસ્ય તસ્ય ણાલસતૂ્રા તરમ યલ યમ્॥ ૧૮૪૪॥
MSS@1845@1અ યાે યરાગવશયાેયુર્વયાેિવલાસ- વચ્છ દતા ચ્છદપયાતુ તદા લવગર્ઃ ।
MSS@1845@2અત્યાજયન્ સચયમા જમકારય વા દ તનૈર્ખૈશ્ચ મદનાે મદનઃ કથં
સ્યાત્॥ ૧૮૪૫॥
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MSS@1846@1અ યાે યલક્ષણૈયુર્ક્તાં નાર ં સકં ણર્કાં િવદુઃ ।
MSS@1846@2યા િનજૈરેવ સયંુક્તા ચહૈ્ન તાં કેવલાં જગુઃ॥ ૧૮૪૬॥
MSS@1847@1અ યાે યલાવ યિવલાેકના તં નતે્રદ્વયં સ્યા સતતં િકલાસ્યાઃ ।
MSS@1847@2ઇત્યેવ નાસા િવિહતા િવધાત્રા મ યે તયાેદર્શર્નિવઘ્નકત્ર ॥ ૧૮૪૭॥
MSS@1848@1અ યાે યવાિરઘિટતાૈ ધનવાિરપાતાદ્ ભીતાૈ શં
ગવધૂ ર્ગયૂથપશ્ચ ।

MSS@1848@2િવત્ત તયા ઘટનયા કૃતસાખૈ્યમાેહાૈ નવૈા બુવાહજલશીકરપાતપીડામ્
॥ ૧૮૪૮॥
MSS@1849@1અ યાે યિવપર તાિન મતાિન મનસઃ સદા ।
MSS@1849@2અિવદ્યાયાં પનુઃ સત્યે જ્ઞાનસ્યાેચ્ચતરસ્ય િહ ।
MSS@1849@3અઙ્ગાિન િન ખલાિન સ્યુઃ પૂરય ત પર પરમ્॥ ૧૮૪૯॥
MSS@1850@1અ યાે યશ્વ સતાશનૈઃ ફણધરૈરાિવ ય સ વા બિહભુર્ નૈઃ
પિરચારકૈ ણગણૈરાન દના ન દના ।
MSS@1850@2 ભક્ષાન્નાપે ચતૈશ્ચ દારતનયૈઃ પુ ણા ત િવશ્વાિન યઃ સ વામી મમ
દૈવતં તિદતરાે ના ાિપ ના ાયતે॥ ૧૮૫૦॥
MSS@1851@1અ યાે યસગંમવશાદધનુા િવભાતાં તસ્યાિપ તેઽિપ મનસી િવકસ દ્વલાસે ।
MSS@1851@2સ્રષંુ્ટ પનુમર્ન સજસ્ય તનું પ્ર ત્તમ્ આદાિવવ દ્વ્ય કકૃ પરમા યુગ્મમ્
॥ ૧૮૫૧॥
MSS@1852@1અ યાે યસં ભન્નદશૃાં સખીનાં તસ્યા વિય પ્રાગનુરાગ ચહ્નમ્ ।
MSS@1852@2કસ્યાિપ કાેઽપી ત િનવેિદતં ચ ધાત્રેિયકાયાશ્ચતુરં વચશ્ચ॥ ૧૮૫૨॥
MSS@1853@1અ યાે યસવં લતમાંસલદ તકા ત સાે લાસમાિવરલસં વ લતાધર્તારમ્ ।
MSS@1853@2લીલાગ્ હે પ્ર તકલં િકલિક ચતષેુ વ્યાવતર્માનિવનયં મથનંુ ચકા ત
॥ ૧૮૫૩॥
MSS@1854@1અ યાે યસમપુષ્ટ ભાદ્ અ યાે યાપાશ્રયેણ ચ ।
MSS@1854@2જ્ઞાતયઃ સ પ્રવધર્ તે સરસીવાે પલા યુત॥ ૧૮૫૪॥
MSS@1855@1અ યાે ય મા દ્વિન ભન્નં ભન્નગભ ન યુ યતે ।
MSS@1855@2તથવૈાપ તં શક્તં નૈકરાજ્યા તર કૃતમ્॥ ૧૮૫૫॥
MSS@1856@1અ યાે યસ્ય િનય ત્રણાપિરભવાદપ્રાૈઢશીતાતપાઃ
પુ ય કશકુચૂતનૂતનદલાિવભૂર્તશાેણ શ્રયઃ ।
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MSS@1856@2પદ્માે લા સતગ ધવા સતવહદ્વાતાવદાત વષાે માેદાને્માદજુષાે હર ત હૃદયં
વાસ તકા વાસરાઃ॥ ૧૮૫૬॥
MSS@1857@1અ યાે યસ્ય લયં ભયાિદવ મહાભૂતષેુ યાતે વલં ક પા તે પરમેક અેવ
સ ત ઃ સ્ક ધાેચ્ચયજૃૈર્ ભતે ।
MSS@1857@2િવ યસ્ય િત્રજગ ત કુ ક્ષકુહર્રે દેવને યસ્યાસ્યતે શાખાગ્રે શશનુવે
સિેવતજલક્ર ડાિવલાસાલસમ્॥ ૧૮૫૭॥
MSS@1858@1અ યાે યસ્યાવ્યભીચારાે ભવેદામરણા તકઃ ।
MSS@1858@2અેષ ધમર્ઃ સમાસને જ્ઞેયઃ મત્રીપંુસયાેઃ પરઃ॥ ૧૮૫૮॥
MSS@1859@1અ યાે યા ક્ષિનપાત તમદયાેર યાે યચેષ્ટાશત-
ષ્ટા તઃપદયાેમર્નાેભવશરવ્યાઘાતસભં્રા તયાેઃ ।

MSS@1859@2સ્યાદેવ દ્વરદે દ્રયાેિરવ તયાેરા લઙ્ગનં પ્રાઙ્ગણે ધૈયર્ ત ભિવડ બની
બલવતી લ ન ચેદગર્લા॥ ૧૮૫૯॥
MSS@1860@1અ યાે યા તરિનગર્તાઙ્ગુ લદલશ્રેણીભવિન્નશ્ચલ- ગ્ર થપ્રગ્ર થતં
કરદ્વયમપુયુર્ત્તાનમા બભ્રતા ।
MSS@1860@2સયંે િવભ્રમતાેરણપ્રણિયના જૃ ભાભરાેત્ત ભતે- નાેચ્ચૈબાર્હુયુગને
શસં ત મનાજેન્મપ્રવેશાે સવમ્॥ ૧૮૬૦॥
MSS@1861@1અ યાે યાસ્ફાલ ભન્ન દ્વપ િધરવસામાંસમ ત કપઙે્ક મગ્ ાનાં
સ્ય દનાનામપુિર કૃતપદ યાસિવક્રા તપત્તાૈ ।
MSS@1861@2સ્ફ તા ક્પાનગાેષ્ઠ રસદ શવ શવાતૂઋય ત્ય કબ ધે
સગં્રામૈકાણર્વા તઃપય સ િવચિરતું પ ડતાઃ પા ડુપતુ્રાઃ॥ ૧૮૬૧॥
MSS@1862@1અ યાે યાહતદ તનાદમખુરં પ્રહં્વ મખંુ કુવર્તા નતે્રે સાશ્રુકણે િનમીલ્ય
પુલકવ્યાસઙ્ ગ ક ડૂયતા ।
MSS@1862@2હા હા હે ત સિુનષુ્ઠરં િવવદતા બાહૂ પ્રસાયર્ ક્ષણં પુ યા ગ્ ઃ પ થકેન
પીયત ઇવ વાલાહત મશ્રુણા॥ ૧૮૬૨॥
MSS@1863@1અ યાે યષેાં પુ કરૈરા શ તાે દાનાેદ્ભેદાનુચ્ચકૈભુર્ગ્ વાલાઃ ।
MSS@1863@2ઉન્મૂધાર્નઃ સિંનપત્યાપરા તૈઃ પ્રાયુ ય ત પષ્ટદ ત વનીભાઃ॥ ૧૮૬૩॥
MSS@1864@1અ યાપેભાેગકલષુા માનવતી પ્રેમગિવતા મુિદતા ।
MSS@1864@2સાૈ દયર્ગિવતા ચ પ્રેમપરાધીનમાનસાનૂઢા॥ ૧૮૬૪॥
MSS@1865@1અ યાેઽિપ ચ દનતરાેમર્હનીયમૂતઃ સકેાથર્મુ સહ ત તદુ્ગણબદ્ધ ણઃ ।
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MSS@1865@2શાખાેટકસ્ય પનુરસ્ય મહાશયાેયમ્ અ ભાેદ અેવ શરણં યિદ િનગુર્ણસ્ય
॥ ૧૮૬૫॥
MSS@1866@1અ યાે િહ નાશ્ના ત કૃતં િહ કમર્ સ અેવ કતાર્ સખુદુઃખભાગી ।
MSS@1866@2યત્તને િક ચ દ્ધ કૃતં િહ કમર્ તદશ્નુતે ના ત કૃતસ્ય નાશઃ
॥ ૧૮૬૬॥
MSS@1867@1અ વગ્રાિહ મયા પ્રેયાન્ િન શ વાપેનયાિદ ત ।
MSS@1867@2ન િવપ્રલભતે તાવદ્ આલીિરયમલીકવાક્॥ ૧૮૬૭॥
MSS@1868@1અ વયાગતિવદ્યાનામ્ અ વયાગતસ પદામ્ ।
MSS@1868@2િવદુષાં ચ પ્રભૂણાં ચ હૃદયં નાવ લ યતે॥ ૧૮૬૮॥
MSS@1869@1અ વથર્વેદ શરૂશ્ચ ક્ષમાવાન્ન ચ કકર્શઃ ।
MSS@1869@2કલ્યાણમેધા તજે વી સ ભદ્રઃ પિરક તતઃ॥ ૧૮૬૯॥
MSS@1870@1અ વ યદ્ ભરયં ચરાત્ કથમિપ પ્રા યત યદ્ય થ ભનાર્થ વં
પનુર થનઃ પ્ર તિદનં યત્નાત્ સમ વ ય સ ।
MSS@1870@2પ્રાપ્તાૈ ચ તતમાત્રકં દદદસાૈ ચ તા તિરક્તપ્રદં વામાલાેક્ય િવદ યર્તે
યિદ ન તદ્ગ્રાવવૈ ચ તામ ણઃ॥ ૧૮૭૦॥
MSS@1871@1અ વીક્ષણં ચ િવદ્યાનાં સદ્વણાર્શ્રમરક્ષણમ્ ।
MSS@1871@2ગ્રહણં શસ્ત્રશાસ્ત્રાણાં યુદ્ધમાગાપ શક્ષણમ્॥ ૧૮૭૧॥
MSS@1872@1અ વેતં વાયવાે યા ત ષે્ઠ ભાનવુર્યાં સ ચ ।
MSS@1872@2અનુ લવ તે મેઘાશ્ચ યસ્ય તસ્ય રણે જયઃ॥ ૧૮૭૨॥
MSS@1873@1અ વષેય ત મદા ધ- દ્વરદમદા બુ સક્તમવિનતલમ્ ।
MSS@1873@2પિરણતગભર્ભરાતાર્ સહવધૂઃ શ લક િવિપને॥ ૧૮૭૩॥
MSS@1874@1અપઃ િપબન્ પ્રપાપાલીમ્ અનુરક્તાે િવલાેકયન્ ।
MSS@1874@2અગ ત્યં ચ તયામાસ ચતુરઃ સાિપ સાગરાન્॥ ૧૮૭૪॥
MSS@1875@1અપકતાર્હમ મી ત હૃિદ તે મા મ ભૂદ્ભયમ્ ।
MSS@1875@2િવમખુષેુ ન મે ખડ્ગઃ પ્રહતુ તુ વા છ ત॥ ૧૮૭૫॥
MSS@1876@1અપકારદશાયામ યપુકુવર્ ત સાધવઃ ।
MSS@1876@2 છ દ તમિપ ક્ષઃ વચ્છાયયા િક ન રક્ષ ત॥ ૧૮૭૬॥
MSS@1877@1અપકારમસ પ્રા ય તુ યેત્ સાધુરસાધુતઃ ।
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MSS@1877@2નષૈાેઽલાભાે ભજુઙ્ગને વે ષ્ટતાે યાે ન દ યતે॥ ૧૮૭૭॥
MSS@1878@1અપકાિર ણ કાપેશ્ચેત્ કાપેે કાપેઃ કથં ન યેત ।
MSS@1878@2ધમાર્થર્કામમાેક્ષ- પ્રાણયશાેહાિર ણ કૂ્રરે॥ ૧૮૭૮॥
MSS@1879@1અપકાિર ણ ચેત્ કાપેઃ કાપેે કાપઃ કથં ન તે ।
MSS@1879@2ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રસહ્ય પિરપ થિન॥ ૧૮૭૯॥
MSS@1880@1અપકાિર ણ િવસ્ર ભં યઃ કરાે ત નરાધમઃ ।
MSS@1880@2અનાથાે દુબર્લાે યદ્વન્ ન ચરં સ તુ વ ત॥ ૧૮૮૦॥
MSS@1881@1અપકાિરષુ મા પાપં ચ તય વં કદાચન ।
MSS@1881@2 વયમવે પ ત ય ત કૂલ તા ઇવ દુ્રમાઃ॥ ૧૮૮૧॥
MSS@1882@1અપકુયાર્ત્ સમથ વા નાપેકુયાર્દ્યદાપિદ ।
MSS@1882@2ઉ ચ્છ દ્યાદેવ ત ન્મતં્ર િવશ્વસ્યાઙ્કમપુ સ્થતમ્॥ ૧૮૮૨॥
MSS@1883@1અપકુવર્ન્નિપ પ્રાયઃ પ્રા ાે ત મહતઃ ફલમ્ ।
MSS@1883@2આૈવ દહ તમવેા ગ્ સતંપર્ય ત સાગરઃ॥ ૧૮૮૩॥
MSS@1884@1અપકૃત્ય બલસ્થસ્ય દૂરસ્થાેઽ મી ત નાશ્વસતે્ ।
MSS@1884@2 યનેાનુચિરતૈહ્યતે િનપત ત પ્રમાદ્યતઃ॥ ૧૮૮૪॥
MSS@1885@1અપકૃ વા બુ દ્ધમતાે દૂરસ્થાેઽ મી ત નાશ્વસતે્ ।
MSS@1885@2દ ઘા બુ દ્ધમતાે બાહૂ યા યાં િહસ ત િહ સતઃ॥ ૧૮૮૫॥
MSS@1886@1અપક્રા તે બાલ્યે ત ણમિન ચાગ તુમન સ પ્રયાતે મુગ્ધ વે ચતુિરમ ણ
ચાશ્લષેર સકે ।
MSS@1886@2ન કેનાિપ ષં્ટ યિદહ વયસા મમર્ પરમં યદેતત્ પ ચષેાજેર્ય ત
વપુિર દ વરદશૃઃ॥ ૧૮૮૬॥
MSS@1887@1અપક્વં ભઙ્ગમાયા ત અ ત ણ તુ કકર્શમ્ ।
MSS@1887@2જ્ઞા તઘ્ ષં્ટ તુ સાેદ્વગેં કલહાે બા ધવૈઃ સહ॥ ૧૮૮૭॥
MSS@1888@1અપક્વમિપ ચૂતસ્ય ફલં દ્રવ ત વેગતઃ ।
MSS@1888@2ગુડશુ ટ પ્રલપેને િવ તં શશ્વદાતપે॥ ૧૮૮૮॥
MSS@1889@1અપક્વે તુ ઘટે નીરં ચાલ યાં સૂ મિપષ્ટકમ્ ।
MSS@1889@2સ્ત્રીણાં ચ હૃદયે વાતાર્ ન તષ્ઠ ત કદાિપ િહ॥ ૧૮૮૯॥
MSS@1890@1અપગતમદરાગા યાે ષદેકા પ્રભાતે કૃતિન બડકુચાગ્રા પત્યુરા લઙ્ગનને ।
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MSS@1890@2 પ્રયતમપિરભુકં્ત વીક્ષમાના વદેહં વ્રજ ત શયનવાસાદ્
વાસમ યદ્ધસ તી॥ ૧૮૯૦॥
MSS@1891@1અપગતર ેિવકારા ઘનપટલાક્રા તતારકાલાેકા ।
MSS@1891@2લ બપયાેધરભારા પ્રા િડયં દ્ધવિનતવે॥ ૧૮૯૧॥
MSS@1892@1અપિઙ્કલિધયઃ શદુ્ધાઃ સાધુમાનસ ત્તયઃ ।
MSS@1892@2વમ ત શ્રુ ત વાતું વિન નવરસા પદમ્॥ ૧૮૯૨॥
MSS@1893@1અપ ચક્ર મષુઃ પવૂ સનેાં વાં પિરસા વયન્ ।
MSS@1893@2િવલઙ્ઘિય વા સત્રેણ તતઃ વયમપુક્રમેત્॥ ૧૮૯૩॥
MSS@1894@1અપટઃ કપટ િહમહીન ચઃ પ્ર થતઃ પશરુ યકલત્રરતઃ ।
MSS@1894@2તવ રાય(?)વસ તસમાે ન હરાે ન હિરન્નર્ હિરન્નર્ હિરન્નર્ હિરઃ॥ ૧૮૯૪॥
MSS@1895@1અપ ડતા તે પુ ષા મતા મે યે સ્ત્રીષુ ચ શ્રીષુ ચ િવશ્વસ ત ।
MSS@1895@2 શ્રયાે િહ કુવર્ ત તથવૈ નાયા ભજુઙ્ગક યાપિરસપર્ણાિન॥ ૧૮૯૫॥
MSS@1896@1અપ ડતાે વાિપ સહૃુત્ પ ડતાે વા યનાત્મવાન્ ।
MSS@1896@2મ ત્રમૂલં યતાે રાજ્યમ્ અતાે મ તં્ર સરુ ક્ષતમ્॥ ૧૮૯૬॥
MSS@1897@1અપતષુારતયા િવશદપ્રભૈઃ સરુતસઙ્ગપિરશ્રમનાેિદ ભઃ ।
MSS@1897@2કુસમુચાપમતજેયદંશુ ભિહમકરાે મકરાે જતકેતનમ્॥ ૧૮૯૭॥
MSS@1898@1અપતં્ય ધમર્કાયાર્ ણ શશુ્રષૂા ર ત ત્તમા ।
MSS@1898@2દારાધીન તથા વગર્ઃ િપ ણામાત્મનશ્ચ હ॥ ૧૮૯૮॥
MSS@1899@1અપત્યદશર્નસ્યાથ પ્રાણાનિપ ચ યા ત્યજેત્ ।
MSS@1899@2ત્યજ ત તામિપ કૂ્રરા માતરં દારહેતવે॥ ૧૮૯૯॥
MSS@1900@1અપત્યાિન પ્રાયાે દશ દશ વરાહી જનય ત ક્ષમાભારે ધુયર્ઃ સ પનુિરહ
નાસીન્ન ભિવતા ।
MSS@1900@2પદં કૃ વા યઃ વં ફ ણપ તફણાચક્રવલયે િનમ જ તીમ તજર્લિધ
વસધુામુત્તુલય ત॥ ૧૯૦૦॥
MSS@1901@1અપત્યે યત્ તાદગૃ્દુિરતમભવત્ તને મહતા િવષક્ત તીવ્રેણ વ્ર ણતહૃદયને
વ્યથયતા ।
MSS@1901@2પટુધાર્રાવાહી નવ ઇવ ચરેણાિપ િહ ન મે િનકૃ તન્મમાર્ ણ ક્રકચ ઇવ
મ યુિવરમ ત॥ ૧૯૦૧॥
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MSS@1902@1અપથને પ્રવ તે ન તપૂ ચતાેઽિપ સઃ ।
MSS@1902@2 દ્ધાૈ નદ મખુનેવૈ પ્રસ્થાનં લવણા ભસઃ॥ ૧૯૦૨॥
MSS@1903@1અપથનેવૈ યાે યાેગાદ્ અધઃ સારાયતે વયમ્ ।
MSS@1903@2નીચાપેસપર્ણવશાત્ સ પતેદ્ વંશવાનિપ॥ ૧૯૦૩॥
MSS@1904@1અપ યભાેગષેુ યથાતુરાણાં હા યથાથ વ તદુગર્તાનામ્ ।
MSS@1904@2પરાપેતાપષેુ યથા ખલાનાં સ્ત્રીણાં તથા ચાૈયર્રતાે સવષેુ॥ ૧૯૦૪॥
MSS@1905@1અપ યમાયતાૈ લાેભાદ્ આમન ત્યનુ િવનઃ ।
MSS@1905@2 પ્રયં ણાે ત ય તે ય ત ચ્છ ત ન સ પદઃ॥ ૧૯૦૫॥
MSS@1906@1અપ યસ્ય ચ ભુક્તસ્ય દ તસ્ય ચ લતસ્ય ચ ।
MSS@1906@2અમાત્યસ્ય ચ દુષ્ટસ્ય સમૂલાેદ્ધરણં સખુમ્॥ ૧૯૦૬॥
MSS@1907@1અપદા તરં ચ પિરતઃ ક્ષ ત ક્ષતામ્ અપતન્ દુ્રતભ્ર મતહેમનેમયઃ ।
MSS@1907@2જિવમા તા ચતપર પરાપેમ- ક્ષ તરે કેતવુસનાઃ પતાિકનઃ॥ ૧૯૦૭॥
MSS@1908@1અપદાે દૂરગામાે ચ સાક્ષરાે ન ચ પ ડતઃ ।
MSS@1908@2અમખુઃ સુ્ફટવક્તા ચ યાે ના ત સ પ ડતઃ॥ ૧૯૦૮॥
MSS@1909@1અપ વ તાે હ્યવમતાે દુઃખં વ ત િવતમ્ ।
MSS@1909@2 િવતં યદવ ક્ષપ્તં યથવૈ મરણં તથા॥ ૧૯૦૯॥
MSS@1910@1અપનય મહામાેહં રાજન્નનને તવા સના કથય કુહકક્ર ડાશ્ચય કથં
ક્વ ચ શ ક્ષતમ્ ।
MSS@1910@2યદિર િધરં પાયં પાયં કુસુ ભરસા ણં ઝ ગ ત વમ ત
ક્ષીરા ભાેિધપ્રવાહ સતં યશઃ॥ ૧૯૧૦॥
MSS@1911@1અપિનદ્રમધૂકપા ડુરા સદુશૃાેઽદૃ યત ગ ડમ ડલી ।
MSS@1911@2ગ મતાશ્રજુલ લવૈિરવ ક્ર શમાક ણર્તયાિપ િન તામ્॥ ૧૯૧૧॥
MSS@1912@1અપનીતં સનુીતને યાેઽથ પ્રત્યાિનનીષતે ।
MSS@1912@2મ તમાસ્થાય સદુૃઢાં તદકાપુ ષવ્રતમ્॥ ૧૯૧૨॥
MSS@1913@1અપનીતપિરમલા તર- કથે પદં યસ્ય દેવત કુસમુે ।
MSS@1913@2પુ પા તરેઽિપ ગ તું વા છ સ ચેદ્ ભ્રમર ધ યાેઽ સ॥ ૧૯૧૩॥
MSS@1914@1અપનેયમુદેતુ મચ્છતા ત મરં રાષેમયં િધયા પુરઃ ।
MSS@1914@2અિવ ભદ્ય િનશાકૃતં તમઃ પ્રભયા નાંશમુતા યુદ યતે॥ ૧૯૧૪॥
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MSS@1915@1અપમાનં પુરસૃ્કત્ય માનં કૃ વા તુ ષ્ઠતઃ ।
MSS@1915@2 વાથર્મ યુદ્ધરેત્ પ્રાજ્ઞઃ કાયર્ વંસાે િહ મખૂર્તા॥ ૧૯૧૫॥
MSS@1916@1અપમાનઃ પ તિવિહતાે ગુ પિરકરતીવ્રતા ગ્ હે દાૈઃ યમ્ ।
MSS@1916@2શીલક્ષતયે યાસાં તાસામ તરાગતાેઽ યનરર ક્તઃ॥ ૧૯૧૬॥
MSS@1917@1અપમાનાત્ તપાે દ્ધઃ સમંાનાચ્ચ તપઃક્ષયઃ ।
MSS@1917@2અ ચતઃ પૂ જતાે િવપ્રાે દુગ્ધા ગાૈિરવ ગચ્છ ત॥ ૧૯૧૭॥
MSS@1918@1અપમાનાત્ તુ સભંૂતં માનને પ્રશમં નયેત્ ।
MSS@1918@2સામપવૂર્ ઉપાયાે વા પ્રણામાે વા ભમાનજે॥ ૧૯૧૮॥
MSS@1919@1અપમાિનતાેઽિપ કુલ ે ન વદ ત પુ ષં વભાવદા ક્ષ યાત્ ।
MSS@1919@2નિહ મલયચ દનત ઃ પરશપુ્રહતઃ સ્રવેત્ પૂયમ્॥ ૧૯૧૯॥
MSS@1920@1અપમેઘાેદયં વષર્મ્ અદષૃ્ટકુસમંુ ફલમ્ ।
MSS@1920@2અતિકતાપેપનં્ન વાે દશર્નં પ્ર તભા ત મે॥ ૧૯૨૦॥
MSS@1921@1અપયા ત સરાષેયા િનર તે કૃતકં કા મિન ચુ વે ગાક્ષ્યા ।
MSS@1921@2કલયન્નિપ સવ્યથાેઽવતસ્થ-ે ઽશકુનને ખ લતઃ િકલેતરાેઽિપ॥ ૧૯૨૧॥
MSS@1922@1અપયા તીનામધનુા સકેંતિનકેતના ગાક્ષીણામ્ ।
MSS@1922@2વાસસ અેવ ન કેવલમ્ અભવન્મનસાેઽિપ પિરવતર્ઃ॥ ૧૯૨૨॥
MSS@1923@1અપયાિયિન વતાેઽથ કથ મવ સાૈહાદર્ધીઃ કદયાર્ણામ્ ।
MSS@1923@2યસ્યાપયાનસમયે પ્રાણત્યાગાેઽિપ હા સકુરઃ॥ ૧૯૨૩॥
MSS@1924@1અપરજલધેલર્ મી ં ય મન્ પુર ં પુર ભ પ્રભે મદગજઘટાકારૈનાર્વાં
શતૈરવ દ્ન ત ।
MSS@1924@2જલદપટલાનીકાક ણ નવાે પલમેચકં જલિનિધિરવ વ્યાેમ વ્યાે ઃ
સમાેઽભવદ બુિધઃ॥ ૧૯૨૪॥
MSS@1925@1અપરત િનકરમુકં્ત મ મ ડલમાવસત્યસાવેકઃ ।
MSS@1925@2ફલકુસમુૈ પકુવર્ન્ન્ અરરે કર ર કથં ધીરઃ॥ ૧૯૨૫॥
MSS@1926@1અપરાગસમીરણેિરતઃ ક્રમશીણાર્કુલમૂલસતં તઃ ।
MSS@1926@2સકુર ત વત્ સિહ ના િરપુ ન્મૂલિયતું મહાનિપ॥ ૧૯૨૬॥
MSS@1927@1અપરાદં્ધ ભવદ્વાણીશ્રાિવણા ચ્છ િક મયા ।
MSS@1927@2વીણાહ પ ષં યન્માં કલક ઠ ચ િનષુ્ઠરમ્॥ ૧૯૨૭॥

msubhsall.pdf 167



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@1928@1અપરાદ્ધાં તુ સુ નગ્ધાન્ નાેહાે યા માનદાનતઃ ।
MSS@1928@2સાધયેદ્ ભેદદ ડા યાં યથાયાેગને ચાપરાન્॥ ૧૯૨૮॥
MSS@1929@1અપરાધં ન શ ◌ૃ માે ન ચાસતં્ય વયાેિદતમ્ ।
MSS@1929@2ગાે યે ત ગિદતઃ કૃ ણ તૂ ણી ં તષ્ઠન્ પનુાતુ વઃ॥ ૧૯૨૯॥
MSS@1930@1અપરાધઃ સ દૈવસ્ય ન પનુમર્િ ત્રણામયમ્ ।
MSS@1930@2કાય સઘુિટતં યત્નાદ્ દૈવયાેગાદ્ િવન ય ત॥ ૧૯૩૦॥
MSS@1931@1અપરાધસહસ્રભાજનં પ તતં ભીમભવાણર્વાેદરે ।
MSS@1931@2અગ ત શરણાગતં હરે કૃપયા કેવલમાત્મસા કુ ॥ ૧૯૩૧॥
MSS@1932@1અપરાધાનુ પં ચ દ ડં પાપષેુ પાતયેત્ ।
MSS@1932@2ઉદ્વજેયેદ્ધનૈરદૃ્ધાન્ દિરદ્રાન્ વધબ ધનૈઃ॥ ૧૯૩૨॥
MSS@1933@1અપરાિધિન મિય દ ડં સહંર સ િકમુદ્યતં કુિટલકે શ ।
MSS@1933@2વધર્ય સ િવલ સતં વં દાસજનાયાત્ર કુ ય સ ચ॥ ૧૯૩૩॥
MSS@1934@1અપરાધી નામાહં પ્રસીદ ર ભાે િવરમ સરં ભાત્ ।
MSS@1934@2સવે્યાે જનશ્ચ કુિપતઃ કથં નુ દાસાે િનરપરાધઃ॥ ૧૯૩૪॥
MSS@1935@1અપરાધીનાશાેકઃ સહતે ચરણાહ ત સરાજેદશૃામ્ ।
MSS@1935@2િવલ સતબકુલાે વિનતા- મખુવાસી મદ્યપાત ઇવ॥ ૧૯૩૫॥
MSS@1936@1અપરાધેઽિપ િનઃશઙ્કાે િનયાેગી ચરસવેકઃ ।
MSS@1936@2સ વા મનમવજ્ઞાય ચરેચ્ચ િનરવગ્રહઃ॥ ૧૯૩૬॥
MSS@1937@1અપરાધાે ન મેઽ તી ત નૈતદ્ િવશ્વાસકારણમ્ ।
MSS@1937@2િવદ્યતે િહ શસંે યાે ભયં ગુણવતામિપ॥ ૧૯૩૭॥
MSS@1938@1અપરાધાે મયા કા તે કૃતાે યિદ વયા મતઃ ।
MSS@1938@2િનપાત્ય ગિરશ ◌ૃઙ્ગાેચ્ચાૈ કુચાૈ િક ન િનપીડ્યતે॥ ૧૯૩૮॥
MSS@1939@1અપરાહ્ણશીતલતરેણ શનૈરિનલને લાે લતલતાઙ્ગુલયે ।
MSS@1939@2િનલયાય શા ખન ઇવાહ્વયતે દદુરાકુલાઃ ખગકુલાિન ગરઃ॥ ૧૯૩૯॥
MSS@1939A@1અપિરત્યક્તમાત્માનમ્ ઇચ્છતા પ યયાે ષતામ્ ।
MSS@1939A@2િનત્યાપૈયાે ગકં દ્રવ્યમ્ આત્મસારં પ્રદશર્યેત્॥
MSS@1940@1અપર ક્ષતપરવ ચનમ્ અ ચ ત લાેભાદપે ક્ષતપ્રેક્ષી ।
MSS@1940@2વ્યાધૂતપક્ષમવશાે િવહ યતે પ ક્ષવત્ ક્ષ તપઃ॥ ૧૯૪૦॥
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MSS@1941@1અપર ક્ષતલક્ષણપ્રમાણૈરપરા ષ્ટપદાથર્સાથર્ત વૈઃ ।
MSS@1941@2અવશીકૃતજૈત્રયુ ક્ત લૈરલમેતૈરનધીતતકર્િવદ્યૈઃ॥ ૧૯૪૧॥
MSS@1942@1અપર ક્ષ્ય ન કતર્વં્ય કતર્વં્ય સપુર ક્ષતમ્ ।
MSS@1942@2પશ્ચાદ્ભવ ત સતંાપાે બ્રાહ્મણી નકુલં યથા॥ ૧૯૪૨॥
MSS@1943@1અપરાેક્ષધનાે ગ યઃ શ્રીમાનિપ ના યથે ત િનિદષ્ટમ્ ।
MSS@1943@2ક દપર્શાસ્ત્રકારૈઃ કુતઃ કથા લુપ્તિવભવસ્ય॥ ૧૯૪૩॥
MSS@1944@1અપણયં ભૂ દ્વનમટ ત વલ્કા બરધરા જટાલાે િદગ્વાસાઃ શખિર ણ
શવાેઽયં િનવસ ત ।
MSS@1944@2ઇ ત ભ્રા ત્યા યાેઽ યં ક્ષણ મ લતયાેઃ ક્ષાે ણ તલક દ્વષદ્દ પત્યાે તે શવ
શવ ભવ ત પ્રણતયઃ॥ ૧૯૪૪॥
MSS@1945@1અપણવ લતા સવે્યા િવદ્વદ્ ભિર ત મે મ તઃ ।
MSS@1945@2યયા તઃ પુરાણાેઽિપ સ્થા ઃ સતૂેઽ તં ફલમ્॥ ૧૯૪૫॥
MSS@1946@1અપયર્ તસ્ય કાલસ્ય િકયાનંશઃ શરચ્છતમ્ ।
MSS@1946@2તન્માત્રપરમાયુયર્ઃ સ કથં વપ્તુમહર્ ત॥ ૧૯૪૬॥
MSS@1947@1અપયાર્પ્તભુ યામઃ સખેદાેઽસ્યાઃ સખીજનઃ ।
MSS@1947@2શ્રાે યાં કથં ચત્ કુ તે રશનાદામબ ધનમ્॥ ૧૯૪૭॥
MSS@1948@1અપવ જતિવ લવે શચુાૈ હૃદયગ્રાિહ ણ મઙ્ગલા પદે ।
MSS@1948@2િવમલા તવ િવ તરે ગરાં મ તરાદશર્ ઇવા ભદૃ યતે॥ ૧૯૪૮॥
MSS@1949@1અપવાદાદભીતસ્ય સમસ્ય ગુણદાષેયાેઃ ।
MSS@1949@2અસદ્વતૃ્તેરહાે તં્ત દુિવભાવં િવધેિરવ॥ ૧૯૪૯॥
MSS@1950@1અપવાદાે ભવેદ્ યને યને િવપ્રત્યયાે ભવેત્ ।
MSS@1950@2નરકે ગ યતે યને તદ્ બુધઃ કથમાચરેત્॥ ૧૯૫૦॥
MSS@1951@1અપશઙ્કમઙ્કપિરવતર્નાે ચતાશ્ચ લતાઃ પુરઃ પ તમપુૈતુમાત્મ ઃ ।
MSS@1951@2અનુરાેિદતીવ ક ણને પિત્રણાં િવ તને વ સલતયષૈ િન ગાઃ॥ ૧૯૫૧॥
MSS@1952@1અપશાસ્ત્રધનાે રા સચંયં નાિધગચ્છ ત ।
MSS@1952@2અસ્થાને ચાસ્ય ત દ્વત્તં સવર્મવે િવન ય ત॥ ૧૯૫૨॥
MSS@1953@1અપશલંૂ તમાસાદ્ય લવણં લ મણાનજુઃ ।
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MSS@1953@2 રાેધ સમંખુીનાે િહ જયાે ર ધ્રપ્રહાિરણામ્॥ ૧૯૫૩॥
MSS@1954@1અપશાેકમનાઃ કુટુ બનીમ્ અનુગ્ હ્ણ વ િનવાપદ ત્ત ભઃ ।
MSS@1954@2 વજનાશ્રુ િકલા તસતંતં દહ ત પ્રેત મ ત પ્રચક્ષતે॥ ૧૯૫૪॥
MSS@1955@1અપશ્ચાત્તાપકૃત્ સ યગ્ અનુબ ધફલપ્રદઃ ।
MSS@1955@2અદ ઘર્કાલાેઽભીષ્ટશ્ચ પ્રશ તાે મ ત્ર ઉચ્યતે॥ ૧૯૫૫॥
MSS@1956@1અપ યદ્ ભિરવેશાનં રણાિન્નવ તે ગણૈઃ ।
MSS@1956@2મુહ્યત્યેવ િહ કૃચ્છ્ર ેષુ સભં્રમ વ લતં મનઃ॥ ૧૯૫૬॥
MSS@1957@1અપ યદ્ ભમર્હા વાદાન્ ભાવાન્ વાદ્વિવવેિક ભઃ ।
MSS@1957@2િક જ્ઞેયમશનાદ યત્ માપૈર ધૈિરવાેક્ષ ભઃ॥ ૧૯૫૭॥
MSS@1958@1અપસરણમવે યુક્તં માનંૈ વા તત્ર રાજહંસસ્ય ।
MSS@1958@2કટુ રટ ત િનકટવત વાચાટ ષ્ટિટ્ટભાે યત્ર॥ ૧૯૫૮॥
MSS@1959@1અપસર ત ન ચ ષાે ગાક્ષી રજિનિરયં ચ ન યા ત નૈ ત િનદ્રા ।
MSS@1959@2પ્રહર ત મદનાેઽિપ દુઃ ખતાનાં બત બહુશાેઽ ભમખુીભવ ત્યપાયાઃ॥ ૧૯૫૯॥
MSS@1960@1અપસર થિવ સમુદ્રાઃ સં તા બૂિન ભૂધરા નમત ।
MSS@1960@2વામનહિરલઘુતુ દે જગતાં કલહઃ સ વઃ પાયાત્॥ ૧૯૬૦॥
MSS@1961@1અપસર મધુકર દૂરં પિરમલબહુલેઽિપ કેતક કુસમુે ।
MSS@1961@2ઇહ નિહ મધુલવલાભાે ભવ ત પરં ધૂ લધૂસરં વદનમ્॥ ૧૯૬૧॥
MSS@1962@1અપસર સખે દૂરાદ માત્ કટાક્ષિવષાનલાત્ પ્રકૃ તિવષમાદ્ યાે ષ સપાર્દ્
િવલાસફણા તઃ ।
MSS@1962@2ઇતરફ ણના દષ્ટઃ શક્ય શ્ચિક સતુમાષૈધૈશ્ચટુલવિનતાભાે ગગ્ર તં
ત્યજ ત િહ મિ ત્રણઃ॥ ૧૯૬૨॥
MSS@1963@1અપસારય ઘનસારં કુ હારં દૂર અેવ િક કમલૈઃ ।
MSS@1963@2અલમલમા લ ણાલૈિર ત વદ ત િદવાિનશં બાલા॥ ૧૯૬૩॥
MSS@1964@1અપસારસમાયુક્તં નયજ્ઞૈદુર્ગર્મુચ્યતે ।
MSS@1964@2અપસારપિરત્યક્તં દુગર્વ્યાજેન બ ધનમ્॥ ૧૯૬૪॥
MSS@1965@1અપ તર ત પાષાણા હ્યનુઘ્ન ત િહ રાક્ષસાન્ ।
MSS@1965@2કપયઃ કમર્ કુવર્ ત કાલસ્ય કુિટલા ગ તઃ॥ ૧૯૬૫॥
MSS@1966@1અપહત્ય તમ તીવં્ર યથા ભાત્યુદરે રિવઃ ।
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MSS@1966@2તથાપહત્ય પા માનં ભા ત ગઙ્ગાજલાે ક્ષતઃ॥ ૧૯૬૬॥
MSS@1967@1અપહર ત મનાે મે કાેઽ યયં કૃ ણચાૈરઃ પ્રણતદુિરતચાૈરઃ
પૂતનાપ્રાણચાૈરઃ ।
MSS@1967@2વલયવસનચાૈરાે બાલગાપેીજનાનાં નયનહૃદયચાૈરઃ પ યતાં સ જનાનામ્
॥ ૧૯૬૭॥
MSS@1968@1અપહર ત મહ વં પ્રાથર્ના િક ન ને જનય ત ગુ લ મત્યહં િક
ન વે દ્મ ।
MSS@1968@2તદિપ વદ વદા યં તં સદા પ્રત્યહં માં જઠરિપઠરવત
વિહ્નરથ કરાે ત॥ ૧૯૬૮॥
MSS@1969@1અપહર સ સદા મનાં સ પુંસામ્ અ તમહતા ગુણસ પિરગ્રહેણ ।
MSS@1969@2ન ચ ભવ સ તથા યનેક ચત્તાે હૃતમથવા િવ ણાે ત કઃ પર વમ્
॥ ૧૯૬૯॥
MSS@1970@1અપહ તતબા ધવે વયા િવિહતં સાહસમસ્ય ણયા ।
MSS@1970@2તિદહાનપરાિધિન પ્રયે સ ખ કાેઽયં ક ણાે જ્ઝતક્રમઃ॥ ૧૯૭૦॥
MSS@1971@1અપહાય શનૈઃ પટ રવાટ િરહ લાટ જનમાનલુ ઠનાય ।
MSS@1971@2સમુદે ત મનાજેરાજધાટ - પિરપાટ પટુરેષ ગ ધવાહઃ॥ ૧૯૭૧॥
MSS@1972@1અપહૃત્ય પરસ્યાથ તને ધમ કરાે ત યઃ ।
MSS@1972@2સ દાતા નરકં યા ત યસ્યાથર્ તસ્ય ત ફલમ્॥ ૧૯૭૨॥
MSS@1973@1અપહ્નવુાનસ્ય જનાય યિન્ન મ્ અધીરતામસ્ય કૃતં મનાેભવુા ।
MSS@1973@2અબાેિધ ત ગરદુઃખસા ક્ષણી િનશા ચ શ યા ચ શશાઙ્કકાેમલા॥ ૧૯૭૩॥
MSS@1974@1અપાં િનિધ વાિર ભરચર્ય ત દ પને સયૂ પ્ર તબાેધય ત ।
MSS@1974@2તા યાં તયાેઃ િક પિરપૂણર્તા સ્યાદ્ ભ યા િહ તુ ય ત મહાનુભાવાઃ॥ ૧૯૭૪॥
MSS@1975@1અપાં પ્રવાહાે ગાઙ્ગાેઽિપ સમુદં્ર પ્રા ય તદ્રસઃ ।
MSS@1975@2ભવત્યવ યં તદ્ િવદ્વાન્ નાશ્રયેદશભુાત્મકમ્॥ ૧૯૭૫॥
MSS@1976@1અપાં મૂલે લીનં ક્ષણપિર ચતં ચ દનરસે મુણાલીહારાદાૈ કૃતલઘપુદં
ચ દ્રમ સ ચ ।
MSS@1976@2મુહૂત િવશ્રા તં સરસકદલીકાનનતલે પ્રયાક ઠાશ્લષેે િનવસ ત
પરં શતૈ્યમધનુા॥ ૧૯૭૬॥
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MSS@1977@1અપાં િવહારે તવ હારિવભ્રમં કરાેતુ નીરે ષદુ કર તરન્ ।
MSS@1977@2કઠાેરપીનાેચ્ચકુચદ્વયીતટ- ત્રુટત્તરઃ સારવસારવાે મજઃ॥ ૧૯૭૭॥
MSS@1978@1અપાકુ કપાેલતઃ સ ખ ભજુઙ્ગવ લીરસં પિરત્યજ કુચસ્થલાત્
ત્રુિટતબ ધનં ક ચુકમ્ ।
MSS@1978@2િપધેિહ દશનચ્છદે દશનજક્ષતં લાક્ષયા વદે થમબલાગણે ગુ જને
કથં યાસ્ય સ॥ ૧૯૭૮॥
MSS@1979@1અપાકૃત્યાશષેા યિપ ચ ઘન લાિન પિરત તમાેધૂમ તાેમાેદ્ભવમ લિનમાનં
ચ તદનુ ।
MSS@1979@2શરચ્ચ દ્રઃ શ પી ર તપ તમુદેઽસાૈ િનજકરૈઃ
સધુાસદંાેહાદ્રભુર્વનભવનં પા ડુરય ત॥ ૧૯૭૯॥
MSS@1980@1અપાઙ્ગતરલે દશૃાૈ મધુરવક્રવણાર્ ગરાે િવલાસભરમ થરા ગ તરતીવ
કા તં મખુમ્ ।
MSS@1980@2ઇ ત સુ્ફિરતમઙ્ગકે ગદશૃઃ વતાે લીલયા તદત્ર ન મદાેદયઃ
કૃતપદાેઽિપ સલંક્ષ્યતે॥ ૧૯૮૦॥
MSS@1981@1અપાઙ્ગપાતૈરપદેશપવૂરેણીદશૃામેક શલાનગયાર્ત્ ।
MSS@1981@2વીથીષુ વીથીષુ િવનાપરાધં પદે પદે શ ◌ૃઙ્ખ લતા યવુાનઃ॥ ૧૯૮૧॥
MSS@1982@1અપાઙ્ગસસં ગ તરઙ્ ગતં દશૃાેભ્રુર્વાેરરાલા તિવલા સ વે લતમ્ ।
MSS@1982@2િવસાિર રાેમા ચનક ચુકં તનાે તનાે ત યાેઽસાૈ સભુગે તવાગતઃ॥ ૧૯૮૨॥
MSS@1983@1અપાઙ્ગ તવ ત વઙ્ ગ િવ ચત્રાેઽયં ભજુઙ્ગમઃ ।
MSS@1983@2દષૃ્ટમાત્રઃ સમુનસામ્ અિપ મૂછાર્િવધાયકઃ॥ ૧૯૮૩॥
MSS@1984@1અપાઙ્ગાત્ પુચ્છમૂલં તુ તયર્ગશ્વં પ્રમાણયેત્ ।
MSS@1984@2ખુરા તાત્ કકુદં યાવદ્ ઊ વર્માનને બુ દ્ધમાન્॥ ૧૯૮૪॥
MSS@1985@1અપાતં્ર પાત્રતા યા ત યત્ર પાતં્ર ન િવદ્યતે ।
MSS@1985@2અ મન્ દેશે દુ્રમાે ના ત અેર ડાેઽિપ દુ્રમાયતે॥ ૧૯૮૫॥
MSS@1986@1અપાત્રવષર્ણં તુ ન કુયાર્ત્ સ દ્વગિહતમ્ ।
MSS@1986@2અપાત્રવષર્ણાત્ િક સ્યાદ્ અ યત્ કાેશક્ષયાદતૃે॥ ૧૯૮૬॥
MSS@1987@1અપાત્રે પાત્રતાબુ દ્ધઃ પાત્રે બુ દ્ધરપાત્રતા ।
MSS@1987@2ઋણાનુબ ધ પેણ દાતુ પદ્યતે મ તઃ॥ ૧૯૮૭॥
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MSS@1988@1અપાત્રે રમતે નાર ગરાૈ વષર્ ત વાસવઃ ।
MSS@1988@2ખલમાશ્રયતે લ મીઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રાયેણ િનધર્નઃ॥ ૧૯૮૮॥
MSS@1989@1અપાનપ્રાણયાેરૈક્યં ક્ષયાે મતૂ્રપુર ષયાેઃ ।
MSS@1989@2યવુા ભવ ત દ્ધાેઽિપ સતતં મૂલબ ધનાત્॥ ૧૯૮૯॥
MSS@1990@1અપાનને પનુઃ ક શ્ચત્ પ્રેિરતઃ કાલ િપણા ।
MSS@1990@2િનઃશ્વાસાેચ્છ્વાસકૃદ્વા ત જપન્ હંસતે્યહિનશમ્॥ ૧૯૯૦॥
MSS@1991@1અપાપઘનસં તેરિવશદ મતાત્યુન્નમત્ સમ તનરસાદરગ્રહણતઃ
કૃતાથર્ પ્રયા ।
MSS@1991@2ર તમર્ન સ યતે યિદ કદાિપ શાૈયાર્શ્રયા તદૈવ સકલં જનુઃ
સફલમવેમાહાત્મભૂઃ॥ ૧૯૯૧॥
MSS@1992@1અપાપા ત કુલીનાશ્ચ માનય ત વકાન્ િહતાન્ ।
MSS@1992@2અેષ પ્રાયાે નરે દ્રાણાં શઙ્કનીય તુ શાેભનઃ॥ ૧૯૯૨॥
MSS@1993@1અપામુદ્વતૃ્તાનાં િનજમપુિદશ ત્યા સ્થ તપદં દધત્યા શાલીનામવન તમુદારે
સ ત ફલે ।
MSS@1993@2મયૂરાણામુગ્રં િવષ મવ હર ત્યા મદમહાે કૃતઃ કૃ નસ્યાયં િવનય
ઇવ લાેકસ્ય શરદા॥ ૧૯૯૩॥
MSS@1994@1અપાયક લતા મનજુર્ગ ત સાપદઃ સ પદાે િવનશ્વર મદં સખંુ િવષયજં
શ્રયશ્ચ ચલાઃ ।
MSS@1994@2ભવ ત જરસારસા તરલલાેચના યાે ષત તદ યયમહાે જન તપ સ નાે પરે
રજ્ય ત॥ ૧૯૯૪॥
MSS@1995@1અપાયસદંશર્ન ં િવપ ત્તમ્ ઉપાયસદંશર્ન ં ચ સ દ્ધમ્ ।
MSS@1995@2મેધાિવનાે ની તિવિધપ્રયુક્તાં પુરઃ સુ્ફર તી મવ દશર્ય ત॥ ૧૯૯૫॥
MSS@1996@1અપાિય મુિનના પુરા પનુરમાિય મયાર્દયા અતાિર કિપના પુરા પનુરદાિહ લઙ્કાિરણા ।
MSS@1996@2અમ થ મુરવૈિરણા પનુરબ ધ લઙ્કાિરણા ક્વ નામ વસધુાપતે તવ
યશાેઽ બુિધઃ ક્વા બુિધઃ॥ ૧૯૯૬॥
MSS@1997@1અપારઃ પાથાેિધઃ પુ લનપદવી યાજેનશતં િનરાલ બાે માગા િવય ત િકલ
શૂ યા દશ િદશઃ ।
MSS@1997@2ઇતીવાયં ક રઃ ક તપયપદા યવે ગગને મુહુભ્રાર્ યન્ ભ્રા યન્ પત ત
ગુણ ક્ષે પનુરિપ॥ ૧૯૯૭॥
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MSS@1998@1અપારપુ લનસ્થલીભુિવ િહમાલયે માલયે િનકામિવકટાેન્નતે દુરિધરાેહણે રાેહણે ।
MSS@1998@2મહત્યમરભૂધરે ગહનક દરે મ દરે ભ્રમ ત ન પત ત્યહાે પિરણતા
ભવ ક તર્યઃ॥ ૧૯૯૮॥
MSS@1999@1અપારસસંારસમુદ્રમ યે સમં જતાે મે શરણં િકમ ત ।
MSS@1999@2ગુરાે દયાલાે કૃપયા વદૈતદ્ િવશ્વેશપાદા બુજદ ઘર્નાૈકા॥ ૧૯૯૯॥
MSS@2000@1અપારે કાવ્યસસંારે કિવરેવ પ્ર પ તઃ ।
MSS@2000@2યથા વૈ રાેચતે િવશ્વં તથેદં પિરવતર્તે॥ ૨૦૦૦॥
MSS@2001@1અપારે પાથાેધાૈ િક મ ત સ ત મગ્રાહગહને િનલીય શ્રીનાથઃ વિપ ત ભજુગે
શિઙ્કત ઇવ ।
MSS@2001@2િકમેતાવદ્ ભવાર્ ભવતુ િકલ સવાર્ તશિયતઃ શ્રયા સં શ્લષ્ટાઙ્કાે
વ્યપગતભયં કાે િનવસતુ॥ ૨૦૦૧॥
MSS@2002@1અપારૈવ્યાર્પારૈરહિરહ નય તાેઽશનદશા- વથ નાતાઃ સં યાં
િવદધ ત ન તુ વસમયે ।
MSS@2002@2ત્યજ તઃ વાં ત્ત દ્વજકુલભવા ગ્રામગણક - ભવ તાે હ તામી
કથમિપ ચ વ ત બહવઃ॥ ૨૦૦૨॥
MSS@2003@1અપાથર્કમનાયુ યં ગાેિવષાણસ્ય ભક્ષણમ્ ।
MSS@2003@2દ તાશ્ચ પિરઘ્ ય તે રસશ્ચાિપ ન લ યતે॥ ૨૦૦૩॥
MSS@2004@1અપાથતરયુક્તાનાં વ્યાસસગં્રહશા લનામ્ ।
MSS@2004@2અિપ ગાપેાલગીતાનાં િનવેશાે િનગમાિદષુ॥ ૨૦૦૪॥
MSS@2005@1અપા તપાથેયસધુાપેયાેગૈ વચ્ચુ બનવૈ વમનાેરથને ।
MSS@2005@2 ધં ચ િનવાર્પયતા ષં ચ વાદ યસા વા ગ મતઃ સખંુ તૈઃ
॥ ૨૦૦૫॥
MSS@2006@1અપા તપાથાે િહ શાિયતં કરે કરાે ત લીલાકમલં િકમાનનમ્ ।
MSS@2006@2તનાે ષ હારં િકયદસ્રુણઃ સ્રવૈરદાષેિનવાર્ સતભષૂણે હૃિદ॥ ૨૦૦૬॥
MSS@2007@1અપા ત તારા ભિવધન ઇવ કામી યવુ ત ભમર્ધુચ્છત્રચ્છાયાં શ ત
શશલ મા પિરણતઃ ।
MSS@2007@2અયં પ્રાચીકણાર્ભરણરચનાશાેકકુસમુ- ચ્છટાલ મીચાૈરઃ કલય ત
રિવઃ પવૂર્મચલમ્॥ ૨૦૦૭॥
MSS@2008@1અપાસ્ય લ મીહરણાે થવૈિરતામ્ અ ચ તિય વા ચ તદિદ્રમ થનમ્ ।
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MSS@2008@2દદાૈ િનવાસં હરયે મહાેદિધિવમ સરા ધીરિધયાં િહ ત્તયઃ॥ ૨૦૦૮॥
MSS@2009@1અિપ ક પાિનલસ્યવૈ તરઙ્ગસ્ય મહાેદધેઃ ।
MSS@2009@2શક્યતે પ્રસરાે રાેદંુ્ધ નાનુરક્તસ્ય ચેતસઃ॥ ૨૦૦૯॥
MSS@2010@1અિપ કાપુ ષાે ભી ઃ સ્યાચ્ચે પ તસવેકઃ ।
MSS@2010@2તથાિપ ન પરાભૂ ત જનાદા ાે ત માનવઃ॥ ૨૦૧૦॥
MSS@2011@1અિપ કાપુ ષાે ભી ઃ સ્યાચ્ચે પ તસવેકઃ ।
MSS@2011@2યદા ાે ત ફલં લાેકાત્ તસ્યાંશમિપ નાે ગુણી॥ ૨૦૧૧॥
MSS@2012@1અિપ કાપુ ષાે માગ દ્વતીયઃ ક્ષેમકારકઃ ।
MSS@2012@2કકર્ટેન દ્વતીયને િવતં પિરર ક્ષતમ્॥ ૨૦૧૨॥
MSS@2013@1અિપ કાલસ્ય યઃ કાલઃ સાેઽિપ કાલમપેક્ષતે ।
MSS@2013@2કતુ જગ ત હ તું વા કાલ તને જગ પ્રભુઃ॥ ૨૦૧૩॥
MSS@2014@1અિપ ક ત્યર્થર્માયા ત નાશં સદ્યાેઽ તમાિનનઃ ।
MSS@2014@2ન ચેચ્છ ત્યયશાે મશ્રમ્ અ યવેાન ત્યમાયષુઃ॥ ૨૦૧૪॥
MSS@2015@1અિપ કુ જરકણાર્ગ્રાદ્ અિપ િપ પલપ લવાત્ ।
MSS@2015@2અિપ િવદ્યુ દ્વલ સતાદ્ િવલાેલં લલનામનઃ॥ ૨૦૧૫॥
MSS@2016@1અિપ િક્રયાથ સલુભં સ મ કુશં જલા યિપ નાનિવિધક્ષમા ણ તે ।
MSS@2016@2અિપ વશ યા તપ સ પ્રવતર્સે શર રમાદં્ય ખલુ ધમર્સાધનમ્॥ ૨૦૧૬॥
MSS@2017@1અિપ ઘાેરાપરાધસ્ય ધમર્મા શ્રત્ય તષ્ઠતઃ ।
MSS@2017@2સ િહ પ્રચ્છાદ્યતે દાષેઃ શલૈાે મેઘૈિરવા સતૈઃ॥ ૨૦૧૭॥
MSS@2018@1અિપ ચા યફલં કમર્ પ યામઃ કુવર્તાે જનાન્ ।
MSS@2018@2ના યથા હ્ય ભ ન ત ત્ત લાેકે કથચંન॥ ૨૦૧૮॥
MSS@2019@1અિપ ચ તામ ણ શ્ચ તાપિરશ્રમમપેક્ષતે ।
MSS@2019@2ઇદં વ ચ તતં મ યે કૃતમાશ્ચયર્માયર્યા॥ ૨૦૧૯॥
MSS@2020@1અિપ ચેત્ સદુુરાચારાે ભજતે મામન યભાક્ ।
MSS@2020@2સાધુરેવ સ મ તવ્યઃ સ યગ્ વ્યવ સતાે િહ સઃ॥ ૨૦૨૦॥
MSS@2021@1અિપ ચેદ સ પાપે યઃ સવ યઃ પાપકૃત્તમઃ ।
MSS@2021@2સવ જ્ઞાન લવનેવૈ જનં સતંિર ય સ॥ ૨૦૨૧॥
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MSS@2022@1અિપ જનકસતુાયા તચ્ચ તચ્ચાનુ પં સુ્ફટ મહ શશયુુગ્મે
નપૈુણાેન્નેયમ ત ।
MSS@2022@2નનુ પનુિરવ તન્મે ગાેચર ભૂતમ ણાેર ભનવશતપત્રશ્રીમદાસ્યં
પ્રયાયાઃ॥ ૨૦૨૨॥
MSS@2023@1અિપ જલકણાન્ પયાેધેદૂર્રાદાહૃત્ય યતે જલદઃ ।
MSS@2023@2િનકટાદ્ ઘટાનિપ શતં સમીહરન્ વાિરહાયવ॥ ૨૦૨૩॥
MSS@2024@1અિપ તદ્વપુ ષ પ્રસપર્તાેગર્ મતે કા તઝરૈરગાધતામ્ ।
MSS@2024@2 મરયાવૈનયાેઃ ખલુ દ્વયાેઃ લવકુ ભાૈ ભવતઃ કુચાવુભાૈ॥ ૨૦૨૪॥
MSS@2025@1અિપ ત વના યૂ માય તે તપત્યિપ યા મની દહ ત સરસીવાતાેઽ યષે વલ ત
જલા યિપ ।
MSS@2025@2ઇ ત સમિધકં ગ્રી મે ભી મે ન પુ યવતાં ભયં મલયજરસિૈદગ્ધં
લ વા વધૂ તનમ ડલમ્॥ ૨૦૨૫॥
MSS@2026@1અિપ તુરગસમીપાદુ પત તં મયૂરં ન સ ચરકલાપં બાણલક્ષ્યીચકાર ।
MSS@2026@2સપિદ ગતમનસ્ક શ્ચત્રમાલ્યાનુક ણ ર તિવગ લતબ ધે કેશપાશે પ્રયાયાઃ
॥ ૨૦૨૬॥
MSS@2027@1અિપ તે ે િનિધહર્ ત પ તતાે યિદ યતે ।
MSS@2027@2સરુતં િક મવા માકમ્ ઇ ત કાેકૈિવયજુ્યતે॥ ૨૦૨૭॥
MSS@2028@1અિપ વયા કૈરિવ ણ વ્યધાિય મુધા સધુાબ ધુિન બ ધુભાવઃ ।
MSS@2028@2જનાપવાદઃ પિરતઃ પ્રયાતઃ સમાગમાે હ ત ન તુ તઃ॥ ૨૦૨૮॥
MSS@2029@1અિપ દલન્મુકુલે બકુલે યયા પદમધાિય કદાિપ ન ણયા ।
MSS@2029@2અહહ સા સહસા િવધુરે િવધાૈ મધુકર બદર મનવુતર્તે॥ ૨૦૨૯॥
MSS@2030@1અિપ િદનમ ણરેષ ક્લે શતઃ શીતસઘંૈરથ િન શ િનજભાયા ગાઢમા લઙ્ગ્ય
દાે યાર્મ્ ।
MSS@2030@2 વિપ ત પનુ દેતું સાલસાઙ્ગ તુ ત માત્ િકમુ ન ભવતુ દ ઘાર્ યા મની
કા મનીયમ્॥ ૨૦૩૦॥
MSS@2031@1અિપ દાે યા પિરબદ્ધા બદ્ધાિપ ગુણૈરનેકધા િનપુણૈઃ ।
MSS@2031@2િનગર્ચ્છ ત ક્ષણાિદવ જલિધજલાે પ ત્તિપ ચ્છલા લ મીઃ॥ ૨૦૩૧॥
MSS@2032@1અિપ નદથ િનકામં દદુર્રાઃ િક સવુણર્- દ્યુ તભરમપુનીતા
નૂતનવૈાર્િરપૂરૈઃ ।
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MSS@2032@2અયમ ચરિવનાશી શાેચનીય તુ ભાવી સ ચરમવટસી પ્રાચ્ય અેવ ક્રયાે
વઃ॥ ૨૦૩૨॥
MSS@2033@1અિપ નામ સ દૃ યેત પુ ષા તશયાે ભુિવ ।
MSS@2033@2ગવાચ્છૂનમખુા યને ધિનનાે નાવલાેિકતાઃ॥ ૨૦૩૩॥
MSS@2034@1અિપ િનત્યાન દમયં સહઃ શ્રયં વહ ત સતંતં હૃદયે ।
MSS@2034@2કઃ સાધારણપુ ષઃ પ્રભવ વનેામનાદત્તુર્મ્॥ ૨૦૩૪॥
MSS@2035@1અિપ િનપુણતરમધીતં દુિવનયા ઢચેતસઃ પુંસઃ ।
MSS@2035@2મ ણિરવ ફ ણફણવત પ્રભવ ત શાેકાય લાેકાનામ્॥ ૨૦૩૫॥
MSS@2036@1અિપ િનમુર્ક્તભાેગેન વા તઃસ્થિવષયેક્ષયા ।
MSS@2036@2અસદ્ભાવાય યેત જહ્મગેન સહા સકા॥ ૨૦૩૬॥
MSS@2037@1અિપ પ ચશતં દ ડ્યાન્ દ ડયેત્ થવીપ તઃ ।
MSS@2037@2અભાવે પ ચ કાયસ્થાન્ અેકં વા વણર્કારકમ્॥ ૨૦૩૭॥
MSS@2038@1અિપ પ ચશતં શરૂા દ્ન ત મહતી ં ચમૂમ્ ।
MSS@2038@2અથવા પ ચ ષટ્ સપ્ત િવજય તેઽિનવ તનઃ॥ ૨૦૩૮॥
MSS@2039@1અિપ પતુ્રૈઃ કલત્રવૈાર્ પ્રાણાન્ રક્ષેત પ ડતઃ ।
MSS@2039@2િવદ્યમાનૈયર્ત તૈઃ સ્યાત્ સવ ભૂયાેઽિપ દેિહનામ્॥ ૨૦૩૯॥
MSS@2040@1અિપ પાૈ ષમાદેયં શાસં્ત્ર ચેદ્યુ ક્તબાેધકમ્ ।
MSS@2040@2અ ય વાષર્મિપ ત્યાજં્ય ભાવ્યં યા યૈકસિેવના॥ ૨૦૪૦॥
MSS@2041@1અિપ પ્રગ ભલલનાકટાક્ષચપલાઃ શ્રયઃ ।
MSS@2041@2સન્મિ ત્રપ્ર ણધાનને ચરં તષ્ઠ ત ભૂભુ મ્॥ ૨૦૪૧॥
MSS@2042@1અિપ પ્રાજં્ય રાજં્ય ણ મવ પિરત્યજ્ય સહસા િવલાેલદ્વાનીરં તવ જનિન
તીરં શ્રતવતામ્ ।
MSS@2042@2સધુાતઃ વાદ યઃ સ લલ મદમા પ્ત િપબતાં જનાનામાન દઃ પિરહસ ત
િનવાર્ણપદવીમ્॥ ૨૦૪૨॥
MSS@2043@1અિપ પ્રાણસમાિનષ્ટાન્ પા લતાં લા લતાનિપ ।
MSS@2043@2 ત્યાન્ યુદ્ધે સમુ પન્ને પ યેચ્છુ ક મવે ધનમ્॥ ૨૦૪૩॥
MSS@2044@1અિપ બ ધુતયા નાર બહુપતુ્રા ગુણૈયુર્તા ।
MSS@2044@2શાેચ્યા ભવ તસા નાર પ તહીના તપ વની॥ ૨૦૪૪॥
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MSS@2045@1અિપ બ્રહ્મપરાન દાિદદમ યિધકં ધ્રવુમ્ ।
MSS@2045@2જહાર નારદાદ નાં ચત્તાિન કથમ યથા॥ ૨૦૪૫॥
MSS@2046@1અિપ બ્રહ્મવધં કૃ વા પ્રાય શ્ચત્તને શુ ય ત ।
MSS@2046@2તદથન િવચીણન ન કથં ચ સહૃુદ્દુ્રહઃ॥ ૨૦૪૬॥
MSS@2047@1અિપ ભજુલતાે ક્ષપેાદસ્યાઃ કૃતં પિરર ભણં પ્રયસહચર ક્ર ડાલાપે
શ્રુતા અિપ સકૂ્તયઃ ।
MSS@2047@2નવપિરણયવ્રીડાવત્યા મખુાેન્ન તયત્નતાે- ઽ યલસવ લતા તયર્ગ્દૃ ષ્ટઃ
કરાે ત મહાે સવમ્॥ ૨૦૪૭॥
MSS@2048@1અિપ ભાે ગષુ મ ણધાિરણ અેવ િનહં સ નતુ યદ્દિ્વષાેઽિપ પરાન્ ।
MSS@2048@2તત્તવ ગ ડ સ્થાને દાનવસહંાિરવાહસ્ય॥ ૨૦૪૮॥
MSS@2049@1અિપ ભ્રાતા સતુાેઽઘ્યા વા શ્વશરુાે માતુલાેઽિપ વા ।
MSS@2049@2નાદ ડ્યાે નામ રાજ્ઞાેઽ ત ધમાર્ દ્વચ લતઃ વકાત્॥ ૨૦૪૯॥
MSS@2050@1અિપ મ દ વમાપન્નાે નષ્ટાે વાપીષ્ટદશર્નાત્ ।
MSS@2050@2પ્રાયેણ પ્રા ણનાં ભૂયાે દુઃખવેગાેઽિધકાે ભવેત્॥ ૨૦૫૦॥
MSS@2051@1અિપ મરણમપુૈ ત સા ગાઙે્ક િવલસ ત કૈવ કથા રસા તરસ્ય ।
MSS@2051@2અિય કથમધનુા દધા ત શા ત િવષમશર વરતીવ્રદેહદાહઃ॥ ૨૦૫૧॥
MSS@2052@1અિપ માનુ યકં લ વા ભવ ત જ્ઞાિનનાે ન યે ।
MSS@2052@2પશતુવૈ વરા તષેાં પ્રત્યવાયાપ્રવતર્નાત્॥ ૨૦૫૨॥
MSS@2053@1અિપ માદર્વભાવને ગાત્રં સલંીય બુ દ્ધમાન્ ।
MSS@2053@2અિર નાશયતે િનતં્ય યથા વ લી મહાદુ્રમમ્॥ ૨૦૫૩॥
MSS@2054@1અિપ મુદમપુયા તાે વા ગ્વલાસઃૈ વક યૈઃ પરભ ણ તષુ તાષેં યા ત સ તઃ
િકય તઃ ।
MSS@2054@2િનજઘનમકર દસ્ય દપૂણાર્લવાલઃ કલશસ લલસકંે નેહતે િક રસાલઃ
॥ ૨૦૫૪॥
MSS@2055@1અિપ ગપ તના કર દ્રકુ ભ-સ્થલદલનાેદ્ગતપાૈ ષેણ યસ્ય ।
MSS@2055@2ભયચિકતદશૃા પ્રનષ્ટમુચ્ચૈઃ સ િહ શરભીકુલરાજચક્રવત
॥ ૨૦૫૫॥
MSS@2056@1અિપ દ્વ્યા ગરા લ યઃ સદા ગત્યર્ત દ્રતઃ ।
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MSS@2056@2ના ત ધમર્સમાે ત્યઃ િક ચદુક્ત તુ ધાવ ત॥ ૨૦૫૬॥
MSS@2057@1અિપ મે પમં પ્રાજ્ઞમ્ અિપ શરૂમિપ સ્થરમ્ ।
MSS@2057@2 ણીકરાે ત ણૈકા િનમષેેણ નરાેત્તમમ્॥ ૨૦૫૭॥
MSS@2058@1અિપ ય સકુરં કમર્ તદ યેકેન દુ કરમ્ ।
MSS@2058@2 બશષેતાેઽસહાયને િકમુ રાજં્ય મહાેદયમ્॥ ૨૦૫૮॥
MSS@2059@1અિપ રાજ્યાદિપ વગાર્દ્ અપી દાેરિપ માધવાત્ ।
MSS@2059@2અિપ કા તાકુચ પશાર્ત્ સતંાષેઃ પરમં સખુમ્॥ ૨૦૫૯॥
MSS@2060@1અિપ લિપતુમહં ન હ ત શક્ત તવ પુરતઃ પિરતાપમાયતાક્ષ્યાઃ ।
MSS@2060@2 શવ શવ રસના યતાે ન યત્નાદ્ અિપ યતતે િનજદાહશઙ્કયવે॥ ૨૦૬૦॥
MSS@2061@1અિપ લ લતસગુુણવે ણઃ સાલંકારાિપ યા સવુણાર્િપ ।
MSS@2061@2રઘુ તલક િવહીના ચેદ્ વાણી રમણીવ નવૈ કલ્યાણી॥ ૨૦૬૧॥
MSS@2062@1અિપ વજે્રણ સઘંષર્મ્ અિપ પદ્ યાં પરાભવમ્ ।
MSS@2062@2સહ તે ગુણલાેભને ત અેવ મણયાે યિદ॥ ૨૦૬૨॥
MSS@2063@1અિપ વટતરાેઃ પધા બીજેન સષર્પ સાપં્રતં પિરણમ સ યાે મુ ષ્ટઃ
શાકં સ ત સ્થલસાૈષ્ઠવે ।
MSS@2063@2જઠરકુહરક્ર ડ દ્વશ્વાે યદેકદલાેદરે પ્રલય શશકુાે દેવઃ શ યે પુરે ત
હ શશુ્રુમઃ॥ ૨૦૬૩॥
MSS@2064@1અિપ વષર્શતં સ્થ વા સદા કૃિત્રમરા ગણી ।
MSS@2064@2વે યા શકુ વ િનઃશ્વાસા િનઃસઙ્ગે યઃ પલાયતે॥ ૨૦૬૪॥
MSS@2065@1અિપ િવિધઃ કુસમુાિન તવાશગુાન્ મર િવધાય ન િન ર્ તમાપ્તવાન્ ।
MSS@2065@2અિદત પ ચ િહ તે સ િનય ય તાં તદિપ તૈબર્ત જજર્િરતં જગત્॥ ૨૦૬૫॥
MSS@2066@1અિપ વીયા કટઃ શત્રુયર્તાે ભેદેન સ ય ત ।
MSS@2066@2ત માદ્ ભેદઃ પ્રયાેક્તવ્યઃ શત્રૂણાં િવ જગીષુણા॥ ૨૦૬૬॥
MSS@2067@1અિપ વે ત્ત ષડક્ષરા ણ ચેદ્ ઉપદેષંુ્ટ શ તક ઠ મચ્છ ત ।
MSS@2067@2વસનાશનમાત્રમ ત ચેદ્ ધનદાદ ય તિરચ્યતે ખલઃ॥ ૨૦૬૭॥
MSS@2068@1અિપ શારદચ દ્રકા યદ યાં તુલનાં ગચ્છ ત દુ કરૈ તપાે ભઃ ।
MSS@2068@2ન તટુ ઝ ત માનસં મદ યં હ સતં ખ જનમ જુલાેચનાયાઃ॥ ૨૦૬૮॥
MSS@2069@1અિપ શાસે્ત્રષુ કુશલા લાેકાચારિવવ જતાઃ ।
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MSS@2069@2સવ તે હાસ્યતાં યા ત યથા તે મખૂર્પ ડતાઃ॥ ૨૦૬૯॥
MSS@2070@1અિપ શ શરતરાપેચારયાેગ્યં દ્વતય મદં યુગપન્ન સહ્યમવે ।
MSS@2070@2જરિઠતરિવદ િધ તશ્ચ કાલાે દિયતજનને સમં ચ િવપ્રયાેગઃ॥ ૨૦૭૦॥
MSS@2071@1અિપ શ્રાે ણભર વૈરાં ધતુ તામશકન્ન સઃ ।
MSS@2071@2તદઙ્ગસઙ્ગજ ત ભાે ગજ ત ભાે દાેરિપ॥ ૨૦૭૧॥
MSS@2072@1અિપ સતંાપશમનાઃ શદુ્ધાઃ સરુ ભશીતલાઃ ।
MSS@2072@2ભજુઙ્ગસઙ્ગા ય તે ભીષણાશ્ચ દનદુ્રમાઃ॥ ૨૦૭૨॥
MSS@2073@1અિપ સ પૂણર્તાયુક્તૈઃ કતર્વ્યાઃ સહૃુદાે બુધૈઃ ।
MSS@2073@2નદ શઃ પિરપૂણાઽિપ ચ દ્રાેદયમપેક્ષતે॥ ૨૦૭૩॥
MSS@2074@1અિપ સં તસ્ય સતતં િરક્ત વં બભ્રતાે િવસજર્નતઃ ।
MSS@2074@2ઉદરસ્યાેદારસ્ય ચ કેવલમાકારતાે ભેદઃ॥ ૨૦૭૪॥
MSS@2075@1અિપ સ પથિનષ્ઠાનામ્ આશાઃ પૂરયતામિપ ।
MSS@2075@2અગ ત્ય ત્તમઘાનાં હ ત મા લ યકારણમ્॥ ૨૦૭૫॥
MSS@2076@1અિપ સ િદવસઃ િક સ્યાદ્યત્ર પ્રયામખુપઙ્કજે મધુ
મધુકર વા મદ્દ ૃષ્ટિવકા સિન પાસ્ય ત ।
MSS@2076@2તદનુ ચ દુ નગ્ધાલાપક્રમાિહતનમર્ણઃ સરુતસ ચવૈરઙ્ગૈઃ સઙ્ગાે
મમાિપ ભિવ ય ત॥ ૨૦૭૬॥
MSS@2077@1અિપ સવર્િવદાે ન રાજતે વચનં શ્રાેતિર બાેધવ જતે ।
MSS@2077@2અિપ ભતર્િર નષ્ટલાેચને િવફલઃ િક ન કલત્રિવભ્રમઃ॥ ૨૦૭૭॥
MSS@2078@1અિપ સહવસતામસતાં જલ હજલવદ્ભવત્યસશં્લષેઃ ।
MSS@2078@2દૂરેઽિપ સતાં વસતાં પ્રી તઃ કુમુદે દુવદ્ ભવ ત॥ ૨૦૭૮॥
MSS@2079@1અિપ સાગરપયર્ તા િવચેતવ્યા વસુ ધરા ।
MSS@2079@2દેશાે હ્યર ત્નમાત્રાેઽિપ ના ત દૈવજ્ઞવ જતઃ॥ ૨૦૭૯॥
MSS@2080@1અિપ સભુગં તવ વદનં પ ય ત સભુગે યદા યદા ચ દ્રઃ ।
MSS@2080@2ગ્લાય ત હ ત િપધત્તે સપિદ મખંુ વં પયાેદા તઃ॥ ૨૦૮૦॥
MSS@2081@1અિપ સ્થાનવુદાસીત શુ યન્ પિરગતઃ ધા ।
MSS@2081@2ન વવેાનાત્મસ પન્નાદ્ ત્તમીહેત પ ડતઃ॥ ૨૦૮૧॥
MSS@2082@1અિપ સ્યાત્ િપ હા વૈર સાેઽિપ દાનિવલાે ભતઃ ।
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MSS@2082@2ગ વા િવશ્વાસભાવં સ શત્રાેરાત્માનમપર્યેત્॥ ૨૦૮૨॥
MSS@2083@1અિપ વમ વ મસષૂપુન્નમી પરસ્ય દારાનનવૈતુમવે મામ્ ।
MSS@2083@2 વયં દુર વાણર્વનાિવકાઃ કથં શ તુ િવજ્ઞાય હૃદાિપ તાદશૃીમ્
॥ ૨૦૮૩॥
MSS@2084@1અિપ વ પતરં કાય યદ્ભવેત્ થવીપતેઃ ।
MSS@2084@2તન્ન વાચ્યં સભામ યે પ્રાવેાચેદં હ પ તઃ॥ ૨૦૮૪॥
MSS@2085@1અિપ વ પમસતં્ય યઃ પુરાે વદ ત ભૂભુ મ્ ।
MSS@2085@2દેવાનાં ચ િવનાશઃ સ્યાદ્ ધ્રવું તસ્ય ગુરાેરિપ॥ ૨૦૮૫॥
MSS@2086@1અિપ વૈઃ સવર્ વૈઃ પનુરપધનૈઃ કૈરિપ ધનૈઃ પિરત્રાણૈઃ પ્રાણૈયર્દિપ
ચ િવધેયં પરિહતમ્ ।
MSS@2086@2તદદૈ્યતચ્છ દાત્ પર ત ભવત્યેવ ભવત તતઃ શ દાલસ્યં
કથમિપ િનરસં્ય ક્ષણમિપ॥ ૨૦૮૬॥
MSS@2087@1અપીડયન્ બલં શત્રૂઞ્ જગીષુર ભષેણયેત્ ।
MSS@2087@2સખુસા યં દ્વષાં સૈ યં દ ઘર્પ્રયાણપીિડતમ્॥ ૨૦૮૭॥
MSS@2088@1અપીતક્ષીબકાદ બમ્ અસં ષ્ટામલા બરમ્ ।
MSS@2088@2અપ્રસાિદતશદુ્ધા બુ જગદાસીન્મનાેહરમ્॥ ૨૦૮૮॥
MSS@2089@1અપતુ્ર વં ભવચ્છ્ર ેયાે ન તુ સ્યા દ્વગુણઃ સતુઃ ।
MSS@2089@2 વન્ન યિવનીતાેઽસાૈ ત અેવ ન સશંયઃ॥ ૨૦૮૯॥
MSS@2090@1અપતુ્રસ્ય ગ તનાર્ ત વગા નવૈ ચ નવૈ ચ ।
MSS@2090@2ત માત્ પતુ્રમખંુ દૃ ટ્વા ભવેત્ પશ્ચા દ્ધ તાપસઃ॥ ૨૦૯૦॥
MSS@2091@1અપતુ્રસ્ય ગ્ હં શૂ યં િદશઃ શૂ યા વબા ધવાઃ ।
MSS@2091@2મખૂર્સ્ય હૃદયં શૂ યં સવર્શૂ યા દિરદ્રતા॥ ૨૦૯૧॥
MSS@2092@1અપતુ્રસ્ય ગ્ હં શાેચ્યં શાેચ્યં રાજ્યમરાજકમ્ ।
MSS@2092@2િનરાહારાઃ પ્ર ઃ શાેચ્યા શાેચ્યં મૈથનુમપ્રજમ્॥ ૨૦૯૨॥
MSS@2093@1અપનુદિહશ દાથર્મ્ અપ્રત્યુપકૃ તક્ષમમ્ ।
MSS@2093@2અ થનં કુ તે ક શ્ચત્ પનુરા ત્તવ જતમ્॥ ૨૦૯૩॥
MSS@2094@1અપુ યત ઘનાવલી ભવુન વનૈયર્ કરૈરવ યર્ત
સધુા ચબર્હુબુધા લસતંપર્ણઃ ।
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MSS@2094@2તમ ધતમસ ચ્છદં રિવમવેક્ષ્ય વલ્યસે વમવે રિવકા તતામય સ
હ ત િક કુમર્હે॥ ૨૦૯૪॥
MSS@2095@1અપૂ જતવૈા તુ ગર દ્રક યા િક પક્ષપાતને મનાેભવસ્ય ।
MSS@2095@2યદ્ય ત દૂતી સરસાે ક્તદક્ષા દાસઃ પ તઃ પાદતલે વધનૂામ્॥ ૨૦૯૫॥
MSS@2096@1અપૂ જતાેઽ ત થયર્સ્ય ગ્ હાદ્યા ત િવિનઃશ્વસન્ ।
MSS@2096@2ગચ્છ ત િપતર તસ્ય િવમખુાઃ સહ દૈવતૈઃ॥ ૨૦૯૬॥
MSS@2097@1અપજૂ્યા યત્ર પજૂ્ય તે પજૂ્યાનાં તુ િવમાનના ।
MSS@2097@2ત્રી ણ તત્ર પ્રવતર્ તે દુ ભક્ષં મરણં ભયમ્॥ ૨૦૯૭॥
MSS@2098@1અપજૂ્યા યત્ર પજૂ્ય તે પજૂ્યાનામ યમાનના ।
MSS@2098@2તવ દૈવકૃતાે દ ડઃ સદ્યઃ પત ત દા ણઃ॥ ૨૦૯૮॥
MSS@2099@1અપૂણ નવૈ મતર્વં્ય સ પૂણ નવૈ વ ત ।
MSS@2099@2ત માદ્ધયૈ િવધાતવ્યં હ તવ્યા પરવાિહની॥ ૨૦૯૯॥
MSS@2100@1અપવૂ ચાૈયર્મ ય તં વયા ચ ચલલાેચને ।
MSS@2100@2િદવાિપ ગ્રતાં પુંસાં ચેતાે હર સ દૂરતઃ॥ ૨૧૦૦॥
MSS@2101@1અપવૂ યદ્વ તુ પ્રથય ત િવના કારણકલાં જગદ્ ગ્રાવપ્રખ્યં
િનજરસભરાત્ સારય ત ચ ।
MSS@2101@2ક્રમાત્ પ્રખ્યાપેાખ્યાપ્રસરસભુગં ભાસય ત તત્ સર વત્યા ત વં
કિવસહૃદયાખ્યં િવજયતે॥ ૨૧૦૧॥
MSS@2102@1અપવૂર્ઃ કાેઽિપ કાપેા ગ્ ઃ સ જનસ્ય ખલસ્ય ચ ।
MSS@2102@2અેકસ્ય શા ય ત નેહાદ્ વધર્તેઽ યસ્ય વાિરતઃ॥ ૨૧૦૨॥
MSS@2103@1અપવૂર્ઃ કાેઽિપ કાેશાેઽયં િવદ્યતે તવ ભાર ત ।
MSS@2103@2વ્યયતાે દ્ધમાયા ત ક્ષયમાયા ત સચંયાત્॥ ૨૧૦૩॥
MSS@2104@1અપવૂર્ઃ કાેઽિપ ત વઙ્ગ્યા મમ માગર્ઃ પ્રદ શતઃ ।
MSS@2104@2યાેગં ચ તયતાે યને રાગ અેવ િવવધર્તે॥ ૨૧૦૪॥
MSS@2105@1અપવૂર્કમર્ચ ડાલમ્ અિપ મુગ્ધે િવમુ ચ મામ્ ।
MSS@2105@2 શ્રતા સ ચ દનભ્રા ત્યા દુિવપાકં િવષદુ્રમમ્॥ ૨૧૦૫॥
MSS@2106@1અપવૂર્દેશાિધગમે યવુરા ભષેચને ।
MSS@2106@2પતુ્રજન્મિન વા માેક્ષાે બ ધનસ્ય િવધીયતે॥ ૨૧૦૬॥
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MSS@2107@1અપવૂર્મધુરામાેદપ્રમાેિદતિદશ તતઃ ।
MSS@2107@2આયયુ ર્ઙ્ગમખુરાઃ શરઃ શખેરશા લનઃ॥ ૨૧૦૭॥
MSS@2108@1અપવૂર્યવે ત કાલસમાગમસકામયા ।
MSS@2108@2દષૃ્ટેન રાજન્ વપષુા કટાક્ષૈિવજય શ્રયા॥ ૨૧૦૮॥
MSS@2109@1અપવૂાર્ રસનાવ્યાલી ખલાનન બલેશયા ।
MSS@2109@2કણર્મૂલે દશત્ય યં હરત્ય યસ્ય િવતમ્॥ ૨૧૦૯॥
MSS@2110@1અપવૂાર્હ્લાદદાિય ય ઉચ્ચૈ તરપદાશ્રયાઃ ।
MSS@2110@2અ તમાેહાપહાિર યઃ સકૂ્તયાે િહ મહીયસામ્॥ ૨૧૧૦॥
MSS@2111@1અપૂિવણા ન કતર્વં્ય કમર્ લાેકે િવગિહતમ્ ।
MSS@2111@2કૃતપૂિવણ તુ ત્યજતાે મહાન્ ધમર્ ઇ ત શ્રુ તઃ॥ ૨૧૧૧॥
MSS@2112@1અપવૂયં ધનુિવદ્યા ભવતા શ ક્ષતા કુતઃ ।
MSS@2112@2માગર્ણાૈઘઃ સમાયા ત ગુણાે ત િદગ તરમ્॥ ૨૧૧૨॥
MSS@2113@1અપવૂા દૃ યતે વિહ્નઃ કા મ યાઃ તનમ ડલે ।
MSS@2113@2દૂરતાે દહતે ગાતં્ર ગાત્રલગ્ ઃ સશુીતલઃ॥ ૨૧૧૩॥
MSS@2114@1અપવૂા ભા ત ભારત્યાઃ કાવ્યા તફલે રસઃ ।
MSS@2114@2ચવર્ણે સવર્સામા યે વાદુિવત્ કેવલં કિવઃ॥ ૨૧૧૪॥
MSS@2115@1અપવૂાઽયં કા તે વલ ત મખુદ પ તવ ચરં તમાે દ્રષ્્ટ ણાં યાે
જનય તતરાં યા ત સતુનાે ।
MSS@2115@2અધ તાદ્યત્રેયં બત સરુ ભધૂમાલકત તયર્દ યા વાતવ વલય ત
પતંગાિનવ જનાન્॥ ૨૧૧૫॥
MSS@2116@1અપવૂાઽયં ધનવુદાે મન્મથસ્ય મહાત્મનઃ ।
MSS@2116@2શર રમક્ષતં કૃ વા ભનત્ત્ય તગર્તં મનઃ॥ ૨૧૧૬॥
MSS@2117@1અપવૂાઽયં પ થાઃ શવ તવ િવભુ વસ્ય કતમાે જગદ્બ ધાે યત્તે
પદયુગમકામં પ્રણમતામ્ ।
MSS@2117@2પ્રયા ત પ્ર વંસં ન ખલુ દુિરતં કેવલ મદં ચરાપેાત્તં સદ્યઃ
સકૃુતમિપ સવ િવગલ ત॥ ૨૧૧૭॥
MSS@2118@1અપવૂાઽયં મયા દષૃ્ટઃ કા તઃ કમલલાેચને ।
MSS@2118@2શાેઽ તરં યાે િવ ના ત સ િવદ્વન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૧૧૮॥
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MSS@2119@1અ ચ્છં પતુ્રદારાદ ં તૈ ક્તાેઽહં રઘત્તમ ।
MSS@2119@2પાપં તવવૈ ત સવ વયં તુ ફલભા ગનઃ॥ ૨૧૧૯॥
MSS@2120@1અ ષ્ટ તસ્ય ન બ્રૂયાદ્ યશ્ચ નેચ્છેત્ પરાભવમ્ ।
MSS@2120@2અેષ અેવ સતાં ધમા િવપર તાેઽસતાં મતઃ॥ ૨૧૨૦॥
MSS@2121@1અ ષ્ટ તુ નરઃ િક ચદ્ યાે બ્રૂતે રાજસસંિદ ।
MSS@2121@2ન કેવલમસમંાનં લભતે ચ િવડ બનામ્॥ ૨૧૨૧॥
MSS@2122@1અ ષ્ટેન ન વક્તવ્યઃ સ ચવને િવપ શ્ચતા ।
MSS@2122@2નાનુ શ યાદ ચ્છ તં મહદેત દ્ધ સાહસમ્॥ ૨૧૨૨॥
MSS@2123@1અ ષ્ટેનાિપ વક્તવ્યં સ ચવનેાત્ર િકચન ।
MSS@2123@2 ષ્ટેન તુ િવશષેેણ વાચ્યં પ યં મહીપતેઃ॥ ૨૧૨૩॥
MSS@2124@1અ ષ્ટાેઽત્રાપ્રધાનાે યાે બ્રૂતે રાજ્ઞઃ પુરઃ કુધીઃ ।
MSS@2124@2ન કેવલમસમંાનં લભતે ચ િવડ બનમ્॥ ૨૧૨૪॥
MSS@2125@1અ ટૈ્વવ ભવને્મૂઢજ્ઞાનં મન સ ચ તનાત્ ।
MSS@2125@2અપૂણર્ઃ કુ તે શ દં ન પૂણર્ઃ કુ તે ઘટઃ॥ ૨૧૨૫॥
MSS@2126@1અપેક્ષ તે ન ચ નેહં ન પાતં્ર ન દશા તરમ્ ।
MSS@2126@2સદા લાેકિહતાસક્તા રત્નદ પા ઇવાેત્તમાઃ॥ ૨૧૨૬॥
MSS@2127@1અપેતાઃ શત્રુ યાે વય મ ત િવષાદાેઽયમફલઃ
પ્રતીકાર વષેામિનશમનુસધંાતુમુ ચતઃ ।
MSS@2127@2જરાસધંાદ્ભગ્ ઃ સહ હલ તા દાનવિરપજુર્ઘાનનૈં પશ્ચાન્ન
િકમિનલસનૂુઃ પ્રયસખઃ॥ ૨૧૨૭॥
MSS@2128@1અપેિહ હૃદયાદ્વા મે વામે દશર્નમેિહ વા ।
MSS@2128@2અદૂરિવરહાે ક ઠાદુઃખં દુઃકેન સહ્યતે॥ ૨૧૨૮॥
MSS@2129@1અ ય ખલાલંકારા- નાકલય તાેઽિપ રસિવદ શ્ચત્રમ્ ।
MSS@2129@2કલય ત સરસકાવ્યે નાલંકારં કદા ચદિપ॥ ૨૧૨૯॥
MSS@2130@1અ યગ્રણીમર્ ત્રકૃતા ષીણાં કુશાગ્રબુદ્ધે કુશલી ગુ તે ।
MSS@2130@2યત વયા જ્ઞાનમશષેમાપં્ત લાેકેન ચૈત ય મવાે ણર મેઃ॥ ૨૧૩૦॥
MSS@2131@1અ ય તશિયતમનથ શમયત્યથ સમપર્યન્ પ તઃ ।
MSS@2131@2તમનપર્યન્ િનરથ પ્રાણને સમં પિરત્યજત્યથર્મ્॥ ૨૧૩૧॥
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MSS@2132@1અ યત્યુચ્ચાે ભૂ મસમઃ પા થવાેઽિપ ન પા થવઃ ।
MSS@2132@2માનાથ િવતં તસ્ય કૃતે માને ન વ ત॥ ૨૧૩૨॥
MSS@2133@1અ યનારભમાણસ્ય િવભાે પાિદતાઃ પરૈઃ ।
MSS@2133@2વ્રજ ત ગુણતામથાર્ઃ શ દા ઇવ િવહાયસઃ॥ ૨૧૩૩॥
MSS@2134@1અ યનાવ જતાઃ વને ફલરાગેણ સનંતાઃ ।
MSS@2134@2અભર્કૈરિપ ગ્ હ્ય તે સાધુસતંાનશા ખનઃ॥ ૨૧૩૪॥
MSS@2135@1અ યનેકૈ પ ચતૈદુર્િવનીતૈઃ સતુૈરલમ્ ।
MSS@2135@2િનદશર્નં ધાતર્રાષ્ટ્ર ાઃ શતં દુયાધનાદયઃ॥ ૨૧૩૫॥
MSS@2136@1અ યભીષ્ટા ન લ ય તે સતં્યક્તા ન ત્યજ ત ચ ।
MSS@2136@2વાસના ઇવ સસંારે માેહનૈકપરાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૨૧૩૬॥
MSS@2137@1અ યશક્યં વયા દતં્ત દુઃખં શક્ય તરાત્મિન ।
MSS@2137@2બા પાે વાહીકનાર ણાં વેગવાહી કપાેલયાેઃ॥ ૨૧૩૭॥
MSS@2138@1અ યાકરસમુ પન્નમ ણ તરસસૃં્કતા ।
MSS@2138@2 ત પેણ કલ્યા ણ ન િહ સયંાેગમહર્ ત॥ ૨૧૩૮॥
MSS@2139@1અ યાત્મનાે િવનાશં ગણય ત ન ખલઃ પરવ્યસનહૃષ્ટઃ ।
MSS@2139@2પ્રાયાે મ તકનાશે સમરમખુે ત્ય ત કબ ધઃ॥ ૨૧૩૯॥
MSS@2140@1અ યાપ સમયઃ સાધાેઃ પ્રયા ત શ્લાઘનીયતામ્ ।
MSS@2140@2િવધાેિવધુંતુદાસ્ક દિવપ કાલાેઽિપ સુ દરઃ॥ ૨૧૪૦॥
MSS@2141@1અ યામી લતપઙ્ક ં કમ લનીમ યુ લસ પ લવાં વાસ તીમિપ
સાૈધ ભ ત્તપ તતામાત્મપ્ર તચ્છાિયકામ્ ।
MSS@2141@2મ વાનઃ પ્રથમં પ્રયે ત પુલક વેદપ્રક પાકુલં પ્રીત્યા લઙ્ગ ત ના ત
સે ત ન પનુઃ ખેદાેત્તરં મૂચ્છર્ ત॥ ૨૧૪૧॥
MSS@2142@1અ યુ કટે ચ રાૈદ્રે ચ શત્રાૈ યસ્ય ન હીયતે ।
MSS@2142@2ધૈય પ્રાપ્તે મહીપસ્ય ન સ યા ત પરાભવમ્॥ ૨૧૪૨॥
MSS@2143@1અ યુન્નતપદા ઢઃ પજૂ્યાન્ નવૈાપમાનયેત્ ।
MSS@2143@2નહુષઃ શક્રતાં પ્રા ય ચ્યુતાેઽગ ત્યાવમાનનાત્॥ ૨૧૪૩॥
MSS@2144@1અ યનુ્મત્તાત્ પ્રલપતાે બાલાચ્ચ પિરસપર્તઃ ।
MSS@2144@2સવર્તઃ સારમાદદ્યાદ્ અ મ ય ઇવ કા ચનમ્॥ ૨૧૪૪॥
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MSS@2145@1અ યપુાયૈ સ્ત્ર ભ તાત યાેઽથર્ઃ પ્રાપ્તું ન શક્યતે ।
MSS@2145@2તસ્ય િવક્રમકાલાં તાન્ યુક્તાનાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૧૪૫॥
MSS@2146@1અ યુદ્દામવ્યસનસરણેઃ સગંમે કામુકાનાં ભદં્ર ભદ્રે
ભવુનજિયન વ કલાકાૈલશસ્ય ।
MSS@2146@2અ યુ સાહપ્રચુરસહૃુદઃ કામકેલીિનવાસાઃ પ્રાૈઢાે સાહા તવ સવુદને
વ તમ તાે િવલાસાઃ॥ ૨૧૪૬॥

MSS@2147@1અ યેકવંશજનષુાેઃ પ યત પૂણર્ વતુચ્છતાભા ેઃ ।
MSS@2147@2જ્યાકામુર્કયાેઃ ક શ્ચદ્ ગુણભૂતઃ ક શ્ચદિપ ભતાર્॥ ૨૧૪૭॥
MSS@2148@1અ યેતદ્રજનીમયં જગદથાે િનદ્રામયી સા િનશા િનદ્રા વ મયી ભવેદથ
ચ સ વ ાે ગાક્ષીમયઃ ।
MSS@2148@2સયંે માનમયી મમ પ્રયતમા તચ્ચાટુચેષ્ટામયાે માદક્ૃ ક્વે ત
સમીિહતૈકિવધયે સકં પ તુ યં નમઃ॥ ૨૧૪૮॥
MSS@2149@1અ યવે દહનં ટ્વા વને તષ્ઠ ત પાદપાઃ ।
MSS@2149@2રાજદાષેપરા ષ્ટા તષ્ઠ તે નાપરાિધનઃ॥ ૨૧૪૯॥
MSS@2150@1અ યાૈ સકુ્યે મહ ત દિયતપ્રાથર્નાસુ પ્રતીપાઃ કાઙ્ક્ષ ત્યાેઽિપ વ્ય તકરસખંુ
કાતરાઃ વાઙ્ગદાને ।
MSS@2150@2આબા ય તે ન ખલુ મદનનેવૈ લ ધા તર વાદ્ આબાધ તે મન સજમિપ
ક્ષપ્તકાલાઃ કુમાયર્ઃ॥ ૨૧૫૦॥
MSS@2151@1અપ્રકટવ તત તન- મ ડ લકાિન તચક્રદ શ યઃ ।
MSS@2151@2આવેશય ત હૃદયં મરચયાર્ગુપ્તયાે ગ યઃ॥ ૨૧૫૧॥
MSS@2152@1અપ્રકટ કૃતશ ક્તઃ શક્તાેઽિપ જનાત્ તર સ્ક્રયાં લભતે ।
MSS@2152@2િનવસન્ન તદાર્ ણ લઙ્ઘ્યાે વિહ્નનર્ તુ વ લતઃ॥ ૨૧૫૨॥
MSS@2153@1અપ્રગ ભસ્ય યા િવદ્યા કૃપણસ્ય ચ યદ્ધનમ્ ।
MSS@2153@2યચ્ચ બાહુબલં ભીરાવે્યર્થર્મેતત્ ત્રયં ભુિવ॥ ૨૧૫૩॥
MSS@2154@1અપ્રગ ભાઃ પદ યાસે જનનીરાગહેતવઃ ।
MSS@2154@2સ ત્યેકે બહુલાલાપાઃ કવયાે બાલકા ઇવ॥ ૨૧૫૪॥
MSS@2155@1અપ્રણાેદ્યાેઽ ત થઃ સાયં સયૂાઢાે ગ્ હમેિધના ।
MSS@2155@2કાલે પ્રાપ્ત વકાલે વા નાસ્યાનશ્નન્ ગ્ હે વસતે્॥ ૨૧૫૫॥
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MSS@2156@1અપ્રણાદ્યાેઽ ત થઃ સાયં સયૂાઢાે ગ્ હમેિધનામ્ ।
MSS@2156@2પજૂયા તસ્ય દેવ વં પ્રયા ત ગ્ હમેિધનઃ॥ ૨૧૫૬॥
MSS@2157@1અપ્ર તકૃત્યાત્માનં સહસાનથષુ ન પ્રવતત ।
MSS@2157@2 શર સ તેઽ તિકરણે િવષમઘસ દ્વષમનતે્રાેઽિપ॥ ૨૧૫૭॥
MSS@2158@1અપ્ર તબુદ્ધે શ્રાેતિર વક્તવુાર્ક્યં પ્રયા ત વૈફલ્યમ્ ।
MSS@2158@2નયનિવહીને ભતર્િર લાવ ય મવેહ ખ જનાક્ષીણામ્॥ ૨૧૫૮॥
MSS@2159@1અપ્ર તષ્ઠાશ્ચ યે કે ચદ્ અધમર્શરણાશ્ચ યે ।
MSS@2159@2તષેાં પ્ર તષ્ઠા ગઙ્ગેહ શરણં શમર્ વમર્ ચ॥ ૨૧૫૯॥
MSS@2160@1અપ્રત્યક્ષા ણ શાસ્ત્રા ણ િવવાદ તત્ર કેવલમ્ ।
MSS@2160@2પ્રત્યકં્ષજ્યાૈ તષં શાસં્ત્ર ચ દ્રાકા યત્ર સા ક્ષણાૈ॥ ૨૧૬૦॥
MSS@2161@1અપ્રત્યાક લતપ્રભાવિવભવે સવાર્શ્રયા ભાેિનધાૈ વાસાે ના પતપઃફલં
યદપરં દાષેાેઽયમેકાે મહાન્ ।
MSS@2161@2શ બૂકાેઽિપ યદત્ર દુલર્ભતરૈ રત્નૈરનઘઃ સહ
પધાર્મેકિનવાસકારણવશાદેકા તતાે વા છ ત॥ ૨૧૬૧॥
MSS@2162@1અપ્રદાતા સ દ્ધાેઽસાૈ દિરદ્રશ્ચ મહામનાઃ ।
MSS@2162@2અશ્રુતશ્ચ સમુન્નદ્ધ તમાહુમૂર્ઢચેતસમ્॥ ૨૧૬૨॥
MSS@2163@1અપ્રદ પા યથા રાિત્રરનાિદત્યં યથા નભઃ ।
MSS@2163@2તથાસાવં સરાે રા ભ્રમત્ય ધ ઇવા વિન॥ ૨૧૬૩॥
MSS@2164@1અપ્રધાનઃ પ્રધાનઃ સ્યાત્ પા થવં યિદ સવેતે ।
MSS@2164@2પ્રધાનાેઽ યપ્રધાનઃ સ્યાદ્ યિદ સવેાિવવ જતઃ॥ ૨૧૬૪॥
MSS@2165@1અપ્રભૂતમતનીય સ ત વી કા ચધા િપિહતૈકતરાે ।
MSS@2165@2ક્ષાૈમમાકુલકરા િવચકષર્ ક્રા તપ લવમભીષ્ટતમને॥ ૨૧૬૫॥
MSS@2166@1અપ્રમત્તશ્ચ યાે રા સવર્જ્ઞાે િવ જતે દ્રયઃ ।
MSS@2166@2કૃતજ્ઞાે ધમર્શીલશ્ચ સ રા તષ્ઠતે ચરમ્॥ ૨૧૬૬॥
MSS@2167@1અપ્રમત્તેઽિપ પુ ષે િહતકાયાર્વલ બિન ।
MSS@2167@2દૈવમનુ્માગર્ર સકમ્ અ યથવૈ પ્રમદ્યતે॥ ૨૧૬૭॥
MSS@2168@1અપ્રમાદશ્ચ કતર્વ્ય વયા રાજ્ઞઃ સમાશ્રયે ।
MSS@2168@2 વદ યસ્ય શર રસ્ય વયં ભાગ્યાપે િવનઃ॥ ૨૧૬૮॥

msubhsall.pdf 187



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@2169@1અપ્રસન્નમપરાદ્ધિર પત્યાૈ કાપેદ પ્તમુરર કૃતધૈયર્મ્ ।
MSS@2169@2ક્ષા લતં નુ શ મતં નુ વધનૂાં દ્રાિવતં નુ હૃદયં મધવુારૈઃ
॥ ૨૧૬૯॥
MSS@2170@1અપ્રસાદાેઽનિધષ્ઠાનં દેયાંશહરણં ચ યત્ ।
MSS@2170@2કાલયાપાેઽપ્રતીકાર તદ્ વૈરાગ્યસ્ય કારણમ્॥ ૨૧૭૦॥
MSS@2171@1અપ્ર તાવ તુ ત ભરિનશં કણર્શલંૂ કરાે ત વં દાિરદ્ર્યં વદ ત
વસનં દશર્યત્યેવ ણર્મ્ ।
MSS@2171@2છાયાભૂતશ્ચલ ત ન પુરઃ પાશ્વર્યાનેવ પશ્ચાન્ િનઃ વઃ ખેદં
િદશ ત ધિનનાં વ્યાિધવદ્દ ુ શ્ચિક સ્યઃ॥ ૨૧૭૧॥
MSS@2172@1અપ્રાકૃતઃ સ કથમ તુ ન િવ મયાય ય મન્નવુાસ ક ણા ચ કૃતજ્ઞતા
ચ ।
MSS@2172@2લ મીશ્ચ સા વકગુણ વ લતં ચ તે ે ધમર્શ્ચ માનિવનયાૈ ચ
પરાક્રમશ્ચ॥ ૨૧૭૨॥
MSS@2173@1અપ્રાકૃતસ્ય ચાિરતા તશયસ્ય ભાવૈરત્યદ્ભુતૈમર્મ હૃતસ્ય
તથા યનાસ્થા ।
MSS@2173@2કાેઽ યષે વીર શશકુાકૃ તરપ્રમેય- સામ યર્સારસમુદાયમયઃ પદાથર્ઃ
॥ ૨૧૭૩॥
MSS@2174@1અપ્રાકૃતસ્યાહવદુમર્દસ્ય િનવાયર્મસ્યાસ્ત્રબલને વીયર્મ્ ।
MSS@2174@2અ પીયસાેઽ યામયતુલ્ય ત્તેમર્હાપકારાય િરપાેિવ દ્ધઃ॥ ૨૧૭૪॥
MSS@2175@1અપ્રાજ્ઞને ચ કાતરેણ ચ ગુણઃ સ્યાદ્ ભ ક્તયુક્તને કઃ
પ્રજ્ઞાિવક્રમશા લનાેઽિપ િહ ભવેત્ િક ભ ક્તહીનાત્ ફલમ્ ।
MSS@2175@2પ્રજ્ઞાિવક્રમભક્તયઃ સમુિદતા યષેાં ગુણા ભૂતયે તે ત્યા પતેઃ
કલત્ર મતરે સ પ સુ ચાપ સુ ચ॥ ૨૧૭૫॥
MSS@2176@1અપ્રાપ્તકાલં વચનં હ પ તરિપ બ્રવુન્ ।
MSS@2176@2લભતે બુદ્ યવજ્ઞાનમ્ અવમાનં ચ ભારત॥ ૨૧૭૬॥
MSS@2177@1અપ્રાપ્તકાલવચનં હ પ તરિપ બ્રવુન્ ।
MSS@2177@2પ્રા ુયાદ્ બુ દ્ધશૈ થલ્યમ્ અપમાનં ચ શાશ્વતમ્॥ ૨૧૭૭॥
MSS@2178@1અપ્રાપ્તકાલાે યાે મખૂા હસતે્ વેચ્છાનુસારતઃ ।
MSS@2178@2પ્રા ુયાદ્ બુદ્ યવજ્ઞાનં સભાયાં ચવૈ શાશ્વતમ્॥ ૨૧૭૮॥
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MSS@2179@1અપ્રાપ્તકે લસખુયાેર તમાન દ્ધ- સધંાનયાે રહ સ ત ષાેરક માત્ ।
MSS@2179@2યનૂાે મથાેઽ ભલષતાેઃ પ્રથમાનનુી ત ભાવાઃ પ્રસાદિપશનુાઃ ક્ષપય ત
િનદ્રામ્॥ ૨૧૭૯॥
MSS@2180@1અપ્રાપ્તપુ પાેદ્ગમિવભ્રમવૈ દ્ધા ભજુઙ્ગને તથા યથેયમ્ ।
MSS@2180@2ન શક્યતે પ્રષુ્ટમપીહમાનૈરામાેિદની ચ દનશા ખકેવ॥ ૨૧૮૦॥
MSS@2181@1અપ્રાપ્તપ્રથમાવકતર્ન ષા વ્યાનમ્રમૂક ભવદ્- વકે્ર વ ય શરઃસુ
યસ્ય દહને છન્નં શરાે જુહ્વતઃ ।
MSS@2181@2ઉચ્ચાયર્ વયમવે મ ત્રમકરાેન્નાસ્યાહ મત્યાત્મન ત્યાગં પઙ્ ક્તમખુઃ સ
િવક્રમસહૃુદ્વ રઃ કથં વ યર્તે॥ ૨૧૮૧॥
MSS@2182@1અપ્રાપ્તયાવૈના નાર ન કામાય ન શા તયે ।
MSS@2182@2સ પ્રાપ્તે ષાેડશે વષ ગદર્ભી ચા સરાયતે॥ ૨૧૮૨॥
MSS@2183@1અપ્રાપ્તવ લભસમાગમનાિધકાયાઃ સખ્યાઃ પુરાેઽત્ર િનજ ચત્તિવનાેદબુદ્ યા ।
MSS@2183@2આલાપવષેગ તહાસ્યિવક થનાદ્યૈઃ પ્રાણેશ્વરાનુકૃ તમાકલય ત લીલામ્
॥ ૨૧૮૩॥
MSS@2184@1અપ્રા યેઽિપ યથા કામે ધમ ચ તા ન િક તથા ।
MSS@2184@2અલાભેઽિપ દ્વયાેરેકા ભયદા શવદાપરા॥ ૨૧૮૪॥
MSS@2185@1અપ્રા યષેુ દા સતા સરશનેરારાત્ કુતઃ શઙુ્કતશ્ચક્રવ્યુ ક્રમકૃત્
પરાેક્ષપરશઃુ શલૂને શૂ યા યયા ।
MSS@2185@2 ત્યુદત્યપતેઃ કૃતઃ સ સદશૃઃ પાદાઙ્ગુલીપવર્તઃ પાવર્ત્યા
પ્ર તપાલ્યતાં િત્રભવુનં િનઃશલ્યકલ્યં તયા॥ ૨૧૮૫॥
MSS@2186@1અપ્રામા યં ચ વેદાનાં શાસ્ત્રાણાં ચા તલઙ્ઘનમ્ ।
MSS@2186@2સવર્ત્ર ચાનવસ્થાનમ્ અેતન્નાશનમાત્મનઃ॥ ૨૧૮૬॥
MSS@2187@1અપ્રાથર્નમસં પશર્મ્ અસદંશર્નમવે ચ ।
MSS@2187@2પુ ષસ્યેહ િનયમાે ભવેદ્રાગપ્રહાણયે॥ ૨૧૮૭॥
MSS@2188@1અપ્રા થતં યથા દુઃખં તથા સખુમિપ વયમ્ ।
MSS@2188@2પ્રા ણનં પ્ર તપદે્યત સવ િનય તયિ ત્રતમ્॥ ૨૧૮૮॥
MSS@2189@1અ પ્રયં ન િહ ભાષેત ન િવ યેત કેન ચત્ ।
MSS@2189@2કાયર્ સ દ્ધ સમીહેત કાયર્ભ્રંશાે િહ મખૂર્તા॥ ૨૧૮૯॥
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MSS@2190@1અ પ્રયં પુ ષ ચાિપ પરદ્રાેહં પર સ્ત્રયમ્ ।
MSS@2190@2અધમર્મ તં ચવૈ દૂરાત્ પ્રાજ્ઞાે િવવજર્યેત્॥ ૨૧૯૦॥
MSS@2191@1અ પ્રયં યસ્ય કુવ ત ભૂય તસ્ય પ્રયં ચરેત્ ।
MSS@2191@2અ ચરેણ પ્રયઃ સ સ્યાદ્ યાેઽ પ્રયઃ પ્રયમાચરેત્॥ ૨૧૯૧॥
MSS@2192@1અ પ્રયમુક્તાઃ પુ ષાઃ પ્રયત તે દ્વગુણમ પ્રયં વક્તુમ્ ।
MSS@2192@2ત માદવાચ્યમ પ્રયમ્ અ પ્રયમશ્રાેતુકામને॥ ૨૧૯૨॥
MSS@2193@1અ પ્રયવચનદિરદ્રઃૈ પ્રયવચનાઢ ૈઃ વદારપિરતુષ્ટૈઃ ।
MSS@2193@2પરપિરવાદિન ત્તૈઃ ક્વ ચત્ ક્વ ચન્ મ ડતા વસધુા॥ ૨૧૯૩॥
MSS@2194@1અ પ્રયવચનાઙ્ગારૈદર્ગ્ધાેઽિપ ન િવ પ્રયં વદત્યાયર્ઃ ।
MSS@2194@2િક દહ્યમાનમગ વભાવસરુ ભ પિરત્યજ ત॥ ૨૧૯૪॥
MSS@2195@1અ પ્રયસ્યાિપ વચસઃ પિરણામાિવરાેિધનઃ ।
MSS@2195@2વક્તા શ્રાેતા ચ યત્રા ત રમ તે તત્ર સ પદઃ॥ ૨૧૯૫॥
MSS@2196@1અ પ્રયા યિપ કુવર્ તઃ વાથાર્યાેદ્યત ચે ષ્ટતાઃ ।
MSS@2196@2પ ડતા નાપેલ ય તે વાયસિૈરવ કાેિકલાઃ॥ ૨૧૯૬॥
MSS@2197@1અ પ્રયા યિપ કુવાર્ણાે િનષુ્ઠરા યિપ ચ બ્રવુન્ ।
MSS@2197@2ચેતઃ પ્રહ્લાદયત્યેવ સવાર્વસ્થાસુ વ લભઃ॥ ૨૧૯૭॥
MSS@2198@1અ પ્રયા યિપ કુવાર્ણાે યઃ પ્રયઃ પ્રય અેવ સઃ ।
MSS@2198@2દગ્ધમ દરસારેઽિપ કસ્ય વહ્નાવનાદરઃ॥ ૨૧૯૮॥
MSS@2199@1અ પ્રયા યિપ પ યાિન યે વદ ત ણા મહ ।
MSS@2199@2ત અેવ સહૃુદઃ પ્રાેક્તા અ યે સ્યનુાર્મધારકાઃ॥ ૨૧૯૯॥
MSS@2200@1અ પ્રયા ન ભિવ ય ત પ્રયાે મે ન ભિવ ય ત ।
MSS@2200@2અહં ચ ન ભિવ યા મ સવ ચ ન ભિવ ય ત॥ ૨૨૦૦॥
MSS@2201@1અ પ્રયૈઃ સહ સવંાસઃ પ્રયૈશ્ચાિપ િવનાભવઃ ।
MSS@2201@2અસદ્ ભઃ સ પ્રયાેગશ્ચ તદ્દઃુખં ચર િવનામ્॥ ૨૨૦૧॥
MSS@2202@1અ પ્રયૈરિપ િન પષ્ટૈઃ િક સ્યાત્ ક્લેશાસિહ ભઃ ।
MSS@2202@2યે તદુન્મૂલને શક્તા જગીષા તષેુ શાેભતે॥ ૨૨૦૨॥
MSS@2203@1અ પ્રયાેઽિપ િહ પ યઃ સ્યાદ્ ઇ ત દ્ધાનુશાસનમ્ ।
MSS@2203@2 દ્ધાનુશાસને તષ્ઠન્ પ્રયતામપુગચ્છ ત॥ ૨૨૦૩॥
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MSS@2204@1અપ્રીતાં રાે ગણી ં નાર મ્ અ તવર્ત્ની ં તવ્રતામ્ ।
MSS@2204@2રજ વલામકામાં ચ ન કામેત બલાત્ પુમાન્॥ ૨૨૦૪॥
MSS@2205@1અ સુ લવ તે પાષાણા માનષુા ઘ્ન ત રાક્ષસાન્ ।
MSS@2205@2કપયઃ કમર્ કુવર્ ત કાલસ્ય કુિટલા ગ તઃ॥ ૨૨૦૫॥
MSS@2206@1અ વાત્માનં ન વીક્ષેત નાવગાહેત્ પયાેરયમ્ ।
MSS@2206@2સિંદગ્ધનાવં નારાેહેન્ ન બાહુ યાં નદ ં તરેત્॥ ૨૨૦૬॥
MSS@2206A@1અફલં શ્રાદ્ધમ્ અપાત્રે ધનમ્ અફલં યત્ ન દત્તમ થ યઃ ।
MSS@2206A@2યાવૈનમફલં ય મનશ્ શ્રુતમફલં દુિવનીતસ્ય॥
MSS@2207@1અફલસ્યાિપ ક્ષસ્ય છાયા ભવ ત શીતલા ।
MSS@2207@2િનગુર્ણાેઽિપ વરં બ ધુયર્ઃ પરઃ પર અેવ સઃ॥ ૨૨૦૭॥
MSS@2208@1અફલાિન દુર તાિન સમવ્યયફલાિન ચ ।
MSS@2208@2અશક્યાિન ચ કાયાર્ ણ નારભેત િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૦૮॥
MSS@2209@1અબ ધુ વિપ બ ધુ વં નેહાત્ સમપુ યતે ।
MSS@2209@2બ ધુ વિપ ચ બ ધુ વમ્ અલાેકજ્ઞષેુ હીયતે॥ ૨૨૦૯॥
MSS@2210@1અબલઃ પ્રાેન્નતં શત્રું યાે યા ત મદમાેિહતઃ ।
MSS@2210@2યુદ્ધાથ સ િનવતત શીણર્દ તાે યથા ગજઃ॥ ૨૨૧૦॥
MSS@2211@1અબલ વકુલા શનાે ઝષાન્ િનજનીડદુ્રમપીિડનઃ ખગાન્ ।
MSS@2211@2અનવદ્ય ણાિદનાે ગાન્ ગયાઘાય ન ભૂભુ ં ઘ્નતામ્॥ ૨૨૧૧॥
MSS@2212@1અબલાં બ લના નીતાં દશા મમાં મકરકેતનુા રક્ષ ।
MSS@2212@2આપ પ તતાેદૃ્ધતયે ભવ ત િહ શભુજન્મનાં જન્મ॥ ૨૨૧૨॥
MSS@2213@1અબલા અિપ વીરેશાન્ ય સાહા યમપુા શ્રતાઃ ।
MSS@2213@2પરાભવ ત દકૃ્કાેણપાતનેવૈ સ મન્મથઃ॥ ૨૨૧૩॥
MSS@2214@1અબલાઢ િવગ્રહશ્રીરમત્યર્ન તરક્ષમાલયાપેેતઃ ।
MSS@2214@2પ ચક્રમાેિદતમખુઃ પાયાત્ પરમેશ્વરાે મુહુરનાિદઃ॥ ૨૨૧૪॥
MSS@2215@1અબલાબુ દ્ધહીનાયા દાષેં ક્ષ તું સદાહર્ સ ।
MSS@2215@2મૂઢસ્ય સતતં દાષેં ક્ષમાં કુવર્ ત સાધવઃ॥ ૨૨૧૫॥
MSS@2216@1અબલા યત્ર પ્રબલા શશરુવનીશાે િનરક્ષરાે મ ત્રી ।
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MSS@2216@2નિહ નિહ તત્ર ધનાશા િવત આશાિપ દુલર્ભા ભવ ત॥ ૨૨૧૬॥
MSS@2217@1અબલાવનપર અેકાે ભવુનિત્રતયેઽિપ ચેત્તદા ભત્તાર્ ।
MSS@2217@2કથમ યથા સધુાકર- ચ દનમખુ્યા પ્રય વં સ્યાત્॥ ૨૨૧૭॥
MSS@2218@1અબલા િવષહેત કથં દૃઢશ ક્તમમુ ય ર તરસપ્રસરમ્ ।
MSS@2218@2મદનતુ લતાનુરાગાે ન િવદ યાદ્યિદ બલાધાનમ્॥ ૨૨૧૮॥
MSS@2219@1અબલાસુ િવલા સનાેઽ વભવૂન્ નયનૈરેવ નવાપેગૂહનાિન ।
MSS@2219@2મ દાગમવાતર્યાિપ શૂ યે સમયે ગ્ર ત સ પ્ર દ્ધ અેવ॥ ૨૨૧૯॥
MSS@2220@1અબલે ત પર વાદાે થા િહ હિરણીદશૃામ્ ।
MSS@2220@2યાસાં નતે્રિનપાતને નટવદ્ ઘૂ યર્તે જગત્॥ ૨૨૨૦॥
MSS@2221@1અબલે સ લલે વ્યવસ્યતા તે મખુભાવાે ગ મતાે ન પઙ્કજેન ।
MSS@2221@2કથમાિદમવણર્તા ત્યજસ્ય દ્વજરાજેન કૃતાે િનગ્રહસ્ય॥ ૨૨૨૧॥
MSS@2222@1અબલાેઽ સ ન જતકાશી- પ્ર તભટરાશીન્ પરાપત ક્ષ તપ ।
MSS@2222@2 તા ભઃકણપાતઃ ક્વ િવન યત્યનલસઘંાતઃ॥ ૨૨૨૨॥
MSS@2223@1અબાલ ચરે ભ્રવુાૈ ન ચ મરાલમ દા ગ તદૃર્ગ ચલમચ ચલં
હૃદયભૂદભૂતાે દયા(?) ।
MSS@2223@2સધુા ન ખલુ વાક્પથા ત થરથાિપ યનૂાં મનાે મનાજેશરજ જર્રન્નય ત
માેહમસ્યા તનુઃ॥ ૨૨૨૩॥
MSS@2224@1અબુધા અજંગમા અિપ કયાિપ ગત્યા પરં પદમવાપ્તાઃ ।
MSS@2224@2મિ ત્રણ ઇ ત ક ત્યર્ તે નયબલગુિટકા ઇવ જનને॥ ૨૨૨૪॥
MSS@2225@1અબુધૈઃ કૃતમાનસિંવદ તવ પાથઃ કુત અેવ યાેગ્યતા ।
MSS@2225@2સહ સ લવગૈ પા સતં ન િહ ગુ ફલમે ત સાે મતામ્॥ ૨૨૨૫॥
MSS@2226@1અબુધૈરથર્લાભાય પ યસ્ત્રી ભિરવ વયમ્ ।
MSS@2226@2આત્મા સસૃં્કત્ય સસૃં્કત્ય પરાપેકરણીકૃતઃ॥ ૨૨૨૬॥
MSS@2227@1અબુ દ્ધમા શ્રતાનાં ચ ક્ષ તવ્યમપરાિધનામ્ ।
MSS@2227@2ન િહ સવર્ત્ર પા ડતં્ય સલુભં પુ ષેણ વૈ॥ ૨૨૨૭॥
MSS@2228@1અથ ચેદ્ બુ દ્ધજં કૃ વા બ્રૂયુ તે તદબુ દ્ધજમ્ ।
MSS@2228@2પાપાન્ વ પેઽિપ તાન્ હ યાદ્ અપરાધે તથા જૂન્॥ ૨૨૨૮॥
MSS@2229@1અબુદ્ વા ચત્તમપ્રા ય િવશ્ર ભં પ્રભિવ ષુ ।
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MSS@2229@2ન વેચ્છં વ્યવહતર્વ્યમ્ આત્મનાે ભૂ ત મચ્છતા॥ ૨૨૨૯॥
MSS@2230@1અબાેિધ નાે હ્ર ીિન તં મિદઙ્ ગતં પ્રતીત્ય વા નાદતૃવત્યસાિવ ત ।
MSS@2230@2લનુા ત યનૂઃ મ િધયં િકયદ્ગતા િન ત્ય બાલાદરદશર્નષેુણા॥ ૨૨૩૦॥
MSS@2231@1અ જં વ જમથા જભૂ તત ઇદં બ્રહ્મા ડમ ડાત્ પનુિવશ્વં
સ્થાવરજંગમં તિદતરત્ વન્મૂલ મ થં પયઃ ।
MSS@2231@2િધક્ વાં ચાૈર ઇવ પ્રયા સ િન તં િનગર્ત્ય લા તરૈબર્ ય તે
િવવશા વદેકશરણા વામા શ્રતા જ તવઃ॥ ૨૨૩૧॥
MSS@2232@1અ દાયનતુર્ વથ માસપક્ષ- િદનાિન કાયઽ યવધાૈ િવદ યાત્ ।
MSS@2232@2હીનાવિધયન ભવત્યસત્યઃ સવાઽિપ લાેકે શકુનાે ગ્ હીતઃ॥ ૨૨૩૨॥
MSS@2233@1અ દેભકુ ભે િન બન્ને િવદ્યુ ખડ્ગલતાહતે ।
MSS@2233@2 વચ્છમુક્તાફલસૂ્થલા િનપેતુ તાેય બ દવઃ॥ ૨૨૩૩॥
MSS@2234@1અ દૈવાર્િર જઘ્ ક્ષયાણર્વગતૈઃ સાકં વ્રજ તી મુહુઃ સસંગાર્દ્વડવાનલસ્ય
સમભૂદાપન્નસ વા તિડત્ ।
MSS@2234@2મ યે દેવ તયા ક્રમેણ જિનતાે યુ મ પ્રતાપાનલાે યનેારા તવધૂિવલાેચનજલૈઃ
સક્તાેઽિપ સવંધર્તે॥ ૨૨૩૪॥
MSS@2235@1અ ધના સહ મત્ર વે દાિરદ્ર્યં યિદ યતે ।
MSS@2235@2લા છનં સાગરસ્યવૈ મતૈ્રીકતુર્નર્ લા છનમ્॥ ૨૨૩૫॥
MSS@2236@1અ ધનર્ ય ત યથા સિરતાં સહસ્રનૈા ચે ધનૈિરવ શખી
બહુધાપેનીતૈઃ ।
MSS@2236@2 વઃ સમ તિવષયૈરિપ તદ્વદેવં સં ચ ત્ય
ચા િધષણ ત્યજતી દ્રયાથાર્ન્॥ ૨૨૩૬॥
MSS@2237@1અ ધયર્દ્યવધીિરતાે ન તુ તદા ત માિન્નપીયા બુદૈવાર્ તાન્ યાચ સ
કાકુ ભજર્લલવાનુત્તાનચ ચપૂુટઃ ।
MSS@2237@2તત્તે િનસ્ત્રપનીચતવૈમુ ચતા િનવર્ક્તુમેતત્ કથં િવદ્મઃ કેન ગુણને
માિનષુ પનુઃ સારઙ્ગ સગંીયતે॥ ૨૨૩૭॥
MSS@2238@1અ ધી રત્નમધાે ધત્તે ધત્તે વા શરસા ણમ્ ।
MSS@2238@2અ ધેરેવ િહ દાષેાેઽયં રત્નં રત્નં ણં ણમ્॥ ૨૨૩૮॥
MSS@2239@1અ ધેર ભઃ સ્થ ગતભવુનાભાેગપાતાલકુક્ષેઃ । પાેતાપેાયા ઇહ િહ બહવાે
લઙ્ઘનેઽિપ ક્ષમ તે ।
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MSS@2239@2આહાે િરક્તઃ કથમિપ ભવેદેષ દૈવાત્ તદાની ં કાે નામ
સ્યાદવટકુહરાલાેકનેઽ યસ્ય ક પઃ॥ ૨૨૩૯॥
MSS@2240@1અ ધાૈ મ જ ત મીના ઇવ ફ ણન ઇવ ક્ષાૈ ણર ધ્રં િવશ ત ક્રામ ત્યદ્ર ન્
િવહઙ્ગા ઇવ કપય ઇવ ક્વા યર યે ચર ત ।
MSS@2240@2દેવ માપાલશક્ર પ્રસરદનપુમ વચ્ચમૂચક્રવાહ-
વ્યૂહવ્યાધૂતધૂલીપટલહતદશૃઃ કા દશીકાઃ ક્ષતીશાઃ॥ ૨૨૪૦॥
MSS@2241@1અબ્રવીચ્ચ ભગવન્ મતઙ્ગજૈયર્દ્બહૃદ્ ભરિપ કમર્ દુ કરમ્ ।
MSS@2241@2તત્ર નાહમનુમ તુમુ સહે માેઘ ત્ત કલભસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૨૨૪૧॥
MSS@2242@1અભકં્ષ્ય ભક્ષયેિન્નત્યં સવુાસાેમદ્યપા ગ્ હે ।
MSS@2242@2કુષ્ઠ ભવ ત િવત્તેશાે વે યાદાષેાઃ વભાવ ઃ॥ ૨૨૪૨॥
MSS@2243@1અભગ્ ત્તાઃ પ્રસભાદ્ આકૃષ્ટા યાવૈનાેદ્ધતૈઃ ।
MSS@2243@2ચક્ર દુ ચ્ચકૈમુર્ ષ્ટગ્રાહ્યમ યા ધનુલર્તા॥ ૨૨૪૩॥
MSS@2244@1અભયં સ વસશંુ દ્ધજ્ઞાર્નયાેગવ્યવ સ્થ તઃ ।
MSS@2244@2દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ વા યાય તપઆજર્વમ્॥ ૨૨૪૪॥
MSS@2245@1અિહસા સત્યમક્રાેધ ત્યાગઃ શા તરપૈશનુમ્ ।
MSS@2245@2દયા ભૂતે વલાેલુ વં માદર્વં હ્ર ીરચાપલમ્॥ ૨૨૪૫॥
MSS@2246@1તજેઃ ક્ષમા તઃ શાૈચમ્ અદ્રાેહાે ના તમાિનતા ।
MSS@2246@2ભવ ત સ પદં દૈવીમ્ અ ભ તસ્ય ભારત॥ ૨૨૪૬॥
MSS@2247@1દ ભાે દપાઽ તમાનશ્ચ ક્રાેધઃ પા યમવે ચ ।
MSS@2247@2અજ્ઞાનં ચા ભ તસ્ય પાથર્ સ પદમાસરુ મ્॥ ૨૨૪૭॥
MSS@2248@1દૈવી સ પ દ્વમાેક્ષાય િનબ ધાયાસરુ મતા॥
MSS@2249@1અભયં સવર્ભૂતે યાે દ વા યશ્ચરતે મુિનઃ ।
MSS@2249@2તસ્યાિપ સવર્ભૂતે યાે ન ભયં િવદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૨૨૪૯॥
MSS@2250@1અભયં સવર્ભૂતે યાે યાે દદા ત દયાપરઃ ।
MSS@2250@2અભયં તસ્ય ભૂતાિન દદતીત્યનુશશુ્રુમઃ॥ ૨૨૫૦॥
MSS@2251@1અભયં સવર્ભૂતે યાે યાે દદા ત દયાપરઃ ।
MSS@2251@2તસ્ય દેહિવમુક્તસ્ય ક્ષય અેવ ન િવદ્યતે॥ ૨૨૫૧॥
MSS@2252@1અભયમભયં દેવ બ્રૂમ તવા સલતાવધૂઃ કુવલયદલ યત્મા
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શત્રાે રઃસ્થલશાિયની ।
MSS@2252@2સમયસલુભાં ક ત ભવ્યામસતૂ સતુામસાવિપ રમિયતું રાગા ધવે
ભ્રમત્ય ખલં જગત્॥ ૨૨૫૨॥
MSS@2253@1અભયસ્ય િહ યાે દાતા સ પજૂ્યઃ સતતં પઃ ।
MSS@2253@2સતં્ર િહ વધર્તે તસ્ય સદૈવાભયદ ક્ષણમ્॥ ૨૨૫૩॥
MSS@2254@1અભયસ્યવૈ યાે દાતા તસ્યવૈ સમુહ ફલમ્ ।
MSS@2254@2ન િહ પ્રાણસમં દાનં િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૨૨૫૪॥
MSS@2255@1અભવદ ભનવપ્રરાેહભા ં છિવપિરપાિટષુ યઃ પુરાઙ્ગકાનામ્ ।
MSS@2255@2અહહ િવરહવૈકૃતે સ તસ્યાઃ ક્ર શમિન સ પ્ર ત દૂવર્યા િવવાદઃ॥ ૨૨૫૫॥
MSS@2256@1અભવ્ય વાે વચનં પઠન્નિપ જનસ્ય મ યા વિવષં ન મુ ચ ત ।
MSS@2256@2યથા િવષં રાૈદ્રિવષાેઽ ત પન્નગઃ સશકર્રં ચા પયઃ િપબન્નિપ
॥ ૨૨૫૬॥
MSS@2257@1અભાિવ સ વા સં યાભ્રસદગૃ્રુિધરતાેયયા ।
MSS@2257@2હૃતે યાેદંુ્ધ જનઃ પાંશાૈ સ દગૃ્રુિધ રતાે યયા॥ ૨૨૫૭॥
MSS@2258@1અભાવે ન નર ત માદ્ ભાવઃ સવર્ત્ર કારણમ્ ।
MSS@2258@2 ચતં્ત શાેધય યત્નને િકમ યૈબાર્હ્યશાેધનૈઃ॥ ૨૨૫૮॥
MSS@2259@1અભાવે પટ્ટસતૂ્રસ્ય હાિરણી નાયુિર યતે ।
MSS@2259@2ગુણાથર્મથવા ગ્રાહ્યાઃ નાયવાે મિહષીગવામ્॥ ૨૨૫૯॥
MSS@2259A@1અ ભગ યા તે સદ્ ભવ્યર્પગતમાનાવમાનદાષેાશ્ચ ।
MSS@2259A@2યે વગ્ હમપુગતાનાં શ્રમમપુચારૈવ્યર્પનય ત॥
MSS@2260@1અ ભજનવતાે ભતુર્ઃ શ્લાઘ્યે સ્થતા ગ્ િહણીપદે િવભવગ ભઃ કૃત્યૈરસ્ય
પ્ર તક્ષણમાકુલા ।
MSS@2260@2તનયમ ચરાત્ પ્રાચીવાક પ્રસયૂ ચ પાવનં મમ િવરહ ં ન વં
વ સે શચંુ ગણિય ય સ॥ ૨૨૬૦॥
MSS@2261@1અ ભ તજનવ્યથાવહા બહલાે મપ્રસરા િવદાિહનઃ ।
MSS@2261@2પ્રખલા ઇવ દૃ ષ્ટમાગતા ભુિવ તાપાય િનદાઘવાસરાઃ॥ ૨૨૬૧॥
MSS@2262@1અ ભતાપસ પદમથાે ણ ચિનજતજેસામસહમાન ઇવ ।
MSS@2262@2પય સ પ્રિપ સરુપરા બુિનધેરિધરાેઢુમ ત ગિરમ યપતત્॥ ૨૨૬૨॥
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MSS@2263@1અ ભ તગ્મર મ ચરમાિવરમા- દવધાન ખન્નમિનમષેતયા ।
MSS@2263@2િવગલન્મધવુ્રતકુલાશ્રજુલં ય મમીલદ જનયનં ન લની॥ ૨૨૬૩॥
MSS@2264@1અ ભતાે િનતરાં સ લલં જલદે દાતું સમુદ્યતે ભવ ત ।
MSS@2264@2તદિપ બહુલમ પં વા પાત્રાધીનં મતં પતનમ્॥ ૨૨૬૪॥
MSS@2265@1અ ભત્તાવુ થતે ચત્રે દૃ યતે ભ ત્તરાતતા ।
MSS@2265@2અહાે િવ ચત્રા માયેયં ભગ્ ં તુ ડં શલા લુતા॥ ૨૨૬૫॥
MSS@2266@1અ ભદ્રાેહેણ ભૂતાનામ્ અજર્યન્ ગ વર ઃ શ્રયઃ ।
MSS@2266@2ઉદ વાિનવ સ ધનૂામ્ આપદામે ત પાત્રતામ્॥ ૨૨૬૬॥
MSS@2267@1અ ભધાય તદા તદ પ્રયં શશપુાલાેઽનુશયં પરં ગતઃ ।
MSS@2267@2ભવતાેઽ ભમનાઃ સમીહતે સ ષઃ કતુર્મપુેત્ય માનનામ્॥ ૨૨૬૭॥
MSS@2268@1અ ભધાવ ત માં ત્યુરયમુદૂ્ગણર્મુદ્ગરઃ ।
MSS@2268@2કૃપણં પુ ડર કાક્ષ રક્ષ માં શરણાગતમ્॥ ૨૨૬૮॥
MSS@2269@1અ ભ યાલુ પર વષેુ નેહ નામતુ્ર ન દ ત ।
MSS@2269@2ત માદ ભ યા સતં્યાજ્યા સવર્દાભી સતા સખુમ્॥ ૨૨૬૯॥
MSS@2270@1અ ભનયશ તાૈ હ તાૈ પાદાૈ પિરભૂતિકસલયાૈ સલયાૈ ।
MSS@2270@2અઙ્ગં ર જતરઙ્ગં તં્ત પુંભાવશા લ સમ ત્તમ્॥ ૨૨૭૦॥
MSS@2271@1અ ભનયાન્ પિરચેતુ મવાેદ્યતા મલયમા તક પતપ લવા ।
MSS@2271@2અમદયત્ સહકારલતા મનઃ સક લકા ક લકામ જતામિપ॥ ૨૨૭૧॥
MSS@2272@1અ ભનવં ગ લતાંશકુદ શતં દધ ત ય તનયાે પિર સ્થતમ્ ।
MSS@2272@2વસનમ ડલમ ડનમઙ્ગના તદિધકં પ્ર તપક્ષમનાે વરમ્॥ ૨૨૭૨॥
MSS@2273@1અ ભનવકુશસતૂ્ર પિધ કણ શર ષં કુરવકપિરધાનં પાટલાદામ
ક ઠે ।
MSS@2273@2તનુસરસજલાદ્રાન્મી લતઃ સુ દર ણાં િદનપિરણ તજન્મા કાેઽિપ વેશશ્ચકા ત
॥ ૨૨૭૩॥
MSS@2274@1અ ભનવજવાપુ પ પધ તવાધરપ લવાે
હ સતકુસમુાને્મષેચ્છાયાદરચ્છુિરતા તરઃ ।
MSS@2274@2નયનમધપુશ્રેણી ં યનૂામનારતમાહરં ત ણ તનુતે
તા યશ્રીિવલાસવતંસતામ્॥ ૨૨૭૪॥
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MSS@2275@1અ ભનવન લનીિકસલય- ણાલવલયાિદ દવદહનરા શઃ ।
MSS@2275@2સભુગ કુરઙ્ગદશૃાેઽસ્યા િવિધવશત વ દ્વયાેગપિવપાતે॥ ૨૨૭૫॥
MSS@2276@1અ ભનવન લનીિવનાેદલુ ધાે મુકુ લતકૈરિવણીિવયાેગભી ઃ ।
MSS@2276@2ભ્રમ ત મધુકરાેઽયમ તરાલે શ્રય ત ન પઙ્ક જની ં કુમુદ્વતી ં વા
॥ ૨૨૭૬॥
MSS@2277@1અ ભનવનવનીતપ્રીતમાતામ્રનતે્રં િવકચન લનલ મી પિધ સાન દવક્ત્રમ્ ।
MSS@2277@2હૃદયભવનમ યે યાે ગ ભ યાર્નગ યં નવગગનતમાલ યામલં
કં ચદ ડે॥ ૨૨૭૭॥
MSS@2278@1અ ભનવનવનીત નગ્ધમાપીતદુગ્ધં દિધકણપિરિદગ્ધં મુગ્ધમઙ્ગં
મુરારેઃ ।
MSS@2278@2િદશતુ ભવુનકૃચ્છ્ર ચ્છેિદતાિપચ્છગુચ્છચ્છિવ
નવ શ ખિપચ્છાલા છતં વા છતં વઃ॥ ૨૨૭૮॥
MSS@2279@1અ ભનવપ લવરશના શ શરતરતષુારજલમઙ્ગલ નાતા ।
MSS@2279@2પુ પવતી ચૂતલતા પ્રયવે દદશૃે ફલા ભમખુી॥ ૨૨૭૯॥
MSS@2280@1અ ભનવપુલકાલીમ ડતા ગ ડપાલી િનગદ ત િવિનગૂઢાન દિહ દાે લચેતઃ ।
MSS@2280@2સદુ ત વદ ત પુ યૈઃ કસ્ય ધ યૈમર્નાજે- પ્રસરમસકૃદેતચ્ચાપલં
લાેચનસ્ય॥ ૨૨૮૦॥
MSS@2281@1અ ભનવમખુમુદં્ર દ્રકૂપાપેવીતં પ્ર શ થલિવપુલ વં
વાલકાેચ્છવા સપાલમ્ ।

MSS@2281@2પિરણ તપિરપાિટવ્યાકૃતનેા ણ ા હતહિર તમશષેં નાગરઙ્ગં ચકા ત
॥ ૨૨૮૧॥
MSS@2282@1અ ભનવયવસશ્રીશા લિન માતલેઽ મન્ અ તશયપરભાગં ભે જરે
જ ગાપેાઃ ।
MSS@2282@2કુવલયશયનીયે મુગ્ધમુગ્ધેક્ષણાયા મણય ઇવ િવમુક્તાઃ કામકે લપ્રસઙ્ગાત્
॥ ૨૨૮૨॥
MSS@2283@1અ ભનવવધૂરાષે વાદઃ કર ષતનનૂપાદ્
અસરલજનાશ્લષેકૂ્રર તષુારસમીરણઃ ।
MSS@2283@2ગ લતિવભવસ્યાજ્ઞવેાદ્ય દ્યુ તમર્ ણા રવેિવરિહવિનતાવક્ત્રાપૈ યં
બભ ત િનશાકરઃ॥ ૨૨૮૩॥
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MSS@2284@1અ ભનવિવષવ લીપાદપદ્મસ્ય િવ ણાેમર્દનમથનમાૈલેમાર્લતીપુ પમાલા ।
MSS@2284@2જય ત જયપતાકા કા યસાૈ માેક્ષલ યાઃ ક્ષિપતક લકલઙ્કા હ્નવી નઃ
પનુાતુ॥ ૨૨૮૪॥
MSS@2285@1અ ભનવસવેકિવનયૈઃ પ્રાઘુણકાેક્તૈિવલા સની િદતૈઃ ।
MSS@2285@2ધૂતર્જનવચનિનકરૈિરહ ક શ્ચદવ ચતાે ના ત॥ ૨૨૮૫॥
MSS@2286@1અ ભનષ ત વનૈતેયં ચામરસિહતઃ સસત્યભામાે યઃ ।
MSS@2286@2નારાયણઃ સ સાક્ષાદ્ િવબુધસમચ્યર્ઃ સદા જયતુ॥ ૨૨૮૬॥
MSS@2287@1અ ભન્નવેલાૈ ગ ભીરાવ બુરા શભર્વાનિપ ।
MSS@2287@2અસાવ જનસકંાશ વં તુ ચામીકરદ્યુ તઃ॥ ૨૨૮૭॥
MSS@2288@1અ ભન્ને વિપ કાયષુ ભદ્યતે મનસઃ િક્રયા ।
MSS@2288@2અ યથવૈ તનં પતુ્ર શ્ચ તયત્ય યથા પ તઃ॥ ૨૨૮૮॥
MSS@2289@1અ ભપત ત ઘનં શ ◌ૃણાે ત ગ ર્ઃ સહ ત શલાઃ સહતે તિડત્તરઙ્ગાન્ ।
MSS@2289@2િવધવુ ત ગ તં તં િવધત્તે જલ ષતે િકયતેઽિપ ચાતકાેઽયમ્
॥ ૨૨૮૯॥
MSS@2290@1અ ભપ્રાયં યાે િવિદ વા તુ ભતુર્ઃ સવાર્ ણ કાયાર્ ણ કરાેત્યત દ્ર ઃ ।
MSS@2290@2વક્તા િહતાનામનુરક્તઆયર્ઃ શ ક્તજ્ઞઆત્મવે િહ સાેઽનુક યઃ॥ ૨૨૯૦॥
MSS@2291@1વાક્યં તુ યાે નાિદ્રયતેઽનુ શષ્ટઃ પ્રત્યાહ યશ્ચાિપ િનયજુ્યમાનઃ ।
MSS@2291@2પ્રજ્ઞા ભમાની પ્ર તકૂલવાદ ત્યાજ્યઃ સ તાદૃ વરયવૈ ત્યઃ॥ ૨૨૯૧॥
MSS@2292@1અ ભપ્રાયાનુસારેણ પ્રકટ કુ તે પ્રયમ્ ।
MSS@2292@2અહાે મહાપ્રભાવાનાં ભપૂતીનાં વસુધંરા॥ ૨૨૯૨॥
MSS@2293@1અ ભપ્રેતાથર્ સદ્ યથ પૂ જતાે યઃ સરૈુરિપ ।
MSS@2293@2સવર્િવઘ્ન ચ્છદે ત મૈ ગણાિધપતયે નમઃ॥ ૨૨૯૩॥
MSS@2294@1અ ભભવ ત મનઃ કદ બવાયાૈ મદમધુરે ચ શખ ડનાં િનનાદે ।
MSS@2294@2જન ઇવ ન તેશ્ચચાલ જ નર્ િહ મહતાં સકુરઃ સમાિધભઙ્ગઃ
॥ ૨૨૯૪॥
MSS@2295@1અ ભભૂતાેઽિપ નાે સાહં જહ્યા તુ વ સદ્ધયે ।
MSS@2295@2નષ્ટાઙ્ગાેઽિપ ગ્રસત્યેવ સિહકેયાે મુહુ દ્વષાૈ॥ ૨૨૯૫॥
MSS@2296@1અ ભભૂતાેઽ યવજ્ઞાતાે યાે રાજ્ઞાં દ્વાિર તષ્ઠ ત ।
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MSS@2296@2સ તુ રાજ્ઞાં શ્રયં ભુઙ્ક્તે ના ભમાની કદાચન॥ ૨૨૯૬॥
MSS@2297@1અ ભભૂય િવભૂ તમાતર્વી ં મધુગ ધા તશયને વી ધામ્ ।
MSS@2297@2 પતેરમરસ્રગાપ સા દિયતાે તનકાેિટસુ સ્થતમ્॥ ૨૨૯૭॥
MSS@2298@1અ ભભૂય સતામવ સ્થ ત જડજેષુ પ્ર તપાદ્ય ચ શ્રયમ્ ।
MSS@2298@2જગતીપિરતાપકૃત્ કથં જલધાૈ નાવપતેદસાૈ રિવઃ॥ ૨૨૯૮॥
MSS@2299@1અ ભમતફલદાતા વં ચ ક પદુ્રમશ્ચ પ્રકટ મહ િવશષેં
કંચનાેદાહરામઃ ।
MSS@2299@2કથ મહ મધુરાે ક્તપ્રેમસમંાન મશં્ર તુલય ત સરુશાખી દેવ દાનં
વદ યમ્॥ ૨૨૯૯॥
MSS@2300@1અ ભમતફલ સ દ્ધ સદ્ધમ ત્રા- વ લ બ લ જ પરમે ષ્ઠનાે પાસ્યે ।
MSS@2300@2ભગવ ત મદનાિરનાિર વ દે િન ખલનગાિધપભ ર્દાિરકે વામ્॥ ૨૩૦૦॥
MSS@2301@1અ ભમતમ ભતઃ કૃતાઙ્ગભઙ્ગા કુચયુગમુન્ન તિવત્તમુન્નમ ય ।
MSS@2301@2તનુર ભલ ષતં ક્લમચ્છલને વ્ય ત વે લતબાહુવ લર કા॥ ૨૩૦૧॥
MSS@2302@1અ ભમતમહામાનગ્ર થપ્રભેદપટ યસી
ગુ તરગુણગ્રામા ભાજેસુ્ફટાે વલચ દ્રકા ।
MSS@2302@2િવપુલિવલસ લ વ લીિવદારકુઠાિરકા જઠરિપઠર દુઃપૂરેયં કરાે ત
િવડ બનામ્॥ ૨૩૦૨॥
MSS@2303@1અ ભમતવ તપૂહૃતા- વિપ ગુ ગવાર્દનાદર ત વ્યાઃ ।
MSS@2303@2 ખ લતેઽિપ પ્રયસ્ય સ-ં યમતાડન મત્યેવ બ બાેકઃ॥ ૨૩૦૩॥
MSS@2304@1અ ભમત સ દ્ધરશષેા ભવ ત િહ પુ ષસ્ય પુ ષકારેણ ।
MSS@2304@2દૈવ મ ત યદિપ કથય સ પુ ષગુણઃ સાેઽ યદષૃ્ટાખ્યઃ॥ ૨૩૦૪॥
MSS@2305@1અ ભમ ય શુ ચિવધાનાદ્ આજ્યાઢ ં હ તકણર્જં ચૂણર્મ્ ।
MSS@2305@2યાેઽશ્ના ત સ િહ નરઃ સ્યાદ્ યથેષ્ટચેષ્ટાેઽિપ દ ઘાર્યુઃ॥ ૨૩૦૫॥
MSS@2306@1અ ભમાનધનં યષેાં ચરં વ ત તે નરાઃ ।
MSS@2306@2અ ભમાનિવહીનાનાં િક ધનને િકમાયષુા॥ ૨૩૦૬॥
MSS@2307@1અ ભમાનધનસ્ય ગ વરૈરસુ ભઃ સ્થા નુ યશ શ્ચચીષતઃ ।
MSS@2307@2અ ચરાંશિુવલાસચ ચલા નનુ લ મીઃ ફલમાનષુઙ્ ગકમ્॥ ૨૩૦૭॥
MSS@2308@1અ ભમાનવતાં પુંસામ્ આત્મસારમ નતામ્ ।

msubhsall.pdf 199



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@2308@2અ ધાના મવ દૃ ય તે પતના તાઃ પ્ર ત્તયઃ॥ ૨૩૦૮॥
MSS@2309@1અ ભમાનવતાં બ્રહ્મન્ યુક્તાયુક્તિવવેિકનામ્ ।
MSS@2309@2યજુ્યતેઽવ યભાેગ્યાનાં દુઃખાનામપ્રકાશનમ્॥ ૨૩૦૯॥
MSS@2310@1અ ભમાનવતાે મન વનઃ પ્રયમુચ્ચૈઃ પદમા ક્ષતઃ ।
MSS@2310@2િવિનપાતિનવતર્નક્ષમં મતમાલ બનમાત્મપાૈ ષમ્॥ ૨૩૧૦॥
MSS@2311@1અ ભમાિનતભૂતને સાનુબ ધરસને તુ ।
MSS@2311@2યતઃ સવ દ્રયપ્રી તઃ સ કામઃ પ્રાેચ્યતે બુધૈઃ॥ ૨૩૧૧॥
MSS@2312@1અ ભમાિનનમુદ્ભ્રા તમ્ આત્મસભંાિવતં શઠમ્ ।
MSS@2312@2ક્રાેધનં ચવૈ પ ત વ્યસને ઘ્ન ત વૈિરણઃ॥ ૨૩૧૨॥
MSS@2313@1અ ભમખુગતે ય મન્નવે પ્રયે બહુશાે વદત્યવનતમખંુ તૂ ણીમવે
સ્થતં ગનતે્રયા ।
MSS@2313@2અથ િકલ બલા લીલાલાેલં સ અેષ તથે ક્ષતઃ કથમિપ યથા દષૃ્ટ ા
મ યે કૃતં શ્રુ તલઙ્ઘનમ્॥ ૨૩૧૩॥
MSS@2313A@1અ ભમખુમધુરતરે યઃ પરાઙ્મખુાક્રાેશનાત્ કુશીલે યઃ ।
MSS@2313A@2અ ય તરકલષુે યાે ભેતવં્ય મત્રશત્રુ યઃ॥
MSS@2314@1અ ભમખુિનહતસ્ય સત તષ્ઠતુ તાવ જયાેઽથ વા વગર્ઃ ।
MSS@2314@2ઉભયબલસાધવુાદઃ શ્રવણમખુાેઽ ત્યેવ ચાત્યથર્મ્॥ ૨૩૧૪॥
MSS@2315@1અ ભમખુપતયાલુ ભલર્લાટ- શ્રમસ લલૈરિવધાૈતપત્રલખેઃ ।
MSS@2315@2કથય ત પુ ષાિયતં વધનૂાં િદતિહમદ્યુ તદુમર્નાઃ કપાેલઃ॥ ૨૩૧૫॥
MSS@2316@1અ ભમખુપ તતૈગુર્ણપ્રકષાર્દ્ અવ જતમુદ્ધ તમુ વલાં દધાનૈઃ ।
MSS@2316@2ત િકસલય લમગ્રહ તૈઃ પ્રસભમનીયત ભઙ્ગમઙ્ગનાનામ્॥ ૨૩૧૬॥
MSS@2317@1અ ભમખુમપુયા ત માં મ િક ચત્ વમ ભદધાઃ પટલે મધવુ્રતાનામ્ ।
MSS@2317@2મધુસરુ ભમખુા જગ ધલ ધેરિધકમિધ વદનને મા િનપા ત॥ ૨૩૧૭॥
MSS@2318@1અ ભમખુાગતમાગર્ણધાેર ણ- વિનતપ લિવતા બરગહ્વરે ।
MSS@2318@2િવતરણે ચ રણે ચ સમુદ્યતે ભવ ત કાેઽિપ પરં િવરલઃ પરઃ॥ ૨૩૧૮॥
MSS@2319@1અ ભમખુે મિય સહૃંતમી ક્ષતં હ સતમ યિન મત્તકૃતાેદયમ્ ।
MSS@2319@2િવનયવાિરત ત્તરત તયા ન િવ તાે મદનાે ન ચ સં તઃ॥ ૨૩૧૯॥
MSS@2320@1અ ભમુિન સહસા હૃતે પરસ્યા ઘનમ તા જઘનાંશકૈુકદેશે ।
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MSS@2320@2ચિકતમવસનાે સત્રપાયાઃ પ્ર તયવુતીરિપ િવ મયં િનનાય॥ ૨૩૨૦॥
MSS@2321@1અ ભયા ત નઃ સ ષ અેષ ચ ષાે હિરિરત્ય ખદ્યત િનત બનીજનઃ ।
MSS@2321@2ન િવવેદ યઃ સતતમનેમીક્ષતે ન િવ ણતાં વ્રજ ત ખ વસાવિપ
॥ ૨૩૨૧॥
MSS@2322@1અ ભયુક્તં બલવતા દુલર્ભં હીનસાધનમ્ ।
MSS@2322@2હૃત વં કા મનં ચાેરમ્ આિવશ ત પ્ર ગરાઃ॥ ૨૩૨૨॥
MSS@2323@1અ ભયુક્તાે બલવતા તષ્ઠન્ દુગ પ્રયત્નવાન્ ।
MSS@2323@2તદ્બલીય તરાહ્વાનં કુવ તાત્મિવમુક્તયે॥ ૨૩૨૩॥
MSS@2324@1અ ભયુક્તાે યદા પ યને્ ન કાં ચદ્ ગ તમાત્મનઃ ।
MSS@2324@2યુ યમાન તદા પ્રાજ્ઞાે મ્રયતે િરપુણા સહ॥ ૨૩૨૪॥
MSS@2325@1અ ભયાેક્તા બલી ય માદ્ અલ વા ન િનવતર્તે ।
MSS@2325@2ઉપહારાદતૃે ત માત્ સિંધર યાે ન િવદ્યતે॥ ૨૩૨૫॥
MSS@2326@1અ ભરામેઽ ભિનવેશં િવદધાના િવિવધલાભિનરપેક્ષા ।
MSS@2326@2ઉપહસ્યસે સમુ યે િવદગ્ધવારાઙ્ગનાવારૈઃ॥ ૨૩૨૬॥
MSS@2327@1અ ભલકં્ષ્ય સ્થરં પુ યં ખ્યાતં સદ્ ભિનષેિવતમ્ ।
MSS@2327@2સવેેત સ દ્ધમ વચ્છઞ્ શ્લાઘ્યં િવ ય મવેશ્વરમ્॥ ૨૩૨૭॥
MSS@2328@1અ ભલષત ઉપાયં િવક્રમં
ક તલ યાેરસગુમમિરસૈ યૈરઙ્કમ યાગતસ્ય ।
MSS@2328@2જનક ઇવ શશુ વે સુ પ્રયસ્યૈકસનૂાેરિવનયમિપ સહેે પા ડવસ્ય મરાિરઃ
॥ ૨૩૨૮॥
MSS@2329@1અ ભલષ ત ન ખલુ પુ ષઃ શ્રયમિપ ક ત્યાર્ િવનાકૃતાં કુશલઃ ।
MSS@2329@2ક્ષ ણકાય વ તનુે ક ત્યજતીહ ચર સ્થરં શ્રેયઃ॥ ૨૩૨૯॥
MSS@2330@1અ ભલષ ત પદ્મયાનેાૈ િનઃ વવધનૂાં સતુાન્ સ્રષુ્ટમ્ ।
MSS@2330@2 વં વં િવશઙ્કમાના વપે તે ક્રકચવ ત્તનાે લાેકાઃ॥ ૨૩૩૦॥
MSS@2331@1અ ભલષતાેરનુભાવાન્ તલાેત્તમાયાઃ િકલાેત્તમાનુભયાેઃ ।
MSS@2331@2સુ દાપેસુ દયાેરિપ નાશાે ભેદાદુદાિહ્રયતે॥ ૨૩૩૧॥
MSS@2332@1અ ભલષ ત તવાધરમાધુર ં તિદહ િક હિરણા ક્ષ મુધા બુધાઃ ।
MSS@2332@2સરુસધુામધર કુ તે યત વદધરાેઽધરતામગમત્ તતઃ॥ ૨૩૩૨॥
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MSS@2333@1અ ભલષ સ યદ દાે વક્ત્રલ મી ં ગાક્ષ્યાઃ પનુરિપ સકૃદ ધાૈ મ જ
સકં્ષાલયાઙ્કમ્ ।
MSS@2333@2સિુવમલમથ બ બં પાિર તપ્રસનૂૈઃ સરુભય વદ નાે ચેત્ વં ક્વ
તસ્યા મખંુ ક્વ॥ ૨૩૩૩॥
MSS@2334@1અ ભલ ષતાિધકવરદે પ્ર ણપ તતજના તહાિર ણ શર યે ।
MSS@2334@2ચરણાૈ નમા યહં તે િવદ્યાધરદેવતે ગાૈિર॥ ૨૩૩૪॥
MSS@2335@1અ ભવષર્ ત યાેઽનપુાલયન્ િવિધબી િન િવવેકવાિરણા ।
MSS@2335@2સ સદા ફલશા લની ં િક્રયાં શરદં લાેક ઇવાિધ તષ્ઠ ત॥ ૨૩૩૫॥
MSS@2336@1અ ભવાદનશીલસ્ય િનતં્ય દ્ધાપેસિેવનઃ ।
MSS@2336@2ચ વાિર તસ્ય વધર્ ત આયુઃ પ્રજ્ઞા યશાે બલમ્॥ ૨૩૩૬॥
MSS@2337@1અ ભવાદયેત દ્ધમ્ આસનં ચાસ્ય દશર્યેત્ ।
MSS@2337@2કૃતા જ લ પાસીત ગચ્છ તં ષ્ઠતાેઽ વયાત્॥ ૨૩૩૭॥
MSS@2338@1અ ભવાદ્ય યથા દ્ધાન્ સ તાે ગચ્છ ત િન ર્ તમ્ ।
MSS@2338@2અેવં સ જનમાકુ્ર ય મખૂા ભવ ત િન ર્તઃ॥ ૨૩૩૮॥
MSS@2339@1અ ભવીક્ષ્ય સા મકૃતમ ડનં યતીઃ કર દ્ધનીિવગલદંશકુાઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@2339@2દિધરેઽિધ ભ ત્ત પટહપ્ર ત વનૈઃ સુ્ફટમટ્ટહાસ મવ સાૈધપઙ્ક્તયઃ
॥ ૨૩૩૯॥
MSS@2340@1અ ભશપ્તઃ પુ યકાય પ્ર ત્તાેઽિપ ન સ દ્ધભાક્ ।
MSS@2340@2ભત્રાર્નુગમનાેદ્યુક્તા રે કા જનમાિરકા॥ ૨૩૪૦॥
MSS@2341@1અ ભશ તવત્ પ્રપ ય ત દિરદં્ર પાશ્વર્તઃ સ્થતમ્ ।
MSS@2341@2દાિરદ્ર્યં પા તકં લાેકે ક તચ્છં સતુમહર્ ત॥ ૨૩૪૧॥
MSS@2342@1અ ભ ષષેણિયષું ભવુનાિન યઃ મર મવાખ્યત લાેધ્રરજશ્ચયઃ ।
MSS@2342@2 ભતસૈ યપરાગિવપા ડુર- દ્યુ તરયં તરયન્નુદભૂિદ્દશઃ॥ ૨૩૪૨॥
MSS@2343@1અ ભષેકાદ્રર્ શરસા રા રાજ્યાવલાેિકના ।
MSS@2343@2સહાયવરણં કાય તત્ર રાજં્ય પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૨૩૪૩॥
MSS@2344@1યદ ય પતરં કમર્ તદ યેકેન દુ કરમ્ ।
MSS@2344@2પુ ષેણાસહાયને િકમુ રાજં્ય મહાેદયમ્॥ ૨૩૪૪॥
MSS@2345@1અ ભસરણપરા સદા વરાક સમરમહા વસુ રક્તપિઙ્કલષેુ ।
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MSS@2345@2હૃિદ ધર ણભુ મયં પશ્રીિનિહતપદૈવ કલઙ્કમાતનાે ત॥ ૨૩૪૫॥
MSS@2346@1અ ભસરણમયુક્તમઙ્ગનાનામ્ ઇ ત તવ સુ દિર મા મ ભૂ દ્વતકર્ઃ ।
MSS@2346@2નનુ પ તમગમત્ વયં નદ નાં સિરદિપ શભંજુટામુહૂતર્માલા॥ ૨૩૪૬॥
MSS@2347@1અ ભસરણરસઃ કૃશાઙ્ગયષ્ટેરયમપરત્ર ન વી ક્ષતઃ શ્રુતાે વા ।
MSS@2347@2અિહમિપ યિદયં િનરાસ નાઙ્ઘે્રિન બડતનપૂુરમાત્મનીનબુદ્ યા॥ ૨૩૪૭॥
MSS@2348@1અ ભસારે સરાે ક્ષ યિદ ગ તું સમીહસે ।
MSS@2348@2સમાચ્છાદ્ય મખંુ યાિહ પ્રયત્નને પ્રયં પ્ર ત॥ ૨૩૪૮॥
MSS@2349@1અ ભહ ત હ ત કથમષે માધવં સકુુમારકાયમનવગ્રહઃ મરઃ ।
MSS@2349@2અ ચરેણ વૈકૃતિવવતર્દા ણઃ કલભં કઠાેર ઇવ કૂટપાકલઃ॥ ૨૩૪૯॥
MSS@2350@1અ ભિહતા ય ભયાેગપરાઙ્મખુી પ્રકટમઙ્ગિવલાસમકુવર્તી ।
MSS@2350@2ઉપિર તે પુ ષાિયતુમક્ષમા નવવધૂિરવ શત્રપુતાિકની॥ ૨૩૫૦॥
MSS@2351@1અભી ણમુચ્ચૈ વર્નતા પયાેમુચા ઘના ધકાર કૃતશવર્ર વિપ ।
MSS@2351@2તિડ પ્રભાદ શતમાગર્ભૂમયઃ પ્રયા ત રાગાદ ભસાિરકાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૨૩૫૧॥
MSS@2352@1અભી ણમુ ણૈરિપ તસ્ય સાે મણઃ સરેુ દ્રબ દ શ્વ સતાિનલૈયર્થા ।
MSS@2352@2સચ દના ભઃકણકાેમલૈ તથા વપજુર્લાદ્રાર્પવનનૈર્ િનવર્વાૈ॥ ૨૩૫૨॥
MSS@2353@1અભી સાં વાત્મનાે રક્ષાઽિવરતં સુ સ્થરં તથા ।
MSS@2353@2યત્નમા તષ્ઠ ધૈયણ તતઃ સ દ્ધભર્વેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૨૩૫૩॥
MSS@2354@1અભીષ્ટફલસં સ દ્ધ તુ ષ્ટઃ કા યા સસુ પદઃ ।
MSS@2354@2 દ્વિત્ર ભબર્હુ ભ સાધ ભાજેનને પ્ર યતે॥ ૨૩૫૪॥
MSS@2355@1અભીષ્ટમાસાદ્ય ચરાય કાલે સમુદૃ્ધતાશં કમની ચકાશે ।
MSS@2355@2યાે ષન્મનાજેન્મસખુાેદયષેુ સમુદૃ્ધતાશઙ્કમનીચકાશે॥ ૨૩૫૫॥
MSS@2356@1અભુક્તાયાં યસ્યાં ક્ષણમિપ ન યાતં પશતૈભુર્વ તસ્યા લાભે ક
ઇવ બહુમાનઃ ક્ષ તભુ મ્ ।
MSS@2356@2તદંશસ્યા યંશે તદવયવલેશઽેિપ પતયાે િવષાદે કતર્વ્યે િવદધ ત
જડાઃ પ્રત્યુત મુદમ્॥ ૨૩૫૬॥
MSS@2357@1અભુ વામલકં પ યં ભુ વા તુ બદર ફલમ્ ।
MSS@2357@2કિપ થં સવર્દા પ યં કદલી ન કદાચન॥ ૨૩૫૭॥
MSS@2358@1અભુ જતાંશ્ચાદદતાં ધનં ચાૈરા હર ત િહ ।
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MSS@2358@2સરઘાણાં યથા સવ મા ક્ષકં વનચાિરણઃ॥ ૨૩૫૮॥
MSS@2359@1અભૂતપવૂ મમ ભાિવ િક વા સવ સહે મે સહજં ચ દુઃખમ્ ।
MSS@2359@2િક તુ વદગ્રે શરણાગતાનાં પરાભવાે નાથ ન તેઽનુ પમ્॥ ૨૩૫૯॥
MSS@2360@1અભૂતમાસજ્ય િવ દ્ધમીિહતં બલાદલ યં તવ લ સતે પઃ ।
MSS@2360@2િવ નતાેઽિપ હ્યનયસ્ય રાૈદ્રતાં ભવત્યપાયે પિરમાેિહની મ તઃ॥ ૨૩૬૦॥
MSS@2361@1અભૂત્ પ્રાચી િપઙ્ગા રસપ તિરવ પ્રા ય કનકં ગતચ્છાયશ્ચ દ્રાે
બુધજન ઇવ ગ્રા યસદ સ ।
MSS@2361@2ક્ષણાત્ ક્ષીણા તારા પતય ઇવાનુદ્યમપરા ન દ પા રાજ તે
દ્રિવણરિહતાના મવ ગુણાઃ॥ ૨૩૬૧॥
MSS@2362@1અભૂદ ભાેરાશઃે સહ વસ તરાસીત્ કમલયા ગુણાનામાધારાે નયનફલ મ દુઃ
પ્રથય ત ।
MSS@2362@2કથં સહીસનૂુ તમિપ તુદ ત પ્રાૈઢદશનૈગુર્ણાનામા વાદં િપશનુરસના
િક રસય ત॥ ૨૩૬૨॥
MSS@2363@1અભવૂન્નદ્ભુતાે માણઃ શીતવ્યાપ્તે જગ ત્રયે ।
MSS@2363@2કુચાે સઙ્ગાઃ કૃશાઙ્ગીણાં સ્થાનં મન્મથતજેસઃ॥ ૨૩૬૩॥
MSS@2364@1અભેદેનવૈ યુ યેરન્ રક્ષેયુશ્ચ પર પરમ્ ।
MSS@2364@2ફ ગુ સૈ યસ્ય યત્ િક ચન્ મ યે વ્યૂહસ્ય તદ્ભવેત્॥ ૨૩૬૪॥
MSS@2365@1અભેદેનાપેા તે કુમુદમુદરે વા સ્થતવતાે િવપક્ષાદ ભાે દુપગતવતાે વા
મધુ લહઃ ।
MSS@2365@2અપયાર્પ્તઃ કાેઽિપ વપરપિરચયાર્પિરચય- પ્રબ ધઃ
સાધનૂામયમન ભસધંાનમધુરઃ॥ ૨૩૬૫॥
MSS@2366@1અભેદ્યાેઽનુદ્ધતઃ ત ધઃ સૂ તઃ પ્રયદશર્નઃ ।
MSS@2366@2બહુશ્રુતઃ કાલવેદ જતગ્ર થાેઽથર્કમર્િવત્॥ ૨૩૬૬॥
MSS@2367@1અભાેગસભુગા ભૂ તરદૈ યધવલં કુલમ્ ।
MSS@2367@2અદપર્િવશદા િવદ્યા ભવત્યુન્નતચેતસામ્॥ ૨૩૬૭॥
MSS@2368@1અભાે ગનાૈ મ ડ લનાૈ ત ક્ષણાન્મુક્તક ચુકાૈ ।
MSS@2368@2વરમાશીિવષાૈ ષ્ટાૈ ન તુ પ યાઃ પયાેધરાૈ॥ ૨૩૬૮॥
MSS@2369@1અ યક્તં રહ સ ગતં િવ ચત્તમ યને મ ત્રય તં વા ।
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MSS@2369@2ઉ ચતપ્રણયમિપ પં સહસાયાર્ નાપેસપર્ ત॥ ૨૩૬૯॥
MSS@2370@1અ યક્ત મવ નાતઃ શુ ચરશુ ચ મવ પ્રબુદ્ધ ઇવ સપુ્તમ્ ।
MSS@2370@2બદ્ધ મવ સૈ્ત્રરગ તજર્ન મહ સખુસઙ્ ગનમવૈ મ॥ ૨૩૭૦॥
MSS@2371@1અ યઘાિન મુિનચાપલાત્ વયા ય ગઃ ક્ષ તપતેઃ પિરગ્રહઃ ।
MSS@2371@2અક્ષ મષ્ટ તદયં પ્રમાદ્યતાં સં ણાે ત ખલુ દાષેમજ્ઞતા॥ ૨૩૭૧॥
MSS@2371A@1અ ય તરગતા બાહ્યા બાહ્યાશ્ચા યતરં ગતાઃ ।
MSS@2371A@2યનૈર્રા િનધનં યા ત યથા રા કચદુ્રમઃ॥
MSS@2372@1અ યથર્યે િકમિપ િવતજન્મત વામ્ ઉ ક ઠતાેદ્ગ ત િનઃસર તાવદેવ ।
MSS@2372@2કા તે દગૃ તપથલ બિન વતી ત યાવન્ન કણર્પથમે ત જનાપવાદઃ
॥ ૨૩૭૨॥
MSS@2373@1અ ય યર્ સપ્રણ ત મ દરમ યપેુતા દેવી વયં ભગવતી થગવે તાસામ્ ।
MSS@2373@2આસન્નવ લભસમાગમસચૂનાિન સં વનાિન વચના યિપ વા ચતાિન॥ ૨૩૭૩॥
MSS@2374@1અ ય તાઃ સુ્ફટમવે શાસ્ત્રગતયઃ સ યક્કિવ વાેદધેઃ પારં ચાિધગતં
સતાં પિરષિદ પ્રાપ્તઃ પ્ર તષ્ઠાેદયઃ ।
MSS@2374@2િનિવ ણસ્ય મમાધનુા નનુ પરઃ પ થા ન દૈ યં િવના નેતું વા છ ત
વાસના સરુધનુીતીરેઽનુ પં વયઃ॥ ૨૩૭૪॥
MSS@2375@1અ ય તેઽિપ િનત બભારફલકે ખેદાલસયંે ગ તઃ િક ચત્
સવં લતાધર્પ મિવરલાલાેકા દશૃાેઽ તગર્તાઃ ।
MSS@2375@2તન્મ યે િન તં વયાદ્ય હૃદયે ક શ્ચદૃ્ધતાે વ લભાે િનશ્વાસાઃ
કથમ યથા દ્વગુણતામેતે તવવૈં ગતાઃ॥ ૨૩૭૫॥
MSS@2376@1અ ય તેઽિપ િહ નામ વ તુિન ચરાદજ્ઞાનસભંાવનં શાૈચાશાૈચાિવવાિદતા
િવશકલ ત્યક્ષરાવતર્નમ્ ।
MSS@2376@2વારં વાર ણાપેઘાતકથનં કાેઽ યષે ડ ભાત્મનાં પ્રાયાે
દગ્ધદુર શવ ચનિવધાૈ ગત્યર્પવૂર્ઃ ક્રમઃ॥ ૨૩૭૬॥
MSS@2377@1અ યસ્ય પવનિવજયં વ્યાખ્યાય ચ શવૈસિંહતાઃ સકલાઃ ।
MSS@2377@2મરણસમયે ગુ ણાં પદર્વદસવાે િવિન ક્રા તાઃ॥ ૨૩૭૭॥
MSS@2378@1અ યસ્ય વેદમવધાય ચ પવૂર્ત ત્રમ્ આલક્ષ્ય શષ્ટચિરતાિન
થ ગ્વધાિન ।

MSS@2378@2અ યાપનાિદ ભરવા ય ધનં ચ ભૂિર કમાર્ ણ માતરલસાઃ કથમાચરેયુઃ
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॥ ૨૩૭૮॥
MSS@2379@1અ યસ્ય મરદંશકાૈશલમપુા યાયી પાસ્યાવયાેઃ ક્ર ડા ાયરહસ્યવ તુિન
મથાેઽ યાસી જગીષા સ ખ ।
MSS@2379@2ઉ ક પાે પુલકાઙ્ગસં તઘન વેદાિવલ તન્મયા સદ્યાે િન પ્ર તભઃ સ
મન્મથકથાવૈત ડકઃ ખ ડતઃ॥ ૨૩૭૯॥
MSS@2380@1અ યસ્યાદાૈ શ્રુ તમથ ગ્ હં પ્રા ય લ વા મહાથાર્ન્ ઇ ટ્વા
યજ્ઞજૈર્િનતતનયઃ પ્રવ્રજેદાયષુાેઽ તે ।
MSS@2380@2ઇત્યાચષ્ટે ય ઇહ સ મનુયાર્જ્ઞવ ક્યાેઽિપ વા મે તાવત્ કાલં પ્ર તભવ ત
ચેદાયષુ ત પ્રમાણમ્॥ ૨૩૮૦॥
MSS@2381@1અ યાયા તં ઝિટ ત ગ લતું વાયુમ યાયતાસ્યે ભીમાકારે પ્રકૃ તકુિટલે
બદ્ધિનવ્યાર્જવૈરે ।
MSS@2381@2પ્રાયેણે થં કૃતપિરચયે પાિપિન કૂ્રરસપ ભદ્રશ્રી ભઃ પિર ચ તકથા
ક દશૃી માદશૃાનામ્॥ ૨૩૮૧॥
MSS@2382@1અ યાવહ ત કલ્યાણં િવિવધા વાક્સુભા ષતા ।
MSS@2382@2સવૈ દુભાર્ ષતા રાજન્ન્ અનથાર્યાપેપદ્યતે॥ ૨૩૮૨॥
MSS@2383@1અ યાસઃ કમર્ણાં સ યગ્ ઉ પાદય ત કાૈશલમ્ ।
MSS@2383@2િવિધના તાવદ ય તં યાવત્ ષ્ટા ગેક્ષણા॥ ૨૩૮૩॥
MSS@2384@1અ યાસકારણા િવદ્યા લ મીઃ પુ યાનુસાિરણી ।
MSS@2384@2દાનાનુસાિરણી ક તબુર્ દ્ધઃ કમાર્નુસાિરણી॥ ૨૩૮૪॥
MSS@2385@1અ યાસરિહતા િવદ્યા િન દ્યાેગા પ શ્રયઃ ।
MSS@2385@2વષેયાષેાશ્ચ રા ગ યાે હાસ્યાયતનમઙ્ગને॥ ૨૩૮૫॥
MSS@2386@1અ યાસ છ દસાં દ ડાે વરદ ડશ્ચ લઙ્ઘનમ્ ।
MSS@2386@2યમદ ડાે િવ ભ ક્તઃ શત્રુદ ડઃ શભુા ગ તઃ॥ ૨૩૮૬॥
MSS@2387@1અ યાસ સ્થતચૂતષ ડગહનસ્થાનાિદતાે ગેિહની ગ્રામં કં ચદ ક્ષકં
િવરિહણી તૂણ વધનૂ યતામ્ ।
MSS@2387@2અત્રાયા ત્ય ચરેણ કાેિકલકુલવ્યાહારઝંકાિરણઃ
પ થસ્ત્રીજન િવતૈકહરણપ્રાૈઢાઃ પુરાે વાસરાઃ॥ ૨૩૮૭॥
MSS@2388@1અ યાસાત્તુ સ્થર વા ત ઊ વર્રેતાશ્ચ યતે ।
MSS@2388@2પરાન દમયાે યાેગી જરામરણવ જતઃ॥ ૨૩૮૮॥
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MSS@2389@1અ યાસાદ્ધાયર્તે િવદ્યા કુલં શીલને ધાયર્તે ।
MSS@2389@2ગુણને જ્ઞાયતે વાયર્ઃ કાપેાે નતે્રેણ ગ યતે॥ ૨૩૮૯॥
MSS@2390@1અ યાસાદ્ધાયર્તે િવદ્યા કુલં શીલને ધાયર્તે ।
MSS@2390@2ગુણૈ મત્રા ણ ધાયર્ તે અ ણા ક્રાેધશ્ચ ધાયર્તે॥ ૨૩૯૦॥
MSS@2391@1અ યાસાનુસર િવદ્યા બુ દ્ધઃ કમાર્નુસાિરણી ।
MSS@2391@2ઉદ્યાેગાનુસર લ મીઃ ફલં ભાગ્યાનુસાિર ચ॥ ૨૩૯૧॥
MSS@2392@1અ યાસને સ્થરં ચત્તમ્ અ યાસનેાિનલચ્યુ તઃ ।
MSS@2392@2અ યાસને પરાન દાે હ્ય યાસનેાત્મદશર્નમ્॥ ૨૩૯૨॥
MSS@2393@1અ યાસનેા યસચંારાે હ્ય યાસનેા ય પતા ।
MSS@2393@2અ યાસને સમુ ક્રા તર યાસનેા ણમાદયઃ॥ ૨૩૯૩॥
MSS@2394@1અ યાસાે ર તહેતાેભર્વ ત નરાણાં ન વ તુસદુ્ગણતઃ ।
MSS@2394@2સત્યિપ માંસાપેચયે રાગાય કુચાૈ સ્ફ ૈ ન પનુઃ॥ ૨૩૯૪॥
MSS@2395@1અ યાસાે િહ કમર્ણાં કાૈશલમાવહ ત ।
MSS@2395@2ન િહ સકૃિન્નપાતમાત્રેણાેદ- બ દુરિપ ગ્રાવ ણ િન તામાદધા ત॥ ૨૩૯૫॥
MSS@2396@1અ યુ ક્ષતાેઽ સ સ લલનૈર્ બલાહકાનાં ચાષાગ્રપક્ષસદશૃં
શમ તરાલે ।

MSS@2396@2 મ યૈતદાનન મદં ભવત તથા િહ હેમ તપદ્મ મવ િન પ્રભતામપુૈ ત
॥ ૨૩૯૬॥
MSS@2397@1અ યુ થાનમપુાગતે ગ્ હપતાૈ તદ્ભાષણે નમ્રતા
ત પાદાિપતદૃ ષ્ટરાસનિવિધ તસ્યાપેચયાર્ વયમ્ ।
MSS@2397@2સપુ્તે તત્ર શયીત ત પ્રથમતાે જહ્યાચ્ચ શ યા મ ત પ્રાચ્યૈઃ પુિત્ર
િનવેિદતઃ કુલવધૂ સદ્ધા તધમાર્ગમઃ॥ ૨૩૯૭॥
MSS@2398@1અ યુદૃ્ધતા વસમુતી દ લતં િરપૂરઃ ક્ર ડીકૃતા બલવતા બ લરાજલ મીઃ ।
MSS@2398@2અેકત્ર જન્મિન કૃતં તદનને યનૂા જન્મત્રયે યદકરાેત્ પુ ષઃ પુરાણઃ
॥ ૨૩૯૮॥
MSS@2399@1અ યુદ્ય કવલગ્રહપ્રણિયન તે શ લક પ લવા તચ્ચાસ્ફાલસહં સરઃ
ક્ષ ત તા મત્ય ત કાે િનહ્નતુે ।
MSS@2399@2દ ત ત ભિનષ ણિનઃસહકરઃ શ્વાસરૈ તપ્રાંશુ ભયનાયં િવરહી તુ
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વારણપ તઃ વા મન્ સ િવ યાે ભવાન્॥ ૨૩૯૯॥
MSS@2400@1અ યુન્નત તનયુગા તરલાયતાક્ષી દ્વાિર સ્થતા તદુપયાનમહાે સવાય ।
MSS@2400@2સા પૂણર્કુ ભનવનીરજતાેરણસ્રક્ સભંારમઙ્ગલમયત્નકૃતં િવધત્તે
॥ ૨૪૦૦॥
MSS@2401@1અ યુન્નતાઙ્ગુષ્ઠનખપ્રભા ભિનક્ષપેણાદ્રાગ મવાેિદ્ગર તાૈ ।
MSS@2401@2આજહ્રતુ તચ્ચરણાૈ થવ્યાં સ્થલારિવ દ શ્રયમવ્યવસ્થામ્॥ ૨૪૦૧॥
MSS@2402@1અ યુન્નતાનામ ર યુદારં પશ્ચાત્ પ્રકાપંે જનયેદર ણામ્ ।
MSS@2402@2તં ચાપ્રમત્તઃ પ્રસમીક્ષ્ય યાયાન્- ન નાશયેદ્ દષૃ્ટમદષૃ્ટહેતાેઃ
॥ ૨૪૦૨॥
MSS@2403@1અ યુન્નતા પુર તાદ્ અવગાઢા જઘનગાૈરવાત્ પશ્ચાત્ ।
MSS@2403@2દ્વારેઽસ્ય પા ડુ સકતે પદપઙ્ ક્તદૃર્ યતેઽ ભનવા॥ ૨૪૦૩॥
MSS@2404@1અ યુન્નતેઽિપ જલદે જગદેકસાર- સાધારણપ્રણયહાિર ણ હા યદેતે ।
MSS@2404@2ઉ લાસલાસ્યલ લતં તરવાે ન યા ત હે દાવપાવક સ તાવક અેવ દાષેઃ॥ ૨૪૦૪॥
MSS@2405@1અ યુન્નતવેાઙ્ ઘ્રનખાઙુ્કરાણાં દ્યુ તિવરેજે હિરણી દશૃાેઽસ્યાઃ ।
MSS@2405@2પુઙ્ખાવલી પ ચશરા યુધાનાં લાવ યદપર્ દ્વગુણીકૃતવે॥ ૨૪૦૫॥
MSS@2406@1અ યુન્નતાેઽ સ સ લલૈઃ પિરપૂિરતાેઽ સ વામથર્ય ત િવહગા ષતા તથૈતે
।
MSS@2406@2કાલઃ પયાેધર પરાપેકૃતે તવાયં ચ ડાિનલવ્ય તકરે ક્વ ભવાન્ ક્વ તે
વા॥ ૨૪૦૬॥
MSS@2407@1અ યપુયુક્તાઃ સદ્ ભગર્તાગતૈરહરહઃ પ્ર ખ દાનાઃ ।
MSS@2407@2કૃપણજનસિંનકષ પ્રા યાથાર્ઃ પ્ર વપ તીવ॥ ૨૪૦૭॥
MSS@2408@1અ યુ લસ ત િવિનવાિરતચ દનાનામ્ અેણીદશૃાં વપુ ષ કુઙુ્કમપત્રલખેાઃ ।
MSS@2408@2અ યાગતાઃ કરસરાજેપદારિવ દ- સરંક્ષણાય િકરણા ઇવ તગ્મભાનાેઃ
॥ ૨૪૦૮॥
MSS@2409@1અ યુ ણાત્ સઘ્ તાદન્નાદ્ અ ચ્છદ્રાચ્ચવૈ વાસસઃ ।
MSS@2409@2અપરપ્રે યભાવાચ્ચ ભૂય ઇચ્છન્ પતત્યધઃ॥ ૨૪૦૯॥
MSS@2410@1અ યેત્ય યા ચતાેઽિપ ત્ય વા લ ં મયા િવગતલ જઃ ।
MSS@2410@2 ચચ્છેદૈષ મમાશાં સહસા પ્ર તષેધશસે્ત્રણ॥ ૨૪૧૦॥
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MSS@2411@1અભ્રચ્છાયા ખલપ્રી તઃ સમુદ્રા તે ચ મેિદની ।
MSS@2411@2અ પનેવૈ િવન ય ત યાવૈનાિન ધનાિન ચ॥ ૨૪૧૧॥
MSS@2412@1અભ્રચ્છાયા ખલપ્રી તનર્વસસ્યાિન યાે ષતઃ ।
MSS@2412@2િક ચ કાલાપેભાેગ્યાિન યાવૈનાિન ધનાિન ચ॥ ૨૪૧૨॥
MSS@2413@1અભ્રચ્છાયા ખલપ્રી તવ યારાગાે િવભૂતયઃ ।
MSS@2413@2મહીભુ ં પ્રસાદશ્ચ પ ચૈતે ચ ચલાઃ તાઃ॥ ૨૪૧૩॥
MSS@2414@1અભ્રચ્છાયા ણાદ ગ્ ઃ ખલપ્રી તઃ સ્થલે જલમ્ ।
MSS@2414@2વે યારાગઃ કુ મતં્ર ચ ષડતેે બુદુ્બદાપેમાઃ॥ ૨૪૧૪॥
MSS@2415@1અભ્રચ્છાયા ણાદ ગ્ ઃ પરાધીનં ચ યત્ સખુમ્ ।
MSS@2415@2અજ્ઞાનષેુ ચ વૈરાગ્યં ક્ષપ્રમેતદ્ િવન ય ત॥ ૨૪૧૫॥
MSS@2416@1અભ્ર વાનૈમુર્ખિરતિદશઃ શ્રેણય તાેયદાનાં ધારાસારૈધર્ર ણવલયં
સવર્તઃ લાવય ત ।
MSS@2416@2તને નેહં વહ ત િવપુલં મ સખીયુક્તમેતત્ વમ્ િનઃ નેહાે યદ સ તિદદં
નાથ મે િવ મયાય॥ ૨૪૧૬॥
MSS@2417@1અભ્રપુ પમિપ િદ સ ત શીતં સા થના િવમખુતા યદભા જ ।
MSS@2417@2 તાેકકસ્ય ખલુ ચ ચપુુટેન લાિન લસ ત તદ્ઘનસઘંે॥ ૨૪૧૭॥
MSS@2418@1અભ્ર દં િવશાખા તં પ્રસતૂ્ય તં ચ યાવૈનમ્ ।
MSS@2418@2રાજ્યા તં નરકં તદ્વદ્ યાચના તં િહ ગાૈરવમ્॥ ૨૪૧૮॥
MSS@2419@1અભ્રૂિવલાસમ ષ્ટમદરાગં ગેક્ષણમ્ ।
MSS@2419@2ઇદં તુ નયનદ્વ દં્વ તવ તદુ્ગણભૂ ષતમ્॥ ૨૪૧૯॥
MSS@2420@1અમ જદાક ઠમસાૈ સધુાસુ પ્રયં પ્રયાયા વચનં િનપીય ।
MSS@2420@2 દ્વષન્મખુેઽિપ વદતે તુ તયાર્ ત ન્મષ્ટતા નેષ્ટમખુે વમેયા॥ ૨૪૨૦॥
MSS@2421@1અમદયન્મધુગ ધસનાથયા િકસલયાધરસગંતયા મનઃ ।
MSS@2421@2કુસમુસં તયા નવમ લકા મત ચા ત ચા િવલા સની॥ ૨૪૨૧॥
MSS@2422@1અમનસં્ક ગતે ચત્તે યતે કમર્ણાં ક્ષયઃ ।
MSS@2422@2યથા ચત્રપટે દગ્ધે દહ્યતે ચત્રસચંયઃ॥ ૨૪૨૨॥
MSS@2423@1અમ ત્રમક્ષરં ના ત ના ત મૂલમનાષૈધમ્ ।
MSS@2423@2અયાેગ્યઃ પુ ષાે ના ત યાજેક તત્ર દુલર્ભઃ॥ ૨૪૨૩॥
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MSS@2424@1અમ ત્રમક્ષરં ના ત ના ત મૂલમનાષૈધમ્ ।
MSS@2424@2િનધર્ના થવી ના ત હ્યા ાયાઃ ખલુ દુલર્ભાઃ॥ ૨૪૨૪॥
MSS@2425@1અમ દતરવાયર્ગ્રધારાહતમહી તઃ ।
MSS@2425@2 ચત્રચાપધરા વીરા િવદ્યાેત તે ઘના ઇવ॥ ૨૪૨૫॥
MSS@2426@1અમ દમ ણનપૂુરક્વણનચા ચાર ક્રમં
ઝણજ્ઝ ણતમખેલા ખ લતતારહારચ્છટમ્ ।
MSS@2426@2ઇદં તરલકઙ્કણાવ લિવશષેવાચા લતં મનાે હર ત સભુ્રવુઃ િકમિપ
ક દુકક્ર િડતમ્॥ ૨૪૨૬॥
MSS@2427@1અમ દમત્તમાતઙ્ગઆસારા યુદયા વતઃ ।
MSS@2427@2ઇત્યાિદલક્ષણાપેેતઃ સ્ક ધાવારઃ પ્રશસ્યતે॥ ૨૪૨૭॥
MSS@2428@1અમ દાન દિન ય દમ્ અપા તા યિક્રયાક્રમમ્ ।
MSS@2428@2જગ જન્માે સવે તસ્યાઃ પીતા ત મવાભવત્॥ ૨૪૨૮॥
MSS@2429@1અમ દાન દાનાં ગલદલઘુસતંાપિવપદાં પદા ભાજેદ્વ દં્વ શર સ
દધતા મ દુ શરસઃ ।
MSS@2429@2કદા નઃ કા લ દ સ લલશબલૈર બરસિરત્ તરઙ્ગૈરઙ્ગાર ભવ ત
ભવબ ધે ધનચયઃ॥ ૨૪૨૯॥
MSS@2430@1અમ યતાસાૈ કુસમુષેુ ગભર્ગં પરાગમ ધંકરણં િવયાે ગનામ્ ।
MSS@2430@2 મરેણ મુક્તષેુ પુરા પુરારયે તદઙ્ગભ મવે શરેષુ સગંતમ્॥ ૨૪૩૦॥
MSS@2431@1અમરત કુસમુસાૈરભ- સવેનસ પૂણર્સકલકામસ્ય ।
MSS@2431@2પુ પા તરસવેેયં ભ્રમરસ્ય િવડ બના મહતી॥ ૨૪૩૧॥
MSS@2432@1અમરયવુ તગીતાેદ્ગ્રીવસારઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગાે-
લ ખતશ શસધુા ભઃશાદ્વલારામર યામ્ ।

MSS@2432@2સરુપ તગજગ ડસ્રં સદાના બુધારા પ્રસવસરુ ભમાશાં વાસવીયાં નમા મ
॥ ૨૪૩૨॥
MSS@2433@1અમર મખુસીધુમાધુર ણાં લહર કાચન ચાતુર કલાનામ્ ।
MSS@2433@2તરલીકુ તે મનાે મદ યં મુરલીનાદપરંપરા મુરારેઃ॥ ૨૪૩૩॥
MSS@2434@1અમ કકિવ વડમ ક- નાદેન િવનુહ્નતુા ન સચંર ત ।
MSS@2434@2શ ◌ૃઙ્ગારભ ણ તર યા ધ યાનાં શ્રવણિવવરેષુ॥ ૨૪૩૪॥
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MSS@2435@1અમરૈર તં ન પીતમ ધનેર્ ચ હાલાહલમુ બણં હરેણ ।
MSS@2435@2િવિધના િનિહતં ખલસ્ય વા ચ દ્વયમેતદ્ બિહરેકમ તર યત્॥ ૨૪૩૫॥
MSS@2436@1અમરૈગર્તં મધુકરૈશ્ચ લતં પ્રવરૈઃ પ્રયાતમિપ પદ્મદશૃામ્ ।
MSS@2436@2િવભવે ગતે સકલમવે ગતં ધ્રવુમેકમ ચ ત યશઃ સરસઃ॥ ૨૪૩૬॥
MSS@2437@1અમત્યાર્ઃ સ તુ મત્યાર્ વા ચેતનાઃ સ વચેતનાઃ ।
MSS@2437@2દાનમવે પુરસૃ્કત્ય તૂય તે ભવુનૈ સ્ત્ર ભઃ॥ ૨૪૩૭॥
MSS@2438@1અમ ષણા કૃત્ય મવ ક્ષમાશ્રયં મદાેદ્ધતનેવે િહતં પ્રયં વચઃ ।
MSS@2438@2બલીયસા ત દ્વિધનવે પાૈ ષં બલં િનર તં ન રરાજ જ ના॥ ૨૪૩૮॥
MSS@2439@1અમષાપગ્ હીતાનાં મ યુસતંપ્તચેતસામ્ ।
MSS@2439@2પર પરાપકારેણ પુંસાં ભવ ત િવગ્રહઃ॥ ૨૪૩૯॥
MSS@2440@1અમલ ણાલકા ડકમનીયકપાેલ ચે તરલસલીલનીલન લનપ્ર તફુ લદશૃઃ
।
MSS@2440@2િવકસદશાેકશાેણકરકા ત તઃ સતુનાેમર્દલુ લતાિન હ ત લ લતાિન
હર ત મનઃ॥ ૨૪૪૦॥
MSS@2441@1અમલાત્મસુ પ્ર તફલન્ન ભત ત ણીકપાેલફલકેષુ મુહુઃ ।
MSS@2441@2િવસસાર સા દ્રતર મ દુ ચામ્ અિધકાવભા સતિદશાં િનકરઃ॥ ૨૪૪૧॥
MSS@2442@1અમલીમસમ ચ્છદ્રમ્ અક્રાૈયર્મ તસુ દરમ્ ।
MSS@2442@2અદેયમપ્ર તગ્રાહ્યમ્ અહાે જ્ઞાનં મહાધનમ્॥ ૨૪૪૨॥
MSS@2443@1અમાત્યઃ શરૂ અેવ સ્યાદ્ યુદ્ધસ પન્ન અેવ ચ ।
MSS@2443@2ત માદિપ ભયં રાજ્ઞઃ પ ય રાજ્યસ્ય યાજેનમ્॥ ૨૪૪૩॥
MSS@2444@1અમાત્યરાષ્ટ્ર દુગાર્ ણ કાેશાે દ ડશ્ચ પ ચમઃ ।
MSS@2444@2અેતાઃ પ્રકૃતય તજ્જ્ઞૈિવ જગીષાે દાહૃતાઃ॥ ૨૪૪૪॥
MSS@2445@1અમાત્યાદ્યાઃ પ્રકૃતયાે મત્રા તા રાજ્યમુચ્યતે ।
MSS@2445@2અશષેરાજ્યવ્યસનાત્ પા થવવ્યસનં ગુ ॥ ૨૪૪૫॥
MSS@2446@1અમાત્યે દ ડ આયત્તાે દ ડે વનૈિયક િક્રયા ।
MSS@2446@2 પતાૈ કાષેરાષ્ટ્ર ે તુ દૂતે સિંધિવપયર્યાૈ॥ ૨૪૪૬॥
MSS@2447@1અમાત્યૈઃ કામ ત્તાે િહ રા કાપથમા શ્રતઃ ।
MSS@2447@2િનગ્રાહ્યઃ સવર્થા સદ્ ભનર્ િનગ્રાહ્યાે િનગ્ હ્યસે॥ ૨૪૪૭॥
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MSS@2448@1અમાત્યાે યવુરાજશ્ચ ભુ વેતાૈ મહીપતેઃ ।
MSS@2448@2મ ત્રી નતંે્ર િહ તદ્ ભન્ન અેત મન્નિપ તદ્વધઃ॥ ૨૪૪૮॥
MSS@2449@1અમા સય બુધાઃ પ્રાહુદાર્નં ધમ ચ સયંમમ્ ।
MSS@2449@2અવ સ્થતને િનતં્ય ચ સત્યેનામ સર ભવેત્॥ ૨૪૪૯॥
MSS@2450@1અમાિનતં િહ યુ યેત કૃતમાનાથર્સગં્રહમ્ ।
MSS@2450@2ન િવમાિનમત્યથ પ્રદ પ્તક્રાેધપાવકમ્॥ ૨૪૫૦॥
MSS@2451@1અમાનષું સ વમ તયા ગનં પ્રિવશદે્યિદ ।
MSS@2451@2વા વ ગ્ ધારણા ચનંૈ દેહસસંં્થ િવિનદર્હેત્॥ ૨૪૫૧॥
MSS@2452@1અમાનનેાિપ ભવતા દાનમાનાિદ ભગુર્ણૈઃ ।
MSS@2452@2આ શ્રતઃ સવર્ અેવાયં સમાનઃ િક્રયતે જનઃ॥ ૨૪૫૨॥
MSS@2453@1અમાયયવૈ વતત ન કથચંન માયયા ।
MSS@2453@2બુ યેતાિરપ્રયુક્તાં ચ માયાં િનતં્ય સસું તઃ॥ ૨૪૫૩॥
MSS@2454@1અમાવાસ્યામષ્ટમી ં ચ પાૈણર્માસી ં ચતુદર્શીમ્ ।
MSS@2454@2બ્રહ્મચાર ભવેિન્નત્યમ્ અ તાૈ નાતકાે દ્વજઃ॥ ૨૪૫૪॥
MSS@2455@1અ મતં મધુ ત કથા મમ શ્રવણપ્રાઘુણક કૃતા જનૈઃ ।
MSS@2455@2મદનાનલબાેધને ભવેત્ ખગ ધા યા િધગધૈયર્ધાિરણઃ॥ ૨૪૫૫॥
MSS@2456@1અ મતઃ સ મતઃ પ્રાપ્તૈ કષહર્ષર્દ પ્રભાે ।
MSS@2456@2અિહતઃ સિહતઃ સાધુયશાે ભરસતામ સ॥ ૨૪૫૬॥
MSS@2457@1અ મતગુણાેઽિપ પદાથા દાષેેણૈકેન િન દતાે ભવ ત ।
MSS@2457@2િન ખલરસાયનમિહતાે ગ ધનેાેગ્રેણ લશનુ ઇવ॥ ૨૪૫૭॥
MSS@2458@1અ મતદ્યુ તરાકરાત્ પ્રસૂ તઃ પિરશદુ્ધા ચ મહામણેિવશષેઃ ।
MSS@2458@2મકુટે ચરણાઙ્ગુલીયકે વા િવિનવેશઃ પનુરસ્ય શ પત ત્રમ્॥ ૨૪૫૮॥
MSS@2459@1અ મતં્ર કુ તે મતં્ર મતં્ર દ્વે ષ્ટ િહન ત ચ ।
MSS@2459@2કમર્ ચારભતે દુષં્ટ તમાહુમૂર્ઢચેતસમ્॥ ૨૪૫૯॥
MSS@2460@1અ મતં્ર કુ તે મતં્ર મતં્ર દ્વે ષ્ટ િહન ત ચ ।
MSS@2460@2શભંુ વેત્ત્યશભંુ પાપં ભદં્ર દૈવહતાે નરઃ॥ ૨૪૬૦॥
MSS@2461@1અ મતં્ર કુ તે મતં્ર મતં્ર દ્વે ષ્ટ િહન ત વઃ ।
MSS@2461@2 મત્રા ણ તસ્ય ન ય ત અ મતં્ર નષ્ટમવે ચ॥ ૨૪૬૧॥
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MSS@2462@1અ મતં્ર નવૈ મુ ચેત બ્રવુ તં ક ણા યિપ ।
MSS@2462@2દુઃખં તત્ર ન કુવ ત હ યાત્ પવૂાર્પકાિરણમ્॥ ૨૪૬૨॥
MSS@2463@1અ મત્રમિપ ચેદ્દ નં શરણૈ ષણમાગતમ્ ।
MSS@2463@2વ્યસને યાેઽનુગ્ હ્ણા ત સ વૈ પુ ષસત્તમઃ॥ ૨૪૬૩॥
MSS@2464@1અ મત્રપ્ર મતા હ્યેતા ગતશ્રદ્ધાઃ સદુા ણઃ ।
MSS@2464@2મૂલપ્રવાદેન િવષં પ્રયચ્છ ત જઘાંસવઃ॥ ૨૪૬૪॥
MSS@2465@1અ મત્રવ્યસના ન્મત્રમ્ ઉ થતં ય દ્વરજ્ય ત ।
MSS@2465@2અિરવ્યસન સદ્ યા તચ્છત્રુણવૈ પ્ર સ ય ત॥ ૨૪૬૫॥
MSS@2466@1અ મત્રાણાં વધે યુક્તાે મત્રાણાં સગં્રહે રતઃ ।
MSS@2466@2િત્રવગર્ફલભાેક્તા તુ રા ધમણ યજુ્યતે॥ ૨૪૬૬॥
MSS@2467@1અ મત્રાદુન્ન ત પ્રા ય નાેન્નતાેઽ મી ત િવશ્વસતે્ ।
MSS@2467@2ત માત્ પ્રા યાેન્ન ત ન યેત્ પ્રાવાર ઇવ ક ટકઃ॥ ૨૪૬૭॥
MSS@2468@1અ મત્રાનિપ કુવ ત મત્રા યપુચયાવહાન્ ।
MSS@2468@2અિહતે વતર્માનાિન મત્રા યિપ પિરત્યજેત્॥ ૨૪૬૮॥
MSS@2469@1અ મત્રે િવશ્વાસઃ શ્વપચકરકે સાૈ મકરસઃ કપાલે ગઙ્ગા ભઃ
ખલપિરષદઙે્ક સજુનતા ।
MSS@2469@2પિરક્ષીણાચારે શ્રુતમનપુનીતે ચ િનગમઃ વતઃ સદ્ધાં શુ દ્ધ ત્યજ ત
િવપર તં ચ ફલ ત॥ ૨૪૬૯॥
MSS@2470@1અ મત્રાે ન િવમાેક્તવ્યઃ કૃપણં બહ્વિપ બ્રવુન્ ।
MSS@2470@2કૃપા ત મન્ ન કતર્વ્યા હ યાદેવાપકાિરણમ્॥ ૨૪૭૦॥
MSS@2471@1અ મત્રાે મત્રતાં યા ત મતં્ર ચાિપ પ્રદુ ય ત ।
MSS@2471@2સામ યર્યાેગાત્ કાયાર્ણાં તદ્ગત્યા િહ સદા ગ તઃ॥ ૨૪૭૧॥
MSS@2472@1અમી કારાગારે િનિવડન લનીનાલિનગડિૈનબ ય તાં હંસાઃ
પ્રથમિવસક દાઙુ્કર ભદઃ ।
MSS@2472@2નવે વાસ તીનામુદિયિન વને ગભર્ક લકા- ચ્છદાે િનધાર્યર્ તાં
પર તયવુાનાે મદકલાઃ॥ ૨૪૭૨॥
MSS@2473@1અમી તટસમીપિનઝર્રતરઙ્ગિરઙ્ગ પયા-ે
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જડીકૃતપટ રભૂ હકુટ રસચંાિરણઃ ।
MSS@2473@2મનાે િવધુરય ત મે મલયમખેલામેદુરાઃ દુરાસદવન પ્રય પ્રયતમા તા
મા તાઃ॥ ૨૪૭૩॥
MSS@2474@1અમી તલાઃ તૈ લક નનૂમેતાં નેહાદવસ્થાં ભવતાપેનીતાઃ ।
MSS@2474@2દ્વષેાેઽભિવ યદ્યદમીષુ નનંૂ તદા ન ને િક મવાકિર યઃ॥ ૨૪૭૪॥
MSS@2475@1અમી પાનકર ભાભાઃ સપ્તાિપ જલરાશયઃ ।
MSS@2475@2 વદ્યશાેરાજ હંસસ્ય પ જરં ભવુનત્રયમ્॥ ૨૪૭૫॥
MSS@2476@1અમી પુરસ્થાઃ સકલાઃ સિુનિદ્રતા ન નપૂુરં મુ ચ સખુને યાસ્ય સ ।
MSS@2476@2વ્રજત્યિપ શ્રીપ તરઙ્ ઘ્રમા શ્રતં હરે તવાખ્યા તિરયં ભિવ ય ત॥ ૨૪૭૬॥
MSS@2477@1અમી થુ ત બ તઃ િપશઙ્ગતાં ગતા િવપાકેન ફલસ્ય શાલયઃ ।
MSS@2477@2િવકા સ વપ્રા ભ સ ગ ધસૂ ચતં નમ ત િનઘ્રાતુ મવાસ્યતાે પલમ્॥ ૨૪૭૭॥
MSS@2478@1અમી ભઃ સં સક્તે તવ િકમુ ફલં વાિરદઘટે યદેતેઽપેક્ષ તે
સ લલમવટે યાેઽિપ તરવઃ ।
MSS@2478@2અયં યુક્તાે વ્યક્તં નનુ સખુિયતું ચાતક શશયુર્દેષ ગ્રી મેઽિપ
હય ત ન પાથ વદપરાન્॥ ૨૪૭૮॥

MSS@2479@1અમી ભરાક ઠમભાે જ તદ્ગહેૃ તષુારધારા િદતવે શકરા ।
MSS@2479@2હય દ્વષદ્વ કયણીપયઃ સતંુ સધુાહ્ર દાત્ પઙ્ક મવાેદૃ્ધતં દિધ
॥ ૨૪૭૯॥
MSS@2480@1અમી વ્યથાર્ર ભા દુરિધગમભૂ પિરસરે િવષક્તા લક્ષ્ય તે વય મવ
હતાશા જલધરાઃ ।
MSS@2480@2મમવેા તશ્ચેષ્ટાિવફલિવપુલાકારિવભવાઃ વભૂમાૈ યા તીમાઃ
પિરણ તમસખં્યાશ્ચ સિરતઃ॥ ૨૪૮૦॥
MSS@2481@1અમી શર ષપ્રસવાવતંસાઃ પ્રભ્રં શનાે વાિરિવહાિરણીનામ્ ।
MSS@2481@2પાિર લવાઃ સ્રાેત સ િન ગાયાઃ શવૈાલલાેલાં છલય ત મીનાન્॥ ૨૪૮૧॥
MSS@2482@1અમીષાં જ તનૂાં ક તપયિનમષે સ્થ તજુષાં િવયાેગે ધીરાણાં ક ઇહ
પિરતાપસ્ય િવષયઃ ।
MSS@2482@2ક્ષણાદુ પદ્ય તે િવલયમિપ યા ત ક્ષણમમી ન કેઽિપ સ્થાતારઃ
સરુ ગિરપયાેિધપ્ર તયઃ॥ ૨૪૮૨॥
MSS@2483@1અમીષાં પ્રાણાનાં તુ લત બ સનીપત્રપયસાં કૃતે િક
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ના મા ભિવગ લતિવવેકૈવ્યર્વ સતમ્ ।
MSS@2483@2યદાઢ ાનામગ્રે દ્રિવણમદિનઃસજં્ઞમનસાં કૃતં
વીતવ્રીડિૈનજગુણકથાપાતકમિપ॥ ૨૪૮૩॥
MSS@2484@1અમીષાં મ જુશ્રી ચરવદનશ્રીકૃત ચાં શ્રુતં નાે નામાિપ ક્વ નુ
ખલુ િહમાંશપુ્રકૃતયઃ ।
MSS@2484@2મમા યણ ધાષ્્ટર્યાચ્ચર ત પનુિર દ વર મ ત કુ્રધવેેદં પ્રા તા ણમવતુ
વાે લાેચનયુગમ્॥ ૨૪૮૪॥
MSS@2485@1અમીષાં મ ડલાભાેગઃ તનાનામવે શાેભતે ।
MSS@2485@2યષેામપુેત્ય સાે ક પા રા નાેઽિપ કરપ્રદાઃ॥ ૨૪૮૫॥
MSS@2486@1અમીષાં માેહાદ્વા ધર ણધરચૂડા ચલભવુામ્ અભાગ્યાદ્વા
કૈ શ્ચન્મરકતમ ણશ્ચેન્ન ગ ણતઃ ।
MSS@2486@2તથાસાૈ ર યાયામિપ િનપ તતઃ િક ન કુ તે સમનુ્મીલન્નીલદુ્ય તલહિર લપ્તા
ઇવ િદશઃ॥ ૨૪૮૬॥
MSS@2487@1અમીષામામાેદપ્રણયસભુગં સગંતમભૂત્ પ્રસનૂૈ િન્નદ્રઃૈ સહ બહુ ભરેવ
પ્ર તવનમ્ ।
MSS@2487@2ઉદ યા ન ક્વાિપ વ્યરમદરિવ દે પરમમી િપબ ત વચ્છ દં રસમુદરપૂરં
મધુ લહઃ॥ ૨૪૮૭॥
MSS@2488@1અમીષામા ઢપ્રસવિવવરાણાં મધુ લહાં વિનઃ પા થસ્ત્રીણાં પ્રસર ત
િવયાેગ વર ઇવ ।
MSS@2488@2દુ્રમાલીનાં યનૂાેમર્ન ઇવ સરાગં િકસલયં પરાગઃ પુ પાણાં પત ત
મદનસ્યવે િવ શખઃ॥ ૨૪૮૮॥
MSS@2489@1અમીષામુ ણાંશાેઃ િકરણિનકરાણાં પિરચયાત્ સર તી ણં માભૂ તવ િકલ
િનસગર્ઃ શ શિરમા ।
MSS@2489@2દુરાત્માનાે હ્યેતે ક તપયપયાે બ દુર સકાન્ િનરસ્ય તઃ પા થાં વિય િકમિપ
શાષેં િવદધ ત॥ ૨૪૮૯॥
MSS@2490@1અમી સમુદૂ્ધતસરાજેરે ના હૃતા હૃતાસારકણને વાયનુા ।
MSS@2490@2ઉપાગમે દુશ્ચિરતા ઇવાપદાં ગ ત ન િનશ્ચેતુમલં શલીમખુાઃ॥ ૨૪૯૦॥
MSS@2491@1અમી િહ વસ્ત્રા તિન દ્ધવક્ત્રાઃ પ્રયા ત મે દૂરતરં વયસ્યાઃ ।
MSS@2491@2પરાેઽિપ બ ધુઃ સખુસં સ્થતસ્ય મતં્ર ન ક શ્ચદ્ િવષમ સ્થતસ્ય
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॥ ૨૪૯૧॥
MSS@2492@1અમી િહ ક્ષાઃ ફલપુ પશાે ભતાઃ કઠાેરિન પ દલતાપેવે ષ્ટતાઃ ।
MSS@2492@2 પાજ્ઞયા ર ક્ષજનને પા લતા નરાઃ સદારા ઇવ યા ત િન ર્ તમ્॥ ૨૪૯૨॥
MSS@2493@1અમી હેલાને્મષેવ્યસિનષુ પલાશષેુ પિરતઃ િપબ ત વચ્છ દં મધુ
મધુ લહાે માદ્ય ત જનઃ ।
MSS@2493@2અયં ચ પ્રત્યગં્ર દશ ત સહકારં પર તાે યદ દં મમાર્ તિવદલ ત
ક અેષ વ્ય તકરઃ॥ ૨૪૯૩॥
MSS@2494@1અમું કાલક્ષપંે ત્યજ જલદ ગ ભીરમધુરૈઃ િકમે ભિનઘાષૈઃ જ
ઝિટ ત ઝા કાિર સ લલમ્ ।
MSS@2494@2અયે પ યાવસ્થામક ણસમીરવ્ય તકર-
સુ્ફરદ્દાવ વાલાવ લજિટલમૂતિવટિપનઃ॥ ૨૪૯૪॥
MSS@2495@1અમું પુરઃ પ ય સ દેવદા ં પતુ્રીકૃતાેઽસાૈ ષભ વજેન ।
MSS@2495@2યાે હેમકુ ભ તનિનઃ તાનાં સ્ક દસ્ય માતુઃ પયસાં રસજ્ઞઃ॥ ૨૪૯૫॥
MSS@2496@1અમું સહાસપ્રિહતેક્ષણાિન વ્યા ધર્સદં શતમખેલાિન ।
MSS@2496@2નાલં િવકતુ જિનતે દ્રશઙં્ક સરુાઙ્ગનાિવભ્રમચે ષ્ટતાિન॥ ૨૪૯૬॥
MSS@2497@1અમુક્તાં ભષૂય તુ વાં તનું સસંાર સ ધુગૈઃ ।
MSS@2497@2મ ણકણ તામ્રપણ મુ ક્તમુક્તાફલજૈર્નાઃ॥ ૨૪૯૭॥
MSS@2498@1અમુદ્રકુમુદ વષઃ સુ્ફિરતફેનલ મી શાે મરાલકુલિવભ્રમાઃ
શફરફાલલીલા તઃ ।
MSS@2498@2જય ત ગિર પતે તરલમાૈ લમ દાિકની-
તરઙ્ગચયચુ બન તુિહનદ િધતેરંશવઃ॥ ૨૪૯૮॥
MSS@2499@1અમુદ્રાેઽિપ વરં કૂપઃ સમુદ્રણેાિપ તને િકમ્ ।
MSS@2499@2સુ વાદુ સ લલં યત્ર પીયતે પ થકૈઃ પ થ॥ ૨૪૯૯॥
MSS@2500@1અમનુા મ કૂપને કે કે નામ ન વ ચતાઃ ।
MSS@2500@2 દ પ થકનતે્રા બુિપ ચ્છલપ્રા તભૂ મના॥ ૨૫૦૦॥
MSS@2501@1અમનુા યમનુાજલકે લકૃતા સહસા તરસા પિરર ય તા ।
MSS@2501@2હિરણા હિરણી ગનતે્રવતી નવયાવૈનયાવૈનભારવતી॥ ૨૫૦૧॥
MSS@2502@1અમનુવૈ કષાિયત તની સભુગને પ્રયગાત્રભ મના ।
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MSS@2502@2નવપ લવસં તરે યથા રચિય યા મ તનું િવભાવસાૈ॥ ૨૫૦૨॥
MSS@2503@1અમનુવૈ પથાગતાગતં કૃતવાનદ્ય મનાેહરાે હિરઃ ।
MSS@2503@2સ ખ દુજર્નભીતયા મયા હતયા હ ત ચરં ન વી ક્ષતઃ॥ ૨૫૦૩॥
MSS@2504@1અમુ મન્નારામે ત ભર ભરામે િવટિપનઃ સુ્ફટં ત્યદ્ ઙ્ગી
િવિવધનવસગંીતકલનાત્ ।
MSS@2504@2પરાન દૈઃ પૂણાર્ઃ ક ઇવ તવ વણાર્વ લપદ- ક્રમશ્રાેતા વેત્તા દ્વજવર
શકુ શ્રા ય સ કુતઃ॥ ૨૫૦૪॥
MSS@2505@1અમુ મન્નુદ્યાનદુ્રમકુહરનીર ધ્રભિરતે તમઃખ ડે
િપ ડીકૃતબહલકાલાયસઘને ।
MSS@2505@2યતામદ્યા માકં કથમિપ પુરાે ય તચરણં િનમષેેઽ યનુ્મષેે નિહ નિહ
િવશષેાે નયનયાેઃ॥ ૨૫૦૫॥
MSS@2506@1અમુ મન્નુદ્યાને િવહગખલ અેષ પ્ર તકલં િવલાેલઃ કાકાેલઃ ક્વણ ત ખલુ
યાવત્ કટુતરમ્ ।
MSS@2506@2સખે તાવત્ ક ર દ્રઢય હૃિદ વાચં ચ સકલાં ન માનૈને યનૂાે
ભવ ત ગુણભા ં ગુણગણઃ॥ ૨૫૦૬॥
MSS@2507@1અમુ મન્ પ ચષેાે સ્ત્રભવુન જગીષાેઃ સહચરે મખંુ રાત્રેરત્રે તનુભુિવ
રહશ્ચુ બ ત સ ત ।
MSS@2507@2 વલ તી યાર્રાષેાેદયમયતયવેાષેિધલતાઃ પતદ્ ઙ્ગીભઙ્ગ્યા દધ ત
કુમુિદ યઃ કલષુતામ્॥ ૨૫૦૭॥
MSS@2508@1અમુ મન્ સનંદ્ધે જલમુ ચ સમ યસ્ય ક ત ચત્ કકારાન્
પયર્ ત દ્વગુણમતરેફપ્રસિવનઃ ।
MSS@2508@2સ માદ્ય દાત્યૂહશ્ચલિવપુલક ઠઃ પ્રસર ત ક્રમાેદ ચત્તારઃ
ક્રમવશનમન્મ દમધુરઃ॥ ૨૫૦૮॥
MSS@2509@1અમુ મન્ સસંારે પિરક લતસારેતરતયા તદા િવદ્યાે કષર્ઃ પિરણ તમપુૈ ત
શ્રુ તિવદામ્ ।
MSS@2509@2યદા મ દાિક યા મધુરવમરાલીકલકલ- પ્રણાલીવાચાલે પિરસરતટે યા ત
િદવસાઃ॥ ૨૫૦૯॥
MSS@2510@1અમુ મ લાવા યા તસર સ નનંૂ ગદશૃઃ મરઃ શવર્ લુષ્ટઃ
થજુઘનભાગે િનપ તતઃ ।
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MSS@2510@2યદઙ્ગાઙ્ગારાણાં પ્રથમિપશનુા ના ભકુહરે શખા ધૂમસ્યેયં પિરણમ ત
રાેમાવ લવપુઃ॥ ૨૫૧૦॥
MSS@2511@1અમુ મૈ ચાૈરાય પ્ર તિનહત ત્યુપ્ર ત ભયે પ્રભુઃ પ્રીતઃ
પ્રાદાદુપિરતનપાદદ્વયકૃતે ।
MSS@2511@2સવુણાર્નાં કાેટ દર્શ દશનકાેિટક્ષત ગર ન્ ગજે દ્રાન યષ્ટાૈ
મદમુિદતકૂજન્મધુ લહઃ॥ ૨૫૧૧॥
MSS@2512@1અમુ ય દાે યાર્મિરદુગર્લુ ઠને ધ્રવું ગ્ હીતાગર્લદ ઘર્પીનતા ।
MSS@2512@2ઉરઃ શ્રયા તત્ર ચ ગાપેુરસુ્ફરત-્ કપાટદુધર્ષર્ તરઃપ્રસાિરતા॥ ૨૫૧૨॥
MSS@2513@1અમુ ય ધીરસ્ય જયાય સાહસી તદા ખલુ જ્યાં િવ શખૈઃ સનાથયન્ ।
MSS@2513@2િનમ જયામાસ યશાં સ સશંયે મર સ્ત્રલાેક િવજયા જતા યિપ॥ ૨૫૧૩॥
MSS@2514@1અમુ ય મુ ષતા લ મીશ્ચ ષે ત ન નૂતનમ્ ।
MSS@2514@2ન વે દ્મ કથયત્યસ્યાઃ કણ લગ્ ં િકમુ પલમ્॥ ૨૫૧૪॥
MSS@2515@1અમુ ય િવદ્યા રસનાગ્રનતર્ક ત્રયીવ નીતાઙ્ગગુણને િવ તરમ્ ।
MSS@2515@2અગાહતાષ્ટાદશતાં જગીષયા નવદ્વયદ્વ પ થગ્જય શ્રયામ્॥ ૨૫૧૫॥
MSS@2516@1અમુ યાં સકં્રા તાૈ તવ ત ણ તા યતરણે મરાે દાતા
દેવ સ્ત્રવ લતિટનીતીરિનકટે ।
MSS@2516@2અમૂ તે વક્ષાે ૈ સ ખ સઘુિટતાૈ હાટકઘટાૈ મહાદાનં ક મૈ વદ ભવતુ
સારઙ્ગનયને॥ ૨૫૧૬॥
MSS@2517@1અમુ યા લાવ યં દુલ દુલાન યવયવાન્ મનાેલાૈલ્યં ધાતુઃ કરકિઠનતાં
મે િવ શ ત ।
MSS@2517@2પદં ચત્તે ધત્તે મ તિર ત પુરા પઙ્કજભવુા ધ્રવું કલ્યાણીયં
ક લતસકૃુતૈરેવ ર ચતા॥ ૨૫૧૭॥
MSS@2518@1અમુ યાવે ભત્તુર્ઃ પ્ર મરચમૂ સ ધુરભવૈરવૈ મ પ્રાર ધે
વમથુ ભરવ યાયસમયે ।
MSS@2518@2ન ક પ તામ તઃ પ્ર ત પભટા લાયતુ ન તદ્ વધવૂક્ત્રા ભાજંે ભવતુ
ન સ તષેાં કુિદવસઃ॥ ૨૫૧૮॥
MSS@2519@1અમૂિન ગચ્છ ત યુગાિન ન ક્ષણઃ િકયત્ સિહ યે ન િહ ત્યુર ત મે ।
MSS@2519@2સ માં ન કા તઃ સુ્ફટમ ત જ્ઝતા ન તં મન તચ્ચ ન કાયવાયવઃ
॥ ૨૫૧૯॥
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MSS@2520@1અમખૂા યાે મનુ યાણાં મ યુસતંપ્તચેતસામ્ ।
MSS@2520@2પર પરાપેકારેણ પુંસાં ભવ ત િવગ્રહઃ॥ ૨૫૨૦॥
MSS@2521@1અમૂિહ ભ વા જલદા તરા ણ પઙ્કા તરાણીવ ણાલસચૂ્યઃ ।
MSS@2521@2પત ત ચ દ્રવ્યસના દ્વમુક્તા િદવાેઽશ્રુધારા ઇવ વાિરધારાઃ॥ ૨૫૨૧॥
MSS@2522@1અમૂલ્યસ્ય મમ વણર્તુલાકાેિટદ્વયં િકયત્ ।
MSS@2522@2ઇ ત કાપેાિદવાતામ્રં પાદયુગ્મં ગીદશૃઃ॥ ૨૫૨૨॥
MSS@2523@1અ તં િકર ત િહમાંશિુવષમવે ફણી સમુિદ્ગર ત ।
MSS@2523@2ગુણમવે વ ક્ત સાધુદાષમસાધુઃ પ્રકાશય ત॥ ૨૫૨૩॥
MSS@2524@1અ તં ચવૈ ત્યુશ્ચ દ્વયં દેહે પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
MSS@2524@2 ત્યુમાપદ્યતે માેહાત્ સત્યેનાપદ્યતેઽ તમ્॥ ૨૫૨૪॥
MSS@2525@1અ તં તદધર બ બે વચને વ તં િવલાેકનેઽ ય તમ્ ।
MSS@2525@2અ ત તાૈ કુચકુ ભાૈ સતં્ય સા ષ્ટરપરૈવ॥ ૨૫૨૫॥
MSS@2526@1અ તં દુલર્ભં ન્ ણાં દેવાનામુદકં તથા ।
MSS@2526@2િપત્ ણાં દુલર્ભઃ પતુ્ર તકં્ર શક્રસ્ય દુલર્ભમ્॥ ૨૫૨૬॥
MSS@2527@1અ તં નામ યત્ સ તાે મ ત્ર જહે્વષુ જુહ્વ ત ।
MSS@2527@2શાેભવૈ મ દર ધ ભતા ભાેિધવણર્ના॥ ૨૫૨૭॥
MSS@2528@1અ તં ભજુ્યતે િવદ્યે ભવતીમા શ્રતૈઃ પરમ્ ।
MSS@2528@2અ યે તુ બત દૂય તે સસંર ત ઇત તતઃ॥ ૨૫૨૮॥
MSS@2529@1અ તં શ શરે વિહ્નર તં ક્ષીરભાજેનમ્ ।
MSS@2529@2અ તં ગુણવદ્ભાયાર્ અ તં બાલભા ષતમ્॥ ૨૫૨૯॥
MSS@2530@1અ તં શ શરે વિહ્નર તં પ્રયદશર્નમ્ ।
MSS@2530@2અ તં રાજસમંાનમ્ અ તં ક્ષીરભાજેનમ્॥ ૨૫૩૦॥
MSS@2531@1અ તં શ શરે વિહ્નર તં બાલભાષણમ્ ।
MSS@2531@2અ તં વ પ્રયા ભાયાર્ હ્ય તં વા મગાૈરવમ્॥ ૨૫૩૧॥
MSS@2532@1અ તં શ શરે વિહ્નર તં વા મગાૈરમ્ ।
MSS@2532@2ભાયાર્ તં ગુણવતી ધારાે ણમ તં પયઃ॥ ૨૫૩૨॥
MSS@2533@1અ તં સદુ્ગણા ભાયાર્ અ તં બાલભા ષતમ્ ।
MSS@2533@2અ તં રાજસમંાનમ્ અ તં માનભાજેનમ્॥ ૨૫૩૩॥
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MSS@2534@1અ તજલધેઃ પાયં પાયં પયાં સ પયાેધરઃ િકર ત કરકા તારાકારા યિદ
સ્ફિટકાવનાૈ ।
MSS@2534@2તિદહ તુલનામાનીય તે ક્ષણં કિઠનાઃ પનુઃ સતતમ તસ્ય દાેદ્ગારા
ગરઃ પ્ર તભાવતામ્॥ ૨૫૩૪॥
MSS@2535@1અ તદ્રવમાધુર ધુર ણાં ગરમાક યર્ કુરઙ્ગલાેચનાયાઃ ।
MSS@2535@2મુહુર યસનં કષાયક ઠ કલક ઠ કુ તે કુહૂ તને॥ ૨૫૩૫॥
MSS@2536@1અ તદ્રવૈિવદધદ જદશૃામ્ અપમાગર્માષેિધપ તઃ મ કરૈઃ ।
MSS@2536@2પિરતાે િવસિપ પિરતાિપ શં વપષુાેઽવતારય ત માનિવષમ્॥ ૨૫૩૬॥
MSS@2537@1અ તિનધાનં ચરં સતંાપિનવતર્તે સદા િનરતમ્ ।
MSS@2537@2ચ દ્રમખંુ તવ સુ દિર સુ મતભાસા િવકાસતે પિરતઃ॥ ૨૫૩૭॥
MSS@2538@1અ તમધુરૈઃ કા ચીનાદૈઃ કૃતાભયિડ ડમે
િત્રવ લલહર લાવ યા ભઃકણાે કરકબુર્રે ।
MSS@2538@2િવષમનયન વાલા લાવલીઢપરાક્રમાે લુઠ ત મદન ત વઙ્ગીનાં
િનત બ શલાતલે॥ ૨૫૩૮॥
MSS@2539@1અ તમ તં કઃ સદેંહાે મધૂ યિપ ના યથા મધુરમિધકં ચૂતસ્યાિપ
પ્રસન્નરસં ફલમ્ ।
MSS@2539@2સકૃદિપ પનુમર્ યસ્થઃ સન્ રસા તરિવ જનાે વદતુ યિદહા ય વાદુ સ્યાત્
પ્રયાદશનચ્છદાત્॥ ૨૫૩૯॥
MSS@2540@1અ તમ તં ચ દં્ર ચ દં્ર ર ત ચ ર ત તથા પ્ર થતમતયઃ
કામં બ્રૂયુમર્ધૂિન મધૂ યિપ ।
MSS@2540@2યિદ ન સભુગા પશાર્માેદં િવના પ્રમુદે તતઃ સકલમકલં તષેાં વ્યૂહં
બ્રવી મ પનુઃ પ્રયે॥ ૨૫૪૦॥
MSS@2541@1અ તમ તં ચ દ્રશ્ચ દ્ર તથા બુજમ બુજં ર તરિપ ર તઃ કામઃ
કામાે મધૂિન મધૂ યિપ ।
MSS@2541@2ઇ ત ન ભજતે વ તુ પ્રાયઃ પર પરસકંરં તિદયમબલા ધત્તે લ મી ં
કથં સકલા ત્મકામ્॥ ૨૫૪૧॥
MSS@2542@1અ તમયમનઙ્ગ મા હસ્યાલવાલં તિદવસકપાલં કાલકાપા લકસ્ય ।
MSS@2542@2જય ત મકરકેતાેઃ શાણચકં્ર શરાણામ્ અમરપુરપુર ધ્રીદપર્ણઃ
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શ્વેતભાનુઃ॥ ૨૫૪૨॥
MSS@2543@1અ તરસિવસરિવતરણ- મરણાેત્તાિરતસરેુ સ ત પયાેધાૈ ।
MSS@2543@2કસ્ય સુ્ફર ત હૃદયે ગ્રી મતડાકા ભુિવ વરાકાઃ॥ ૨૫૪૩॥
MSS@2544@1અ તરસસારભૂતઃ સકલકલાે મકરકેતુસવર્ વમ્ ।
MSS@2544@2અ ખલજનનયનસખુકૃત્ કથ મ દુવાર્સરેઽ યુિદતઃ॥ ૨૫૪૪॥
MSS@2545@1અ તવચનલીલાિવભ્રમૈરન્નપાનં રચય ચતુર ક ર ભ્રા ત ચત્તષેુ
તષેુ ।
MSS@2545@2અક લતપરસવેાતાપપાપઃ િપકાેઽસાૈ ભજતુ િવિપનવાટ મષે પીયષૂક ઠઃ
॥ ૨૫૪૫॥
MSS@2546@1અ ત સક્ત મવાઙ્ગ મદં યિદ ભવ ત ત વ તવાદ્ભુતવી ક્ષતૈઃ ।
MSS@2546@2અધર મ દુકરાદિપ શભુ્રય ત્ય ણય ત્ય ણાદિપ િક દશૃમ્॥ ૨૫૪૬॥
MSS@2547@1અ તસ્ય દિકરણશ્ચ દ્રમા નામતાે મતઃ ।
MSS@2547@2અ ય અેવાયમથાર્ત્મા િવષિન ય દદ િધ તઃ॥ ૨૫૪૭॥
MSS@2548@1અ તસ્ય દનં ક શ્ચત્ કૃ ણમેઘં દ્વજઃ મરન્ ।
MSS@2548@2ઉદ યયા ન વેશ તમ્ ઉદ વ તં ચ વીક્ષતે॥ ૨૫૪૮॥
MSS@2549@1અ તસ્ય પ્રવાહૈઃ િક કાયક્ષાલનસભંવૈઃ ।
MSS@2549@2 ચરા ન્મત્રપિર વઙ્ગાે યાેઽસાૈ મૂલ્યિવવ જતઃ॥ ૨૫૪૯॥
MSS@2550@1અ તસ્યવે કુ ડાિન સખુાના મવ રાશયઃ ।
MSS@2550@2રતેિરવ િનધાનાિન યાે ષતઃ કેન િન મતાઃ॥ ૨૫૫૦॥
MSS@2551@1અ તસ્યવે યેત અપમાનસ્ય યાેગિવત્ ।
MSS@2551@2િવષવચ્ચ જુગુ સતે સમંાનસ્ય સદા દ્વજઃ॥ ૨૫૫૧॥
MSS@2552@1અ તસ્યવે સં યેદ્ અવમાનસ્ય વૈ દ્વજઃ ।
MSS@2552@2સખંુ હ્યવમતઃ શતેે યાેઽવમ તા સ ન ય ત॥ ૨૫૫૨॥
MSS@2553@1અ તાંશાેઃ િકરણે યાે- ઽ યત દ્ધમર્હાેદધે દરે ।
MSS@2553@2કથય ત હારમણયાે હૃિદ તાપમષુઃ શ તાેઽિપ॥ ૨૫૫૩॥
MSS@2554@1અ તાત્મિન પદ્માનાં દ્વષે્ટિર નગ્ધતારકે ।
MSS@2554@2મખુે દાૈ તવ સત્ય મન્ અપરેણ િક મ દુના॥ ૨૫૫૪॥
MSS@2555@1અ તાદ તં ન તાવકાદ્ અપરં યત્ િત્રપુરાિરરાદરાત્ ।
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MSS@2555@2અવલ બ્ય શરઃસ્થલને તદ્ તહાલાહાલ અેષ વ ત॥ ૨૫૫૫॥
MSS@2556@1અ તા માત મૂત નગ્ધસહંનનસ્ય તે ।
MSS@2556@2પિર વઙ્ગીય વા સલ્યાદ્ અયમુ ક ઠતે જનઃ॥ ૨૫૫૬॥
MSS@2557@1અ તા યાિયનાં ન્ ણાં સતંાષેાે નવૈ યતે ।
MSS@2557@2ગાવ ણ મવાર યે પ્રાથર્ય ત નવં નવમ્॥ ૨૫૫૭॥
MSS@2558@1અ તાયતા મ ત વદેત્ પીતે ભુક્તે તે ચ શતં વ ।
MSS@2558@2છાેિટકયા સહ જૃ ભા- સમયે સ્યાતાં ચરાયુરાન દાૈ॥ ૨૫૫૮॥
MSS@2559@1અ તા િવગતપ્રાણા સા તઃ શલ્યાકૃતવ્રણા ।
MSS@2559@2અબદ્ધા િનશ્ચલવેા તે કૂટસસં્થે ગે ગી॥ ૨૫૫૯॥
MSS@2560@1અ તાે પે્રક્ષણે ચા રશષેજનસ જનઃ ।
MSS@2560@2કિવગર્ ડવન્મા ય ઇ દ્રવ િદ ત્તકૃત્॥ ૨૫૬૦॥
MSS@2561@1અ તાને્મ થતૈઃ સવુણર્ચૂણ ર્દમુ પાદ્ય િનધાય ના ભચકે્ર ।
MSS@2561@2અકરાેન્નવરાેમરા જયષ્ટ ા કુચકુ ભાૈ કુસમુષેુકુ ભકારઃ॥ ૨૫૬૧॥
MSS@2562@1અમે યપૂણ કૃ મ લસકુંલે વભાવદુગર્ ધિન શાૈચવ જતે ।
MSS@2562@2કલવેરે મતૂ્રપુર ષભાજને રમ ત મૂઢા િવરમ ત પ ડતાઃ॥ ૨૫૬૨॥
MSS@2563@1અમેયાે મતલાેક વમ્ અનથ પ્રાથર્નાવહઃ ।
MSS@2563@2અ જતાે જ રત્ય તમ્ અવ્યક્તાે વ્યક્તકારણમ્॥ ૨૫૬૩॥
MSS@2564@1અમાેઘક્રાેધહષર્સ્ય વયં કૃત્યા વવે ક્ષણઃ ।
MSS@2564@2આત્મપ્રત્યયકાેશસ્ય વસધુેયં વસુધંરા॥ ૨૫૬૪॥
MSS@2565@1અમાેઘા વાસરે િવદ્યુદ્ અમાેઘં િન શ ગ જતમ્ ।
MSS@2565@2અમાેઘા મનુીનાં વાણી અમાેઘં દેવદશર્નમ્॥ ૨૫૬૫॥
MSS@2566@1અમાૈ ક્તકમસાવૈણ બ્રાહ્મણાનાં િવભષૂણમ્ ।
MSS@2566@2દેવતાનાં િપત્ ણાં ચ ભાગાે યને પ્રદ યતે॥ ૨૫૬૬॥
MSS@2567@1અ બરં િવનયતઃ પ્રયપાણેયા ષતશ્ચ કરયાેઃ કલહસ્ય ।
MSS@2567@2વારણા મવ િવધાતુમભી ણં કક્ષ્યયા ચ વલયૈશ્ચ શ શ જે॥ ૨૫૬૭॥
MSS@2568@1અ બરં ત મતમ બુધારયા વ્યક્તઅેષ પિરતઃ પયાેધરઃ ।
MSS@2568@2પ્રા ષા િકમિપ લ જમાનયા મી લતે રિવિવધૂિવલાેચને॥ ૨૫૬૮॥

222 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@2569@1અ બરમનૂ લઙ્ઘ્યં વસુધંરા સાિપ વામનૈકપદા ।
MSS@2569@2અ ધરિપ પાેતલઙ્ઘ્યઃ સતાં મનઃ કેન તુલં્ય સ્યાત્॥ ૨૫૬૯॥
MSS@2570@1અ બરમપનય મુગ્ધે વ્રજતુ િવકાશં િદગ બરતા ।
MSS@2570@2હારાવ લસરુતિટની નખશ શમ ડલસ્ય કુચશ ભાેઃ॥ ૨૫૭૦॥
MSS@2571@1અ બરમ બુિન પત્રમરા તઃ પીતમહીનગણસ્ય દદાહ ।
MSS@2571@2યસ્ય વધૂ તનયં ગ્ હમ પાતુ સ વાે હરલાેચનવિહ્નઃ॥ ૨૫૭૧॥
MSS@2572@1અ બરમષે રમ યૈ યા મ યૈ વાસરઃ પ્રેયાન્ ।
MSS@2572@2અિધકં દદાૈ િન ઙ્કાદ્ અથ સકું ચતઃ વયં તસ્થાૈ॥ ૨૫૭૨॥
MSS@2573@1અ બરિવિપન મદાની ં ત મરવરાહાેઽવગાહતે જલધેઃ ।
MSS@2573@2રાેમસુ યદસ્ય લગ્ ા તારકજલ બ દવાે ભા ત॥ ૨૫૭૩॥
MSS@2574@1અ બરા તમવલ બતુકામમ્ અ યયા સમ ભવીક્ષ્ય તુ કામમ્ ।
MSS@2574@2અ ધકારમથ ગ ય તનનંૂ લ જયવે િનરગ યત નનૂમ્॥ ૨૫૭૪॥
MSS@2575@1અ બરેઽ બુભરલ બપયાેદે મત્તબિહ ચરેઽિદ્રિનત બે ।
MSS@2575@2પુ પધામિન કદ બકદ બે કા ગ તઃ પ થક કાલિવલ બે॥ ૨૫૭૫॥
MSS@2576@1અ બ શ્રા ય સ તષ્ઠ ગાેરસમહં મ ા મ મ થાનકં પ્રાલ બ્ય
સ્થતમીશ્વરં સરભસં દ નાનનાે વાસિુકઃ ।
MSS@2576@2સાસયંૂ કમલાલયા સરુગણઃ સાન દમુદ્યદ્ભયં રાહુઃ પ્રૈક્ષત યં સ
વાેઽ તુ શવદાે ગાપેાલબાલાે હિરઃ॥ ૨૫૭૬॥
MSS@2577@1અ બા કુ ય ત તાત મૂિધ્ન િવ તા ગઙ્ગેયમુ જ્યતાં િવદ્વન્ ષ મખુ
કા ગ તમર્મ ચરં મૂિધ્ન સ્થતાયા વદ ।
MSS@2577@2કાપેાવેશવશાદશષેવદનૈઃ પ્રત્યુત્તરં દત્તવાન્ અ ભાેિધજર્લિધઃ
પયાેિધ દિધવાર્રાં િનિધવાર્િરિધઃ॥ ૨૫૭૭॥
MSS@2578@1અ બા તુ ય ત ન મયા ન નષુયા સાિપ ના બયા ન મયા ।
MSS@2578@2અહમિપ ન તયા ન તયા વદ રાજન્ કસ્ય દાષેાેઽયમ્॥ ૨૫૭૮॥
MSS@2579@1અ બામથાઘર્જલપાત્ર તં િનર ક્ષ્ય દૂરાદપાસરદસાૈ જનતા િવહ તા ।
MSS@2579@2પૂણાર્િદવા ધતમસાિન તષુારકા તેરાયાર્ત્ થગ્જનશતાિન િહ સભં્રમ ત
॥ ૨૫૭૯॥
MSS@2580@1અ બાયાશ્ચ િપતુશ્ચ સદુ્ગણગણાે ય મન્ન ભવ્યજ્યતે ત મન્ વપ્ર ત બ બતવે
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િન ખલા સવૈાકૃ તઃ સા દ્યુ તઃ ।
MSS@2580@2સા વા ણ િવનયઃ સ અેવ સહજઃ પુ યાનુભાવઃ સ ચ શ્લાઘાયાઃ સદનં
સખુસ્ય વસ ત તનેવૈ પતુ્રી િપતા॥ ૨૫૮૦॥
MSS@2581@1અ બા યને સર વતી સતુવતી તસ્યાપર્ય તી રસાન્ નાનાચાટુમખુી સ દુલર્િડતવાન્
ખેલા ભ ચ્છૃઙ્ખલઃ ।
MSS@2581@2 જહ્વાદુવ્યર્સનૈ પદ્રવ જઃ કુવર્ ત યે દુઃસતુામ્ તાન્ દૃ ટ્વાથર્ મત તતાે
િનખન ત વં િનઃ વમાત વતી॥ ૨૫૮૧॥
MSS@2582@1અ બા શતેેઽત્ર દ્ધા પિરણતવયસામગ્રણીરત્ર તાતાે
િનઃશષેાગારકમર્શ્રમ શ થલતનુઃ કુ ભદાસી તથેહ ।
MSS@2582@2અ મન્ પાપાહમેકા ક તપયિદવસપ્રાે ષતપ્રાણનાથા પા થાયે થં યવુત્યા
ક થતમ ભમતં વ્યાહૃ તવ્યાજપવૂર્મ્॥ ૨૫૮૨॥
MSS@2583@1અ બુજમ બુિન તં નિહ દષંૃ્ટ તમ બુ દ બુ ।
MSS@2583@2અધનુા ત દ્વપર તં ચરણસરાે દ્વિનગર્તા ગઙ્ગા॥ ૨૫૮૩॥
MSS@2584@1અ બુજમ બુિન મગ્ ં ત્રાસાદાકાશમા શ્રતશ્ચ દ્રઃ ।
MSS@2584@2સ પ્ર ત કઃ પિરપ થી યં પ્ર ત કાપેા ણં વદનમ્॥ ૨૫૮૪॥
MSS@2585@1અ બુદઃ કૃતપદાે નભ તલે તાેયપૂરપિરપૂિરતાેદિધઃ ।
MSS@2585@2ગાે પદસ્ય ભરણેઽ મશ ક્તમાન્ ઇત્યસત્યમ ભધીયતે કથમ્॥ ૨૫૮૫॥
MSS@2586@1અ બુધે દગમ દ્વધુભઙ્ગ્યા નનૂમાવૈર્ શ ખભા મનિપ ડઃ ।
MSS@2586@2ય કલાસ્ય ઘટતે નિહ પ્તઃ ખ ડતાજનદગૃ બુસિરદ્ ભઃ॥ ૨૫૮૬॥
MSS@2587@1અ બેયં નેયમ બા નિહ ખરકિપશં મશ્રુ તસ્યા મખુાધ તાતાેઽયં
નષૈ તાતઃ તનમુર સ િપતુદૃર્ષ્ટવાન્નાહમત્ર ।
MSS@2587@2કેયં કાેઽયં િકમેતદ્યવુ તરથ પુમાન્ વ તુ િક સ્યાત્ તીયં શભંાેઃ
સવંીક્ષ્ય પાદપસર ત ગુહઃ શિઙ્કતઃ પાતુ યુ માન્॥ ૨૫૮૭॥
MSS@2588@1અ ભઃ કદર્મતામપૈુ ત સહસા પઙ્કદ્રવઃ પાંશતુાં
પાંશવુાર્રણકણર્તાલપવનૈિદક્પ્રા તનીહારતામ્ ।
MSS@2588@2િન વં ગરયઃ સમં િવષમતાં શૂ યં જનસ્થાનકં િનયાર્તે વિય
રાજ્યપાલ ભવ ત ત્યક્ત વભાવં જગત્॥ ૨૫૮૮॥
MSS@2589@1અ ભઃ કુ ભા ભાે હ- ચામર ઙ્ગારહેમ યા ણ ।
MSS@2589@2ફલતા બૂલવરા બર- મિદરામીનાજ્યભાજે્યાિન॥ ૨૫૮૯॥
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MSS@2590@1અ ભઃસં તમ થરા બુદરવૈઃ શાલૂરગ ર્ભર-
પ્રાર ધ પ્રયિવપ્રયુક્તયવુતી વગ્રહે ભીષણાઃ ।
MSS@2590@2િવદ્યુદ્દ તુિરતા ધકારપટલા ગા ભીયર્બદ્ધારવ-સ્થૈયાન્મૂલનશક્તયઃ
કથમમી િનયાર્ ત વષાર્િનશાઃ॥ ૨૫૯૦॥
MSS@2591@1અ ભસઃ પિરમાણને ઉન્નતં કમલં ભવેત્ ।
MSS@2591@2 વ વા મના બલવતા ત્યાે ભવ ત ગિવતઃ॥ ૨૫૯૧॥
MSS@2592@1અ ભસઃ પ્ર તીરષ્ટાૈ રવાવનુિદતે િપબેત્ ।
MSS@2592@2વાતિપત્તકફાન્ હ વા વેદ્વષર્શતં સખુી॥ ૨૫૯૨॥
MSS@2593@1અ ભસા ભદ્યતે સતેુ તથા મ ત્રાેઽ યર ક્ષતઃ ।
MSS@2593@2પૈશુ યાદ્ ભદ્યતે નેહાે વા ગ્ભ ભદ્યેત કાતરઃ॥ ૨૫૯૩॥
MSS@2594@1અ ભસા શમમાયા ત મુ ષ્ટમેય શખઃ શખી ।
MSS@2594@2પ્ર દ્ધાેઽધઃ સ્થતૈઃ પશ્ચાત્ સતંપ્તૈરેવ દૃ યતે॥ ૨૫૯૪॥
MSS@2595@1અ ભ સ તર ણસતુાયાઃ ત ભતતર ણઃ સ દેવક સનૂુઃ ।
MSS@2595@2આતરિવરિહતગાે યાઃ કાતરમખુમીક્ષતે મેરઃ॥ ૨૫૯૫॥
MSS@2596@1અ ભ ત વં ભૂ મત વં ચ વાયાે ત વં તજે ત વમાકાશત વમ્ ।
MSS@2596@2પ ચૈતાિન પ્રાણવાયું મ લ વા નાડીયુગ્મે પ્રા ણનાં સચંર ત॥ ૨૫૯૬॥
MSS@2597@1અ ભાં સ જલજ તનૂાં દુગ દુગર્િનવા સનામ્ ।
MSS@2597@2 વભૂ મઃ શ્વાપદાદ નાં રાજ્ઞાં સૈ યં પરં બલમ્॥ ૨૫૯૭॥
MSS@2598@1અ ભાજેગભર્સકુુમારતનુ તદાસાૈ ક ઠગ્રહે પ્રથમરાગઘને િવલીય ।
MSS@2598@2સદ્યઃ પતન્મદનમાગર્ણર ધ્રમાગમર્ યે મમ પ્રયતમા હૃદયં
પ્રિવષ્ટા॥ ૨૫૯૮॥
MSS@2599@1અ ભાજેપત્રાયતલાેચનાનામ્ અ ભાેિધદ ઘાર્ વહ દ ઘકાસુ ।
MSS@2599@2સમાગતાનાં કુિટલૈરપાઙ્ગૈરનઙ્ગબાણૈઃ પ્રહતા યવુાનઃ॥ ૨૫૯૯॥
MSS@2600@1અ ભાજેપ્રકરાેઽથ કેતકકુલં કુ દાે કરઃ કૈરવ- વ્રાતાે મ લગણાેઽથ
ચ પકચયાે તીગણાે વાથવા ।
MSS@2600@2નાે ચેદાદરમાતનાે ત િપક ત ખેદં થા મા કૃથા ય માત્ ક્વાિપ કદાિપ
કાેઽિપ ભિવતા ય વદુ્ગણં જ્ઞાસ્ય ત॥ ૨૬૦૦॥
MSS@2601@1અ ભાે ક્ષ્યાઃ પુરવનલતા ધા સકેંતભાજશ્ચેતાનેાથે ચરય ત
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શં માેહિનદ્રાં ગતાયાઃ ।
MSS@2601@2 વચ્છં ના ભહ્ર દવલિયતં કા તરત્નાંશુ લં તાેયભ્રા ત્યા િપબ ત
હિરણી િવ મયં ચ પ્રયા ત ।
MSS@2602@1અ ભાે િન ઘનાઘનવ્યવિહતાેઽ યુ લાઘયત્યંશમુાન્ દૂરસ્થાેઽિપ
પયાેધરાેઽ ત શ શર પશ કરાેત્યાતપમ્ ।
MSS@2602@2શ ક્તઃ કા યપિરક્ષતા ત મહતાં વૈરં દિવષ્ઠા યહાે યન્માહા યવશને
યા ત ઘટનાં કાયાર્ ણ િનયર્ ત્રણામ્॥ ૨૬૦૨॥
MSS@2603@1અ ભાે જનીવનિવલાસિનવાસમવે હંસસ્ય હ ત િનતરાં કુિપતાે િવધાતા ।
MSS@2603@2ન વસ્ય દુગ્ધજલભેદિવધાૈ પ્ર સદ્ધાં વૈદગ્ઘ્યક તમપહતુર્મસાૈ
સમથર્ઃ॥ ૨૬૦૩॥
MSS@2604@1અ ભાેદ તિનતં િનશ ય કિરણાં હેં ત
રંહાેયુત સદ્ય ત્યક્તમહીધ્રક દરગ્ હઃ કાૈતૂહલી િનગર્તઃ ।
MSS@2604@2અેત મન્ ક્ષણ અેવ ચ ડમશનેરાક યર્ શ દં કુ્રધા તં પ્રત્યુ પત ત
વગ જત જતં ધીરાે ગાણાં પ તઃ॥ ૨૬૦૪॥

MSS@2605@1અ ભાેિધઃ સ્થલતાં સ્થલં જલિધતાં ધૂલીવલઃ શલૈતાં
મે ર્ કણતાં ણં કુ લશતાં વજં્ર ણક્લીબતામ્ ।
MSS@2605@2વિહ્નઃ શીતલતાં િહમં દહનતામાયા ત યસ્યેચ્છયા
લીલાદુલર્ લતાદ્ભુતવ્યસિનને દૈવાય ત મૈ નમઃ॥ ૨૬૦૫॥
MSS@2606@1અ ભાેિધ ક્ષપ્તમુક્તા ચહિરચરણાેદ્ગ ણર્ગઙ્ગા બુતુલ્યં
કા લ દ ફેનકા તસુ્ફિરતફણધરાને્મુક્તિનમાકરાે ચઃ ।
MSS@2606@2કણાર્ટ કુ તલા તિવગ લતસમુનાેદામર યં
સમ તાચ્છ્ર ખ ડાલપેલ મીમપુનય ત યશાે યસ્ય ખડ્ગપ્રસતૂમ્॥ ૨૬૦૬॥
MSS@2607@1અ ભાેધીનાં તમાલપ્રભવિકસલય યામવેલાવનાનામ્ આ પારે યશ્ચતુણા
ચટુલ ત મકુલક્ષાે ભતા તજર્લાનામ્ ।
MSS@2607@2માલવેા લાનપુ પા તવ પ તશતૈ હ્યતે યા શરાે ભઃ સા મ યવે ખલ તી
કથય ત િવનયાલંકૃતં તે પ્રભુ વમ્॥ ૨૬૦૭॥
MSS@2608@1અ ભાેધેરેવ તાઃ ક ત જગ ત ન તે હ ત સ તીહ શઙ્ખા યાન્ સગં્ હ્ય
ભ્રમ ત પ્ર તભવનમમી ભક્ષવાે વનાય ।
MSS@2608@2અેકઃ શ્રીપા ચજ યાે હિરહરકમલક્રાેડહંસાયમાનાે
યસ્યા વાનૈરમાનૈરસરુવરવધવૂગર્ગભાર્ ગલ ત॥ ૨૬૦૮॥
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MSS@2609@1અ ભાેધજેર્લય ત્રમ દરપિર પ દેઽિપ િનદ્રાણયાેઃ શ્રીનારાયણયાેઘર્નં
િવઘટયત્યૂ મા સમા લઙ્ગનમ્ ।
MSS@2609@2િક ચાેત્તપ્તિવય કપાલફલકે કઙ્કાલશષે શ્રયં ચ દં્ર મમર્રય ત
પપર્ટ મવ કૂ્રરા રવેરંશવઃ॥ ૨૬૦૯॥
MSS@2610@1અ ભાેધવેર્ડવામખુાનલઝલા વાલાપેગૂઢા તરા વ્યામાેહાદિપબન્નપઃ સુ્ફટમમી
તષણ પયાર્િવલાઃ ।
MSS@2610@2ઉદે્દશસુ્ફરિદ દ્રચાપવલય વાલાપદેશાદહાે દહ્ય તે
કથમ યથાધર્મ લનાઙ્ગારદ્યુત તાેયદાઃ॥ ૨૬૧૦॥
MSS@2611@1અ ભાેધાૈ િવહર તમ તરિહતૈઃ ક ત વહ તં ગુણૈ તં
મનૈાકમવજ્રગવર્િવષયાૈ પક્ષાૈ દધાનં નુમઃ ।
MSS@2611@2આસન્ને સરુલાેકમાનષુજગ પાતાલપારાત્યયે યઃ પાથાેિનિધલઙ્ ઘનઃ પ થ
મ સનૂાવે્યર્નષૈીત્ ક્લમમ્॥ ૨૬૧૧॥
MSS@2612@1અ ભાેિનધેરનવગીતગુણૈકરાશે ચ્ચૈઃશ્રવપ્ર તષુ પ્રસભં
હૃતષેુ ।
MSS@2612@2આશ્વાસનં યદવકૃષ્ટમભનૂ્મહષ તાેયં વયા તદિપ િન ક ણને
પીતમ્॥ ૨૬૧૨॥
MSS@2613@1અ ભાેઽિપ પ્રવહ વભાવમશનૈરા યાનમ માયતે ગ્રાવા ભઃ સ્રવ ત
દ્રવ વમુિદતાેદ્રકેેષુ ચાવેયષુઃ ।
MSS@2613@2કાલસ્યા ખ લતપ્રભાવરભસં ભા ત પ્રભુ વેઽદ્ભુતે કસ્યામતુ્ર
િવધા શ ક્તઘિટતે માગ િનસગર્ઃ સ્થરઃ॥ ૨૬૧૩॥
MSS@2614@1અ ભાે બ દુગ્રહણરભસાંશ્ચાતકાન્ વીક્ષમાણાઃ શ્રેણીભૂતાઃ પિરગણનયા
િનિદશ તાે વલાકાઃ ।
MSS@2614@2 વામાસાદ્ય તિનતસમયે માનિય ય ત સદ્ધાઃ સાે ક પાિન
પ્રયસહચર સભં્રમા લઙ્ ગતાિન॥ ૨૬૧૪॥
MSS@2615@1અ ભાે ભજ વ ચરમસ્ય યથા ભલાષમ્ અેતન્ન તા ડવય સિૈરભ કાનનં
ચ ।
MSS@2615@2દુશ્ચે ષ્ટતને યદનને શં તવષૈ વ તાશયાે ભવ ત
િન કલષુ તડાગઃ॥ ૨૬૧૫॥
MSS@2616@1અ ભાે ભ તનકુ ભયાે તવ ઘનશ્લષેાત્ સમુ ક ણર્તાં યાતાયા
શકુવિક્રમપ્રણિયની સયંે ન લુપ્તા લિપઃ ।
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MSS@2616@2િક ચૈતાં કુસમુષેુ કુ જર શરાનેક્ષત્રમાલાં તરાે- િધ સિુન ફલમવે
મ જ સ નભઃ વચ્છે સરાવેાિર ણ॥ ૨૬૧૬॥
MSS@2617@1અ ભાેમુચાં સ લલમુિદ્ગરતાં િનશીથે તાડીવનષેુ િન ત સ્થતકણર્તાલાઃ ।
MSS@2617@2આકણર્ય ત કિરણાેઽધર્િનમી લતાક્ષા ધારારવં દશનકાેિટિનષ ણહ તાઃ
॥ ૨૬૧૭॥
MSS@2618@1અ ભાેરા શિરવા સ સ વિનલયાે નાે મ દરક્ષાે ભવાન્ કલ્યાણપ્રકૃ તઃ
સમુે િરવ િક દેવઃ સરુાપાશ્રયઃ ।
MSS@2618@2સચ્છાયાે ન તુ ઢદુ તરલત વં ક પ ક્ષાે યથા તૈઃ કુવર્ ત
તુલાં તથાિપ ભવતાે મૂઢાઃ કવીનાં િધયઃ॥ ૨૬૧૮॥
MSS@2619@1અ ભાે હં વદનમ બક મ દુકા તઃ પાથાેિનિધઃ કુસમુચાપ તાે િવકારઃ ।
MSS@2619@2પ્રાદુબર્ભવૂ સભુગ વિય દૂરસસં્થે ચ ડાલચ દ્રધવલાસુ િનશાસુ
તસ્યાઃ॥ ૨૬૧૯॥
MSS@2620@1અ ભાે હમયે ના વા વાપીપય સ કા મની ।
MSS@2620@2દદા ત ભ ક્તસ પન્ના પુ પસાૈભાગ્યકા યયા॥ ૨૬૨૦॥
MSS@2621@1અ ભાે હા ક્ષ શભંાેશ્ચરણાવારાિધતાૈ કેન ।
MSS@2621@2ય મૈ િવચ લતવદના મદનાકૂતં િવભાવય સ॥ ૨૬૨૧॥
MSS@2622@1અ ભાવેાહમુર દ્વષાે િનવસનં વા તાિદ્રિદવ્યાષૈધી ક દપર્સ્ય
િવલાસચ પકધનવુર્ષાર્લતામ જર ।
MSS@2622@2લખેા વ્યાેમકશાપેલે િવર ચતા ચામીકરસ્ય સુ્ફરદ્ ધા ઃ
પા થિવલા સનીજનમનઃ ક પાય શ પાભવત્॥ ૨૬૨૨॥
MSS@2623@1અ લાનપઙ્ક માલા ક ઠે રામસ્ય સીતયા ।
MSS@2623@2મુધા બુધા ભ્રમ ત્યત્ર પ્રત્યક્ષેઽિપ િક્રયાપદે॥ ૨૬૨૩॥
MSS@2624@1અ લાનમાલ્યાભરણા બરસ્ય વરાઙ્ગનાન દનમ દરસ્ય ।
MSS@2624@2િનત્યપ્રકાશાે સવસિેવતસ્ય વગર્સ્ય િવત્તસ્ય ચ કાે િવશષેઃ॥ ૨૬૨૪॥
MSS@2625@1અ લાન તબક ત કુ તલભરે સીમ તસીમા વમાઃ સ દૂર ત કપાેલ ભ ત્તષુ
મલન્મૈરેયરાગ ત ચ ।
MSS@2625@2પ્રાૈઢે યાર્દ્યુ તિવશ્રમ ત નયનાપેા તે કુરઙ્ગીદશૃઃ બ બાેષે્ઠ ક્ષ તપાલ
બાલતરણેલાર્ક્ષારસ ત વષઃ॥ ૨૬૨૫॥
MSS@2626@1અ લાિનરામાેદભરશ્ચ િદવ્યઃ પુ પષેુ ભૂયાદ્ભવદઙ્ગસઙ્ગાત્ ।
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MSS@2626@2દષંૃ્ટ પ્રસનૂાપેમયા મયા યન્ ન ધમર્શમાભયકમર્ઠં યત્॥ ૨૬૨૬॥
MSS@2627@1અ લાનાે બલવા શરૂ છાયવેાનુગતઃ સદા ।
MSS@2627@2સત્યવાદ દુદાર્ તઃ સ રાજવસ ત વસતે્॥ ૨૬૨૭॥
MSS@2628@1અયં કનકિન મતઃ સકલભૂધરાદુન્નતઃ સહસ્રનયનાશ્રયઃ સપિદ
લ ધભાગ્યાેદયઃ ।
MSS@2628@2કુચાપેિર પિરસુ્ફરત્ત ણચા ચેલા ચલં મનાગિપ િનવારય ત્યજતુ
ગવર્મવુ ધરઃ॥ ૨૬૨૮॥
MSS@2629@1અયં કાણઃ શકુ્રાે િવષમચરણઃ સયૂર્તનયઃ ક્ષતાઙ્ગાેઽયં
રાહુિવકલમિહમા શીતિકરણઃ ।
MSS@2629@2અ નાન તષેામિપ િનયતકમર્ વકફલં ગ્રહગ્રામગ્ર તા વય મ ત જનાેઽયં
પ્રલપ ત॥ ૨૬૨૯॥
MSS@2630@1અયં કામાે િન માે વા વયા િકમવધાિરતમ્ ।
MSS@2630@2ઇ ત દૃ ષ્ટિરવ પ્રષંુ્ટ શ્રુ ત શ્રય ત સભુ્રવુામ્॥ ૨૬૩૦॥
MSS@2631@1અયં ખલુ ણા લનીનવિવલાસવૈહા સકિ વષાં િવતપતે પ તઃ સપિદ
દૃ યમાના િન ઃ ।
MSS@2631@2 તનાૈ પુલકય ત ચાે પલદશૃાં પ્રયાેરઃસ્થલે િવપયર્ સત ત્તયાે
ઘુ ણપઙ્કપત્રાઙુ્કરાઃ॥ ૨૬૩૧॥
MSS@2632@1અયં ચ સરુત વાલઃ કામા ગ્ ઃ પ્રણયે ધનઃ ।
MSS@2632@2નરાણાં યત્ર હૂય તે યાવૈનાિન ધનાિન ચ॥ ૨૬૩૨॥
MSS@2633@1અયં જ્યાે ના િન તવ વદનદૂનાેઽ બરગુહાં પ્રિવષ્ટ તત્રાિપ
પ્ર ત મદમનંે દૃઢતમઃ ।
MSS@2633@2ઇ ત ત્રાસાેદ્રકેક્રમગ લતસ વઃ ક્ષયગદ િવિધદર્ગ્ધાે દ નં વ્યથય ત
િનદાનં િહ દુતા॥ ૨૬૩૩॥
MSS@2634@1અયં તસ્યા રથક્ષાેભાદ્ અંસનેાંસાે િનપીિડતઃ ।
MSS@2634@2અેકઃ કૃતી શર રેઽ મઞ્ શષેમઙ્ગં ભવુાે ભરઃ॥ ૨૬૩૪॥
MSS@2635@1અયં તાવદ્ બા પસુ્ત્રિટત ઇવ મુક્તામ ણસરાે િવસપર્ન્ ધારા ભલુર્ઠ ત
ધરણીં જજર્રકણઃ ।
MSS@2635@2િન દ્ધાેઽ યાવેગઃ સુ્ફરદધરનાસાપુટતયા પરેષામુન્નેયાે ભવ ત ચ
ભરા માતહૃદયઃ॥ ૨૬૩૫॥
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MSS@2636@1અયં તે િવદુ્રમચ્છાયાે મ માગર્ ઇવાધરઃ ।
MSS@2636@2કરાે ત કસ્ય નાે બાલે િપપાસાકુ લતં મનઃ॥ ૨૬૩૬॥
MSS@2637@1અયં ત્રયાણાં ગ્રામાણાં િનધાનં મધુર વિનઃ ।
MSS@2637@2રેખાત્રય મતીવાસ્યાઃ સિૂત્રતં ક ઠક દલે॥ ૨૬૩૭॥
MSS@2638@1અયં દિરદ્રાે ભિવતે ત વૈધસી ં લિપ લલાટેઽ થજનસ્ય ગ્રતીમ્ ।
MSS@2638@2 ષા ન ચકે્રઽ પતક પપાદપઃ પ્રણીય દાિરદ્ર્યદિરદ્રતાં નલઃ॥ ૨૬૩૮॥
MSS@2639@1અયં દૂતાથર્સકં્ષપેઃ પ્રત્યથર્િનયતા ગરઃ ।
MSS@2639@2પ્રયાજેનં િક્રયાે પાિદ િકયચ્છક્યેત ભા ષતુમ્॥ ૨૬૩૯॥
MSS@2640@1અયં દૂરભ્રા તઃ પટુતરિપપાસાકુલમનાઃ કપાેલે તે મત્ત દ્વપ િનપ તતઃ
ષટ્પદયવુા ।
MSS@2640@2 વમ યેતાં પીનશ્રવણદરદાેલાવ્યસિનતાં િવમુ ચ વાચ્છ દ્યાદપનયતુ
તાવત્ ષ મમામ્॥ ૨૬૪૦॥
MSS@2641@1અયં દ્વ પી પ્રયાં લેિઢ જહ્વાગ્રેણ પનુઃ પનુઃ ।
MSS@2641@2પ્રી તમાયા ત ચ તયા લહ્યમાનઃ વકા તયા॥ ૨૬૪૧॥
MSS@2642@1અયં ધારાવાહ તિડિદય મયં દગ્ધકરકા સ ચાયં િનઘાષઃ સ ચ
રવવશાે ભેકિનચયઃ ।
MSS@2642@2ઇતીવ પ્રત્યઙ્ગપ્ર થતમદના ગ્ કૃશતનુઘર્નશ્વાસાે ક્ષપૈે વર્લય ત
મુહુ ર્ત્યુવ શની॥ ૨૬૪૨॥
MSS@2643@1અયં ધૂતા માયાિવનયમધુરાદસ્ય ચિરતાત્ સ ખ પ્રત્યૂ ષ વં
પ્રકૃ તસરલે પ ય સ ન િકમ્ ।
MSS@2643@2કપાેલે ય લાક્ષારસબહલરાગપ્રણિયનીમ્ ઇમાં ધત્તે
મુદ્રામન ત ચર ત્તા તિપશનુામ્॥ ૨૬૪૩॥
MSS@2644@1અયં િનજઃ પરાે વે ત ગણના લઘુચેતસામ્ ।
MSS@2644@2ઉદારચિરતાનાં તુ વસધુવૈ કુટુ બકમ્॥ ૨૬૪૪॥
MSS@2645@1અયં નતે્રાદત્રેરજિન રજનીવ લભ ઇ ત ભ્રમઃ કાેઽયં
પ્રજ્ઞાપિરચયપરાધીનમનસામ્ ।
MSS@2645@2સધુાનામાધારઃ સ ખલુ ર ત બ બાધરસધુા- રસાસકે નગ્ધાદજિન નયનાત્
પુ પધનષુઃ॥ ૨૬૪૫॥
MSS@2646@1અયં પટઃ સતૂ્રદિરદ્રતાં ગતાે હ્યયં પટ છદ્રશતૈરલંકૃતઃ ।
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MSS@2646@2અયં પટઃ પ્રાવિરતું ન શક્યતે હ્યયં પટઃ સં ત અેવ શાેભતે
॥ ૨૬૪૬॥
MSS@2647@1અયં પટાે મે િપતુરઙ્ગભષૂણં િપતામહાદૈ્ય પભુક્તયાવૈનઃ ।
MSS@2647@2અલંકિર યત્યથ પતુ્રપાતૈ્રકાન્ મયાધનુા પુ પવદેવ ધાયર્તે॥ ૨૬૪૭॥
MSS@2648@1અયં પદ્માસનાસીનશ્ચક્રવાકાે િવરાજતે ।
MSS@2648@2યુગાદાૈ ભગવાન્ વેધા િવિન મ સિુરવ પ્ર ઃ॥ ૨૬૪૮॥
MSS@2649@1અયં પીન તનાભાેગસાૈભાગ્યિવભવાે ચતઃ ।
MSS@2649@2દ્રિવણાપેાજર્નસ્યવૈ કાલઃ કુવલયેક્ષણે॥ ૨૬૪૯॥
MSS@2650@1અયં પુરઃ પાવર્ણશવર્ર શઃ િક દપર્ણાેઽયં રજનીરમ યાઃ ।
MSS@2650@2યત તદ યં પ્ર ત બ બમ મન્ સલંક્ષ્યતે લા છનકૈતવને॥ ૨૬૫૦॥
MSS@2651@1અયં પ્રભુરયં ત્ય ઇ ત યા જગતઃ સ્થ તઃ ।
MSS@2651@2ફલં િવજયતે તત્ર શ્રીપ્રસાદાપ્રસાદયાેઃ॥ ૨૬૫૧॥
MSS@2652@1અયં બ ધુઃ પરશ્ચાયં મમાયમયમ યતઃ ।
MSS@2652@2ઇ ત બ્રહ્મન્ન ના મ તને વા યનામયઃ॥ ૨૬૫૨॥
MSS@2653@1અયં મ દદુ્ય તભાર્ વાન્ અ તં પ્ર ત િયયાસ ત ।
MSS@2653@2ઉદયઃ પતનાયે ત શ્રીમતાે બાેધયન્ નરાન્॥ ૨૬૫૩॥
MSS@2654@1અયં મમ દહત્યઙ્ગમ્ અ ભાજેદલસં તરઃ ।
MSS@2654@2હુતાશનપ્ર તિનિધદાર્હાત્મા નનુ યજુ્યતે॥ ૨૬૫૪॥
MSS@2655@1અયં માતર્ ડઃ િક સ ખલુ તુરગૈઃ સપ્ત ભિરતઃ કૃશાનુઃ િક સવાર્ઃ
પ્રસર ત િદશાે નષૈ િનયતમ્ ।
MSS@2655@2કૃતા તઃ િક સાક્ષાન્મિહષવહનાેઽસાિવ ત ચરં સમાલાેક્યા ૈ વાં
િવદધ ત િવક પાન્ પ્ર તભટાઃ॥ ૨૬૫૫॥
MSS@2656@1અયં મખુસરાે હભ્રમરિવભ્રમઃ સભુ્રવુાં કુચસ્થલકુરઙ્ગકઃ
થુિનત બલીલા શખી ।

MSS@2656@2ન યાવૈનમદાેદયશ્ચર ત ચા કા તચ્છટા-
કુલિત્રવ લકૂ લનીપુ લનરાજહંસ શ્ચરમ્॥ ૨૬૫૬॥
MSS@2657@1અયં ગઃ સમાયા ત ગાત્ સહઃ પલાયતે ।
MSS@2657@2તતાે વેગાત્ પલાય વ વિરતૈ વિરતૈઃ પદૈઃ॥ ૨૬૫૭॥
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MSS@2658@1અયં મેઘવ્યૂહે બ લિન પિરપ થ યપ તે શર જ યાઃ વૈરં હ સત મવ
હષાર્દિવરતમ્ ।
MSS@2658@2પયઃપૂરભં્રશક્રમજિનતસાપેાન સકતે નદ તીરે ધીરં ચર ત િવશદઃ
ખ જનગણઃ॥ ૨૬૫૮॥
MSS@2659@1અયં મે વાગ્ગુમ્ફાે િવશદપદવૈદગ્ યમધુરઃ સુ્ફરદ્બ ધાે વ યઃ
પરહૃિદ કૃતાથર્ઃ કિવહૃિદ ।
MSS@2659@2કટાક્ષાે વામાક્ષ્યા દરદ લતનતે્રા તગ લતઃ કુમારે િનઃસારઃ સ તુ િકમિપ
યનૂઃ સખુય ત॥ ૨૬૫૯॥
MSS@2660@1અયં રત્નાકરાેઽ ભાેિધિરત્યસિેવ ધનાશયા ।
MSS@2660@2ધનં દૂરેઽ તુ વદનમ્ અપૂિર ક્ષારવાિર ભઃ॥ ૨૬૬૦॥
MSS@2661@1અયં રસાલઃ સકૃુતૈકસાલઃ પ્રવાલમાલાે લસદાલવાલઃ ।
MSS@2661@2મુદઃ પ્રદાતા ભિવતા કથં મે વરાઙ્ગનેત્યશ્રુમખુી શશુાેચ॥ ૨૬૬૧॥
MSS@2662@1અયં રેવાકુ જઃ કુસમુશરસવેાસમુ ચતઃ સમીરાેઽયં
વેલાવનિવદલદેલાપિરમલઃ ।
MSS@2662@2ઇયં પ્રા ડ્ ધ યા નવજલદિવ યાસચતુરા મરાધીનં ચેતઃ સ ખ
િકમિપ કતુ ગયતે॥ ૨૬૬૨॥
MSS@2663@1અયં લાેલન્મુક્તાવ લિકરણમાલાપિરકરઃ સુ્ફટસ્યે દાેલર્ મી ં ક્ષપિયતુમલં
મન્મથસહૃુત્ ।
MSS@2663@2િવશાલઃ યામાયાઃ ખ લતઘનનીલાંશકુ તઃ તનાભાેગઃ
નહ્યન્મ ણઘુ ણાલપેસભુગઃ॥ ૨૬૬૩॥

MSS@2664@1અયં વહ ત ધાતારં યદ્વા દેવી ં સર વતીમ્ ।
MSS@2664@2પક્ષદ્વયમિપ સ્થાને રાજહંસસ્ય િનમર્લમ્॥ ૨૬૬૪॥
MSS@2665@1અયં વારામેકાે િનલય ઇ ત રત્નાકર ઇ ત
શ્રતાેઽ મા ભ ણાતર લતમનાે ભજર્લિનિધઃ ।
MSS@2665@2ક અેવં નીતે િનજકરપુટ કાેટરગતં ક્ષણાદેનં તા ય ત્ત મમકરમાપાસ્ય ત
મુિનઃ॥ ૨૬૬૫॥
MSS@2666@1અયં િવપાકાે વદ કસ્ય યનૂઃ કલ્યા ણ કલ્યાણપરંપરાણામ્ ।
MSS@2666@2યદ ક્ષકાેણસ્રવદચ્છધારા હારાવતારાે ગુણમ તરેણ॥ ૨૬૬૬॥
MSS@2667@1અયં શૂ યાે ગ્રામઃ સરુસદનમેતન્નુ પ તતં પુરઃ શુ કા વાપી ત રય મતઃ
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શીણર્િવટપઃ ।
MSS@2667@2વયં ચૈતે પા થાઃ પિરકૃશદશાભાગ્યગતયઃ સમાનઃ સયંાેગઃ કટુરિપ
મનાે મે રમય ત॥ ૨૬૬૭॥
MSS@2668@1અયં સ કાલઃ સ પ્રાપ્તાે ધાત્તર્રાષ્ટ્ર ાપે િવનામ્ ।
MSS@2668@2િનવેષ્ટવ્યં મયા તત્ર પ્રાણાનપિરરક્ષતા॥ ૨૬૬૮॥
MSS@2669@1અયં સ તે તષ્ઠ ત સગંમાે સકુાે િવશઙ્કસે ભી યતાેઽવધીરણામ્ ।
MSS@2669@2લભેત વા પ્રાથર્િયતા ન વા શ્રયં શ્રયાે દુરાપઃ કથમી સતાે ભવેત્
॥ ૨૬૬૯॥
MSS@2670@1અયં સ ભવુનત્રયપ્ર થતસયંમઃ શકંરાે બભ ત વપષુાધનુા
િવરહકાતરઃ કા મનીમ્ ।
MSS@2670@2અનને િકલ િન જતા વય મ ત પ્રયાયાઃ કરં કરેણ પિરતાડયન્ જય ત
તહાસઃ મરઃ॥ ૨૬૭૦॥

MSS@2671@1અયં સ રશનાે કષ પીન તનિવમદર્નઃ ।
MSS@2671@2ના યૂ જઘન પશ નીવીિવસ્રંસનઃ કરઃ॥ ૨૬૭૧॥
MSS@2672@1અયં સવાર્ ણ શાસ્ત્રા ણ હૃિદ જ્ઞષેુ ચ વક્ષ્ય ત ।
MSS@2672@2સામ યર્કૃદ મત્રાણાં મત્રાણાં ચ પાત્મજઃ॥ ૨૬૭૨॥
MSS@2673@1અયં સનેાેતં્તસઃ કરકૃતકૃપાણાે રણભુિવ દ્વષદ્ભૂમીપાલાઃ િકમપસરત
પ્રાણકૃપણાઃ ।
MSS@2673@2િકમ ય યર્ઃ વીધરકુહરવાસાેઽદ્ય ભવતાં ન િક હૃદ્યા
િવદ્યાધરનગરનીલાે પલદશૃઃ॥ ૨૬૭૩॥
MSS@2674@1અયં નગ્ધ યામાે ય ઇહ િવહરત્ય બુજવને િવિનદ્રે વ્યાગુ જન્મધપુ ઇ ત
તં જ પતુ જનઃ ।
MSS@2674@2અહં શઙે્ક પઙે્ક હકુહરવાસવ્યસિનની ં શ્રયં ઙ્ગચ્છદ્મા
મુરિરપુ પેતાે રમિયતુમ્॥ ૨૬૭૪॥
MSS@2675@1અયં વભાવઃ વત અેવ યત્ પર- શ્રમાપનાેદપ્રવણં મહાત્મનામ્ ।
MSS@2675@2સધુાંશરેુષ વયમકર્કકર્શ- પ્રભા ભતપ્તામવ ત ક્ષ ત િકલ
॥ ૨૬૭૫॥
MSS@2676@1અયં વાથર્ઃ પરાથાઽયમ્ ઇત્યેવં વા ન ક પયેત્ । િવબુધા નવૈ મ ય તે
વં પરં વા થક્ થક્ । િનયુ ત પરસ્યાથ પ્રાે સહેત વકમર્ ણ॥ અયં િહ
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તીવ્રેણ જગ ત તજેસા
MSS@2677@2પ્રતા ય ભાસાં પ તર તમાગતઃ ।
MSS@2677@2પ્રતાપમાત્રાપેનતા િવભૂતય શ્ચરં ન તષ્ઠ ત પરાપેતાિપનામ્॥ ૨૬૭૭॥
MSS@2678@1અયં િહ દેિહનાે દેહાે દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાત્મકઃ ।
MSS@2678@2દેિહનાે િવિવધક્લેશસતંાપકૃદુદાહૃતઃ॥ ૨૬૭૮॥
MSS@2679@1અયં િહ પ્રથમાે રાગઃ સમ તજનર જને ।
MSS@2679@2યસ્ય ના ત દ્વતીયાેઽિપ સ કથં પ ચમાે ભવેત્॥ ૨૬૭૯॥
MSS@2680@1અયઃિપ ડ ઇવાેત્તપ્તે ખલાનાં હૃદયે ક્ષણાત્ ।
MSS@2680@2પ તતા અિપ નેક્ષ્ય તે ગુણા તાેયકના ઇવ॥ ૨૬૮૦॥
MSS@2681@1અયથાિવિહતાનાં યન્ મનાેજ્ઞતાસ પાદાૈ ન તઃ ।
MSS@2681@2કથયા યત ત ણાં રાપેિવધાનં યથાેિદ્દષ્ટમ્॥ ૨૬૮૧॥
MSS@2682@1અયને િવષવુે ચવૈ ષડશી તમખુષેુ ચ ।
MSS@2682@2ચ દ્રસયૂાપરાગે ચ દત્તમક્ષયમશ્નુતે॥ ૨૬૮૨॥
MSS@2683@1અયમ ણકા તશ્રીરધરાે હિરણીદશૃઃ ।
MSS@2683@2પ્રવાલપદ્મરાગાદે પિર પ્ર તગજર્ ત॥ ૨૬૮૩॥
MSS@2684@1અયમઙુ્કરભાવ અેવ તાવત્ કુચયાેઃ કષર્ ત લાેકલાેચનાિન ।
MSS@2684@2ઇતરેતરપીડનીમવસ્થાં ગતયાેઃ શ્રીરનયાેઃ કથં ભિવત્રી॥ ૨૬૮૪॥
MSS@2685@1અયમ તજરઠાઃ પ્રકામગવુ રલઘુિવલ બપયાેધરાપે દ્ધાઃ ।
MSS@2685@2સતતમસમુતામગ ય પાઃ પિરણતિદક્કિરકા તટ બભ ત॥ ૨૬૮૫॥
MSS@2686@1અયમપરલતાયાઃ સાદરં હ ત પી વા મધુ મમ મકર દં પાતુમાયા ત
ઙ્ગઃ ।

MSS@2686@2ઇ ત મન સ િવષાદં મ લકે મા કુ વં બત વદ મધપુાનાં માનસે કાે
િવવેકઃ॥ ૨૬૮૬॥
MSS@2687@1અયમિપ ખરયાે ષ કણર્કાષાયમીષદ્ િવ મર ત મરાેણાર્જજર્રાપેા તમ ચઃ ।
MSS@2687@2મદકલકલિવઙ્ક કાકુના દ કરે યઃ ક્ષ ત હ શખરે યાે ભાનુમાનુ ચ્ચનાે ત
॥ ૨૬૮૭॥
MSS@2688@1અયમિપ પુ હૂતપ્રેયસીમૂિધ્ન પૂણર્ઃ કલશ ઇવ સધુાંશઃુ સાધુ લાલસી ત ।
MSS@2688@2મદનિવજયયાત્રાકાલિવજ્ઞાપાનાય સુ્ફર ત જલિધમ યે તામ્રપાત્રીવ ભાનુઃ
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॥ ૨૬૮૮॥
MSS@2689@1અયમ ભનવમેઘ યામલાેત્તુઙ્ગસાનુમર્દમખુરમયૂર મુક્તસસંક્તકેકઃ ।
MSS@2689@2શકુિનશબલનીડાનાેકહ નગ્ધવ માર્ િવતર ત હદ મા પવર્તઃ
પ્રી તમ ણાેઃ॥ ૨૬૮૯॥
MSS@2690@1અયમ તિનધાનં નાયકાેઽ યાષેધીનામ્ અ તમયશર રઃ કા તયુક્તાેઽિપ
ચ દ્રઃ ।
MSS@2690@2ભવ ત િવગતર મમર્ ડલં પ્રા ય ભાનાેઃ પરસદનિનિવષ્ટઃ કાે લઘુ વં
ન યા ત॥ ૨૬૯૦॥
MSS@2691@1અયમ તિનધાનં નાયકાેઽ યાષેધીનાં શત ભષગનુયાતઃ
શભંુમૂધાર્વતંસઃ ।
MSS@2691@2િવરહય ત ન ચનંૈ રાજય મા શશાઙં્ક હતિવિધપિરપાકઃ કેન વા
લઙ્ઘનીયઃ॥ ૨૬૯૧॥
MSS@2692@1અયમયમસાવાક યાર્રાત્ પ્ર ત દ્વપિડ ડમં મદકલુ ષતે નતે્રે
માજર્ન્નુદ તકરાગર્લઃ ।
MSS@2692@2અગ ણત ણઃ ક્રાેધ ત ધાયતશ્રુ તપ લવઃ પ્રિવશ ત પસ્યા તઃકક્ષાં
જવાદિરમુદ્ગરઃ॥ ૨૬૯૨॥
MSS@2693@1અયમયાે ગવધવૂધપાતકૈમ્રર્ મમવા ય િદવઃ ખલુ પાત્યતે ।
MSS@2693@2 શ તિનશાદષૃિદ સુ્ફટદુ પતત-્ કણગણાિધકતારિકતા બરઃ॥ ૨૬૯૩॥
MSS@2694@1અયમરિવવરે યશ્ચાતકૈિન પતદ્ ભહર્િર ભર ચરભાસાં તજેસા
ચાનુ લપૈ્તઃ ।
MSS@2694@2ગતમપુિર ઘનાનાં વાિરગભાદરાણાં િપશનુય ત રથ તં શીકર ક્લન્નને મઃ
॥ ૨૬૯૪॥
MSS@2695@1અયમલઘુિવસાિરસ્ફાિર જહ્વાકલાપાે વલ ત યિદ ન મ યે વાડવાે હવ્યવાહઃ ।
MSS@2695@2મુહુ પ ચતસારાે વાિર ભિન ગાનાં િત્રભવુનમિપ િક ન લાવયત્ય બુરા શઃ
॥ ૨૬૯૫॥
MSS@2696@1અયમવસરઃ સર તે સ લલૈ પકતુર્મ થનામિનશમ્ ।
MSS@2696@2ઇદમિપ ચ સલુભમ ભાે ભવ ત પુરા જલધરા યુદયે॥ ૨૬૯૬॥
MSS@2697@1અયમવસર ઉપકૃતયે પ્રકૃ તચલા યાવદ ત સ પિદયમ્ ।
MSS@2697@2િવપિદ સદા યુદિય યાં પનુ પકતુ કુતાેઽવસરઃ॥ ૨૬૯૭॥
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MSS@2698@1અયમિવચાિરતચા તયા સસંારાે ભા ત રમણીયઃ ।
MSS@2698@2અત્ર પનુઃ પરમાથર્દશૃાં ન િકમિપ સારમણીયઃ॥ ૨૬૯૮॥
MSS@2699@1અયમસાૈ ગગનાઙ્ગણદ પક તરલકાલભજંુગ શખામ ણઃ ।
MSS@2699@2ક્ષણિવડ બતવાડવિવગ્રહઃ પત ત વાિરિનધાૈ િવધુરાે રિવઃ॥ ૨૬૯૯॥
MSS@2700@1અયમસાૈ ભગવાનુત પા ડવઃ સ્થતમવાઙ્મુિનના શ શમાૈ લના ।
MSS@2700@2સમિધ ઢમજેન નુ જ ના વિદ ત વેગવશાન્મુમુહે ગણૈઃ॥ ૨૭૦૦॥
MSS@2701@1અયમહાે રજનીચરકેસર ગિરદર શયનાત્ સહસાે થતઃ ।
MSS@2701@2 ત મરવારણકુ ભિવદારણાેચ્- છ્વ લતરક્તભરૈિરવ લાેિહતઃ॥ ૨૭૦૧॥
MSS@2702@1અયમાત્મા વયં સાક્ષાદ્ ગુણરત્નમહાણર્વઃ ।
MSS@2702@2સવર્જ્ઞઃ સવર્દક્ૃ સાવર્ઃ પરમેષ્ઠ િનર જનઃ॥ ૨૭૦૨॥
MSS@2703@1અયમા દાે લતપ્રાૈઢચ દનદુ્રમપ લવઃ ।
MSS@2703@2ઉ પાદય ત સવર્સ્ય પ્રી ત મલયમા તઃ॥ ૨૭૦૩॥
MSS@2704@1અયમાલાેિહતચ્છાયાે મદેન મખુચ દ્રમાઃ ।
MSS@2704@2સનંદ્ધાેદયરાગસ્ય ચ દ્રસ્ય પ્ર તગજર્ ત॥ ૨૭૦૪॥
MSS@2705@1અય મહ મુગ્ધાે મધપુઃ પિરહૃતસહકારમ જર પુ જઃ ।
MSS@2705@2અસરલમરસમસારં શાખાેટકિવટપમનુસર ત॥ ૨૭૦૫॥
MSS@2706@1અયમુદય ત કાેક શાેકશલ્યૈમર્યખૂૈઃ શતમખપુરનાર નતે્રગ ડૂષપેયઃ ।
MSS@2706@2ઉદય ગિર ગે દ્રાેદ્ગાર ભન્નાઙ્કરઙુ્ક- શ્રવણ િધરધારાપાટલઃ
પાવર્ણે દુઃ॥ ૨૭૦૬॥
MSS@2707@1અયમુદય ત ચ દ્રશ્ચ દ્રકાધાૈતિવશ્વઃ પિરણતિવમ લ વ્યાે
કપૂર્રગાૈરઃ ।
MSS@2707@2ઋજુરજતશલાકા પિધ ભયર્સ્ય પાદૈજર્ગદમલ ણાલીપ જરસ્થં
િવભા ત॥ ૨૭૦૭॥
MSS@2708@1અયમુદય ત ચ દ્રાે વાિરધેર બુગભાર્દ્ અ તકણકરાલૈરંશુ ભદ યમાનઃ
।
MSS@2708@2ભજુગશયનવક્ષાેહ યર્દેશે લલ ત્યા વદન મવ યદચૃ્છાેત્તાિનતં
િવશ્વમાતુઃ॥ ૨૭૦૮॥
MSS@2709@1અયમુદય ત મુદ્રાભ જનઃ પ દ્મનીનામ્ ઉદય ગિરવનાલીબાલમ દારપુ પમ્ ।
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MSS@2709@2િવરહિવધુરકાેકદ્વ દ્વબ ધુિવ ભ દન્ કુિપતકિપકપાેલક્રાેડતામ્ર તમાં સ
॥ ૨૭૦૯॥
MSS@2710@1અયમુદયમહીધ્રધાતુરાગૈર ણકરા ણતા બરા ભરામઃ ।
MSS@2710@2િવતર સ ન દશૃાૈ કૃશાઙ્ ગ તારામ્ ઇવ િદિવ વ દતુ મ દુર યપુૈ ત
॥ ૨૭૧૦॥
MSS@2711@1અયમુદયમહી ન્મૂિધ્ન પા ણ ગ્ હી વા િદવસપ તરહાષૈીિદ દુપાદાન્
હવી ં ષ ।
MSS@2711@2અ ણિકરણવહ્નાૈ ક યકા પાૈ હૂતી હિરદિપ િકમકાષ ત્ તારકાલાજહાેમમ્
॥ ૨૭૧૧॥
MSS@2712@1અયમુિદતાે િહમર મવર્િનતાવદનસ્ય ક દશૃઃ સદશૃઃ ।
MSS@2712@2નીલાિદકાપેલ ભઃ સુ્ફર ત પ્રત્યક્ષતઃ કસ્ય॥ ૨૭૧૨॥
MSS@2713@1અયમપુગતકૃ ણઃ
કૃ ણસારા ક્ષપાતૈયર્મકૃ(િવક સ?)તનવનીલા ભાજેવક્ત્રશ્ચકા ત ।
MSS@2713@2જલયવુ તકુચાનપુ્રા સતાેત્તુઙ્ગકુ ભ-સ્થલમદકલગજર્ન્નીરનાગ તટાકઃ
॥ ૨૭૧૩॥
MSS@2714@1અયમષુ સ િવિનદ્રદ્રાિવડીતુઙ્ગપીન- તનપિરસરસા દ્ર વેદ બ દૂપમદ ।
MSS@2714@2સ્રુતમલયજ ક્ષક્ષીરસાૈર યસ યાે વહ ત સ ખ ભજુઙ્ગીભુક્તશષેઃ
સમીરઃ॥ ૨૭૧૪॥
MSS@2715@1અયમેકપદે તયા િવયાેગઃ પ્રયયા ચાપેનતઃ સદુુઃસહાે મે ।
MSS@2715@2નવ વાિરધરાેદયાદહાે ભભર્િવતવ્યં ચ િનરાતપ વર યૈઃ॥ ૨૭૧૫॥
MSS@2716@1અયમેકાેઽહમેકે ત જ્ઞાનં ત સગંમે ન મે ।
MSS@2716@2રાગ અેવાિધક તત્ર હિરદ્રાચૂણર્યાેિરવ॥ ૨૭૧૬॥
MSS@2717@1અયમવે પરાે ધમા હ્યયમવે પરં તપઃ ।
MSS@2717@2પ તશશુ્રષૂણં યત્ર તત્ સ્ત્રીણાં વગર્હેતુકમ્॥ ૨૭૧૭॥
MSS@2718@1અયશઃ પ્રા યતે યને યને ચાધાેગ તભર્વેત્ ।
MSS@2718@2 વાથાર્ચ્ચ ભ્ર યતે યને તત્ કમર્ ન સમાચરેત્॥ ૨૭૧૮॥
MSS@2719@1અયશસ્યમ્ અનાયુ યં પરદારા ભમશર્નમ્ ।
MSS@2719@2અથર્ક્ષયકરં ઘાેરં પાપસ્ય ચ પનુભર્વમ્॥ ૨૭૧૯॥
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MSS@2720@1અયશાે ભદુરાલાેકે કાપેધામરણાદતૃે ।
MSS@2720@2અયશાે ભદુરા લાેકે કાપેધા મરણાદતૃે॥ ૨૭૨૦॥
MSS@2721@1અયશ્ચણકચવર્ણં ફ ણફણામણેઃ કષર્ણં કરેણ ગિરતાેલનં જલિનધેઃ
પદા લઙ્ઘનમ્ ।
MSS@2721@2પ્રસપુ્તહિરબાેધનં િન શતખડ્ગસં પશર્નં કદા ચદ ખલં ભવેન્ન
ચ શઠાદ્ધનસ્યાજર્નમ્॥ ૨૭૨૧॥
MSS@2722@1અય તુ કાકતુ ડને ચમર્ આરામખુને િહ ।
MSS@2722@2 પ ડં ચ ઘટં ચવૈ િવ યેત્ સચૂીમખુને િહ॥ ૨૭૨૨॥
MSS@2723@1અયાચતઃ સીદતશ્ચ સવાપાયૈિનમ ત્રય ।
MSS@2723@2આ શસં્યં પરાે ધમાઽયાચતે યત્ પ્રદ યતે॥ ૨૭૨૩॥
MSS@2724@1અયા ચતઃ સખંુ દત્તે યા ચતશ્ચ ન યચ્છ ત ।
MSS@2724@2સવર્ વં ચાિપ હરતે િવિધ ચ્ચ્ ઙ્ખલાે ણામ્॥ ૨૭૨૪॥
MSS@2725@1અયા ચતારં નિહ દેવદેવમ્ અિદ્રઃ સતુાં ગ્રાહિયતું શશાક ।
MSS@2725@2અ યથર્નાભઙ્ગભયને સાધુમાર્ યસ્થ મષ્ટેઽ યવલ બતેઽથ॥ ૨૭૨૫॥
MSS@2726@1અયા ચતાે મયા લ ધાે મ પે્ર ષતઃ પનુગર્તઃ ।
MSS@2726@2યત્રાગત તત્ર ગત તત્ર કા પિરવેદના॥ ૨૭૨૬॥
MSS@2727@1અયાચ્યં ચવૈ યાચ તેઽભાજે્યાન્ વ્યાહારય ત ચ ।
MSS@2727@2ઉ કાેચવૈર્ ચના ભશ્ચ કાયાર્ ણ ઘ્ન ત ચાસ્ય ત॥ ૨૭૨૭॥
MSS@2728@1અયાજ્યયાજનૈશ્ચવૈ ના તક્યને ચ કમર્ણામ્ ।
MSS@2728@2કુલા યાશુ િવન ય ત યાિન હીનાિન મ ત્રતઃ॥ ૨૭૨૮॥
MSS@2729@1અિય કઠાેર યશઃ િકલ તે પ્રયં િકમયશાે નનુ ઘાેરમતઃપરમ્ ।
MSS@2729@2િકમભવ દ્વિપને હિરણીદશૃઃ કથય નાથ કથં બત મ યસે॥ ૨૭૨૯॥
MSS@2730@1અિય કા ત પ ય મેઘં નિહ નિહ પાપં તવા તપુ યાયાઃ ।
MSS@2730@2નિહ નિહ પ ય પયાેધરમ્ અપસારય ક ચુક મુરસઃ॥ ૨૭૩૦॥
MSS@2731@1અિય િક ગુણવ ત માલ ત વ ત ભવતી ં િવના મધપુાઃ ।
MSS@2731@2અથ યિદ વ ત વતુ વનમિપ વનાભાસઃ॥ ૨૭૩૧॥
MSS@2732@1અિય કુરઙ્ ગ તપાવેનિવભ્રમાદ્ ઉપગતા સ િકરાતપુર મમામ્ ।
MSS@2732@2ઇહ ન પ ય સ દારય મારય ગ્રસ િપબે ત શકુાનિપ જ પતઃ॥ ૨૭૩૨॥
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MSS@2733@1અિય કુરઙ્ ગ તુરઙ્ગમિવક્રમે ત્યજ વનં જવનં ગમનં કુ ।
MSS@2733@2ઇહ વને િવચર ત િહ નાયકાઃ સરુ ભલાેિહતલાેિહતસાયકાઃ॥ ૨૭૩૩॥
MSS@2734@1અિય કુલિનચૂલમૂલાેચ્- છેદનદુઃશીલવી ચવાચાલે ।
MSS@2734@2બકિવઘસપઙ્કસારા ન ચરાત્ કાવેિર ભિવતા સ॥ ૨૭૩૪॥
MSS@2735@1અિય દ્રાે માભનૂ્ મ તમિહમગવા મન સ વઃ કર યાતાે બ ધં યિદહ
િવનય તત્ર િવજયી ।
MSS@2735@2અયં ક્રાેધા માત ત્યજ ત િવનયં ચને્ મદવશાત્ તતઃ સ્ક ધાવારં ન
િકમ ખલમવેાકુલય ત॥ ૨૭૩૫॥
MSS@2736@1અિય ખલુ બિધરાિધરાજ ક રં તુદ સ શલાકિનપાતનને માેહાત્ ।
MSS@2736@2અિનશમિપ સધુાિનધાનવાણી ં રચયતુ માનૈમખુાેઽ તુ વા સમ તે॥ ૨૭૩૬॥
MSS@2737@1અિય ખલુ િવષમઃ પુરાકૃતાનાં ભવ ત િહ જ તષુુ કમર્ણાં િવપાકઃ ।
MSS@2737@2હર શર સ શરાં સ યાિન રેજુઃ શવ શવ તાિન લુઠ ત ગ્ ધ્રપાદાઃ
॥ ૨૭૩૭॥
MSS@2738@1અિય ચિકતમુગ્ધચાતક મ ભુિવ ધાવ સ મુધા િકમુદ્ગ્રીવમ્ ।
MSS@2738@2ગ્રી મે દવા ગ્ વ લત તાિપચ્છાેઽયં ન િવદ્યુ વાન્॥ ૨૭૩૮॥
MSS@2739@1અિય ચકાેરકુટુ બિન કાતરે તરય પક્ષપુટેન કુટુ બકમ્ ।
MSS@2739@2બહુ ગતં િકયદ યવ શ યતે વ્યપગતં ત મરૈ િદતઃ શશી॥ ૨૭૩૯॥
MSS@2740@1અિય ચાતક ચ ચપુુટાત્ ખલય ત જલદાેદ બ દુમિનલશ્ચેત્ ।
MSS@2740@2 દ્વજ અેવ ભાગ્યહીનાે વનદાતા કૃતી જલદઃ॥ ૨૭૪૦॥
MSS@2741@1અિય ચત્ત િવત્તલેશે સહજપ્રે ણા િકયન્નુ લુ ધમ સ ।
MSS@2741@2ન તથાિપ ત દ્વયાેગઃ કેવલમા તે શવનેાિપ॥ ૨૭૪૧॥
MSS@2742@1અિય ચેતાેિવહગ વં િવષયાર યે ભ્રમન્ન સ શ્રા તઃ ।
MSS@2742@2િવશ્રામકામના ચે ચ્છવક પ હે ચરં તષ્ઠ॥ ૨૭૪૨॥
MSS@2743@1અિય જલદ યિદ ન દાસ્ય સ ક ત ચત્ વં ચાતકાય જલક ણકાઃ ।
MSS@2743@2તદયમ ચરેણ ભિવતા સ લલા જ લદાનયાેગ્ય તે॥ ૨૭૪૩॥
MSS@2744@1અિય ત્યક્તા સ ક તૂિર પામરૈઃ પઙ્કશઙ્કયા ।
MSS@2744@2અલં ખેદેન ભપૂાલાઃ િક ન સ ત મહીતલે॥ ૨૭૪૪॥
MSS@2745@1અિય દિયતે તવ વદનં પાયં પાયં મનાેભવાે ગજર્ન્ ।
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MSS@2745@2 મતમવલ બ્ય ત મસ્રા વિપ હતકાન્ હ ત નાે હ ત॥ ૨૭૪૫॥
MSS@2746@1અિય દલદરિવ દ સ્ય દમાનં મર દં તવ િકમિપ લહ તાે મ જુ ગુ જ તુ
ઙ્ગાઃ ।

MSS@2746@2િદ શ િદ શ િનરપેક્ષ તાવક નં િવ વન્ પિરમલમયમ યાે બા ધવાે
ગ ધવાહઃ॥ ૨૭૪૬॥
MSS@2747@1અિય દ નદયાદ્રર્નાથ હે મથુરાનાથ કદાવલાેક્યસે ।
MSS@2747@2હૃદયં વદલાેકકાતરં દિયત ભ્રા ય ત િક કરાે યહમ્॥ ૨૭૪૭॥
MSS@2748@1અિય દુજર્નગ જતને િક સરલે નમ્રમખુી િવષીદ સ વમ્ ।
MSS@2748@2પિરપ થિન દેવક સતુે પિરવાદાેઽિપ તપાે ભ ન્નતૈઃ॥ ૨૭૪૮॥
MSS@2749@1અિય દુ કૃતકેન કેન વ સે હ લકદ્વાિર લવઙ્ ગ પુ પતા સ ।
MSS@2749@2 તબકા તવ પાંસુ ભઃ પર તાઃ પિરતઃ પ્રાઙ્ગણસી ય લુઠ ત॥ ૨૭૪૯॥
MSS@2750@1અિય દૂ ત સખી વમવે મે મદનાે હ ત શતૈઃ શલીમખુૈઃ ।
MSS@2750@2દિયતં તમપુાનયાશુ તત્ સશુકાે િવતિનગર્માેઽ યથા॥ ૨૭૫૦॥
MSS@2751@1અિય ન દતનજૂ િકકરં પ તતં માં િવષમે ભવા બુધાૈ ।
MSS@2751@2કૃપયા તવ પાદપઙ્કજ- સ્થતધૂલીસદશૃં િવભાવય॥ ૨૭૫૧॥
MSS@2752@1અિય પતઙ્ ગ લવઙ્ગલતાવને િપબ મધૂિન િવધૂય મધવુ્રતાન્ ।
MSS@2752@2ઇહ વને ચ વનેચરસકુંલે ન ચ સતામસાતાં ચ િન પણમ્॥ ૨૭૫૨॥
MSS@2753@1અિય પરાિર પ ન્મલયાિનલા વવુરમી જગુરેવ ચ કાેિકલાઃ ।
MSS@2753@2કલમલાે ક લતં તુ ન મે મનઃ સ ખ બભવૂ થવૈ યથષૈમઃ॥ ૨૭૫૩॥
MSS@2754@1અિય િપબત ચકાેરાઃ કૃ નમુન્ના મક ઠ-
ક્રમસર લતચ ચચ્ચ ચવશ્ચ દ્રકા ભઃ ।
MSS@2754@2િવરહિવધુિરતાનાં િવતત્રાણહેતાેભર્વ ત હિરણલ મા યે ન તે ેદિરદ્રઃ
॥ ૨૭૫૪॥
MSS@2755@1અિય બત ગુ ગવ મા મ ક તૂિર યાસીર ખલપિરમલાનાં માૈ લના સાૈરભેણ ।
MSS@2755@2 ગિરગહનગુહાયાં લીનમત્ય તદ નં વજનકમમનુવૈ પ્રાણહીનં કરાે ષ
॥ ૨૭૫૫॥
MSS@2756@1અિય મકર દસ્ય દિન પ દ્મિન મ યે તવવૈ સભુગ વમ્ ।
MSS@2756@2પુ પવતીમિપ ભવતી ં ત્યજ ત ન દ્ધઃ શુ ચહસઃ॥ ૨૭૫૬॥
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MSS@2757@1અિય મદન ન દગ્ધ વં િકમીશને કાપેાત્ િકમુત ર તિવયાેગે ના વભૂમૂર્ખર્
દુઃખમ્ ।
MSS@2757@2અિવિદતપરપીડાે યને મામુ પલાક્ષી- રિહતમિહતપાત્રૈઃ પિત્રવષદુર્નાે ષ
॥ ૨૭૫૭॥
MSS@2758@1અિય મન્મથચૂતમ જિર શ્રવણાયતલાેચને પ્રયે ।
MSS@2758@2અપહૃત્ય મનઃ ક્વ યા સ મે િકમરાજકમત્ર વતર્તે॥ ૨૭૫૮॥
MSS@2759@1અિય મમષૈ ચકાેર શશમુુર્નવે્રર્જ ત સ ધુિપબસ્ય ન શ યતામ્ ।
MSS@2759@2અ શતુમ ધમધીતવતાેઽસ્ય ચ શ શકરાઃ િપબતઃ ક ત શીકરાઃ॥ ૨૭૫૯॥
MSS@2760@1અિય મલયજ મિહમાયં કસ્ય ગરામ તુ િવષય તે ।
MSS@2760@2ઉિદ્ગરતાે યદ્ગરલં ફ ણનઃ પુ ણા સ પિરમલાેદ્ગારૈઃ॥ ૨૭૬૦॥
MSS@2761@1અિય માલ ત સાૈરભસારિવિનર્- જતસિંવકસ કમલાિનલયે ।
MSS@2761@2મધપુાનિવધાૈ મધપુસ્ય પનુભુર્વને ભવતીમહમાકલયે॥ ૨૭૬૧॥
MSS@2762@1અિય ગા ક્ષ તવાધરપ લવે દિયતદ તપદં ન ભવત્યદઃ ।
MSS@2762@2ભવુનમાેહનમ ત્રપદાિઙ્કતં િકમુત ય ત્ર મદં મરયાે ગનઃ॥ ૨૭૬૨॥
MSS@2763@1અિય રાષેમુર કરાે ષ નાે ચેત્ િકમિપ વાં પ્ર ત વાિરધે વદામઃ ।
MSS@2763@2જલદેન તવા થના િવમુક્તા યિપ તાેયાિન મહાન્ ન હા જહા સ॥ ૨૭૬૩॥
MSS@2764@1અિય લઙ્ ઘતમયાર્દ મર મર હરાનલમ્ ।
MSS@2764@2દગ્ધં દગ્ધુમયુક્તં તે જનં િવરહકાતરમ્॥ ૨૭૬૪॥
MSS@2765@1અિય વરાે હત મરદ િપકે યિદ ગતા સ મદ ક્ષણગાેચરાત્ ।
MSS@2765@2અસમસાયકસાયકક લતા વદ ગ મ ય સ મે હૃદયાત્ કથમ્॥ ૨૭૬૫॥
MSS@2766@1અિય િવજહીિહ દૃઢાપેગૂહનં ત્યજ નવસગંમભી વ લભમ્ ।
MSS@2766@2અ ણકરાેદ્ગમ અેષ વતર્તે વરતનુ સ પ્રવદ ત કુકુ્કટાઃ॥ ૨૭૬૬॥
MSS@2767@1અિય િવધું પિર ચ્છ ગુરાેઃ કુતઃ સુ્ફટમ શક્ષ્યત દાહવદા યતા ।
MSS@2767@2ગ્લિપતશભંુગલાદ્ ગરલાત્ વયા િકમુદધાૈ જડ વા વડવાનલાત્॥ ૨૭૬૭॥
MSS@2768@1અિય શાકુિનક કૃતાેઽ જ લિરતરે ન કતીહ વનાપેાયાઃ ।
MSS@2768@2હ વા શકુાન્ િકમેતદ્ િવિપનમસાર વતં કુ ષે॥ ૨૭૬૮॥
MSS@2769@1અિય સ પ્ર ત દેિહ દશર્નં મર પયુર્ સકુ અેષ માધવઃ ।
MSS@2769@2દિયતા વનવ સ્થતં ણાં ન ખલુ પ્રેમ ચલં સહૃુ જને॥ ૨૭૬૯॥
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MSS@2770@1અિય સ પ્રસીદ પાવર્ ત શવાેઽિપ તવ પાદયાેિનપ તતાેઽહમ્ ।
MSS@2770@2 શવ ઇ ત કથં િહ જ પ સ સ િધરગજચમર્સવંીતઃ॥ ૨૭૭૦॥
MSS@2771@1આિય સ ખ કુ ક્ષપં્ર ર ભાદલૈઃ શ શરાિનલં સહચિર તનાૈ
સ કપૂર્રં દુ્રતં પિરલપેય ।
MSS@2771@2સરસ બ સનીપત્રૈ ત પં પ્રયે પિરક પય સુ્ફટ મ ત િવભાે તસ્યા ગેહે
ભવ ત િકલાેક્તયઃ॥ ૨૭૭૧॥
MSS@2772@1અિય સ ખ િનશા િક વા ઘસ્રઃ શશી િકમુ ભાસ્કરઃ સુ્ફર ત પુરતઃ કામઃ
િક વા મમા ત સ વ લભઃ ।
MSS@2772@2પ્ર તપલ મ ત પ્રાણાધીશ પ્રયા િવરહાતુરા કથય ત મુહુમર્ દં મ દં
સખીં સિવધ સ્થતામ્॥ ૨૭૭૨॥
MSS@2773@1અિય સ ખ પિરદાષેાે યતે ચુ બને િક િકમુ કુચપિરર ભે િક રતે
બ્રૂિહ ત યમ્ ।
MSS@2773@2ઇ તિનગદ ત નાથે દ પમાલાેકય તી હિર હિર હિરણાક્ષી હ્ર ીસમુદ્રે િનમગ્ ા
॥ ૨૭૭૩॥
MSS@2774@1અિય સ ખ મમ પ્રાણાધીશાે ગતાે િવષયા તરં
કુસમુિવ શખ ત માદુચ્ચૈદુર્નાે ત તનું શરૈઃ ।
MSS@2774@2લઘુ કુ તથા યત્નં યને મરાિધિનવારણે પટુતરમતે તસ્યાશુ
સ્યાિદહાગમનં તતઃ॥ ૨૭૭૪॥
MSS@2775@1અિય સ ખ શ તઃ સ ખવત્ પ તિર ત િક વં ન ના સ ।
MSS@2775@2શ તાેઽ તસ ખવદુપપ તિરત્યા લ કથં વયાિપ નાબાેિધ॥ ૨૭૭૫॥
MSS@2776@1અિય સર સજ સાયં સિંનધાનં વદ યં ભ્રમર ઉપગતાેઽયં ચૂતમાલાં
િવહાય ।
MSS@2776@2અનપુમમધુલાેભાદ્ દૂરતઃ સાપં્રતં તદ્ ઇદમનુ ચતમેતન્ મુદ્રણં
યન્મખુસ્ય॥ ૨૭૭૬॥
MSS@2777@1અિય સરલે તાવિદમા ઉપદેશ ગરાે િવશ ત કણાર્ તઃ ।
MSS@2777@2યાવન્ના તભૂર્તં તચ્ચેત સ મામકં ચેતઃ॥ ૨૭૭૭॥
MSS@2778@1અિય સતુનુશર રે ત પમા હ્ય તૂણ િવરચય મમ ક ઠે બ ધનં
બાહુવ લ્યા ।
MSS@2778@2ઇ તિનગદ ત નાથે દ પમાલાેકય તી હિર હિર હિરણાક્ષી હ્ર ીસમુદ્રે િનમગ્ ા
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॥ ૨૭૭૮॥
MSS@2779@1અિય સુ દિર તવ વદનં િનતં્ય પૂણ સધુાિનિધમર્ વા ।
MSS@2779@2હ ત પતત્યુપિરષ્ટાન્ મ યેઽ બુિધ િનત્યમવેાસાૈ॥ ૨૭૭૯॥
MSS@2780@1અિય સુ દિર સ પ્ર ત પ ય પુરશ્ચરમાચલમ તકમે ત રિવઃ ।
MSS@2780@2સમપુૈ ત તમઃપટલીજિટલા રજની કુ કામકલાઃ સકલાઃ॥ ૨૭૮૦॥
MSS@2781@1અિય વયૂ યૈરશિનક્ષતાપેમં મમાદ્ય ત્તા ત મમં બતાેિદતા ।
MSS@2781@2મખુાિન લાેલા ક્ષ િદશામસશંયં દશાિપ શૂ યાિન િવલાેકિય ય સ॥ ૨૭૮૧॥
MSS@2782@1અિય હ તગતૈઃ પ્રાણૈરમી ભઃ ક દુકૈિરવ ।
MSS@2782@2અપયર્ તરસં મુગ્ધે િકયત્ ક્ર િડતુ મચ્છ સ॥ ૨૭૮૨॥
MSS@2783@1અિય હારલતે સહંર હરહંુકૃ તદગ્ધદેહસકં્ષાેભમ્ ।
MSS@2783@2સદ્ભાવ નુર ક્તનર્િહ ર યા પ યનાર ણામ્॥ ૨૭૮૩॥
MSS@2784@1અિય હૃદય દયાં મિય કુ કુરઙ્ગનયનાં િવના બધાન તમ્ ।
MSS@2784@2ટસિદ ત ઝિટ ત સુ્ફટ વા સુ્ફટ મદમુકં્ત ગ તનાર્ યા॥ ૨૭૮૪॥
MSS@2785@1અયુક્તં બહુ ભાષ તે યત્ર કુત્રાિપ શરેતે ।
MSS@2785@2નગ્ ા િવ ક્ષ ય ગાત્રા ણ સ જરા ઇવ મદ્યપાઃ॥ ૨૭૮૫॥
MSS@2786@1અયુક્તં યુક્તં વા યદ ભિહતમજ્ઞને િવભનુા તુયાદેતિન્નત્યં જડમિપ
ગુ ં તસ્ય િવનુયાત્ ।
MSS@2786@2િવવ સનુઃ હ્યં કથમિપ સભાયામ ભનયેત્ વકાય સતંુષ્ટે
ક્ષ ત ત રહસ્યવે કથયેત્॥ ૨૭૮૬॥
MSS@2787@1અયુક્તં વા મનાે યુક્તં યુક્તં નીચસ્ય દૂષણમ્ ।
MSS@2787@2અ તં રાહવે ત્યુિવષં શકંરભષૂણમ્॥ ૨૭૮૭॥
MSS@2788@1અયુક્તઃ પ્રાકૃતઃ ત ધઃ શઠાે નૈકૃ તકાેઽલસઃ ।
MSS@2788@2િવષાદ દ ઘર્સતૂ્રી ચ કતાર્ તામસ ઉચ્યતે॥ ૨૭૮૮॥
MSS@2789@1અયુક્તચારં દુદર્શર્મ્ અ વાધીનં નરાિધપમ્ ।
MSS@2789@2વજર્ય ત નરા દૂરાન્ નદ પઙ્ક મવ દ્વપાઃ॥ ૨૭૮૯॥
MSS@2790@1અયુક્ત પં િકમતઃપરં ભવેત્ િત્રનતે્રવક્ષઃ સલુભં તવાિપ યત્ ।
MSS@2790@2 તનદ્વયેઽ મન્ હિરચ દના પદે પદં ચતાભ મરજઃ કિર ય ત॥ ૨૭૯૦॥
MSS@2791@1અયુતં િનયુતં વાિપ પ્રિદશ તુ પ્રાકૃતાય ભાેગાય ।
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MSS@2791@2ક્ર ણ ત ન બ વદલૈઃ કૈવલ્યં પચ્ચષૈમૂર્ઢાઃ॥ ૨૭૯૧॥
MSS@2792@1અયુ યમાનસ્યાે પાદ્ય બ્રાહ્મણસ્યા ગઙ્ગતઃ ।
MSS@2792@2દુઃખં સમુહદા ાે ત પ્રેત્યાપ્રાજ્ઞતયા નરઃ॥ ૨૭૯૨॥
MSS@2793@1અયે ક રશ્રેણીપિર ઢ થા વાસરશતં તરાેરસ્ય સ્ક ધે ગમય ત
ફલાશારભસતઃ ।
MSS@2793@2યદા પુ પાર ભે મખુમ લિનમા િકશકુતરાે તદૈવા ભજ્ઞાતં ફ લપિરચયાે
દુલર્ભ ઇતઃ॥ ૨૭૯૩॥
MSS@2794@1અયે કેયં ધ યા ધવલગ્ હવાતાયનગતા તુલાકાેિટક્વાણૈિવષમિવ શખં
ગરય ત ।

MSS@2794@2પુરા યા પ્રાણેશે ગતવ ત કૃતા પુ પધનષુા શરાસારૈ
રાિત્રિદવમકૃપમુ ગરકૃશા॥ ૨૭૯૪॥
MSS@2795@1અયે કેયં લીલાધવલગ્ હવાતાયનતલે તુલાકાેિટક્વાણૈઃ કુસમુધનષંુ
ગરય ત ।

MSS@2795@2અહાે નતે્રદ્વ દં્વ િવલસ ત િવલઙ્ઘ્ય શ્રુ તપથં કથં ન ત્રૈલાેક્યં
જય ત મદનઃ મેરવદનઃ॥ ૨૭૯૫॥
MSS@2796@1અયે કેલીગ્ હ ત ભ િક કૃતં સકૃુતં વયા ।
MSS@2796@2પયર્ઙે્ક વ લભં ત્ય વા વામા લઙ્ગ ત માિનની॥ ૨૭૯૬॥
MSS@2797@1અયે કાે નીતે િનજપુ ષસઙ્ગાે િહ ન તથા યથા ચેતઃ સ્ત્રીણાં
પરપુ ષસઙ્ગાે રમયતે ।
MSS@2797@2અિપ વૈરં ભુક્તા િદવસમ ખલં વાસરકૃતા કર પશાર્િદ દાેમુર્કુલય ત
નતે્રા ણ ન લની॥ ૨૭૯૭॥
MSS@2798@1અયે કાેઽયં દ્ધાે ગ્ હપિર ઢઃ િક તવ િપતા ન મે ભતાર્ િકતુ
વ્યપગતદગૃ યચ્ચ બિધરઃ ।
MSS@2798@2હુહંુ શ્રા તાેઽદ્યાહં શશિયષુિરહૈવાપવરકે ક્વ યા મ યાં યા મ વિપ મ
નનુ િનદશમશકે॥ ૨૭૯૮॥
MSS@2799@1અયે જલિધન દનીનયનનીર લ બન-
વલ વલન જ વર વરભર વરાભઙ્ગુરમ્ ।

MSS@2799@2પ્રભાતજલ ેન્નમદ્ગિરમગવર્સવકષજૈર્ગિ ત્રતયરાેચનૈઃ શ શરયાશુ
માં લાેચનૈઃ॥ ૨૭૯૯॥
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MSS@2800@1અયે તાલ વ્રીડાં વ્રજ ગુ તયા ભા ત ન ભવાન્ ફલે ન ચ્છાયા નાે
કિઠનપિરવારાે િહ ભવતઃ ।
MSS@2800@2ઇયં ધ યા ધ યા સરલકદલી સુ દરદલા પરાત્માનં મ યે સખુય ત
ફલનેા તવતા॥ ૨૮૦૦॥
MSS@2801@1અયે િદષ્ટ ા નષ્ટાે મમ ગ્ હિપશાચીપિરચયઃ પરા તં્ત માેહાત્ સુ્ફર ત
ચ મનાગ્ બ્રહ્મ ણ મનઃ ।
MSS@2801@2િવકારાેઽ યક્ષાણાં ગ લત ઇવ િનભાર્ ત િવષયાત્ તથાિપ ક્ષતે્રજ્ઞઃ
હય ત વનાય પ્ર ત મુહુઃ॥ ૨૮૦૧॥

MSS@2802@1અયે દૂરભ્રા તં િવષયિવષમાર યિવપથે પિરભ્રા તં ચેતાે મમ
િવધુિરતં વૈરમધનુા ।
MSS@2802@2િનરાવત િનત્યે સ્થરિનરવધાનભ્રમમયે
િવવેકપ્રભ્ર ય દ્વકૃ તપરમાન દજલધાૈ॥ ૨૮૦૨॥
MSS@2803@1અયે નીલગ્રીવ ક્વ કથય સખે તેઽદ્ય મનુયઃ પરં તાષેં યષેાં તવ
વરિવલાસાે િવતનુતે ।
MSS@2803@2અમી દૂરાત્ કૂ્રરાઃ ક્વ ણત મદમાક યર્ સહસા વર તે હ તું વામહહ
શબરાઃ પુઙ્ ખતશરાઃ॥ ૨૮૦૩॥
MSS@2804@1અયે પ તમ ડલીમુકુટરત્ન યુ મદ્ભુ - મહાે મત તસજુંષા બત
ભવ પ્રતાપા ચષા ।
MSS@2804@2 દ્વષામ ત શં યશઃ પ્રકટપારદાે માપનાદ્ ઉદુસુ્ફટત તારકાઃ
કપટતાે િવહાય તટે॥ ૨૮૦૪॥
MSS@2805@1અયે પાથાવેાહ સ્થગય કકુભાેઽ યા તત ઇત ત્યજૈતાં સીમાનં વસ ત
મુિનરસ્યાં કલશભૂઃ ।
MSS@2805@2ઉદ ચ કાપેેઽ મન્ સ જલિધરિપ સ્થાસ્ય ત ન તે યતઃ પાયં પાયં
સ લલ મહ શાૈય પ્રથય સ॥ ૨૮૦૫॥
MSS@2806@1અયે મધપુ મા કૃથા બત થા મનાેદ નતાં તષુારસમયે
લતાશતિનષવેણવ્યાકુલઃ ।
MSS@2806@2ઇયં પુરત અેવ તે સરસપુ પમાસાેદયે રસાલનવમ જર મધુઝર
જર જૃ ભતે॥ ૨૮૦૬॥
MSS@2807@1અયે મમાેદા સતમવે જહ્વયા દ્વયેઽિપ ત મન્નન તપ્રયાજેને ।
MSS@2807@2ગરાૈ ગરઃ પ લવનાથર્લાઘવે મતં ચ સારં ચ વચાે િહ વા ગ્મતા
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॥ ૨૮૦૭॥
MSS@2808@1અયે માતદૃર્ ટ્વા મખુમ તભાનુભ્રમવશાત્ કચચ્છદ્મા રાહુવર્સ ત
િકમુ ણાતર લતઃ ।
MSS@2808@2િકમવેં ક દપાર્ તકત ણ સ દૂરસર ણચ્- છલાદ્ભાેક્તું ભૂયાે બિહિરવ
રસજ્ઞાં કલય ત॥ ૨૮૦૮॥
MSS@2809@1અયે માત તાતઃ ક્વ ગત ઇ ત યદ્વિૈર શશનુા દર ગેહે લીના િન ત મહ
ષ્ટા વજનની ।

MSS@2809@2કરેણાસ્યં તસ્ય દુ્રતમથ િન દ્ યાશ્રુ તયા િવિનઃશ્વસ્યસ્ફારં
શવ શવ દશૃવૈાેત્તરય ત॥ ૨૮૦૯॥
MSS@2810@1અયે મુક્તારત્ન પ્રસર બિહ દ્દય્ાેતય ગ્ હાન્ અિપ ક્ષાેણી દ્રાણાં કુ
ફલવતઃ વાનિપ ગુણાન્ ।
MSS@2810@2િકમત્રવૈાત્માનં જરય સ મુધા શુ ક્તકુહરે મહાગ ભીરાેઽયં જલિધિરહ
ક વાં ગણય ત॥ ૨૮૧૦॥
MSS@2811@1અયે યિદ સમીહસે પરપુરાવરાેધં પ્રભાે તદાકલય મદ્વચઃ િકમિપ
દપર્નારાયણ ।
MSS@2811@2પ્રતીપ પનાગર નયનનીરક લાે લની- સમુત્તરણચાતુર ં
તુરગરા જમ યાપય॥ ૨૮૧૧॥
MSS@2812@1અયે લા ઉચ્ચૈઃ પ થ વચનમાક યર્ ગ્ િહણી શશાેઃ કણા યત્નાત્
સિુપિહતવતી દ નવદના ।
MSS@2812@2મિય ક્ષીણાપેાયે યદકૃત દશૃાવશ્રુબહુલે તદ તઃશલં્ય મે વમ સ
પનુ દ્ધતુર્મુ ચતઃ॥ ૨૮૧૨॥
MSS@2813@1અયે વાપીહંસા િનજવસ તસકંાેચિપશનું કુ વં મા ચેતાે િવય ત ચલતાે
વીક્ષ્ય િવહગાન્ ।
MSS@2813@2અમી તે સારઙ્ગા ભવુનમહનીયવ્રત તાં િનર હાણાંયષેાં ણ મવ
ભવ ત્ય બુિનધયઃ॥ ૨૮૧૩॥
MSS@2814@1અયે વારાં રાશે ક તપયપયાે બ દુિવભવૈરમી ભમાર્ ગવ વહ િનરવલપેા
િહ કૃ તનઃ ।
MSS@2814@2ન િક લાપેામુદ્રાસહચરકરક્રાેડકુહરે ભવાન્ દષૃ્ટઃ કષં્ટ
પ્રચલજલજ તવુ્ય તકરઃ॥ ૨૮૧૪॥
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MSS@2815@1અયે વારાં રાશે કુ લશકરકાપેપ્ર તભયાદ્ અયં પક્ષપ્રે ણા
ગિરપ તસતુ વામપુગતઃ ।
MSS@2815@2 વદ તવાર્ તવ્યાે યિદ પનુરયં વાડવ શખી પ્રદ પ્તઃ પ્રત્યઙ્ગં
ગ્લપય ત તતઃ કાેઽસ્ય શરણમ્॥ ૨૮૧૫॥
MSS@2816@1અયે સધુાકૈરિવ ણ વ્યધાિય મુધા સધુાધામિન બ ધુભાવઃ ।
MSS@2816@2જનાપવાદઃ પિરતઃ પ્રયાતઃ સમાગમાે હ ત ન તુ તઃ॥ ૨૮૧૬॥
MSS@2817@1અયેઽ તમયતે શશી નિહ કૃશીભવત્યાગ્રહાે િવન ય ત તમાે હઠં
િકમ મ યપા તે મનઃ ।
MSS@2817@2સ ખ પ્રકિટતાેઽ ણાે ન ક ણાેદય તે મનાક્ પ્રયા ત ખલુ યા મની ન
િવમનીકૃથા નાયકમ્॥ ૨૮૧૭॥
MSS@2818@1અયે વગર્ઃ વગર્ઃ ક તિદવસમાગર્ઃ પ્રવસતાં પુર તુઙ્ગાૈ સ્યાતાં યિદ
ન કુચકુ ભાૈ ગદશૃઃ ।
MSS@2818@2અયાચં પાથેયં સલુભ[મુભયં] મૂલફલયાેઃ પયઃ સ્થાને સ્થાને પ થ
પ થ ચ િવશ્રામતરવઃ॥ ૨૮૧૮॥
MSS@2819@1અયે હેલાવેલાતુ લતકુલશલૈે જલિનધાૈ કુતાે વારામાેઘં બત જલદ માેઘં
િવતર સ ।
MSS@2819@2સમ તાદુત્તાલ વલદનલક લાકવલન- ક્લમાપેેતાનેતાનપુચર પયાે ભિવટિપનઃ
॥ ૨૮૧૯॥
MSS@2820@1અયાેગ મ વભવં ન વેદનાં િહતાય મેઽભૂિદયમનુ્મિદ તા ।
MSS@2820@2ઉદે ત દાષેાદિપ દાષેલાઘવં કૃશ વમજ્ઞાનવશાિદવનૈસઃ॥ ૨૮૨૦॥
MSS@2821@1અયાેગ્યવ તુભરણાત્ ભજેદ્યાેગ્યાેઽિપ દુષ્ટતામ્ ।
MSS@2821@2રક્ષણાયે દ્રદત્તા સ વહન્ વ્યાધાેઽભવન્મુિનઃ॥ ૨૮૨૧॥
MSS@2822@1અયાે યામટવીભૂતાં િપત્રા ભ્રાત્રા ચ વ જતામ્ ।
MSS@2822@2િપપાસાતાઽનુધાવા મ ક્ષીણતાેયાં નદ મવ॥ ૨૮૨૨॥
MSS@2823@1અ યિય સાહસકાિર ણ િક તવ ચઙ્ક્રમણને ।
MSS@2823@2ટસિદ ત ભઙ્ગમવા સ્ય સ કુચયુગભારભરેણ॥ ૨૮૨૩॥
MSS@2823A@1અરક્તે ન સખંુ વે ત્ત નારક્તાે દુઃખમશ્નુતે ।
MSS@2823A@2દુઃખાનાં ચ સખુાનાં ચ રક્ત અેવા પદં સદા॥
MSS@2824@1અર ક્ષતં તષ્ઠ ત દૈવર ક્ષતં સરુ ક્ષતં દૈવહતં િવન ય ત ।
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MSS@2824@2 વત્યનાથાેઽિપ વને િવસ જતઃ કૃતપ્રયત્નાેઽિપ ગ્ હે ન વ ત॥ ૨૮૨૪॥
MSS@2825@1અર ક્ષતં ભવેત્ સતં્ય દૈવં તમવે રક્ષ ત ।
MSS@2825@2દૈવને ના શતં યત્તુ તસ્ય રક્ષા ન દૃ યતે॥ ૨૮૨૫॥
MSS@2826@1અર ક્ષતા ગ્ હે દ્ધાઃ પુ ષૈરાપ્તકાિર ભઃ ।
MSS@2826@2આત્માનમાત્મના યા તુ રક્ષેયુ તાઃ સરુ ક્ષતાઃ॥ ૨૮૨૬॥
MSS@2827@1અર ક્ષતારં રા નં બ લષડ્ભાગહાિરણમ્ ।
MSS@2827@2તમાહુઃ સવર્લાેકસ્ય સમગ્રમલહારકમ્॥ ૨૮૨૭॥
MSS@2828@1અરક્ષ્યમાનાઃ કુવર્ ત ય ક ચત્ િક વષં પ્ર ઃ ।
MSS@2828@2ત માત્તુ પતેરધ ય માદ્ ગ્ હ્ણાત્યસાૈ કરાન્॥ ૨૮૨૮॥
MSS@2829@1અર યં ર ક્ષતં સહાત્ ત માત્ સહઃ સરુ ક્ષતઃ ।
MSS@2829@2ઇત્ય યાે યસ્યાપેકારે મત્ર વં તિન્નબ ધનમ્॥ ૨૮૨૯॥
MSS@2830@1અર યં સારઙ્ગૈ ગિરકુહરગભાર્શ્ચ હિર ભિદશાે િદઙ્માતઙ્ગૈઃ
સ લલમુ ષતં પઙ્કજવનૈઃ ।
MSS@2830@2 પ્રયાચ મર્ ય તનવદનસાૈ દયર્િવ જતૈઃ સતાં માને લાને મરણમથવા
દૂરગમનમ્॥ ૨૮૩૦॥
MSS@2831@1અર યબી જ લદાનલા લતા તથા ચ તસ્યાં હિરણા િવશશ્વસઃુ ।
MSS@2831@2યથા તદ યનૈર્યનૈઃ કુતૂહલાત્ પુરઃ સખીનામ મમીત લાેચને॥ ૨૮૩૧॥
MSS@2832@1અર ય િદતં કૃતં શવશર રમુદ્વ તતં સ્થલેઽ જમવરાેિપતં
સુ ચરમષૂરે વ ષતમ્ ।
MSS@2832@2શ્વપુચ્છમવના મતં બિધરકણર્ પઃ કૃતઃ કૃતા ધમખુમ ડના
યદબુધાે જનઃ સિેવતઃ॥ ૨૮૩૨॥
MSS@2833@1અર યહિરણગ્રામમ્ આચક્રામ હુતાશનઃ ।
MSS@2833@2ઇ દાેઃ ક્રાેડ ગં ધતુર્મ્ ઇવ ધૂમાે નભાે યયાૈ॥ ૨૮૩૩॥
MSS@2834@1અર યાની ક્વેયં તકનકસતૂ્રઃ ક્વ ચ ગઃ ક્વ મુક્તાહારાેઽયં
ક્વ ચ સ પતગઃ ક્વેયમબલા ।
MSS@2834@2ક્વ ત ક યારત્નં લ લતમિહભતુર્ઃ ક્વ ચ વયં વમાકૂતં ધાતા િકમિપ
િન તં પ લવય ત॥ ૨૮૩૪॥
MSS@2835@1અર યે પુ પતા ક્ષા દૂરસ્થાને ચ બા ધવાઃ ।
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MSS@2835@2સ દ્ધનેાિપ િક તને યઃ કાલે નાપે તષ્ઠ ત॥ ૨૮૩૫॥
MSS@2836@1અર તિરયમપુૈ ત માં ન િનદ્રા ગણય ત તસ્ય ગુણાન્ મનાે ન દાષેાન્ ।
MSS@2836@2િવગલ ત રજની ન સગંમાશા વ્રજ ત તનુ તનુતાં ન ચાનુરાગઃ॥ ૨૮૩૬॥
MSS@2837@1અરત્નાલાેકસહંાયર્મ્ અવાય સયૂર્ર મ ભઃ ।
MSS@2837@2દૃ ષ્ટરાેધકરં યનૂાં યાવૈનપ્રભવં તમઃ॥ ૨૮૩૭॥
MSS@2838@1અરયાેઽિપ િહ મત્ર વં યા ત દ ડવતાે ધ્રવુમ્ ।
MSS@2838@2દ ડપ્રાયાે િહ પ તભુર્ન યાક્ર ય મેિદનીમ્॥ ૨૮૩૮॥
MSS@2839@1અરયાેઽિપ િહ સધંેયાઃ સ ત કાયાર્થર્ગાૈરવે ।
MSS@2839@2અિહમષૂકવદ્ દેવા હ્યથર્સ્ય પદવી ં ગતૈઃ॥ ૨૮૩૯॥
MSS@2840@1અરલૂ ક્ષપત્રાણાં લપેાે ગાેમખુરાેગહૃત્ ।
MSS@2840@2ગાનેાસસભંવઃ ક્ષારાે હ ત પુ પં ચરાેદ્ભવમ્॥ ૨૮૪૦॥
MSS@2841@1અરિવ દ મદં વીક્ષ્ય ખેલ ખ જનમ જુલમ્ ।
MSS@2841@2 મરા મ વદનં તસ્યાશ્ચા ચ ચલલાેચનમ્॥ ૨૮૪૧॥
MSS@2842@1અરિવ દ દમકર દતુ દલાે મ દે ત મ દ મહ મ દરાચલાત્ ।
MSS@2842@2સરુતા તતા તસદુતીમત લકા- કબર પર મલઝર પર તઃ॥ ૨૮૪૨॥
MSS@2843@1અરિવ દેષુ કુ દેષુ ર મતં કાલયાેગતઃ ।
MSS@2843@2અયે માક દ નીિહ તવવૈાયં મધવુ્રતઃ॥ ૨૮૪૩॥
MSS@2844@1અર મ બ બં સયૂર્સ્ય વિહ્ન ચવૈાંશમુા લનમ્ ।
MSS@2844@2દૃ ટૈ્વકાદશમાસાત્તુ નરાે નાેદ્ર્ વં તુ વ ત॥ ૨૮૪૪॥
MSS@2845@1અરસાિપ િહ વાગ્ ભા ત પ્રાેક્તાવસર અેવ િહ ।
MSS@2845@2સવર્ ચત્તપ્રમાેદાય ગા લદાનં કરગ્રહે॥ ૨૮૪૫॥
MSS@2846@1અર સકજનભાષણતાે ર સકજનૈઃ સહ વરં કલહઃ ।
MSS@2846@2લ બકુચા લઙ્ગનતાે લકુચકુચાપાદતાડનં શ્રેયઃ॥ ૨૮૪૬॥
MSS@2847@1અરાજકે વલાેકે દુબર્લા બલવત્તરૈઃ ।
MSS@2847@2બા ય તે ન ચ િવત્તષેુ પ્રભુ વ મહ કસ્ય ચત્॥ ૨૮૪૭॥
MSS@2848@1અરાજકે તુ લાેકેઽ મ ત માદ્ રા િવધીયતામ્ ।
MSS@2848@2રા રાજે્ય ચરં રક્ષાં કૃ વા વગર્મવા ુયાત્॥ ૨૮૪૮॥
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MSS@2849@1અરાજકેષુ રાષ્ટ્ર ેષુ ધમા ન હ્યવ તષ્ઠતે ।
MSS@2849@2પર પરં ચ બાધ તે સવર્થા િધગરાજકમ્॥ ૨૮૪૯॥
MSS@2850@1અરાજકે િહ લાેકેઽ મન્ સવર્તાે િવદુ્રતે ભયાત્ ।
MSS@2850@2રક્ષાથર્મસ્ય સવર્સ્ય રા નમ જત્ પ્રભુઃ॥ ૨૮૫૦॥
MSS@2851@1અરા ત ભયુર્િધ સહયુ વનાે હતાઞ્ જઘૂક્ષવઃ શ્રુતરણતૂયર્િનઃ વનાઃ ।
MSS@2851@2અકુવર્ત પ્રથમસમાગમાે ચતં ચરાે જ્ઝતં સરુગ ણકાઃ પ્રસાધનમ્॥ ૨૮૫૧॥
MSS@2852@1અરા તિવક્રમાલાેકિવક વરિવલાેચનઃ ।
MSS@2852@2કૃપાણાેદગ્રદાેદર્ ડઃ સ સહસ્રાયુધીય ત॥ ૨૮૫૨॥
MSS@2853@1અરાલકે યા અલકે િવધાત્રા િવધીયમાને ચલતૂ લકાગ્રાત્ ।
MSS@2853@2ચ્યુતસ્ય બ દાેર સતસ્ય માગર્- રેખવે રેજે નવરાેમરા ॥ ૨૮૫૩॥
MSS@2854@1અરાવ યુ ચતં કાયર્મ્ આ ત યં ગ્ હમાગતે ।
MSS@2854@2છેત્તુમ યાગતે છાયાં નાપેસહંરતે દુ્રમઃ॥ ૨૮૫૪॥
MSS@2855@1અિર મત્રમુદાસીનં મ યસ્થં સ્થિવરં ગુ મ્ ।
MSS@2855@2યાે ન બુ ય ત મ દાત્મા સ ચ સવર્ત્ર ન ય ત॥ ૨૮૫૫॥
MSS@2856@1અિરણા સહ સવંાસાદ્ િવષેણ સહ ભાજેનાત્ ।
MSS@2856@2પા મના સહ સાૈહાદાર્ન્ મરણં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૮૫૬॥
MSS@2857@1અિરતાેઽ યાગતાે દાષેઃ શત્રુસવંાસકાિરતઃ ।
MSS@2857@2સપર્સવંાસધ મ વાન્ િનત્યાેદ્વગેેન દૂ ષતઃ॥ ૨૮૫૭॥
MSS@2858@1 યતે લક્ષબી શાત્ કપાેતાિદવ શા મલેઃ ।
MSS@2858@2ઉદ્વગેજનનાે િનતં્ય પશ્ચાદિપ ભયાવહઃ॥ ૨૮૫૮॥
MSS@2859@1અિરપક્ષા શ્રતે મત્રે મમર્વેિદ પ્રયવંદે ।
MSS@2859@2િવશ્વાસાે નવૈ કતર્વ્યઃ યિદ સાક્ષાદ્ હ પ તઃ॥ ૨૮૫૯॥
MSS@2860@1અિર ભ જતૈરશક્તૈિવજ્ઞા યં સવેકૈઃ પ્રભાને તઃ ।
MSS@2860@2િવષયૈ જતાેઽ મ શભંાે તવ યચ્છ્લાઘ્યં તદારચય॥ ૨૮૬૦॥
MSS@2861@1અિરવધદેહશર રઃ સહસા ર થસતૂતુરગપાદાતઃ ।
MSS@2861@2ભા ત સદાનત્યાગઃ સ્થરતાયામવિનતલ તલકઃ॥ ૨૮૬૧॥
MSS@2862@1અિરશ્ચ મતં્ર ભવ ત મતં્ર ચાિપ પ્રદુ ય ત ।
MSS@2862@2અિનત્ય ચત્તઃ પુ ષ ત મન્ કાે નામ િવશ્વસતે્॥ ૨૮૬૨॥
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MSS@2863@1અિરષઙ્વગર્ અેવાયમ્ અસ્યા તાત પદાિન ષટ્ ।
MSS@2863@2તષેામેકમિપ ચ્છ દન્ ખ જય ભ્રમર ં શ્રયમ્॥ ૨૮૬૩॥
MSS@2864@1અિરષ્ટાિન મહારાજ શ ◌ૃ વક્ષ્યા મ તાિન તે ।
MSS@2864@2યષેામાલાેકનાન્ ત્યુઃ િનજં ના ત યાેગિવત્॥ ૨૮૬૪॥
MSS@2865@1અ ંતુદં પ ષં ક્ષવાચં વાક્ક ટકૈિવતુદ તં મનુ યાન્ ।
MSS@2865@2િવદ્યાદલ મીકતમં જનાનાં મખુે િનબદ્ધાં િનરૃ ત વહ તમ્॥ ૨૮૬૫॥
MSS@2866@1અ ચિનશયા િવના શશી શ શના સાિપ િવના મહત્તમઃ ।
MSS@2866@2ઉભેયને િવના મનાેભવ- સુ્ફિરતં નવૈ ચકા ત કા મનાેઃ॥ ૨૮૬૬॥
MSS@2867@1અ ણિકરણ લૈર તિરક્ષે ગતક્ષ ચલ ત શ શરવાતે મ દમ દં
પ્રભાતે ।
MSS@2867@2યવુ તજનકદ બે નાથમુક્તાૈષ્ઠ બ બે ચરમ ગિરિનત બે ચ દ્ર બ બં
લલ બે॥ ૨૮૬૭॥
MSS@2868@1અ ણિકરણે વહ્નાૈ લા નુડૂિન જુહાે ત યા પિરણય ત તાં સં યામેતામવૈ મ
મ ણિદવઃ ।
MSS@2868@2ઇય મવ સ અેવા ગ્ ભ્રા ત કરાે ત પુરાયતઃ કરમિપ ન ક તસ્યવૈાે કઃ
સકાૈતુકમી ક્ષતુમ્॥ ૨૮૬૮॥
MSS@2869@1અ ણજલજરા મુગ્ધહ તાગ્રપાદા બહુલમધપુમાલાક જલે દ વરાક્ષી ।
MSS@2869@2અનપુત ત િવરાવૈઃ પિત્રણાં વ્યાહર તી રજિનમ ચર તા પવૂર્સં યા
સતુવે॥ ૨૮૬૯॥
MSS@2870@1અ ણદલન લ યા નગ્ધપાદારિવ દા કિઠનતનુધર યાં યાત્યક માત્
ખલ તી ।
MSS@2870@2અવિન તવ સતુેયંપાદિવ યાસદેશે ત્યજ િનજ કિઠન વં નક યાત્યર યમ્
॥ ૨૮૭૦॥
MSS@2871@1અ ણનયનં સભ્રૂભઙ્ગં દરસુ્ફિરતાધરં સતુનુ શ શનઃ ક્લષ્ટાં
કા ત કરાેતુ તવાનનમ્ ।
MSS@2871@2કૃતમનનુયૈઃ કાપેાેઽયં તે મન વિન વધર્તામ્ ઇ ત ગિદતયા શ્લષ્ટાે
દેવ્યા શવાય શવાેઽ તુ વઃ॥ ૨૮૭૧॥
MSS@2872@1અ ણમિપ િવદુ્રમદંુ્ર દુલતરં ચાિપ િકસલયં બાલે ।
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MSS@2872@2અધર કરાે ત િનતરાં તવાધરાે મધુિરમા તશયાત્॥ ૨૮૭૨॥
MSS@2873@1અ ણરાગિનષેિધ ભરંશકૈુઃ શ્રવણલ ધપદૈશ્ચ યવાઙુ્કરૈઃ ।
MSS@2873@2પર તાિવ તૈશ્ચ િવલા સનઃ મરબલૈરબલૈકરસાઃ કૃતાઃ॥ ૨૮૭૩॥
MSS@2874@1અ ણતા ખલશલૈવના મુહુિવદધતી પ થકાન્ પિરતાિપનઃ ।
MSS@2874@2િવકચિકશકુસહં ત ચ્ચકૈ દવહદ્દવહવ્યવહ શ્રયમ્॥ ૨૮૭૪॥
MSS@2875@1અ ણે ચ ત ણ નયને તવ મ લનં ચ પ્રયસ્ય મખુમ્ ।
MSS@2875@2મખુમાનતં ચ સ ખતે વ લતશ્ચાસ્યા તરે મર વલનઃ॥ ૨૮૭૫॥
MSS@2876@1અ ણાેદયવેલાયાં દશાહેન ફલં લભેત્ ।
MSS@2876@2ગાેિવસજર્નવેલાયાં સદ્યઃ ફલદ ઇ યતે॥ ૨૮૭૬॥
MSS@2877@1અ ધતીકામપુરંિધ્રલ મી- જ ભ દ્વષદ્દારનવા બકાનામ્ ।
MSS@2877@2ચતુદર્શીયં તિદહાે ચતવૈ ગુ ફદ્વયાપ્તા યદદૃ ય સ દ્ધઃ॥ ૨૮૭૭॥
MSS@2878@1અ યન્ કુ્ર યમાનસ્ય સકૃુતં નામ િવ દ ત ।
MSS@2878@2દુ કૃતં ચાત્મનાે મષ યત્યેવાપમા ષ્ટ વૈ॥ ૨૮૭૮॥
MSS@2879@1અ પાેઽિપ સુ પાેઽિપ આઢ ાેઽિપ દ્રવ્યવ જતઃ ।
MSS@2879@2દુઃશીલઃ શીલયુક્તાે વા સ્ત્રીણાં ભતાર્િધદેવતા॥ ૨૮૭૯॥
MSS@2880@1અરે ચેતાેમ સ્ય ભ્રમણમધનુા યાવૈનજલે ત્યજ વં વચ્છ દં
યવુ તજલધાૈ પ ય સ ન િકમ્ ।
MSS@2880@2તનૂ લી લં તનયુગલતુ બીફલયુતં મનાેભૂઃ કૈવતર્ઃ ક્ષપ ત
ર તત તુ પ્ર તમુહુઃ॥ ૨૮૮૦॥
MSS@2881@1અરે દૈવ વદાયત્તં કામં િવત્તાિદ ગચ્છતુ ।
MSS@2881@2મમાયતં્ત પનુ ર્તં્ત હતુ કસ્યેહ યાેગ્યતા॥ ૨૮૮૧॥
MSS@2882@1અરે યમભટાઃ શઠાઃ કપટિવગ્રહે તૂદ્ભટા િનવેદયત વાે યમં ન ચ
તવાિધકારાે મિય ।
MSS@2882@2અહં ચ શવસુ દર ચરણયુગ્મપઙે્ક હ- ખલન્મધુસધુારસં
સમિપબં ન નીથ રે॥ ૨૮૮૨॥
MSS@2883@1અરે રામાહ તાભરણ ભસલશ્રે ણશરણ મરક્ર ડાવ્રીડાશમન
િવરિહપ્રાણદમન ।
MSS@2883@2સરાેહંસાેતં્તસ પ્રચલદલ નીલાે પલ સખે સખેદાેઽહં માેહં શ્લથય
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કથય ક્વે દુવદન॥ ૨૮૮૩॥
MSS@2884@1અરે વદ હરેનાર્મ ક્ષેમધામ ક્ષણે ક્ષણે ।
MSS@2884@2બિહઃ સર ત િનઃશ્વાસે િવશ્વાસઃ કઃ પ્રવતર્તે॥ ૨૮૮૪॥
MSS@2885@1અરૈઃ સધંાયર્તે ના ભનાર્ભાૈ ચારાઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
MSS@2885@2 વા મસવેકયાેરેવં ત્તચકં્ર પ્રવતર્તે॥ ૨૮૮૫॥
MSS@2886@1અરાેિદ મધપુૈ ર્શં કમલમાલયા મી લતં વ્યક પ જલવી ચ ભિવદ લતં
મખંુ કૈરવૈઃ ।
MSS@2886@2િવલાેક્ય રજનાૈ હ્ર દે િવરિહકાેકશાેકં ઘનં પરવ્યસનકાતરાઃ િક મવ
કુવર્તે સાધવઃ॥ ૨૮૮૬॥
MSS@2887@1અકર્કપાર્સયાેમૂર્લં જલપીતં જયે દ્વષમ્ ।
MSS@2887@2પટાેલમૂલનસ્યને કાલદષ્ટાેઽિપ વ ત॥ ૨૮૮૭॥
MSS@2888@1અકર્ચ્છાયં તરય ત સધુા લપ્તિવદ્યનુ્મત લી ચક્રપ્રખ્યં મહ ત
સષુમામ ડલે દૂરમગ્ મ્ ।
MSS@2888@2રક્તાદશર્પ્ર તફલ મવ શ્રીસદઙ્ગં વહ તી દષૃ્ટા કા ચત્ તરલનયના
દેવતવે મરસ્ય॥ ૨૮૮૮॥
MSS@2889@1અકાર્ઃ િક ફલસચંયને ભવતાં િક વઃ પ્રસનૂનૈર્વૈઃ િક વા
ભૂિરલતાચયને મહતા ગાતે્રેણ િક ભૂયસા ।
MSS@2889@2યષેામેકતમાે બભવૂ સ પનુનવા ત ક શ્ચત્ કુલે છાયાયામપુિવ ય
યસ્ય પ થકા પ્ત ફલૈઃ કુવર્તે॥ ૨૮૮૯॥
MSS@2890@1અકાર્ઃ કેચન કે ચદક્ષતરવઃ કે ચદ્દલ મા હાઃ િન બાઃ કેચન કે ચદત્ર
િવિપને કૂ્રરાઃ કર રદુ્રમાઃ ।
MSS@2890@2માક દાે મકર દતુ દલ મલદ્ ઙ્ગા લશ ◌ૃઙ્ગાિરતઃ કાેઽ યત્રા ત ન
મત્ર યત્ર તનુતે કણાર્ તં કાેિકલઃ॥ ૨૮૯૦॥
MSS@2891@1અકાર્ ભમખુ્યસ લલ સ્થ તસાધનાિન રક્તા બુજસ્ય ફ લતા યધનુા તપાં સ ।
MSS@2891@2યદ્ભી તસ્ય પિરભૂ તકરં પદં વં લાક્ષારસા તિરતરાગ મદં
કરાે ષ॥ ૨૮૯૧॥
MSS@2892@1અઘાર્યા બુિધિર દુમ ડલમિપ શ્રીચ દનં ત ડુલા તારા બ વદલં
નભઃસરુધનુી ધપૂઃ પ્રદ પાે રિવઃ ।
MSS@2892@2ખેટાઃ પ ચફલાિન િક ચ કકુભ તા બૂલમારાિત્રકં મે ઃ શ્રીજગતીપતે
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તવ યશાેયાેગેશ્વરસ્યાચર્ને॥ ૨૮૯૨॥
MSS@2893@1અઘ્ય દ વાથ દેવાય ભાસ્કરાય સમાિહતઃ ।
MSS@2893@2તતાેઽલંકૃતગાત્રઃ સન્ ત્તમાલાેક્ય મ ત્રવત્॥ ૨૮૯૩॥
MSS@2894@1અઘ્યર્મઘ્યર્ મ ત વાિદનં પં સાેઽનવેક્ષ્ય ભરતાગ્ર ે યતઃ ।
MSS@2894@2ક્ષત્રકાપેદહના ચષં તતઃ સદંધે દશૃમુદગ્રતારકામ્॥ ૨૮૯૪॥
MSS@2895@1અચર્કસ્ય તપાેયાેગાદ્ અચર્નસ્યા તશાયનાત્ ।
MSS@2895@2આભ યાચ્ચ મૂત નાં દેવઃ સાંિન ય ચ્છ ત॥ ૨૮૯૫॥
MSS@2896@1અચાર્મઃ સતતં ગણાિધપમથા યાખનૂ્ િનહન્મઃ શતં યાયામાે હૃિદ
ભૈરવં તદિપ તુ પ્રાે સારયામઃ શનુઃ ।
MSS@2896@2ભૂતેશં પ્ર મ તથાિપ શતશાે ભૂતાન્ િનગ્ હ્ણ મહે નહ્યેકસ્ય ગુણઃ
પરસ્ય મહતાે દાષેાનિપ પ્રાે ર્તે॥ ૨૮૯૬॥
MSS@2897@1અચાર્મી ત િધયા યદેવ કુસમંુ ક્ષ વા જનાે મુચ્યતે િવદ્યામી ત િધયા
તદેવ િવિકરન્ ભ મીકૃતાે મન્મથઃ ।
MSS@2897@2ઇત્યા ય તર ત્તમાત્રર સકાે બાહ્યાનપેક્ષશ્ચ યઃ સ વામી મમ દૈવતં
તિદતરાે ના ાિપ ના ાયતે॥ ૨૮૯૭॥
MSS@2898@1અ ચમાર્લાકરાલાિદ્દવમ ભ લહતાે દાવવહે્નરદૂરાદ્ ઉડ્ડીયાેડ્ડીય
િક ચચ્છલભકવલનાન દમ દપ્રચારાઃ ।
MSS@2898@2અગ્રેઽગ્રે સરંટ તઃ પ્રચુરતરમસીપાતદુલર્ક્ષધૂમ્રા ધૂ યાટાઃ પયર્ટ ત
પ્ર તિવટપમમી િનષુ્ઠરાઃ વસ્થલીષુ॥ ૨૮૯૮॥
MSS@2899@1અ ચ મ ત િવદાયર્ વક્ત્રકુહરા યા ક્કણાે વાસકેુ તજર્ યા િવષકબુર્રાન્
ગણયતઃ સં ય દ તાઙુ્કરાન્ ।
MSS@2899@2અેકં ત્રી ણ નવાષ્ટ સપ્ત ષિડ ત વ્ય તા તસખં્યાક્રમા વાચઃ શ ક્તધરસ્ય
શશૈવકલાઃ કુવર્ તુ વાે મઙ્ગલમ્॥ ૨૮૯૯॥
MSS@2900@1અચ્ય િવ ણાૈ શલાધીગુર્ ષુ નરમ તવ ણવે તબુ દ્ધિવ ણાવેાર્
વૈ ણવાનાં ક લમલમથને પાદતીથઽ બુબુ દ્ધઃ ।
MSS@2900@2શ્રીિવ ણાનેાર્ મ ત્રે સકલકલષુહે શ દસામા યબુ દ્ધિવ ણાૈ
સવશ્વરેશે તિદતરસમધીયર્સ્ય વા નારક સઃ॥ ૨૯૦૦॥
MSS@2901@1અજર્યજે્જ્ઞાનમથાશ્ચ પુમાનમરવત્ સદા ।
MSS@2901@2કેશે વવ ગ્ હીતઃ સન્ ત્યુના ધમર્માચરેત્॥ ૨૯૦૧॥
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MSS@2902@1અ જતં વને વીયણ ના યમા શ્રત્ય કંચન ।
MSS@2902@2ફલશાકમિપ શ્રેયાે ભાેક્તું હ્યકૃપણં ગ્ હે॥ ૨૯૦૨॥
MSS@2903@1પરસ્ય નુ ગ્ હે ભાેક્તુઃ પિરભૂતસ્ય િનત્યશઃ ।
MSS@2903@2સુ ષ્ટમિપ ન શ્રેયાે િવક પાેઽયમતઃ સતામ્॥ ૨૯૦૩॥
MSS@2904@1અજુર્નઃ કૃ ણસયંુક્તઃ કણ યત્રાનુધાવ ત ।
MSS@2904@2તન્નતંે્ર તુ કુ ક્ષતે્રમ્ ઇ ત મુગ્ધે શામહે॥ ૨૯૦૪॥
MSS@2905@1અજુર્નઃ ફ ગનુઃ પાથર્ઃ િકર ટ શ્વેતવાહનઃ ।
MSS@2905@2બીભ સિુવજયી કૃ ણઃ સવ્યસાચી ધનંજયઃ॥ ૨૯૦૫॥
MSS@2906@1અજુર્નસ્ય ઇમે બાણા નેમે બાણાઃ શખ ડનઃ ।
MSS@2906@2સીદ ત મમ ગાત્રા ણ માઘમા સગેવા ઇવ॥ ૨૯૦૬॥
MSS@2907@1અજુર્નસ્ય પ્ર તજ્ઞે દ્વે ન દૈ યં ન પલાયનમ્ ।
MSS@2907@2આયૂ રક્ષ ત મમાર્ ણ આયુરનં્ન પ્રયચ્છ ત॥ ૨૯૦૭॥
MSS@2908@1અજુર્ના તે વરારાેહે ભીમા તે ચ વરાનને ।
MSS@2908@2પા ડવૈઃ સહ યાેદ્ધવ્યં રક્ષણીયાે ધનંજયઃ॥ ૨૯૦૮॥
MSS@2909@1અજુર્નીય ત યદજર્ને જનાે વજર્નીયજનતજર્નાિદ ભઃ ।
MSS@2909@2મઙ્ક્ષુ ન ય ત ચરાય સં ચતા વ ચતા જગ ત કે ન સ પદા॥ ૨૯૦૯॥
MSS@2910@1અથ િધગ તુ બહુવૈિરકરં નરાણાં રાજં્ય િધગ તુ ભયદં બહુ
ચ તનીયમ્ ।
MSS@2910@2 વગ િધગ તુ પનુરાગમનપ્ર ત્ત િધગ્ િધક્ શર રમિપ
રાેગસમાશ્રયં ચ॥ ૨૯૧૦॥
MSS@2911@1અથ મહા તમાસાદ્ય િવદ્યામૈશ્વયર્મવે વા ।
MSS@2911@2િવચરત્યસમુન્નદ્ધાે યઃ સ પ ડત ઉચ્યતે॥ ૨૯૧૧॥
MSS@2912@1અથ સપ્ર તબ ધં પ્રભુરિધગ તું સહાયવાનવે ।
MSS@2912@2દૃ યં તમ સ ન પ ય ત દ પને િવના સચ રિપ॥ ૨૯૧૨॥
MSS@2913@1અથર્ઃ કામાે ધમા માેક્ષઃ સવ ભવ ત પુ ષસ્ય ।
MSS@2913@2તાવદ્યાવત્ પીડાં ઠરવિહ્નનર્ િવદધા ત॥ ૨૯૧૩॥
MSS@2914@1અથર્ઃ સખંુ ક તરપીહ મા ભૂદ્ અનથર્ અેવા તુ તથાિપ ધીરાઃ ।
MSS@2914@2િનજપ્ર તજ્ઞામનુ યમાના મહાેદ્યમાઃ કમર્સમારભ તે॥ ૨૯૧૪॥
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MSS@2915@1અથર્ અેવ િહ કેષાં ચદ્ અનથા ભિવતા ણામ્ ।
MSS@2915@2અથર્શ્રેય સ ચાસક્તાે ન શ્રેયાે િવ દતે નરઃ॥ ૨૯૧૫॥
MSS@2916@1અથર્ગ્રહણે ન તથા દુનાે ત કટુકૂ જતૈયર્થા િપશનુઃ ।
MSS@2916@2 િધરાદાનાદિધકં દુનાે ત કણ ક્વણન્ મશકઃ॥ ૨૯૧૬॥
MSS@2917@1અથર્જ્ઞાત્ સશંયચ્છેત્તા તતઃ શ્રેયાન્ વકમર્કૃત્ ।
MSS@2917@2મુક્તસઙ્ગ તતાે ભૂયાન્ અદાેગ્ધા ધમર્માત્મનઃ॥ ૨૯૧૭॥
MSS@2918@1અથર્ત્યાગાે િહ કાયર્ઃ સ્યાદ્ અથ શ્રેયાંસ મચ્છતા ।
MSS@2918@2બી પૈ યને કાૈ તેય મા તે ભૂદત્ર સશંયઃ॥ ૨૯૧૮॥
MSS@2919@1અથર્ધમા પિરત્યજ્ય યઃ કામમનવુતર્તે ।
MSS@2919@2અેવમાપદ્યતે ક્ષપં્ર રા દશરથાે યથા॥ ૨૯૧૯॥
MSS@2920@1અથર્નાશં મન તાપં ગ્ હે દુશ્ચિરતાિન ચ ।
MSS@2920@2વ ચનં ચાપમાનં ચ મ તમાન્ ન પ્રકાશયેત્॥ ૨૯૨૦॥
MSS@2921@1અથર્પતાૈ ભૂ મપતાૈ બાલે દ્ધે તપાેઽિધકે િવદુ ષ ।
MSS@2921@2યાે ષ ત મખૂ ગુ ષુ ચ િવદુષા નવૈાેત્તરં દેયમ્॥ ૨૯૨૧॥
MSS@2922@1અથર્પ્રશ્નકૃતાૈ લાેકે સલુભાૈ તાૈ ગ્ હે ગ્ હે ।
MSS@2922@2દાતા ચાેત્તરદશ્ચવૈ દુલર્ભાૈ પુ ષાૈ ભુિવ॥ ૨૯૨૨॥
MSS@2923@1અથર્પ્રાણિવનાશસશંયકર ં પ્રા યાપદં દુ તરાં પ્રત્યાસન્નભયાે ન
વે ત્ત િવભવં વં િવતં કાઙ્ક્ષ ત ।
MSS@2923@2ઉત્તીણર્ તુ તતાે ધનાથર્મપરાં ભૂયાે િવશત્યાપદં પ્રાણાનાં ચ ધનસ્ય
ચાધમિધયામ યાે યહેતુઃ પણઃ॥ ૨૯૨૩॥
MSS@2924@1અથર્ પ્રયતયાત્માનમ્ અ પ્રયાય દદા ત યા ।
MSS@2924@2કામાત્મ યિપ િનઃ નેહાં કાેઽનુરક્તે ત મ યતે॥ ૨૯૨૪॥
MSS@2925@1અથર્મનથ ભાવય િનતં્ય ના ત તતઃ સખુલેશઃ સત્યમ્ ।
MSS@2925@2પતુ્રાદિપ ધનભા ં ભી તઃ સવર્ત્રષૈા િવિહતા ર તઃ॥ ૨૯૨૫॥
MSS@2926@1અથર્યુક્તસ્ય કરણમ્ અનથર્સ્ય ચ વજર્નમ્ ।
MSS@2926@2 યાયતશ્ચ કરાદાનં વયં ચ પ્ર તમાેક્ષણમ્॥ ૨૯૨૬॥
MSS@2927@1અથર્યુ ક્તમિવજ્ઞાય યઃ શભુે કુ તે મ તમ્ ।
MSS@2927@2 મત્રે વા યિદ વા શત્રાૈ તસ્યાિપ ચ લતા મ તઃ॥ ૨૯૨૭॥
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MSS@2928@1અથર્યેદેવ મત્રા ણ સ ત વાસ ત વા ધને ।
MSS@2928@2નાનથર્યન્ િવ ના ત મત્રાણાં સારફ ગુતામ્॥ ૨૯૨૮॥
MSS@2929@1અથર્રક્ષાપરાે ત્યઃ કૃત્યાકૃત્યિવવેકિવત્ ।
MSS@2929@2સા ધિવગ્રિહકઃ કાયા રાજ્ઞા નયિવશારદઃ॥ ૨૯૨૯॥
MSS@2930@1અથર્વ તઃ પ્રશસ્ય તે િન દ્ય તે ત દ્વનાકૃતાઃ ।
MSS@2930@2આગેમે વિપ ચેદેવમ્ અદ્ભુતં િક શર િરષુ॥ ૨૯૩૦॥
MSS@2931@1અથર્વાનથર્મ થ યાે ન દદાત્યત્ર કાે ગુણઃ ।
MSS@2931@2અેકૈવ ગ તરથર્સ્ય દાનમ યા િવપત્તયઃ॥ ૨૯૩૧॥
MSS@2932@1અથર્વાનવે લાેકેઽ મન્ પજૂ્યતે મત્રબા ધવૈઃ ।
MSS@2932@2અથર્હીન તુ પુ ષાે વન્નિપ તાપેમઃ॥ ૨૯૩૨॥
MSS@2933@1અથર્વાન્ દુ કુલીનાેઽિપ લાેકે પજૂ્યતમાે નરઃ ।
MSS@2933@2શ શન તુલ્યવંશાેઽિપ િનધર્નઃ પિરભૂયતે॥ ૨૯૩૩॥
MSS@2934@1અથર્શ્ચેત્ સવર્થા રક્ષ્ય ઇ ત કૈ શ્ચદુદાહૃતમ્ ।
MSS@2934@2ત કથં ન હિરશ્ચ દ્રાેઽરક્ષત્ કુ શકન દને॥ ૨૯૩૪॥
MSS@2935@1ધમર્ તુ ર ક્ષતઃ સવરિપ દેહવ્યયને ચ ।
MSS@2935@2 શ બપ્ર તભપૂાલૈદર્ધી ચપ્રમખુૈ દ્વજૈઃ॥ ૨૯૩૫॥
MSS@2936@1અથર્સ પ દ્વમાેહાય બહુશાેકાય ચવૈ િહ ।
MSS@2936@2ત માદથર્મનથર્કં્ય શ્રેયાેઽથ દૂરત ત્યજેત્॥ ૨૯૩૬॥
MSS@2937@1અથર્સ પાદનાથ ચ પીડ્યમાનસ્ય શત્રુ ભઃ ।
MSS@2937@2સાધષુુ વ્યપદેશાથ દ્વિવધઃ સશં્રયઃ તઃ॥ ૨૯૩૭॥
MSS@2938@1અથર્ સ દ્ધ પરા મચ્છન્ ધમર્મવેાિદતશ્ચરેત્ ।
MSS@2938@2નિહ ધમાર્દપૈત્યથર્ઃ વગર્લાેકાિદવા તમ્॥ ૨૯૩૮॥
MSS@2939@1અથર્સ્ય િનશ્ચયાે દષૃ્ટાે િવચારેણ િહતાે ક્તતઃ ।
MSS@2939@2ન નાનને ન દાનને પ્રાણાયામશતને વા॥ ૨૯૩૯॥
MSS@2940@1અથર્સ્ય પુ ષાે દાસઃ સ ચ તુ ન કસ્ય ચત્ ।
MSS@2940@2યદજર્નપરા લાેકે સવઽિપ ભવુનત્રયે॥ ૨૯૪૦॥
MSS@2941@1અથર્સ્ય પુ ષાે દાસાે દાસ વથા ન કસ્ય ચત્ ।
MSS@2941@2ઇ ત સતં્ય મહારાજ બદ્ધાેઽ યથન કાૈરવૈઃ॥ ૨૯૪૧॥
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MSS@2942@1અથર્સ્ય મૂલં પ્રકૃ તનર્યશ્ચ ધમર્સ્ય કા યમકૈતવં ચ ।
MSS@2942@2કામસ્ય િવત્તં ચ વપવુર્યશ્ચ માેક્ષસ્ય સવાર્થર્િન ત્તરેવ॥ ૨૯૪૨॥
MSS@2943@1અથર્સ્ય સગં્રહે ચનૈાં વ્યયે ચવૈ િનયાજેયેત્ ।
MSS@2943@2શાૈચે ધમઽન્નપ યાં ચ પાિરણાહ્યસ્ય ચેક્ષણે॥ ૨૯૪૩॥
MSS@2944@1અથર્સ્ય સદાે થાનં િનયમપર પાલનં િક્રયાજ્ઞાનમ્ ।
MSS@2944@2સ્થાનત્યાગઃ પટુતા- ઽનુદ્વગેઃ સ્ત્રી વિવશ્વાસઃ॥ ૨૯૪૪॥
MSS@2945@1અથર્સ્ય સાધને સદ્ધ ઉ કષ રક્ષણે વ્યયે ।
MSS@2945@2નાશાપેભાેગ આયાસસ્ત્રાસ શ્ચ તા ભ્રમાે ણામ્॥ ૨૯૪૫॥
MSS@2946@1અથર્સ્યાનથર્પૂણર્સ્ય કાેઽવસીદતુ સગં્રહે ।
MSS@2946@2ત સતંુષ્ટૈન્નર્ચેિદષ્ટૈદુર્ષ્ટૈઃ સ્યાન્નયનાે સવઃ॥ ૨૯૪૬॥
MSS@2947@1અથર્સ્યાપેાજર્નં કષં્ટ કષ્ટમસ્ય ગ્ હાગમઃ ।
MSS@2947@2તસ્યાગતસ્ય બ ધુ યાે િવિનયાેગઃ સખુાવહઃ॥ ૨૯૪૭॥
MSS@2948@1અથર્સ્યાપેાજર્નં કૃ વા નવૈાભાગ્યઃ સમશ્નુતે ।
MSS@2948@2અર યં મહદાસાદ્ય મૂઢઃ સાે મલકાે યથા॥ ૨૯૪૮॥
MSS@2949@1અથર્સ્યાપેાજર્ને દુઃખં પાલને ચ ક્ષયે તથા ।
MSS@2949@2નાશે દુઃખં વ્યયે દુઃખં ઘ્ન ત ચવૈાથર્કારણાત્॥ ૨૯૪૯॥
MSS@2950@1અથર્હીનાેઽિપ મધુરઃ શ દાે લાેક પ્રયંકરઃ ।
MSS@2950@2વીણાવે દઙ્ગાદ યત્રાેદાહરણાિન નઃ॥ ૨૯૫૦॥
MSS@2951@1અથાશ્ચ દુલર્ભાં લાેકે ક્લેશાંશ્ચ સલુભાં તથા ।
MSS@2951@2દુઃખં ચવૈ કુટુ બાથ યઃ પ ય ત સ મુચ્યતે॥ ૨૯૫૧॥
MSS@2952@1અથા ત્યજત પાત્રે યઃ સતુાન્ પ્રા ુત કામ ન્ ।
MSS@2952@2 પ્રયં પ્રયે યશ્ચરત રા િહ વરતે જયે॥ ૨૯૫૨॥
MSS@2953@1અથાર્ઃ ખલુ સ દ્ધા િહ બાઢં દુઃખં િવ નતામ્ ।
MSS@2953@2અસ દ્ધા વિપ સદા માેહય ત્યિવચક્ષણાન્॥ ૨૯૫૩॥
MSS@2954@1અથાર્ઃ પાદર પેમા ગિરનદ વેગાપેમં યાવૈનં માનુ યં જલ બ દુલાેલચપલં
ફેનાપેમં વનમ્ ।
MSS@2954@2ધમ યાે ન કરાે ત િનશ્ચલમ તઃ વગાર્ગર્લાેદ્ઘાટનં પશ્ચાત્તાપહતાે
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જરાપિરણતઃ શાેકા ગ્ ના દહ્યતે॥ ૨૯૫૪॥
MSS@2955@1અથાર્ઃ સાધારણા અેવ િવયજુ્ય તે વભાવતઃ ।
MSS@2955@2મમતાં ત્યજતાં તષેુ મહદુ પદ્યતે યશઃ॥ ૨૯૫૫॥
MSS@2956@1અથાર્કૃષ્ટિધયઃ પદં રચયતઃ શ દાવધાનાત્મનઃ
સિંધચ્છેદિવધાનિનગર્મિવિધવ્યાપારમાત વતઃ ।
MSS@2956@2મા માં ક શ્ચિદહ ગ્રહીિદ ત મુહુઃ સાશઙ્કમાપ યતશ્ચાૈરસ્યવે
કવેભર્યં ભવ ત યત્ત દ્વ દ્વષામ તુ વઃ॥ ૨૯૫૬॥
MSS@2957@1અથાર્ગમાે િનત્યમરાે ગતા ચ પ્રયા ચ ભાયાર્ પ્રયવાિદની ચ ।
MSS@2957@2વ યશ્ચ પતુ્રાેઽથર્કર ચ િવદ્યા ષડ્ વલાેકસ્ય સખુાિન રાજન્॥ ૨૯૫૭॥
MSS@2958@1અથાર્ ગ્ હે િનવતર્ તે મશાને ચવૈ બા ધવાઃ ।
MSS@2958@2સકૃુતં દુ કૃતં ચાિપ ગચ્છ તમનુગચ્છ ત॥ ૨૯૫૮॥
MSS@2959@1અથાર્તુરાણાં ન સહૃુન્ ન બ ધુઃ કામાતુરાણાં ન ભયં ન લ ।
MSS@2959@2િવદ્યાતુરાણાં ન સખંુ ન િનદ્રા ધાતુરાણાં ન વપનુર્ તજેઃ॥ ૨૯૫૯॥
MSS@2960@1અથાર્ત્ પલાયતે જ્ઞાનં મા ર્રાન્મૂ ષકાે યથા ।
MSS@2960@2વકવત્ જ્ઞાયતામથર્ઃ સહવચ્ચ જયેિદ્રપુમ્॥ ૨૯૬૦॥
MSS@2961@1અથાર્ દુઃખં પિરત્યક્તું પા લતાશ્ચાિપ તેઽસખુાઃ ।
MSS@2961@2દુઃખને ચાિધગ ય તે તષેાં નાશં ન ચ તયેત્॥ ૨૯૬૧॥
MSS@2962@1અથાર્દ્ધમર્શ્ચ કામશ્ચ વગર્શ્ચવૈ નરાિધપ ।
MSS@2962@2પ્રાણયાત્રા િહ લાેકસ્ય િવનાથ ન પ્ર સ ય ત॥ ૨૯૬૨॥
MSS@2963@1અથાર્દ્ ભ્રષ્ટ તીથર્યાત્રાં તુ ગચ્છેત્ સત્યાદ્ મ્રષ્ટાે રાૈરવં વૈ
વ્રજેચ્ચ ।
MSS@2963@2યાેગાદ્ ભ્રષ્ટઃ સત્ય ત ચ ગચ્છેદ્ રાજ્યાદ્ ભ્રષ્ટાે ગયાયાં
વ્રજેચ્ચ॥ ૨૯૬૩॥
MSS@2964@1અથાર્નથાર્ તરે બુ દ્ધિન શ્ચતાિપ ન શાેભતે ।
MSS@2964@2ઘાતય ત િહ કયાર્ ણ દૂતાઃ પ ડતમાિનનઃ॥ ૨૯૬૪॥
MSS@2965@1અથાર્નથા િવિન શ્ચત્ય વ્યવસાયં ભજેત હ ।
MSS@2965@2ગુણતઃ સગં્રહં કુયાર્દ્ દાષેત તુ િવસજર્યેત્॥ ૨૯૬૫॥
MSS@2966@1અથાર્ ન સ ત ન ચ મુ ચ ત માં દુરાશા ત્યાગે ર ત વહ ત દુલર્ લતં
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મનાે મે ।
MSS@2966@2યાચ્ઞા ચ લાઘવકર વવધે ચ પાપં પ્રાણાઃ વયં વ્રજત િક
પિરદેવનને॥ ૨૯૬૬॥
MSS@2967@1અથાર્ ન સ્યુયર્િદ િવજિહમાે ધમર્મથકસા યં કાયક્લેશઃૈ ક તક તિવધઃ
સાધનીયાે ન ધમર્ઃ ।
MSS@2967@2કાયઃ શ્રા તાે યિદ ભવ ત ક તાવતા ધમર્લાપે શ્ચતં્ત દ વા સકૃિદવ
શવે ચ તતં સાધયામઃ॥ ૨૯૬૭॥
MSS@2968@1અથાર્નામિધકાનાં રાજ્ઞા ચાૈરેણ વા નાશઃ ।
MSS@2968@2અન્ને ખ વ તભુક્તે વમનં વા સ્યા દ્વરેકાે વા॥ ૨૯૬૮॥
MSS@2969@1અથાર્નામનનુષ્ઠાતા કામચાર િવક થનઃ ।
MSS@2969@2અિપ સવા મહી ં લ વા ક્ષપ્રમવે િવન ય ત॥ ૨૯૬૯॥
MSS@2970@1અથાર્નામજર્નં કાય વધર્નં રક્ષણં તથા ।
MSS@2970@2ભક્ષ્યમાણાે િનરાદાયઃ સમુે રિપ હીયતે॥ ૨૯૭૦॥
MSS@2971@1અથાર્નામજર્ને દુઃખમ્ અ જતાનાં ચ રક્ષણે ।
MSS@2971@2નાશે દુઃખં વ્યયે દુઃખં િધગથાર્ઃ કષ્ટસશં્રયાઃ॥ ૨૯૭૧॥
MSS@2972@1અથાર્નામાજર્નં કાય વધર્નં રક્ષણં તથા ।
MSS@2972@2ભક્ષ્યમાણાે િનરાદાયઃ ક્ષીયતે િહમવાનિપ॥ ૨૯૭૨॥
MSS@2973@1અથાર્નામી શષે વં વયમિપ ચ ગરામી મહે યાવિદ થં શરૂ વં
વા ગ્મદપર્ વરશમનિવધાવક્ષયં પાટવં નઃ ।
MSS@2973@2સવે તે વાં ધના ધા મ તમલહતયે મામિપ શ્રાેતુકામા મ ય યાસ્થા ન તે
ચેત્ વિય મમ સતુરામષે રાજન્ ગતાેઽ મ॥ ૨૯૭૩॥
MSS@2974@1અથાર્નામીશ્વરાે યઃ સ્યાદ્ ઇ દ્રયાણામનીશ્વરઃ ।
MSS@2974@2ઇ દ્રયાણામનૈશ્વયાર્દ્ અૈશ્વયાર્દ્ ભ્ર યતે િહ સઃ॥ ૨૯૭૪॥
MSS@2975@1અથાર્નાહરતાેઽનથાર્ઃ સમાયા ત પ્રમાિદનઃ ।
MSS@2975@2અપ્રમત્ત તતાે માગ િનત્યમવેા તુ િવત્તવાન્॥ ૨૯૭૫॥
MSS@2976@1અથાર્નુલાપાન્ વ્રજસુ દર ણામ્ અકૃિત્રમાણાં ચ સર વતીનામ્ ।
MSS@2976@2આદ્રાર્શયને શ્રવણા ચલને સભંાવય તં ત ણં ગ્ ણીમઃ॥ ૨૯૭૬॥
MSS@2977@1અથાર્ન્ કે ચદુપાસતે કૃપણવત્ કે ચત્ વલંકુવર્તે વે યાવત્ ખલુ
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ધાતવુાિદન ઇવાેદ્બધ્ન ત કે ચદ્ રસાન્ ।
MSS@2977@2અથાર્લંકૃ તસદ્રસદ્રવમુચાં વાચાં પ્રશ ત શાં કતાર્રઃ કવયાે
ભવ ત ક ત ચત્ પુ યૈરગ યૈિરહ॥ ૨૯૭૭॥
MSS@2978@1અથાર્ન્ બ્રૂયાન્ ન ચાસ સુ ગુણાન્ બ્રૂયાન્ ન ચાત્મનઃ ।
MSS@2978@2આદદ્યાન્ ન ચ સાધુ યાે નાસ પુ ષમાશ્રયેત્॥ ૨૯૭૮॥
MSS@2979@1અથાર્ ભાગ્યાેદયે જ તું િવશ ત શતશઃ વયમ્ ।
MSS@2979@2િદગ્ યાેઽ યપેુત્ય સવાર્ યઃ સાયં ત મવા ડ ઃ॥ ૨૯૭૯॥
MSS@2980@1અથાર્ભાવે તુ યજ્જ્ઞાનં પ્રત્યક્ષ મવ દૃ યતે ।
MSS@2980@2ગ ધવર્નગરાકારં વ ં તદુપલક્ષયેત્॥ ૨૯૮૦॥
MSS@2981@1અથાર્ભાવે દુતા કાિઠ યં ભવ ત ચાથર્બાહુલ્યે ।
MSS@2981@2નૈકત્રાથર્ દુ વે પ્રાયઃ શ્લાેકે ચ લાેકે ચ॥ ૨૯૮૧॥
MSS@2982@1અથાર્ થના પ્રયા અેવ શ્રીહષાદ િરતા ગરઃ ।
MSS@2982@2સાર વતે તુ સાૈભાગ્યે પ્ર સદ્ધા ત દ્વ દ્ધતા॥ ૨૯૮૨॥
MSS@2983@1અથાર્ થની દેવપૂ પ ાપેશ્રુ તત પરા ।
MSS@2983@2સદા ગણકગેહં સા પ્રષંુ્ટ યા ત ગ્રહ સ્થ તમ્॥ ૨૯૮૩॥
MSS@2984@1અથાર્થ વલાેકાેઽયં વલ તમપુસપર્ ત ।
MSS@2984@2ક્ષીણક્ષીરાં િનરા વ્યાં વ સ ત્યજ ત માતરમ્॥ ૨૯૮૪॥
MSS@2985@1અથાર્થ વલાેકાેઽયં મશાનમિપ સવેતે ।
MSS@2985@2જિનતારમિપ ત્ય વા િનઃ વં ગચ્છ ત દૂરતઃ॥ ૨૯૮૫॥
MSS@2986@1અથાર્થ યાિન કષ્ટાિન મૂઢાેઽયં સહતે જનઃ ।
MSS@2986@2શતાંશનેાિપ માેક્ષાથ તાિન ચને્ માેક્ષમા ુયાત્॥ ૨૯૮૬॥
MSS@2987@1અથાર્થ યાિન કષ્ટાિન સહતે કૃપણાે જનઃ ।
MSS@2987@2તા યવે યિદ ધમાર્થ ન ભૂયઃ ક્લેશભાજનમ્॥ ૨૯૮૭॥
MSS@2988@1અથાર્લાભેઽિપ મહ ત વા યાયં ન સમુ જેત્ ।
MSS@2988@2કુલા યકુલતાં યા ત વા યાયસ્ય િવવજર્નાત્॥ ૨૯૮૮॥
MSS@2989@1અથાર્હરણકાૈશલ્યં િક તુમઃ શાસ્ત્રવાિદનામ્ ।
MSS@2989@2અવ્યયે યાેઽિપ યે ચાથાર્ન્ િન કષર્ ત સહસ્રશઃ॥ ૨૯૮૯॥
MSS@2990@1અથાર્ હસ ત્યુ ચતદાનિવહીન ચત્તં ભૂ મનર્રં ચ મમ ભૂ મિર ત બ્રવુાણમ્ ।
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MSS@2990@2 રા હસ ત તનયાનપુલાલય તં ત્યુહર્સત્યવિનપં રણરઙ્ગભી મ્
॥ ૨૯૯૦॥
MSS@2991@1અ થકાે વ્યાિધતાે મખૂર્ઃ પ્રવાસી પરસવેકઃ ।
MSS@2991@2 વ તાેઽિપ તાઃ પ ચ પ ચૈતે દુખભા ગનઃ॥ ૨૯૯૧॥
MSS@2992@1અ થતા િવભવ ત્યાગઃ વાત યમુ ચતજ્ઞતા ।
MSS@2992@2ઇ ત પ ચગુણાપેતેમ્ આશ્રયેદાશ્રયં નરઃ॥ ૨૯૯૨॥
MSS@2993@1અ થ વે પ્રકટ કૃતેઽિપ ન ફલપ્રા પ્તઃ પ્રભાેઃ પ્રત્યુત દુ્રહ્યન્
દાશર થિવ દ્ધચિરતાે યુક્ત તયા ક યયા ।
MSS@2993@2ઉ કષ ચ પરસ્ય માનયશસાેિવસ્રંસનં ચાત્મનઃ સ્ત્રીરત્નં ચ
જગ પ તદર્શમખુાે દપૃ્તઃ કથં યતે॥ ૨૯૯૩॥
MSS@2994@1અ થન વિરતદાનને પ્તભર્વ ત યાદશૃી ।
MSS@2994@2બહુદાનં િવલ બેન ન તાદક્ૃ પ્તકારકમ્॥ ૨૯૯૪॥
MSS@2995@1અ થનાં કૃપણા દૃ ષ્ટ વન્મખુે પ તતા સકૃત્ ।
MSS@2995@2તદવસ્થા પનુદવ ના યસ્ય મખુમીક્ષતે॥ ૨૯૯૫॥
MSS@2996@1અ થનાં મત્રવગર્સ્ય િવ દ્વષાં ચ પરાઙ્મખુઃ ।
MSS@2996@2યાે ન યા ત િપતા તને પતુ્રી માતા ચ વીરસઃૂ॥ ૨૯૯૬॥
MSS@2997@1અ થનામપુપન્નાનાં પવૂ ચા યપુકાિરણામ્ ।
MSS@2997@2આશાં સશં્રુત્ય યાે હ ત સ લાેકે પુ ષાધમઃ॥ ૨૯૯૭॥
MSS@2998@1અ થિન કવય ત કવય ત પઠ ત ચ પઠ ત તવાને્મખુે તાૈ ત ।
MSS@2998@2પશ્ચાદ્યામીત્યુક્તે માનૈી દૃ ષ્ટ િનમીલય ત॥ ૨૯૯૮॥
MSS@2999@1અ થને ન ણવદ્ધનમાતં્ર િક તુ વનમિપ પ્ર તપાદ્યમ્ ।
MSS@2999@2અેવમાહ કુશવ જલદાપી દ્રવ્યદાનિવિધ ક્તિવદગ્ધઃ॥ ૨૯૯૯॥
MSS@3000@1અ થનાે જઠર વાલાદગ્ધા વાક્ કં ચદ ચ ત ।
MSS@3000@2તાં ચાશમયતાે િવત્તં િકિન્ન મત્તં ન િવદ્મહે॥ ૩૦૦૦॥
MSS@3001@1અ થપ્રત્ય થલક્ષૈર યપરાઙ્મખુચેતસમ્ ।
MSS@3001@2 વાં પરાઙ્મખુતાં િન યુઃ કેવલં પરયાે ષતઃ॥ ૩૦૦૧॥
MSS@3002@1અ થભુક્તાવ શષં્ટ યત્ તદશ્નીયાન્ મહાશયઃ ।
MSS@3002@2શ્વેતાેઽ થરિહતં ભુ વા િનજમાંસાશનાેઽભવત્॥ ૩૦૦૨॥
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MSS@3003@1અ થ યઃ કનકસ્ય દ પકિપશા િવશ્રા ણતા રાશયાે વાદે વાિદિવષા ણનાં
પ્ર તહતાઃ શાસ્ત્રાે ક્તગવાર્ ગરઃ ।
MSS@3003@2ઉ ખાતપ્ર તરાેિપતૈ ર્પ ત ભઃ શારૈિરવ ક્ર િડતં કતર્વં્ય કૃતમ થતા
યિદ િવધે તત્રાિપ સ વયમ્॥ ૩૦૦૩॥
MSS@3004@1અ થ યશ્ચ દ્વષદ્ યશ્ચ વૈમખુ્યં યસ્ય ના ત્યસાૈ ।
MSS@3004@2મહાેદારઃ સદા શા તઃ કૃતજ્ઞઃ કાેઽિપ દુલર્ભઃ॥ ૩૦૦૪॥
MSS@3005@1અ થભ્રંશબહૂભવ ફલભરવ્યાજેન કુ િયતઃ સત્ય મન્ન તદાનભા જ
કથમ યા તાં સ ક પદુ્રમઃ ।
MSS@3005@2આ તે િનવ્યર્યરત્નસ પદુદયાેદગ્રઃ કથં યાચક-
શ્રેણીવજર્નદુયર્શાેિન બિડતવ્રીડ તુ રત્નાચલઃ॥ ૩૦૦૫॥
MSS@3006@1અથ કરાે ત દૈ યં લ ધાથા ગવર્મપિરતાષેં ચ ।
MSS@3006@2નષ્ટધનશ્ચ સશાેકઃ સખુમા તે િનઃ હઃ પુ ષઃ॥ ૩૦૦૬॥
MSS@3007@1અથ યનેાથર્કૃત્યેન સવં્રજત્યિવચારયન્ ।
MSS@3007@2તમથર્મથર્શાસ્ત્રજ્ઞાઃ પ્રાહુર યાર્શ્ચ લ મણ॥ ૩૦૦૭॥
MSS@3008@1અથ લાઘવમુ ચ્છ્ર તાે િનપતનં કામાતુરાે લા છનં
લુ ધાેઽક તમસગંરઃ પિરભવં દુષ્ટાેઽ યદાષેે ર તમ્ ।
MSS@3008@2િનઃ વાે વ ચનમનુ્મના િવકલતાં શાેકાકુલઃ સશંયં દુવાર્ગ પ્રયતાં
દુરાેદરવશઃ પ્રા ાે ત કષં્ટ મુહુઃ॥ ૩૦૦૮॥
MSS@3009@1અથન િક કૃપણહ તગતને તને પેણ િક ગુણપરાક્રમવ જતને ।
MSS@3009@2 મત્રેણ િક વ્યસનકાલપરાઙ્મખુને જ્ઞાનને િક બહુશઠાિધકમ સરેણ
॥ ૩૦૦૯॥
MSS@3010@1અથન પિરહીણં તુ નરમ યતાં ગતમ્ ।
MSS@3010@2ત્યજ ત બા ધવાઃ સવ તં સ વ મવાસવઃ॥ ૩૦૧૦॥
MSS@3011@1અથન ર ક્ષત મદં રાજં્ય પનુરથર્મપર્ય ત ।
MSS@3011@2અથકપરાે પ તઃ પિરહર ત પનુઃ ક્ષણાદુભયમ્॥ ૩૦૧૧॥
MSS@3012@1અથન િહ િવહીનસ્ય પુ ષસ્યા પમેધસઃ ।
MSS@3012@2વ્યુ ચ્છદ્ય તે િક્રયાઃ સવાર્ ગ્રી મે કુસિરતાે યથા॥ ૩૦૧૨॥
MSS@3013@1અથન હીનઃ પુ ષ ત્યજ્યતે મત્રબા ધવૈઃ ।
MSS@3013@2ત્યક્તલાેકિક્રયાહારઃ પરાસિુરવ િન પ્રભઃ॥ ૩૦૧૩॥
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MSS@3014@1અથનાિપ િહ િક તને યસ્યાનથ તુ સગં તઃ ।
MSS@3014@2કાે િહ નામ શખા તં પન્નગસ્ય મ ણ હરેત્॥ ૩૦૧૪॥
MSS@3015@1અથનાપેાજ્યર્તે ધમા ધમણાથર્ ઉપાજ્યર્તે ।
MSS@3015@2અ યાે યાશ્રયણં હ્યેતદ્ ઉભયાે પ ત્તસાધનમ્॥ ૩૦૧૫॥
MSS@3016@1અથ દ્રયાથાર્ ભ યાનં સવાર્થાર્પહ્નવાે ણામ્ ।
MSS@3016@2ભ્રં શતાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનાદ્ યનેાિવશ ત મખુ્યતામ્॥ ૩૦૧૬॥
MSS@3017@1અથ પ્રત્યુપલ ધે ચ પરદાષેે ચ ક તતે ।
MSS@3017@2આત્માનં સાધુ કતર્વં્ય શીલ ત્તમભી સતમ્॥ ૩૦૧૭॥
MSS@3018@1અથ યાે િહ િવ ત્તે યઃ સં તે ય તત તતઃ ।
MSS@3018@2િક્રયાઃ સવાર્ઃ પ્રવતર્ તે પવર્તે ય ઇવાપગાઃ॥ ૩૦૧૮॥
MSS@3019@1અથષુ કામમપુલ ય મનાેરથાે મે સ્ત્રીણાં ધને વનુ ચતં પ્રણયં
કરાે ત ।
MSS@3019@2માને ચ કાયર્કરણે ચ િવલ બમાનાે િધગ્ ભાેઃ કુલં ચ પુ ષસ્ય
દિરદ્રતાં ચ॥ ૩૦૧૯॥
MSS@3020@1અથ વલ યે વકૃતપ્રયત્નં કૃતાદરં િનત્યમપુાયવ સુ ।
MSS@3020@2 જતે દ્રયં નાનુતપ ત રાેગા ત કાલયુક્તં યિદ ના ત દૈવમ્॥ ૩૦૨૦॥
MSS@3021@1અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે ।
MSS@3021@2 યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા॥ ૩૦૨૧॥
MSS@3022@1અથરનેકૈજર્નનીમમુ યા શ્ચત્તં ચ દ વા ચરકાલ ચ ત્યમ્ ।
MSS@3022@2સતંાષેયેયં સહસવૈ ભદ્રે ન ચેત્ કથં સ્યાદ્ ઇહ નઃ પ્રવેશઃ
॥ ૩૦૨૨॥
MSS@3023@1અથરથાર્ િનબઘ્ય તે ગજૈિરવ મહાગ ઃ ।
MSS@3023@2ન હ્યનથર્વતા શકં્ય વા ણજ્યં કતુર્મીહયા॥ ૩૦૨૩॥
MSS@3024@1અથિવહીનઃ પુ ષાે વન્નિપ તાપેમઃ ।
MSS@3024@2ધમાર્થર્િવદ્યાજર્નતાે મ તયર્સ્ય િનવતર્તે॥ ૩૦૨૪॥
MSS@3025@1અથા ગરામિપિહતઃ િપિહતશ્ચ ક શ્ચત્ સાૈભાગ્યમે ત મરહટ્ટવધૂકુચાભઃ ।
MSS@3025@2ના ધ્રીપયાેધર ઇવા તતરાં પ્રકાશાે નાે ગજુર્ર તન ઇવા તતરાં િનગૂઢઃ
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॥ ૩૦૨૫॥
MSS@3026@1અથા ક ઠાવકુ ઠપ્રમુ ષતિવનયૈલુર્ઠ્યતાં નાિકશુ ઠૈઃ પ્રત્નાે
રત્નાેચ્ચયઃ િક વ તિવષમદશાં તામનુ યાય ખદે્ય ।
MSS@3026@2 સ ધાે મ થાિદ્રમ થાત્ તરલતર હદ્ભઙ્ગસઘંાતઘાત-
પ્રભ્ર યન્મૂલવેલા ગિરગણપતનાેદ્દામધામ ધમીકા॥ ૩૦૨૬॥
MSS@3027@1અથા નરાણાં પ તરઙ્ગનાનાં વષાર્ નદ ના તુરાટ્ ત ણામ્ ।
MSS@3027@2 વધમર્ચાર પ તઃ પ્ર નાં ગતં ગતં યાવૈનમાનય ત॥ ૩૦૨૭॥
MSS@3028@1અથા ન સં તઃ ક શ્ચન્ ન િવદ્યા કા ચદ જતા ।
MSS@3028@2ન તપઃ સં ચતં િક ચદ્ ગતં ચ સકલં વયઃ॥ ૩૦૨૮॥
MSS@3029@1અથા નામ જનાનાં િવતમ ખલિક્રયાકલાપશ્ચ ।
MSS@3029@2તમિપ હર ત્ય તધૂતાર્ઃ છગલગલા ગાયના લાેકે॥ ૩૦૨૯॥
MSS@3030@1અથાપચયિવજ્ઞાનમ્ અ ત યસ્ય સ પ ડતઃ ।
MSS@3030@2સરઃ સ લલસ પૂણર્મ્ આશ્રય ત િવહઙ્ગમાઃ॥ ૩૦૩૦॥
MSS@3031@1અથાપાજર્નદક્ષશ્ચ ક્ષા તશીલઃ સદા ભવેત્ ।
MSS@3031@2ન તત્ર પરકાયાર્ ણ િવદ્વાનાિપ િવશષેયેત્॥ ૩૦૩૧॥
MSS@3032@1અથાઽ યથન ચેત્ સા યઃ કા વાતાર્ ધમર્કામયાેઃ ।
MSS@3032@2અથર્ઃ સવર્જગન્મૂલમ્ અનથાઽથર્િવપયર્યઃ॥ ૩૦૩૨॥
MSS@3033@1અથા િવનવૈાથર્નયાપેસીદન્ ના પાેઽિપ ધીરૈરવધીરણીયઃ ।
MSS@3033@2મા યને મ યે િવિધના િવતીણર્ઃ સ પ્રી તદાયાે બહુ મ તુમહર્ઃ॥ ૩૦૩૩॥
MSS@3034@1અથા મા િપ લાલનં િવટઘટામેલઃ પ્રયંમ યતા તા યં નગરે
સ્થ ત તરલતા ધીઃ કામશાસં્ત્ર પ્ર ત ।
MSS@3034@2સગંીતં રજની િવધુમર્ધુમદઃ પધાર્ સપત્નૈ તથા
વે યાનામનુરક્તિવત્તહરણે કુવર્ ત સાહાયકમ્॥ ૩૦૩૪॥
MSS@3035@1અથાઽ ત ચેન્ન પદશુ દ્ધરથા ત સાિપ નાે ર તર ત યિદ સા ઘટના
કુત ત્યા ।
MSS@3035@2સા ય ત ચેન્ન નવવક્રગ ત તદેતદ્ વ્યથ િવના રસમહાે ગહનં
કિવ વમ્॥ ૩૦૩૫॥
MSS@3036@1અથા િહ ક યા પરક ય અેવ તામદ્ય સ પ્રે ય પિરગ્રહીતુઃ ।
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MSS@3036@2 તાે મમાયં િવશદઃ પ્રકામં પ્રત્યિપત યાસ ઇવા તરાત્મા॥ ૩૦૩૬॥
MSS@3037@1અથા િહ નષ્ટકાયાર્થરયત્નનેાિધગ યતે ।
MSS@3037@2ઉ સાહાે બલવાનાયર્ ના ત્યુ સાહાત્ પરં બલમ્॥ ૩૦૩૭॥
MSS@3038@1અથા ચત્યવતા સૂ ક્તરલંકારેણ શાેભતે ।
MSS@3038@2પીન તન સ્થતનેવે હારેણ હિરણેક્ષણા॥ ૩૦૩૮॥
MSS@3039@1અધ કલઙ્કરિહતા ક ણવૈ શભંાેરધ ગુણા તિદતરે સકલાઃ સમેતાઃ ।
MSS@3039@2ઇત્ય બ સ પ્ર ત િકલ સુ્ફિરતં રહસ્યં સ પ યતાે મમ
ભવન્મયમૈશમધર્મ્॥ ૩૦૩૯॥
MSS@3040@1અધ જતં િત્રપુરમ બ તવ મતં ચેદ્ અધાર્ તરેણ ચ તથા
ભિવતવ્યમવે ।
MSS@3040@2ત ચ્ચ તયે જનિન કારણસૂ મ પ-સ્થૂલાત્મકિત્રપુરશા તકૃતે
મતં તે॥ ૩૦૪૦॥

MSS@3041@1અધ દ તચ્છદસ્ય સુ્ફર ત જપવશાદધર્મ યુ પ્રકાપેાદ્ અેકઃ પા ણઃ
પ્રણ તું શર સ કૃતપદઃ ક્ષેપ્તુમ ય તમવે ।
MSS@3041@2અેકં યાનાિન્નમીલત્યપરમિવકસદ્વ ક્ષતે નતે્ર મ થં તુલ્યાિનચ્છાિવિધ સા
તનુરવતુ સ વાે યસ્ય સં યાિવધાને॥ ૩૦૪૧॥
MSS@3042@1અધ દાનવવૈિરણા ગિરજયા યધ શવસ્યાહૃતં દેવે થં જગતીતલે
પુરહરાભાવે સમનુ્મીલ ત ।
MSS@3042@2ગઙ્ગા સાગરમ બરં શ શકલા નાગાિધપઃ માતલં
સવર્જ્ઞ વમધીશ્વર વમગમત્ વાં માં તુ ભક્ષાટનમ્॥ ૩૦૪૨॥
MSS@3043@1અધ ની વા િનશાયાઃ સરભસસરુતાયાસસશં્લષેયાેગૈઃ
પ્રાેદ્ભૂતાસહ્ય ણાે મધુમદિનરતાે હ યર્ ષે્ઠ િવિવક્તે ।
MSS@3043@2સભંાેગક્લા તકા તા શ થલભજુલતાવ જતં કકર્ર તાે
જ્યાે ના ભન્નાચ્છધારં ન િપબ ત સ લલં શારદં મ દભાગ્યઃ॥ ૩૦૪૩॥
MSS@3044@1અધ પ્રેમિનબદ્ધમધર્મપરં લ શ્રતં માનસં અેવં નતે્રસરાે હં
પ્રયમખુે ચા યદ્ ગવાક્ષેઽિપતમ્ ।
MSS@3044@2પયર્ઙે્ક પદમેકમવે ધરણાૈ ષે્ઠ ચ કૃ વાપરં સ્થાતું ગ તુમિપ
પ્રભાતસમયે શક્નાે ત નવૈાબલા॥ ૩૦૪૪॥
MSS@3045@1અધ ભાયાર્ મનુ યસ્ય ભાયાર્ શ્રેષ્ઠતમઃ સખા ।
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MSS@3045@2ભાયાર્ મૂલં િત્રવગર્સ્ય ભાયાર્ મતં્ર મિર યતઃ॥ ૩૦૪૫॥
MSS@3046@1અધ સ જનસ પકાર્દ્ અિવદ્યાયા િવન ય ત ।
MSS@3046@2ચતુભાર્ગ તુ શાસ્ત્રાથશ્ચતુભાર્ગં વયત્નતઃ॥ ૩૦૪૬॥
MSS@3047@1અધ સ્ત્રય સ્ત્રભવુને સચરાચરેઽ મન્ન્ અધ પુમાંસ ઇ ત દશર્િયતું
ભવત્યા ।
MSS@3047@2સ્ત્રીપુંસલક્ષણ મદં વપુરાદતંૃ યત્ તનેા સ દેિવ િવિદતા િત્રજગચ્છર રા
॥ ૩૦૪૭॥
MSS@3048@1અધર્ચ દં્ર ચ ચકં્ર ચ શકટં મકરં તથા ।
MSS@3048@2કમલં શ્રે ણકાં ગુ મં વ્યૂહાનવેં પ્રક પયેત્॥ ૩૦૪૮॥
MSS@3049@1અધર્ચ દ્રવદાકારં સ્ત્રીનામાથ ચ યક્ષરમ્ ।
MSS@3049@2નકારાિદ િરકારા તં યાે ના ત સ પ ડતઃ॥ ૩૦૪૯॥
MSS@3050@1અધર્ચ દ્રસમાયુક્તં પુનંામ ચતુરક્ષરમ્ ।
MSS@3050@2કકારાિદ લકારા તમ્ ઇહ ના ત પ ડતઃ॥ ૩૦૫૦॥
MSS@3051@1અધર્ચ દ્રાકૃ તયર્ મન્ ખડ્ગે વાભાિવક ભવેત્ ।
MSS@3051@2અિપ દાષેસહસ્રા ણ હ ત ચ દ્ર તમાે યથા॥ ૩૦૫૧॥
MSS@3052@1અધર્પ ચમહ તં તુ શ્રેષં્ઠ ચાપં પ્રક તતમ્ ।
MSS@3052@2ત દ્વજ્ઞેયં ધનુિદવ્યં શકંરેણ તં પુરા॥ ૩૦૫૨॥
MSS@3053@1અધર્પીતમિદરા મ ણપાર શાેભતાં કથમતીવ ત યાઃ ।
MSS@3053@2ચુ બતૈરિધકપાટલભાસા પૂિરતાધરમયખૂભરેણ॥ ૩૦૫૩॥
MSS@3054@1અધર્પીત તનં માતુરામદાર્ ક્લષ્ટકેસરમ્ ।
MSS@3054@2પ્રક્ર િડતું સહ શશું બલા કારેણ કષર્ ત॥ ૩૦૫૪॥
MSS@3055@1અધર્પુ ષે ચ મ સ્યઃ પારાવતસિંનભશ્ચ પાષાણઃ ।
MSS@3055@2 દ્ભવ ત તત્ર નીલા દ ઘ કાલં ચ બહુતાેયમ્॥ ૩૦૫૫॥
MSS@3056@1અધર્પ્રાેથ સ્થતા રેખા દૃ ય તે યસ્ય વા જનઃ ।
MSS@3056@2તસ્ય ત્યુઃ સમુિદ્દષ્ટાે દશમં પ્રા ય વ સરમ્॥ ૩૦૫૬॥
MSS@3057@1અધર્ લુષં્ટ બહુ યઃ શવિપ શતમપુાહૃત્ય હૃષ્ટ શ્ચતા યાે
તગ્રાસા તરેકઃ સુ્ફટતરધમનીનદ્ધશુ કાદ્રર્કાયઃ ।

MSS@3057@2પ્રેતઃ સતંજ્યર્ દષૃ્ટ ા કુિટલપ ષયા
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મ જિન કષર્શુ કૈરાહ ત્યાહારલુ ધાન્મુહુર ભપતતાે જ બુકાન સ્થખ ડઃૈ॥ ૩૦૫૭॥
MSS@3058@1અધર્મી લતિવલાેલતારકે સા દશૃાૈ િનધવુનક્લમાલસા ।
MSS@3058@2યન્મુહૂતર્મવહન્ન ત પુન પ્તરા ત દિયતસ્ય પ યતઃ॥ ૩૦૫૮॥
MSS@3059@1ત ક્લમ તમિદદ ક્ષત ક્ષણં તાલ તચલનાય નાયકમ્ ।
MSS@3059@2ત દ્વધા િહ ભવદૈવતં પ્રયા વેધસાેઽિપ િવદધા ત ચાપલમ્॥ ૩૦૫૯॥
MSS@3060@1અધર્રાત્રે િદનસ્યાધ વધર્ચ દ્રઽેધર્ભાસ્કરે ।
MSS@3060@2રાવણને હૃતા સીતા કૃ ણપક્ષે સતાષ્ટમી॥ ૩૦૬૦॥
MSS@3061@1અધર્ સદ્ધષેુ કાયષુ આત્મગુહં્ય પ્રકાશયેત્ ।
MSS@3061@2સ અેવ િનધનં યા ત બકઃ કકર્ટકાદ્યથા॥ ૩૦૬૧॥
MSS@3062@1અધર્ મતને િવિનમ ય દશાધર્બાણમ્ અધ િવધૂય વસના ચલમધર્માગ
।
MSS@3062@2અધન નતે્રિવ શખને િન ત્ય સાધર્મ્ અધાર્ધર્મવે ત ણી ત ણં
ચકાર॥ ૩૦૬૨॥
MSS@3063@1અધર્હ તને હીન તુ ભવને્મ ય તુરઙ્ગમઃ ।
MSS@3063@2તતાે હ તને હીનશ્ચ હીન અેવ તાે હયઃ॥ ૩૦૬૩॥
MSS@3064@1અધાર્ઙ્ગનાપુવંપષુઃ પુરારેમૂર્ ત્તઃ શ્રયં નાૈિરવ વ તનાેતુ ।
MSS@3064@2પ્રેમા તભારાદપરં યદધ મમ જ શ ◌ૃઙ્ગારરસા બુરાશાૈ॥ ૩૦૬૪॥
MSS@3065@1અધાર્ઙ્ગાિહતપાવૈર્ક તવિનતાદ વ્ય સતાંશપુ્રભં
કૈલાસીકૃતિદક્કર દ્ર શર સ ય ત વપાદા બુજમ્ ।
MSS@3065@2િવશ્વવ્યા યિવના શ શકંરપદં યાયા વદ યં યશાે ન સ્યાદસ્ય યિદ
ક્ષતીશ ભવતાે દાનાિદકે યાે જિનઃ॥ ૩૦૬૫॥
MSS@3066@1અધાર્ઙ્ગુલપર ણાહ જહ્વાગ્રાયાસભીરવઃ ।
MSS@3066@2સવાર્ઙ્ગક્લેશજનનમ્ અબુધાઃ કમર્ કુવર્તે॥ ૩૦૬૬॥
MSS@3067@1અધાર્ ચતા સ વરમુ થતાયાઃ પદે પદે દુિન મતે ગલ તી ।
MSS@3067@2કસ્યા શ્ચદાસીદ્ રશના તદાનીમ્ અઙ્ગુષ્ઠમૂલાિપતસતૂ્રશષેા॥ ૩૦૬૭॥
MSS@3068@1અધાર્ધીતાશ્ચ યવૈદા તથા શદૂ્રાન્નભાજેનાઃ ।
MSS@3068@2તે દ્વ ઃ િક કિર ય ત િનિવષા ઇવ પન્નગાઃ॥ ૩૦૬૮॥
MSS@3069@1અધાર્સને સમિધરાે ય સરુ દ્વપસ્ય શક્રાેઽિપ યદ્યુિધ શચી ં કવચીકરાે ત ।
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MSS@3069@2ધીરસ્ય તસ્ય સહતે દશક ધરસ્ય કઃ સાહસકૈર સકઃ કરવાલધારામ્
॥ ૩૦૬૯॥
MSS@3070@1અધન જલદ યામમ્ અધનાતપિપઙ્ગલમ્ ।
MSS@3070@2અધર્નાર શ્વરાકારં ન કાે મ યેત વાસરમ્॥ ૩૦૭૦॥
MSS@3071@1અધાક્તે ભયમાગતાેઽ સ િક મદં ક ઠશ્ચ િક ગદ્ગદશ્ચાટાેરસ્ય ન
ચ ક્ષણાેઽયમનપુ ક્ષપ્તેયમા તાં કથા ।
MSS@3071@2બ્રૂિહ પ્ર તુતમ તુ સ પ્ર ત મહત્ કણ સખીનાં
મખુૈ પ્તિનભર્રમે ભરક્ષરપદૈઃ પ્રાગવે મે સં તા॥ ૩૦૭૧॥
MSS@3072@1અધાદ્ગતને કદલી દુતામ્રતલને ગભર્કાષેેણ ।
MSS@3072@2િપબ ત િનદાઘ વિરતા ઘનધારાં કરપુટેનવૈ॥ ૩૦૭૨॥
MSS@3073@1અધાન્મી લતલાેચનસ્ય િપબતઃ પયાર્પ્તમેકં તનં સદ્યઃ
પ્ર નુતદુગ્ધિદગ્ધમપરં હ તને સમંાજર્તઃ ।
MSS@3073@2માત્રા ચાઙ્ગુ લલા લતસ્ય વદને મેરાયમાને મુહુિવ ણાેઃ
ક્ષીરકણાે ધામધવલા દ તદ્યુ તઃ પાતુ વઃ॥ ૩૦૭૩॥
MSS@3074@1અપર્ય ત પ્ર તિદવસં પ્રયસ્ય પ થ લાેચને બાલા ।
MSS@3074@2િન ક્ષપ ત કમલમાલાઃ કાેમલ મવ કતુર્મ વાનમ્॥ ૩૦૭૪॥
MSS@3075@1અપર્ય ત્ય થને પ્રાણાન્ ન પ્રણામમરાતયે ।
MSS@3075@2ન ના તીત્યુત્તરં તુ સહૃુદે સમુનાજેનાઃ॥ ૩૦૭૫॥
MSS@3076@1અિપતં ર સતવત્યિપ નામ- ગ્રાહમ યયવુતેદર્િયતને ।
MSS@3076@2ઉજ્ઝ ત મ મદમ યિપબ તી વીક્ષ્ય મદ્ય મતરા તુ મમાદ॥ ૩૦૭૬॥
MSS@3077@1અિપતાઃ પ્રથમત વિય ગાવાે ગાપેશાવક ઇ ત પ્રણયને ।
MSS@3077@2દ યતે પનુિરદં ધનહીનવૈતનં ગ ડકેતન ચેતઃ॥ ૩૦૭૭॥
MSS@3078@1અવાર્ગ યેત્ય ગવાર્િદવ સિરદવરા સયે મત્યુિદ્દધીષાર્ઃ કા લ દ ં
કાપેવેગાક લતહલહઠાે ક્ષેિપણઃ ક્ષેમહેતુઃ ।
MSS@3078@2તાલાઙ્કસ્યાશુ દાલારસિવવશહૃદઃ સ્રંસદંસાેત્તર યં તયર્ગ્વ્ય તાડ્ ઘ્ર
ભૂયઃ સવુલનમથ લઘૂ થાનમાધાવનં તત્॥ ૩૦૭૮॥
MSS@3079@1અવાર્ચીનવચઃ પ્રપ ચસુ ખનાં દુઃ શ ક્ષતાનાં પુરાે ગ ભીરં
કિવપુઙ્ગવસ્ય િકમહાે સવર્ વમુદ્ધાટ તે ।
MSS@3079@2વ્યથ કદર્મગ ધગાૈરવહૃતગ્રામીણગાેષ્ઠ મખુે કાેઽયં નામ
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સચેતનાેઽ ત ય ઇહ પ્ર તાૈ ત ક તૂિરકામ્॥ ૩૦૭૯॥
MSS@3080@1અવાર્ ચ પ ચશાખઃ સુ્ફરદુપિરજટામ ડલઃ સં શ્રતાનાં િનત્યાપણાઽિપ
તાપિત્રતયમપનયન્ સ્થા રવ્યાદપૂવર્ઃ ।
MSS@3080@2યઃ પ્રાને્મીલ કપદઃ શર સ િવર ચતાબાલબ ધે દ્યુ સ ધાેઃ
પાથાે ભલર્ ધસકેઃ ફલ ત ફલશતં વા છતં ભ ક્તભા મ્॥ ૩૦૮૦॥
MSS@3081@1અલંકરાે ત યઃ શ્લાેકં શકુ અેવ ન મ યમઃ ।
MSS@3081@2અલં કરાે ત યઃ શ્લાેકં શકુ અેવ નમ યમઃ॥ ૩૦૮૧॥
MSS@3082@1અલંકરાે ત િહ જરા રા માત્ય ભષગ્યતીન્ ।
MSS@3082@2િવડ બય ત પ યસ્ત્રીમ લગાયનસવેકાન્॥ ૩૦૮૨॥
MSS@3083@1અલંકતુ કણા શમનુભવ ત્યા નવ જં સસી કારં
તયર્ગ્વ લતવદનાયા ગદશૃઃ ।
MSS@3083@2કરા જવ્યાપારાન તસકૃુતસારાન્ રસયતાે જનુઃ સવર્શ્લાઘ્યં જય ત
લ લતાેત્તંસ ભવતઃ॥ ૩૦૮૩॥
MSS@3084@1અલંકારઃ શઙ્કાકરનરકપાલં પિરજનાે િવશીણાર્ઙ્ગાે ઙ્ગી વસુ ચ
ષ અેકાે બહુવયાઃ ।

MSS@3084@2અવસ્થેયં સ્થાણાેરિપ ભવ ત સવાર્મરગુરાેિવધાૈ વકે્ર મૂિધ્ન સ્થતવ ત
વયં કે પનુરમી॥ ૩૦૮૪॥
MSS@3085@1અલંકાર પ્રયાે િવ જર્લધારા પ્રયઃ શવઃ ।
MSS@3085@2નમસ્કાર પ્રયાે ભાનુબ્રાર્હ્મણાે ભાજેન પ્રયઃ॥ ૩૦૮૫॥
MSS@3086@1અલંકાર તાે ર તમ તઃ સદ્ધા રસાેન્નતાૈ ।
MSS@3086@2લક્ષણૈલર્ ક્ષતાત્માનઃ કૃ તનાે નનુ કેચન॥ ૩૦૮૬॥
MSS@3087@1અલંકારાે િહ નાર ણાં ક્ષમા તુ પુ ષસ્ય વા ।
MSS@3087@2દુ કરં તચ્ચ વઃ ક્ષા તં િત્રદશષેુ િવશષેતઃ॥ ૩૦૮૭॥
MSS@3088@1યાદશૃી વઃ ક્ષમા પુ યઃ સવાર્સામિવશષેતઃ ।
MSS@3088@2ક્ષમા દાનં ક્ષમા યજ્ઞઃ ક્ષમા સતં્ય ચ પુિત્રકાઃ॥ ૩૦૮૮॥
MSS@3089@1ક્ષમા યશઃ ક્ષમા ધમર્ઃ ક્ષમાયાં િવ ષ્ઠતં જગત્॥
MSS@3090@1અલંકૃતઃ કા ચનકાેિટમૂલ્યૈમર્હાહર્રત્નૈગર્જવા જવાહૈઃ ।
MSS@3090@2િનમષેમાતં્ર લભતે ન વં કાલને કાલે શખયા ગ્ હીતઃ॥ ૩૦૯૦॥
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MSS@3091@1અલંિક્રય તે શ ખનઃ કેકયા મદરક્તયા ।
MSS@3091@2વાચા િવપ શ્ચતાેઽત્યથ માધુયર્ગુણયુક્તયા॥ ૩૦૯૧॥
MSS@3092@1અલંિક્રયા શ ક્તસમ વતાનાં તપાેધનાનાં બલશ ક્તર યા ।
MSS@3092@2વ્યાપાદદાવાનલવાિરધારા પ્રત્યેહ ચ ક્ષા તરનથર્શા તઃ॥ ૩૦૯૨॥
MSS@3093@1અલં િત્રિદવવાતર્યા િક મ ત સાવર્ભાૈમ શ્રયા િવદૂરતરવ તની ભવતુ
માેક્ષલ મીરિપ ।
MSS@3093@2ક લ દ ગિરન દનીતટિનકુ જપુ ેદરે મનાે હર ત કેવલં નવતમાલનીલં
મહઃ॥ ૩૦૯૩॥
MSS@3094@1અલં નલં રાેદુ્ધમમી િકલાભવન્ ગુણા િવવેકપ્રમખુા ન ચાપલમ્ ।
MSS@3094@2 મરઃ સ રત્યામિન દ્ધમવે યત્ જત્યયં સગર્િનસગર્ ઈદશૃઃ॥ ૩૦૯૪॥
MSS@3095@1અલં પિરગ્રહેણેહ દાષેવાન્ િહ પિરગ્રહઃ ।
MSS@3095@2કૃ મિહ કાેશકાર તુ બ યતે વપિરગ્રહાત્॥ ૩૦૯૫॥
MSS@3096@1અલં વા બહુ યાે બ્રૂતે િહતવાક્યાવમાિનનઃ ।
MSS@3096@2સ ત મા લભતે દાષેં કપેઃ સચૂીમખુાે યથા॥ ૩૦૯૬॥
MSS@3097@1અલં વા બહુવાદેન યત્ર યત્રાનુરજ્યસે ।
MSS@3097@2તત્ર તત્રવૈ તે દુઃખદાવપાવકપઙ્ક્તયઃ॥ ૩૦૯૭॥
MSS@3098@1અલં િવલઙ્ઘ્ય પ્રયિવજ્ઞ યાચ્ઞાં કૃ વાિપ વા યં િવિવધં િવધેયે ।
MSS@3098@2યશઃપથાદાશ્રવતાપદાે થાત્ ખલુ ખ લ વા તખલાે ક્તખેલાત્॥ ૩૦૯૮॥
MSS@3099@1અલં િવલ બ્ય વિરતું િહ વેલા કાય િકલ સ્થૈયર્સહે િવચારઃ ।
MSS@3099@2ગુ પદેશં પ્ર તભવે તી ણા પ્રતીક્ષતે તુ ન કાલમ તઃ॥ ૩૦૯૯॥
MSS@3100@1અલં િવવાદેન યથા શ્રુતં વયા તથાિવધ તાવદશષેમ તુ સઃ ।
MSS@3100@2મમાત્ર ભાવૈકરસં મનઃ સ્થતં ન કામ ત્તવર્ચનીયમીક્ષતે॥ ૩૧૦૦॥
MSS@3101@1અલં સ્થ વા મશાનેઽ મન્ ગ્ ધ્રગાેમાયુસકુંલે ।
MSS@3101@2કઙ્કાલબહુલે ઘાેરે સવર્પ્રા ણભયંકરે॥ ૩૧૦૧॥
MSS@3102@1ન પનુ ર્ િવતઃ ક શ્ચત્ કાલધમર્મપુાગતઃ ।
MSS@3102@2 પ્રયાે વા યિદ વા દ્વે યઃ પ્રા ણનાં ગ તર દશૃી॥ ૩૧૦૨॥
MSS@3103@1અલં િહમાનીપિરદ ણર્ગાત્રઃ સમાિપતઃ ફા ગનુસગંમને ।
MSS@3103@2અત્ય તમાકાિઙ્ક્ષતકૃ ણવત્માર્ ભી માે મહાત્માજિન માઘતુલ્યઃ॥ ૩૧૦૩॥
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MSS@3104@1અલકતમઃ પિરપીતં સુ મતસષુમાપુરસૃ્કતં મધુરમ્ ।
MSS@3104@2કાે ન સધુાિનિધસહજં સમુુ ખ મખંુ હ ત સમંનુતામ્॥ ૩૧૦૪॥
MSS@3105@1અલકાશ્ચ ખલાશ્ચવૈ મૂિધ્ન ભી જનૈ ર્તાઃ ।
MSS@3105@2ઉપયુર્પિર સ કારેઽ યાિવ કુવર્ ત વક્રતામ્॥ ૩૧૦૫॥
MSS@3106@1અલકેષુ ચૂણર્ભાસઃ વેદલવાભાન્ કપાેલફલકેષુ ।
MSS@3106@2નવઘનકાૈતુિકનીનાં વાિરકણાન્ પ ય ત કૃતાથર્ઃ॥ ૩૧૦૬॥
MSS@3107@1અલક્તકાે યથા રક્તાે નરઃ કામી તથવૈ ચ ।
MSS@3107@2હૃતસાર તથા સાેઽિપ પાદમૂલે િનપાત્યતે॥ ૩૧૦૭॥
MSS@3108@1અલક્તકાે યથા રક્તાે િન પીડ્ય પુ ષ તથા ।
MSS@3108@2અબલા ભબર્લાદ્ રક્તઃ પાદમૂલે િનપાત્યતે॥ ૩૧૦૮॥
MSS@3109@1અલ ક્ષતકુચાભાેગં ભ્રમ તી ત્યભૂ મષુ ।
MSS@3109@2 મરેણાિપ સરાે ક્ષી ન લક્ષ્યીિક્રયતે શરૈઃ॥ ૩૧૦૯॥
MSS@3110@1અલ ક્ષતગતાગતૈઃ કુલવધૂકટાક્ષૈિરવ ક્ષણાનનુયશીતલૈઃ
પ્રણયકે લકાપેૈિરવ ।
MSS@3110@2સુ ત્તમ ણાેન્નતૈ ર્ગદશૃામુરાજૈેિરવ વદ યતુરગૈિરદં
ધર ણચક્રમાક્ર યતે॥ ૩૧૧૦॥
MSS@3111@1અલ મીરાિવશત્યેનં શયાનમલસં નરમ્ ।
MSS@3111@2િનઃસશંયં ફલં લ વા દક્ષાે ભૂ તમપુાશ્નુતે॥ ૩૧૧૧॥
MSS@3112@1અલઘુતા જઠરસ્ય કુચાૈ ગતા ચરણચ ચલતા નયને ગતા ।
MSS@3112@2સ ખ િવલાેકય મે તનુચે ષ્ટતં િવિનમયપ્રગતં નવયાવૈનમ્॥ ૩૧૧૨॥
MSS@3113@1અલઘપૂલપઙ્ ક્તશા લનીઃ પિરતાે દ્ધિનર તરા બરાઃ ।
MSS@3113@2અિધ ઢિનત બભૂમયાે ન િવમુ ચ ત ચરાય મખેલાઃ॥ ૩૧૧૩॥
MSS@3114@1અલઙ્ઘ્યં તત્તદુદ્વ ક્ષ્ય યદ્યદુચ્ચૈમર્હી તામ્ ।
MSS@3114@2 પ્રયતાં જ્યાયસી ં મા ગાન્ મહતાં કેન તુઙ્ગતા॥ ૩૧૧૪॥
MSS@3115@1અલઙ્ઘ્યં સવષા મહ ખલુ ફલં કમર્જિનતં િવપત્ કમર્પ્રૈ યા
વ્યથય ત ન તા સ હૃદયમ્ ।
MSS@3115@2યદજ્ઞાઃ કુવર્ ત પ્રસભમપુહાસં ધનમદાદ્ ઇદં વ તગાર્ઢં
પરમપિરતાપં જનય ત॥ ૩૧૧૫॥
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MSS@3116@1અલ ધં ચવૈ લ સતે લ ધં રક્ષેત્ પ્રયત્નતઃ ।
MSS@3116@2ર ક્ષતં વધર્યેચ્ચવૈ દં્ધ પાત્રષેુ િન ક્ષપેત્॥ ૩૧૧૬॥
MSS@3117@1અલ ધદુગ્ધાિદરસાે રસાવહં તદુદ્ભવાે િન બરસં કૃ મયર્થા ।
MSS@3117@2અદષૃ્ટજૈને દ્રવચાેરસાયન તથા કુત વં મનુતે રસાયનમ્॥ ૩૧૧૭॥
MSS@3118@1અલ ધ મચ્છેદ્દ ડને લ ધં રક્ષેદવેક્ષયા ।
MSS@3118@2ર ક્ષતં વધર્યેદ્ દ્ યા દં્ધ પાત્રષેુ િન ક્ષપેત્॥ ૩૧૧૮॥
MSS@3119@1અલ ધમીહેદ્ધમણ લ ધં યત્નને પાલયેત્ ।
MSS@3119@2પા લતં વધર્યેન્નીત્યા દં્ધ પાત્રષેુ િન ક્ષપેત્॥ ૩૧૧૯॥
MSS@3120@1અલ ધ લ સા યાયને લ ધસ્ય ચ િવવધર્નમ્ ।
MSS@3120@2પિર દ્ધસ્ય િવિધવત્ પાત્રે સ પ્ર તપાદનમ્॥ ૩૧૨૦॥
MSS@3121@1અલ ધવેતનાે લુ ધાે માની ચા યવમાિનતઃ ।
MSS@3121@2કુ્રદ્ધશ્ચ કાેિપતાેઽક માત્ તથા ભીતશ્ચ ભી ષતઃ॥ ૩૧૨૧॥
MSS@3122@1યથા ભલ ષતૈઃ કામૈ ભ દ્યાદેતાંશ્ચતુિવધાન્ ।
MSS@3122@2પરપક્ષે વપક્ષે ચ યથાવત્ પ્રશમં નયેત્॥ ૩૧૨૨॥
MSS@3123@1અલ ધા તઃ પ્રવેશસ્ય તારમાક્ર દતાે બિહઃ ।
MSS@3123@2પ્રભાે ક ણયા કણ િક્રય તાં કૃપણાેક્તયઃ॥ ૩૧૨૩॥
MSS@3124@1અલ ધે રા ગણાે લાેકા અહાે લ ધે િવરા ગણઃ ।
MSS@3124@2હેમ તે તાપમીહ તે હ ત ગ્રી મે િહમં પનુઃ॥ ૩૧૨૪॥
MSS@3125@1અલ વાિપ ધનં રાજ્ઞઃ સં શ્રતા યા ત સ પદમ્ ।
MSS@3125@2મહાહ્ર દસમીપસ્થં પ ય નીલં વન પ તમ્॥ ૩૧૨૫॥
MSS@3126@1અલ વા યિદ વા લ વા નાનુશાેચ ત પ ડતાઃ ।
MSS@3126@2આન તય ચારભતે ન પ્રાણાનાં ધનાયતે॥ ૩૧૨૬॥
MSS@3127@1અલભ ત નભઃક્ષતે્રે તારા તરલકા તયઃ ।
MSS@3127@2 વષં તષુારબી નાં નૂતનાઙુ્કરશા લનામ્॥ ૩૧૨૭॥
MSS@3128@1અલ યં લ સ્યમાનને ત વં જજ્ઞાસનુા ચરમ્ ।
MSS@3128@2 જગીષુણા િહ્રયં ત્ય વા કાય કાેલાહલાે મહાન્॥ ૩૧૨૮॥
MSS@3129@1અલ યં લ ધુકામસ્ય જનસ્ય ગ તર દશૃી ।
MSS@3129@2અલ ધષેુ મન તાપઃ સં ચતાથા િવન ય ત॥ ૩૧૨૯॥
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MSS@3130@1અલ યલાભાય ચ લ ધ દ્ધયે યથાહર્તીથર્પ્ર તપાદનાય ચ ।
MSS@3130@2યશ વનં વેદિવદં િવપ શ્ચતં બહુશ્રુતં બ્રાહ્મણમવે વાસય॥ ૩૧૩૦॥
MSS@3131@1અલમ તચપલ વાત્ વ માયાપેમ વાત્ પિરણ તિવરસ વાત્ સગંમનેાઙ્ગનાયાઃ ।
MSS@3131@2ઇ ત યિદ શતકૃ વ ત વમાલાેચયામ તદિપ ન હિરણાક્ષી ં
િવ મરત્ય તરાત્મા॥ ૩૧૩૧॥
MSS@3132@1અલમથવા બહુવાદૈિવરચય લાેકાનુરાગિનબર્ ધમ્ ।
MSS@3132@2તત્રૈકત્ર સમગં્ર તિન્નિહતં યન્ન તુ સિંનિહતમ્॥ ૩૧૩૨॥
MSS@3133@1અલમ ધ ભુ ય ષ્ટભ્રા ત્યા ભ્રાતજર્ડસ્ય તે ।
MSS@3133@2દંશાય દંદશકૂાેઽયં દંશમુદ્રાં ન મુ ચ ત॥ ૩૧૩૩॥
MSS@3134@1અલમ યથા ગ્ હી વા ન ખલુ મન વિન મયા પ્રયુક્ત મદમ્ ।
MSS@3134@2પ્રાયઃ સમાનિવદ્યાઃ પર પરયશઃપુરાેભાગાઃ॥ ૩૧૩૪॥
MSS@3135@1અલમ યૈ પાલ ભૈઃ ક તતૈશ્ચ વ્ય તક્રમૈઃ ।
MSS@3135@2પેશલં ચાનુ પં ચ કતર્વં્ય િહતમાત્મનઃ॥ ૩૧૩૫॥
MSS@3136@1અલમ પ્રયા યુિદ વા ચરાથાર્ઃ િક મહ ન સ્થતા વાચઃ ।
MSS@3136@2અ ત મ ત વચ સ સત્યિપ િવષ મ ત િહ િકમુચ્યતે વાિર॥ ૩૧૩૬॥
MSS@3137@1અલમ ભમખુૈબર્દ્ધભૈાગૈરલં
ભ્ર મ ભદૃર્શાેરલમિવરલૈગર્ દ્ગારૈરલં િવષ ષ્ટ ભઃ ।
MSS@3137@2િક મહ ભજુગાઃ કાપેાવેગૈરમી ભરમુિદ્રતનૈર્નુ ભગવત તાક્ષ્યર્સ્યૈતે
વયં તુ તપાઠકાઃ॥ ૩૧૩૭॥
MSS@3138@1અલમલમઘ્ ણસ્ય તસ્ય ના ા પનુરિપ સવૈ કથા ગતઃ સ કાલઃ ।
MSS@3138@2કથય કથય વા તથાિપ દૂ ત પ્ર તવચનં દ્વષતાેઽિપ માનનીયમ્॥ ૩૧૩૮॥
MSS@3139@1અલમલમ તમાતં્ર સાહસનેામનુા તે વિરતમિય િવમુ ચ વં લતાપાશમનેમ્ ।
MSS@3139@2ચ લતમિપ િનરાેદંુ્ધ િવતં િવતેશે ક્ષણ મહ મમ ક ઠે બાહુપાશં
િનધેિહ॥ ૩૧૩૯॥
MSS@3140@1અલમલમ ત દ્ યા સ્થીયતાં તસ્ય પ યસ્યક ણ કરભાેરાેભર્જ્યતે
મ યમેતત્ ।
MSS@3140@2ઇ ત ગુ જઘનાજ્ઞાચાેિદતા રાેમરા જઃ તનયુગમ સતાક્ષ્યા વક્તુમારાેહતીવ
॥ ૩૧૪૦॥
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MSS@3141@1અલમલમનુગ ય પ્ર સ્થતં પ્રાણનાથં પ્રથમિવરહશાેકે ન પ્રતીકાર અેષઃ ।
MSS@3141@2સપિદ રમણયાત્રા શ્રેય ઇત્યારટ ત્યા ચરણપતનપવૂ સા િન દ્ધવે
કા ચ્યા॥ ૩૧૪૧॥
MSS@3142@1અલમલ મયમવે પ્રા ણનાં પાતકાનાં િનરસનિવષયે યા કૃ ણ કૃ ણે ત
વાણી ।
MSS@3142@2યિદ ભવ ત મુકુ દે ભ ક્તરાન દસા દ્રા િવલુઠ ત ચરણા જે
માેક્ષસામ્રાજ્યલ મીઃ॥ ૩૧૪૨॥
MSS@3143@1અલમાત્મીયં િવિદતં િવિદતં ધિનકસ્ય યાચકાેઽવિહતઃ ।
MSS@3143@2ચ દં્ર બ્રવી ત ચટકં ચટકં ચ દં્ર ચ લાેભલાેલમના॥ ૩૧૪૩॥
MSS@3144@1અલમાિદવરાહેણ વટુદાસં પરં તુમઃ ।
MSS@3144@2જગદુદ્ધરતા યને ન વક્ર કૃતમાનનમ્॥ ૩૧૪૪॥
MSS@3145@1અલમુદકેન ણવૈાર્ મન વના પ્રાણધારણા કાયાર્ ।
MSS@3145@2નાસસૃં્કતશ્ચ પુ ષઃ પ્રાકૃતસ વઃ પ્રણિયતવ્યઃ॥ ૩૧૪૫॥
MSS@3146@1અલ લતગ ત ચ્ચૈઃ સ્થૂલવક્રાઙ્ગુલીકં વહ ત ચરણ યુગ્મં ક ધરાં
હ્ર વપીનામ્ ।
MSS@3146@2કિપલકચકલાપા કૂ્રરચેષ્ટા તપીના દ્વરદમદિવગ ધઃ વાઙ્કકેઽનઙ્કકે
ચ॥ ૩૧૪૬॥
MSS@3147@1 દ્વગુણકટુકષાયપ્રાયભુગ્ વીતલ લુલદ તિવપુલાેષ્ઠ દુઃખસા યા પ્રયાેગે ।
MSS@3147@2બિહરિપ બહુરાેમાત્ય તમ તિવશાલં વહ ત જઘનર ધ્રં હ તની
ગદ્ગદાે ક્તઃ॥ ૩૧૪૭॥
MSS@3148@1અલસં મખુરં ત ધં કૂ્રરં વ્યસિનનં શઠમ્ ।
MSS@3148@2અસતંુષ્ટમભક્તં ચ ત્યજેદ્ તં્ય નરાિધપઃ॥ ૩૧૪૮॥
MSS@3149@1અલસં વપુ ષ શ્લથં દુકૂલે ચપલં ચેત સ ધૂસરં કપાેલે ।
MSS@3149@2ચિકતં નયને તને િવલાેલં તવ નામશ્રવણં તનૂદર ણામ્॥ ૩૧૪૯॥
MSS@3150@1અલસં િવક્રમશ્રા તં િવહતાપેાયચે ષ્ટતમ્ ।
MSS@3150@2ક્ષયવ્યયપ્રવાસશૈ્ચ શ્રમેણ િવપિરદુ્રતમ્॥ ૩૧૫૦॥
MSS@3151@1ભી ં મખૂ સ્ત્રયં બાલં ધા મકં દુજર્નં પશમુ્ ।
MSS@3151@2મતૈ્રીપ્રધાનં કલ્યાણબુ દ્ધ સા વને સાધયેત્॥ ૩૧૫૧॥
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MSS@3152@1અલસભજુલતા ભનાર્દતૃાે નાગર ભભર્વનદમનકાનાં ના ત થવાર્ બભવૂ ।
MSS@3152@2 વદિરનગરમ યે સચંરંશ્ચતૈ્રજન્મા જરદજગરપીતઃ ક્ષીયતે
ગ ધવાહઃ॥ ૩૧૫૨॥
MSS@3153@1અલસમધુરા નગ્ધા દૃ ષ્ટઘર્ન વમપુાગતા
િકસલય ચિન તા બૂલ વભાવધરાેધરઃ ।
MSS@3153@2િત્રવ લવલયા લખેાેન્નેયા ઘટ ત ઇવૈકતઃ પ્રકૃ તસભુગા ગભણાસાૈ
િકમ યપુપાિદતા॥ ૩૧૫૩॥
MSS@3154@1અલસમુકુ લતાક્ષં વક્ત્રમાલાેક્ય તસ્યા મિય િવલુ લત ચત્તે મૂકભાવં
પ્રપન્ને ।
MSS@3154@2શ્રવણકુવલયા તશ્ચાિરણા ષટ્પદેન ક્ષણમનુગતનાદં ગીતમ તઃ
મરા મ॥ ૩૧૫૪॥
MSS@3155@1અલસય ત ગાત્રમિધકં ભ્રમય ત ચેત તનાે ત સતંાપમ્ ।
MSS@3155@2માેહં ચ મુહુઃ કુ તે િવષમિવષં વી ક્ષતં તસ્યાઃ॥ ૩૧૫૫॥
MSS@3156@1અલસલુ લતમુગ્ધા ય વસ પાતખેદાદ્ અ શ થલપિરર ભૈદર્ત્તસવંાહનાિન ।
MSS@3156@2પિર િદત ણાલીદુબર્લા યઙ્ગકાિન વમુર સ મમ કૃ વા યત્ર િનદ્રામવાપ્તા
॥ ૩૧૫૬॥
MSS@3157@1અલસવ લતૈઃ પ્રેમાદ્રાર્દ્રમુર્હુમુર્કુલીકૃતૈઃ
ક્ષણમ ભમખુૈલર્ લાેલૈિનમષેપરાઙ્મખુૈઃ ।
MSS@3157@2હૃદયિનિહતં ભાવાકૂતં વમદ્ ભિરવેક્ષણૈઃ કથય સકૃુતી કાેઽયં
મુગ્ધે વયાદ્ય િવલાેક્યતે॥ ૩૧૫૭॥
MSS@3158@1અલસિવલસન્મુગ્ધ નગ્ધ મતં વ્રજસુ દર મ્ અદનકદન વન્નં ધ યં
મહદ્વદના બુજમ્ ।
MSS@3158@2ત ણમ ણજ્યાે નાકા યર્ મત નિપતાધરં જય ત િવજયશ્રેણીમેણીદશૃાં
મદયન્મહઃ॥ ૩૧૫૮॥
MSS@3159@1અલસિવલ સતાનામુ લસદ્ભ્રૂલતાનાં મ ણમુકુ લતાનાં પ્રા તિવ તાિરતાનામ્ ।
MSS@3159@2પ્ર તનયનિનપાતે િક ચદાકુ ચતાનાં િવિવધમહમભવૂં પાત્રમાલાેિકતાનામ્
॥ ૩૧૫૯॥
MSS@3160@1અલસસ્ય કુતાે િવદ્યા અિવદ્યસ્ય કુતાે ધનમ્ ।
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MSS@3160@2અધનસ્ય કુતાે મત્રમ્ અ મત્રસ્ય કુતઃ સખુમ્॥ ૩૧૬૦॥
MSS@3161@1અલસસ્યા પદાષેસ્ય િનિવદ્યસ્યાકૃતાત્મનઃ ।
MSS@3161@2પ્રદાનકાલે ભવ ત માતાિપ િહ પરાઙ્મખુી॥ ૩૧૬૧॥
MSS@3162@1અલસાનિપ ન્ ન્ રક્ષને્ ન કૃતઘ્નાન્ કદાચન ।
MSS@3162@2 દ્વષતાેઽિપ ગુણાઃ કા યાઃ સહૃુદાેઽિપ ન દુગુર્ણાઃ॥ ૩૧૬૨॥
MSS@3163@1અલસા ણલાેચનારિવ દાં પિરભાેગાે ચતધૂસરૈકચેલામ્ ।
MSS@3163@2 શ થલાકુલવે ણબ ધર યામ્ અબલામ તકશાિયની ં િદદકૃ્ષે॥ ૩૧૬૩॥
MSS@3164@1અલસમૈર્દેન સદુશૃઃ શર રકૈઃ વગ્ હાન્ પ્ર ત પ્ર તયયુઃ શનૈઃ
શનૈઃ ।
MSS@3164@2અલઘપુ્રસાિરતિવલાેચના જ લ- દુ્રતપીતમાધવરસાૈઘિનભર્રૈઃ॥ ૩૧૬૪॥
MSS@3165@1અલસાે મ દબુ દ્ધશ્ચ સખુી ચ વ્યાિધપીિડતઃ ।
MSS@3165@2િનદ્રાલુઃ કામુકશ્ચવૈ ષડતેે શાસ્ત્રવ જતાઃ॥ ૩૧૬૫॥
MSS@3166@1અલાબંુ વતુર્લાકારં વાતાર્કં કુ દસિંનભમ્ ।
MSS@3166@2પ્રાણા તેઽિપ ન ચાશ્નીયાન્ મસરૂાનં્ન સવલ્કલમ્॥ ૩૧૬૬॥
MSS@3167@1અલાબુબીજં ત્રપુસસ્ય બીજં તસ્યવૈ તાેયને ચ તિન્ન ષક્તમ્ ।
MSS@3167@2આલપેનાદૈ્યિવિધવત્ પ્રયુક્તં હ યા દ્વષં તક્ષકસભંવં ચ॥ ૩૧૬૭॥
MSS@3168@1અલાભાત્ પુ ષાણાં િહ ભયાત્ પિરજનસ્ય ચ ।
MSS@3168@2વધબ ધભયાચ્ચાિપ વયં ગુપ્તા ભવ ત તાઃ॥ ૩૧૬૮॥
MSS@3169@1અ લકુલમ જુલકેશી પિરમલબહુલા રસાવહા ત વી ।
MSS@3169@2િકશલયપેશલપા ણઃ કાેિકલકલભા ષણી પ્રયતમા મે॥ ૩૧૬૯॥
MSS@3170@1અ લનીલાલકલતં કં ન હ ત ઘન તિન ।
MSS@3170@2આનનં ન લનચ્છાયનયનં શ શકા ત તે॥ ૩૧૭૦॥
MSS@3171@1અ લપટલૈરનુયાતાં સહૃદયહૃદય વરં િવલુ પ તીમ્ ।
MSS@3171@2 ગમદપિરમલલહર ં સમીર પામરપુરે િકર સ॥ ૩૧૭૧॥
MSS@3172@1અ લ ભર જન બ દુમનાેહરૈઃ કુસમુપઙ્ ક્તિનપા ત ભરિઙ્કતઃ ।
MSS@3172@2ન ખલુ શાેભય ત મ વનસ્થલીં ન તલક તલકઃ પ્રમદા મવ॥ ૩૧૭૨॥
MSS@3173@1અ લયવુા િવલલાસ ચરાય ય સ્ત્રદશશવૈ લનીકમલાેદરે ।
MSS@3173@2િવિધિવયાેગિનયાેગવશીકૃતાે ગતતરાૈ સ મરાૈ રમતે કથમ્॥ ૩૧૭૩॥
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MSS@3174@1અ લરનુસર ત પિરમલં લ મીરનુસર ત નયગુણસ દ્ધમ્ ।
MSS@3174@2િન મનુસર ત સ લલં િવિધ લ ખતં બુ દ્ધરનુસર ત॥ ૩૧૭૪॥
MSS@3175@1અ લરયં ન લનીદલમ યગઃ કમ લનીમકર દમદાલસઃ ।
MSS@3175@2િવિધવશાત્ પરદેશમપુાગતઃ કુટજપુ પરસં બહુ મ યતે॥ ૩૧૭૫॥
MSS@3176@1અ લ ર્ગાે વા નતંે્ર વા યત્ર િક ચદ્ િવભાસતે ।
MSS@3176@2અરિવ દં ગાઙ્કાે વા મખંુ વેદં ગીદશૃઃ॥ ૩૧૭૬॥
MSS@3177@1અ લવલયૈરલકૈિરવ કુસમુ તબકૈઃ તનૈિરવ વસ તે ।
MSS@3177@2ભા ત લતા લલના ઇવ પા ણ ભિરવ િકસલયૈઃ સપિદ॥ ૩૧૭૭॥
MSS@3178@1અલીક અેવ વદ્ભાવાે મદ્ભાવાેઽલીક અેવ ચ ।
MSS@3178@2અનુભૂતાેઽ યસદૂ્રપઃ વ ે વમરણં યથા॥ ૩૧૭૮॥
MSS@3179@1અલીક પાે યિદ મ યભાગઃ પયાેધરાકાર તશ્ચ કેશાઃ ।
MSS@3179@2ઉ સઙ્ગશાેભાિપ સરાે હાક્ષ્યાઃ કરસ્ય શાેભાં કલયેન્ન ક માત્॥ ૩૧૭૯॥
MSS@3180@1અલીકવ્યામુક્તપ્રચુરકબર બ ધન મષાદ્
ઉદ ચદ્દાવેર્ લીદ્વય તપર વેશિનિહતઃ ।
MSS@3180@2અયં જૃ ભાર ભસ્ફિટકશુ ચદ તાંશિુનચયાે મખુે દુગારાઙ્ગ્યા
ગ લત ગજ્ઞ મા િવજયતે॥ ૩૧૮૦॥
MSS@3181@1અલીનાં માલા ભિવર ચતજટાભારમિહમા પરાગૈઃ
પુ પાણામપુર ચતભ મવ્ય તકરઃ ।
MSS@3181@2વનાનામાભાેગે કુસમુવ ત પુ પાેચ્ચયપરાે મ ન્ મ દં મ દં િવચર ત
પિરવ્રાજક ઇવ॥ ૩૧૮૧॥
MSS@3182@1અલુપ્તસ વકાેશાનાં મહ વં મહતાં િહ િકમ્ ।
MSS@3182@2આક ણતાં પરસ્યા ત ન ચે ચ્છ દ ત ત ક્ષણમ્॥ ૩૧૮૨॥
MSS@3183@1અલુ ધૈઃ સહ સાૈહાદ પ ડતૈઃ સહ સકંથા ।
MSS@3183@2ઉત્તમૈઃ સહ સઙ્ગશ્ચ િવધેયાઃ સખુ મચ્છતા॥ ૩૧૮૩॥
MSS@3184@1અલાેભઃ પરમં િવત્તમ્ અિહસા પરમં તપઃ ।
MSS@3184@2અમાયા પરમા િવદ્યા િનરવદ્યા મની ષણામ્॥ ૩૧૮૪॥
MSS@3185@1અલાેમશં પૂણર્શશાઙ્કશાેભં મખંુ તુ યનૂાં ક ત ચદ્ િદનાિન ।
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MSS@3185@2 તે તતઃ મશ્રુિવશાલ લે શવેાલલીના જતુલાં બભ ત॥ ૩૧૮૫॥
MSS@3186@1અલાૈિકકમહાલાેકપ્રકા શતજગ ત્રયઃ ।
MSS@3186@2 તૂયતે દેવ સદં્વશમુક્તારત્નં ન કૈભર્વાન્॥ ૩૧૮૬॥
MSS@3187@1અલાૈલ્યમારાેગ્યમિનષુ્ઠર વં ગ ધઃ શભુાે મતૂ્રપુર ષમ પમ્ ।
MSS@3187@2કા તઃ પ્રસાદઃ વરસાૈ યતા ચ યાેગપ્ર ત્તેઃ પ્રથમં િહ ચહ્નમ્
॥ ૩૧૮૭॥
MSS@3188@1અ પં િક ચ ચ્છ્ર યં પ્રા ય નીચાે ગવાર્યતે લઘુ ।
MSS@3188@2પદ્મપત્રતલે ભેકાે મ યતે દ ડધાિરણમ્॥ ૩૧૮૮॥
MSS@3189@1અ પં દપર્બલં દૈત્ય સ્થરમક્રાેધજ બલમ્ ।
MSS@3189@2હત વં દપર્જૈદાષૈિહ વા યાે ભાષસે ક્ષમામ્॥ ૩૧૮૯॥
MSS@3190@1અ પં િન મતમાકાશમ્ અનાલાેચ્યવૈ વેધસા ।
MSS@3190@2ઇદમવંેિવધં ભાિવ ભવત્યાઃ તનજૃ ભનમ્॥ ૩૧૯૦॥
MSS@3191@1અ પતાેઽિધકતઃ સા યં લઘનુવૈ પ્રસાધયેત્ ।
MSS@3191@2ભપૂ્રદ ક્ષણતાેઽહલ્યાં ગાૈતમઃ કિપલાં ભ્રમન્॥ ૩૧૯૧॥
MSS@3192@1અ પતાેયશ્ચલ કુ ભાે હ્ય પદુગ્ધાશ્ચ ધનેવઃ ।
MSS@3192@2અ પિવદ્યાે મહાગવ કુ પી બહુચે ષ્ટતઃ॥ ૩૧૯૨॥
MSS@3193@1અ પપ્રભાે તુ સવેાયાં ભુ ક્તમાત્રં પ્રયાજેનમ્ ।
MSS@3193@2અનુગ્રહમ મૂલં્ય િનગ્રહં પ્રાણસકંટમ્॥ ૩૧૯૩॥
MSS@3194@1અ પમ યવમ યેત ન શત્રુબર્લદિપતઃ ।
MSS@3194@2રામેણ રામઃ શશનુા બ્રાહ્મ યદયયાે જ્ઝતઃ॥ ૩૧૯૪॥
MSS@3195@1અ પશ્રુતલવ અેવ પ્રાયઃ પ્રકટય ત વા ગ્વભવમુચ્ચૈઃ ।
MSS@3195@2સવર્ત્ર કુનટ અેવ િહ નાટકમિધકં િવડ બય ત॥ ૩૧૯૫॥
MSS@3196@1અ પસારાેઽિપ યાે માેહાદ્ િવ તારં કતુર્ મચ્છ ત ।
MSS@3196@2પશ્ચાચ્છાેચ ત દુબુર્ દ્ધનાર્ લકેરબકાે યથા॥ ૩૧૯૬॥
MSS@3197@1અ પાક્ષરરમણીયં યઃ કથય ત િન શ્ચતં સ ખલુ વાગ્મી ।
MSS@3197@2બહુવચનમ પસારં યઃ કથય ત િવપ્રલાપી સઃ॥ ૩૧૯૭॥
MSS@3198@1અ પાનામિપ વ તનૂાં સહં તઃ કાયર્સાિધકા ।
MSS@3198@2 ણૈગુર્ણ વમાપન્નૈબર્ ય તે મત્તદ તનઃ॥ ૩૧૯૮॥
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MSS@3199@1અ પાપકારમિપ પાશ્વર્ગતં િનહ ત નીચાે ન દૂરમસમાગસમ યરા તમ્ ।
MSS@3199@2શ્વા િનદર્શત્યુપલમ તકમાપત તં તત્ત્યા ગનં ન તુ િવદૂરગમુગ્રરાષેઃ
॥ ૩૧૯૯॥
MSS@3200@1અ પાયાં વા મહત્યાં વા સનેાયા મ ત િનશ્ચયઃ ।
MSS@3200@2હષા યાેધગણસ્યૈકાે જયલક્ષણમુચ્યતે॥ ૩૨૦૦॥
MSS@3201@1અ પાશ્ચ ગુણાઃ સ્ફ તા ભવ ત ગુણસમુિદતષેુ પુ ષષેુ ।
MSS@3201@2શ્વેત ગિર શખરકે વવ િનશાસુ ચ દ્રાંશવઃ પ તતાઃ॥ ૩૨૦૧॥
MSS@3202@1અ પાશ્રયં સમાસાદ્ય મહાન ય પકાે ભવેત્ ।
MSS@3202@2ગજે દ્રઃ પવર્તાકારાે યથા દપર્ણમા શ્રતઃ॥ ૩૨૦૨॥
MSS@3203@1અ પીયઃ ખલનને યત્ર પતનં કૃચ્છ્ર ેણ યત્રાેન્ન તદ્વાર્રે
વતે્રલતાિવતાનગહને કષ્ટઃ પ્રવેશક્રમઃ ।
MSS@3203@2હે સારઙ્ગ મનાેરમા વનભવુ ત્ય વા િવશષેા થના િક
ભૂ કટક સ્થ તવ્યસિનના વ્યથ ખુરાઃ શા તતાઃ॥ ૩૨૦૩॥
MSS@3204@1અ પીયસામવે િનવાસભૂ મ-ત્યાગા દ્વપ ત્તમર્હતાં ન તુ ।
MSS@3204@2રત્નાકરાત્ સન્મણયાેઽ ભયા ત રાજ્ઞાં શરઃ કાકમખુાિન ભેકાઃ॥ ૩૨૦૪॥
MSS@3205@1અ પીયસવૈ પયસા ય કુ ભઃ પૂયર્તે પ્ર સદં્ધ તત્ ।
MSS@3205@2બ્રાહ્મં તજેઃ પ યત કુ ભાેદ્ભૂતઃ પપાૈ વાિધમ્॥ ૩૨૦૫॥
MSS@3206@1અ પેચ્છુ ર્ તમાન્ પ્રાજ્ઞ છાયવેાનુગતઃ સદા ।
MSS@3206@2આિદષ્ટાે ન િવક પેત સ રાજવસ ત વસતે્॥ ૩૨૦૬॥
MSS@3207@1અ પને િવભવનેવૈ વ્યયાિધક્યં ન યુ ક્તતઃ ।
MSS@3207@2ક્ષીણને વાસસાચ્છન્ને પાદિવ તારણં યથા॥ ૩૨૦૭॥
MSS@3208@1અ પનેાિપ સરુક્તને સાધનને પ્રયાજેનમ્ ।
MSS@3208@2આેષ્ઠદ્વયસહાયને કા તાસ્યને જગ જતમ્॥ ૩૨૦૮॥
MSS@3209@1અ પનેવૈ ગુણને િહ ક શ્ચ લાેકે પ્ર સ દ્ધમપુયા ત ।
MSS@3209@2અેકેન કરેણ ગજઃ કર ન સયૂર્ઃ સહસ્રેણ॥ ૩૨૦૯॥
MSS@3210@1અ પેઽિપ પ તદત્તે પ્ર તશ્રુતે વાિપ દાતુમેતને ।
MSS@3210@2ઉ થાયાશીદયા ક્વ ચદુપિવ યાિપ પિરષદાૈ ચત્યાત્॥ ૩૨૧૦॥
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MSS@3211@1અ પેઽ યપકૃતે માેહાન્ ન શા તમપુગચ્છ ત ।
MSS@3211@2તાદશૃઃૈ સગંતં નીચૈ ર્શસંરૈકૃતાત્મ ભઃ ।
MSS@3211@3િનશા ય િનપુણં બુદ્ યા િવદ્વાન્ દૂરાદ્ િવવજર્યેત્॥ ૩૨૧૧॥
MSS@3212@1અ પે વય સ હે બાલે કુચયાેઃ પતનઃ કુતઃ ।
MSS@3212@2અધ તાત્ ખનને મૂઢ ગરયાે ન પત ત િકમ્॥ ૩૨૧૨॥
MSS@3213@1અ પાેઽિપ હ્યિરરત્ય તં વધર્માનપરાક્રમઃ ।
MSS@3213@2વ મીકાે મૂલજ ઇવ ગ્રસતે ક્ષમ તકાત્॥ ૩૨૧૩॥
MSS@3214@1અવંશપ તતાે રા મખૂર્પતુ્રશ્ચ પ ડતઃ ।
MSS@3214@2અધની િહ ધનં પ્રા ય ણવન્મ યતે જગત્॥ ૩૨૧૪॥
MSS@3215@1અવકાશઃ સુ ત્તાનાં હૃદયા તનર્ યાે ષતામ્ ।
MSS@3215@2ઇતીવ િવિહતાૈ ધાત્રા સુ ત્તાૈ તદ્બિહઃ કુચાૈ॥ ૩૨૧૫॥
MSS@3216@1અવકે શનાેઽસ્ય યુક્તં ના મ તરાેરશાેક ઇ ત નામ ।
MSS@3216@2ફલપાકિવધુિરતાત્મા યતાેઽ યથાસાૈ સશાેકઃ સ્યાત્॥ ૩૨૧૬॥
MSS@3217@1અવક્ર તારકાધીશઃ પિરપૂણર્ પ્રયાેદયઃ ।
MSS@3217@2પ્રાચી ં િદશમ તક્ર ય પતનં પ્ર તપદ્યતે॥ ૩૨૧૭॥
MSS@3218@1અવકે્ર માંસહીને ચ વા જજઙ્ઘે સશુાેભને ।
MSS@3218@2કૂચ સમં સસુિંધ સ્યાદ્ ગ્ર થવ્રણિવવા જતમ્॥ ૩૨૧૮॥
MSS@3219@1અવગચ્છ ત મૂઢચેતનઃ પ્રયનાશં હૃિદ શલ્યમિપતમ્ ।
MSS@3219@2સ્થરધી તુ તદેવ મ યતે કુશલદ્વારતયા સમુદૃ્ધતમ્॥ ૩૨૧૯॥
MSS@3220@1અવગ ય કથીકૃતં વપુઃ પ્રયબ ધાે તવ િન ફલાેદયઃ ।
MSS@3220@2બહુલેઽિપ ગતે િનશાકર તનુતાં દુઃખમનઙ્ગ માેક્ષ્ય ત॥ ૩૨૨૦॥
MSS@3221@1અવચનં વચનં પ્રયસિંનધાવનવલાેકનમવે િવલાેકનમ્ ।
MSS@3221@2અવયવાવરણં ચ યદ ચલ-વ્ય તકરેણ તદઙ્ગસમપર્ણમ્॥ ૩૨૨૧॥
MSS@3222@1અવચયપિરભાેગવ ત િહસ્રૈઃ સહચિરતા ય ગા ણ કાનનાિન ।
MSS@3222@2અ ભદધુર ભતાે મુિન વધૂ યઃ સમુિદતસા વસિવક્લવં ચ ચેતઃ
॥ ૩૨૨૨॥
MSS@3223@1અવ ચતકુસમુા િવહાય વ લીયુર્વ તષુ કાેમલમાલ્યમા લનીષુ ।
MSS@3223@2પદમપુદિધરે કુલા યલીનાં નપિરચયાે મ લનાત્મનાં પ્રધાનમ્॥ ૩૨૨૩॥
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MSS@3224@1અવ ચતબ લપુ પા વેિદસમંાગર્દક્ષા િનયમિવિધજલાનાં બિહષાં ચાપેનતે્રી ।
MSS@3224@2 ગિરશમપુચચાર પ્રત્યહં સા સકેુશી િનય મતપિરખેદા
ત ચ્છરશ્ચ દ્રપાદૈઃ॥ ૩૨૨૪॥
MSS@3225@1અવ જતમધનુા તવાહમ ણાે ચરતયેત્યવન ય લ જયવે ।
MSS@3225@2શ્રવણકુવલયં િવલાસવત્યા ભ્રમર તૈ પકણર્માચચક્ષે॥ ૩૨૨૫॥
MSS@3226@1અવજ્ઞયા દ યતે યત્ તથવૈાશ્રદ્ધયાિપ ચ ।
MSS@3226@2તદાહુરધમં દાનં મનુયઃ સત્યવાિદનઃ॥ ૩૨૨૬॥
MSS@3227@1અવજ્ઞયા ન દાતવ્યં કસ્ય ચ લીલયાિપ વા ।
MSS@3227@2અવજ્ઞયા કૃતં હ યાદ્ દાતારં નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૨૨૭॥
MSS@3228@1અવજ્ઞયા યદહસદુચ્ચકૈબર્લઃ સમુ લસદ્દશનમયખૂમ ડલઃ ।
MSS@3228@2 ષા ણીકૃતમિપ તને ત ક્ષણં િનજં વપુઃ પનુરનયિન્ન ં ચમ્
॥ ૩૨૨૮॥
MSS@3229@1અવજ્ઞાતાેઽિપ દુષ્ટેન ગુણાે દાષેાે ન મ યતે ।
MSS@3229@2નિહ ચ પકસાૈગ યં પૂ ત ર્ઙ્ગાવહેલયા॥ ૩૨૨૯॥
MSS@3230@1અવજ્ઞાનસહસ્રૈ તુ દાષેાઃ કષ્ટતરા ધને ।
MSS@3230@2ધને સખુકલા યા ચ સાિપ દુઃખૈિવધીયતે॥ ૩૨૩૦॥
MSS@3231@1અવજ્ઞાસુ્ફિટતં પ્રેમ સમીકતુ ક ઈશ્વરઃ ।
MSS@3231@2સિંધ ન યા ત સુ્ફિટતં લાક્ષાલપેને માૈ ક્તકમ્॥ ૩૨૩૧॥
MSS@3232@1અવતારા હ્યસખંેયા હરેઃ સ વિનધે દ્વ ઃ ।
MSS@3232@2યથા િવદા સનઃ કુલ્યાઃ સરસઃ સ્યુઃ સહસ્રશઃ॥ ૩૨૩૨॥
MSS@3233@1અવ ત િન ખલલાેકં યઃ િપતવેાદતૃાત્મા દહ ત દુિરતરા શ પાવકાે
વે ધનાૈકમ્ ।
MSS@3233@2િવતર ત શવસાખૈ્યં હ ત સસંારશત્રું િવદધતુ શભુબુદ્ યા તં
બુધા ધમર્મત્ર॥ ૩૨૩૩॥
MSS@3234@1અવતુ વઃ સિવતુ તુરગાવલી સુ્ફર ત મ યગતા ણનાયકા ।
MSS@3234@2સમ ભલ ભતતુઙ્ગપયાેધરા મરકતૈકલતવે નભઃ શ્રયઃ॥ ૩૨૩૪॥
MSS@3235@1અવદ્યજ બાલગવષેણાય કૃતાેદ્યમાનાં ખલસિૈરભાણામ્ ।
MSS@3235@2કવી દ્રવાઙ્િનજર્રિનઝર્િર યાં સં યતે વ્યથર્મનાેરથ વમ્॥ ૩૨૩૫॥
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MSS@3236@1અવદ્યમુક્તે પ થ યઃ પ્રવતર્તે પ્રવતર્યત્ય યજનં ચ િનઃ હઃ ।
MSS@3236@2સ સિેવતવ્યઃ વિહતૈ ષણા ગુ ઃ વયં તરં તારિયતું ક્ષમઃ પરમ્
॥ ૩૨૩૬॥
MSS@3237@1અવધાનને માનૈને કાષાયેણ જટા જનૈઃ ।
MSS@3237@2િવશ્વાસિય વા દ્વષે્ટારમ્ અવલુ પેદ્ યથા કઃ॥ ૩૨૩૭॥
MSS@3238@1અવધારય ધમષુ પ્રધાનમવધાનતઃ ।
MSS@3238@2િનભર્રાન દક દાય ગાેિવ દાય મનાેઽપર્ય॥ ૩૨૩૮॥
MSS@3239@1અવધાયર્ કાયર્ગુ તામભવન્ ન ભયાય સા દ્રતમસતંમસમ્ ।
MSS@3239@2સતુનાેઃ તનાૈ ચ દિયતાપેગમે તનુરાેમરા જપથવપેથવે॥ ૩૨૩૯॥
MSS@3240@1અવિધિદનાવિધ વાઃ પ્રસીદ વ તુ પ થકજન યાઃ ।
MSS@3240@2દુલર્ઙ્ઘ્યવત્મર્શલૈાૈ તનાૈ િપધેિહ પ્રપાપા લ॥ ૩૨૪૦॥
MSS@3241@1અવિધિદવસઃ પ્રાપ્તશ્ચાયં તનાેિવરહસ્ય વા રિવરયમપુૈત્ય તં સખ્યાે
મમાિપ ચ િવતમ્ ।
MSS@3241@2તદલમફલૈરાશાબ ધૈઃ પ્રસીદ નમાેઽ તુ તે હૃદય સહસા પાકાે પીડં
િવડ બય દાિડમમ્॥ ૩૨૪૧॥
MSS@3242@1અવિધિદવસઃ સાેઽયં નાત્રાગતઃ િક મયત્ ક્ષણં િવતર નયને પ યૈતન્મે
પુરઃ સ ખ સાહસમ્ ।
MSS@3242@2ઇય મયમહં ઢ વાલાકરા લતરાેદસી ં મલયજરસા યક્તૈરઙ્ગૈઃ પતા ય ભ
કાૈમુદ મ્॥ ૩૨૪૨॥
MSS@3243@1અવધીરણાં કૃતવતી ભવતી મિય ય કુકમર્મિહમા સ િહ મે ।
MSS@3243@2યિદ ચાતકાે ન લભતેઽ બુ ઘનાદ્ વચનીયતા ભવ ત કા બુમુચઃ॥ ૩૨૪૩॥
MSS@3244@1અવધીરય ધનિવકલં કુ ગાૈરવમકૃશસ પદઃ પુંસઃ ।
MSS@3244@2અ માદશૃં િહ મુગ્ધે ધન સદ્ યૈ પિનમાર્ણમ્॥ ૩૨૪૪॥
MSS@3245@1અવધૂતપ્ર ણપાતાઃ પશ્ચાત્ સતં યમાનમનસાેઽિપ ।
MSS@3245@2િન તવૈ્યર્પત્રપ તે દિયતાનનુયૈમર્ન વ યઃ॥ ૩૨૪૫॥
MSS@3246@1અવધૂયાિર ભન તા હિરણૈ તુલ્ય ત્તતામ્ ।
MSS@3246@2અ યાે યસ્યાિપ જહ્ર ીમઃ િક પનુઃ સહવા સનામ્॥ ૩૨૪૬॥
MSS@3247@1અવધેિહ ક્ષણમેિહ ભ્રાતભાર્વજ્ઞ ભાવય ગરં નઃ ।
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MSS@3247@2ચરમે ચકા ત ચેત સ મૂક વ ાપેમાે ભાવઃ॥ ૩૨૪૭॥
MSS@3248@1અવધાૈ િદવસાવસાનકાલે ભવનદ્વાિર િવલાેચને દધાના ।
MSS@3248@2અવલાેક્ય સમાગતં તદા મામ્ અથ રામા િવકસન્મખુી બભવૂ॥ ૩૨૪૮॥
MSS@3249@1અવ યં વાથવાગ યમ્ અકૃત્યં ના ત િકચન ।
MSS@3249@2લાેકે બુ દ્ધમતામત્ર ત માત્તાં યાજેયા યહમ્॥ ૩૨૪૯॥
MSS@3250@1અવ યા બ્રાહ્મણા ગાવાે સ્ત્રયાે બાલાશ્ચ જ્ઞાતયઃ ।
MSS@3250@2યષેાં ચાન્નાિન ભુ ત યે ચ સ્યુઃ શરણાગતાઃ॥ ૩૨૫૦॥
MSS@3251@1અવ યૈિર દુપાદાનામ્ અસા યૈશ્ચ દના ભસામ્ ।
MSS@3251@2દેહાે મ ભઃ સબુાેધં તે સ ખ કામાતુરં મનઃ॥ ૩૨૫૧॥
MSS@3252@1અવ યાે બ્રાહ્મણાે બાલઃ સ્ત્રી તપ વી ચ રાેગભાક્ ।
MSS@3252@2યષેાં ચાન્નાિન ભુક્તાિન યે ચ સ્યુઃ શરણં ગતાઃ॥ ૩૨૫૨॥
MSS@3253@1અવ યાે બ્રાહ્મણાે બાલઃ સ્ત્રી તપ વી ચ રાેગભાક્ ।
MSS@3253@2િવિહતા વ્યઙ્ ગતા તષેામ્ અપરાધે ગર ય સ॥ ૩૨૫૩॥
MSS@3254@1અવનતવદને દુિરચ્છતીવ વ્યવિધમધીરતયા યદ સ્થતા મૈ ।
MSS@3254@2અહરત સતુરામતાેઽસ્ય ચેતઃ સુ્ફટમ ભભષૂય ત સ્ત્રયસ્ત્રપવૈ॥ ૩૨૫૪॥
MSS@3255@1અવનત શરસઃ પ્રયામ શીઘં્ર પ થ ષભા ઇવ વષર્તાિડતાક્ષાઃ ।
MSS@3255@2મમ િહ સદ સ ગાૈરવ પ્રયસ્ય કુલજનદશર્નકાતરં િહ ચ ઃ॥ ૩૨૫૫॥
MSS@3256@1અવન ય વક્ષ સ િનમગ્ કુચ- દ્વતયને ગાઢમપુગૂઢવતા ।
MSS@3256@2દિયતને ત ક્ષણચલદ્રશના- કલિકિકણીરવમુદા સ વધૂઃ॥ ૩૨૫૬॥
MSS@3257@1અવનાૈ શનૈઃ શનૈ વં િનદધા સ પદદ્વયં વસ્ય ।
MSS@3257@2લકં્ષ્ય પ ય સ ન વદ સ ભજ સ જલં બક તતાેઽ સ સતઃ॥ ૩૨૫૭॥
MSS@3258@1અવ તઃ કાવ્યમાનચર્ ભચામાખિરશખેરઃ (?) ।
MSS@3258@2 શ યાે બાણશ્ચ સકં્રા તકા તવેદ્યવચાઃ કિવઃ॥ ૩૨૫૮॥
MSS@3259@1અવ તનાથાેઽયમુદગ્રબાહુિવશાલવક્ષા તનુ ત્તમ યઃ ।
MSS@3259@2આરાે ય ચક્રભ્રમમુ ણતે વષ્ટ્ર ેવ યત્નાે લ ખતાે િવભા ત॥ ૩૨૫૯॥
MSS@3260@1અવ ત યે જનકસમા મનુીશ્વરાશ્ચતુિવધં ગણમનવદ્ય ત્તયઃ ।
MSS@3260@2 વદેહવદ્દ લતમદાષ્ટકારયાે ભવ તુ તે મમ ગુરવાે ભવા તકાઃ॥ ૩૨૬૦॥
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MSS@3261@1અવ યં િદવસં કુયાર્દ્ ધમર્તઃ કામતાેઽથર્તઃ ।
MSS@3261@2ગતે િહ િદવસે ત મ તદૂનં તસ્ય િવતમ્॥ ૩૨૬૧॥
MSS@3262@1અવ યકાપેસ્ય િવહ તુરાપદાં ભવ ત વ યાઃ વયમવે દેિહનઃ ।
MSS@3262@2અમષર્શૂ યને જનસ્ય જ તનુા ન તહાદન ન િવ દ્વષાદરઃ॥ ૩૨૬૨॥
MSS@3263@1અવમાનહતં યચ્ચ દત્તમશ્રદ્ધયા ધનમ્ ।
MSS@3263@2ઊષરે િન ફલં બીજં ક્ષપ્તમ ક્ષપ્તમવે તત્॥ ૩૨૬૩॥
MSS@3264@1અવમાનાર ણમ થતં દુવાર્ ગ ધનિવવિધત વાલમ્ ।
MSS@3264@2સ પુ ષાઃ કાપેા ગ્ જ્ઞાના બુઘટૈઃ પ્રશમય ત॥ ૩૨૬૪॥
MSS@3265@1અવમાનને મહતાં પ્રહષર્ક્રાેધિવ મયૈઃ ।
MSS@3265@2તપાં સ ક્ષયમાયા ત યશાંસીવ સદુુનર્યૈઃ॥ ૩૨૬૫॥
MSS@3266@1અવમુક્તમપક્રા તમખુ્યં તન્ન ક્ષમં યુિધ ।
MSS@3266@2િપ પૈતામહં માૈલં તત્ કુ્રદં્ધ સાિ વતં ક્ષમમ્॥ ૩૨૬૬॥
MSS@3267@1અવયઃ કેવલકવયઃ ક રાઃ સ્યુઃ કેવલં ધીરાઃ ।
MSS@3267@2વીરાઃ પ ડતકવય તાનવમ તા તુ કેવલં ગવયઃ॥ ૩૨૬૭॥
MSS@3268@1અવયવષેુ પર પર બ બતે વતુલિનમર્લકા તષુ તત્તનાેઃ ।
MSS@3268@2અયમયં પ્રિવભાગ ઇ ત સુ્ફટં જગ ત િન શ્ચનુતે ચતુરાેઽિપ કઃ॥ ૩૨૬૮॥
MSS@3269@1અવલ બતિવ પદઃ ક ષતજનચ રતુલગ તઃ ।
MSS@3269@2પત્રમયાેઽિપ પદાથર્ઃ પતઙ્ગતામે ત ગુણયાેગાત્॥ ૩૨૬૯॥
MSS@3270@1અવ લપ્તષેુ મખૂષુ રાૈદ્રસાહ સકેષુ ચ ।
MSS@3270@2તથવૈાપેતધમષુ ન મતૈ્રીમાચરેદ્ બુધઃ॥ ૩૨૭૦॥
MSS@3271@1અવલપેમનઙ્ગસ્ય વધર્ય ત બલાહકાઃ ।
MSS@3271@2કશર્ય ત તુ ધમર્સ્ય મા તાેદૂ્ધતશીકરાઃ॥ ૩૨૭૧॥
MSS@3272@1અવલાેકનમિપ સખુય ત કુવલયદલચા ચપલનયનાયાઃ ।
MSS@3272@2િક પનુરલકચલદ્દય્ુ ત- સરભસમા લઙ્ગનં ત વ્યાઃ॥ ૩૨૭૨॥
MSS@3273@1અવલાેિકતમનુમાેિદત- મા લઙ્ ગતમઙ્ગના ભરનુરાગૈઃ ।
MSS@3273@2અિધ દાવનકુ જં મરકતપુ જં નમસ્યામઃ॥ ૩૨૭૩॥
MSS@3274@1અવલાેક્ય ન તત શખ ડમ ડલનૈર્વનીરદૈિનચુ લતં નભ તલમ્ ।
MSS@3274@2િદવસઽેિપ વ જુલિનકુ જ મ વર િવશ ત મ વ લભવતં સતં રસાત્
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॥ ૩૨૭૪॥
MSS@3275@1અવલાેક્ય તનાૈ વ વા ગુ ફલિવભૂ ષતાૈ ।
MSS@3275@2િનઃશ્વસ્ય રાેિદ ત ક્લષ્ટા કુતાે વ્યાધકટુ બની॥ ૩૨૭૫॥
MSS@3276@1અવશે દ્રય ચત્તાનાં હ ત નાન મવ િક્રયા ।
MSS@3276@2દુભર્ગાભરણપ્રાયાે જ્ઞાનં ભારઃ િક્રયાં િવના॥ ૩૨૭૬॥
MSS@3277@1અવ યં કાપેા ગ્ તવ સતુનુ િનવાર્સ્ય ત ચરાત્ વશાેભામા ઢં મખુમિપ
ચ તે હાસ્ય ત શચુમ્ ।
MSS@3277@2ભવદ્ગાેષ્ઠ શૂ યા મમ તુ િદવસા યા ત ય ઇમે ન તષેામા ત્તઃ પનુરિપ
મનાે દૂયત ઇ ત॥ ૩૨૭૭॥
MSS@3278@1અવ યં િનધનં સવગર્ તવ્ય મહ માનવૈઃ ।
MSS@3278@2અવ યભાિવ યથ વૈ સતંાપાે નેહ િવદ્યતે॥ ૩૨૭૮॥
MSS@3279@1અવ યં િપતુરાચારં પતુ્રઃ સમનવુતર્તે ।
MSS@3279@2નિહ કેતક ક્ષસ્ય ભવત્યામલક ફલમ્॥ ૩૨૭૯॥
MSS@3280@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@3280@2અવ યં પ્રા ણનાં પ્રાણા ર ક્ષતવ્યા યથાબલમ્॥ ૩૨૮૦॥
MSS@3281@1અવ યં ભાિવનં નાશં ભાિવ વાદ્ િવ યપુ સ્થતમ્ ।
MSS@3281@2અયમવે િહ તે કાલઃ પવૂર્માસીદનાગતઃ॥ ૩૨૮૧॥
MSS@3282@1અવ યં ભાિવનાે ભાવા ભવ ત મહાતમિપ ।
MSS@3282@2નગ્ વં નીલક ઠસ્ય મહાિહશયનં હરેઃ॥ ૩૨૮૨॥
MSS@3283@1અવ યંભાિવભાવાનાં પ્રતીકારાે ભવેદ્ યદ ।
MSS@3283@2તદા દુઃખનૈર્ બા ય તે નલરામયુિધ ષ્ઠરાઃ॥ ૩૨૮૩॥
MSS@3284@1અવ યં યાતાર શ્ચરતરમુ ષ વાિપ િવષયા િવયાેગે કાે ભેદ ત્યજ ત ન
જનાે યત્ વમમનૂ્ ।
MSS@3284@2વ્રજ તઃ વાત યાદતુલપિરતાપાય મનસઃ વયં ત્યક્તા હ્યેતે
શમસખુમન તં િવદધ ત॥ ૩૨૮૪॥
MSS@3285@1અવ યં લભતે કતાર્ ફલં પાપસ્ય કમર્ણઃ ।
MSS@3285@2ઘાેરં પયાર્ગતે કાલે દુ્રમઃ પુ પ મવાતર્વમ્॥ ૩૨૮૫॥
MSS@3286@1અવ યકારણૈઃ પ્રાણાન્ ધારયત્યેવ ચાતકઃ ।
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MSS@3286@2પ્રાથર્નાભઙ્ગભીતાેઽિપ શક્રાદિપ ન યાચતે॥ ૩૨૮૬॥
MSS@3287@1અવ યગ વરૈઃ પ્રાણૈ ર્ત્યુકાલે મહાત્મનામ્ ।
MSS@3287@2પરાપેકારશ્ચેત્ ક શ્ચત્ સ યેત્ તદ તં તમ્॥ ૩૨૮૭॥
MSS@3288@1અવ યિન પ ત્તમહાફલાઢ ામ્ અદ ઘર્સતૂ્રાં પિરણામકલ્યામ્ ।
MSS@3288@2કામં વ્યયાયાસકર મપુેયાન્ ન વવે તુ ક્ષયદાષેયુક્તામ્॥ ૩૨૮૮॥
MSS@3289@1અવ યભવ્યે વનવગ્રહગ્રહા યયા િદશા ધાવ ત વેધસઃ હા ।
MSS@3289@2 ણને વાત્યેવ તયાનુગ યતે જનસ્ય ચત્તને શાવશાત્મના॥ ૩૨૮૯॥
MSS@3290@1અવ યમાયા ત વશં િવપ શ્ચતામ્ ઉપાયસદંંશબલને સ પદઃ ।
MSS@3290@2ભવત્યુદારં િવિધવત્ પ્રયાે જતે ફલં િહ રાજ્ઞાં ક્વ ચદથર્ સદ્ધયે
॥ ૩૨૯૦॥
MSS@3291@1અવ ય મ દ્રયૈ તાત વ તતવં્ય વગાેચરે ।
MSS@3291@2ચ ડરાગ તુ ય તત્ર તં બુધઃ પિરવજર્યેત્॥ ૩૨૯૧॥
MSS@3292@1અવ યમવે ભાેક્તવ્યં કમર્ણાં વક્ષયં ફલમ્ ।
MSS@3292@2નાભુક્તં ક્ષીયતે કમર્ ક પકાેિટશતૈરિપ॥ ૩૨૯૨॥
MSS@3293@1અવ યમવે ભાેક્તવ્યં કૃતં કમર્ શભુાશભુમ્ ।
MSS@3293@2કૃતકમર્ક્ષયાે ના ત ક પકાેિટશતૈરિપ॥ ૩૨૯૩॥
MSS@3294@1અવ યાયકણૈઃ પ્રાણાન્ સધંારય ત ત ત્તિરઃ ।
MSS@3294@2યાચ્ઞાભઙ્ગભયાદ્ ભીતાે ન દૈવમિપ યાચતે॥ ૩૨૯૪॥
MSS@3295@1અવસરપિઠતં સવ સભુા ષત વં પ્રયા ત યત્ િક ચત્ ।
MSS@3295@2ચાષઃ પ્રયાણસમયે ખરિનનદાે મઙ્ગલાે ભવ ત॥ ૩૨૯૫॥
MSS@3296@1અવસરપિઠતં સવ સભુા ષત વં પ્રયાત્યસકૂ્તમિપ ।
MSS@3296@2 િધ કદશનમિપ િનતરાં ભાેક્તુઃ સ પદ્યતે વાદુ॥ ૩૨૯૬॥
MSS@3297@1અવસરપિઠતા વાણી ગુણગણરિહતાિપ શાેભતે પુંસામ્ ।
MSS@3297@2ર તસમયે રમણીનાં ભષૂણહાિન તુ ભષૂણં ભવ ત॥ ૩૨૯૭॥
MSS@3298@1અવસરમિધગ ય તં હર ત્યાે હૃદયમયત્નકૃતાે વલ વ પાઃ ।
MSS@3298@2અવિનષુ પદમઙ્ગના તદાની ં યદધત િવભ્રમસ પદાેઽઙ્ગનાસુ॥ ૩૨૯૮॥
MSS@3299@1અવ સતં હ સતં પ્ર સતં મુદા િવલ સતં હ્ર સતં મરભા સતમ્ ।
MSS@3299@2ન સમદાઃ પ્રમદા હતસમંદાઃ પુરિહતં િવિહતં ન સમીિહતમ્॥ ૩૨૯૯॥
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MSS@3300@1અવસ્ક દપ્રદાનસ્ય સવ કાલાઃ પ્રક તતાઃ ।
MSS@3300@2વ્યસને વતર્માનસ્ય શત્રાે ચ્છદ્રા વતસ્ય ચ॥ ૩૩૦૦॥
MSS@3301@1અવસ્ક દભયાદ્ રા પ્ર ગરકૃતશ્રમમ્ ।
MSS@3301@2િદવાસપુ્તં સદા હ યાન્ િનદ્રાવ્યાકુલસિૈનકમ્॥ ૩૩૦૧॥
MSS@3302@1અવસ્થા પજૂ્યતે રાજન્ ન શર રં શર િરણામ્ ।
MSS@3302@2તદા વનચરાે રામ ઇદાની ં પતાં ગતઃ॥ ૩૩૦૨॥
MSS@3303@1અવાિકરન્ વયાે દ્ધા તં લાજૈઃ પાૈરયાે ષતઃ ।
MSS@3303@2 ષતૈમર્ દરાેદૂ્ધતૈઃ ક્ષીરાેમર્ય ઇવાચ્યુતમ્॥ ૩૩૦૩॥
MSS@3304@1અવા ક્ષરા તમસ્ય ધે િક બષી નરકં પતેત્ ।
MSS@3304@2યઃ પ્રશં્ન િવતથં બ્રૂયાત્ ષ્ટઃ સન્ ધમર્િનશ્ચયે॥ ૩૩૦૪॥
MSS@3305@1અવાચ્યવાદાંશ્ચ બહૂન્ વિદ ય ત તવાિહતાઃ ।
MSS@3305@2િન દ ત તવ સામ ય તતાે દુઃખતરં નુ િકમ્॥ ૩૩૦૫॥
MSS@3306@1અવાપ સાપત્રપતાં સ ભપૂ ત જતે દ્રયાણાં ધુિર ક તત સ્થ તઃ ।
MSS@3306@2અસવંરે શ બરવૈિરિવક્રમે ક્રમેણ તત્ર સુ્ફટતામપુેયુ ષ॥ ૩૩૦૬॥
MSS@3307@1અવાપુ તાપમત્યથ શફયર્ઃ પ વલાેદકે ।
MSS@3307@2પતુ્રકે્ષત્રાિદસક્તને મમ વને યથા ગ્ હી॥ ૩૩૦૭॥
MSS@3308@1અવાપ્તઃ પ્રાગ યં પિરણત ચઃ શલૈતનયે કલઙ્કાે નવૈાયં િવલસ ત
શશાઙ્કસ્ય વપુ ષ ।
MSS@3308@2અમુ યેયં મ યે િવગલદ તસ્ય દ શ શરે ર તશ્રા તા શતેે રજિનરમણી
ગાઢમુર સ॥ ૩૩૦૮॥
MSS@3309@1અવાપ્તૈદ્રાર્ ઘ ણા પિરચયમુદ વત્તટભવુામ્ અસાૈ ભા ત
યામદ્યુ ત ભ દકૈમખલભવુઃ ।
MSS@3309@2અગ ત્યસ્યાકાષ દ્ વચન મ ત કાપેાદુદિધના ગ્ હીતઃ કેશષેુ પ્રસભ મવ
િવ ય ક્ષ તધરઃ॥ ૩૩૦૯॥
MSS@3310@1અવા યતે વા િક મયદ્ભવત્યા ચત્તૈકપદ્યામિપ િવદ્યતે યઃ ।
MSS@3310@2યત્રા ધકારઃ િકલ ચેતસાેઽિપ જહ્મતેરૈબ્રર્હ્મ તદ યવા યમ્॥ ૩૩૧૦॥
MSS@3311@1અવા યાન્ કામય વાથાર્ન્ નાનવા યાન્ કદાચન ।
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MSS@3311@2પ્રત્યુ પન્નાનનુભવન્ મા શચુ વમનાગતાન્॥ ૩૩૧૧॥
MSS@3312@1અવામભાગને યદા વ લ વા શ્વા ષ્ઠક ડૂ તમપાકરાે ત ।
MSS@3312@2તદિહ્ન તત્રવૈ કૃતા તગેહે રાેગા ભભૂતાે િનયતં પ્રયા ત॥ ૩૩૧૨॥
MSS@3313@1અવાલુકાશ્લ ણ દા પૂિરતે ગતર્શાેધનમ્ ।
MSS@3313@2કાેદ ડાધર્ મતે ખાતે જલ સક્તે વપેત્ત મ્ ।
MSS@3313@3કદલીક્ષીિરણાૈ રાે યાૈ મૂલે દ વા તુ ગાેમયમ્॥ ૩૩૧૩॥
MSS@3314@1અવાિહતા િવન ય ત સવર્કમર્ક્ષમા અિપ ।
MSS@3314@2કૃશા વ્યાિધપર તાઙ્ગા ય તેઽત્ય તવાહનાત્॥ ૩૩૧૪॥
MSS@3315@1અિવકાિરણમિપ સ જનમ્ અિનશમનાયર્ઃ પ્રબાધતેઽત્યથર્મ્ ।
MSS@3315@2કમ લ યા િક મહ કૃતં િહમસ્ય યત્તાં સદા દહ ત॥ ૩૩૧૫॥
MSS@3316@1અિવકૃતકૃતભાૈમરવા સસુ્થાનસ્થા સચુે ષ્ટતા વામે ।
MSS@3316@2યાત્રાસુ દષૃ્ટમાત્રા દુગાર્ દુગાર્ ણ તારય ત॥ ૩૩૧૬॥
MSS@3317@1અિવિક્રયાં ચવૈ સમા શ્રતાઃ સમં હર ત લં મમ પ ક્ષણાે હ્યમી ।
MSS@3317@2િવવાદમે ય ત પર પરં યદા સમાગ મ ય ત ચ મદ્વશં તદા॥ ૩૩૧૭॥
MSS@3318@1અિવકે્રયં લવણં પક્વમન્નં દિધ ક્ષીરં મધુ તૈલં ઘ્ તં ચ ।
MSS@3318@2 તલા માંસં મૂલફલાિન શાકં રકં્ત વાસઃ સવર્ગ ધા ગુડશ્ચ॥ ૩૩૧૮॥
MSS@3319@1અિવગ્રહસ્યા યતુલને હેતનુા સમેત ભન્નદ્વયમૂ ત તષ્ઠતઃ ।
MSS@3319@2તવવૈ ના યસ્ય જગ સુ દૃ યતે િવ દ્ધવષેાભરણસ્ય કા તતા॥ ૩૩૧૯॥
MSS@3320@1અિવચારયતાે યુ ક્તકથનં તષુખ ડનમ્ ।
MSS@3320@2નીચષેપૂકૃતં રાજન્ બાલુકા વવ મૂિત્રતમ્॥ ૩૩૨૦॥
MSS@3321@1અિવચારેણ યત્ કમર્ કૃતં તન્મમર્કૃ તનમ્ ।
MSS@3321@2પ્રસહ્ય સીતાહરણાદ્ અતીતા રાવણ શ્રયઃ॥ ૩૩૨૧॥
MSS@3322@1અિવ જત્ય યઆત્માનમ્ અમાત્યાન્ િવ જગીષતે ।
MSS@3322@2અ મત્રાન્ વા જતામાત્યઃ સાેઽવશઃ પિરહીયતે॥ ૩૩૨૨॥
MSS@3323@1અિવજ્ઞાતપ્રબ ધસ્ય વચાે વાચ પતેરિપ ।
MSS@3323@2વ્રજત્યફલતામવે નયદુ્રહ ઇવેિહતમ્॥ ૩૩૨૩॥
MSS@3324@1અિવજ્ઞાતપ્રયુક્તને ધ ષતા મમ વાસસા ।
MSS@3324@2સં તા શરદભ્રેણ ચ દ્રલખેવે શાેભતે॥ ૩૩૨૪॥
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MSS@3325@1અિવજ્ઞાતિવશષેસ્ય સવર્તે ેઽપહાિરણઃ ।
MSS@3325@2 વા મનાે િનિવવેકસ્ય તમસશ્ચ િકમ તરમ્॥ ૩૩૨૫॥
MSS@3326@1અિવજ્ઞાતસ્ય િવજ્ઞાનં િવજ્ઞાતસ્ય ચ િનશ્ચયઃ ।
MSS@3326@2આર ભઃ કમર્ણાં શશ્વદ્ આર ધસ્યા તદશર્નમ્॥ ૩૩૨૬॥
MSS@3327@1અિવજ્ઞાતસ્ય િવજ્ઞાનં િવજ્ઞાતસ્ય િવિનશ્ચયઃ ।
MSS@3327@2અથર્દ્વધૈસ્ય સદેંહચ્છેદનં શષેદશર્નમ્॥ ૩૩૨૭॥
MSS@3328@1અિવજ્ઞાતાવસક્તને દૂ ષતા મમ વાસસા ।
MSS@3328@2છાિદતા શરદભ્રેણ ચ દ્રલખેવે દૃ યતે॥ ૩૩૨૮॥
MSS@3329@1અિવજ્ઞાતે પરે ત વે શાસ્ત્રાધી ત તુ િન ફલા ।
MSS@3329@2િવજ્ઞાતેઽિપ પરે ત વે શાસ્ત્રાધી ત તુ િન ફલા॥ ૩૩૨૯॥
MSS@3330@1અિવજ્ઞાતાે તઃ ખડ્ગઃ શભુસ પ ત્તનાશકઃ ।
MSS@3330@2િવજ્ઞાતઃ સકલૈશ્વયર્દાયકાે ભવ ત પ્રભાેઃ ।
MSS@3330@3ત માત્ તષેાં ગુણાન્ વકે્ષ્ય યથાેક્તં મુિનપુંગવૈઃ॥ ૩૩૩૦॥
MSS@3331@1અિવજ્ઞાનાદ્ રાજ્ઞાે ભવ ત મ તહીનઃ પિરજન તત ત પ્રાધા યાદ્ ભવ ત ન
સમીપે બુધજનઃ ।
MSS@3331@2બુધૈ ત્યક્તે રાજે્ય ભવ ત િહ ન ની તગુર્ણવતી પ્રનષ્ટાયાં નીતાૈ
સ પમવશં ન ય ત કુલમ્॥ ૩૩૩૧॥
MSS@3332@1અિવજ્ઞાય ફલં યાે િહ કમર્ વવેાનુધાવ ત ।
MSS@3332@2સ શાેચેત્ ફલવેલાયાં યથા િકશકુસચેકઃ॥ ૩૩૩૨॥
MSS@3333@1અિવજ્ઞાયા યસામ ય વસામ ય પ્રદશર્યેત્ ।
MSS@3333@2ઉપહાસમવા ાે ત તથવૈાય મહાચલઃ॥ ૩૩૩૩॥
MSS@3334@1અિવતથમનાેરથપથ- પ્રથનષેુ પ્રગુણગિરમગીતશ્રીઃ ।
MSS@3334@2સરુત સદશૃઃ સ ભવાન્ અ ભલષણીયઃ ક્ષતીશ્વર ન કસ્ય॥ ૩૩૩૪॥
MSS@3335@1અિવ પ્તતયા તથાિપ મે હૃદયં િનણર્યમવે ધાવ ત ।
MSS@3335@2અવસાયિયતું ક્ષમાઃ સખંુ ન િવધેયષેુ િવશષેસ પદઃ॥ ૩૩૩૫॥
MSS@3336@1અિવદગ્ધઃ પ તઃ સ્ત્રીણાં પ્રાૈઢાણાં નાયકાે ગુણી ।
MSS@3336@2ગુ ણનાં ત્યા ગનાં તાેકાે િવભવશ્ચે ત દુઃખકૃત્॥ ૩૩૩૬॥
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MSS@3337@1અિવદગ્ધઃ શ્રમકિઠનાે દુલર્ભયાે ષદ્યવુા જડાે િવપ્રઃ ।
MSS@3337@2અપ ત્યુ પક્રા તઃ કા મવ્યાજેન મે રાત્રાૈ॥ ૩૩૩૭॥
MSS@3338@1અિવિદતગુણા તરાણાં નાે દાષેઃ પ્રાપ્તદેશવાસાનામ્ ।
MSS@3338@2 વાધીનકુઙુ્કમા અિપ ય દ્વદધ ત બહુમ ત નીલે॥ ૩૩૩૮॥
MSS@3339@1અિવિદતગુણાિપ સ કિવ- ભ ણ તઃ કણષુ વમ ત મધુધારામ્ ।
MSS@3339@2અનિધગતપિરમલાિપ િહ હર ત દશૃં માલતીમાલા॥ ૩૩૩૯॥
MSS@3340@1અિવિદતપરમાન દાે વદ ત જનાે િવષયમવે રમણીયમ્ ।
MSS@3340@2 તલતૈલમવે મષં્ટ યને ન દષંૃ્ટ ઘ્ તં ક્વાિપ॥ ૩૩૪૦॥
MSS@3341@1અિવિદતપરવેદનાે મનાેભૂધ્રુર્વમયમવેમનઙ્ગ અેવ િનત્યમ્ ।
MSS@3341@2યિદ પનુરભિવ યદસ્ય ચાઙ્ગં ન ખલુ તદા વ્યથિય યદ યદેહમ્
॥ ૩૩૪૧॥
MSS@3342@1અિવિદતશષસિવશષેા વાણી િનઃસર ત વક્ત્રતાે યષેામ્ ।
MSS@3342@2ગુદવદનિવવરભેદાે રદનૈરનુમીયતે તષેામ્॥ ૩૩૪૨॥
MSS@3343@1અિવિદતસખુદુઃખં િનગુર્ણં વ તુ િક ચ જડમ તિરહ ક શ્ચન્ માેક્ષ
ઇત્યાચચક્ષે ।
MSS@3343@2મમ તુ મતમનઙ્ગ મેરતા યઘૂણર્ન્ મદકલમિદરાક્ષીનીિવમાેક્ષાે િહ
માેક્ષઃ॥ ૩૩૪૩॥
MSS@3344@1અિવિદ વાત્મનઃ શ ક્ત પરસ્ય ન સમુ સકુઃ ।
MSS@3344@2ગચ્છન્ન ભમખુાે વહ્નાૈ નાશં યા ત પતઙ્ગવત્॥ ૩૩૪૪॥
MSS@3345@1અિવદ્યં વનં શૂ યં િદક્ષૂ યા ચેદબા ધવા ।
MSS@3345@2પતુ્રહીનં ગ્ હં શૂ યં સવર્શૂ યા દિરદ્રતા॥ ૩૩૪૫॥
MSS@3346@1અિવદ્યઃ પુ ષઃ શાેચ્યઃ શાેચ્યં મથનુમપ્રજમ્ ।
MSS@3346@2િનરાહારાઃ પ્ર ઃ શાેચ્યાઃ શાેચ્યં રાષ્ટ્રમરાજકમ્॥ ૩૩૪૬॥
MSS@3347@1અિવદ્યાકામકમાર્િદપાશબ ધં િવમાે ચતુમ્ ।
MSS@3347@2કઃ શક્નુયાદ્ િવનાત્માનં ક પકાેિટશતૈરિપ॥ ૩૩૪૭॥
MSS@3348@1અિવદ્યાના શની િવદ્યા ભાવના ભવના શની ।
MSS@3348@2દાિરદ્ર્યનાશનં દાનં શીલં દુગર્ તનાશનમ્॥ ૩૩૪૮॥
MSS@3349@1અિવદ્યાબીજિવ વંસાદ્ અયમાષણ ચ ષા ।

msubhsall.pdf 291



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@3349@2કાલાૈ ભૂતભિવ ય તાૈ વતર્માનમવીિવશત્॥ ૩૩૪૯॥
MSS@3350@1અિવદ્વાંશ્ચવૈ િવદ્વાંશ્ચ બ્રાહ્મણાે દૈવતં મહત્ ।
MSS@3350@2પ્રણીતશ્ચાપ્રણીતશ્ચ યથા ગ્ દવતં મહત્॥ ૩૩૫૦॥
MSS@3351@1અિવદ્વાંસમલં લાેકે િવદ્વાંસમિપ વા પનુઃ ।
MSS@3351@2પ્રમદા હ્યુ પથં નેતું કામક્રાેધવશાનુગમ્॥ ૩૩૫૧॥
MSS@3352@1અિવદ્વાનિપ ભપૂાલાે િવદ્યા દ્ધાપેસવેયા ।
MSS@3352@2પરાં શ્રયમવા ાે તજલાસન્નત યર્થા॥ ૩૩૫૨॥
MSS@3353@1અિવધેયે જને પુંસાં કાપેઃ િકમપુ યતે ।
MSS@3353@2િવધેયેઽિપ ચ કઃ કાપે તિન્નવે શત િવતે॥ ૩૩૫૩॥
MSS@3354@1અિવધેયાે ત્યજનઃ શઠાિન મત્રા યદાયકઃ વામી ।
MSS@3354@2િવનયરિહતા ચ ભાયાર્ મ તકશલૂાિન ચ વાિર॥ ૩૩૫૪॥
MSS@3355@1અિવનયભવુામજ્ઞાનાનાં શમાય ભવન્નિપ પ્રકૃ તકુિટલા દ્વદ્યા યાસઃ
ખલ વિવ દ્ધયે ।
MSS@3355@2ફ ણભય તામ તૂચ્છેદક્ષમ તમસામસાૈ િવષધરફણારત્નાલાેકાે
ભયં તુ શાયતે॥ ૩૩૫૫॥
MSS@3356@1અિવનયરતમાદરાદતૃે વશમવશં િહ નય ત િવ દ્વષઃ ।
MSS@3356@2શ્રુતિવનયિનિધ સમા શ્રત તનુરિપ નૈ ત પરાભવં ક્વ ચત્॥ ૩૩૫૬॥
MSS@3357@1અિવના શ તુ ત દ્વ દ્ધ યને સવર્ મદં તતમ્ ।
MSS@3357@2િવનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન ક શ્ચત્ કતુર્મહર્ ત॥ ૩૩૫૭॥
MSS@3358@1અિવના શનમગ્રા યમ્ અકરાેત્ સાતવાહનઃ ।
MSS@3358@2િવશદુ્ધ ત ભઃ કાેશં રત્નૈિરવ સભુા ષતૈઃ॥ ૩૩૫૮॥
MSS@3359@1અિવનીતઃ સતુાે તઃ કથં ન દહનાત્મકઃ ।
MSS@3359@2િવનીત તુ સતુાે તઃ કથં ન પુ ષાેત્તમઃ॥ ૩૩૫૯॥
MSS@3360@1અિવનીતસ્ય યા િવદ્યા સા ચરં નવૈ તષ્ઠ ત ।
MSS@3360@2મકર્ટસ્ય ગલે બદ્ધા મણીનાં મા લકા યથા॥ ૩૩૬૦॥
MSS@3361@1અિવનીતાે ત્યજનાે પ તરદાતા શઠાિન મત્રા ણ ।
MSS@3361@2અિવનયવતી ચ ભાયાર્ મ તકશલૂાિન ચ વાિર॥ ૩૩૬૧॥
MSS@3362@1અિવભાિવતષેુિવષયઃ પ્રથમં મદનાેઽિપ નનૂમભવત્ તમસા ।
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MSS@3362@2ઉિદતે િદશઃ પ્રકટયત્યમનુા યદધમર્ધા ધનુરાચકૃષે॥ ૩૩૬૨॥
MSS@3363@1અિવભાવ્યતારકમદષૃ્ટિહમ- દ્યુ ત બ બમ ત મતભાનુ નભઃ ।
MSS@3363@2અવસન્નતાપમત મસ્રમભાદ્ અપદાષેતવૈ િવગુણસ્ય ગુણઃ॥ ૩૩૬૩॥
MSS@3364@1અિવભ્રમાલાેકનદુભર્ગા ણ પ્રવ્યક્તવક્ત્ર તનમ ડલાિન ।
MSS@3364@2અઙ્ગાિન રે પામરકા મનીનામ્ અપુ યતા ય િકમા શ્રતાિન॥ ૩૩૬૪॥
MSS@3365@1અિવ યમેતદ ભલ ય ત સ દ્વષતાં વધને િવષયા ભર તમ્ ।
MSS@3365@2ભવવીતયે નિહ તથા સ િવિધઃ ક્વ શરાસનં ક્વ ચ િવમુ ક્તપથઃ॥ ૩૩૬૫॥
MSS@3366@1અિવરતં પરકાયર્કૃતાં સતાં મધુિરમા તશયને વચાેઽ તમ્ ।
MSS@3366@2અિપ ચ માનસમ બુિનિધયર્શાે િવમલશારદચ દરચ દ્રકા॥ ૩૩૬૬॥
MSS@3367@1અિવરતકુસમુાવચાયખેદાન્ િનિહતભુ લતયૈકયાપેક ઠમ્ ।
MSS@3367@2િવપુલતરિનર તરાવલગ્ - તનિપિહત પ્રયવક્ષસા લલ બે॥ ૩૩૬૭॥
MSS@3368@1અિવરતત ણીસહસ્રમ ય- સ્થ તિવગલ પુ ષવ્રતા ઇવૈતે ।
MSS@3368@2પ્ર તપદમ તકાતરાઃ ક્ષતીશાઃ પિરકલય ત ભયં સમ તતાેઽિપ॥ ૩૩૬૮॥
MSS@3369@1અિવરતમક્લમમુદૃ્ધત- ધરાતલં સુ મતાે લસદ્વદનમ્ ।
MSS@3369@2જગદાન દિવધાિયનમ્ ઉપૈ મ શરણં પ્રભું શષેમ્॥ ૩૩૬૯॥
MSS@3370@1અિવરતમધપુાનાગાર મ દ દરાણામ્ અ ભસરણિનકુ જં રાજહંસીકુલસ્ય ।
MSS@3370@2પ્રિવતતબહુશાલં સદ્મ પદ્માલયાયા િવતર ત ર તમ ણાેરેષ લીલાતડાગઃ
॥ ૩૩૭૦॥
MSS@3371@1અિવરત મદમ ભઃ વેચ્છયાેચ્ચાલય ત્યા િવકચકમલકા તાેત્તાનપા ણદ્વયને ।
MSS@3371@2પિરક લત ઇવાઘ્યર્ઃ કામબાણા ત થ યઃ સ લલ મવ િવતીણ બાલલીલાસખુાનામ્
॥ ૩૩૭૧॥
MSS@3372@1અિવરતરતલીલાયાસ તશ્રમાણામ્ ઉપશમમપુયા તં િનઃસહેઽઙ્ગેઽઙ્ગનાનામ્ ।
MSS@3372@2પનુ ષ સ િવિવક્તૈમાર્તિરશ્વાવચૂ યર્ વલય ત મદના ગ્ માલતીનાં
ર ે ભઃ॥ ૩૩૭૨॥
MSS@3373@1અિવરતિવ તકપાેતીમ્ અિપતરસમા ણાે ત ઘનવલનઃ ।
MSS@3373@2નવલ તકામ તકાતર- તર લતમિદરદ્વયી ં મુિદરઃ॥ ૩૩૭૩॥
MSS@3374@1અિવરતા બુજસગં તસગંલદ્- બહલકેસરસવં લતવે યા ।
MSS@3374@2લ લતવ તુિવધાનસખુાે લસત્- તનુ હા તનુરાત્મભવુાેઽવતાત્॥ ૩૩૭૪॥
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MSS@3375@1અિવરલકમલિવકાસઃ સકલા લમદશ્ચ કાેિકલાન દઃ ।
MSS@3375@2ર યાેઽયમે ત સ પ્ર ત લાેકાે ક ઠાકરઃ કાલઃ॥ ૩૩૭૫॥
MSS@3376@1અિવરલકરવાલક પનૈભ્રુર્કુટ તજર્નગજર્નૈમુર્હુઃ ।
MSS@3376@2દદશૃે તવ વૈિરણાં મદઃ સ ગતઃ ક્વાિપ તવેક્ષણે ક્ષણાત્॥ ૩૩૭૬॥
MSS@3377@1અિવરલધારાિનકરં જલદૈજર્લમુ જદ્ ભર તમાત્રમ્ ।
MSS@3377@2માિનવધૂહૃદયે યઃ કાલુ યમશષેતાે ષ્ટમ્॥ ૩૩૭૭॥
MSS@3378@1અિવરલપતદ્બા પાે પીડપ્ર સક્તકપાેલયા વચનિવષયઃ સદેંશાેઽ ય તયા
િવિહતાે ન તે ।
MSS@3378@2મન સ િકમિપ યાય ત્યા તુ ક્ષણં તવ કા તયા પ થક િનિહતા દૃ ષ્ટઃ
કષં્ટ નવે ક ણાઙુ્કરે॥ ૩૩૭૮॥
MSS@3379@1અિવરલપરાગસકૈત- મકર દતરઙ્ ગણીમનવુના તમ્ ।
MSS@3379@2િપકયવુ ત નુદઘ્ની ં ગાહ તે મધપુયાે ષત ષતાઃ॥ ૩૩૭૯॥
MSS@3380@1અિવરલપિરવાહૈરશ્રુણઃ સારણીનાં મરદહન શખાે ણશ્વાસપૂરૈશ્ચ
તસ્યાઃ ।
MSS@3380@2સભુગ બત કૃશાઙ્ગ્યાઃ પધર્યા યાે યમે ભઃ િક્રયત ઇવ પુરાે ભૂઃ
પિઙ્કલા પાંસલુા ચ॥ ૩૩૮૦॥
MSS@3381@1અિવરલપુલકઃ સહ વ્રજ ત્યાઃ પ્ર તપદમેકતરઃ તન ત યાઃ ।
MSS@3381@2ઘિટતિવઘિટતઃ પ્રયસ્ય વક્ષસ-્ તટમુિવ ક દુકિવભ્રમં બભાર॥ ૩૩૮૧॥
MSS@3382@1અિવરલફ લનીવનપ્રસનૂઃ કુસુ મતકુ દસગુ ધગ ધવાહઃ ।
MSS@3382@2ગુણમસમયજં ચરાય લેભે િવરલતષુારકણ તષુારકાલઃ॥ ૩૩૮૨॥
MSS@3383@1અિવરલમદજલિનવહં ભ્રમરકુલાનીકસિેવતકપાેલમ્ ।
MSS@3383@2અ ભમતફલદાતારં કામેશં ગણપ ત વ દે॥ ૩૩૮૩॥
MSS@3384@1અિવરલમદધારાધાૈતકુ ભઃ શર યઃ ફ ણવર તગાત્રઃ
સદ્ધસા યાિદવ દ્યઃ ।
MSS@3384@2િત્રભવુનજનિવઘ્ન વા તિવ વંસદક્ષાે િવતરતુ ગજવક્ત્રઃ સતંતં
મઙ્ગલં વઃ॥ ૩૩૮૪॥
MSS@3385@1અિવરલ મવ દા ા પાૈ ડર કેણ નદ્ધઃ નિપત ઇવ ચ દુગ્ધસ્રાેતસા
િનભર્રેણ ।
MSS@3385@2કવ લત ઇવ કૃ નશ્ચ ષા સ્ફાિરતને પ્રસભમ તમેઘનેવે
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સા દ્રણે સક્તઃ॥ ૩૩૮૫॥
MSS@3386@1અિવરલિવગલન્મદજલ- કપાેલપાલીિનલીનમધપુકુલઃ ।
MSS@3386@2ઉદ્ ભન્નનવ મશ્રુ- શ્રે ણિરવ દ્વપમખુાે જય ત॥ ૩૩૮૬॥
MSS@3387@1અિવરલિવલાેલજલદઃ કુટ જુર્નનીપસરુ ભવનવાતઃ ।
MSS@3387@2અયમાયાતઃ કાલાે હ ત તાઃ પ થકગેિહ યઃ॥ ૩૩૮૭॥
MSS@3388@1અિવ દં્ધ સખુસં્થ યાે દુઃખમાગ િનયાજેયેત્ ।
MSS@3388@2જન્મજન્મા તરે દુઃખી સ નરઃ સ્યાદસશંયમ્॥ ૩૩૮૮॥
MSS@3389@1અિવલ બ સુ તં્ત ચ ઉદરં ચા તપૂ જતમ્ ।
MSS@3389@2ના તદ ઘ સમં ષં્ઠ િક ચચ્ચ િવનતં શભુમ્॥ ૩૩૮૯॥
MSS@3390@1અિવલ બે કૃત્ય સદ્ધાૈ માિ ત્રકૈરા યતે યશઃ ।
MSS@3390@2િવલ બે કમર્બાહુલ્યં િવખ્યા યાવા યતે ધનમ્॥ ૩૩૯૦॥
MSS@3391@1અિવિવક્તાવ ત ત ધાૈ તનાવાઢ ાિવવાદતૃાૈ ।
MSS@3391@2િવિવક્તાવાનતાવવે દિરદ્રાિવવ ગિહતાૈ॥ ૩૩૯૧॥
MSS@3392@1અિવવેકમ ત ર્પ તમર્ ત્રી ગુણવ સુ વિક્રતગ્રીવઃ ।
MSS@3392@2યત્ર ખલાશ્ચ પ્રબલા તત્ર કથં સ જનાવસરઃ॥ ૩૩૯૨॥
MSS@3393@1અિવવેક થાશ્રમાિવવાથ ક્ષયલાેભાિવવ સં શ્રતાનુરાગમ્ ।
MSS@3393@2િવ જગીષુ મવાનયપ્રમાદાવવસાદં િવ શખાૈ િવિન યતુ તમ્॥ ૩૩૯૩॥
MSS@3394@1અિવવેિક કુચદં્વદં્વ હ તુ નામ જગ ત્રયમ્ ।
MSS@3394@2શ્રુ તપ્રણિયનાેર ણાેરયુક્તં જનમારણમ્॥ ૩૩૯૪॥
MSS@3395@1અિવવેિકિન ભપૂાલે ન ય ત ગુ ણનાં ગુણાઃ ।
MSS@3395@2પ્રવાસર સકે કા તે યથા સા વ્યાઃ તનાેન્ન તઃ॥ ૩૩૯૫॥
MSS@3396@1અિવવેિકિન ભપૂે યઃ કરાેત્યાશાં સ દ્ધયે ।
MSS@3396@2યાસ્યા યહમનનેે ત કરાેત્યાશાં સ દ્ધયે॥ ૩૩૯૬॥
MSS@3397@1અિવવેકાે િહ સવષામ્ આપદાં પરમં પદમ્ ।
MSS@3397@2િવવેકરિહતાે લાેકે પશરેુવ ન સશંયઃ॥ ૩૩૯૭॥
MSS@3398@1અિવશદચલં નતે્રપ્રા તાવલાેકનમસુ્ફટં ચિકતચિકતા વાચઃ પશર્ઃ
ક્વ ચ જનસકુંલે ।
MSS@3398@2ઇ ત તવ મયા પ્રેમાર ભે ય અેવ િનર ક્ષતાઃ કિઠનમનસાે દષૃ્ટા ભાવા ત
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અેવ િવરજ્યતઃ॥ ૩૩૯૮॥
MSS@3399@1અિવશીણર્કા તપાત્રે નવ્યદશે સમુુ ખ સં ત નેહે ।
MSS@3399@2મદ્ગહેદ પક લકે કથમપુયાતા સ િનવાર્ણમ્॥ ૩૩૯૯॥
MSS@3400@1અિવશદુ્ધકુલાે પન્ના દેહાપર્ણ િવકા શઠાચરણા ।
MSS@3400@2ક્વાહં પા વા ક્વ ભવ તઃ શ્લાઘનીયજન્મગુણાઃ॥ ૩૪૦૦॥
MSS@3401@1અિવશ્રા તાે વાતાે દહન ઇવ સાેયં જનય ત પ્રસકં્ત સાતત્યાદ્ દલય ત
કુલાદ્ર નિપ જલમ્ ।
MSS@3401@2પ્રસતૂે કૃત્યેષુ વ્યવ સ તરિનવ્યૂર્ઢસદુૃઢા ફલાવા પ્ત લાેકે
પ્ર તકલમસભંાવ્યિવભવામ્॥ ૩૪૦૧॥
MSS@3402@1અિવશ્રામં વહેદ્ ભારં શીતાે ણં ચ ન િવ દ ત ।
MSS@3402@2સસતંાષે તથા િનતં્ય ત્રી ણ શક્ષેત ગદર્ભાત્॥ ૩૪૦૨॥
MSS@3403@1અિવશ્રામમપાથેયમ્ અનાલ ભમદેશકમ્ ।
MSS@3403@2તમઃકા તારમ વાનં કથમેકાે ગ મ ય સ॥ ૩૪૦૩॥
MSS@3404@1અિવશ્વસન્ ધૂતર્ધુરંધરાેઽિપ નરઃ પુરંધ્રીપુરતાેઽ ધ અેવ ।
MSS@3404@2અશષે શક્ષાકુશલાેઽિપ કાકઃ પ્રતાયર્તે િક ન િપકાઙ્ગના ભઃ॥ ૩૪૦૪॥
MSS@3405@1અિવશ્વ તા સ્ત્રયઃ સવાર્ અધમાેત્તમમ યમાઃ ।
MSS@3405@2યઃ ક શ્ચદ્ િવશ્વસતે્ તાસાં પશ્ચાત્તાપૈઃ સ દહ્યતે॥ ૩૪૦૫॥
MSS@3406@1અિવશ્વાસં સદા તષે્ઠત્ સિંધના િવગ્રહેણ ચ ।
MSS@3406@2દ્વધૈીભાવં સમા શ્રત્ય પાપે શત્રાૈ બલીય સ॥ ૩૪૦૬॥
MSS@3407@1અિવશ્વાસિવધાનાય મહાપાતકહેતવે ।
MSS@3407@2િપતાપતુ્રિવરાેધાય િહર યાય નમાેઽ તુ તે॥ ૩૪૦૭॥
MSS@3408@1અિવષં િવષ મત્યાહુબ્રર્હ્મ વં િવષમુચ્યતે ।
MSS@3408@2િવષં હ ત િકલૈકં ચ બ્રહ્મ વં પતુ્રપાતૈ્રકમ્॥ ૩૪૦૮॥
MSS@3409@1અિવસવંાદકાે દક્ષઃ કૃતજ્ઞાે મ તમા જુઃ ।
MSS@3409@2અિપ સકં્ષીણકાેશાેઽિપ લભતે પિરવારણમ્॥ ૩૪૦૯॥
MSS@3410@1અિવસવંાદનં દાનં સમયસ્યાવ્ય તક્રમઃ ।
MSS@3410@2આવતર્ય ત ભૂતાિન સ યક્પ્ર ણિહતા ચ વાક્॥ ૩૪૧૦॥
MSS@3411@1અિવ ષ્ટાેઽિપ સન્ પ્રાજ્ઞઃ સવણ ચ સમં વ્રજેત્ ।
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MSS@3411@2પ્રિવશદે યનાહૂત વ યદા ભત્તુર્રાજ્ઞયા॥ ૩૪૧૧॥
MSS@3412@1અિવ તાપેકારઃ સ્યાન્ ન કુવ ત કૃતઘ્નતામ્ ।
MSS@3412@2હ વાપેકાિરણં િવપ્રાે નાડીજઙ્ઘમધ યુતઃ॥ ૩૪૧૨॥
MSS@3413@1અવીરાેઽિપ ચમવૂીરસાહા યને દ્વષાે જયેત્ ।
MSS@3413@2ચમૂસાહા યશૂ યાનાં જયશ્રીવ્યાર્કુલાયતે॥ ૩૪૧૩॥
MSS@3414@1અ ત્ત િવનયાે હ ત હ ત્યનથ પરાક્રમઃ ।
MSS@3414@2હ ત િનતય્ં ક્ષમા ક્રાેધમ્ આચારાે હ ત્યલક્ષણમ્॥ ૩૪૧૪॥
MSS@3415@1અ ત્તકં ત્યજેદ્ દેશં ત્ત સાપેદ્રવાં ત્યજેત્ ।
MSS@3415@2ત્યજેન્ માયાિવનં મતં્ર ધનં પ્રાણહરં ત્યજેત્॥ ૩૪૧૫॥
MSS@3416@1અ ત્તકં પ્રભું ત્યા અપુ પં ભ્રમરા ત મ્ ।
MSS@3416@2અજલં ચ સરાે હંસા મુ ચ ત્યિપ ચરાે ષતમ્॥ ૩૪૧૬॥
MSS@3417@1અ ત્તભર્યમ ત્યાનાં મ યાનાં મરણાદ્ ભયમ્ ।
MSS@3417@2ઉત્તમાનાં તુ મત્યાર્નામ્ અવમાનાત્ પરં ભયમ્॥ ૩૪૧૭॥
MSS@3418@1અ ત્તવ્યાિધશાેકાતાર્ન્ અનવુતત શ ક્તતઃ ।
MSS@3418@2આત્મવ સતતં પ યેદ્ અિપ ક ટિપપીલકાઃ॥ ૩૪૧૮॥
MSS@3419@1અવેક્ષ્ય વાત્માનં િવગુણમપરાિનચ્છ ત તથા ફલત્યેતન્નાે ચેદ્ િવલપ ત
ન સ તીહ ગુ ણનઃ ।
MSS@3419@2િનમાષુ્ટ શપ્તું વા પિરભિવતુમુદ્યચ્છ ત તતાેઽ યહાે નીચે ર યા
સગુણિવ જગીષા િવિધકૃતા॥ ૩૪૧૯॥
MSS@3420@1અવેમવ્યાપારાકલનમતુર પશર્મ ચરાદ્
અનનુ્મીલત્ત તપુ્રકરઘટનાયાસમસકૃત્ ।
MSS@3420@2િવષીદ પા ચાલીિવપદપનયૈકપ્રણિયનઃ પટાનાં િનમાર્ણં
પતગપ તકેતાેરવતુ નઃ॥ ૩૪૨૦॥
MSS@3421@1અવૈ ત ત વં સદસ વલક્ષણં િવના િવશષેં િવપર તરાેચનઃ ।
MSS@3421@2યદચૃ્છયા મત્તવદ તચેતનાે જનાે જનાનાં વચનાત્ પરાઙ્મખુઃ॥ ૩૪૨૧॥
MSS@3422@1અવૈતુ શાસ્ત્રા ણ નરાે િવશષેતઃ કરાેતુ ચત્રા ણ તપાં સ ભાવતઃ ।
MSS@3422@2અત વસસંક્તમના તથાિપ નાે િવમુ ક્તસાખૈ્યં ગતબાધમશ્નુતે॥ ૩૪૨૨॥
MSS@3423@1અવૈ મ ચનૈામનઘે ત િક તુ લાેકાપવાદાે બલવાન્ મતાે મે ।
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MSS@3423@2છાયા િહ ભૂમેઃ શ શનાે મલ વે- નારાેિપતા શુ દ્ધમતઃ પ્ર ભઃ॥ ૩૪૨૩॥
MSS@3424@1અવૈ મ તે સારમતઃ ખલુ વાં કાય ગુ યાત્મસમં િનયાેકે્ષ્ય ।
MSS@3424@2વ્યાિદ યતે ભૂધરતામવેક્ષ્ય કૃ ણને દેહાેદ્વહનાય શષેઃ॥ ૩૪૨૪॥
MSS@3425@1અવૈ મ પૂતમાત્માનં દ્વયનેવૈ દ્વ ેત્તમાઃ ।
MSS@3425@2મૂિધ્ન ગઙ્ગાપ્રપાતને ધાૈતપાદા ભસા ચ વઃ॥ ૩૪૨૫॥
MSS@3426@1અવૈ મ સાૈભાગ્યમદેન વ ચતં તવ પ્રયં યશ્ચતુરાવલાેિકનઃ ।
MSS@3426@2કરાે ત લકં્ષ્ય ચરમસ્ય ચ ષાે ન વક્ત્રમાત્મીયમરાલપ મણઃ
॥ ૩૪૨૬॥
MSS@3427@1અવૈ મ હંસાવલયાે વલક્ષા વ કા તક તશ્ચપલાઃ પુલાકાઃ ।
MSS@3427@2ઉડ્ડીય યુક્તં પ તતાઃ સ્રવ તી- વેશ તપૂરં પિરતઃ લવ તે॥ ૩૪૨૭॥
MSS@3428@1અવૈ ણવાે હતાે િવપ્રાે હતં શ્રાદ્ધમદ ક્ષણમ્ ।
MSS@3428@2અબ્રહ્મ યં હતં ક્ષતે્રમ્ અનાચારં કુલં હતમ્॥ ૩૪૨૮॥
MSS@3429@1અવ્યક્તમક્ષરમપુાસ્ય બભવૂ ક શ્ચત્ વં લ ધવણર્મવગત્ય
કૃતાથર્માની ।
MSS@3429@2સદ્ય સ્ત્રભઙ્ગલ લતસુ્ફરણાદમ દ- ન દાે થયા જડતયવૈ વયં
કૃતાથાર્ઃ॥ ૩૪૨૯॥
MSS@3430@1અવ્યક્તાદ િન ભૂતાિન વ્યક્તમ યાિન ભારત ।
MSS@3430@2અવ્યક્તિનધના યવે તત્ર કા પિરદેવના॥ ૩૪૩૦॥
MSS@3431@1અવ્યયવતાેઽિપ ધિનનઃ વજનસહસં્ર ભવેત્ પદસ્થસ્ય ।
MSS@3431@2ભ્રષ્ટધનસ્ય િહ સતતં બ ધુરિપ મખંુ ન દશર્ય ત॥ ૩૪૩૧॥
MSS@3432@1અવ્યયે વ્યયમાયા ત વ્યયે યા ત સિુવ તરમ્ ।
MSS@3432@2અપવુર્ઃ કાેઽિપ ભા ડાર તવ ભાર ત દૃ યતે॥ ૩૪૩૨॥
MSS@3433@1અવ્યવસાિયનમલસં દૈવપરં સહસાચ્ચ પિરહીણમ્ ।
MSS@3433@2પ્રમદેવ િહ દ્ધપ ત નેચ્છત્યવગૂિહતું લ મીઃ॥ ૩૪૩૩॥
MSS@3434@1અવ્યવ સ્થત ચત્તસ્ય પ્રસાદાેઽિપ ભયંકરઃ ।
MSS@3434@2વ્યવ સ્થતપ્રસન્નાત્મા કુિપતાેઽ યભયંકરઃ॥ ૩૪૩૪॥
MSS@3435@1અવ્યવ સ્થત ત્તાનામ્ અ ભન્નશ્રુ તચ ષામ્ ।
MSS@3435@2અધમાર્ જતભાેગાનામ્ આશીર યિહતાે ચતા॥ ૩૪૩૫॥
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MSS@3436@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@3436@2અવ્યવસ્થાૈ િહ દૃ યેતે યુદ્ધે જયપરાજયાૈ॥ ૩૪૩૬॥
MSS@3437@1અવ્યાકરણમધીતં ભન્નદ્રાે યા તરઙ્ ગણીતરણમ્ ।
MSS@3437@2ભષેજમપ યસિહતં ત્રય મદમકૃતં વરં ન કૃતમ્॥ ૩૪૩૭॥
MSS@3438@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@3438@2અ યાક્ષપેાે ભિવ ય ત્યાઃ કાયર્ સદ્ધિેહ લક્ષણમ્॥ ૩૪૩૮॥
MSS@3439@1અવ્યાખ્યયેાં િવતર ત પરાં પ્રી તમ તિનમગ્ ા ક ઠે લગ્ ા હર ત િનતરાં
યા તર વા ત લમ્ ।
MSS@3439@2તાં દ્રાક્ષાદ્યૈરિપ બહુમતાં માધુર મુિદ્ગર તી ં કૃ ણેત્યાખ્યાં કથય
રસને યદ્ય સ વં રસજ્ઞા॥ ૩૪૩૯॥
MSS@3440@1અવ્યાજસુ દરમનુત્તરમપ્રમેયમ્ અપ્રાકૃતં પરમમઙ્ગલમઙ્ ઘ્રપદ્મમ્ ।
MSS@3440@2સદંશર્યેદિપ સકૃદ્ભવતી દયાદ્રાર્ દ્રષ્ટા મ કેન તદહં તુ
િવલાેચનને॥ ૩૪૪૦॥
MSS@3441@1અવ્યાજસુ દર ં તાં િવજ્ઞાનને લ લતને યાજેયતા ।
MSS@3441@2પિરક પતાે િવધાત્રા બાણઃ કામસ્ય િવષિદગ્ધઃ॥ ૩૪૪૧॥
MSS@3442@1અવ્યાત્ સ વાે યસ્ય િનસગર્વક્રઃ શત્યિધજ્ય મરચાપલીલામ્ ।
MSS@3442@2જટાિપનદ્ધાેરગરાજરત્ન- મર ચલીઢાેભયકાેિટિર દુઃ॥ ૩૪૪૨॥
MSS@3443@1અવ્યાત્ વલાકચૂડામ ણપટલ શખાશ્રે ણશાેણીકૃતાઙ્ ઘ્રઃ ક્ષાેણીભારં
િવનેતું જઠરજુ ષ જગદ્બા ધવે દેવક વઃ ।
MSS@3443@2રાજ્ઞામુદ્દામદાે ણાં રણ શર સ રણ ક કસચ્છેદભીમાઃ શસ્ત્રાણાં
ખ ણકારાઃ પ્ર તહ તગુરવાે યચ્છતેદાહદાેઽભૂત્॥ ૩૪૪૩॥
MSS@3444@1અવ્યાદ્ વાે વજ્રસારસુ્ફરદુ નખરકૂ્રરચક્રક્રમાગ્ર-
પ્રાેદ્ ભન્ને દ્રાિરવક્ષઃસ્થલગલદ ગાસારકા મીરગાૈરઃ ।
MSS@3444@2પ્રસૂ્ફજર્ કેશરાગ્રગ્ર થતજલધરશ્રે ણનીલા જમાલ્યઃ સયૂાર્ચ દ્રાવતંસાે
નરહિરરસમાબદ્ધશ ◌ૃઙ્ગારલીલઃ॥ ૩૪૪૪॥
MSS@3445@1અવ્યાદ્ વાે વ લતાઙ્ ઘ્રપાતિવચલદ્ભૂગાેલહેલાને્મખુ-
ભ્રા યિદ્દક્કિરક પતાનુકરણાે ત્યન્ ગણગ્રામણીઃ ।
MSS@3445@2યસ્યાેદ્દ ડતશુ ડપુ કરમ દ્વ્યાકૃષ્ટ ષં્ટ
મુહુ તારાચક્રમુદક્તશીકર ષ લીલા મવા યસ્ય ત॥ ૩૪૪૫॥
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MSS@3446@1અવ્યાદ્ વાે વામનાે યસ્ય કાૈ તુભપ્ર ત બ બતા ।
MSS@3446@2કાૈતુકાલાેિકની તા ઠર વ જગ ત્રયી॥ ૩૪૪૬॥
MSS@3447@1અવ્યાિધગાત્રમનુકૂલતરં કલતં્ર વે મ પ્ર સદ્ધિવભવં િન શતા ચ
િવદ્યા ।
MSS@3447@2શ્લાઘ્યં કુલં ચરમકાલગ તઃ સમથા માતુઃ કટાક્ષપિરણામિવભૂતય તે
॥ ૩૪૪૭॥
MSS@3448@1અવ્યાિધજં કટુકં શીષર્રાેગં પાપાનુબ ધં પ ષં તી ણમુગ્રમ્ ।
MSS@3448@2સતાં પેયં યન્ન િપબ ત્યસ તાે મ યું મહારાજ િપબ પ્રશા ય॥ ૩૪૪૮॥
MSS@3449@1અવ્યાિધના શર રેણ મનસા ચ િનરાિધના ।
MSS@3449@2પૂરયન્ન થનામાશાં વં વ શરદાં શતમ્॥ ૩૪૪૯॥
MSS@3450@1અવ્યાપરેષુ વ્યાપારં યાે નરઃ કતુર્ મચ્છ ત ।
MSS@3450@2સ અેવ િનધનં યા ત ક લાે પટ વ વાનરઃ॥ ૩૪૫૦॥
MSS@3451@1અવ્યાપારરતા વસ તસમયે ગ્રી મે વ્યવાય પ્રયાઃ સક્તાઃ પ્ર ષ પ વલા ભ સ
નવે કૂપાેદકદ્વે ષણઃ ।
MSS@3451@2કટ્વ લાે ણરતાઃ શરદ્યિધભુ ે હેમ તિનદ્રાલસાઃ
વૈદાષૈરપચીયમાનવપુષાે ન ય તુ તે શત્રવઃ॥ ૩૪૫૧॥

MSS@3452@1અવ્યાહ ત ન શક્યા ગાૈિવના દ ડને ર ક્ષતુમ્ ।
MSS@3452@2ઇ ત પ્રત્યે ત મુગ્ધાેઽિપ વ લવઃ િકમુ રાજકમ્॥ ૩૪૫૨॥
MSS@3453@1અવ્યાહૃતં વ્યાહૃતાચ્છ્ર ેય આહુઃ સતં્ય વદેદ્ વ્યાહૃતં તદ્દિ્વતીયમ્ ।
MSS@3453@2 પ્રયં વદેદ્ વ્યાહૃતં ત તીયં ધ ય વદેદ્ વ્યાહૃતં
તચ્ચતુથર્મ્॥ ૩૪૫૩॥
MSS@3454@1અવ્યુ પન્ન વભાવાનાં નાર ણ મવ સાપં્રતમ્ ।
MSS@3454@2સી કારાચાયર્કં કતુર્મ્ અયં પ્રાપ્તાે િહમાગમઃ॥ ૩૪૫૪॥
MSS@3455@1અવ્યુ પન્ને શ્રાેતિર વ વમનથર્કં પુંસામ્ ।
MSS@3455@2નતે્રિવહીને ભતર્િર લાવ યમનથર્કં સ્ત્રીણામ્॥ ૩૪૫૫॥
MSS@3456@1અવ્રતસ્યાિપ તે ધમર્ઃ કાયર્ અેવા તરા તરા ।
MSS@3456@2મેધીભૂતાેઽિપ િહ ભ્રા યન્ ઘાસગ્રાસં કરાે ત ગાૈઃ॥ ૩૪૫૬॥
MSS@3457@1અશક્તઃ સતતં સાધુઃ કુ પા ચ પ તવ્રતા ।
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MSS@3457@2વ્યાિધતાે દેવભક્તશ્ચ િનધર્ના બ્રહ્મચાિરણઃ॥ ૩૪૫૭॥
MSS@3458@1અશક્ત તસ્કરઃ સાધુઃ કુ પા ચેત્ પ તવ્રતા ।
MSS@3458@2રાેગી ચ દેવતાભક્તાે દ્ધા વે યા તપ વની॥ ૩૪૫૮॥
MSS@3459@1અશક્ત તુ ભવેત્ સાધુબ્રર્હ્મચાર વ િનધર્નઃ ।
MSS@3459@2વ્યાિધતાે દેવભક્તશ્ચ દ્ધા નાર પ તવ્રતા॥ ૩૪૫૯॥
MSS@3460@1અશક્તાઃ શ ક્તમાત્મીયાં શ્લાઘ તે યે ચ દુજર્નાઃ ।
MSS@3460@2તે ભવ ત્યુપહાસાય મહતામવે સિંનધાૈ॥ ૩૪૬૦॥
MSS@3461@1અશક્તે રાૈદ્રતાતૈ યં તીવ્રપાપેષુ ધીરતા ।
MSS@3461@2છદ્મધીવાર્ ચ પા યં નીચાનાં શાૈયર્મીદશૃમ્॥ ૩૪૬૧॥
MSS@3462@1અશક્તૈબર્ લનઃ શત્રાેઃ કતર્વં્ય પ્રપલાયનમ્ ।
MSS@3462@2સં શ્રતવ્યાેઽથવા દુગા ના યા તષેાં ગ તભર્વેત્॥ ૩૪૬૨॥
MSS@3463@1અશક્તાે યઃ ક્ષા ત સતતમપકાિર યિપ જને િવધત્તે સાેઽવ યં ભજુગ
ઇવ દંષ્ટ્ર ાિવરિહતઃ ।
MSS@3463@2પ્રભુઃ સત્યાં શક્તાૈ ક્ષમત ઇહ ય માત્ સચુિરતઃ સ તજે વી
લાેક દ્વતયિવ જગીષુિવજયતે॥ ૩૪૬૩॥
MSS@3464@1અશક્નવુન્ સાેઢુમધીરલાેચનઃ સહસ્રર મેિરવ યસ્ય દશર્નમ્ ।
MSS@3464@2પ્રિવ ય હેમાિદ્રગુહાગ્ હા તરં િનનાય બ યદ્ િદવસાિન કાૈ શકઃ॥ ૩૪૬૪॥
MSS@3465@1અશક્યં નારભેત્ પ્રાજ્ઞઃ અકાય નવૈ કારયેત્ ।
MSS@3465@2અસતં્ય નવૈ વક્તવ્યમ્ આલસ્યં નવૈ કારયેત્॥ ૩૪૬૫॥
MSS@3466@1અશક્યં નારભેત્ પ્રાજ્ઞાે અકાય નવૈ કારયેત્ ।
MSS@3466@2યથાદેશગતં ધમ યથાકાલં ચ વયેત્॥ ૩૪૬૬॥
MSS@3467@1અશક્યઃ સહસા રાજન્ ભાવાે વેત્તું પરસ્ય વૈ ।
MSS@3467@2અ તઃ વભાવૈગ તૈ તનૈપુ યં પ યતા શમ્॥ ૩૪૬૭॥
MSS@3468@1અશક્યાર ભ ત્તીનાં કુતઃ ક્લેશાદતૃે ફલમ્ ।
MSS@3468@2આકાશમા વાદયતઃ કુત તુ કવલગ્રહઃ॥ ૩૪૬૮॥
MSS@3469@1અશિઙ્કતમ તઃ વસ્થાે ન શઠઃ પિરસપર્ ત ।
MSS@3469@2ન ચાસ્ય દુષ્ટા વાક્ ચાિપ ત માન્ ના તીહ સશંયઃ॥ ૩૪૬૯॥
MSS@3470@1અશિઙ્કતે યઃ શઙે્કત શિઙ્કતે યશ્ચ સવર્શઃ ।
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MSS@3470@2અશઙ્ક્યાદ્ભયમુ પન્નમ્ અિપ મૂલં િનકૃ ત ત॥ ૩૪૭૦॥
MSS@3471@1અશઙ્ક્યમિપ શઙે્કત િનતં્ય શઙે્કત શિઙ્કતાત્ ।
MSS@3471@2ભયં િહ શિઙ્કતા તં સમૂલમિપ કૃ ત ત॥ ૩૪૭૧॥
MSS@3472@1અશઠમલાેલમ જહ્મં ત્યા ગનમનુરા ગણં િવશષેજ્ઞમ્ ।
MSS@3472@2યિદ નાશ્રય ત નરં શ્રીઃ શ્રીરેવ િહ વ ચતા તત્ર॥ ૩૪૭૨॥
MSS@3473@1અશઠહૃદયઃ કૃતજ્ઞઃ સાનુક્રાેશઃ સ્થતઃ સતાં માગ ।
MSS@3473@2અપરાપવાદકમાર્ શુ ચકમર્રતઃ સ ખ વાયર્ઃ॥ ૩૪૭૩॥
MSS@3474@1અશનં મે વસનં મે યા મે બ ધવુગા મે ।
MSS@3474@2ઇ ત મે મે કુવાર્ણં કાલ કાે હ ત પુ ષાજમ્॥ ૩૪૭૪॥
MSS@3475@1અશનં વસનં વાસાે યસ્ય કા યામમાગર્તઃ ।
MSS@3475@2ક કટેન સમા કાશી ગઙ્ગા યઙ્ગારવાિહની॥ ૩૪૭૫॥
MSS@3476@1અશનમાત્રકૃતજ્ઞતયા ગુરાનેર્ િપશનુાેઽિપ શનુાે લભતે તુલામ્ ।
MSS@3476@2અિપ બહૂપકૃતે સ ખતા ખલે ન ખલુ ખેલ ત ખે લ તકા યથા॥ ૩૪૭૬॥
MSS@3477@1અશનાિદ દ્રયાણીવ સ્યુઃ કાયાર્ ય ખલા યિપ ।
MSS@3477@2અેત માત્ કારણાદ્ િવત્તં સવર્સાધનમુચ્યતે॥ ૩૪૭૭॥
MSS@3478@1અશનૈરશનૈબાર્લ્યે યાવૈને ઘ મરાત્ મરાત્ ।
MSS@3478@2કલ્યવૈકલ્યતઃ શષેે સુ્ફટં નષં્ટ વયાે ણામ્॥ ૩૪૭૮॥
MSS@3479@1અશરણશરણપ્રમાેદભૂતવૈર્નત ભઃ િક્રયમાણચા કમર્ ।
MSS@3479@2હૃદય મવ દુરાત્મનામગુપ્તં નવ મવ રાજ્યમિન જતાપેભાેગ્યમ્॥ ૩૪૭૯॥
MSS@3480@1અશમર્દહન વલ કટુકટાક્ષ ક્ષેક્ષણ- ક્ષણક્ષિપતશાત્રવે જય ત
સ ધુરાધીશ્વરે ।
MSS@3480@2વયં ન બહુ મન્મહે િનજભુ નમદ્ગા ડવ-
ચ્યુતાસ્ત્ર શ ખતા ડવ વ લતખા ડવં પા ડવમ્॥ ૩૪૮૦॥
MSS@3481@1અશસં્ત્ર પુ ષં હ વા નરઃ સં યતે ખરઃ ।
MSS@3481@2કૃ મઃ સ્ત્રીવધકત્તાર્ ચ બાલહ તા ચ યતે॥ ૩૪૮૧॥
MSS@3482@1અશસ્ત્રપૂતમવ્યાજં પુ ષાઙ્ગાપેક પતમ્ ।
MSS@3482@2િવક્ર યતે મહામાંસં ગ્ હ્યતાં ગ્ હ્યતા મદમ્॥ ૩૪૮૨॥
MSS@3483@1અશા તહુતભુ ક્ષખાકવ લતં જગન્મ દરં સખંુ
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િવષમવાતભુગ્ સનવચ્ચલં કામજમ્ ।
MSS@3483@2જલસ્થશ શચ ચલા ભુિવ િવલાેક્ય લાેક સ્થ ત િવમુ ચત જનાઃ સદા
િવષયમૂછર્નાં ત વતઃ॥ ૩૪૮૩॥
MSS@3484@1અશા તા ત ણા ધનલવણવાિરવ્ય તકરૈગર્તચ્છાયઃ
કાય શ્ચરિવરસ ક્ષાશનતયા ।
MSS@3484@2અિનદ્રા મ દાેઽ ગ્ ર્પસ લલચાૈરાનલભયાત્ કદયાર્ણાં કષં્ટ
સુ્ફટમધનકષ્ટાદિપ પરમ્॥ ૩૪૮૪॥
MSS@3485@1અશાશ્વત મદં સવ ચ ત્યમાનં િહ ભારત ।
MSS@3485@2કદલીસિંનભાે લાેકઃ સમાે હ્યસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૩૪૮૫॥
MSS@3486@1અશાસં તસ્કરાન્ ય તુ બ લ ગ્ હ્ણા ત પા થવઃ ।
MSS@3486@2તસ્ય પ્ર યતે રાષ્ટ્રં વગાર્ચ્ચ પિરહીયતે॥ ૩૪૮૬॥
MSS@3487@1અશાસ્ત્રચ પ તર ધ ઇત્ય ભધીયતે ।
MSS@3487@2વરમ ધાે ન ચ માન્ મદાદા ક્ષપ્તસ પથઃ॥ ૩૪૮૭॥
MSS@3488@1અશાસ્ત્રિવદુષાં તષેાં ન કાયર્મિહતં વચઃ ।
MSS@3488@2અથર્શાસ્ત્રાન ભજ્ઞાનાં િવપુલાં શ્રય મચ્છતામ્॥ ૩૪૮૮॥
MSS@3489@1અ શ ક્ષતાનાં કાવ્યષેુ શાસ્ત્રા યાસાે િનરથર્કઃ ।
MSS@3489@2િકમ ત્યનપુનીતસ્ય વાજપેયાિદ ભમર્ખૈઃ॥ ૩૪૮૯॥
MSS@3490@1અ શ થલપિર પ દઃ કુ દે તથવૈ મધવુ્રતાે નયનસહૃુદાે ક્ષાશ્ચૈતે
ન કુડ્મલશા લનઃ ।
MSS@3490@2દલ ત ક લકા ચાૈતી ના મ તથા ગચ ષામ્ અથ ચ હૃદયે
માનગ્ર થઃ વયં શ થલાયતે॥ ૩૪૯૦॥
MSS@3491@1અ શ થલમપરાવસજ્ય ક ઠે દૃઢપિરર ધ હદ્બિહઃ તનને ।
MSS@3491@2હૃ ષતતનુ હા ભજેુન ભતુર્ ર્દુમ દુ વ્ય તિવદ્ધમેકબાહુમ્॥ ૩૪૯૧॥
MSS@3492@1અ શરાઃ પુ ષઃ કાયા લલાટે બ્રહ્મઘા તનઃ ।
MSS@3492@2અસ ભા યશ્ચ કતર્વ્ય તન્ મનાેરનુશાસનમ્॥ ૩૪૯૨॥
MSS@3493@1રા તનેને ગ તવ્યાે મુક્તકેશને ધાવતા ।
MSS@3493@2આચક્ષાણને તત્ તેયમ્ અેવંકમાર્ મ શાિધ મામ્॥ ૩૪૯૩॥
MSS@3494@1અ શ યં શા ત યાે રાજન્ યશ્ચ શૂ યમપુાસતે ।
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MSS@3494@2કદય ભજતે યશ્ચ તમાહુમૂર્ઢચેતસમ્॥ ૩૪૯૪॥
MSS@3495@1અશીતા તરણાે માઘે ફા ગનુે પશપુ ક્ષણાૈ ।
MSS@3495@2ચતૈ્રે જલચરાઃ સવ વૈશાખે નરવાનરાૈ॥ ૩૪૯૫॥
MSS@3496@1અશીતનેા ભસા નાનં પયઃપાનં વરાઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@3496@2અેતદ્વાે માનષુાઃ પ યં નગ્ધમુ ણં ચ ભાજેનમ્॥ ૩૪૯૬॥
MSS@3497@1અશીમિહ વયં ભક્ષામ્ આશાવાસાે વસીમિહ ।
MSS@3497@2શયીમિહ મહી ષે્ઠ કુવ મિહ િકમીશ્વરૈઃ॥ ૩૪૯૭॥
MSS@3498@1અશીલા ભન્નમયાર્દા િનત્યસકં ણર્મૈથનુાઃ ।
MSS@3498@2અ પાયષુાે ભવ તીહ તથા િનરયગા મનઃ॥ ૩૪૯૮॥
MSS@3499@1અશુ ચતાિનલયં પ્રલયં શ્રયામ્ અયશસાં િવભવં પ્રભવં મ્ ।
MSS@3499@2સકૃુતિનદર્લનં ચલનં તેઃ પિરહરેત્ પરવ લભયા રતમ્॥ ૩૪૯૯॥
MSS@3500@1અશુ ચવર્ચનાદ્ યસ્યશુ ચભર્વ ત પૂ ષઃ ।
MSS@3500@2શુ ચશ્ચવૈાશુ ચઃ સદ્યઃ કથં રા ન દૈવતમ્॥ ૩૫૦૦॥
MSS@3501@1અશચુીક્ષણેઽશ્રપુાતે કલહે શ્વાસકાસયાેઃ ।
MSS@3501@2ર યાપ્રસપર્ણેઽ યઙ્ગે તે નમર્ યપુ શતે્॥ ૩૫૦૧॥
MSS@3502@1અશદુ્ધપ્રકૃતાૈ રા જ્ઞ જનતા નાનુરજ્યતે ।
MSS@3502@2યથા ગ્ ધ્રસમાસન્નઃ કલહંસઃ સમાચરેત્॥ ૩૫૦૨॥
MSS@3503@1અશદુ્ધા તુ ભવને્ નાર યાવચ્છલ્યં ન મુ ચ ત ।
MSS@3503@2િનઃ તે તુ તતઃ શલ્યે રજસા શુ યતે તતઃ॥ ૩૫૦૩॥
MSS@3504@1અશદુ્ધ નાં તુ સવાર્સામ્ આલયાઃ કુ સતાઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@3504@2સદા શાૈચં ન કુવર્ ત ભુ જતેઽનં્ન તથાિવધાઃ॥ ૩૫૦૪॥
MSS@3505@1અશભુપુ ષ કલાવ યપ્રમત્તાઃ વધમાર્દ્ અનુિદનમપુકારાનાચર તે બુધાનામ્ ।
MSS@3505@2બહુજનપિરપુષ્ટા બદ્ધદ ક્ષા ત અેતે તનુસખુમિપ િહ વા ત વતે રાજસવેામ્
॥ ૩૫૦૫॥
MSS@3506@1અશભુાેદયે જનાનાં ન ય ત બુ દ્ધનર્ િવદ્યતે રક્ષા ।
MSS@3506@2સહૃુદાેઽિપ સ ત િરપવાે િવષમિવષં યતેઽ ય તમ્॥ ૩૫૦૬॥
MSS@3507@1અશ ◌ૃ વન્નિપ બાેદ્ધવ્યાે મિ ત્ર ભઃ થવીપ તઃ ।
MSS@3507@2યથા વદાષેનાશાય િવદુરેણા બકાસતુઃ॥ ૩૫૦૭॥
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MSS@3508@1અશષેચ ઃશ્રવણં પ્ર તકૂલાે ભવન્નિપ ।
MSS@3508@2િવનતાન દહેતુયર્ઃ સ પુમાનાપ્તન દનઃ॥ ૩૫૦૮॥
MSS@3509@1અશષેદાષેાપગમપ્રકાશ- મત્રાગમાે સાહમહાે સવાહર્મ્ ।
MSS@3509@2િવકાસશાેભાં જનયત્યજસં્ર ધનં જનાનાં િદનમ બુ નામ્॥ ૩૫૦૯॥
MSS@3510@1અશષેલઙ્કાપ તસૈ યહ તા શ્રીરામસવેાચરણૈકકતાર્ ।
MSS@3510@2અનેકદુઃખાહતલાેકગાેપ્તા વસાૈ હનૂમાં તવ સાખૈ્યકતાર્॥ ૩૫૧૦॥
MSS@3511@1અશષેિવઘ્નપ્ર તષેધદક્ષ- મ ત્રાક્ષતાના મવ િદઙ્મખુષેુ ।
MSS@3511@2િવક્ષપેલીલા કરશીકરાણાં કરાેતુ વઃ પ્રી ત મભાનનસ્ય॥ ૩૫૧૧॥
MSS@3512@1અશાેકિનભર્ સતપદ્મરાગમ્ આકૃષ્ટહેમદ્યુ તક ણકારમ્ ।
MSS@3512@2મુક્તાકલાપીકૃત સ દુવારં વસ તપુ પાભરણં વહ તી॥ ૩૫૧૨॥
MSS@3513@1અશાેકે શાેકાતર્ઃ િકમ સ બકુલેઽ યાકુલમના િનરાન દઃ કુ દે સહ ચ
સહકારૈનર્ રમસે ।
MSS@3513@2કુસુ ભે િવશ્ર ભં યિદહ ભજસે ક ટકશતૈરસિંદગ્ધં દગ્ધભ્રમર
ભિવતા સ ક્ષતવપુઃ॥ ૩૫૧૩॥
MSS@3514@1અશાેચ્યઃ શાેચતે શાેચ્યં િક વા શાેચ્યાે ન શાેચ્યતે ।
MSS@3514@2કશ્ચ કસ્યેહ શાેચ્યાેઽ ત દેહેઽ મન્ બુદુ્બદાપેમે॥ ૩૫૧૪॥
MSS@3515@1અશાેચ્યાન વશાેચ વં પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ।
MSS@3515@2ગતાસનૂગતાસૂશં્ચ નાનુશાેચ ત પ ડતાઃ॥ ૩૫૧૫॥
MSS@3516@1અશાેચ્યાનીહ ભૂતાિન યાે મૂઢ તાિન શાેચ ત ।
MSS@3516@2તદ્દઃુખા લભતે દુઃખં દ્વાવનથા િનષવેતે॥ ૩૫૧૬॥
MSS@3517@1અશાેચ્યાે િનધર્નઃ પ્રાજ્ઞાેઽશાેચ્યઃ પ ડતબા ધવઃ ।
MSS@3517@2અશાેચ્યા િવધવા નાર પતુ્રપાતૈ્રપ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૩૫૧૭॥
MSS@3518@1અશ્ના ત યઃ સસું્ક તે િનહ ત દદા ત ગ્ હ્ણાત્યનુમ યતે ચ ।
MSS@3518@2અેતે ષડ યત્ર િવિન દનીયા ભ્રમ ત સસંારવને િનર તમ્॥ ૩૫૧૮॥
MSS@3519@1અશ્ના ત યાે માંસમસાૈ િવધત્તે વધાનુમાેદં ત્રસદેહભા મ્ ।
MSS@3519@2ગ્ હ્ણા ત રેપાં સ તત તપ વી તે યાે દુર તં ભવમે ત જ તુઃ॥ ૩૫૧૯॥
MSS@3520@1અશ્ના યાચ્છાદયામી ત પ્રાપ યન્ પાપપૂ ષઃ ।
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MSS@3520@2નામષ કુ તે ય તુ પુ ષઃ સાેઽધમઃ તઃ॥ ૩૫૨૦॥
MSS@3521@1અશ્નીત િપબત ખાદત ગ્રત સિંવશત તષ્ઠત વા ।
MSS@3521@2સકૃદિપ ચ તયતાહ્નઃ સાવિધકાે દેહબ ધ ઇ ત॥ ૩૫૨૧॥
MSS@3522@1અ મના સાધયે લાેહં લાેહેના માનમવે ચ ।
MSS@3522@2 બ બાિનવ કરે બ વૈ લચ્છાન્ લેચ્છૈઃ પ્રસાધયેત્॥ ૩૫૨૨॥
MSS@3523@1અ માતકસ્ય વામે બદર વા દૃ યતેઽિહિનલયાે વા ।
MSS@3523@2ષડ્ ભ દગ્વાસ્ય કરૈઃ સાધ પુ ષત્રયે તાેયમ્॥ ૩૫૨૩॥
MSS@3524@1અ માનમ યપુાયને લાેહં વા જરયને્ નરઃ ।
MSS@3524@2ન તુ ક શ્ચદ્ ઉપાયાેઽ ત બ્રહ્મ વં યને યર્તે॥ ૩૫૨૪॥
MSS@3525@1અ મા યહૃદયાે યસ્ય ગુણસારં પર ક્ષતે ।
MSS@3525@2ઉ ચતવૈ સવુણર્સ્ય તસ્યા ગ્ પતને ચઃ॥ ૩૫૨૫॥
MSS@3526@1અશ્રદ્ધયા હુતં દતં્ત તપ તપં્ત કૃતં ચ યત્ ।
MSS@3526@2અસિદત્યુચ્યતે પાથર્ ન ચ તત્ પ્રેત્ય નાે ઇહ॥ ૩૫૨૬॥
MSS@3527@1અશ્રદ્ધાદશર્નં ભા તદુર્ઃખં ચ િત્રિવધં તતઃ ।
MSS@3527@2દાૈમર્નસ્યમયાેગ્યષેુ િવષયષેુ ચ યાેગતા॥ ૩૫૨૭॥
MSS@3528@1અશ્રદ્ધયેં ન વક્તવ્યં પ્રત્યક્ષમિપ યદ્ ભવેત્ ।
MSS@3528@2યથા વાનરસગંીતં તથવૈ લવતે શલા॥ ૩૫૨૮॥
MSS@3529@1અશ્રા તં દૃઢય ત્રણને
કુચયાેરત્યક્તકાિઠ યયાેરાબદ્ધસુ્ફટમ ડલાેન્ન ત મલચ્ચાેલં િવમુચ્યાેરસઃ ।
MSS@3529@2નીવીિવચ્છુિરતં િવધાય તમમું વામ તનાલ બની ં વેણી ં પા ણનખા ચલૈઃ
શ થલયત્યાક્ર ય પીઠં પદા॥ ૩૫૨૯॥
MSS@3530@1અશ્રા તિવશ્રા ણતયજ્ઞયપૂ- ત ભાવલીદ્રાર્ગવલ બમાનઃ ।
MSS@3530@2યસ્ય વભાવાદ્ ભુિવ સચંચાર કાલક્રમાદેકપદાેઽિપ ધમર્ઃ॥ ૩૫૩૦॥
MSS@3531@1અશ્રા તશ્રુ તપાઠપૂતરસનાિવભૂર્તભૂિર તવા-
જહ્મબ્રહ્મમખુાૈઘિવ ઘ્નતનવ વગર્િક્રયાકે લના ।
MSS@3531@2પવૂ ગાિધસતુને સા મઘિટતા મુક્તા નુ મ દાિકની
ય પ્રાસાદદુકૂલવ લરિનલા દાેલૈરખેલિદ્દિવ॥ ૩૫૩૧॥
MSS@3532@1અશ્રા તબર્ ધુતાં ધત્તે કષં્ટ નષ્ટસ્ય નશ્વરઃ ।
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MSS@3532@2સ્ક ધને પઙ્ગનુા પઙ્ગનુર્િહ વત્મર્િન નીયતે॥ ૩૫૩૨॥
MSS@3533@1અશ્રાિવ ભૂ મપ ત ભઃ ક્ષણવીતિનદ્રરૈશ્નન્ પુરાે હિરતકં મુદમાદધાનઃ ।
MSS@3533@2ગ્રીવાગ્રલાેલકલિકિઙ્ક ણકાિનનાદ- મશં્ર દધદ્દશનચચુર્રશ દમશ્વઃ
॥ ૩૫૩૩॥
MSS@3534@1અશ્રુચ્છલને સદુશૃાે હુતપાવકધૂમકલષુાક્ષ્યાઃ ।
MSS@3534@2અપ્રા ય માનમઙ્ગે િવગલ ત લાવ યવાિરપૂર ઇવ॥ ૩૫૩૪॥
MSS@3535@1અશ્રુત મવ ખલજ પતમ્ અદષૃ્ટ મવ ગુ મખુે દુમા લ યમ્ ।
MSS@3535@2અગ ણતિન પમાનં ભા મિન ભવદથર્મચ્યુતઃ સહતે॥ ૩૫૩૫॥
MSS@3536@1અશ્રુતશ્ચ સમુન્નદ્ધાે દિરદ્રશ્ચ મહામનાઃ ।
MSS@3536@2અથાર્શ્ચાકમર્ણા પ્રે સમુૂર્ઢ ઇત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૩૫૩૬॥
MSS@3537@1અશ્રુ ભઃ પાદ્યમાક ય પ્રણીય હૃદયાસનમ્ ।
MSS@3537@2ઉપેતે દિયતે કા તા પિર વઙ્ગમપુાનયત્॥ ૩૫૩૭॥
MSS@3538@1અશ્વં નવૈ ગજં નવૈ વ્યાઘં્ર નવૈ ચ નવૈ ચ ।
MSS@3538@2અ પતંુ્ર બ લ દદ્યાદ્ દેવાે દુબર્લઘાતકઃ॥ ૩૫૩૮॥
MSS@3539@1અશ્વં નાતં ગજં મતં્ત ષભં કામમાેિહતમ્ ।
MSS@3539@2શદૂ્રમક્ષરસયંુક્તં દૂરતઃ પિરવજર્યેત્॥ ૩૫૩૯॥
MSS@3540@1અશ્વઃ શસં્ત્ર શાસં્ત્ર વીણા વાણી નરશ્ચ નાર ચ ।
MSS@3540@2પુ ષિવશષંે પ્રાપ્તા ભવ ત્યયાેગ્યાશ્ચ યાેગ્યાશ્ચ॥ ૩૫૪૦॥
MSS@3541@1અશ્વઃ સપુ્તાે ગ ે મત્તાે ગાવઃ પ્રથમસૂ તકાઃ ।
MSS@3541@2અ તઃપુરગતાે રા દૂરતઃ પિરવજર્યેત્॥ ૩૫૪૧॥
MSS@3542@1અશ્વગ ધાપલં િત્રશચ્ચૂણર્િય વા િવચક્ષણઃ ।
MSS@3542@2 દ્ધદા કચૂણન સમભાગં ચ કારયેત્॥ ૩૫૪૨॥
MSS@3543@1અશ્વ થચલપત્રાગ્રલીનતાેયકણાપેમે ।
MSS@3543@2સ્થરાશા િવતે યસ્ય ત સમાે ના ત્યચેતનઃ॥ ૩૫૪૩॥
MSS@3544@1અશ્વ થમેકં િપચુમ દમેકં યગ્રાેધમેકં દશ ચ ચણીકાઃ ।
MSS@3544@2કિપ થ બ વામલકત્રયં ચ પ ચામ્રવાપી નરકં ન પ યેત્॥ ૩૫૪૪॥
MSS@3545@1અશ્વ થસ્ય મહ વં કાે નનુ વક્તું નરઃ પ્રભવેત્ ।
MSS@3545@2સિવતિર યત્રાલ મીમર્ દે લ મીરમ દા તે॥ ૩૫૪૫॥
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MSS@3546@1અશ્વ થામા બ લવ્યાર્સાે હનૂમાંશ્ચ િવભીષણઃ ।
MSS@3546@2કૃપઃ પરશરુામશ્ચ સપ્તૈતે ચર િવનઃ॥ ૩૫૪૬॥
MSS@3547@1અશ્વ થામા હત ઇ ત યુિધ ગરમ તાં યુિધ ષ્ઠરાેઽવાદ ત્ ।
MSS@3547@2પનુરનુતાપમવાપત્ પાપં કૃ વાનુત યેત॥ ૩૫૪૭॥
MSS@3548@1અશ્વ ષં્ઠ ગજસ્ક ધાે નાર ણાં ચ પયાેધરઃ ।
MSS@3548@2દ તધાવનશસં્ત્ર ચ યથા સ્થૂલં તથા સખુમ્॥ ૩૫૪૮॥
MSS@3549@1અશ્વપ્રશસંા િવખ્યાતા ધનવુદ તતઃપરમ્ ।
MSS@3549@2ગા ધવર્શાસ્ત્રમપરં ક્ષાયવુદ અેવ ચ॥ ૩૫૪૯॥
MSS@3550@1અશ્વ લુતં વાસવગ જતં ચ સ્ત્રીણાં ચ ચત્તં પુ ષસ્ય ભાગ્યમ્ ।
MSS@3550@2અવષર્ણં ચા ય તવષર્ણં ચ દેવાે ન ના ત કૃતાે મનુ યઃ॥ ૩૫૫૦॥
MSS@3551@1અશ્વમ યે કૃતરવા શવા યુદ્ધપ્રપ ચકૃત્ ।
MSS@3551@2 શવા સપ્ત વરા ગ્રાહ્યા બહુશ દાશ્ચ િન ફલાઃ॥ ૩૫૫૧॥
MSS@3552@1અશ્વમેધસહસ્રં ચ સતં્ય ચ તુલયા તમ્ ।
MSS@3552@2અત્યિરચ્યત સતં્ય ચ ઇ ત વેદિવદાે િવદુઃ॥ ૩૫૫૨॥
MSS@3553@1અશ્વમેધસહસ્રં ચ સતં્ય ચ તુલયા તમ્ ।
MSS@3553@2અશ્વમેધસહસ્રા દ્ધ સત્યમવે િવ શ યતે॥ ૩૫૫૩॥
MSS@3554@1અશ્વમેધસહસ્રં ચ સતં્ય ચ તુલયા તમ્ ।
MSS@3554@2તુલિય વા તુ પ યા મ સત્યમવેા તિરચ્યતે॥ ૩૫૫૪॥
MSS@3555@1અશ્વમેધસહસ્રં ચ સતં્ય ચ તુલયા તમ્ ।
MSS@3555@2ના ભ ના મ યદ્યસ્ય સત્યસ્યાધર્મવા ુયાત્॥ ૩૫૫૫॥
MSS@3556@1અશ્વમેધસહસ્રસ્ય ફલં સતં્ય તુલા તરે ।
MSS@3556@2 વા સલંાેડ્યતે રાજન્ સત્યે ભવ ત ગાૈરવમ્॥ ૩૫૫૬॥
MSS@3557@1અશ્વમેધસહસ્રાણાં સહસ્રં યઃ સમાચરેત્ ।
MSS@3557@2નાસાૈ પદમવા ાે ત મદ્ભક્તૈયર્દવા યતે॥ ૩૫૫૭॥
MSS@3558@1અશ્વયાનં ગજં મતં્ત ગાવશ્ચવૈ પ્રસૂ તકાઃ ।
MSS@3558@2તથા ચા તઃપુરે દાસી ં દૂરતઃ પિરવજર્યેત્॥ ૩૫૫૮॥
MSS@3559@1અશ્વશાલાં સમાસાદ્ય યદા તમર્ધુમ ક્ષકાઃ ।
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MSS@3559@2મધુ લં પ્રબધ્ન ત મ્રય તેઽશ્વા તદા ધ્રવુમ્॥ ૩૫૫૯॥
MSS@3560@1અશ્વસ્ય લક્ષણં વેગાે મદાે માતઙ્ગલક્ષણમ્ ।
MSS@3560@2ચાતુય લક્ષણં નાયાર્ ઉદ્યાેગઃ પુ ષલક્ષણમ્॥ ૩૫૬૦॥
MSS@3561@1અશ્વાનાં ચ પતાકાનાં બાલાનાં પ યયાે ષતામ્ ।
MSS@3561@2િવદૂષકપટાનાં ચ ચાપલ્યમ તમ ડનમ્॥ ૩૫૬૧॥
MSS@3562@1અશ્વા નાગાઃ સ્ય દનાનાં ચ સઙ્ઘા મ ત્રાઃ સદ્ધા દૈવતં ચાનુકૂલમ્ ।
MSS@3562@2અેતા યાહુઃ સાધનાિન મ રાજ્ઞાં યે યશ્ચેયં બુ દ્ધ કૃ યતે મે॥ ૩૫૬૨॥
MSS@3563@1અશ્વા યસ્ય જય તસ્ય યસ્યાશ્વા તસ્ય મેિદની ।
MSS@3563@2અશ્વા યસ્ય યશ તસ્ય યસ્યાશ્વા તસ્ય કા ચનમ્॥ ૩૫૬૩॥
MSS@3564@1અશ્વા ઢં પયઃપાનં ગ ઢં તુ મૈથનુમ્ ।
MSS@3564@2 શ બક મદર્નં ચવૈ પાદચાર તુ ભાજેનમ્॥ ૩૫૬૪॥
MSS@3565@1અશ્વા ઢં ય ત દૃ ટ્વા ખટ્વા ઢાં રજ વલામ્ ।
MSS@3565@2સકેશાં િવધવાં દૃ ટ્વા સચૈલં નાનમાચરેત્॥ ૩૫૬૫॥
MSS@3566@1અશ્વાશ્ચતુ કાેિટ મતા લક્ષા યેકાદશવૈ ચ ।
MSS@3566@2સપ્તિત્રશ સહસ્રા ણ તથા શતચતુષ્ટયમ્॥ ૩૫૬૬॥
MSS@3567@1સપ્ત તશ્ચવૈ સખં્યાતાઃ પ્રાેચ્ય તે પત્તય તતઃ ।
MSS@3567@2ષટ્કાેટ ાેઽશી તલક્ષા ણ પ ચાિધક મતાિન ચ॥ ૩૫૬૭॥
MSS@3568@1 દ્વષ ષ્ટ ચ સહસ્રા ણ તથા શતચતુષ્ટયમ્ ।
MSS@3568@2પ ચાશિદ ત સખં્યાતા મહાક્ષાૈિહિનકા બુધૈઃ॥ ૩૫૬૮॥
MSS@3569@1અ શ્વનીમતૈ્રરેવત્યાે ગાે મૂલં પનુવર્સઃુ ।
MSS@3569@2પુ યાે જ્યેષ્ઠા તથા હ તઃ પ્રસ્થાને શ્રેષ્ઠ ઉચ્યતે॥ ૩૫૬૯॥
MSS@3570@1અ શ્વની સયૂતે વ સં કામધનેુ તુરંગમમ્ ।
MSS@3570@2તથવૈ સાગરાે વિહ્ન યથા રા તથા પ્ર ॥ ૩૫૭૦॥
MSS@3571@1અશ્વીયે યમવાહનસ્ય નકુલસ્યાશીિવષાણાં કુલે મા ર્રસ્ય ચ મષૂકેષુ
ઘટતે યા પ્રી તરાત્ય તક ।
MSS@3571@2ક્ષીણેઽથ િવધુરેષુ બ ધષુુ દૃઢે લાેકાપવાદે શનૈજ્ઞયા કા મજનષેુ
સવૈ ગ ણકાવગર્સ્ય નૈસ ગક ॥ ૩૫૭૧॥
MSS@3572@1અશ્વે જવાે ષે ધાૈય મણાૈ કા તઃ ક્ષમા પે ।
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MSS@3572@2હાવભાવાૈ ચ વે યાયાં ગાયકે મધુર વરઃ॥ ૩૫૭૨॥
MSS@3573@1દા વં ધિનકે શાૈય સિૈનકે બહુદુગ્ધતા ।
MSS@3573@2ગાષેુ દમ તપ વષુ િવદ્વ સુ વાવદૂકતા॥ ૩૫૭૩॥
MSS@3574@1સ યે વપક્ષપાત તુ તથા સા ક્ષષુ સત્યવાક્ ।
MSS@3574@2અન યભ ક્ત ર્ત્યેષુ સિુહતાે ક્તશ્ચ મિ ત્રષુ॥ ૩૫૭૪॥
MSS@3575@1માનંૈ મખૂષુ ચ સ્ત્રીષુ પા તવ્રતં્ય સભુષૂણમ્ ।
MSS@3575@2મહાદુભૂર્ષણં ચૈતદ્ િવપર તમમીષુ ચ॥ ૩૫૭૫॥
MSS@3576@1અશ્વૈયાર્નં યાનં સ્ત્રી ભલ લવૈ પ્રાેચ્યતે લીલા ।
MSS@3576@2માંસાં ભુક્તં ભુક્તં ચા યદ્ અયાનમલીલાભુક્તમ્॥ ૩૫૭૬॥
MSS@3577@1અષ્ટકુલાચલસપ્તસમુદ્રા બ્રહ્મપુરંદરિદનકર દ્રાઃ ।
MSS@3577@2ન વં નાહં નાયં લાેક તદિપ િકમથ િક્રયતે શાેકઃ॥ ૩૫૭૭॥
MSS@3578@1અષ્ટધા દેવતાયાેિન તયર્ગ્યાેિનશ્ચ પ ચધા ।
MSS@3578@2અેકધા માનષુી યાેિનિરમે ભૂતાશ્ચતુદર્શ॥ ૩૫૭૮॥
MSS@3579@1અષ્ટપાદશ્ચતુ કણા દ્વમખુી દ્વમખુ તથા ।
MSS@3579@2રાજદ્વારે પઠેદ્ ઘાેરાે ન ચ દેવાે ન રાક્ષસઃ॥ ૩૫૭૯॥
MSS@3580@1અષ્ટમં બ્રહ્મર ધ્રં સ્યાત્ પરં િનવાર્ણસચૂકમ્ । તદ્ યા વા
સૂ ચકાગ્રાભં ધૂમાકારં િવમુચ્યતે ।
MSS@3580@2તચ્ચ લંધરં જ્ઞેયં માેક્ષદં લીનચેતસામ્॥ ૩૫૮૦॥ અષ્ટમી ચ
અમાવાસ્યા વજર્નીયા ચતુદર્શી ।
MSS@3581@2પૂ ણમાધર્િદનં યાવન્ િન ષદ્ધા સવર્કમર્સુ॥ ૩૫૮૧॥
MSS@3582@1અષ્ટમી હ ત્યુપા યાયં શ યં હ ત ચતુદર્શી ।
MSS@3582@2આમાવાસ્યાેઽભયં હ ત પ્ર તપત્ પાઠના શની॥ ૩૫૮૨॥
MSS@3583@1અષ્ટમે દ્વાદશે વાિપ શાકં યઃ પચતે ગ્ હે ।
MSS@3583@2કુ મત્રા યનપા શ્રત્ય િક વૈ સખુતરં તતઃ॥ ૩૫૮૩॥
MSS@3584@1અષ્ટાઙ્ગયાેગપિરશીલનક લનને દુઃસાધ સ દ્ધસિવધં િવદધદ્ િવદૂરે ।
MSS@3584@2આસાદયન્ન ભમતામધનુા િવવેક-ખ્યા ત સમાિધધનમાૈ લમ ણિવમુક્તઃ
॥ ૩૫૮૪॥
MSS@3585@1અષ્ટાઙ્ગુલસ્ય ક થતાે વાયાેમાર્નાે િવચક્ષણૈઃ ।
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MSS@3585@2ચતુરઙ્ગુલમાનં ચ તજે ત વં િનગદ્યતે॥ ૩૫૮૫॥
MSS@3586@1અષ્ટાદશ તથા મ યે હીને ચવૈ ચતુદર્શ ।
MSS@3586@2સપ્તાઙ્ગુલઃ ખુરઃ પ્રાેક્ત ઉત્તમાશ્વસ્ય પ ડતૈઃ॥ ૩૫૮૬॥
MSS@3587@1અષ્ટાદશપુરાણષેુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ્ ।
MSS@3587@2પરાપેકારઃ પુ યાય પાપાય પરપીડનમ્॥ ૩૫૮૭॥
MSS@3588@1અષ્ટાદશાિપ તયાે વદ ત યસ્યાપરાધઃ ખલુ તસ્ય દ ડઃ ।
MSS@3588@2 વસ્યાપરાધઃ ખલુ ના ભમૂલે શરઃ કુતાે મુ ડયતે ગા ક્ષ॥ ૩૫૮૮॥
MSS@3589@1અષ્ટાનાં લાેકપાલાનાં સભંવતં્યશતાે પઃ ।
MSS@3589@2ત માદ ભભવત્યેષ સવર્ભૂતાિન તજેસા॥ ૩૫૮૯॥
MSS@3590@1અષ્ટા ભઃ િકલ દ ડની તિનપુણૈઃ સ પ્રાિડ્વવાકૈઃ સમં
મ યેસાૈધમનુત્તમાસનગતઃ કાયાર્ ણ કુવર્ન્ ણામ્ ।
MSS@3590@2િવ ભૂર્પવપુિવધાય િકમસાૈ િદક્પાલયુક્ પાલયત્યેવં ભ્રા તમતાે મનાઙ્
ન કુ તે કાસ્કાનયં માધવઃ॥ ૩૫૯૦॥
MSS@3591@1અષ્ટાવઙ્ગાિન યાેગસ્ય યમાે િનયમઆસનમ્ ।
MSS@3591@2પ્રાણાયામઃ પ્રત્યાહારાે ધારણા યાનતન્મયઃ॥ ૩૫૯૧॥
MSS@3592@1અષ્ટાિવમાિન હષર્સ્ય નવનીતાિન ભારત ।
MSS@3592@2વતર્માનાિન દૃ ય તે તા યવે સસુખુા યિપ॥ ૩૫૯૨॥
MSS@3593@1સમાગમશ્ચ સ ખ ભમર્હાંશ્ચવૈ ધનાગમઃ ।
MSS@3593@2પતુ્રેણ ચ પિર વઙ્ગઃ સિંનપાતશ્ચ મૈથનુે॥ ૩૫૯૩॥
MSS@3594@1સમયે ચ પ્રયાલાપઃ વયૂથષેુ ચ સનં તઃ ।
MSS@3594@2અ ભપ્રેતસ્ય લાભશ્ચ પૂ ચ જનસસંિદ॥ ૩૫૯૪॥
MSS@3595@1અષ્ટાેત્તરશતં શ્લાેકં ચાણક્યને યથાેિદતમ્ ।
MSS@3595@2યસ્ય િવજ્ઞાનમાત્રેણ ન્ ણાં પ્રજ્ઞા પ્રવધર્તે॥ ૩૫૯૫॥
MSS@3596@1અષ્ટાૈ ગુણાઃ પુ ષં દ પય ત પ્રજ્ઞા ચ કાૈલ્યં ચ દમઃ શ્રુતં ચ ।
MSS@3596@2પરાક્રમશ્ચાબહુભા ષતા ચ દાનં યથાશ ક્ત કૃતજ્ઞતા ચ॥ ૩૫૯૬॥
MSS@3597@1અષ્ટાૈ તા યવ્રતઘ્નાિન આપાે મૂલં ફલં પયઃ ।
MSS@3597@2હિવભ્રાર્હ્મણકા યા ચ ગુરાવેર્ચનમાષૈધમ્॥ ૩૫૯૭॥
MSS@3598@1અષ્ટાૈ પેમાિન મનુ યલાેકે વગર્સ્ય લાેકસ્ય િનદશર્નાિન ।
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MSS@3598@2ચ વાયષામ વવેતાિન સદ્ ભશ્ચ વાયષામ વવય ત સ તઃ॥ ૩૫૯૮॥
MSS@3599@1યજ્ઞાે દાનમ યયનં તપશ્ચ ચ વાયતા ય વવેતાિન સદ્ ભઃ ।
MSS@3599@2દમઃ સત્યમાજર્વમા શસં્યં ચ વાયતા ય વવય ત સ તઃ॥ ૩૫૯૯॥
MSS@3600@1અષ્ટાૈ પવૂર્િન મત્તાિન નરસ્ય િવન શ યતઃ ।
MSS@3600@2બ્રાહ્મણાન્ પ્રથમં દ્વે ષ્ટ બ્રાહ્મણૈશ્ચ િવ યતે॥ ૩૬૦૦॥
MSS@3601@1બ્રાહ્મણ વાિન ચાદત્તે બ્રાહ્મણાંશ્ચ જઘાંસ ત ।
MSS@3601@2રમતે િન દયા ચષૈાં પ્રશસંાં ના ભન દ ત॥ ૩૬૦૧॥
MSS@3602@1નૈતાન્ મર ત કૃત્યેષુ યા ચતશ્ચા યસયૂ ત ।
MSS@3602@2અેતાન્ દાષેાન્ નરઃ પ્રાજ્ઞાે બુદ્ યા બુદ્ વા િવવજર્યેત્॥ ૩૬૦૨॥
MSS@3603@1અષ્ટાૈ માસાન્ યથાિદત્ય તાેયં હર ત ર મ ભઃ ।
MSS@3603@2તથા હરેત્ કરં રાષ્ટ્ર ાન્ િનત્યમકર્વ્રતં િહ તત્॥ ૩૬૦૩॥
MSS@3604@1અષ્ટાૈ યદા તુ દૃ ય તે સમ તાદ્ દેવયાનેયઃ ।
MSS@3604@2ઉપસગ ત મત્યાહુદવમનુ્મત્તવદ્ બુધાઃ॥ ૩૬૦૪॥
MSS@3605@1અષ્ટાૈ યસ્ય િદશાે દલાિન િવપુલઃ કાેશઃ સવુણાર્ચલઃ કા તં
કેસર લમકર્િકરણા ઙ્ગાઃ પયાેદાવલી ।
MSS@3605@2નાલં શષેમહાેરગઃ પ્રિવતતં વારાંિનધેલ લયા તદ્વઃ પાતુ સમુદ્ધરન્
કુવલયં ક્રાેડાકૃ તઃ કેશવઃ॥ ૩૬૦૫॥
MSS@3606@1અષ્ટાૈ હાટકકાેટય સ્ત્રનવ તમુર્ક્તાફલાનાં તુલાઃ
પ ચાશન્મધુગ ધમત્તમધપુાઃ ક્રાેધાેદ્ધતાઃ સ ધુરાઃ ।
MSS@3606@2અશ્વાનામયુતં પ્રપ ચચતુરં વારાઙ્ગનાનાં શતં દતં્ત પા ડ્ય પેણ
યાૈતક મદં વૈતા લકાયા યર્તામ્॥ ૩૬૦૬॥
MSS@3607@1અસકં પા જયેત્ કામં ક્રાેધં કામિવવજર્નાત્ ।
MSS@3607@2અથાર્નથક્ષયા લાેભં ભયં ત વાવમશર્નાત્॥ ૩૬૦૭॥
MSS@3608@1અસકં પતમવેેહ યદક માત્ પ્રવતર્તે ।
MSS@3608@2િનવત્યાર્ર ભમાર ધં નનુ દૈવસ્ય કમર્ તત્॥ ૩૬૦૮॥
MSS@3609@1અસખં્યપુ પાેઽિપ મનાેભવસ્ય પ ચવૈ બાણાથર્મયં દદા ત ।
MSS@3609@2અેવં કદયર્ વ મવાવધાયર્ સવર્ વમગ્રાિહ મધાવેર્ધૂ ભઃ॥ ૩૬૦૯॥
MSS@3610@1અસખં્યાઃ પરદાષેજ્ઞા ગુણજ્ઞા અિપ કેચન ।
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MSS@3610@2 વયમવે વદાષેજ્ઞા િવદ્ય તે યિદ પ ચષાઃ॥ ૩૬૧૦॥
MSS@3611@1અસગંતનેાેન્ન તમાગતને ચલને વકે્રણ મલીમસને ।
MSS@3611@2સા દુજર્નનેવે સમ તમેતં પ્રબાધતે ભ્રૂયુગલને લાેકમ્॥ ૩૬૧૧॥
MSS@3612@1અસગં્ હીતસ્ય પનુમર્ ત્રસ્ય શ ◌ૃ ય ફલમ્ ।
MSS@3612@2અહીનં ધમર્કામા યામ્ અથ પ્રા ાે ત કેવલમ્॥ ૩૬૧૨॥
MSS@3613@1અસચંયાદપવૂર્સ્ય ક્ષયાત્ પવૂાર્ જતસ્ય ચ ।
MSS@3613@2કમર્ણાે બ ધમા ાે ત શાર રં ન પનુઃ પનુઃ॥ ૩૬૧૩॥
MSS@3614@1અસતંુષ્ટસ્ય િવપ્રસ્ય તે ે િવદ્યા તપાે યશઃ ।
MSS@3614@2સ્રવ તી દ્રયલાૈલ્યને જ્ઞાનં ચવૈાવક યર્તે॥ ૩૬૧૪॥
MSS@3615@1અસતંુષ્ટા દ્વ નષ્ટાઃ સતંુષ્ટાશ્ચ મહી તઃ ।
MSS@3615@2સલ ગ ણકા નષ્ટા િનલર્ શ્ચ કુલાઙ્ગના॥ ૩૬૧૫॥
MSS@3616@1અસતંુષ્ટા યુતાઃ સ્થાનાન્ માનાત્ પ્રત્યવરાેિપતાઃ ।
MSS@3616@2 વયં ચાપેહૃતા ત્યા યે ચા યપુહતાઃ પરૈઃ॥ ૩૬૧૬॥
MSS@3617@1અસતંુષ્ટાેઽસકૃ લાેકાન્ આ ાેત્યિપ સરેુશ્વરઃ ।
MSS@3617@2અિકચનાેઽિપ સતંુષ્ટઃ શતેે સવાર્ઙ્ગિવ વરઃ॥ ૩૬૧૭॥
MSS@3618@1અસતંાષેઃ પરં દુઃખં સતંાષેઃ પરમં સખુમ્ ।
MSS@3618@2સખુાથ પુ ષ ત માત્ સતંુષ્ટઃ સતતઃ ભવેત્॥ ૩૬૧૮॥
MSS@3619@1અસતંાષેઃ પરં પાપમ્ ઇત્યાહ ભગવાન્ હિરઃ ।
MSS@3619@2લાેભઃ પાપસ્ય બી ેઽયં માેહાે મૂલં ચ તસ્ય વૈ ।
MSS@3619@3અસતં્ય તસ્ય િહ સ્ક ધાે મહાશાખા સિુવ તરા॥ ૩૬૧૯॥
MSS@3620@1અસતંાષેપરા મૂઢાઃ સતંાષેં યા ત પ ડતાઃ ।
MSS@3620@2અસ તાષેસ્ય ના ત્ય ત તુ ષ્ટ તુ પરમં સખુમ્॥ ૩૬૨૦॥
MSS@3621@1અસતંાષેાેઽસખુાયવૈ લાેભાિદ દ્રયિવભ્રમઃ ।
MSS@3621@2તતાેઽસ્ય ન ય ત પ્રજ્ઞા િવદ્યવેા યાસવ જતા॥ ૩૬૨૧॥
MSS@3622@1અસતં્યાગાત્ પાપકૃતામપાપાં તુલ્યાે દ ડઃ શતે મશ્રભાવાત્ ।
MSS@3622@2શુ કેણાદ્ર દહ્યતે મશ્રભાવાત્ ત માત્ પાપૈઃ સહ સિંધ ન કુયાર્ત્
॥ ૩૬૨૨॥
MSS@3623@1અસદંધાનાે માના ધઃ સમનેાિપ હતાે શમ્ ।
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MSS@3623@2આમકુ ભ મવા ભ વા નાવ તષે્ઠત શ ક્તમાન્॥ ૩૬૨૩॥
MSS@3624@1અસિંદગ્ધમના ભૂ વા વદેિદ રસાે યથા ।
MSS@3624@2િવ ધાે વચસા યાે િહ વાક્યશલ્યને હ યતે॥ ૩૬૨૪॥
MSS@3625@1અસ પત્તાૈ પરાે લાભાે ગુહ્યસ્ય કથનં તથા ।
MSS@3625@2આપ દ્વમાેક્ષણં ચવૈ મત્રસ્યૈતત્ ફલત્રયમ્॥ ૩૬૨૫॥
MSS@3626@1અસ પન્નઃ કથં બ ધુરસિહ ઃ કથં પ્રભુઃ ।
MSS@3626@2અનાત્મિવત્ કથં િવદ્વાન્ અસતંુષ્ટઃ કથં સખુી॥ ૩૬૨૬॥
MSS@3627@1અસ પાદયતઃ કં ચદથ તિક્રયાગુણૈઃ ।
MSS@3627@2યદચૃ્છાશ દવ પંુસઃ સજં્ઞાયૈ જન્મ કેવલમ્॥ ૩૬૨૭॥
MSS@3628@1અસ પ્રાપ્તર ગાૈર પ્રાપ્તે રજ સ રાેિહણી ।
MSS@3628@2અવ્ય જના ભવેત્ ક યા કુચહીના ચ ન ગ્ કા॥ ૩૬૨૮॥
MSS@3629@1અસભંવં હેમ ગસ્ય જન્મ તથાિપ રામાે લુલુભે ગાય ।
MSS@3629@2પ્રાયઃ સમાપન્નિવપ ત્તકાલે િધયાેઽિપ પુંસાં મ લના ભવ ત॥ ૩૬૨૯॥
MSS@3630@1અસભંવગુણ તુત્યા યતે વાત્મનસ્ત્રપા ।
MSS@3630@2ક ણકારં સગુ ધી ત વદન્ કાે નાપેહસ્યતે॥ ૩૬૩૦॥
MSS@3631@1અસભંાવ્યં ન વક્તવ્યં પ્રત્યક્ષમિપ દૃ યતે ।
MSS@3631@2 શલા તર ત પાનીયં ગીતં ગાય ત વાનરઃ॥ ૩૬૩૧॥
MSS@3632@1અસભંા યં ન ભાષેત ભાષસે યિદ તત્તથા ।
MSS@3632@2પરેષાં િહ સમુદ્વગેે નાત્મનશ્ચ શભંુ ફલમ્॥ ૩૬૩૨॥
MSS@3633@1અસં તં મ ડનમઙ્ગયષ્ટેરનાસવાખ્યં કરણં મદસ્ય ।
MSS@3633@2કામસ્ય પુ પવ્ય તિરક્તમસં્ત્ર બાલ્યાત્ પરં સાથ વયઃ પ્રપેદે॥ ૩૬૩૩॥
MSS@3634@1અસભંેદ્યઃ શુ ચદર્ક્ષઃ કૃતાન્નસ્ય પર ક્ષકઃ ।
MSS@3634@2સદૂાનાં ચ િવશષેજ્ઞઃ સદૂા યક્ષાે િવધીયતે॥ ૩૬૩૪॥
MSS@3635@1અસભંાેગને સામા યં કૃપણસ્ય ધનં પરૈઃ ।
MSS@3635@2અસ્યેદ મ ત સબં ધાે હાનાૈ દુઃખને ગ યતે॥ ૩૬૩૫॥
MSS@3636@1અસભં્રમાે િવલ જ વમ્ અવજ્ઞા પ્ર તવાિદિન ।
MSS@3636@2હાસાે રાજ્ઞઃ તવશ્ચે ત પ ચૈતે જયહેતવઃ॥ ૩૬૩૬॥
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MSS@3637@1અસમંતઃ ક તવ મુ ક્તમાગ પનુભર્વક્લેશભયાત્ પ્રપન્નઃ ।
MSS@3637@2બદ્ધ શ્ચરં તષ્ઠતુ સુ દર ણામ્ આરે ચતભ્રૂચતુરૈઃ કટાક્ષૈઃ॥ ૩૬૩૭॥
MSS@3638@1અસમંાને તપાે દ્ધઃ સં માનાચ્ચ તપઃક્ષયઃ ।
MSS@3638@2પજૂયા પુ યહાિનઃ સ્યાન્ િન દયા સદ્ગ તભર્વેત્॥ ૩૬૩૮॥
MSS@3639@1અસમંખુાલાેકનમા ભમખુ્યં િનષેધ અેવાનુમ તપ્રકારઃ ।
MSS@3639@2પ્રત્યુત્તરં મુદ્રણમવે વાચાં નવાઙ્ગનાનાં નવ અેવ પ થાઃ॥ ૩૬૩૯॥
MSS@3640@1અસિંવભાગી દુષ્ટાત્મા કૃતઘ્નાે િનરપત્રપઃ ।
MSS@3640@2તાદઙ્ૃનરાધમાે લાેકે વજર્નીયાે નરાિધપ॥ ૩૬૪૦॥
MSS@3641@1અસં તસ્ય કાયાર્ ણ પ્રાપ્તા યિપ િવશષેતઃ ।
MSS@3641@2િનઃસશંયં િવપદ્ય તે ભન્ન લવ ઇવાેદધાૈ॥ ૩૬૪૧॥
MSS@3642@1અસં તાકારતયા ભન્નમ ત્રસ્ય ભપૂતેઃ ।
MSS@3642@2સકૃ ચ્છદ્રઘટસ્યવે ન તષ્ઠત્યુદયાેદકમ્॥ ૩૬૪૨॥
MSS@3643@1અસશંયં ક્ષત્રપિરગ્રહક્ષમા યદાયર્મસ્યામ ભલા ષ મે મનઃ ।
MSS@3643@2સતાં િહ સદેંહપદેષુ વ તષુુ પ્રમાણમ તઃકરણપ્ર ત્તયઃ॥ ૩૬૪૩॥
MSS@3644@1અસશંયં ય તમપુા તરક્તતાં યદેવ રાેદંુ્ધ રામણી ભર જનમ્ ।
MSS@3644@2હૃતેઽિપ ત મન્ સ લલને શકુ્લતાં િનરાસ રાગાે નયનષેુ ન શ્રયમ્॥ ૩૬૪૪॥
MSS@3645@1અસશંયં મહાબાહાે મનાે દુિનગ્રહં ચલમ્ ।
MSS@3645@2અ યાસને તુ કાૈ તેય વૈરાગ્યેણ ચ ગ્ હ્યતે॥ ૩૬૪૫॥
MSS@3646@1અસશંયં િવ નીિહ કાલે સવ ફ લ ય ત ।
MSS@3646@2 ત ધારય િવસ્ર ધં ભવેત્ સવ સમ જસમ્॥ ૩૬૪૬॥
MSS@3647@1અસકલક લકાકુલીકૃતા લ- ખલનિવક ણર્િવકા સકેશરાણામ્ ।
MSS@3647@2મ દવિન હાં ર ે વધૂ યઃ સમપુહરન્ િવચકાર કાેરકા ણ॥ ૩૬૪૭॥
MSS@3648@1અસકલનયનાવલાેકનને મતપિરહાસમનાેહરૈવર્ચાે ભઃ ।
MSS@3648@2કમલમુ ખ મુરાિરરેવમવેં કથય િકય ત િદનાિન વ ચનીયઃ॥ ૩૬૪૮॥
MSS@3649@1અસકલનયને ક્ષતાિન લ ગતમલસં પિરપા ડુતા િવષાદઃ ।
MSS@3649@2ઇ ત િવિવધ મયાય તાસુ ભષૂાં પ્રભવ ત મ ડિયતું વધૂરનઙ્ગઃ॥ ૩૬૪૯॥
MSS@3650@1અસકૃદસકૃન્નષ્ટાં નષ્ટાં ગાે ગ ણકાં
શ્રમપિરગતાેઽ યુ પ માક્ષઃ પરૈ ત પનુઃ પનુઃ ।
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MSS@3650@2ગણય ત ન તન્માયાતાેયં હતઃ સ લલાશયા ભવ ત િહ મ ત ણા ધાનાં
િવવેકપરાઙ્મખુી॥ ૩૬૫૦॥
MSS@3651@1અસકૃન્ ન નેઽ ત સાવિધ- િનષેધબાેિધશ્રુ તમર્યા ક લતા ।
MSS@3651@2ગમય ત પરમનવરતં યા તમખ ડાથર્ પમાન દમ્॥ ૩૬૫૧॥
MSS@3652@1અસકૃદેકરથને તર વના હિરહયાગ્રસરેણ ધનુ ર્તા ।
MSS@3652@2િદનકરા ભમખુા રણરેણવાે િધરે િધરેણ સરુ દ્વષામ્॥ ૩૬૫૨॥
MSS@3653@1અસકૃદ્ યુિધ િવ જતાદિપ ભીતાે બાહર્દ્રથા જલે દુગર્મ્ ।
MSS@3653@2કૃ વા હિર યર્વા સીદ્ િવ જતાેઽ યાશઙ્કનીયાેઽિરઃ॥ ૩૬૫૩॥
MSS@3654@1અસકૃન્ ન વદેદાશાં પ્રાથર્યેદ્ દેવતાં સકૃત્ ।
MSS@3654@2નાલાયની પ ચ પતીન્ પ્રાપાેચ્ચાયર્ પનુઃ પનુઃ॥ ૩૬૫૪॥
MSS@3655@1અસક્તમારાધયતાે યથાયથં િવભજ્ય ભ યા સમપક્ષપાતયા ।
MSS@3655@2ગુણાનુરાગાિદવ સખ્યમીિયવાન્ ન બાધતેઽસ્ય િત્રગણઃ પર પરમ્॥ ૩૬૫૫॥
MSS@3656@1અસઙ્ગસગંદાષેેણ સત્યાશ્ચ મ તિવભ્રમઃ ।
MSS@3656@2અેકરાત્રપ્રસઙ્ગને કાષ્ઠઘ ટાિવડ બના॥ ૩૬૫૬॥
MSS@3657@1અસ જનઃ સ જનસઙ્ ગસઙ્ગાત્ કરાે ત દુઃસા યમપીહ સા યમ્ ।
MSS@3657@2પુ પાશ્રયાચ્છંભુ શરાેઽિધ ઢા િપપી લકા ચુ બ ત ચ દ્ર બ બમ્॥ ૩૬૫૭॥
MSS@3658@1અસ જનાયાશુ વરં ન દદ્યાત્ પ્રી તતાે પઃ ।
MSS@3658@2વરં ભ માસરુાયેશઃ દ વા ની લફલં ગતઃ॥ ૩૬૫૮॥
MSS@3659@1અસ જનાશ્ચને્ મધુરૈવર્ચાે ભઃ શક્ય ત અેવ પ્ર તકતુર્માયઃ ।
MSS@3659@2ત કેતક રે ભર બુરાશબેર્ ધિક્રયાયામિપ કઃ પ્રયાસઃ॥ ૩૬૫૯॥
MSS@3660@1અસ જનને સ પકાર્દ્ અનયં યા ત સાધવઃ ।
MSS@3660@2મધુરં શીતલં તાેયં પાવકં પ્રા ય ત યતે॥ ૩૬૬૦॥
MSS@3661@1અસતઃ શ્રીમદા ધસ્ય દાિરદ્ર્યં પરમા જનમ્ ।
MSS@3661@2આત્માપૈ યને ભૂતાિન દિરદ્રઃ પરમીક્ષતે॥ ૩૬૬૧॥
MSS@3662@1અસતાં ચ પિરક્ષપેઃ સતાં ચ પિરગૂહનમ્ ।
MSS@3662@2અભૂતાનાં ચ િહસાનામ્ અધમાર્ણાં ચ વજર્નમ્॥ ૩૬૬૨॥
MSS@3663@1અસતાં ધમર્બુ દ્ધશ્ચેત્ સતાં સતંાપકારણમ્ ।
MSS@3663@2ઉપાે ષતસ્ય વ્યાઘ્રસ્ય પારણં પશમુારણમ્॥ ૩૬૬૩॥
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MSS@3664@1અસતાં પ્રગ્રહઃ કામઃ કાપેશ્ચાવગ્રહઃ સતામ્ ।
MSS@3664@2વ્યસનં દાષેબાહુલ્યાદ્ અત્ય તમુભયં મતમ્॥ ૩૬૬૪॥
MSS@3665@1અસતાં બત સત્તાિપ ન યાયાનુગતા યદા ।
MSS@3665@2તત તે યાેથર્પૂત્ત્યાર્શા સધુા લ સવે ભાે ગનઃ॥ ૩૬૬૫॥
MSS@3666@1અસતાં સઙ્ગદાષેેણ સતી યા ત મ તભ્રર્મમ્ ।
MSS@3666@2અેકરાિત્રપ્રવાસને કાષં્ઠ મુ જે પ્રલ બતમ્॥ ૩૬૬૬॥
MSS@3667@1અસતાં સઙ્ગદાષેેણ સાધવાે યા ત િવિક્રયામ્ ।
MSS@3667@2દુયાધનપ્રસઙ્ગને ભી માે ગાેહરણે ગતઃ॥ ૩૬૬૭॥
MSS@3668@1અસતાં સઙ્ગમુ જ્ય સ સુ સઙ્ગં સમાચરેત્ ।
MSS@3668@2અસતાં સઙ્ગદાષેેણ મા ડવ્યઃ શલૂમાપ્તવાન્॥ ૩૬૬૮॥
MSS@3669@1અસતાં સહ ે ભાવ છન્નઃ કેનાિપ હેતનુા ।
MSS@3669@2સસં્કાર ઇવ બી નાં ફલને સહ યતે॥ ૩૬૬૯॥
MSS@3670@1અસતામપુભાેગાય દુજર્નાનાં િવભૂતયઃ ।
MSS@3670@2િપચુમ દઃ ફલાઢ ાેઽિપ કાકૈરેવાપેભજુ્યતે॥ ૩૬૭૦॥
MSS@3671@1અસતા સહ સઙ્ગને કાે ન યાત્યધમાં ગ તમ્ ।
MSS@3671@2પયાેઽિપ શાૈ ડનીહ તે મદ્ય મત્ય ભધીયતે॥ ૩૬૭૧॥
MSS@3672@1અસતીચિરતં તદ્વદ્ વસ તાદેશ્ચવણર્નમ્ ।
MSS@3672@2ગ્રી માદેવર્ણર્નં તદ્વદ્ વષાર્દેરિપ વણર્નમ્॥ ૩૬૭૨॥
MSS@3673@1અસતી ભવ ત સલ ક્ષારં નીરં ચ શીતલં ભવ ત ।
MSS@3673@2દ ભી ભવ ત િવવેક પ્રયવક્તા ભવ ત ધૂતર્જનઃ॥ ૩૬૭૩॥
MSS@3674@1અસતાેઽિપ ભવ ત ગુણવાન્ સદ્ યાેઽિપ પરં ભવ ત્યસદ્વતૃ્તાઃ ।
MSS@3674@2પઙ્કાદુદે ત કમલં િક્રમયઃ કમલાદિપ ભવ ત॥ ૩૬૭૪॥
MSS@3675@1અસતાે વા સતાે વાિપ વયં વાન્ વણર્યન્ ગુણાન્ ।
MSS@3675@2હાસ્યતાં યા ત શક્રાેઽિપ િક પનુઃ પ્રાકૃતાે જનઃ॥ ૩૬૭૫॥
MSS@3676@1અસ કાયર્રતાેઽધીર આર ભી િવષયી ચ યઃ ।
MSS@3676@2સ રાજસાે મનુ યષેુ તાે જન્માિધગચ્છ ત॥ ૩૬૭૬॥
MSS@3677@1અસ પ્ર તગ્રહીતા ચ નરકે યાત્યધાેમખુે ।
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MSS@3677@2અેકાે મષ્ટાન્નભુગ્ યઃ સ યા ત પૂયવહં નરઃ॥ ૩૬૭૭॥
MSS@3678@1અસ પ્રલાપં પા યં પૈશુ યમ તં તથા ।
MSS@3678@2ચ વાિર વાચા રાજે દ્ર ન જ પને્ નાનુ ચ તયેત્॥ ૩૬૭૮॥
MSS@3679@1અસત્યઃ સવર્લાેકેઽ મન્ સતતં સ કૃતાઃ પ્રયૈઃ ।
MSS@3679@2ભતાર્રં નાનુમ યંતે િવિનપાતગતં સ્ત્રયઃ॥ ૩૬૭૯॥
MSS@3680@1અસત્યતા િનષુ્ઠરતાકૃતજ્ઞતા ભયં પ્રમાદાેઽલસતા િવષાિદતા ।
MSS@3680@2 થા ભમાનાેઽિપ ચ દ ઘર્સતૂ્રતા તથાઙ્ગનાક્ષાિદ િવનાશનં શ્રયઃ
॥ ૩૬૮૦॥
MSS@3681@1અસત્યમપ્રત્યયમૂલકારણં કુવાસનાસદ્મસ દ્ધવારણમ્ ।
MSS@3681@2િવપિન્નદાનં પરવ ચનાે જતં કૃતાપરાધં કૃ ત ભિવવ જતમ્॥ ૩૬૮૧॥
MSS@3682@1અસત્યમેતદ્ િવિદતં સમ તમ્ અકાયર્કાર ત ષા પ્રપ ચઃ ।
MSS@3682@2કુચાપલાપક્રમમવે કતુર્મ્ આચ્છાદનં તે હૃદયસ્ય શશ્વત્॥ ૩૬૮૨॥
MSS@3683@1અસત્યશીલા િવકૃતા દુગ્રાર્હ્યહૃદયાઃ સદા ।
MSS@3683@2યવુત્યઃ પાપસકં પાઃ ક્ષણમાત્રાદ્ િવરા ગણઃ॥ ૩૬૮૩॥
MSS@3684@1અસત્યસધંસ્ય સતશ્ચલસ્યા સ્થરચેતસઃ ।
MSS@3684@2નવૈ દેવા ન િપતરઃ પ્રતીચ્છ તી ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૩૬૮૪॥
MSS@3685@1અસત્યસ્ય વ ણગ્મૂલં શાખા તસ્ય વરાઙ્ગનાઃ ।
MSS@3685@2કાયસ્થાઃ પત્રપુ પા ણ ફલાિન દ્યૂતકાિરણઃ॥ ૩૬૮૫॥
MSS@3686@1અસત્યાઃ સત્યસકંાશાઃ સત્યાશ્ચાસત્ય િપણઃ ।
MSS@3686@2દૃ ય તે િવિવધા ભાવા ત માદ્ યુક્તં પર ક્ષણમ્॥ ૩૬૮૬॥
MSS@3687@1અસત્યા ચ હતા વાણી તથા પૈશુ યવાિદની ।
MSS@3687@2સિંદગ્ધાેઽિપ હતાે મ ત્રાે વ્યગ્ર ચત્તાે હતાે જપઃ॥ ૩૬૮૭॥
MSS@3688@1અસત્યાત્મગુણે શસં્ત્ર હ તા યાં િવિનવાયર્તે ।
MSS@3688@2અેષાિપ ન ગ તઃ ક્ષે યા ન ચા યા િવદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૩૬૮૮॥
MSS@3689@1અસત્યેનવૈ વ ત વે યાઃ સત્યિવવ જતાઃ ।
MSS@3689@2અેતાઃ સત્યેન ન ય ત મદે્યનવે કુલાઙ્ગનાઃ॥ ૩૬૮૯॥
MSS@3690@1અસ સ પકર્દાષેેણ અધ તાદ્ યા ત સાધવઃ ।
MSS@3690@2માગર્ ત મરદાષેેણ સમાેઽિપ િવષમાયતે॥ ૩૬૯૦॥
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MSS@3691@1અસ સઙ્ગાદ્ ગુણજ્ઞાેઽિપ િવષયાસક્તમાનસઃ ।
MSS@3691@2અક માત્ પ્રલયં યા ત ગીતરક્તાે યથા ગઃ॥ ૩૬૯૧॥
MSS@3692@1અસદશૃજનષેુ યાચ્ઞા મહતાં નિહ લાઘવાય સહૃુદથ ।
MSS@3692@2હિરરિપ પા ડુસતુે યઃ વયમથ ધાતર્રાષ્ટ્ર ેષુ॥ ૩૬૯૨॥
MSS@3693@1અસદ્ધમર્ વયં સ્ત્રીણામ્ અ માકં ભવ ત પ્રભાે ।
MSS@3693@2પાપીયસાે નરાન્ યદ્વૈ લ ં ત્ય વા ભ મહે॥ ૩૬૯૩॥
MSS@3694@1અસદ્ ભઃ સિેવતાે રા વયં સન્નિપ દૂ યતે ।
MSS@3694@2િક સવે્યાે ભાે ગસવંીતાે ગ ધવાનિપ ચ દનઃ॥ ૩૬૯૪॥
MSS@3695@1અસદ્ ભરસતામવે ભજુ્ય તે ધનસ પદઃ ।
MSS@3695@2ફલં િક પાક ક્ષસ્ય વાઙ્ક્ષા ભક્ષ ત નેતરે॥ ૩૬૯૫॥
MSS@3696@1અસદ્વતૃ્તાે નાયં ન ચ સ ખ ગુણૈરેષ રિહતઃ પ્રયાે મુક્તાહાર તવ
ચરણમૂલે િનપ તતઃ ।
MSS@3696@2ગ્ હાણનંૈ મુગ્ધે વ્રજતુ તવ ક ઠપ્રણિયતામ્ ઉપાયાે ના ત્ય યાે
હૃદયપિરતાપાપેશમને॥ ૩૬૯૬॥
MSS@3697@1અસ તાેઽ ય થતાઃ સદ્ ભઃ િક ચ કાય કદાચન ।
MSS@3697@2મ ય તે સ તમાત્માનમ્ અસ તમિપ િવતશ્રુમ્॥ ૩૬૯૭॥
MSS@3698@1અસ તાે યે િનવતર્ તે વેદે ય ઇવ ના તકાઃ ।
MSS@3698@2નરકં ભજમાના તે પ્ર તપદ્ય ત િક બષમ્॥ ૩૬૯૮॥
MSS@3699@1અસ થતપદા સિુવહ્વલાઙ્ગી મદ ખ લતચે ષ્ટતૈમર્નાેજ્ઞા ।
MSS@3699@2ક્વ યાસ્ય સ વરાે સરુતકાલે િવષમા િક વાનવા સકા વમ્॥ ૩૬૯૯॥
MSS@3700@1અસ યઃ િપશનુશ્ચવૈ કૃતઘ્નાે દ ઘર્વૈિરણઃ ।
MSS@3700@2ચ વારઃ કમર્ચ ડાલાઃ તચ ડાલપ ચમાઃ॥ ૩૭૦૦॥
MSS@3701@1અસમગ્રિવલાેિકતને િક તે દિયતં પ ય વરાે િનિવશઙ્કમ્ ।
MSS@3701@2નિહ તુ કુશાગ્રપીતમ ભઃ સુ ચરેણાિપ કરાેત્યપેત ણમ્॥ ૩૭૦૧॥
MSS@3702@1અસમ જસમસમ જસ- મસ જસમેતદાપ તતમ્ ।
MSS@3702@2વ લવકુમારબુદ્ યા હિર હિર હિરર ક્ષતઃ કુતુકાત્॥ ૩૭૦૨॥
MSS@3703@1અસમથ પિરત્યજ્ય સમથાર્ઃ પિરભુ જતે ।
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MSS@3703@2 પાણાં ના ત દાયાદ્યં વીરભાેગ્યા વસુ ધરા॥ ૩૭૦૩॥
MSS@3704@1અસમયે મ ત ન્મષ ત ધ્રવું કરગતવૈ ગતા યિદયં કુહૂઃ ।
MSS@3704@2પનુ પૈ ત િન ય િનવાસ્યતે સ ખ મખંુ ન િવધાેઃ પનુર ક્ષ્યતે॥ ૩૭૦૪॥
MSS@3705@1અસમથાર્ઃ પ્રકુવર્ ત મનુયાેઽ યથર્સચંયમ્ ।
MSS@3705@2િક ન કુવર્ ત ભપૂાલા યષેાં કાેશવશાઃ પ્ર ઃ॥ ૩૭૦૫॥
MSS@3706@1અસમથા ભવેત્ સાધુિનધર્નાે બ્રહ્મચાયર્િપ ।
MSS@3706@2વ્યાિધમાન્ દેવપૂ ચ કુ પા ચ પ તવ્રતા॥ ૩૭૦૬॥
MSS@3707@1અસમસમરસ પ લ પટાનાં ભટાનામ્ અવિધરવિધ યુદ્ધે યને હ પીરવીરઃ ।
MSS@3707@2સ િકલ સકલદપૃ્તક્ષત્રનક્ષત્રલ મી- હરણિકરણમાલી કસ્ય ન
સ્યાન્ નમસ્યઃ॥ ૩૭૦૭॥
MSS@3708@1અસમસાહસસવુ્યવસાિયનઃ સકલલાેકચમ કૃ તકાિરણઃ ।
MSS@3708@2યિદ ભવ ત ન વા છત સદ્ધયાે હતિવધેરયશાે ન મન વનઃ॥ ૩૭૦૮॥
MSS@3709@1અસમાને સમાન વં ભિવતા કલહે મમ ।
MSS@3709@2ઇ ત મ વા ધ્રવું માની ગાત્ સહઃ પલાયતે॥ ૩૭૦૯॥
MSS@3710@1અસમાિપતકૃત્યસ પદાં હતવેગં િવનયને તાવતા ।
MSS@3710@2પ્રભવ ત્ય ભમાનશા લનાં મદમુત્ત ભિયતું િવભૂતયઃ॥ ૩૭૧૦॥
MSS@3711@1અસમાપ્ત જગીષસ્યસ્ત્રી ચ તા કા મન વનઃ ।
MSS@3711@2અનાક્ર ય જગત્ કૃ નં નાે સં યાં ભજતે રિવઃ॥ ૩૭૧૧॥
MSS@3712@1અસમૈઃ સમીયમાનઃ સમૈશ્ચ પિરહીયમાણસ કારઃ ।
MSS@3712@2અધુિર િવિનયજુ્યમાન સ્ત્ર ભરથર્પ ત ત્યજ ત ત્યઃ॥ ૩૭૧૨॥
MSS@3713@1અસ યગપુયુક્તં િહ જ્ઞાનં સકુુશલૈરિપ ।
MSS@3713@2ઉપલ યા યિવિદતં િવિદતં ચા યનુ ષ્ઠતમ્॥ ૩૭૧૩॥
MSS@3714@1અસહાયઃ પુમાનેકઃ કાયાર્ તં નાિધગચ્છ ત ।
MSS@3714@2તષુેણાિપ િવિનમુર્ક્ત ત ડુલાે ન પ્રરાેહ ત॥ ૩૭૧૪॥
MSS@3715@1અસહાયઃ સમથાઽિપ તજે વી િક કિર ય ત ।
MSS@3715@2રામઃ સગુ્રીવસાહા યાત્ લઙ્કાં િનદર્ગ્ધવાન્ પુરા॥ ૩૭૧૫॥
MSS@3716@1અસહાયઃ સમથાઽિપ તજે વ્યિપ કરાે ત િકમ્ ।
MSS@3716@2િનવાતે પ તતાે વિહ્નઃ વયમવેાપેશા ય ત॥ ૩૭૧૬॥
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MSS@3717@1અસહાયઃ સમથાઽિપ ન કાય કતુર્મહર્ ત ।
MSS@3717@2તષુેણાિપ પિરત્યક્તા ન પ્રરાેહ ત ત ડુલાઃ॥ ૩૭૧૭॥
MSS@3718@1અસહાયઃ સહાયાથ મામનુ યાતવાન્ ધ્રવુમ્ ।
MSS@3718@2પીડ્યમાનઃ શરૈ તી ણૈદ્રાણદ્રાૈ ણકૃપાિદ ભઃ॥ ૩૭૧૮॥
MSS@3719@1અસહાયસ્ય કાયાર્ ણ સ દ્ધ નાયા ત કાિન ચત્ ।
MSS@3719@2ત માત્ સમ તકાયષુ સહાયાે ભપૂતેગર્ તઃ॥ ૩૭૧૯॥
MSS@3720@1અસહાયાેઽસમથા વા તજે વી િક કિર ય ત ।
MSS@3720@2અ ણે પ તતાે વિહ્નઃ વયમવેાપેશા યતે॥ ૩૭૨૦॥
MSS@3721@1અસહાશ્ચવૈ િવજ્ઞેયાઃ પ્રભાવ તાે િવદેહ ઃ ।
MSS@3721@2અઙ્ગદેશાેદ્ભવા તી ણાઃ સહુ તાઃ સદુૃઢા તથા॥ ૩૭૨૧॥
MSS@3722@1અસહ્યવાતાેદ્ધતરે મ ડલા પ્રચ ડસયૂાર્તપતાિપતા મહી ।
MSS@3722@2ન શક્યતે દ્રષુ્ટમિપ પ્રવા સ ભઃ પ્રયાિવયાેગાનલદગ્ધમાનસઃૈ॥ ૩૭૨૨॥
MSS@3723@1અસહ્યા યિપ સાેઢાિન ગિદતા ય પ્રયા યિપ ।
MSS@3723@2સ્થતઃ પરગ્ હદ્વાિર ણે િન ત્તમા ુિહ॥ ૩૭૨૩॥
MSS@3724@1અસાધના િવત્તહીના બુ દ્ધમ તઃ સહૃુન્મતાઃ ।
MSS@3724@2સાધય ત્યાશુ કાયાર્ ણ કાકકૂમર્ ગાખવુત્॥ ૩૭૨૪॥
MSS@3725@1અસાધુઃ સાધવુાર્ ભવ ત ખલુ ત્યૈવ પુ ષાે ન સઙ્ગાદ્ દાજૈર્ યં ન
િહ સજુનતા કસ્ય ચદિપ ।
MSS@3725@2પ્ર ઢે સસંગ મ ણભજુગયાજેર્ન્મજિનતે મ ણનાર્હેદાષાન્ શ ત ન
તુ સપા મ ણગુણાન્॥ ૩૭૨૫॥
MSS@3726@1અસાધુ પિરગ તવં્ય ન ચ સાધુ ચ સવંલમ્ ।
MSS@3726@2સવંલં કુ યત્નને મરણં ધ્રવુિનશ્ચયમ્॥ ૩૭૨૬॥
MSS@3727@1અસા યં નારભેત્ પ્રાજ્ઞઃ અકાય નવૈ કારયેત્ ।
MSS@3727@2અ તં નવૈ જ પેત અભકં્ષ્ય નવૈ ભક્ષયેત્॥ ૩૭૨૭॥
MSS@3728@1અસા યં શત્રુમાલાેક્ય દાયાદં તસ્ય ભેદયેત્ ।
MSS@3728@2રાજ્યકામં સમથ ચ યથા રામાે િવભીષણમ્॥ ૩૭૨૮॥
MSS@3729@1અસા યં સાધુમ ત્રાણાં તીવં્ર વા ગ્વષમુ જત્ ।
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MSS@3729@2 દ્વ જહં્વ વદનં ધત્તે દુષ્ટાે દુજર્નપન્નગઃ॥ ૩૭૨૯॥
MSS@3730@1અસા યમ યથા દાષેં પિર ચ્છદ્ય શર િરણામ્ ।
MSS@3730@2યથા વૈદ્ય તથા રા શસ્ત્રપા ણિવષહ્ય ત॥ ૩૭૩૦॥
MSS@3731@1અસા યાયાઃ સખંુ સ દ્ધઃ સદ્ધાયાશ્ચાનુર જનમ્ ।
MSS@3731@2રક્તાયાશ્ચ ર તઃ સ યક્ કામશાસ્ત્રપ્રયાજેનમ્॥ ૩૭૩૧॥
MSS@3732@1અસામા યાે લખંે િવરસહતહેવાિકનમલં િવિધ વ દે િન દા યુત બત ન
ને િકમુ ચતમ્ ।

MSS@3732@2અનઘ િનમાર્ણં લ લતતનુ યસ્યેહ ભવતી ન યઃ કૃ વાિપ વાં પિરહર ત
સગર્વ્યસિનતામ્॥ ૩૭૩૨॥
MSS@3733@1અસારં સસંારં પિરમુ ષતરતં્ન િત્રભવુનં િનરાલાેકં લાેકં
મરણશરણં બા ધવજનમ્ ।
MSS@3733@2અદપ ક દપ જનનયનિનમાર્ણમફલં જગ ણાર્ર યં કથમ સ
િવધાતું વ્યવ સતઃ॥ ૩૭૩૩॥
MSS@3734@1અસારઃ સસંારઃ સરસકદલીસારસદશૃાે લસ દ્વદ્યુ લખેાચિકતચપલં
િવત મદમ્ ।

MSS@3734@2યદેતત્ તા યં નગગતનદ વેગસદશૃમ્ અહાે ધાષ્્ટય પુંસાં તદિપ
િવષયાન્ ધાવ ત મનઃ॥ ૩૭૩૪॥
MSS@3735@1અસારઃ સવર્તઃ સારાે વાચા સારસમુચ્ચયઃ ।
MSS@3735@2વાચા સા ચ લતા યને સકૃુતં તને હાિરતમ્॥ ૩૭૩૫॥
MSS@3736@1અસારભૂતે સસંારે સારં સારઙ્ગલાેચના ।
MSS@3736@2તદથ ધન મચ્છ ત તત્ત્યાગે ચ ધનને િકમ્॥ ૩૭૩૬॥
MSS@3737@1અસારભૂતે સસંારે સારભૂતા િનત બની ।
MSS@3737@2ઇ ત સં ચ ત્ય વૈ શભંુરધાર્ઙ્ગે કા મની ં દધાૈ॥ ૩૭૩૭॥
MSS@3738@1અસારાઃ સ ત્યેતે િવર તિવરસા વાથ િવષયા જુગુ સ તાં યદ્ વા નનુ
સકલદાષેા પદ મ ત ।
MSS@3738@2તથા ય ત ત વપ્ર ણિહતિધયામ ય તબલ તદ યાેઽનાખ્યયેઃ સુ્ફર ત
હૃદયે કાેઽિપ મિહમા॥ ૩૭૩૮॥
MSS@3739@1અસારે ખલુ સસંારે સારં શ્વશરુમ દરમ્ ।
MSS@3739@2ક્ષીરા ધાૈ ચ હિરઃ શતેે શવઃ શતેે િહમાલયે॥ ૩૭૩૯॥
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MSS@3740@1અસારે ખલુ સસંારે સારં શ્વશરુમ દરમ્ ।
MSS@3740@2હરાે િહમાલયે શતેે િવ ઃ શતેે મહાેદધાૈ॥ ૩૭૪૦॥
MSS@3741@1અસારે ખલુ સસંારે સારમેતચ્ચતુષ્ટયમ્ ।
MSS@3741@2કા યાં વાસઃ સતાં સઙ્ગાે ગઙ્ગા ભઃ શભંુસવેનમ્॥ ૩૭૪૧॥
MSS@3742@1અસારે ખલુ સસંારે સખુભ્રા તઃ શર િરણામ્ ।
MSS@3742@2લાલાપાન મવાઙ્ગુષે્ઠ બાલાનાં ત યિવભ્રમઃ॥ ૩૭૪૨॥
MSS@3743@1અસારે બત સસંારે કમર્ત ત્રઃ શર િરણામ્ ।
MSS@3743@2 ય તે પ્રયસયંાેગા િવયાેગે હૃદય ચ્છદઃ॥ ૩૭૪૩॥
MSS@3744@1અસારે સસંારે િવષમિવષપાકે પસખુે કૃતા તનેાચા તે પ્રકૃ તચપલે
િવતબલે ।

MSS@3744@2ધ્રવુાપાયે કાયે િવષય ગ ણાહતહૃદઃ ક્ષરપ્રાણૈઃ પ્રાણાનહહ
પિરમુ ણ ત કુિધયઃ॥ ૩૭૪૪॥
MSS@3745@1અસારે સસંારે સમુ તશરણે કાવ્યકરણે યથેષં્ટ ચેષ્ટ તે ક ત ન
કવયઃ વ વ ચયઃ ।
MSS@3745@2પરં દુગ્ધ નગ્ધં મધુરરચનં ય તુ વચનં પ્રસતૂે બ્રૂતે વા
ભવ ત િવરલઃ કાેઽિપ સરલઃ॥ ૩૭૪૫॥
MSS@3746@1અસારાે િનગુર્ણાે વક્ર શ્ચત્ર પતયા વતઃ ।
MSS@3746@2અવાપ ન ચરાદ્ ભ્રંશં શક્રચાપઃ ખલાે યથા॥ ૩૭૪૬॥
MSS@3747@1અસાવધાને પા ડતં્ય ક્રયક્ર તં ચ મૈથનુમ્ ।
MSS@3747@2ભાજેનં ચ પરાધીનં તસ્રઃ પુંસાં િવડ બનાઃ॥ ૩૭૪૭॥
MSS@3748@1અસાવનાસ્થાપરયાવધીિરતઃ સરાે િહ યા શરસા નમન્નિપ ।
MSS@3748@2ઉપૈ ત શુ યન્ કલમઃ સહા ભસા મનાેભવુા તપ્ત ઇવા ભપા ડુતામ્॥ ૩૭૪૮॥
MSS@3749@1અસાવનપુનીતાેઽિપ વેદાનિધજગે ગુરાેઃ ।
MSS@3749@2 વભાવશદુ્ધઃ સ્ફિટકાે ન સસં્કારમપેક્ષતે॥ ૩૭૪૯॥
MSS@3750@1અસાવ તશ્ચ ચ દ્વકચનવલીલા જયુગલ-
તલસૂ્ફજર્ ક બુિવલસદ લસઘંાત ઉપિર ।

MSS@3750@2િવના દાષેાસઙ્ગં સતતપિરપૂણાર્ ખલકલઃ કુતઃ પ્રાપ્તશ્ચ દ્રાે
િવગ લતકલઙ્કઃ સમુુ ખ તે॥ ૩૭૫૦॥
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MSS@3751@1અસાવહં લાેહમયી સ યસ્યાઃ કૂ્રરઃ સ ખ પ્ર તર અેષ કા તઃ ।
MSS@3751@2આકષર્કદ્રાવકચુ બકેષુ નૈકાેઽ યસાૈ ભ્રામક ઇત્યવૈિહ॥ ૩૭૫૧॥
MSS@3752@1અસાવુદયમા ઢઃ કા તમાન્ રક્તમ ડલઃ ।
MSS@3752@2રા હર ત લાેકસ્ય હૃદયં દુ ભઃ કરૈઃ॥ ૩૭૫૨॥
MSS@3753@1અસાવુદ્વલેલાવ યરત્નાકરસમુદ્ભવઃ ।
MSS@3753@2જગ દ્વજયમાઙ્ગલ્યશઙ્ખઃ કુસમુધ વનઃ॥ ૩૭૫૩॥
MSS@3754@1અસાવેક દ્વિત્રપ્ર તપિરપાટ ા પ્રકટયન્ કલાઃ વૈરં વૈરં
નવકમલક દાઙુ્કર ચઃ ।
MSS@3754@2પુર ધ્રીણાં પ્રેયાેિવરહદહનાેદ્દ િપતદશૃાં કટાક્ષે યાે બ યિન્ન ત મવ
ચ દ્રાેઽ યુદયતે॥ ૩૭૫૪॥
MSS@3755@1અ સઃ શરા વમર્ ધનુશ્ચ નાેચ્ચકૈિવિવચ્ય િક પ્રા થતમીશ્વરેણ તે ।
MSS@3755@2અથા ત શ ક્તઃ કૃતમવે યાચ્ઞયા ન દૂ ષતઃ શ ક્તમતાં વયંગ્રહઃ
॥ ૩૭૫૫॥
MSS@3756@1અ સ વી મષી વી દેવલાે ગ્રામયાજકઃ ।
MSS@3756@2ધાવકઃ પાચકશ્ચવૈ ષડ્ િવપ્રાઃ શદૂ્ર તયઃ॥ ૩૭૫૬॥
MSS@3757@1અ સતખુરચતુ કઃ યામલગ્ર થપાદઃ સ્રવ ત કરસમીપે મતૂ્રધારાં
સવેગામ્ ।
MSS@3757@2દશનચલખલીનઃ કુકુ્કટસ્ક ધબ ધઃ િકિટવરકિઠનાે દૂર્રગઃ સ્યાત્
તુ ઙ્ગઃ॥ ૩૭૫૭॥
MSS@3758@1અ સત ગિરસમં સ્યાત્ ક જલં સ ધપુાત્રે સરુત વરશાખા લખેની
પત્રમવુ ।
MSS@3758@2 લખ ત યિદ ગ્ હી વા શારદા સવર્કાલં તદિપ તવ ગુણાનામીશ પારં
ન યા ત॥ ૩૭૫૮॥
MSS@3759@1અ સતનયનલ મી ં લક્ષિય વાે પલષેુ ક્વ ણતકનકકા ચી ં
મત્તહંસ વનષેુ ।
MSS@3759@2અધર ચરશાેભાં બ ધુ વે પ્રયાણાં પ થકજન ઇદાની ં રાેિદ ત
ભ્રા ત ચત્તઃ॥ ૩૭૫૯॥
MSS@3760@1અ સતભજુગભીષણા સપત્રાે હ િહકાિહત ચત્તતૂણર્ચારઃ ।
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MSS@3760@2પુલિકતતનુ કપાેલકા તઃ પ્ર તભટિવક્રમદશર્નેઽયમાસીત્॥ ૩૭૬૦॥
MSS@3761@1અ સતભજુગ શશવુે ષ્ટતમ્ અ ભનવમાભા ત કેતક કુસમુમ્ ।
MSS@3761@2આયસવલયાલંકૃત- િવષાણ મવ દ તનઃ પ તતમ્॥ ૩૭૬૧॥
MSS@3762@1અ સતમેકસરુા શતમ યમનૂ્ ન પનુરેષ િવધુિવશદં િવષમ્ ।
MSS@3762@2અિપ િનપીય સરૈુજર્િનતક્ષયં વયમુદે ત પનુનર્વમાણર્વમ્॥ ૩૭૬૨॥
MSS@3763@1અ સતવસનસ્રગ્સવંીતા ઘનાગુ સારવન્ ગમદમષી નાતા તાં વમવે
તમ વની ।
MSS@3763@2અ ભસર સખંુ દ તાેદ્દય્ાેતં ન ત વ િવકાસયેઃ શ્વ સતમથવા
મુ ચેશ્ચ ચદ્દિ્વરેફઘનાેદ્ગમમ્॥ ૩૭૬૩॥
MSS@3764@1અ સતાત્મા સસુનંદ્ધઃ સમાિવ કૃતચાપલઃ ।
MSS@3764@2ભજંુગકુિટલ તસ્યા ભ્રૂિવક્ષપેઃ ખલાયતે॥ ૩૭૬૪॥
MSS@3765@1અ સદ્ધસાધનં સદ્ ભઃ શાસનં દ ડ ઉચ્યતે ।
MSS@3765@2તં યુ યવૈ નયેદ્ દ ડં યુક્તદ ડઃ પ્રશસ્યતે॥ ૩૭૬૫॥
MSS@3766@1અ સધારાં િવષં વિહ્ન સમ વે યઃ પ્રપ ય ત ।
MSS@3766@2માલાસધુાતષુારાણાં સ યાેગી ક યતે બુધૈઃ॥ ૩૭૬૬॥
MSS@3767@1અ સધારાક્રમક્ર તા વરમેકાિપ કાિકણી ।
MSS@3767@2ન પરભ્રૂિવિનિદષ્ટા સાગરા તાિપ મેિદની॥ ૩૭૬૭॥
MSS@3768@1અ સધારાપથે નાથ શત્રુશાે ણતિપ ચ્છલે ।
MSS@3768@2આજગામ કથં લ મીિનજર્ગામ કથં યશઃ॥ ૩૭૬૮॥
MSS@3769@1અ સધનેુિરયં િવભા ત તે જતસવર્ ક્ષ તપાલમ ડલા ।
MSS@3769@2પ્રલયે જગતી મવા શતું સુ્ફરતી કાલકરાલ જહ્વકા॥ ૩૭૬૯॥
MSS@3770@1અ સ દૂરેણ સીમ તાે મા ભૂન્નાે યાે ષતા મ ત ।
MSS@3770@2અતઃ પિરહર ત્યા વ સ દૂરેણ તેઽરયઃ॥ ૩૭૭૦॥
MSS@3771@1અ સમાત્રસહાયસ્ય પ્રભૂતાિરપરાભવે ।
MSS@3771@2અ યતુચ્છજનસ્યવે ન મયાેઽસ્ય મહા તેઃ॥ ૩૭૭૧॥
MSS@3772@1અસીવ્યદ્ દેહે વે પશપુ ત માઙં્ક સમઘનાે િવગુપ્તાે ગાપેી ભદુર્િહતરમયાત્
સા કમલભૂઃ ।
MSS@3772@2યદાદેશાદેત જગદિપ ગીદકૃ્પરવશં સ વ યઃ કસ્યસ્યાદહહ
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િવષમાે મન્મથભરઃ॥ ૩૭૭૨॥
MSS@3773@1અસખુમથ સખંુ વા કમર્ણાં પ ક્તવેલા વહહ િનયતમેતે ભુ જતે
દેહભાજઃ ।
MSS@3773@2તિદહ પુરત અેવ પ્રાહ માૈહુ તકશ્ચેત્ કથય ફલમમીષામ તતઃ િક
તતઃ સ્યાત્॥ ૩૭૭૩॥
MSS@3774@1અસખુૈશ્ચ િવનાલાપાે ગુહ્યસ્ય કથનં તથા ।
MSS@3774@2િવપ દ્વમાેક્ષણં ચવૈ મત્રતાયાઃ ફલત્રયમ્॥ ૩૭૭૪॥
MSS@3775@1અસુ ભરશભું ત્ય વા દેહં િનજં િકલ યાેગિવદ્ િવશ ત િવશદં
જ્ઞાનાલાેકાત્ પરસ્ય કલવેરમ્ ।
MSS@3775@2નયનિવવરૈઃ સૂ મૈઃ સાક્ષાદહાે તવ નપૈુણં િવશ સ હૃદયં
દ્રષંુ્ટ પષં્ટ બિહશ્ચ િવચેષ્ટસે॥ ૩૭૭૫॥
MSS@3776@1અસુ તાં વધમાચર ત ક્ષમાદ્ વદ ત વાક્યમસહ્યમસૂ તમ્ ।
MSS@3776@2પરકલત્રધના યિપ વા છ ત ન કુ તે િકમુ મદ્યમદાકુલઃ॥ ૩૭૭૬॥
MSS@3777@1અસરુર ચતપ્રયત્નાદ્ િવજ્ઞાતા િદિવરવ ચના યને ।
MSS@3777@2સરં ક્ષતા મ તમતા રત્નવતી વસમુતી તને॥ ૩૭૭૭॥
MSS@3778@1અસરુસમરદક્ષવૈર્જ્રસં ષ્ટચાપૈરનપુમબલવીયઃ વૈઃ
કુલૈ તુલ્યવીયર્ઃ ।
MSS@3778@2રઘુિરવ સ નરે દ્રાે યજ્ઞિવશ્રા તકાેશાે ભવ જગ ત ગુણાનાં ભાજનં
ભ્રા જતાનામ્॥ ૩૭૭૮॥
MSS@3779@1અસરુસરુનરેશાં યાે ન ભાેગષેુ પ્તઃ કથ મહ મનુ નાં તસ્ય ભાેગષેુ
પ્તઃ ।

MSS@3779@2જલિનિધજલપાને યાે ન તાે િવ ણ ણ શખરગતા ભ ભઃપાનતઃ
િક સ યેત્॥ ૩૭૭૯॥
MSS@3780@1અસરુિહતમ યાિદત્યાે થં િવપ ત્તમપુાગતં િદ તસતુગુ ઃ પ્રાણૈયાક્તું ન
િક કચવત્ તમઃ ।
MSS@3780@2પઠ ત લુઠતી ં ક ઠે િવદ્યામયં ત વની ં યિદ ન વહતે
સં યામાનૈવ્રતવ્યયભી તામ્॥ ૩૭૮૦॥
MSS@3781@1અસરુાે િહતમપુિદષ્ટઃ પ્રહ્લાદાે નારદેન ગભર્સ્થઃ ।
MSS@3781@2ત વિવદુષાં વરાેઽભૂદ્- િધતાપેદેશં સદા શ ◌ૃ યાત્॥ ૩૭૮૧॥
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MSS@3782@1અસલુભા સકલે દુમખુી ચ સા િકમિપ ચેદમનઙ્ગિવચે ષ્ટતમ્ ।
MSS@3782@2અ ભમખુી વવ વા છત સ દ્ધષુ વ્રજ ત િન ર્ તમેકપદે મનઃ॥ ૩૭૮૨॥
MSS@3783@1અસહૃુ સસહૃુચ્ચાિપ સશત્રુ મત્રવાનિપ ।
MSS@3783@2સપ્રજ્ઞઃ પ્રજ્ઞયા હીનાે દૈવને લભતે સખુમ્॥ ૩૭૮૩॥
MSS@3784@1અસૂ ચભેદ્યામાસાદ્ય બાલાં પ્રાૈઢા ભલાિપણીમ્ ।
MSS@3784@2હા કષં્ટ મુ ષતાેઽ મી ત પ્રભાતે વ ક્ત કામુકઃ॥ ૩૭૮૪॥
MSS@3785@1અસચૂીસચંારે તમ સ નભ સ પ્રાૈઢજલદ- વિનપ્રાજ્ઞંમ યે પત ત
ષતાનાં િનચયે ।

MSS@3785@2ઇદં સાૈદા મ યાઃ કનકકમનીયં િવલ સતં મુદં ચ લાિન ચ પ્રથય ત
પ થ વૈરસદુશૃામ્॥ ૩૭૮૫॥
MSS@3786@1અસતૂ સદ્યઃ કુસમુા યશાેકઃ સ્ક ધાત્ પ્ર ત્યેવ સપ લવાિન ।
MSS@3786@2પાદેન નાપૈક્ષત સુ દર ણાં સ પકર્મા શ જતનપુૂરેણ॥ ૩૭૮૬॥
MSS@3787@1અસતૂ સા નાગવધપૂભાેગ્યં મનૈાકમ ભાેિનિધબદ્ધસખ્યમ્ ।
MSS@3787@2કુ્રદ્ધઽેિપ પક્ષ ચ્છિદ ત્રશત્રાવવેદનાજ્ઞં કુ લશક્ષતાનામ્
॥ ૩૭૮૭॥
MSS@3788@1અસયૂકાે દ દશકૂાે િનષુ્ઠરાે વૈરકૃન્નરઃ ।
MSS@3788@2સ કૃચ્છ્રં મહદા ાે ત ન ચરાત્ પાપમાચરન્॥ ૩૭૮૮॥
MSS@3789@1અસયૂયા હતનેવૈ પવૂાપાયાેદ્યમૈરિપ ।
MSS@3789@2કત્ર્ ણાં ગ્ હ્યતે સ પત્ સહૃુદ્ ભમર્િ ત્ર ભ તથા॥ ૩૭૮૯॥
MSS@3790@1અસયૂાિવષ્ટે મન સ યિદ સ પત્ પ્રવતર્તે ।
MSS@3790@2તષુા ગ્ વાયુસ યાેગમ્ ઇવ નીિહ સવુ્રત॥ ૩૭૯૦॥
MSS@3791@1અસયૂૈકપદં ત્યુર તવાદઃ શ્રયાે વધઃ ।
MSS@3791@2અશશુ્રષૂા વરા શ્લાઘા િવદ્યાયાઃ શત્રવસ્ત્રયઃ॥ ૩૭૯૧॥
MSS@3792@1અસકેતાેઽત્ય તિનષેકતશ્ચ શાખાિવશાષેં ફ લનાે િન ય ।
MSS@3792@2સપ્તાહમાતં્ર શ ◌ૃતમવે સિપિવડઙ્ગદુગ્ધા બુ િનષેચનીયમ્॥ ૩૭૯૨॥
MSS@3793@1અસવેકે ચાનુર ક્તદાર્નં સ પ્રયભાષણમ્ ।
MSS@3793@2અનુરક્તસ્ય ચહ્નાિન દાષેેઽિપ ગુણસગં્રહઃ॥ ૩૭૯૩॥
MSS@3794@1અસિેવતેશ્વરદ્વારમ્ અદષૃ્ટિવરહવ્યથમ્ ।
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MSS@3794@2અનુક્તક્લીબવચનં ધ યં કસ્યાિપ િવતમ્॥ ૩૭૯૪॥
MSS@3795@1અસાેઢા ત કાલાે લસદસહભાવસ્ય તપસઃ કથાનાં િવશ્ર ભે વથ ચ
ર સકઃ શલૈદુિહતુઃ ।
MSS@3795@2પ્રમાેદં વાે િદ યાત્ કપટબટુવષેાપનયને વરાશ થલ્યા યાં
યુગપદ ભયુક્તઃ મરહરઃ॥ ૩૭૯૫॥
MSS@3796@1અસાૈ ગતઃ સાૈગત અેવ ય માત્ કુયાર્ન્ િનરાલ બનતાં મમવૈ ।
MSS@3796@2સ ખ પ્રય તે ક્ષ ણકઃ િકમ યન્ િનરાત્મકઃ શૂ યતમઃ સ વ દ્યઃ॥ ૩૭૯૬॥
MSS@3797@1અસાૈ ગરેઃ શીતલક દરસ્થઃ પારાવતાે મન્મથચાટુદક્ષઃ ।
MSS@3797@2ધમાર્લસાઙ્ગી ં મધુરા ણ કૂજન્ સવંીજતે પક્ષપુટેન કા તામ્॥ ૩૭૯૭॥
MSS@3798@1અસાજૈ ય ચેતાેભવસમુ ચતં ભાવય ત તદ્ થા સસંારેઽ મન્નહહ
સમયં િક ગમય સ ।
MSS@3798@2 ચરાદ્ ભૂયાે ભૂયઃ કલય સ સખેદાે ભવસખંુ તતાે મ યે ત્યાગાત્ પ્રભવ ત
પરા િન ર્ તિર ત॥ ૩૭૯૮॥
MSS@3799@1અસાૈ ના તીવે દુઃ ક્વ ચદિપ રિવઃ પ્રાે ષત ઇવ ગ્રહાેડૂનાં ચકં્ર નભ સ
લ ખતપ્રાે છત મવ ।
MSS@3799@2અહવાર્ રાિત્રવાર્ દ્વયમિપ પ્રલુપ્તપ્રિવચયં ઘનૈબર્દ્ધવ્યૂહૈઃ
િક મદમ તઘાેરં વ્યવ સતમ્॥ ૩૭૯૯॥
MSS@3800@1અસાૈ બભ્રત્તામ્ર વષમુદયશલૈસ્ય શર સ ખલન્ પ્રાલેયાંશયુર્િદ
ભવ ત મત્તાે હલધરઃ ।
MSS@3800@2તદાનીમેતત્ તુ પ્ર તનવતમાલદ્યુ તહરં તમાેઽિપ વ્યાલાેલં િવગલ ત તદ યં
િનવસનમ્॥ ૩૮૦૦॥
MSS@3801@1અસાૈભાગ્યં ધત્તે પરમસખુભાેગા પદમયં િવ ચત્રં તદ્ગહંે ભવ ત
થુકાતર્ વરમયમ્ ।

MSS@3801@2િનિવષ્ટઃ પલ્યઙે્ક કલય ત સ કા તારતરણં પ્રસાદં કાપંે વા જનિન
ભવતી યત્ર તનુતે॥ ૩૮૦૧॥
MSS@3802@1અસાૈ મ ચ્ચુ બતચા કેસરઃ પ્રસન્નતારાિધપમ ડલાગ્રણીઃ ।
MSS@3802@2િવયુક્તરામાતુરદૃ ષ્ટવી ક્ષતાે વસ તકાલાે હનુમાિનવાગતઃ॥ ૩૮૦૨॥
MSS@3803@1અસાૈ મહાકાલિનકેતનસ્ય વસન્નદૂરે િકલ ચ દ્રમાૈલેઃ ।
MSS@3803@2ત મસ્રપકે્ષઽિપ સહ પ્રયા ભ નાવતાે િનિવશ ત પ્રદાષેાન્॥ ૩૮૦૩॥
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MSS@3804@1અસાૈ મહે દ્ર દ્વપદાનગ ધ સ્ત્રમાગર્ગાવી ચિવમદર્શીતઃ ।
MSS@3804@2આકાશવાયુિદનયાવૈનાે થાન્ આચામ ત વેદલવાન્ મખુે તે॥ ૩૮૦૪॥
MSS@3805@1અસાૈ મહે દ્રાિદ્રસમાનસારઃ પ તમર્હે દ્રસ્ય મહાેદધેશ્ચ ।
MSS@3805@2યસ્ય ક્ષર સૈ યગજચ્છલને યાત્રાસુ યાતીવ પુરાે મહે દ્રઃ॥ ૩૮૦૫॥
MSS@3806@1અસાૈ રસાૈ ચત્યગુણાે વલાેઽિપ ગુમ્ફાે ન કાવ્યવ્યપદેશયાેગ્યઃ ।
MSS@3806@2ધત્તે ખલસ્યાિપ ન દુિવષહ્ય- દ્વષેગ્રહાે સારણમ ત્રતાં યઃ॥ ૩૮૦૬॥
MSS@3807@1અસાૈ િવદ્યાશાલી શશરુિપ િવિનગર્ત્ય ભવનાદ્ ઇહાયાતઃ
સ પ્રત્યિવકલશરચ્ચ દ્રવદનઃ ।
MSS@3807@2યદાલાેકસ્થાને ભવ ત પુરમનુ્માદતરલૈઃ કટાક્ષનૈાર્ર ણાં
કુવલિયતવાતાયન મવ॥ ૩૮૦૭॥
MSS@3808@1અસાૈ સમરસાહસં િવતનુતેઽ ગ્રમશ્રેયસે મુકુ દમમુમાત્મિન સ્થરિયતું
ન િક વા છ ત ।
MSS@3808@2અતઃ પરતરં કુતઃ પ્રતરણાય વારાંિનધેિનદાન મહ સં તેઃ
સખુ તેશ્ચ િક કારણમ્॥ ૩૮૦૮॥
MSS@3809@1અસાૈ સમાલાેિકતકાનના તરે િવક ણર્િવ પષ્ટમર ચકેસરઃ ।
MSS@3809@2િવિનગર્તઃ સહ ઇવાેદયાચલાદ્ ગ્ હીતિન પ દ ગાે િનશાકરઃ॥ ૩૮૦૯॥
MSS@3810@1અસાૈ િહ દ વા ત મરાવકાશમ્ અ તં વ્રજત્યુન્નતકાેિટિર દુઃ ।
MSS@3810@2જલાવગાઢસ્ય વન દ્વપસ્ય તી ણં િવષાણાગ્ર મવાવ શષ્ટમ્॥ ૩૮૧૦॥
MSS@3811@1અસાૈ િહ રામા ર તિવગ્રહ પ્રયા રહઃપ્રગ ભા રમણં રહાેગતમ્ ।
MSS@3811@2રતને શત્રાૈ રમયેત્ પરેન વા નાે ચેદુદે યત્ય ણઃ પુરાે િરપુઃ॥ ૩૮૧૧॥
MSS@3812@1અસાૈ િહ સકેંતસમુ સકુા ભિવલા સની ભમર્દનાતુરા ભઃ ।
MSS@3812@2સરાષેદષૃ્ટઃ સુ્ફિરતાધરા ભદુ્રર્તં રિવભ ત ઇવા તમે ત॥ ૩૮૧૨॥
MSS@3813@1અ તંગતભારિવરિવ કાલવશાત્ કા લદાસિવધુિવધુરમ્ ।
MSS@3813@2િનવાર્ણબાણદ પં જગિદદમદ્યાે ત રત્નને॥ ૩૮૧૩॥
MSS@3814@1અ તં ગતવ ત સિવતિર પાયસિપ ડં સધુાકરં પ્રાચી ।
MSS@3814@2વ્યરચયદ બરકુશભુિવ ચર ત કલઙ્ક તદ તરે કાકઃ॥ ૩૮૧૪॥
MSS@3815@1અ તં ગતવ ત સિવતિર ભતર્િર મધપંુ િનવે ય કાેશા તે ।
MSS@3815@2કમ લ યાેઽિપ રમ તે િકમત્ર ચતં્ર ગાક્ષીણામ્॥ ૩૮૧૫॥
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MSS@3816@1અ તંગતે િદવાનાથે ન લની મધપુચ્છલાત્ ।
MSS@3816@2 ગલ ત વિવનાશાય ગુિટકાં કાલકૂટ મ્॥ ૩૮૧૬॥
MSS@3817@1અ તંગતે િનજિરપાવિપ કુ ભયાનેાૈ સકંાેચમાપ જલિધનર્ તુ માદ્ય ત મ ।
MSS@3817@2ગ ભીરતાગુણચમ કૃતિવષ્ટપાનાં શત્રુક્ષયેઽિપ મહતામુ ચતં
હ્યદઃ સ્યાત્॥ ૩૮૧૭॥
MSS@3818@1અ તંગતે ભા વ ત ના ધકારાન્ શનૈશ્ચરાે હ ત િવધાૈ બુધશ્ચ ।
MSS@3818@2િપતુગુર્ણનૈર્ પ્ર તભા ત પતુ્રાે ગુણા વતાે યઃ સ ગુણને ભા ત॥ ૩૮૧૮॥
MSS@3819@1અ તંગતાેઽયમરિવ દવનૈકબ ધુભાર્ વાન્ન લઙ્ઘય ત કાેઽિપ
િવિધપ્રણીતમ્ ।
MSS@3819@2હે ચક્ર ધૈયર્મવલ બ્ય િવમુ ચ શાેકં ધીરા તર ત િવપદં ન તુ
દ ન ચત્તાઃ॥ ૩૮૧૯॥
MSS@3820@1અ તં ભા વ ત લાેકલાેચનકલાલાેકે ગતે ભતર્િર સ્ત્રીલાેકાે ચતમાચર ત
સકૃુતં વહ્નાૈ િવલીય વષઃ ।
MSS@3820@2અ યેતા તુ ચક ષર્યવે તપસાં તારાક્ષમાલા િદશાે મ યે
ખ જનક ઠકાેમલતમઃકૃ ણા જનં બભ્ર ત॥ ૩૮૨૦॥
MSS@3821@1અ તં મુ ક્ત પૈતુ યત્ર ન તનૂસા યા હરેભર્ક્તય તન્નઃ સં તરેધતાં
િનરવિધયર્સ્યાઃ પ્રસાદાેદયાત્ ।
MSS@3821@2મૂિધ્ન શ્રીપુ ષાેત્તમપ્રણતયઃ શ્રીરામનામાનને હૃદે્દશે યદુન દનસ્ય
જલદ યામા ભરામાકૃ તઃ॥ ૩૮૨૧॥
MSS@3822@1અ તં યતાિપ િકલ મ તકવ તનાસાવ તાચલાેઽિહમ ચા ચમ યલ ભ ।
MSS@3822@2પ્રાયઃ પરાપેકૃતયે કૃ તનાેઽનપેેક્ષ્ય વાથ િવપ કવ લતા અિપ
ભાવય ત॥ ૩૮૨૨॥
MSS@3823@1અ તં યાત ત મરપટલીદત્તભઙ્ગઃ પતંગઃ પ્રાપ્તાે
નવૈાેદય ગિર શરાેમૂલમેણાવચૂલઃ ।
MSS@3823@2તત્તે કાલં ક તપલમયં ભા ત ખદ્યાેતપાેત દ્યાેતં દ્યાેતં પનુરિપ
પનુદ્યાતતાં કાે િવલ બઃ॥ ૩૮૨૩॥
MSS@3824@1અ તં શશી યા ત શશાઙ્કવદને માનં િવમુ ચાધનુા િક માનને મુધા
નતભ્રુ ગગનાદ્ ભ્ર ય ત્યમૂ તારકાઃ ।
MSS@3824@2ઇ થં વામનુ શક્ષયન્ ક્ષ તતલાદુન્ન ય પાદં શનૈઃ ક્ષીણાં વીક્ષ્ય
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િનશાં િનસગર્સભુગં ગાયત્યસાૈ કુકુ્કટઃ॥ ૩૮૨૪॥
MSS@3825@1અ તગ્ર તગભ તમ કરત ત યઙ્નીતચ ચપૂુટ પાટ રાિદ્રમથાે
િહમાચલમધઃ પ્ર ક્ષ ય પક્ષદ્વયમ્ ।
MSS@3825@2પશ્ચાદુન્નતપુચ્છપુ જમુદય પ્રાચીપ્રકાશચ્છલાદ્ અ ડં
મ ડલમૈ દવં જનય ત વ્યક્તં બકાેટ િવયત્॥ ૩૮૨૫॥
MSS@3826@1અ તપ્રત્યુપકારગ ધમકૃત વપ્રાથર્નાપેક્ષમ- ય ભાે ભભુર્વમાદ્રર્ય ત
જલદા વ ત્યમી જ તવઃ ।
MSS@3826@2દૈવજ્ઞઃ પનુર ત ષ્ટિર ત વાગેકા મયાેક્તે ત યદ્ િવશ્વં
ક્ર ત મવાિધગચ્છ ત તદેવાઘૂણર્તે મમર્ ણ॥ ૩૮૨૬॥
MSS@3827@1અ ત ધઃ પજૂયને્ મા યાન્ ગુ ન્ સવેેદમાયયા ।
MSS@3827@2અચદ્ દેવાન્નદ ભને શ્રય મચ્છેદકુ સતામ્॥ ૩૮૨૭॥
MSS@3828@1અ ત ધતામચાપલં્ય વૈરાણાં ચા યક ર્તામ્ ।
MSS@3828@2પ્રત્યક્ષતાે િવ નીયાદ્ ભદ્રતાં દ્રતામિપ॥ ૩૮૨૮॥
MSS@3829@1અ ત ધમક્લીબમદ ઘર્સતૂ્રં સાનુક્રાેશં શ્લ ણમહાયર્મ યૈઃ ।
MSS@3829@2અરાેગ તીયમુદારવાક્યં દૂતં વદ ત્યષ્ટગુણાપેપન્નમ્॥ ૩૮૨૯॥
MSS@3830@1અ તમ તકપયર્ તસમ તાકાશસું તરા ।
MSS@3830@2પીન તન સ્થતાતામ્રકમ્રવસે્ત્રવ વા ણી॥ ૩૮૩૦॥
MSS@3831@1અ ત મતિવષયસઙ્ગા મુકુ લતનયનાે પલા દુશ્વ સતા ।
MSS@3831@2 યાય ત િકમ યલકં્ષ્ય િનતં્ય યાેગા ભયુક્તવે॥ ૩૮૩૧॥
MSS@3832@1અ તમીયુ ષ િનશાકરે સતી રાગતાેઽ તિવધુરા કુમુદ્વતી ।
MSS@3832@2ષટ્પદં ગરલમગ્રહીન્ મખુે સમંખુેઽિપ ખગશ દવાિરતા॥ ૩૮૩૨॥
MSS@3833@1અ તવ્ય ત મત તતઃ પ થ પતન્ મદં્ય મહાદુદ્વમન્ હ તા યાં મખુમ ક્ષકાઃ
પિર દન્ ગાલીગર્દન્ ગદ્ગદન્ ।
MSS@3833@2ઉત્તાલૈઃ શશુ ભ ર્શં વલિયતાે બીભ સમૂ તમર્હાન્ મત્તાે દ ક્ષણતઃ
ક્ષણં ક્ષપ દશૃં મત્તાેઽયમાગચ્છ ત॥ ૩૮૩૩॥
MSS@3834@1અ તવ્ય તસમીરક પતતયા દષૃ્ટે તરસ્કાિરણી ં
હ તનેાલકવ લર મકુિટલામાનીય કણાર્ તકમ્ ।
MSS@3834@2ઉદ્વ ક્ષ્ય પ્રયમાગર્મ વગવધૂર તં ગતે ભા વ ત છન્નાશા વિનવેશમે ત
શનકૈઃ વ ેક્ષણાશં સની॥ ૩૮૩૪॥
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MSS@3835@1અ તવ્ય તાન્ ક્રમતતગતીન્ પિત્રમાલાતરઙ્ગાન્ વેણીદ ડાિનવ તવતી
મુક્તસં યાઙ્ગરાગા ।
MSS@3835@2 વા ત લાનાંશકુપિરચયચ્છન્નલાવ યશાેચ્યા દ્યાૈઃ
પ્રત્યગ્રદ્યુમ ણિવરહાદ્વા તમ ણાનેર્ યા ત॥ ૩૮૩૫॥
MSS@3836@1અ તાિદ્રપાશ્વર્મપુજગ્મુ ષ તગ્મભા સ નીત શીતિકરણાેઽ યુિદતાે ન વે ત ।
MSS@3836@2ચારા ઇવાથ રજની ત મરપ્રયુક્તાશ્ચે શ્ચરં ચરણભૂ મષુ ચ ચર કાઃ
॥ ૩૮૩૬॥
MSS@3837@1અ તાિદ્ર શરાેિવિનિહત- રિવમ ડલસરસયાવઘટ્ટાઙ્કમ્ ।
MSS@3837@2નયતીવ કાલકાૈલઃ ક્વાિપ નભઃસિૈરભં સદ્ યૈ॥ ૩૮૩૭॥
MSS@3838@1અ તા ભમખુે સયૂ ઉિદતે સ પૂણર્મ ડલે ચ દ્રે ।
MSS@3838@2ગમનં બુધસ્ય લગ્ ે ઉિદતા ત મતે ચ કેતાૈ॥ ૩૮૩૮॥
MSS@3839@1અ તાવલ બરિવ બ બતયાેદયાિદ્ર- ચૂડાે ન્મષ સકલચ દ્રતયા ચ સાયમ્ ।
MSS@3839@2સં યાપ્ર ત્તહરહ તગ્ હીતકાંસ્ય- તાલદ્વયવે સમલક્ષ્યત
નાકલ મીઃ॥ ૩૮૩૯॥
MSS@3840@1અ તાિવલ ક્ષાક્ષ્યાે મષૂકનયનાશ્ચ ન શભુદા ગાવઃ ।
MSS@3840@2પ્રચલ ચ્ચિપટિવષાણા કરટાઃ ખરસદશૃવણાર્શ્ચ॥ ૩૮૪૦॥
MSS@3841@1અ ત કારણમવ્યક્તં સવર્વ્યાિપ પરાપરમ્ ।
MSS@3841@2સાંિન યાદિપ દુગ્રાર્હ્યં િવશ્વમૂત્યાપલ ક્ષતમ્॥ ૩૮૪૧॥
MSS@3842@1અ ત કાેઽિપ ત મર તનંધયઃ િક ચદ ચતપદં સ ગાય ત ।
MSS@3842@2યન્મનાગિપ િનશ ય કા વધનૂાર્વધૂતહૃદયાપે યતે॥ ૩૮૪૨॥
MSS@3843@1અ ત ગ્રીવા શરાે ના ત દ્વાૈ ભુ ૈ કરવ જતાૈ ।
MSS@3843@2સીતાહરણસામ યા ન રામાે ન ચ રાવણઃ॥ ૩૮૪૩॥
MSS@3844@1અ ત જલં જલરાશાૈ ક્ષારં તત્ િક િવધીયતે તને ।
MSS@3844@2લઘુરિપ વરં સ કૂપાે યત્રાક ઠં જનઃ િપબ ત॥ ૩૮૪૪॥
MSS@3845@1અ ત પતુ્રાે વશે યસ્ય ત્યાે ભાયાર્ તથવૈ ચ ।
MSS@3845@2અભાવે સ ત સતંાષેઃ વગર્સ્થાેઽસાૈ મહીતલે॥ ૩૮૪૫॥
MSS@3846@1અ ત ભયમ ત કાૈતુકમ્ અ ત ચ મ દાક્ષમ ત ચાે ક ઠા ।
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MSS@3846@2બાલાનાં પ્રણિયજને ભાવઃ કાેઽ યષે નૈકરસઃ॥ ૩૮૪૬॥
MSS@3847@1અ ત યદ્યિપ સવર્ત્ર નીરં નીરજરા જતમ્ ।
MSS@3847@2માેદતે ન તુ હંસસ્ય માનસં માનસં િવના॥ ૩૮૪૭॥
MSS@3848@1અ ત શ્રી તનપત્રભઙ્ગમકર મુદ્રાિઙ્કતાેરઃસ્થલાે દેવઃ
સવર્જગ પ તમર્ધવુધવૂક્ત્રા જચ દ્રાેદયઃ ।
MSS@3848@2ક્ર ડાક્રાેડતનાનેર્વે દુિવશદે દંષ્ટ્ર ાઙુ્કરે યસ્ય ભૂભાર્ ત મ
પ્રલયા ધપ વલતલાે ખાતૈકમુ તાકૃ તઃ॥ ૩૮૪૮॥
MSS@3849@1અ ત વણર્મયાેઽિદ્રર ત િવષયઃ ડ્ભરાવ જતઃ સ ત
ક્ષીરઘ્ તાકરા જલધયઃ સ ત દુ્રમાઃ કામદાઃ ।
MSS@3849@2િક ન તચ્ચિરતાદ્ભુતશ્રવણતઃ સા યં ધા તા યતાં દષંૃ્ટ
ય સિવધે િવધેિહ સમુતે તત્રવૈ સવ શ્રમમ્॥ ૩૮૪૯॥
MSS@3850@1અ ત વાદુફલં િકમ ત િકમથાઘ્રાતું ક્ષમઃ કાેરક ત દ્વશ્રા યતુ નામ
ભાેક્તુમુ ચતં પતં્ર િકમ ત્ય તતઃ ।
MSS@3850@2સવે્યાે હ ત યદ દશૃાેઽિપ મનજૈુ ર્ક્ષાધમઃ િપ પલાે દુઃ વાત ય મદં
િવધેઃ કથય તત્ કસ્યાગ્રતાે દ્યતામ્॥ ૩૮૫૦॥
MSS@3851@1અ તીત્યેવ કૃ ષ કુયાર્ત્ અ ત ના તી ત વા ણજમ્ ।
MSS@3851@2ના તીત્યેવ ઋણં દદ્યાત્ નાહમ મી ત સાહસમ્॥ ૩૮૫૧॥
MSS@3852@1અ તુ તાવદગ ત્યેન જહ્નાેમર્િહમિનહ્નવઃ ।
MSS@3852@2કા કથા તસ્ય બાલસ્ય િવશ્વગ્રાસઽે ય યતઃ॥ ૩૮૫૨॥
MSS@3853@1અ તુ વ ત્યયનાય િદગ્ધનપતે કૈલાસશલૈાશ્રય-
શ્રીક ઠાભરણે દુિવભ્રમિદવાનક્તંભ્રમ કાૈમુદ ।
MSS@3853@2યત્રાલં નલકૂબરા ભસરણાર ભાય ર ભાસુ્ફરત્ પા ડ ૈવ તનાે તનાે ત
િવરહવ્યગ્રાિપ વેશગ્રહમ્॥ ૩૮૫૩॥
MSS@3854@1અ તે શવા પ શ્ચમાયાં પરચક્રભયાય સા ।
MSS@3854@2શભુા કુબેરિદ ય તે ગ્રામા તઃ શૂ યકાિરણી॥ ૩૮૫૪॥
MSS@3855@1અ તાેકિવ મયમપ તપૂવર્ ત્તમ્ ઉદ્ભૂતનૂતનભય વરજજર્રં નઃ ।
MSS@3855@2અેકક્ષણત્રુિટતસઘંિટતપ્રમાેહમ્ આન દશાેકશબલ વમપુૈ ત ચેતઃ
॥ ૩૮૫૫॥
MSS@3856@1અ તાેદયાચલિવલ બરવી દુ બ બ-વ્યા ત્ ક્ષણં શ્રવણયાેિનિહતારિવ દા ।
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MSS@3856@2તારાચ્છલને કુસમુાિન સમુિ ક્ષપ તી સં યેયમાગતવતી પ્રમદેવ કા ચત્
॥ ૩૮૫૬॥
MSS@3857@1અ તાેદયાિદ્રગતમકર્શશાઙ્ક બ બમ્ અહ્નાેઽ તવાધર્કદશામવલ બતસ્ય ।
MSS@3857@2તારાક્ષરા ણ પિઠતું તપનીયશલૈ- નાસાવસક્તમપુનતે્ર મવાબભાસે
॥ ૩૮૫૭॥
MSS@3858@1અ તાપેધાનિવિનિહત- રિવ બ બ શરાેિનકુ ચતિદગઙ્ગઃ ।
MSS@3858@2વ તેઽ ધકારક બલમ્ અ બરશયને િદના વ યઃ॥ ૩૮૫૮॥
MSS@3859@1અ ત્યત્રવૈ િકલાણર્વે તદ તં તત્રવૈ હાલાહલઃ સ ત્ય મન્ મલયે
પટ રતરવ તત્રવૈ વાતાશનાઃ ।
MSS@3859@2યદ્યદ્વ વ ભ તમ ત સિવધે તત્તદ્ દુરાપં ણાં પ્રાપ્તવં્ય
રસના ચલે કરતલે ભાલે ચ વેધા યધાત્॥ ૩૮૫૯॥
MSS@3860@1અ ત્યદ્યાિપ ચતુઃસમુદ્રપિરખાપયર્ તમવુ તલં વતર્ તેઽિપ ચ તત્ર
તત્ર ર સકા ગાેષ્ઠ ષુ સક્તા પાઃ ।
MSS@3860@2અેક તત્ર િનરાદરાે ભવ ત ચેદ યાે ભવેત્ સાદરાે વાગ્દેવી વદના બુજે વસ ત
ચેત્ કાે નામ દ નાે જનઃ॥ ૩૮૬૦॥
MSS@3861@1અ ત્યપ્ર તસમાધેયં તનદ્વ દ્વસ્ય દૂષણમ્ ।
MSS@3861@2સુ્ફટતાં ક ચુકાનાં યન્ નાયાત્યાવરણીયતામ્॥ ૩૮૬૧॥
MSS@3862@1અ ત્યુત્તરસ્યાં િદ શ દેવતાત્મા િહમાલયાે નામ નગાિધરાજઃ ।
MSS@3862@2પવૂાર્પરાૈ તાેયિનધી વગાહ્ય સ્થતઃ થવ્યા ઇવ માનદ ડઃ॥ ૩૮૬૨॥
MSS@3863@1અ ત્યેકં ભવુનં સૂ મં ક્ષમ વે યત્ર વી ક્ષતુમ્ ।
MSS@3863@2િવષયાં શ્ચત્રિવદ્યાયા શ્ચત્રાણાં ચલતાં તથા॥ ૩૮૬૩॥
MSS@3864@1નાટકાખ્યાિયકાનાં ચ શક્યાન્ સવર્િવધાનિપ ।
MSS@3864@2સુ્ફરણા યતે પ્રાય તત અેવ કલાકૃતામ્॥ ૩૮૬૪॥
MSS@3865@1અ ત્યેવ ભૂ તાં મૂિધ્ન િદિવ વા દ્યાેતતેઽ બુદઃ ।
MSS@3865@2મ દ્ ભભર્જ્યમાનાેઽિપ સ િકમે ત રસાતલમ્॥ ૩૮૬૫॥
MSS@3866@1અ ત્યેવાેદ્દામદાવાનલિવકલતરં કાનનં યત્ર તત્ર પ્રાૈઢાેત્તાપા ભભૂતં
જગદિપ સકલં િનજર્લા અેવ નદ્યઃ ।
MSS@3866@2િક રે િનલર્ જ ગજ કલય સ બહુશ તજર્યન્ પા થબાલાઃ પજર્ ય
વામમી િક ક્વ ચદિપ ગણય ત્ય બુદ વને લાેકાઃ॥ ૩૮૬૬॥
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MSS@3867@1અસં્ત્ર િવમુચ્ય સકલં પ્રથમપ્રયાેગે ભૂયાેઽિપ હ તુમબલાં
િવિહતાેદ્યમસ્ય ।
MSS@3867@2પુ પાયુધસ્ય વપુરેવ તદ યમેકં લકં્ષ્ય ચ હ ત શરિધશ્ચ તદા
બભવૂ॥ ૩૮૬૭॥
MSS@3868@1અસં્ત્ર સ્ત્રી વામનાે મત્યર્ઃ પશરેુ યાેઽથવેતરઃ ।
MSS@3868@2િવિધયાેગાદ્ ભવેત્ કામં પાૈ ષં ન પિરત્યજેત્॥ ૩૮૬૮॥
MSS@3869@1અસ્ત્ર વાલાવલીઢપ્ર તબલજલધેર તરાવૈાર્યમાણે સનેાનાથે સ્થતેઽ મન્
મમ િપતિર ગુરાૈ સવર્ધ વીશ્વરાણામ્ ।
MSS@3869@2કણાર્લં સભં્રમેણ વ્રજ કૃપ સમરં મુ ચ હાિદક્યશઙ્કાં તાતે
ચાપ દ્વતીયે વહ ત રણધુરં કાે ભયસ્યાવકાશઃ॥ ૩૮૬૯॥
MSS@3870@1અસ્ત્રપ્રયાેગખુરલીકલહે ગણાનાં સૈ યૈ ર્તાેઽિપ જત અેવ મયા કુમારઃ ।
MSS@3870@2અેતાવતાિપ પિરર ય કૃતપ્રસાદઃ પ્રાદાિદમં પ્રયગુણાે ભગવાન્ ગુ મ
॥ ૩૮૭૦॥
MSS@3871@1અસ્ત્રવ્ય ત શરસ્ત્રશસ્ત્રકષણૈઃ કૃત્તાેત્તમાઙ્ગે ક્ષણં વ્યૂઢા ક્સિર ત
વન પ્રહરણે વમાદ્વમદ્વાિહ્નિન ।

MSS@3871@2આહૂયા જમખુે સ કાેસલપ તભર્ગ્ ે પ્રધાને બલે અેકેનવૈ મ વતા
શરશતૈમર્ત્ત દ્વપસ્થાે હતઃ॥ ૩૮૭૧॥
MSS@3872@1અસ્ત્રા ણ લવગાિધપને િવિહતાઃ પાૈલ ત્યવક્ષઃસ્થલી-
સઘંટ્ટાનલદત્તદાવિવપદઃ સીદ ત ભૂમી હાઃ ।
MSS@3872@2ઉ પાટ પ્રિહતશ્ચ શલૈ શખરાે લઙે્ક દ્રહ તાવલી- િન પષ્ટાે
િનજકુ જિનઝર્રજલજૈર્ બાલિપ ડાયતે॥ ૩૮૭૨॥
MSS@3873@1અસ્ત્રામાસ ણં પ્રયાદુ્રિહ ણામાસ મરારેધર્નુદાર્રામાસ મનુેઃ શલાિપ
વરામાસ વયં પાદુકા ।

MSS@3873@2કુલ્યામાસ મહાણર્વાેઽિપ કપયાે યાેધાંબભવૂુ તદા પાૈલ ત્યાે મશક બભવૂ
ભગવં વં માનષુામા સથાઃ॥ ૩૮૭૩॥
MSS@3874@1અસ્ત્રાૈઘપ્રસરેણ રાવ ણરસાૈ યં દુયર્શાેભા ગનં ચકે્ર
ગાૈતમશાપયિ ત્રતભજુસ્થેમાનમાખ ડલમ્ ।
MSS@3874@2કચ્છાવતર્કુલીરતાં ગમયતા વીર વયા રાવણં ત સં ષ્ટમહાે
િવશલ્યકરણી ગ ત સ પુત્રતા॥ ૩૮૭૪॥
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MSS@3875@1અ વક્ષરગ્રહિવિધજર્નષુાં સહસ્રૈરાપાતતાે ભવતુ વાિપ તતાેઽથર્બાેધઃ ।
MSS@3875@2દુવાર્િદક પતિવક પતરઙ્ગસા દ્રાન્ દુ પવૂર્પક્ષજલધીન્ કથમુત્તરેયુઃ
॥ ૩૮૭૫॥
MSS@3876@1અસ્થાનગા મ ભરલંકરણૈ પેતા ભૂયઃ પદ ખલનિનહ્નુ તરપ્રસન્ના ।
MSS@3876@2વાણીવ કાિપ કુકવજેર્નહસ્યમાના દ્રાઙ્િનગર્તા િનજગ્ હાદ્ વિનતા મદા ધા
॥ ૩૮૭૬॥
MSS@3877@1અસ્થાના ભિનવે શતા ર તપતેરાૈ ચત્યભઙ્ગાે રતવેય ય નવયાવૈનસ્ય
િકમિપ પ્રે ણઃ કલઙ્કાઙુ્કરઃ ।
MSS@3877@2સાૈભાગ્યસ્ય િવમાનના િવગુણતા સાૈ દયર્સાર શ્રયઃ શ ◌ૃઙ્ગારસ્ય િવડ બના
િકમપરં વે યારતાડ બરઃ॥ ૩૮૭૭॥
MSS@3878@1અસ્થાના ભિનવેશી પ્રાયાે જડ અેવ ભવ ત નાે િવદ્વાન્ ।
MSS@3878@2બાલાદ યઃ કાેઽ ભ સ જઘ્ ક્ષતી દાેઃ સુ્ફર દ્બ બમ્॥ ૩૮૭૮॥
MSS@3879@1અસ્થાને ગ મતા લયં હતિધયાં વાગ્દેવતા ક પતે િધક્કારાય પરાભવાય
મહતે તાપાય પાપાય વા ।
MSS@3879@2સ્થાને તુ વ્યિયતા સતાં પ્રભવ ત પ્રખ્યાતયે ભૂતયે ચેતાેિન ર્તયે
પરાપેકૃતયે પ્રા તે શવાવાપ્તયે॥ ૩૮૭૯॥
MSS@3880@1અસ્થાને જનસકંટે મિય મનાક્ કા ચી ં સમાસ્ક દ ત વ્યાલાેલે રશનાંશકેુ
િવગ લતે નીતે ચ નાભેરધઃ ।
MSS@3880@2ધ યાેઽયં સ કરઃ કુરઙ્ગકદશૃા ત મન્નવસ્થા તરે
ક પાતઙ્કકરં બતાઙ્ગલતયા યસ્યાવકાશઃ કૃતઃ॥ ૩૮૮૦॥
MSS@3881@1અસ્થાને તાિડતાે વા બહૂન્ દાષેાનવા ુયાત્ ।
MSS@3881@2તાવદ્ભવ ત તે દાષેા યાવ વત્યસાૈ હયઃ॥ ૩૮૮૧॥
MSS@3882@1અસ્થાનેઽ ભિનિવષ્ટાન્ મખૂાર્નસ્થાન અેવ સતંુષ્ટાન્ ।
MSS@3882@2અનવુતર્ તે ધીરાઃ િપતર ઇવ ક્ર ડતાે બાલાન્॥ ૩૮૮૨॥
MSS@3883@1અસ્થાને હ્યિપ ચ સ્થાને સતતં ચાનુગા મિન ।
MSS@3883@2કુ્રદ્ધાે દ ડાન્ પ્રણય ત િવિવધાં તજેસા તઃ॥ ૩૮૮૩॥
MSS@3884@1અસ્થક્ષાેદવતીવ કુ દમુકુલૈઃ ફુ લૈઃ પલાશદુ્રમૈઃ સાઙ્ગારપ્રકરેવ
ધૂમકલષુવેાે પા ત ભઃ ષટ્પદૈઃ ।
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MSS@3884@2રક્તાક્ષદુ્ય ત ભઃ સશષેદહનાલાતવે પુંસ્કાેિકલૈદૃર્ષ્ટા પ્રાણસમા ચતવે
પ થકૈરારાદ્ વના તસ્થલી॥ ૩૮૮૪॥
MSS@3885@1અસ્થ ના ત શરાે ના ત બાહુર ત િનરઙ્ગુ લઃ ।
MSS@3885@2ના ત પાદદ્વયં ગાઢમ્ અઙ્ગમા લઙ્ગ ત વયમ્॥ ૩૮૮૫॥
MSS@3886@1અસ્થરં િવતં લાેકે યાવૈનં ધનમ સ્થરમ્ ।
MSS@3886@2અસ્થરં પતુ્રદારાિદ ધમર્ઃ ક તદ્વર્યં સ્થરમ્॥ ૩૮૮૬॥
MSS@3887@1અસ્થરઃ કુલસબં ધઃ સદા િવદ્યા િવવાિદની ।
MSS@3887@2મદાે માેહાય મ યવૈ મુહૂતર્િનધનં ધનમ્॥ ૩૮૮૭॥
MSS@3888@1અસ્થરમનેકરાગં ગુણરિહતં િનત્યવક્રદુ પ્રાપમ્ ।
MSS@3888@2પ્રા ષ સરેુ દ્રચાપં િવભાવ્યતે યવુ ત ચત્ત મવ॥ ૩૮૮૮॥
MSS@3889@1અસ્થરેણ શર રેણ સ્થરં કમર્ સમાચરેત્ ।
MSS@3889@2અવ યમવે યાસ્ય ત પ્રાણાઃ પ્રાઘૂણર્કા ઇવ॥ ૩૮૮૯॥
MSS@3890@1અસ્થવદ્ દિધવચ્ચવૈ શઙ્ખવદ્ બકવત્ તથા ।
MSS@3890@2રાજં તવ યશાે ભા ત પનુઃ સં યા સદ તવત્॥ ૩૮૯૦॥
MSS@3891@1અસ્થ વથાર્ઃ સખંુ માંસે વ ચ ભાેગાઃ સ્ત્રયાેઽ ક્ષષુ ।
MSS@3891@2ગતાૈ યાનં વરે ચાજ્ઞા સવ સ વે પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૩૮૯૧॥
MSS@3892@1અસ્થસ્થૂણં નાયુયુતં માંસશાે ણતલપેનમ્ ।
MSS@3892@2ચમાર્વનદં્ધ દુગર્ ધ પૂણ મતૂ્રપુર ષયાેઃ॥ ૩૮૯૨॥
MSS@3893@1જરાશાેકસમાિવષં્ટ રાેગાયતનમાતુરમ્ ।
MSS@3893@2રજ વલમિનતં્ય ચ ભૂતાવાસ મમં ત્યજેત્॥ ૩૮૯૩॥
MSS@3894@1નદ કૂલં યથા કં્ષ કં્ષ વા શકુિનયર્થા ।
MSS@3894@2તથા ત્યજિન્નમં દેહં કૃચ્છ્ર ાદ્ ગ્રાહાદ્ િવમુચ્યતે॥ ૩૮૯૪॥
MSS@3895@1અસ્થીિન મ શકુ્લં ચ િપતુરંશાસ્ત્રયાે મતાઃ ।
MSS@3895@2રકં્ત રાેમા ણ પલલમ્ અંશા માતુરમી મતા॥ ૩૮૯૫॥
MSS@3896@1અસ્થી યસ્થી ય જનમ જનં ભ મ ભ મે દુિર દુગર્ઙ્ગા ગઙ્ગાેરગ ઉરગ
ઇત્યાકુલાઃ સભં્રમેણ ।
MSS@3896@2ભષૂાવષેાપેકરણગણપ્રાપણવ્યા તાનાં ત્તાર ભપ્રણિયિન શવે
પા તુ વાચાે ગણાનામ્॥ ૩૮૯૬॥
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MSS@3897@1અ નાતાશી મલં ભુઙ્ક્તે અજપી પૂયભક્ષણમ્ ।
MSS@3897@2અહુતાશી િવષં ભુઙ્ક્તે અદાતા િવષમશ્નુતે॥ ૩૮૯૭॥
MSS@3898@1અ યસગં ત મહ પ્રિવધાય સાેઢા દ ડાહતીઃ પટહ બ ધમિપ પ્રપદ્ય ।
MSS@3898@2દાષેં પ્રકાશય સ ય પ્ર તર યમવે લાેકસ્ય ત દ્વમખુતાં પ્રકટ કરાે ષ
॥ ૩૮૯૮॥
MSS@3899@1અ યાેઽ તુ મલીમસાેઽ વિનયતાહારાેઽ વતાેઽ યુદ્ભટૈદાષૈર તુ
પરઃશતૈઃ પિર તઃ કાક તતઃ કા ક્ષ તઃ ।
MSS@3899@2ભુઙ્ક્તે ભાજે્યમપુ સ્થતં સમપુહૂયવૈ વયં બા ધવાન્ યઃ સીદન્ ધયા
િવ ચ તય તતાે ધ યશ્ચ પુ યશ્ચ કઃ॥ ૩૮૯૯॥
MSS@3900@1અ ષ્ટે રાહુભીત્યાહિન િન શ ચ સમે ક મષચ્છાયયાનેે હાસત્રાસાદ્
િવદૂરે સમપુ ચતિવભાવૈભવે હૃદ્યગ ધે ।
MSS@3900@2પાથાેદાચ્છાદહીને ધર ણતલગતાદુલર્ભે સવર્લાેકા- હ્લાદં ચા યાદધાને
સમુુ ખ તવ મખુાપૈ યલેશઃ સધુાંશાૈ॥ ૩૯૦૦॥
MSS@3901@1અ મ પવૂઃ સરુપ તહૃતં દ્રષુ્ટકામૈ તુરઙ્ગં ભ વા
ક્ષાેણીમગ ણતબલૈઃ સાગરાે વિધતાત્મા ।
MSS@3901@2સ કારાથ તવ યિદ ગર નાિદશદ્ે ગુપ્તપક્ષા ન શ્રા તાેઽિપ પ્રણયમુ ચતં
નવૈ બ ધાેિવહ યાઃ॥ ૩૯૦૧॥
MSS@3902@1અ મ પ્રયાણસમયે કુ મઙ્ગલાિન િક રાેિદ ષ પ્રયતમે વદ કારણં મે ।
MSS@3902@2ભાેઃ પ્રાણનાથ િવરહાનલતીવ્રતાપ- ધૂમને વાિર ગ લતં મમ લાેચનાનામ્
॥ ૩૯૦૨॥
MSS@3903@1અ મદ શ્વરિવશ્વાસપ્રમાણને પ્રભાેઃ કૃપા ।
MSS@3903@2િવધાતું પ્રભવેત્ કાય સાહા યં ચ તથવૈ નઃ॥ ૩૯૦૩॥
MSS@3904@1અ મિદ્રપૂણામિનલાશનાનાં દત્તાે િનવાસઃ ખલુ ચ દનને ।
MSS@3904@2ઇતીવ રાષેાદ્ વ્યજનસ્ય વાયવુ્યર્શાષેયચ્ચ દનમઙ્ગસસં્થમ્॥ ૩૯૦૪॥
MSS@3905@1અ મદ્વરૈ શશ દમનુા યતે હ્ય ધકારઃ સારઙ્ગાક્ષ્યા મખુમનુગતઃ
કેશપાશચ્છલને ।
MSS@3905@2તં સશં્રુત્ય પ્રગ લતમહાઃ શીતર મ તદૈવ પ્રાપ્તઃ સવેાઘટનિવધયે
માલતીદામભઙ્ગ્યા॥ ૩૯૦૫॥
MSS@3906@1અ માકં જલ િવનાં જલ મદં સદ્વા જરા જવ્રજૈઃ પાતવં્ય
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પરરક્તરક્તમનસાં પ્તઃ પતીનાં ક્ષયઃ ।
MSS@3906@2મ વવૈં િકલ રાજરાજ પતે વ જૈત્રયાત્રાે સવે મ સી રાેિદ ત મ ક્ષકા
ચ હસ ત યાય ત વૈિર સ્ત્રયઃ॥ ૩૯૦૬॥
MSS@3907@1અ માકં પરમ દરસ્ય ચિરતં યદ્ય યવાચ્યં ભવેત્ વામી વં કથયા મ
તને ભવતઃ િક ચત્ પ્રયાદૂષણમ્ ।
MSS@3907@2શ્રીમદ્ રામ પ વયા રણમખુે પા ણગ્રહઃ સાદરં યસ્યાઃ સા સલતા
પરસ્ય હૃદયે દષૃ્ટા લુઠ તી મયા॥ ૩૯૦૭॥
MSS@3908@1અ માકં બત મ ડલે પ્રથમતઃ પત્યા કરઃ પાત્યતે
કા ચીકુ તલમ યદેશિવષયાન્ સતં્યજ્ય ભૂિર શ્રયઃ ।
MSS@3908@2ઇત્યાલાેક્ય કુચાૈ પયાે હદશૃાં તાૈ સનુીલાનનાૈ નાે નીચાેઽિપ પરાભવં
િવષહતે િક તાદશૃાવુન્નતાૈ॥ ૩૯૦૮॥
MSS@3909@1અ માકં વદર ચકં્ર બદર ચ તવાઙ્ગણે ।
MSS@3909@2વાદરાયણસ બ ધાદ્ યૂયં યૂયં વયં વયમ્॥ ૩૯૦૯॥
MSS@3910@1અ માકં વ્રતમેતદેવ યદયં કુ ેદરે ગરઃ શશુ્રષૂા મદનસ્ય
વક્ત્રમધુ ભઃ સતંપર્ણીયાેઽ ત થઃ ।
MSS@3910@2િન સ્ત્રશાઃ શતશઃ પત તુ શરસ છેદાેઽથવા યતામ્ આત્મીયં
કુલવત્મર્ પુિત્ર ન મનાગુ લઙ્ઘનીયં વયા॥ ૩૯૧૦॥
MSS@3911@1અ માકં સ ખ વાસસી ન ચરે ગ્રવૈેયકં નાે વલં નાે વક્રા ગ ત દ્ધતં
ન હ સતં નવૈા ત ક શ્ચન્મદઃ ।
MSS@3911@2િક વ યેઽિપ જના વદ ત સભુગાેઽ યસ્યાઃ પ્રયાે ના યતાે દૃ ષ્ટ
િન ક્ષપતી ત િવશ્વ મયતા મ યામહે દુઃ સ્થતમ્॥ ૩૯૧૧॥
MSS@3912@1અ માકમઙ્ગમઙ્ગં પ યાપેનતં મહાધનિનધાનમ્ ।
MSS@3912@2દાસીસતુાઃ િકમેતે વાદ ત િવટાઃ પ્રસઙ્ગને॥ ૩૯૧૨॥
MSS@3913@1અ માકમ યા સતમેતદ ત તાવદ્ભવત્યા હૃદયં ચરાય ।
MSS@3913@2બિહ વયાલંિક્રયાત મદાની- મુરાે મુરં િવ દ્વષતઃ શ્રયવે॥ ૩૯૧૩॥
MSS@3914@1અ માકમાત્મભૂભૂર્ વા હ તા માનવે હં સ યત્ ।
MSS@3914@2રે રે ક દપર્ તિન્નત્યમ્ અનઙ્ગ વં સદા તુ તે॥ ૩૯૧૪॥
MSS@3915@1અ માકમેકપદ અેવ મ દ્વક ણર્- મૂત લર સતાનુકૃ તિનનાદઃ ।
MSS@3915@2ગ ભીરમઙ્ગલ દઙ્ગસહસ્રજન્મા શ દા તરગ્રહણશ ક્તમપાકરાે ત
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॥ ૩૯૧૫॥
MSS@3916@1અ માત્ પરં બત યથાશ્રુ ત સં તાિન કાે નઃ કુલે િનવપનાિન
િનયચ્છતી ત ।
MSS@3916@2નનંૂ પ્રસૂ તિવકલને મયા પ્ર સક્તં ધાૈતાશ્રુશષેમુદકં િપતરઃ િપબ ત
॥ ૩૯૧૬॥
MSS@3917@1અ માદશૃાં નનૂમપુ યભા ં ન વાપેયાેગી ન પરાપેયાેગી ।
MSS@3917@2સન્ન યસદૂ્રપતયવૈ વેદ્યાે દાિરદ્ર્યમુદ્રાે ગુણરત્નકાષેઃ॥ ૩૯૧૭॥
MSS@3918@1અ માનવેિહ કલમાનલમાહતાનાં યષેાં પ્રચ ડમુસલૈરવદાતતવૈ ।
MSS@3918@2 નેહં િવમુચ્ય સહસા ખલતાં પ્રયા ત યે વ પપીડનવશાન્ન વયં
તલા તે॥ ૩૯૧૮॥
MSS@3919@1અ માન્ મા ભજ કાલકૂટભ ગિન વ ેઽિપ પદ્માલયે વ્યાધીભૂય કદથર્ય ત
બહુશાે માતિવકારા ઇમે ।
MSS@3919@2યચ્ચ નર્ િનર ક્ષતેચ્છિવષયં નવૈં શ ◌ૃણાે ત શ્રુ તઃ પ્રાણા
અેવ વરં પ્રયા ત ન પનુિનયાર્ ત વાચાે બિહઃ॥ ૩૯૧૯॥
MSS@3920@1અ માન્ િવ ચત્રવપષુ શ્ચર ષ્ઠલગ્ ાન્ કાે વા િવમુ ચ ત સખે યિદ વા
િવમુ ચ ।
MSS@3920@2હા હ ત કેિકવર હાિનિરયં તવવૈ ભપૂાલમૂધર્િન પનુભર્િવતા સ્થ તનર્ઃ
॥ ૩૯૨૦॥
MSS@3921@1અ માન્ સાધુ િવ ચ ત્ય સયંમધનાનુચ્ચૈઃ કુલં ચાત્મન વ યસ્યાઃ
કથમ યબા ધવકૃતાં નેહપ્ર ત્ત ચ તામ્ ।
MSS@3921@2સામા યપ્ર તપ ત્તપૂવર્ક મયં દારેષુ દૃ યા વયા ભાગ્યાયત્તમતઃપરં
ન ખલુ તદ્વાચ્યં વધૂબ ધુ ભઃ॥ ૩૯૨૧॥
MSS@3922@1અ મા ભઃ ક લતં પુરા ન ભવતી ભુક્તા ભઃ કૈરિપ પ્રાૈઢા માનવશા લની ત
ચ લતં ચેતઃ સકામં વિય ।
MSS@3922@2િધક્ વાં સ પ્ર ત સદ્ભજુઙ્ગજનતાસશં્લષેમાત વતી ગ યા સવર્જનસ્ય
વારવિનતવેાે ક્ષપેણીયા સ નઃ॥ ૩૯૨૨॥
MSS@3923@1અ મા ભઃ મયલાેલમાૈ લફલકૈમુર્ક્તાિવસારાિધપં વેદાેદ્ધારપરઃ કર તવ
પરં દાના બુપૂતઃ તુતઃ ।
MSS@3923@2િક તુ મા તલક ક્ષમ વ કિવ ભઃ િક નામ નાલાેક્યતે દષૃ્ટઃ પષ્ટતરં
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તવાિપ િન તઃ પાણાૈ સ વૈસાિરણઃ॥ ૩૯૨૩॥
MSS@3924@1અ મા ભશ્ચતુર બુરા શરશનાવચ્છેિદની ં મેિદની ં ભ્રા યદ્ ભનર્ સ કાેઽિપ
િન તષુગુણાે દષૃ્ટાે િવ શષ્ટાે જનઃ ।
MSS@3924@2યસ્યાગ્રે ચરસં ચતાિન હૃદયે દુઃખાિન સાખૈ્યાિન વા સજં ય
ક્ષણમેકમધર્મથવા િનઃશ્વસ્ય િવશ્રા યતે॥ ૩૯૨૪॥
MSS@3925@1અ મા લાેકાદૂ વર્મમુ ય ચાધાે મહત્તમ તષ્ઠ ત હ્ય ધકારમ્ ।
MSS@3925@2તદ્વૈ મહામાેહન મ દ્રયાણાં બુ ય વ મા વાં પ્રલભેત રાજન્॥ ૩૯૨૫॥
MSS@3926@1અ મશ્ચ દ્રમ સ પ્રસન્નમહ સ વ્યાકાષેકુ દ વ ષ પ્રાચીનં ખમપુેયુ ષ
વિય મનાગ્દૂરં ગતે પ્રેય સ ।
MSS@3926@2શ્વાસઃ કૈરવકાેરક ય ત મખંુ તસ્યાઃ સરાે ય ત ક્ષીરાેદ ય ત મન્મથાે
દગૃિપ ચ દ્રાક્ ચ દ્રકા તીય ત॥ ૩૯૨૬॥
MSS@3927@1અ મ તે શર સ તદા કા તે વૈદૂયર્સ્ફિટકસવુણાર્ઢ ે ।
MSS@3927@2શાેભાં વાં ન વહ ત તાં બદ્ધા સુ શ્લષ્ટા કુવલયમાલેયમ્॥ ૩૯૨૭॥
MSS@3928@1અ મઞ્ જગ ત મહત્યિપ િકમિપ ન તદ્વ તુ વેધસા િવિહતમ્ ।
MSS@3928@2અિન મત્તવ સલાયા ભવ ત યતાે માતુ પકારઃ॥ ૩૯૨૮॥
MSS@3929@1અ મઞ્ જડે જગ ત કાે નુ હ પ્રમાણ- કણર્ઃ કર નનુ ભવેદ્ દુિરતસ્ય
પાત્રમ્ ।
MSS@3929@2ઇત્યાગતં તમિપ યાેઽ લનમનુ્મમાથ માતઙ્ગ અેવ િકમતઃપરમુચ્યતેઽસાૈ
॥ ૩૯૨૯॥
MSS@3930@1અ મઞ્ જરામરણ ત્યુમહાતરઙ્ગ- મશ્રાેદધાૈ મહ ત સ પિરવતર્માનઃ ।
MSS@3930@2પુ ય લવને સકૃુતને નરા તર તઃ સ પ્રા ય તીરમભયં સખુમા ુવ ત
॥ ૩૯૩૦॥
MSS@3931@1અ મન્ કઃ પ્રભવેદ્યાેગાે હ્યસધંાયઽ મતાત્મિન ।
MSS@3931@2લઙ્ઘને કઃ સમથર્ઃ સ્યાદ્ ઋતે દેવં મહેશ્વરમ્॥ ૩૯૩૧॥
MSS@3932@1અ મન્ કર દ્રકરિનગર્ લતારિવ દ- ક દાનુકાિર ણ ચરં ચચક્રવાલે ।
MSS@3932@2ક મૈ ફલાય કુલટાકુલકાેિટહાેમં હંહાે ગાઙ્ક કુ ષે ક ણામપાસ્ય
॥ ૩૯૩૨॥
MSS@3933@1અ મન્ કાલે તુ યદ્યુક્તં તિદદાની ં િવધીયતામ્ ।
MSS@3933@2ગતં તુ નાનુશાેચ ત ગતં તુ ગતમવે િહ॥ ૩૯૩૩॥
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MSS@3934@1અ મન્ કુ જે િવનાિપ પ્રચલ ત પવનં વતર્તે કાેઽિપ નનંૂ પ યામઃ િક
ન ગ વેત્યનુસર ત ગણે ભીતભીતેઽભર્કાણામ્ ।
MSS@3934@2ત મન્ રાધાસખાે વઃ સખુયતુ િવલસન્ ક્ર ડયા કૈટભાિરવ્યાર્ત વાનાે
ગાિરપ્રબલવુરઘુરારાવરાૈદ્રાેચ્ચનાદાન્॥ ૩૯૩૪॥

MSS@3935@1અ મન્ કુિટલક લાેલદાેલાિવક્ષાે ભતેઽ ભ સ ।
MSS@3935@2હાસ્યહેતુઃ કથં સતેુઃ સકતામુ ષ્ટ ભભર્વેત્॥ ૩૯૩૫॥
MSS@3936@1અ મન્ કે લવને સગુ ધપવને ક્ર ડ પુરંધ્રીજને ગુ જદ્ ઙ્ગકુલે
િવશાલબકુલે કૂજ પક સકુંલે ।
MSS@3936@2ઉન્મીલન્નવપાટલાપિરમલે મ લીપ્રસનૂાકુલે યદે્યકાિપ ન માલતી િવક સતા
ત ક ન ર યાે મધુઃ॥ ૩૯૩૬॥
MSS@3937@1અ મન્ િદ ગ્વજયાેદ્યતે પ તરયં મે તાિદ ત યાય ત ક પં સા વકભાવ ચ ત
િરપુક્ષાેણી દ્રદારા ધરા ।
MSS@3937@2અસ્યવૈા ભમખું િનપત્ય સમરે યાસ્યદ્ ભ વ િનજઃ પ થા ભા વ ત
દૃ યતે બલમયઃ પ્રત્ય થ ભઃ પા થવૈઃ॥ ૩૯૩૭॥
MSS@3938@1અ મન્ નક્તમહિવવેકિવકલે કાલાધમે નીરદૈઃ સનંદ્ધરૈ ભતાે
િન દ્ધગગનાભાેગાસુ િદ ગ્ભ ત્તષુ ।
MSS@3938@2ભાનાનેર્ પ્રસર તુ નામ િકરણાઃ િક વસ્ય તજે વનઃ સત્તામાત્રપિરગ્રહેણ
િવકસ ત્યદ્યાિપ પદ્માકરાઃ॥ ૩૯૩૮॥
MSS@3939@1અ મન્નગ્ હ્યત િપનાક તા સલીલમ્ આબદ્ધવપેથુરધીરિવલાેચનાયાઃ ।
MSS@3939@2િવ ય તમઙ્ગલમહાષૈિધર શ્વરાયાઃ સ્ર તાેરગપ્ર તસરેણ કરેણ પા ણઃ
॥ ૩૯૩૯॥
MSS@3940@1અ મન્ન યુિદતે જગ ત્રયિદશામુ લાસહેતાૈ િદશામ્ આસ્ય લાિનહરે સધુારસિનધાૈ
દેવે િનશા વા મિન ।
MSS@3940@2વક્ત્રં મુિદ્રતમ બુજન્મ ભવતા ચેત્ િક તતઃ શાશ્વતં
નૈતસ્યેશ્વરમાૈ લમ ડનમણેગાર્ય ત િવશ્વે યશઃ॥ ૩૯૪૦॥
MSS@3941@1અ મન્ ન િનગુર્ણં ગાતે્રે અપત્યમપુ યતે ।
MSS@3941@2આકરે પદ્મરાગાણાં જન્મ કાચમણેઃ કુતઃ॥ ૩૯૪૧॥
MSS@3942@1અ મન્ન ભાેદ દ વિનજિનત ષ પ્રેક્ષમાણેઽ તિરકં્ષ મા કાક વ્યાકુલાે
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ભૂ ત શર સ શવક્રવ્યલેશાનશાન ।
MSS@3942@2ધત્તે મત્તેભકુ ભવ્ય તકરકરજગ્રામવ ગ્ર ગ્રદ્
ગ્રાસવ્યાસક્તમુક્તાધવ લતકવલાે ન હામત્ર સહઃ॥ ૩૯૪૨॥
MSS@3943@1અ મન્નીષદ્વ લતિવતત તાેકિવ ચ્છન્નભુગ્ ઃ િક ચ લીલાપે ચતિવભવઃ
પુ જતશ્ચાે થતશ્ચ ।
MSS@3943@2ધૂમાેદ્ગાર ત ણમિહષસ્ક ધનીલાે દવાગ્ ેઃ વૈરં સપર્ન્ જ ત ગગને
ગ વરાન્ પત્રભઙ્ગાન્॥ ૩૯૪૩॥
MSS@3944@1અ મન્ પર પરદ્વષેપ ષે પુ ષાયષુે ।
MSS@3944@2કેવલં મધુરા વાણી દદાત્યાનીય સાૈહૃદમ્॥ ૩૯૪૪॥
MSS@3945@1અ મન્ પ્રક ણર્પટવાસકૃતા ધકારે દષૃ્ટાે મનાઙ્મ ણિવભષૂણર મ લૈઃ ।
MSS@3945@2પાતાલમુદ્યતફણાકૃ તશ ◌ૃઙ્ગકાેઽયં મામદ્ય સં મરયતીવ ભજુઙ્ગલાેકઃ
॥ ૩૯૪૫॥
MSS@3946@1અ મન્ પ્રકૃ તમનાેજ્ઞે લગ્ ા પ્રાયેણ માન્મથી દૃ ષ્ટઃ ।
MSS@3946@2સુ દિર યતાે ભવત્યાઃ પ્ર તક્ષણં ક્ષીયતે મ યઃ॥ ૩૯૪૬॥
MSS@3947@1અ મન્ ભવૂલયે જનસ્ય મિહમા ભાગ્યને સં યતે નાે તત્રા ત િહ કારણં
પ્રયતતા નવૈાથ ક શ્ચદ્ ગુણઃ ।
MSS@3947@2કાકાયાશુ ચભાે જને િહ િવતરત્યુચ્ચૈ તુ લાેકાે બ લ મુક્તાહારપરાયણાય
શચુયે નાે હ ત હંસાય યત્॥ ૩૯૪૭॥
MSS@3948@1અ મન્ મરાૈ િકમપરં વચસામવાચ્યં મા મુ ચ પા થ મુહુરા શ્રતવ સલાે
ભૂઃ ।
MSS@3948@2અેતત્ વયા જલલવા મષલાલસને દષંૃ્ટ વલ પિરકરં સકતાિવતાનમ્
॥ ૩૯૪૮॥
MSS@3949@1અ મન્ મહત્યનવધાૈ િકલ કાલચકે્ર ધ યા તુ યે ક તપયે શકુયાે ગમખુ્યાઃ ।
MSS@3949@2લીના વદઙ્ ઘ્રયુગલે પિરશદુ્ધસ વા તાનાત્મન તવ નખાનવધારયામઃ
॥ ૩૯૪૯॥
MSS@3950@1અ મન્ મહામાેહમયે કટાહે સયૂાર્ ગ્ ના રાિત્રિદને ધનને ।
MSS@3950@2માસતુર્દવ પિરઘટ્ટનને ભૂતાિન કાલઃ પચતી ત વાતાર્॥ ૩૯૫૦॥
MSS@3951@1અ મન્ વષર્મહે ન વતર્ત ઇદં ય કામદેવાે સવે સ્થેયં પુિત્ર િનરન્નયા
તદધનુા િક ચન્ મખુે દ યતામ્ ।
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MSS@3951@2ઇત્યુક્તે જરતીજનને કથમ ય વ યવ વા તતઃ પયર્ તેઽહિન ક પતશ્ચ
કવલાે ધાૈતશ્ચ ધારાશ્રુ ભઃ॥ ૩૯૫૧॥
MSS@3952@1અ મન્ વસ તે ન નરાઃ સહ તે વધૂિવયાેગં ચ બલાસરાેગમ્ ।
MSS@3952@2કુરઙ્ગના ભદ્રવલપેભા ભભર્જ તુ દપૃ્તાઃ પ્રમદાઃ પ્ર લપ્તાઃ॥ ૩૯૫૨॥
MSS@3953@1અ મન્ સખે નનુ મ ણ વમહાસુ ભકે્ષ ચ તામણે વમપુલાે ભવ મા મ ણભૂર્ઃ ।
MSS@3953@2અદે્યદશૃા િહ મણયઃ પ્રભવ ત લાેકે યષેાં ણગ્રહણકાૈશલમવે
ભષૂા॥ ૩૯૫૩॥
MSS@3954@1અ મન્ સ્થતે િવપદભૂદ્ ઇ ત સં ચ ત્ય વજ્યર્તે ।
MSS@3954@2મૂઢૈઃ પિર ઢૈરાપ સવેકાે મઙ્ગલેચ્છુ ભઃ॥ ૩૯૫૪॥
MSS@3955@1અ મ વીરજનની ત જન યામ્ અ મ વીરરમણી ત રમ યામ્ ।
MSS@3955@2સમંદં વ્યદધદુ સકુચેતા તારતૂયર્તરલશ્ચ લતાેઽ યઃ॥ ૩૯૫૫॥
MSS@3956@1અ મ વીરતનયા વરવીર- પ્રેયસી ચ કુ વીરસિવત્રીમ્ ।
MSS@3956@2અદ્ય હૃદ્યસમરૈિર ત માતા કા ચદાહ તલકાક્ષતપવૂર્મ્॥ ૩૯૫૬॥
MSS@3957@1અ મૈ કરં પ્રિવતર તુ પા ન ક માદ્ અસ્યવૈ તત્ર યદભૂત્ પ્ર તભૂઃ
કૃપાણઃ ।
MSS@3957@2દૈવાદ્ યદા પ્રિવતર ત ન તે તદૈવ નેદંકૃપા િનજકૃપાણકરગ્રહાય
॥ ૩૯૫૭॥
MSS@3958@1અસ્ય ક્ષાે ણપતેઃ પરાધર્પરયા લક્ષીકૃતાઃ સખં્યયા
પ્રજ્ઞાચ રવેક્ષ્યમાણ ત મરપ્રખ્યાઃ િકલાક ત્તર્યઃ ।
MSS@3958@2ગીય તે વરમષ્ટમં કલયતા તને વ યાેદરાન્ મૂકાનાં પ્રકરેણ
કૂમર્રમણીદુગ્ધાેદધેઃ રાેધ સ॥ ૩૯૫૮॥
MSS@3959@1અસ્યત્યુચ્ચૈઃ શક લતવપુશ્ચ દનાે નાત્મગ ધં ને યર્ ત્રૈરિપ
મધુરતાં પીડ્યમાનાે જહા ત ।
MSS@3959@2યદ્વત્ વણ ન ચલ ત િહતં છન્નઘ્ ષ્ટાપેતપં્ત તદ્વત્ સાધુઃ
કુજનિનહતાેઽ ય યથા વં ન યા ત॥ ૩૯૫૯॥
MSS@3960@1અસ્ય દગ્ધાેદરસ્યાથ િક ન કુવર્ ત પ ડતાઃ ।
MSS@3960@2વાનર મવ વાગ્દેવી ં નતર્ય ત ગ્ હે ગ્ હે॥ ૩૯૬૦॥
MSS@3961@1અસ્ય પ્રચ ડભજુદ ડભવઃ કૃશાનુશ્ચ ડાંશચુ ડકર જત્
સમુહાપ્રતાપઃ ।
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MSS@3961@2પ્રત્ય થભપૂ તપલાશવનં િવદહ્ય પ્રાૈઢાસુ િદ બહુદાહમુર કરાે ત
॥ ૩૯૬૧॥
MSS@3962@1અસ્ય પ્રયાણષેુ સમગ્રશક્તેરગ્રેસરૈવાર્ જ ભ થતાિન ।
MSS@3962@2કુવર્ ત સામ ત શખામણીનાં પ્રભાપ્રરાેહા તમયં ર ં સ॥ ૩૯૬૨॥
MSS@3963@1અસ્ય શ્રીભાજેરાજસ્ય દ્વયમવે સદુુલર્ભમ્ ।
MSS@3963@2શત્રૂણાં શ ◌ૃઙ્ખલૈલાહં તામ્રં શાસનપત્રકૈઃ॥ ૩૯૬૩॥
MSS@3964@1અસ્ય નગ્ધસ્ય વણર્સ્ય િવપ ત્તદાર્ ણા કથમ્ ।
MSS@3964@2ઇદં ચ મખુમાધુય કથં દૂ ષતમ ગ્ ના॥ ૩૯૬૪॥
MSS@3965@1અસ્યાં નતે્રપથં મ યે ગતાયાં લાેલચ ષ ।
MSS@3965@2ભવ ત પ ચબાણસ્ય વબાણા અેવ વૈિરણઃ॥ ૩૯૬૫॥
MSS@3966@1અસ્યાં પ્રા ષ ચાતકૈજર્લકણા લ ધા ન ચેત્ િક તતાે ભાિવપ્રા ષ
દાસ્યતે દ્વગુણ મત્યભ્ર વયા ગ યતે ।
MSS@3966@2અેતેઽદૈ્યવ લયં વ્રજ ત થુકૈરેતત્ કુલીનાે ન ચેદ્ અેકઃ પ્રા ણ ત
તાવતવૈ કૃતમ ત્યત્રવૈ નઃ સશંયઃ॥ ૩૯૬૬॥
MSS@3967@1અસ્યાં મનુીનામિપ માેહમૂહે ગુમર્હાન્ ય કુચશલૈશીલી ।
MSS@3967@2નાનારદાહ્લાિદ મખંુ શ્રતાે વ્યાર્સાે મહાભારતસગર્યાેગ્યઃ॥ ૩૯૬૭॥
MSS@3968@1અસ્યાં વપવુ્યૂર્હિવધાનિવદ્યાં િક દ્યાેતયામાસ નવાં સ કામઃ ।
MSS@3968@2પ્રત્યઙ્ગસઙ્ગસુ્ફટલ ધભૂમા લાવ યસીમા યિદમામપુા તે॥ ૩૯૬૮॥
MSS@3969@1અસ્યાં સખે બિધરલાેકિનવાસભૂમાૈ િક કૂ જતને ખલુ કાેિકલ કાેમલને ।
MSS@3969@2અેતે િહ દૈવહતકા તદ ભન્નવણ વાં કાકમવે કલય ત કલાન ભજ્ઞાઃ
॥ ૩૯૬૯॥
MSS@3970@1અસ્યાઃ કચાનાં શ ખનશ્ચ િકનુ િવિધ કલાપાૈ િવમતેરગાતામ્ ।
MSS@3970@2તનેાયમે ભઃ િકમપૂ જ પુ પૈરભ સ દ વા સ િકમધર્ચ દ્રમ્॥ ૩૯૭૦॥
MSS@3971@1અસ્યાઃ કર હખ ડત- કા ડપટપ્રકટિનગર્તા દૃ ષ્ટઃ ।
MSS@3971@2પટિવગ લતિન કલષુા વદતે પીયષૂધારેવ॥ ૩૯૭૧॥
MSS@3972@1અસ્યાઃ કર પધર્નગધર્ન દ્ધબાર્લ વમાપત્ ખલુ પ લવાે યઃ ।
MSS@3972@2ભૂયાેઽિપ નામાધરસા યગવ કુવર્ન્ કથં વા તુ ન સ પ્રવાલઃ॥ ૩૯૭૨॥
MSS@3973@1અસ્યાઃ કણાર્વતંસને જતં સવ િવભષૂણમ્ ।

msubhsall.pdf 345



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@3973@2તથવૈ શાેભતેઽત્યથર્મ્ અસ્યાઃ શ્રવણકુ ડલમ્॥ ૩૯૭૩॥
MSS@3974@1અસ્યાઃ કા તસ્ય પસ્ય સવાપૈ યા તશાિયનઃ ।
MSS@3974@2અેકૈવ ગચ્છેત્ સાદૃ યં વચ્છાયા દપર્ણા શ્રતા॥ ૩૯૭૪॥
MSS@3975@1અસ્યાઃ કામિનવાસર યભવનં વક્ત્રં િવલાેક્યાદરાન્ િન શ્ચત્યેવ સધુાકરં
પ્રયતમં ભૂમીગતં શાેભનમ્ ।
MSS@3975@2નાસામાૈ ક્તકકૈતવને ચરા તારાિપ સા રાેિહણી મ યે ત દ્વરહાસિહ હૃદયા
ત સિંનિધ સવેતે॥ ૩૯૭૫॥
MSS@3976@1અસ્યાઃ કુશશેયદશૃઃ શ શશભુ્રશભંુ્ર નાસાગ્રવ ત
નવમાૈ ક્તકમાચકા ત ।
MSS@3976@2કૈલાસમાનસસરાવેરરાજહંસ્યા િનઃ ક્ષપ્તમ ડ મવ ગ્ર ત પુ ડર કે॥ ૩૯૭૬॥
MSS@3977@1અસ્યાઃ ખલુ ગ્ર થિનબદ્ધકેશ- મ લીકદ બપ્ર ત બ બવષેાત્ ।
MSS@3977@2 મરપ્રશ તી રજતાક્ષરેયં ષ્ઠસ્થલીહાટકપિટ્ટકાયામ્॥ ૩૯૭૭॥
MSS@3978@1અસ્યાઃ પદાૈ ચા તયા મહ તાવપેક્ષ્ય સાૈ યા લવભાવભાજઃ ।
MSS@3978@2 તા પ્રવાલસ્ય મહી હાણાં નીમહે પ લવશ દલ ધઃ॥ ૩૯૭૮॥
MSS@3979@1અસ્યાઃ પાટલપા ણ િઙ્કતમુરાે િનદ્રાકષાયે દશૃાૈ િનધાતાેઽધરશાે ણમા
િવલુ લતસ્ર તસ્ર ે મૂધર્ ઃ ।
MSS@3979@2કા ચીદામ દરશ્લથા ચલ મ ત પ્રાતિનખાતૈદૃર્શાેરે ભઃ
કામશરૈ તદદ્ભુતમભૂદ્ યન્મે મનઃ ક લતમ્॥ ૩૯૭૯॥
MSS@3980@1અસ્યાઃ પીઠાપેિવષ્ટાયા અ યઙ્ગં િવતનાેત્યસાૈ ।
MSS@3980@2લસચ્છ્ર ાે ણ ચલદ્વે ણ નટદુ્ગ પયાેધરમ્॥ ૩૯૮૦॥
MSS@3981@1અસ્યાઃ પીન તનવ્યાપ્તે હૃદયેઽ માસુ િનદર્યે ।
MSS@3981@2અવકાશલવાેઽ ય ત નાત્ર કુત્ર બભતુર્ નઃ॥ ૩૯૮૧॥
MSS@3982@1અસ્યાઃ સયંમવાન્ કચાે મધુકરૈર ય યર્માનાે
મુહુ ર્ઙ્ગીગાપેન ભશાપમ ચરાદુન્માષુ્ટર્કામાે િનજમ્ ।
MSS@3982@2સીમ તને કરેણ કાેમલ ચા સ દૂર બ દુચ્છલાદ્
આતપ્તાયસિપ ડમ ડલમસાવાદાતુમાકાઙ્ક્ષ ત॥ ૩૯૮૨॥
MSS@3983@1અસ્યાઃ સ ચા મર્ધુરેવ કા ઃ શ્વાસં િવતનેે મલયાિનલને ।
MSS@3983@2અમૂિન સનૂૈિવદધેઽઙ્ગકાિન ચકાર વાચં િપકપ ચમને॥ ૩૯૮૩॥
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MSS@3984@1અસ્યાઃ સપક્ષૈકિવધાેઃ કચાૈઘઃ સ્થાને મખુસ્યાપેિર વાસમાપ ।
MSS@3984@2પક્ષસ્થતાવદ્બહુચ દ્રકાેઽિપ કલાિપનાં યને જતઃ કલાપઃ॥ ૩૯૮૪॥
MSS@3985@1અસ્યાઃ સગર્િવધાૈ પ્ર પ તરભૂચ્ચ દ્રાે નુ કા તપ્રભઃ શ ◌ૃઙ્ગારૈકરસઃ
વયં નુ મદનાે માસાે નુ પુ પાકરઃ ।

MSS@3985@2વેદા યાસજડઃ કથં નુ િવષયવ્યા ત્તકાૈતૂહલાે િનમાર્તું પ્રભવને્
મનાેહર મદં પં પુરાણાે મુિનઃ॥ ૩૯૮૫॥
MSS@3986@1અસ્યાઃ સગર્િવધાૈ પ્ર પ તરહાે ચ દ્રાે ન સભંાવ્યતે નાે દેવઃ કુસમુાયુધાે
ન ચ મધુદૂર્રે િવિર ચઃ પ્રભુઃ ।
MSS@3986@2અેતન્મે મતમુ થતેયમ તાત્ કા ચત્ વયં સ ધનુા યા મ થાચલલાેિડતને
હરયે દ વા શ્રયં ર ક્ષતા॥ ૩૯૮૬॥
MSS@3987@1અસ્યાઃ સગુ ધનવકુઙુ્કમપઙ્કદત્તાે મુગ્ધશ્ચકા ત તલકાે મિદરેક્ષણાયાઃ ।
MSS@3987@2આિવષ્ટરાગમ ભરામમખુારિવ દ- િન ય દલગ્ મવ મે હૃદયં દ્વતીયમ્
॥ ૩૯૮૭॥
MSS@3988@1અસ્યાઃ વેદા બુ બ દુચ્યુત તલકતયા વ્યક્તવક્ત્રે દુકા તવેાર્રંવારેણ
વેગપ્રહણનગણનાકે લવાચા લતાયાઃ ।
MSS@3988@2ત પાતાે પાતતાલક્રમન મતદશૃ તા ડવાેત્તાલતાલી- લા લત્યા લાે ભતાઃ મઃ
પ્ર તપદમમનુા ક દુકક્ર િડતને॥ ૩૯૮૮॥
MSS@3989@1અસ્યાઙે્ક કષપટ્ટભા સચપલા શ્રીઃ વણર્રેખાયતે ધારાસારઘનં
સદુશર્નમદશ્ચકં્ર જગ પ ય ત ।
MSS@3989@2પ્રાેદ ચદ્વનમાલમ જન ચા દેહેન પીતા બરં
દૂરાેન્નીત શખ ડમ ડલ મદં પં હરેર બુદઃ॥ ૩૯૮૯॥
MSS@3990@1અસ્યા ધામસરાવેરે ભજુ બસે વક્ત્રારિવ દે ભ્રમન્ નતે્રભ્રૂભ્રમરે
સયુાવૈનજલે ક તૂિરકાપિઙ્કલે ।
MSS@3990@2વક્ષાજેપ્ર તકુ ભકુ ભદલનક્રાેધાદુપેત્ય દુ્રતં મગ્ શ્ચત્તમતંગજઃ
કથમસાવુ થાય િનયાર્સ્ય ત॥ ૩૯૯૦॥
MSS@3991@1અસ્યાનનસ્ય ભવતઃ ખલુ કાેિટરેષા ક ટાિરકા યિદ ભવેદિવશીણર્પણાર્ ।
MSS@3991@2યાેગ્યા ક્વ તે કરભ ક પતરાેલર્તાયા તે પ લવા િવમલિવદુ્રમભઙ્ગભાજઃ
॥ ૩૯૯૧॥
MSS@3992@1અસ્યા યાસાદ્ ગ્ર થવયર્સ્ય શ યઃ સવર્જ્ઞઃ સ્યાદ્ િવસુ્ફરચ્ચા બુ દ્ધઃ ।
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MSS@3992@2અથ કામં વે ત્ત ધમ ચ માેકં્ષ િનઃસદેંહં શી લતું પ ડતાેઽિપ
॥ ૩૯૯૨॥
MSS@3993@1અસ્યા મનાેહરાકારકબર ભારત જતાઃ ।
MSS@3993@2લ જયવે વને વાસં ચકુ્રશ્ચમરબિહણઃ॥ ૩૯૯૩॥
MSS@3994@1અસ્યામપવૂર્ ઇવ કાેઽિપ કલઙ્કિરક્તશ્ચ દ્રાેઽપરઃ િકમુત તન્મકર વજેન ।
MSS@3994@2રાેમાવલીગુણ મલ કુચમ દરેણ િનમર્ ય ના ભજલિધ ધ્રવુમુદૃ્ધતઃ
સ્યાત્॥ ૩૯૯૪॥
MSS@3995@1અસ્યા મખંુ િહમ ચનર્નુ ય દ્વધાત્રા સ પૂયર્ સવર્મવશષેતયાત્ર મુક્તઃ ।
MSS@3995@2આ યાનતામપુગતાેઽસ્ય ચા ચકા ત નાસાગ્રમાૈ ક્તક મષાદ તસ્ય બ દુઃ
॥ ૩૯૯૫॥
MSS@3996@1અસ્યા મખુશ્રીપ્ર ત બ બમવે જલાચ્ચ તાતાન્મુકુરાચ્ચ મત્રાત્ ।
MSS@3996@2અ ય યર્ ધત્તઃ ખલુ પદ્મચ દ્રાૈ િવભષૂણં યા ચતકં કદા ચત્
॥ ૩૯૯૬॥
MSS@3997@1અસ્યા મખુસ્યા તુ ન પૂણર્માસ્યં પૂણર્સ્ય જ વા મિહમા િહમાંશમુ્ ।
MSS@3997@2ભ્રૂલ મખ ડં દધદધર્ મ દુભાર્લ તીયઃ ખલુ યસ્ય ભાગઃ
॥ ૩૯૯૭॥
MSS@3998@1અસ્યા મખુને લાેકાનાં હૃતપઙ્કજકા તના ।
MSS@3998@2િનશાસુ ના શતા િનદ્રા કુમુદાના મવે દુના॥ ૩૯૯૮॥
MSS@3999@1અસ્યા મખુનેવૈ િવ જત્ય િનત્ય- પધ મલ કુઙુ્કમરાષેભાસા ।
MSS@3999@2પ્રસહ્ય ચ દ્રઃ ખલુ નહ્યમાનઃ સ્યાદેવ તષ્ઠ પિરવષેપાશઃ॥ ૩૯૯૯॥
MSS@4000@1અસ્યા મખુે દાવધરઃ સધુાભૂ બ બસ્ય યુક્તઃ પ્ર ત બ બ અેષઃ ।
MSS@4000@2તસ્યાથવા શ્રીદુ્રર્મભા જ દેશે સભંાવ્યમાનાસ્ય તુ િવદુ્રમે સા॥ ૪૦૦૦॥
MSS@4001@1અસ્યામાષેધયાે વલ તુ દધતુ જ્યાેતી ં ષ ક ટા અિપ પ્રાને્મીલ તુ
ભજુઙ્ગમાૈ લમણયઃ ક્ર ડ તુ દ પાઙુ્કરાઃ ।
MSS@4001@2પ્રષ્ટવ્યાઃ ખલુ યૂયમવે યિદ કાેઽ ય તં ગતે ભા વ ત
પ્રાૈડ્ઃઅ વા તપયાેિધમગ્ જગતીહ તાવલ બક્ષમઃ॥ ૪૦૦૧॥
MSS@4002@1અસ્યા યદષ્ટાદશ સિંવભજ્ય િવદ્યાઃ શ્રુતી દધ્રતુરધર્મધર્મ્ ।
MSS@4002@2કણાર્ ત ક ણર્ગભીરરેખઃ િક તસ્ય સખં્યવૈ નવા નવાઙ્કઃ॥ ૪૦૦૨॥
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MSS@4003@1અસ્યા યદાસ્યને પુર તરશ્ચ તરસૃ્કતં શીત ચા ધકારમ્ ।
MSS@4003@2સુ્ફટસુ્ફરદ્ભઙ્ ગકચચ્છલને તદેવ પશ્ચાિદદમ ત બદ્ધમ્॥ ૪૦૦૩॥
MSS@4004@1અસ્યાિરપ્રકરઃ શરશ્ચ પતેઃ સખં્યે પત તાવુભાૈ સી કારં ચ ન
સમંખુાૈ રચયતઃ ક પં ચ ન પ્રા ુતઃ ।
MSS@4004@2તદ્યુક્તં ન પનુિન ત્ત ભયાે ર્ગ ત યન્મુક્તયાેરેક તત્ર ભન ત્ત
મત્રમપરશ્ચા મત્ર મત્યદ્ભુતમ્॥ ૪૦૦૪॥
MSS@4005@1અસ્યા લલાટે ર ચતા સખી ભિવભાવ્યતે ચ દનપત્રલખેા ।
MSS@4005@2આપા ડુરક્ષામકપાેલ ભત્તાવનઙ્ગબાણવ્રણપિટ્ટકેવ॥ ૪૦૦૫॥
MSS@4006@1અસ્યા વપુ ષ તા યં શશૈવં વા કૃતા પદમ્ ।
MSS@4006@2 તઃ કાપા લકસ્યવે ન કેના યવધાયર્તે॥ ૪૦૦૬॥
MSS@4007@1અસ્યા વપુ ષ તુલાયાં શશૈવગુ ં ચ યાવૈનં હેમ ।
MSS@4007@2તુલય ત કુતુિકિન કામે ન નમ ત મ યાન્મનઃસચૂી॥ ૪૦૦૭॥
MSS@4008@1અસ્યાશ્ચેદલકાવલી કૃતમ લશ્રેણી ભરેણીદશૃઃ સાૈ દય યિદ
ચ ષાે તરલયાેઃ િક મન્મથસ્યાયુધૈઃ ।
MSS@4008@2કા પ્રી તઃ કનકારિવ દમુકુલે પીનાૈ તનાૈ ચેદતાે મ યે કા ચિદયં
મનાેભવકૃતા માયા જગન્માેિહની॥ ૪૦૦૮॥
MSS@4009@1અસ્યાશ્ચેદ્ ગ તસાૈકુમાયર્મધનુા હંસસ્ય ગવરલં સલંાપાે યિદ
ધાયર્તાં પર તવૈાર્ચંયમ વવ્રતમ્ ।
MSS@4009@2અઙ્ગાનામકઠાેરતા યિદ દષૃ પ્રાયવૈ સા માલતી કા તશ્ચેત્ કમલા િકમત્ર
બહુના કાષાયમાલ બતામ્॥ ૪૦૦૯॥
MSS@4010@1અસ્યા સભુર્જગઃ વકાેશસુ ષરાકૃષ્ટઃ સુ્ફર કૃ ણમા
ક પાને્મીલદરાલલીલવલન તષેાં ભયે ભૂભુ મ્ ।
MSS@4010@2સગં્રામષેુ િન ઙ્ગુલીમયમહા સદ્ધાષૈધીવી ધઃ પવાર્સ્યે િવિનવે ય
ઙ્ગુ લકતા યનૈાર્મ નાલ બતા॥ ૪૦૧૦॥

MSS@4011@1અસ્યા તિનમા મ યે પ્ર થમા કુચયાેદૃર્શાેશ્ચ ચા ચલ્યમ્ ।
MSS@4011@2ઊવાઃ ક્રમેણ ત્તાે- ન્નાહશ્ચ તુલ્યતાં દધ ત॥ ૪૦૧૧॥
MSS@4012@1અસ્યા તનુસ્ય દનસં મતાે વૈ સ મીનકેતજુર્ગતી ં િવજેતુમ્ ।
MSS@4012@2સકુઙુ્કમાલખે મષેણ વીરાે વ્યમાેચયચ્ચા તરાં પતાકામ્॥ ૪૦૧૨॥
MSS@4013@1અસ્યા તનાૈ િવરહતા ડવરઙ્ગભૂમાૈ વેદાેદ બ દુકુસમુા જ લમાિવક યર્ ।
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MSS@4013@2ના દ ં પપાઠ થવુપેથવુપેમાન- કા ચીલતાકલરવૈઃ મરસતૂ્રધારઃ
॥ ૪૦૧૩॥
MSS@4014@1અસ્યા તુઙ્ગ મવ તનદ્વય મદં િન ેવ ના ભઃ સ્થતા દૃ ય તે
િવષમાેન્નતાશ્ચ વલયાે ભત્તાૈ સમાયામિપ ।
MSS@4014@2અઙ્ગે ચ પ્ર તભા ત માદર્વ મદં નગ્ધ વભાવ શ્ચરં પ્રે ણા
મન્મખુચ દ્રમીક્ષત ઇવ મેરેવ વક્તી ત ચ॥ ૪૦૧૪॥
MSS@4015@1અસ્યાસ્ત્રાણમહાે િવયાેગદુિરતાદ માસુ કૃ વા કૃતી વૈરં ગચ્છ સ તત્તુ
િક િવ શ સ ત્રાસાવહં હ ત નઃ ।
MSS@4015@2વાચાલષેુ િદનષેુ કાેિકલ તૈ પ ચમપ્રક્રમૈઃ સજ્યાે નાસુ ચ
યા મની વશરણાઃ િક નામ કુમા વયમ્॥ ૪૦૧૫॥
MSS@4016@1અસ્યૈકસ્યાિપ કાયસ્ય સહ અ સ્થખ ડકાઃ ।
MSS@4016@2 થક્ થગ્ ગ મ ય ત િકમુતા યઃ પ્રયાે જનઃ॥ ૪૦૧૬॥
MSS@4017@1અસ્યવૈ ર ભાે તાવનનસ્ય દશૃવૈ સં િવતમન્મથસ્ય ।
MSS@4017@2વનં િવધાતા નનુ નીર નાં નીરાજનાથ િકમુ િન મમીતે॥ ૪૦૧૭॥
MSS@4018@1અસ્યવૈ સગાર્ય ભવ કરસ્ય સરાજે ષ્ટમર્મ હ તલખેઃ ।
MSS@4018@2ઇત્યાહ ધાતા હિરણેક્ષણાયાં િક હ તલખેીકૃતયા તયાસ્યામ્॥ ૪૦૧૮॥
MSS@4019@1અસ્યાેદરસ્ય પ્ર તતુલ્યશાેભં ના તી ત ધાત્રા ભવુનત્રયેઽિપ ।
MSS@4019@2સખં્યાનરેખા ઇવ સ પ્રયુક્તા તસ્રાે િવરેજુવર્લયઃ સદુત્યાઃ॥ ૪૦૧૯॥
MSS@4020@1અસ્યાવે રમણસ્ય પાવર્ણિવધુદ્વરૈાજ્યસ જં યશઃ
સવાર્ઙ્ગાે વલશવર્પવર્ત સતશ્રીગવર્િનવાર્ સ યત્ ।
MSS@4020@2ત ક બુપ્ર ત બ બતં િકમુ શર પજર્ યરા જ શ્રયઃ પયાર્યઃ િકમુ
દુગ્ધ સ ધપુયસાં સવાર્નવુાદઃ િકમુ॥ ૪૦૨૦॥
MSS@4021@1અસ્રં લાેચનકાેણ અેવ કૃપણદ્રવ્યાયતે સવર્દા ક ઠે કાકુવચઃ
પ્રસપુ્તકમલક્રાેડસ્થ ઙ્ગાયતે ।
MSS@4021@2હા રાવાે હૃદયે િવયાે ગકુલ કામા ભલાષાયતે વૈદેહીિવરહ વરાે
રઘપુતેરાપાકતાપાયતે॥ ૪૦૨૧॥
MSS@4022@1અસ્રમજસ્રં માેક્તું િધઙ્ નઃ કણાર્યતે નયને ।
MSS@4022@2દ્રષ્ટવં્ય પિરદષંૃ્ટ ત કૈશાેરં વ્રજસ્ત્રી ભઃ॥ ૪૦૨૨॥
MSS@4023@1અસ્રસ્રાેત તરઙ્ગભ્ર મષુ તર લતા માંસપઙે્ક લુઠ તઃ
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સ્થૂલા સ્થગ્ર થભઙ્ગૈધર્વલ બસલતાગ્રાસમાક પય તઃ ।
MSS@4023@2માયા સહસ્ય શાૈરેઃ સુ્ફરદ ણહૃદ ભાજેસશં્લષેભાજઃ
પાયાસદુત્યવક્ષઃસ્થલકુહરસરાેરાજહંસા નખા વઃ॥ ૪૦૨૩॥
MSS@4024@1અસ્રાક્ષીન્નવનીલનીરજદલાપેા તા તસૂ માયત- વઙ્માત્રા તિરતા મષં
યિદ વપનુતત્ પ્ર નાં પ તઃ ।
MSS@4024@2પ્રત્યગ્રક્ષરદસ્રિવસ્રિપ શતગ્રાસગ્રહં ગ્ હ્ણતાે
ગ્ ધ્ર વાઙ્ક્ષ કાં તનાૈ િનપતતઃ કાે વા કથં વારયેત્॥ ૪૦૨૪॥
MSS@4025@1અ વત ત્રાઃ સ્ત્રયઃ કાયાર્ઃ પુ ષૈઃ વૈિદવાિનશમ્ ।
MSS@4025@2િવષયષેુ ચ સ જ ત્યઃ સસં્થા ય હ્યાત્મનાે વશે॥ ૪૦૨૫॥
MSS@4026@1અ વા યાયઃ િપકાનાં મદનમખસમાર ભણસ્યાિધમાસાે િનદ્રાયા જન્મલગ્ ં
િકમિપ મધુ લહાં કાેઽિપ દુ ભક્ષકાલઃ ।
MSS@4026@2ઋ ષ્ટયાર્ત્રાે સકુાનાં મલયજમ તાં પા થકા તાકૃતા તઃ પ્રાલેયાને્મૂલમૂલં
સમજિન સમયઃ ક શ્ચદાૈ પા તકાેઽયમ્॥ ૪૦૨૬॥
MSS@4027@1અહંકાર ક્વાિપ વ્રજ જન હે મા વ મહ ભૂરભૂ મદર્પાર્ણામહમપસર
વં િપશનુ હે ।
MSS@4027@2અરે ક્રાેધ સ્થાના તરમનુસરાન યમનસાં િત્રલાેક નાથાે નઃ સુ્ફર ત હૃિદ
દેવાે હિરરસાૈ॥ ૪૦૨૭॥
MSS@4028@1અહંકારાે િધયં બ્રૂતે મનંૈ સપંુ્ત પ્રબાેધય ।
MSS@4028@2ઉ થતે પરમાન દે ન વં નાહં ન વૈ જગત્॥ ૪૦૨૮॥
MSS@4029@1અહં િકમ બા િકમભીષ્ટતાપદે તવે ત માતુધુર્િર તાત ચ્છયા ।
MSS@4029@2પ્રલાે યતુલ્યં પ્રવદ તમભર્કં મુદા હસઞ્ જઘ્ર ત મૂિધ્ન પુ યભાક્
॥ ૪૦૨૯॥
MSS@4030@1અહંકૃતેઃ પિરચ્છેદાન્ અિવદ્યામ ચ ત તથા ।
MSS@4030@2જિહ યનેાપેલ ધ તે કાિપ સ્યાિન્ન તુલાદ્ભુતા॥ ૪૦૩૦॥
MSS@4031@1અહં ચ વં ચ રાજે દ્ર લાેકનાથાવુભાવિપ ।
MSS@4031@2બહુવ્રીિહરહં રાજન્ ષષ્ઠ ત પુ ષાે ભવાન્॥ ૪૦૩૧॥
MSS@4032@1અહં ચ દેવન દ ચ કુશાગ્રીયિધયાવુભાૈ ।
MSS@4032@2નવૈ શ દા બુધેઃ પારં િકમ યે જડબુદ્ધયઃ॥ ૪૦૩૨॥
MSS@4033@1અહં તનીયાન તકાેમલશ્ચ તનદ્વયં વાેઢુમલં ન તાવત્ ।
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MSS@4033@2ઇતીવ ત સવંહનાથર્મસ્યા વ લત્રયં પુ ય ત મ યભાગઃ॥ ૪૦૩૩॥
MSS@4034@1અહં તાવન્ મહારાજે િપ વં નાપેલક્ષયે ।
MSS@4034@2ભ્રાતા ભતાર્ ચ બ ધુશ્ચ િપતા ચ મમ રાઘવઃ॥ ૪૦૩૪॥
MSS@4035@1અહં તનેાહૂતા િકમિપ કથયામી ત િવજને સમીપે ચાસીના
સરલહૃદય વાદવિહતા ।
MSS@4035@2તતઃ કણાપા તે િકમિપ વદતાઘ્રાય વદનં ગ્ હી વા ધ મ લં મમ
સ ખ િનપીતાેઽધરરસઃ॥ ૪૦૩૫॥
MSS@4036@1અહં ન ચેત્ સ્યાં મિય દુષ્ટભાવનામ્ ઇમે વ્રજેયનુર્ િનરાશ્રયા જનાઃ ।
MSS@4036@2તદેનસા યાજેયતઃ પરાન્ વયં મમવૈ યુક્તા ખલુ ન વપત્રપા॥ ૪૦૩૬॥
MSS@4037@1અહં નયનજં વાિર િનરાેઢુમિપ ન ક્ષમઃ ।
MSS@4037@2રામઃ સીતાિવયાેગાતા બબ ધ સિરતાં પ તમ્॥ ૪૦૩૭॥
MSS@4038@1અહં ન યા મ માનને માનને કલહં કૃથાઃ ।
MSS@4038@2િવરાેધમેત્ય કા તને કા તે ન પિરત યતે॥ ૪૦૩૮॥
MSS@4039@1અહંભાવાત્યયાે તુ સકુરાે ન કથચંન ।
MSS@4039@2ચેતનાયામહ ભાવાે ભાૈ તક્યાં િવ જતઃ સકૃત્ ।
MSS@4039@3આ યા ત્મક્યાં પનુશ્ચષૈ સ્ફ તઃ સુ્ફર ત નાેઽગ્રતઃ॥ ૪૦૩૯॥
MSS@4040@1અહં મમેત્યેવ ભવસ્ય બીજં ન મે ન ચાહં ભવબીજશા તઃ ।
MSS@4040@2બીજે પ્રનષે્ટ કુત અેવ જન્મ િનિર ધનાે વિહ્ન પૈ ત શા તમ્॥ ૪૦૪૦॥
MSS@4041@1અહં મહાનસાયાતઃ ક પતાે નરક તવ ।
MSS@4041@2મયા માંસાિદકં ભુક્તં ભીમં નીિહ માં બક॥ ૪૦૪૧॥
MSS@4042@1અહંયવુરવ ણનીજનમદાયતાેદવ્રત-
સુ્ફરચ્ચતુરપ ચમ વર જતા યપ ક્ષવ્રજઃ ।
MSS@4042@2રસાલત ણા કૃતામસમતુલ્યતામાત્મનાે િવહ તુ મહ કાેિકલઃ
ફ લનમ યમુદ્વ ક્ષતે॥ ૪૦૪૨॥
MSS@4043@1અહં રથાઙ્ગનામવે પ્રયા સહચર વ મે ।
MSS@4043@2અનનુજ્ઞાતસ પકાર્ ધાિરણી રજનીવ નાૈ॥ ૪૦૪૩॥
MSS@4044@1અહં વાે ર ક્ષતેત્યુ વા યાે ન રક્ષ ત ભૂ મપઃ ।
MSS@4044@2સ સહંત્ય િનહ તવ્યઃ શ્વવે સાને્માદ આતુરઃ॥ ૪૦૪૪॥
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MSS@4045@1અહં સદા પ્રાણસમં મહીભુ મ્ અયં તુ માં વે ત્ત પ ણાપેમમ્ ।
MSS@4045@2ઇતીવ કણષુ સવુણર્મ થનાં વખેદમાખ્યાતુમભૂત્ કૃતા પદમ્॥ ૪૦૪૫॥
MSS@4046@1અહં િહ સમંતાે રાજ્ઞાે ય અેવં મ યતે કુધીઃ ।
MSS@4046@2બલીવદર્ઃ સ િવજ્ઞેયાે િવષાણપિરવ જતઃ॥ ૪૦૪૬॥
MSS@4047@1અહ યહિન બાેદ્ધવ્યં િકમદ્ય સકૃુતં કૃતમ્ ।
MSS@4047@2દતં્ત વા દાિપતં વાિપ વાક્સાહ્યમિપ વાકૃ્કતમ્॥ ૪૦૪૭॥
MSS@4048@1અહ યહિન ભૂતાિન ગચ્છ ત ચરમાલયમ્ ।
MSS@4048@2શષેાઃ સ્થાવર મચ્છ ત િકમાશ્ચયર્મતઃપરમ્॥ ૪૦૪૮॥
MSS@4049@1અહ યહિન ભૂતાિન જત્યેવ પ્ર પ તઃ ।
MSS@4049@2અદ્યાિપ ન જત્યેકં યાેઽ થનં નાવમ યતે॥ ૪૦૪૯॥
MSS@4050@1અહ યહિન યાચ તં કાેઽવમ યેદ્ ગુ ં યથા ।
MSS@4050@2માજર્નં દપર્ણસ્યવે યઃ કરાે ત િદને િદને॥ ૪૦૫૦॥
MSS@4051@1અહ યહ યાત્મન અેવ તાવજ્જ્ઞાતું પ્રમાદ ખ લતં ન શક્યમ્ ।
MSS@4051@2પ્ર સુ કઃ કેન પથા પ્રયાતીત્યશષેતાે વેિદતુમ ત શ ક્તઃ॥ ૪૦૫૧॥
MSS@4052@1અહમિપ પરેઽિપ કવય તથાિપ મહદ તરં પિરજ્ઞેયમ્ ।
MSS@4052@2અૈક્યં રલયાેયર્દ્યિપ તત્ િક કરભાયતે કલભઃ॥ ૪૦૫૨॥
MSS@4053@1અહમ મ નીલક ઠ તવ ખલુ તુ યા મ શ દમાત્રેણ ।
MSS@4053@2નાહં જલધર ભવતશ્ચાતક ઇવ વનં યાચે॥ ૪૦૫૩॥
MSS@4054@1અહમહ મકાબદ્ધાે સાહં રતાે સવશં સિન પ્રસર ત મુહુઃ પ્રાૈઢસ્ત્રીણાં
કથા તદુિદને ।
MSS@4054@2ક લતપુલકા સદ્યઃ તાેકાેદ્ગત તનકાેરકે વલય ત શનૈબાર્લા વક્ષઃસ્થલે
તરલાં દશૃમ્॥ ૪૦૫૪॥
MSS@4055@1અહ મવ િદનલ મીઃ પ્રાે ષતપ્રાણનાથા વ મવ પ થક પ થા
મુક્તપા થાનુબ ધઃ ।
MSS@4055@2અયમિપ પરદેશઃ સાેઽિપ યત્રા સ ગ તા મદનમધુરમૂત િક થા
સ વરાેઽ સ॥ ૪૦૫૫॥
MSS@4056@1અહ મવ શૂ યમર યં વય મવ તનુતાં ગતાિન તાેયાિન ।
MSS@4056@2અ માક મવાેચ્છ્વાસા િદવસા દ ઘાર્શ્ચ તપ્તાશ્ચ॥ ૪૦૫૬॥
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MSS@4057@1અહ મહ કૃતિવદ્યાે વેિદતા સ કલાનાં ધનપ તરહમેકાે પલાવ યયુક્તઃ ।
MSS@4057@2ઇ ત કૃતગુ ગવર્ઃ ખદ્યતે િક જનાેઽયં ક તપયિદનમ યે સવર્મેતન્ન
િક ચત્॥ ૪૦૫૭॥
MSS@4058@1અહ મહ સ્થતવત્યિપ તાવક વમિપ તત્ર વસન્નિપ મામકઃ ।
MSS@4058@2ન તનુસગંતમાયર્ સસુગંતં હૃદયસગંતમવે સસુગંતમ્॥ ૪૦૫૮॥
MSS@4059@1અહમેકાે ન મે ક શ્ચન્ નાહમ યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
MSS@4059@2ન તં પ યા મ યસ્યાહં ન િહ સાેઽ ત ન યાે મમ॥ ૪૦૫૯॥
MSS@4060@1અહમેત્ય પતઙ્ગવત્મર્ના પનુરઙ્કાશ્રયણી ભવા મ તે ।
MSS@4060@2ચતુરૈઃ સરુકા મનીજનૈઃ પ્રય યાવન્ન િવલાે યસે િદિવ॥ ૪૦૬૦॥
MSS@4061@1અહમવે ગુ ઃ સદુા ણાનામ્ ઇ ત હાલાહલ તાત મા મ દૃ યઃ ।
MSS@4061@2નનુ સ ત ભવાદશૃાિન ભૂયાે ભવુનેઽ મન્ વચનાિન દુજર્નાનામ્॥ ૪૦૬૧॥
MSS@4062@1અહમવે બલી ન ચાપર ઇ ત બુ દ્ધઃ પ્રલયંકર ણામ્ ।
MSS@4062@2નિહ સ ત મહીતલે ક ત પ્રબલૈય િવ જતા બલાેદ્ધતાઃ॥ ૪૦૬૨॥
MSS@4063@1અહમવે મતાે મહીપતેિર ત સવર્ઃ પ્રકૃ ત વ ચ તયત્ ।
MSS@4063@2ઉદધેિરવ િન ગાશતે વભવન્નાસ્ય િવમાનના ક્વ ચત્॥ ૪૦૬૩॥
MSS@4064@1અહરન્ કસ્ય ચદ્ દ્રવં્ય યાે નરઃ સખુમાવસતે્ ।
MSS@4064@2સવર્તઃ શિઙ્કતઃ તનેાે ગાેગ્રામ મવાગતઃ॥ ૪૦૬૪॥
MSS@4065@1અહિનશં ગરણાેદ્યતાે જનઃ શ્રમં િવધત્તે િવષયેચ્છયા યથા ।
MSS@4065@2તપઃશ્રમં ચેત્ કુ તે તથા ક્ષણં િકમશ્નુતેઽન તસખંુ ન પાવનમ્
॥ ૪૦૬૫॥
MSS@4066@1અહિનશા વે ત રતાય ચ્છ ત ક્રમાે ણશીતાન્નકરાપર્ણાદ્ િવટે ।
MSS@4066@2િહ્રયા િવદગ્ધા િકલ તિન્નષેિધની યધત્ત સં યામધુરેઽધરેઽઙ્ગુ લમ્
॥ ૪૦૬૬॥
MSS@4067@1અહલ્યાકે લકાલેઽભૂત્ ક દપાર્ણાં શતદ્વયમ્ ।
MSS@4067@2ત પ ચબાણ ભન્નાક્ષઃ સહસ્રાક્ષાેઽ ધતાં ગતઃ॥ ૪૦૬૭॥
MSS@4068@1અહ તાિન સહ તાનામ્ અપદાિન ચતુ પદામ્ ।
MSS@4068@2ફ ગૂિન તત્ર મહતાં વાે વસ્ય વનમ્॥ ૪૦૬૮॥
MSS@4069@1અહહ કમર્કર ય ત ભપૂ ત નરપતીય ત કમર્કરં નરઃ ।
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MSS@4069@2જલિનધીય ત કૂપમપાં િનિધ ગતજલીય ત મદ્યમદાકુલઃ॥ ૪૦૬૯॥
MSS@4070@1અહહ િકમધનુા મુધવૈ બધ્નાસ્યનુ ચતકાિર ણ કણર્દ તપત્રમ્ ।
MSS@4070@2નનુ તવ ચટુલભ્રુ કણર્પા લભુર્વનિવલાેચનકાલસારપાશઃ॥ ૪૦૭૦॥
MSS@4071@1અહહ ગ્ હી ક્વ નુ કુશલી બદ્ધઃ સસંારસાગરે ક્ષપ્તઃ ।
MSS@4071@2કથમિપ લભતે પાેતં તનેાિપ િનમ જ ત િનતા તમ્॥ ૪૦૭૧॥
MSS@4072@1અહહ ચ ડ સમીરણ દા ણં િક મદમાચિરતં ચિરતં વયા ।
MSS@4072@2યિદહ ચાતકચ ચપુુટાેદરે પત ત વાિર તદેવ િનવાિરતમ્॥ ૪૦૭૨॥
MSS@4073@1અહહ નયને મ યાદગૃ્વત્ સદ ક્ષણવ જતે શ્રવણયુગલં દુ પતુ્રાે વા
ણાે ત ન ભા ષતમ્ ।
MSS@4073@2 ખલ ત ચરણદ્વ દં્વ માગ મદાકુલલાેકવદ્ વપુ ષ જરસા ણ વણા
વ્યપૈ ત કલત્રવત્॥ ૪૦૭૩॥
MSS@4074@1અહહ સહજમાેહા દેહગેહપ્રપ ચે નવરતમ તમગ્ ા કા મનીિવગ્રહા પ્તઃ ।
MSS@4074@2તદહ મહ િવહતુ સતંતામાેદમુગ્ધા વિહતમિહતકૃત્યં હ ત ના તઃ
મરા મ॥ ૪૦૭૪॥
MSS@4075@1અહા ય તમયા તાિન ઉદયા તા ચ શવર્ર ।
MSS@4075@2સખુસ્યા તઃ સદા દુઃખં દુઃખસ્યા તઃ સદા સખુમ્॥ ૪૦૭૫॥
MSS@4076@1અહાપયન્ પઃ કાલં ત્યાનામનવુ તનામ્ ।
MSS@4076@2કમર્ણામાનુ યેણ ત્ત સમનુક પયેત્॥ ૪૦૭૬॥
MSS@4077@1અહાયર્ઃ સવર્મ યસ્થઃ કા ચનદ્યુ તમુદ્વહન્ ।
MSS@4077@2સ પ્રદ ક્ષણયાેગ્ય વમ્ ઉપયા ત મહાેન્નતઃ॥ ૪૦૭૭॥
MSS@4078@1અહાયણ કદા ય યૈરસહંાયણ કેન ચત્ ।
MSS@4078@2 ત તક્ષાકવચનેવૈ સવ જય ત સં તઃ॥ ૪૦૭૮॥
MSS@4079@1અિહ પં ચ શાદૂર્લં દં્ધ ચ બાલકં તથા ।
MSS@4079@2પરશ્વાનં ચ મખૂ ચ સપ્ત સપુ્તાન્ ન બાેધયેત્॥ ૪૦૭૯॥
MSS@4080@1અિહસયવૈ ભૂતાનાં કાય શ્રેયાેઽમુશાસનમ્ ।
MSS@4080@2વાક્ ચવૈ મધુરા શ્લ ણા પ્રયાજે્યા ધમર્ મચ્છતા॥ ૪૦૮૦॥
MSS@4081@1અિહસા ધામ ધમર્સ્ય દુઃખસ્યાયતનં હા ।
MSS@4081@2સઙ્ગત્યાગઃ પદં મુક્તેયાગા યાસઃ પદં શચુઃ॥ ૪૦૮૧॥
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MSS@4082@1અિહસા પરમાે ધમર્ઃ અિહસા પરમા ગ તઃ ।
MSS@4082@2અિહસા પરમા પ્રી ત વિહસા પરમં પદમ્॥ ૪૦૮૨॥
MSS@4083@1અિહસા પરમાે ધમર્ તથાિહસા પરાે દમઃ ।
MSS@4083@2અિહસા પરમં દાનમ્ અિહસા પરમં તપઃ॥ ૪૦૮૩॥
MSS@4084@1અિહસા પરમાે યજ્ઞ તથાિહસા પરં બલમ્ ।
MSS@4084@2અિહસા પરમં મત્રમ્ અિહસા પરમં સખુમ્ ।
MSS@4084@3અિહસા પરમં સત્યમ્ અિહસા પરમં શ્રુતમ્॥ ૪૦૮૪॥
MSS@4085@1અિહસા પરમાે ધમા હ્યિહસવૈ પરં તપઃ ।
MSS@4085@2અિહસા પરમં દાનમ્ ઇત્યાહુમુર્નયઃ સદા॥ ૪૦૮૫॥
MSS@4086@1અિહસાપવૂર્કાે ધમા ય માત્ સવર્િહતે રતઃ ।
MSS@4086@2યૂકામ કુણદંશાદ ં ત માત્ તાનિપ રક્ષયેત્॥ ૪૦૮૬॥
MSS@4087@1અિહસા પ્રથમં પુ પં દ્વતીયે દ્રયિનગ્રહમ્ ।
MSS@4087@2 તીયં તુ દયા પુ પં તુર યં દાનપુ પકમ્॥ ૪૦૮૭॥
MSS@4088@1અિહસા સત્યમ તેયં ત્યાગાે મૈથનુવજર્નમ્ ।
MSS@4088@2પ ચ વેતષેુ વાક્યષેુ સવ ધમાર્ઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૪૦૮૮॥
MSS@4089@1અિહસા સત્યમ તેયં બ્રહ્મચયર્પિરગ્રહઃ ।
MSS@4089@2ઇષ્ટાિનષ્ટપરા ચ તા યમ અેષ પ્રક તતઃ॥ ૪૦૮૯॥
MSS@4090@1અિહસા સત્યમ તેયં શાૈચ મ દ્રયિનગ્રહઃ ।
MSS@4090@2અેતં સામા સકં ધમ ચાતવુર્ યઽબ્રવીન્મનુઃ॥ ૪૦૯૦॥
MSS@4091@1અિહસા સત્યમ તેયં શાૈચ મ દ્રયિનગ્રહઃ ।
MSS@4091@2દાનં દમાે દયા ક્ષા તઃ સવષાં ધમર્સાધનમ્॥ ૪૦૯૧॥
MSS@4092@1અિહસા સત્યવચનં સવર્ભૂતાનુક પનમ્ ।
MSS@4092@2શમાે દાનં યથાશ ક્ત ગાહર્ યાે ધમર્ ઉત્તમઃ॥ ૪૦૯૨॥
MSS@4093@1અિહસા સત્યવચનં સવર્ભૂતષેુ ચાજર્વમ્ ।
MSS@4093@2ક્ષમા ચવૈાપ્રમાદશ્ચ યસ્યૈતે સ સખુી ભવેત્॥ ૪૦૯૩॥
MSS@4094@1અિહસા સત્યવચનમ્ આ શસં્યં દમાે ઘ્ ણા ।
MSS@4094@2અેતત્ તપાે િવદુધ રા ન શર રસ્ય શાષેણમ્॥ ૪૦૯૪॥
MSS@4095@1અિહસા સૂ તા વાણી સતં્ય શાૈચં દયા ક્ષમા ।
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MSS@4095@2વ ણનાં લઙ્ ગનાં ચવૈ સામા યાે ધમર્ ઉચ્યતે॥ ૪૦૯૫॥
MSS@4096@1અિહસાસૂ તા તેયબ્રહ્માિકચનતારતમ્ ।
MSS@4096@2સપુાતં્ર મુિન ભઃ પ્રાેક્તં રાજદ્વષેિવવ જતમ્॥ ૪૦૯૬॥
MSS@4097@1અિહસ્રસ્ય તપાેઽક્ષ યમ્ અિહસ્રાે યજતે સદા ।
MSS@4097@2અિહસ્રઃ સવર્ભૂતાનાં યથા માતા યથા િપતા॥ ૪૦૯૭॥
MSS@4098@1અિહતં ચ િહતાકારં ધાષ્્ટર્યા જ પ ત યે નરાઃ ।
MSS@4098@2અવેક્ષ્ય મ ત્રબાહ્યા તે કતર્વ્યાઃ કૃત્યદૂષણાઃ॥ ૪૦૯૮॥
MSS@4099@1અિહતિહતિવચારશૂ યબુદ્ધઃે શ્રુ તસમયૈબર્હુ ભબર્િહ કૃતસ્ય ।
MSS@4099@2ઉદરભરણમાત્રકેવલેચ્છાેઃ પુ ષપશાેશ્ચ પશાેશ્ચ કાે િવશષેઃ
॥ ૪૦૯૯॥
MSS@4100@1અિહતાત્ પ્ર તષેધશ્ચ િહતે ચાનપુ્રવતર્નમ્ ।
MSS@4100@2વ્યસને ચાપિરત્યાગ સ્ત્રિવધં મત્રલક્ષણમ્॥ ૪૧૦૦॥
MSS@4101@1અિહતાદનપત્રપસ્ત્રસન્ન્ અ તમાત્રાે જ્ઝતભીરના તકઃ ।
MSS@4101@2િવનયાપેિહત વયા કુતઃ સદશૃાેઽ યાે ગુણવાનિવ મયઃ॥ ૪૧૦૧॥
MSS@4102@1અિહતુ ડકદષૃ્ટ નામ્ અશષેા ભાે ગનઃ પદમ્ ।
MSS@4102@2ન સવંતાર્ ગ્ સાર યે સ્થાતા યન્મખુમા તઃ॥ ૪૧૦૨॥
MSS@4103@1અિહતે પ્ર તષેધશ્ચ િહતે ચાનપુ્રવતર્નમ્ ।
MSS@4103@2વ્યસને ચાપિરત્યાગ સ્ત્રિવધં મત્રલક્ષણમ્॥ ૪૧૦૩॥
MSS@4104@1અિહતે િહતબુ દ્ધર પધીરવમ યેત મતાિન મિ ત્રણામ્ ।
MSS@4104@2ચપલઃ સહસવૈ સ પતન્ન્ અિરખડ્ગા ભહતઃ પ્રબુ યતે॥ ૪૧૦૪॥
MSS@4105@1અિહતે િહત મચ્છ ત િનસગાર્ત્ સરસા તુ યે ।
MSS@4105@2પીિડતાેઽપી દ ડાે િહ રસમવે દદાત્યરમ્॥ ૪૧૦૫॥
MSS@4106@1અિહભવનિવધાના યાયુધીકૃત્ય શલૈાન્ અમરજિયિન સૈ યે રક્ષસામાત્તકકે્ષ્ય
।
MSS@4106@2કથ મવ રણભૂમાૈ વતર્તે વાનરાણામ્ ઉપવનત વ લીપ લવાને્મા થ યૂથમ્
॥ ૪૧૦૬॥
MSS@4107@1અિહભષૂણાેઽ યભયદઃ સકુ લતહાલાહલાેઽિપ યાે િનત્યઃ ।
MSS@4107@2િદગ્વસનાેઽ ય ખલેશ તં શશધરશખેરં વ દે॥ ૪૧૦૭॥
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MSS@4108@1અિહર યમદાસીકં ગ્ હં ગાેરસવ જતમ્ ।
MSS@4108@2પ્ર તકૂલકલતં્ર ચ નરકસ્યાપરાે િવિધઃ॥ ૪૧૦૮॥
MSS@4109@1અિહરિહિર ત સભં્રમપદમ્ ઇતરજનઃ િકમિપ કાતરાે ભવતુ ।
MSS@4109@2િવહગપતેરાહારઃ સ તુ સરલ ણાલદલ ચરઃ॥ ૪૧૦૯॥
MSS@4110@1અિહરાજઃ પુ ષેઽ મન્ ધૂમ્રા ધાત્રી કુલ થવણાઽ મા ।
MSS@4110@2માહે દ્ર વહ ત શરા ભવ ત સફેનં સદા તાેયમ્॥ ૪૧૧૦॥
MSS@4111@1અિહિરપપુ તકા તાતાતસબંદ્ધકા તા- હરતનયિનહ પ્રાણદા વજસ્ય ।
MSS@4111@2સ ખસતુસતુકા તાતાતસ પજૂ્યકા તા- િપ શર સ પત તી હ્નવી નઃ
પનુાતુ॥ ૪૧૧૧॥
MSS@4112@1અિહિરવ જનયાેગં સવર્દા વજર્યેદ્ યઃ કુણ મવ વસુ નાર ં ત્યક્તકામાે િવરાગી ।
MSS@4112@2િવષ મવ િવષયાથાર્ન્ મ યમાનાે દુર તાઞ્ જય ત પરમહંસાે મુ ક્તભાવં
સમે ત॥ ૪૧૧૨॥
MSS@4113@1અિહ બડાલાે માતા અેડકા ચ સપુિત્રણી ।
MSS@4113@2આત્મભાગ્યં ન પ ય ત ભા ગનેય તુ પ ચમઃ॥ ૪૧૧૩॥
MSS@4114@1અહીનકાલં રા થ વાથ પ્રયિહતૈઃ સહ ।
MSS@4114@2પરાથ દેશકાલે ચ બ્રૂયાદ્ ધમાર્થર્સિંહતમ્॥ ૪૧૧૪॥
MSS@4115@1અહીનભજુગાધીશવપુવર્લયકઙ્કણમ્ ।
MSS@4115@2શલૈાિદન દચિરતં ક્ષતક દપર્દપર્કમ્॥ ૪૧૧૫॥
MSS@4116@1 ષપુંગવલ માણં શ ખપાવકલાેચનમ્ ।
MSS@4116@2સસવર્મઙ્ગલં નાૈ મ પાવર્તીસખમીશ્વરમ્॥ ૪૧૧૬॥
MSS@4117@1અહી દ્રાન્ પાતાલાદ્ િવષ મવ િનમ જ્યાેદ્ધર ત યઃ ય આ હ્ય વગ કવલય ત
સે દ્રાન્ સરુગણાન્ ।
MSS@4117@2મહી ં ભ્રા વા ભ્રા વા રઘનુલ પા યને િવ જતાઃ સ ત્યુઃ કાલં ન
ક્ષમત ઇ ત મા કાષ્ટર્ મન સ॥ ૪૧૧૭॥
MSS@4118@1અહૃતહૃદયાઃ સ તઃ સતં્ય બ્રવી મ િનશ યતાં િવિપનમધનુા ગ વા વાસાે
ગૈઃ સહ ક યતામ્ ।

MSS@4118@2સજુનચિરત વં સ ય મન્ ખલાેદયશા લિન પ્રભવ ત કલાૈ નાયં કાલાે
ગ્ હેષુ ભવાદશૃામ્॥ ૪૧૧૮॥
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MSS@4119@1અહેતુઃ પક્ષપાતાે ય તસ્ય ના ત પ્ર તિક્રયા ।
MSS@4119@2સ િહ નેહાત્મક ત તુર તભૂર્તાિન સીવ્ય ત॥ ૪૧૧૯॥
MSS@4120@1અહેતુ ભ્રૂકુિટ નવૈ સદા કુવ ત પા થવઃ ।
MSS@4120@2િવના દાષેેણ યાે ત્યાન્ રા ધમણ પાલયેત્॥ ૪૧૨૦॥
MSS@4121@1અહેિરવ ગુણાદ્ભીતાે મષ્ટાન્નાદ્યા િવષાિદવ ।
MSS@4121@2રાક્ષસી ય ઇવ સ્ત્રી યઃ સ િવદ્યામિધગચ્છ ત॥ ૪૧૨૧॥
MSS@4122@1અહાે અનાૈ ચતીયં તે હૃિદ શદુ્ધઽે યશદુ્ધવત્ ।
MSS@4122@2અઙ્કઃ ખલૈિરવાક પ નખૈ તી ણમખુૈમર્મ॥ ૪૧૨૨॥
MSS@4123@1અહાે અહં નમાે મહં્ય યદહં વી ક્ષતાેઽનયા ।
MSS@4123@2બાલયા ત્ર તસારઙ્ગચપલાયતનતે્રયા॥ ૪૧૨૩॥
MSS@4124@1અહાે અહીનામિપ લેહનં સ્યાદ્ દુઃખાિન નનંૂ પસવેનાિન ।
MSS@4124@2અેકાેઽિહના દષ્ટમપુૈ ત ત્યું માપને દષ્ટ તુ સગાતે્ર મત્રઃ॥ ૪૧૨૪॥
MSS@4125@1અહાે અહાે ભનર્ કલેિવદૂયતે સધુાસધુારામધુરં પદે પદે ।
MSS@4125@2િદને િદને ચ દનચ દ્રશીતલં યશાે યશાે દાતનયસ્ય ગીયતે॥ ૪૧૨૫॥
MSS@4126@1અહાે અહાે ભમર્િહમા િહમાગમે- ઽ ય ભપ્રપેદે પ્ર ત તાં મરાિદતામ્ ।
MSS@4126@2તપતુર્પૂતાર્વિપ મેદસાં ભરા િવભાવર ભિવભરાંબભૂિવરે॥ ૪૧૨૬॥
MSS@4127@1અહાે અૈશ્વયર્મત્તાનાં મત્તાના મવ માિનનામ્ ।
MSS@4127@2અસબંદ્ધા ગરાે ક્ષાઃ કઃ સહેતાનુશા સતા॥ ૪૧૨૭॥
MSS@4128@1અહાે કથમસીમેદં િહમનામ િવજૃ ભતે ।
MSS@4128@2ચરત્યેવ સહસ્રાંશાૈ ધવલં ત મરા તરમ્॥ ૪૧૨૮॥
MSS@4129@1અહાે કનકમાહા યં વક્તું કેનાિપ શક્યતે ।
MSS@4129@2નામસા યાદહાે ચતં્ર ધત્તૂરાેઽિપ મદપ્રદઃ॥ ૪૧૨૯॥
MSS@4130@1અહાે કાલસ્ય સૂ માેઽયં કાેઽ યલક્ષ્યક્રમઃ ક્રમઃ ।
MSS@4130@2ય પાકપિરણામને સવ યાત્ય ય પતામ્॥ ૪૧૩૦॥
MSS@4131@1અહાે િકમિપ તે શદંુ્ધ યશઃકુસમુમુદ્ગતમ્ ।
MSS@4131@2યસ્યાયમ તસ્ય દ બાલે દુબાર્હ્યપ લવઃ॥ ૪૧૩૧॥
MSS@4132@1અહાે કુિટલબુદ્ધ નાં દુગ્રાર્હ્યમસતાં મનઃ ।
MSS@4132@2અ યદ્વચ સ ક ઠેઽ યદ્ અ યદાેષ્ઠપુટે સ્થતમ્॥ ૪૧૩૨॥
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MSS@4133@1અહાે કેનેદશૃી બુ દ્ધદાર્ ણા તવ િન મતા ।
MSS@4133@2િત્રગુણા શ્રૂયતે બુ દ્ધનર્ તુ દા મયી ક્વ ચત્॥ ૪૧૩૩॥
MSS@4134@1અહાે ખલભજંુગસ્ય િવ ચત્રાેઽયં વધક્રમઃ ।
MSS@4134@2અ યસ્ય દશ ત શ્રાતે્રમ્ અ યઃ પ્રાણૈિવયજુ્યતે॥ ૪૧૩૪॥
MSS@4135@1અહાે ખલભજંુગસ્ય િવપર તાે વધક્રમઃ ।
MSS@4135@2કણ લગ ત ચા યસ્ય પ્રાણૈર યાે િવયજુ્યતે॥ ૪૧૩૫॥
MSS@4136@1અહાે ગુણાઃ સાૈ યતા ચ િવદ્વત્તા જન્મ સ કુલે ।
MSS@4136@2દાિરદ્ર્યા બુિધમગ્ સ્ય સવર્મેતન્ન શાેભતે॥ ૪૧૩૬॥
MSS@4137@1અહાે ગુણાનાં પ્રા યથ યત તે બહુધા નરઃ ।
MSS@4137@2મુક્તા યદથ ભગ્ ાસ્યા ઇતરેષાં ચ કા કથા॥ ૪૧૩૭॥
MSS@4138@1અહાે તમ ઇવેદં સ્યાન્ ન પ્રજ્ઞાયેત િકચન ।
MSS@4138@2રા ચેન્ન ભવે લાેકે િવભજન્ સા વસાધનુી॥ ૪૧૩૮॥
MSS@4139@1અહાેઽ તિનમાિહ જનસ્ય ચતં્ર પરં ચિરતં્ર ગિદતું ન યાેગ્યમ્ ।
MSS@4139@2મખુે િહ ચા યદૃ્ધિદ ભાવમ યત્ દેવાે ન ના ત કુતાે મનુ યઃ॥ ૪૧૩૯॥
MSS@4140@1અહાેઽ તબલવદૈ્દવં િવના તને મહાત્મના ।
MSS@4140@2યદસામ યર્યુક્તેઽિપ નીચવગ જયપ્રદમ્॥ ૪૧૪૦॥
MSS@4141@1અહાે ણાવે યા સકલજનતામાેહનકર િવદગ્ધા મુગ્ધાનાં હર ત
િવવશાનાં શમધનમ્ ।
MSS@4141@2િવપદ્દ ક્ષાદક્ષાસહતરલતારૈઃ પ્રણિયની- કટાક્ષૈઃ કૂટાક્ષૈઃ
કપટકુિટલૈઃ કામિકતવઃ॥ ૪૧૪૧॥
MSS@4142@1અહાે દાનમહાે વીયર્મ્ અહાે ધૈયર્મખ ડતમ્ ।
MSS@4142@2ઉદારવીરધીરાણાં હિરશ્ચ દ્રાે િનદશર્નમ્॥ ૪૧૪૨॥
MSS@4143@1અહાે િદવં્ય ચ વર્હ સ તવ સાિપ પ્રણિયની પરા ણામગ્રાહ્યં યવુ તષુ
વપુઃ સકં્રમય ત ।
MSS@4143@2સમાના ભજ્ઞાનં કથ મતરથા પ ય ત પુરાે ભવાનેક તસ્યાઃ
પ્ર તકૃ તમયીરેવ રમણીઃ॥ ૪૧૪૩॥
MSS@4144@1અહાે દુઃખમહાેદુઃખમહાે દુઃખં દિરદ્રતા ।
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MSS@4144@2તત્રાિપ પતુ્રભાયાર્ણાં બાહુલ્યમ તદુઃખદમ્॥ ૪૧૪૪॥
MSS@4145@1અહાે દુર તા જગતાે િવમૂઢતા િવલાેક્યતાં સં તદુઃખદાિયની ।
MSS@4145@2સસુા યમ યન્નિવધાનત તપાે યતાે જનાે દુઃખકરાેઽવમ યતે॥ ૪૧૪૫॥
MSS@4146@1અહાે દુર તા સસંારે ભાેગ ણા યયા હૃતાઃ ।
MSS@4146@2અનાૈ ચત્યાદક તશ્ચ દેવા અિપ ન બ ય ત॥ ૪૧૪૬॥
MSS@4147@1અહાે દુજર્સસંગાર્ન્ માનહાિનઃ પદે પદે ।
MSS@4147@2પાવકાે લાેહસઙ્ગને મુદ્ગરૈર ભહ યતે॥ ૪૧૪૭॥
MSS@4148@1અહાે દુજર્નસપર્સ્ય સપર્સ્ય મહદ તરમ્ ।
MSS@4148@2કણર્મ યસ્ય દશ ત અ યઃ પ્રાણૈિવયજુ્યતે॥ ૪૧૪૮॥
MSS@4149@1અહાે દૈ યમહાે કષં્ટ પારક્યૈઃ ક્ષણભઙ્ગુરૈઃ ।
MSS@4149@2યન્નાપેકુયાર્દ વાથમર્ત્યર્ઃ વજ્ઞા તિવગ્રહૈઃ॥ ૪૧૪૯॥
MSS@4150@1અહાે ધનમદા ધ તુ પ યન્નિપ ન પ ય ત ।
MSS@4150@2યિદ પ યત્યાત્મિહતં સ પ ય ત ન સશંયઃ॥ ૪૧૫૦॥
MSS@4151@1અહાે ધનાનાં મહતી િવદગ્ધતા સખુાે ષતાનાં કૃપણસ્ય વે મિન ।
MSS@4151@2વ્રજ ત ન ત્યાગદશાં ન ભાેગ્યતાં પરાં ચ કાં ચત્ પ્રથય ત
િન ર્ તમ્॥ ૪૧૫૧॥
MSS@4152@1અહાે ધનુ ષ નપૈુ યં મન્મથસ્ય મહાત્મનઃ ।
MSS@4152@2શર રમક્ષતં કૃ વા ભનત્ત્ય તગર્તં મનઃ॥ ૪૧૫૨॥
MSS@4153@1અહાે ધાત્રા પુરઃ ષં્ટ સાહસં તદનુ સ્ત્રયઃ ।
MSS@4153@2નૈતાસાં દુ કરં િક ચન્ િનસગાર્િદહ િવદ્યતે॥ ૪૧૫૩॥
MSS@4154@1અહાે ધાષ્્ટર્યમસાધનૂાં િન દતામનઘાઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@4154@2મુ ણતા મવ ચાૈરાણાં તષ્ઠ ચાૈરે ત જ પતામ્॥ ૪૧૫૪॥
MSS@4155@1અહાે નક્ષત્રરાજસ્ય સા ભમાનં િવચે ષ્ટતમ્ ।
MSS@4155@2પિરક્ષીણસ્ય વક્ર વં સ પૂણર્સ્ય સુ ત્તતા॥ ૪૧૫૫॥
MSS@4156@1અહાે નુ કષં્ટ સતતં પ્રવાસમ્ તતાેઽ તકષ્ટઃ પરગેહવાસઃ ।
MSS@4156@2કષ્ટાિધકા નીચજનસ્ય સવેા તતાેઽ તકષ્ટા ધનહીનતા ચ॥ ૪૧૫૬॥
MSS@4157@1અહાે નુ ચતં્ર પદ્માે થૈબર્દ્ધા ત તુ ભરદ્રયઃ ।
MSS@4157@2અિવદ્યમાના યાિવદ્યા તયા સવ વશીકૃતાઃ॥ ૪૧૫૭॥
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MSS@4158@1અહાે પૂણ સરઃ પષ્ટમ્ અ સ નાત્ર િવચારણા ।
MSS@4158@2લુઠ ત વિય યત્ સવ ના ત તુ કથચંન॥ ૪૧૫૮॥
MSS@4159@1અહાે પ્રકૃ તસાદૃ યં શ્લે મણાે દુજર્નસ્ય ચ ।
MSS@4159@2મધુરૈઃ કાપેમાયા ત કટુકૈ પશા ય ત॥ ૪૧૫૯॥
MSS@4160@1અહાે પ્રચ્છાિદતાકાયર્નપુૈ યં પરમં ખલે ।
MSS@4160@2યત્તષુા ગ્ િરવાન ચદર્હન્નિપ ન લક્ષ્યતે॥ ૪૧૬૦॥
MSS@4161@1અહાે પ્રભાવાે વાગ્દેવ્યા યન્માતંગિદવાકરઃ ।
MSS@4161@2શ્રીહષર્સ્યાભવત્ સ યઃ સમાે બાણમયૂરયાેઃ॥ ૪૧૬૧॥
MSS@4162@1અહાે પ્રમાદ ભગવાન્ પ્ર પ તઃ કૃશા તમ યા ઘિટતા ગેક્ષણા ।
MSS@4162@2યિદ પ્રમાદાદિનલને ભજ્યતે કથં પનુઃ શક્ષ્ય ત કતુર્મીદશૃમ્॥ ૪૧૬૨॥
MSS@4163@1અહાે બત ખલઃ પુ યૈમૂર્ખાઽ યશ્રુતપ ડતઃ ।
MSS@4163@2 વગુણાેદ રણે શષેઃ પરિન દાસુ વાક્પ તઃ॥ ૪૧૬૩॥
MSS@4164@1અહાે બત મહત્ કષં્ટ િવપર ત મદં જગત્ ।
MSS@4164@2યનેાપત્રપતે સાધુરસાધુ તને તુ ય ત॥ ૪૧૬૪॥
MSS@4165@1અહાે બત િવ ચત્રા ણ ચિરતાિન મહાત્મનામ્ ।
MSS@4165@2લ મી ં ણાય મ ય તે તદ્ભારેણ નમ ત ચ॥ ૪૧૬૫॥
MSS@4166@1અહાે બત સભા સ યૈિરયં માનૈાદધઃ કૃતા ।
MSS@4166@2સ તાે વદ ત ય સતં્ય સભાં ન પ્રિવશ ત વા॥ ૪૧૬૬॥
MSS@4167@1અહાે બત સિર પતેિરદમનાયર્ પં પરં યદુ વલ ચીન્ મણીન્
સુ ચરચ ચતાસ્થાગુણાન્ ।
MSS@4167@2જડરૈનપુયાે ગ ભઃ પરત અેત્ય લ ધા પદૈઃ ક્ષપત્યિનશમૂ જતૈઝર્ ગ ત
તન્મય વં ગતઃ॥ ૪૧૬૭॥
MSS@4168@1અહાે બાણસ્ય સધંાનં શરિદ મરભપૂતેઃ ।
MSS@4168@2અિપ સાેઽયં વષામીશઃ ક યારા શમપુાગતઃ॥ ૪૧૬૮॥
MSS@4169@1અહાે બ્રહ્મ યદેવસ્ય દષૃ્ટા બ્રહ્મ યતા મયા ।
MSS@4169@2યદ્દિરદ્રતમાે લ મીમ્ આ શ્લષ્ટાે બભ્રતાેર સ॥ ૪૧૬૯॥
MSS@4170@1અહાે ભવ ત સાદૃ યં દઙ્ગસ્ય ચ ખલસ્ય ચ ।
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MSS@4170@2યાવન્મખુગતાૈ તાૈ િહ તાવન્મધુરભા ષણાૈ॥ ૪૧૭૦॥
MSS@4171@1અહાે ભાયાર્ અહાે પતુ્રઃ અહાે આત્મા અહાે સખુમ્ ।
MSS@4171@2અહાે માતા અહાે ભ્રાતા પ ય માયાિવમાેિહતમ્॥ ૪૧૭૧॥
MSS@4172@1અહાે ભવુઃ સપ્તસમુદ્રવત્યા દ્વ પષેુ વષ વિધપુ યમેતત્ ।
MSS@4172@2ગાય ત યત્રત્યજના મુરારેઃ કમાર્ ણ ભદ્રા યવતારવ ત॥ ૪૧૭૨॥
MSS@4173@1અહાે મદાવલપેાેઽયમ્ અસારાણાં દુરાત્મનામ્ ।
MSS@4173@2કાૈરવાણાં મહીપ વમ્ અ માકં િકલ કાલજમ્॥ ૪૧૭૩॥
MSS@4174@1અહાે મહ ચ્ચત્ર મદં કાલગત્યા દુરત્યયા ।
MSS@4174@2આ ક્ષત્યુપાનદ્વૈ શરાે મુકુટસિેવતમ્॥ ૪૧૭૪॥
MSS@4175@1અહાે મહ વં મહતામપવૂ િવપ ત્તકાલેઽિપ પરાપેકારઃ ।
MSS@4175@2યથાસ્યમ યે પ તતાેઽિપ રાહાેઃ કલાિનિધઃ પુ યચયં દદા ત॥ ૪૧૭૫॥
MSS@4176@1અહાે મહીયસાં પુંસામ્ ઉપયુર્પિર પાૈ ષમ્ ।
MSS@4176@2રામેણાજગવં શભંાેભર્ગ્ મ ભાજેનાલવત્॥ ૪૧૭૬॥
MSS@4177@1અહાે માયા લં હૃદયહિરણાે યત્ર પ તતઃ સમુ થાતું ભૂયઃ પ્રભવ ત
ન િક ચત્ કથમિપ ।
MSS@4177@2ન ચેત્ તસ્ય ચ્છેત્તા પરમગુ વાક્યાપેન મતાે
િન ત્મજ્ઞાનાખુિવિવધદૃઢસદ્યુ ક્તદશનૈઃ॥ ૪૧૭૭॥
MSS@4178@1અહાે માયાબલં િવ ણાેઃ નેહબદ્ધ મદં જગત્॥
MSS@4179@1ક્વ દેહાે ભાૈ તકાેઽનાત્મા ક્વ ચાત્મા પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
MSS@4179@2કસ્ય કે પ તપતુ્રાદ્યા માેહ અેવ િહ કારણમ્॥ ૪૧૭૯॥
MSS@4180@1અહાે મે સાૈભાગ્યં મમ ચ ભવભૂતેશ્ચ ભ ણતં ઘટાયામારાે ય પ્ર તફલ ત
તસ્યાં લ ઘમિન ।
MSS@4180@2 ગરાં દેવી સદ્યઃ શ્રુ તક લતક હારક લકા- મધૂલીમાધુય ક્ષપ ત
પિરપૂત્ય ભગવતી॥ ૪૧૮૦॥
MSS@4181@1અહાે માેહઃ પુંસા મહ જગ ત તઃ િકલ શભુા જરા ત્યુવ્યાધીનિપ જય ત
યા િન પ્રભતયા ।
MSS@4181@2પર મા તાનાં વ્યસનશતમેતેઽિપ દધ ત વયં સુ વા તે યાે િવિદશ ત
સતુાન્ સા િવશ સતુમ્॥ ૪૧૮૧॥
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MSS@4182@1અહાે માેહાે વરાકસ્ય કાકસ્ય યદસાૈ પુરઃ ।
MSS@4182@2સર સ ત નર ન ત યદયં શ ખહંસયાેઃ॥ ૪૧૮૨॥
MSS@4183@1અહાે યષેાં વરં જન્મ સવર્પ્રા યપુ વનમ્ ।
MSS@4183@2સજુનસ્યવે યષેાં વૈ િવમખુા યા ત ના થનઃ॥ ૪૧૮૩॥
MSS@4184@1અહાે રઘુ શરાેમણેર ભનવપ્રતાપાવ લ-
પ્રચ ડિકરણપ્રથાપ્રસરસા વસાદાશ્વયમ્ ।
MSS@4184@2સરુાિધપ તર બુદાન્ કમલ મ દરા સવેતે િહમાંશરુિપ ચ દ્રમાઃ
સતતમ ભુધાૈ મ જ ત॥ ૪૧૮૪॥
MSS@4185@1અહાેરાત્રમયે લાેકે જરા પેણ સચંરન્ ।
MSS@4185@2 ત્યુગ્રર્સ ત ભૂતાિન પવનં પન્નગાે યથા॥ ૪૧૮૫॥
MSS@4186@1અહાેરાત્રા ણ ગચ્છ ત સવષાં પ્રા ણના મહ ।
MSS@4186@2આયૂં ષ ક્ષપય ત્યાશુ ગ્રી મે જલ મવાંશવઃ॥ ૪૧૮૬॥
MSS@4187@1અહાેરાત્રે િવભજતે સયૂા માનષુદૈિવકે ।
MSS@4187@2રાિત્રઃ વ ાય ભૂતાનાં ચેષ્ટાયૈ કમર્ણામહઃ॥ ૪૧૮૭॥
MSS@4188@1અહાે પમહાે પમ્ અહાે મખુમહાે મખુમ્ ।
MSS@4188@2અહાે મ યમહાે મ યમ્ અસ્યાઃ સારઙ્ગચ ષઃ॥ ૪૧૮૮॥
MSS@4189@1અહાે િવધાત વમતીવ બા લશાે ય વાત્મ ષ્ટ પ્ર ત પમીહસે ।
MSS@4189@2પરેઽનુ વત્યપરસ્ય યા તિવપયર્યશ્ચે વમ સ ધ્રવુઃ પરઃ॥ ૪૧૮૯॥
MSS@4190@1ન િહ ક્રમશ્ચેિદહ ત્યુજન્મનાેઃ શર િરણામ તુ તદાત્મકમર્ ભઃ ।
MSS@4190@2યઃ નેહપાશાે િનજસગર્ દ્ધયે વયં કૃત તે ત મમં િવ શ્ચ સ
॥ ૪૧૯૦॥
MSS@4191@1અહાે િવધાત્રા હતકેન નાથાર્ત્ કૃતાે િવયાેગાેઽિપ િવયાે ગનાં નઃ ।
MSS@4191@2રથાઙ્ગના ા મવ યને સીમા ન િવદ્યતે નાિપ સપક્ષવ વમ્॥ ૪૧૯૧॥
MSS@4192@1અહાે િવશાલં ભપૂાલ ભવુનિત્રતયાેદરમ્ ।
MSS@4192@2મા ત માતુમશક્યાેઽિપ યશાેરા શયર્દત્ર તે॥ ૪૧૯૨॥
MSS@4193@1અહાે િવષાદ યિધકાઃ સ્ત્રયાે રક્તિવમાિનતાઃ ।
MSS@4193@2અહાે અસવે્યાઃ સાધનૂાં રા નાેઽત વદ શનઃ॥ ૪૧૯૩॥
MSS@4194@1અહાે વૈ ચ યમેતસ્ય સસંારસ્ય િકમુચ્યતે ।
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MSS@4194@2ગુણાેઽિપ ક્લેશહેતુઃ સ્યાદ્ િવશ્રા તઃ ક ઠક દલે॥ ૪૧૯૪॥
MSS@4195@1અહાે સસંારવૈરસ્યં વૈરસ્યકારણં સ્ત્રયઃ ।
MSS@4195@2દાેલાલાેલા ચ કમલા રાેગાભાેગગેહં દેહમ્॥ ૪૧૯૫॥
MSS@4196@1અહાે સં તવે યેયં રાગાદ્યુદ્દ પનાેદ્યતા ।
MSS@4196@2રસમુ પાદ્ય સવષામ્ અ તે વૈરસ્યકાિરણી॥ ૪૧૯૬॥
MSS@4197@1અહાે સ સગં તલાકે િક પાપં ન િવનાશયેત્ ।
MSS@4197@2ન દદા ત સખંુ િક વા નરાણાં પુ યકમર્ણામ્॥ ૪૧૯૭॥
MSS@4198@1અહાે સમુદ્રગ ભીરધીર ચત્તમન વનઃ ।
MSS@4198@2કૃ વા યન યસામા યમ્ ઉ લખંે નાેિદ્ગર ત યે॥ ૪૧૯૮॥
MSS@4199@1અહાે સાહ જકં પ્રેમ દૂરાદિપ િવરાજતે ।
MSS@4199@2ચકાેરનયનદ્વ દ્વમ્ આહ્લાદય ત ચ દ્રમાઃ॥ ૪૧૯૯॥
MSS@4200@1અહાે સસુદશૃી ત્ત તુલાકાેટેઃ ખલસ્ય ચ ।
MSS@4200@2 તાેકેનાેન્ન તમાયા ત તાેકેનાયાત્યધાેગ તમ્॥ ૪૨૦૦॥
MSS@4201@1અહાે સ્ત્રીપ્રેરણા નામ રજસાલઙ્ ઘતાત્મનામ્ ।
MSS@4201@2પુંસાં વાત્યેવ સરસામાશયક્ષાેભકાિરણી॥ ૪૨૦૧॥
MSS@4202@1અહાે સ્થરઃ કાેઽિપ તવે સતાે યવુા ચરાય કણા પલશૂ યતાં ગતે ।
MSS@4202@2ઉપેક્ષતે યઃ શ્લથબ ધલ બનીજર્ટાઃ કપાેલે કલમાગ્રિપઙ્ગલાઃ॥ ૪૨૦૨॥
MSS@4203@1અહાે સ્થૈય તષેાં પ્રકૃ તિનયમે યઃ સકૃુ તનાં પ્ર તજ્ઞાતત્યાગાે નિહ
ભવ ત કૃચ્છ્ર ેઽિપ મહ ત ।
MSS@4203@2તથા િહ વ સનેાભરન મતધાત્રીભરદલત્- કટાહાેઽિપ વાઙ્ગં િકમુ
કમઠનાથશ્ચલય ત॥ ૪૨૦૩॥
MSS@4204@1અહાે િહ મે બહ્વપરાદ્ધમાયષુા યદ પ્રયં વાચ્ય મદં મયેદશૃમ્ ।
MSS@4204@2ત અેવ ધ યાઃ સહૃુદઃ પરાભવં જગત્યદૃ ટૈ્વવ િહ યે ક્ષયં
ગતાઃ॥ ૪૨૦૪॥
MSS@4205@1અહાૈ વા હારે વા બલવ ત િરપાૈ વા સહૃુિદ વા મણાૈ વા લાેષ્ટે વા કુસમુશયને
વા દષૃિદ વા ।
MSS@4205@2 ણે વા સૈ્ત્રણે વા મમ સમદશૃાે યા તુ િદવસાઃ ક્વ ચત્ પુ યેઽર યે
શવ શવ શવે ત પ્રલપતઃ॥ ૪૨૦૫॥
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MSS@4206@1અહ્ન સ્ત્રશ્ચતુર બુ ભઃ નપય સ વં પુ કરાવ જતૈભુર્ઙે્ક્ષ મે યતરા ણ
ભદ્ર ત ણા યશ્વ થપત્રા ણ ચ ।
MSS@4206@2પુ યાર યચરાેઽ સ ન પ્રિવશ સ ગ્રામં સકૃ કુ જર જ્ઞાનં ચેત્
િકયદ યુદે ત ન સમા બ્રહ્મષર્યાેઽિપ વયા॥ ૪૨૦૬॥
MSS@4207@1અિહ્ન ભાસ્કર મચ્છ ત રાત્રાવ તતજેસમ્ ।
MSS@4207@2અિહ્ન રાત્રાૈ ચ રા નમ્ ઇચ્છ ત ગુ ણનં પ્ર ઃ॥ ૪૨૦૭॥
MSS@4208@1અિહ્ન રિવદર્હ ત વ ચ દ્ધઃ પુ પધનુદર્હ ત પ્રબલાેઢમ્ ।
MSS@4208@2રાિત્રિદનં પનુર તરમ તઃ સં તર ત રવનેર્ તુ ક તાેઃ॥ ૪૨૦૮॥
MSS@4209@1આં જ્ઞાતં પતે વમવે િન ખલાં િનતં્ય બભ ષ ક્ષ ત શલૈે દ્રાઃ
વયમવે દુભર્રભરા તૈઃ પ્રત્યુતાધાે વ્રજેત્ ।

MSS@4209@2અસ્યાશ્ચાેદ્ધરણે ક્ષમાેઽિપ ન પર વત્તાે વરાહાિદકઃ
પશ્વાદેભર્રણિક્રયાિનપુણતા નવૈ પ્રભાગાેચરઃ॥ ૪૨૦૯॥
MSS@4210@1આઃ કષં્ટ વનવા સસા યકૃતયા સદ્ધાશ્રમશ્રદ્ધયા પ લી ં બાલકુરઙ્ગ
સ પ્ર ત કુતઃ પ્રાપ્તાેઽ સ ત્યાેમુર્ખમ્ ।
MSS@4210@2યત્રાનેકકુરઙ્ગકાેિટકદનક્ર ડાે લસ લાેિહત- સ્રાેતાે ભઃ પિરપૂરય ત
પિરખામુડ્ડામરાઃ પામરાઃ॥ ૪૨૧૦॥
MSS@4211@1આઃ કષં્ટ સિુવવેકશૂ યહૃદયૈઃ સસંગર્માપં્ત ચ તૈિવક્ર તં
બદરૈઃ સમં ક્ષ તતલે કુગ્રામસી સુ્ફટમ્ ।
MSS@4211@2સિંવષં્ટશઠગાઢમૂઢવદને ધૂ કારદૂર કૃતં િક નાત્યગુણાે
જનાે ગુણમતાે મુક્તાફલં રાેિદ ત॥ ૪૨૧૧॥
MSS@4212@1આઃ કષ્ટમપ્રઃઋષ્ટાઃ શષ્ટા અિપ િવત્તચાપલાિવષ્ટાઃ ।
MSS@4212@2અ યાપય ત વેદાન્ આદાય ચરાય મા સ મા સ તમ્॥ ૪૨૧૨॥
MSS@4213@1આઃ િકમથર્ મદં ચેતઃ સતામ ભાેિધદુભર્રમ્ ।
MSS@4213@2ઇ ત કુ્રધવે દુવધાઃ પરદુઃખૈરપૂરયત્॥ ૪૨૧૩॥
MSS@4214@1આઃ પાકં ન કરાે ષ પાિપિન કથં પાપી વદ યઃ િપતા ર ડે જ પ સ િક
તવવૈ જનની ર ડા વદ યા વસા ।
MSS@4214@2િનગર્ચ્છ વિરતં ગ્ હાદ્ બિહિરતાે નેદં વદ યં ગ્ હં હા હા નાથ
મમાદ્ય દેિહ મરણં રસ્ય ભાગ્યાેદયઃ॥ ૪૨૧૪॥
MSS@4215@1આઃ પાત્રી સ્યામકૃતકઘનપ્રેમિવસ્ફાિરતાનાં સવ્રીડાનાં
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સકલકરણાન દનાિડધમાનામ્ ।
MSS@4215@2તષેાં તષેાં હૃદયિનિહતાકૂતિન ય દનતે્ર-વ્યાપારાણાં પનુરિપ તથા
સભુ્રવુાે િવભ્રમાણામ્॥ ૪૨૧૫॥
MSS@4216@1આઃ સવર્તઃ સુ્ફરતુ કૈરવમાિપબ તુ જ્યાે નાકર ભમુદરંભરયશ્ચકાેરાઃ ।
MSS@4216@2યાતાે યદેષ ચરમાચલમૂલચુ બી પઙે્ક હપ્રકર ગરણપ્રદ પઃ॥ ૪૨૧૬॥
MSS@4217@1આઃ સીતે પ તગવર્િવભ્રમભરભ્રા તભ્રમદ્બા ધવ- પ્ર વંસ મતકા તમત્
તવ તદા તં યદેતન્મખુમ્ ।
MSS@4217@2સ પ્રત્યેવ હઠાત્ તદેષ કુ તે કેશાેચ્ચયાકષર્ણ-

ત્રાસાેત્તાિનતલાેલલાેચનપતદ્બા પ લુતં રાવણઃ॥ ૪૨૧૭॥
MSS@4218@1આક ઠદષૃ્ટ શરસા યિવભાવ્યપાશ્વર્- ષ્ઠાેદરેણ
ચર ગ્ભ પાસ્યમાનઃ ।
MSS@4218@2નાભીસરાે હજુષા ચતુરાનનને શતેે િકલાત્ર ભગવાનરિવ દનાભઃ॥ ૪૨૧૮॥
MSS@4219@1આક ઠાિપતક ચુકા ચલમુરાે હ તાઙ્ગુલીમુદ્રણા-
માત્રાસિૂત્રતહાસ્યમાસ્યમલસાઃ પ ચા લકાકેલયઃ ।
MSS@4219@2 તયર્ગ્લાેચનચે ષ્ટતાિન વચસાં ચ્છેકાે ક્તસકં્રા તય તસ્યાઃસીદ ત
શશૈવે પ્ર તકલં કાેઽ યષે કે લક્રમઃ॥ ૪૨૧૯॥
MSS@4220@1આક પયન્ ફલભરાનતશા લ લમ્ આનતર્યં ત વરાન્ કુસમુાવનમ્રાન્ ।
MSS@4220@2ઉ ફુ લપઙ્કજવનાં ન લની ં િવધુ વન્ યનૂાં મનશ્ચલય ત પ્રસભં
નભ વાન્॥ ૪૨૨૦॥
MSS@4221@1આક પત ક્ષ ત તા મહતા િનકામં હેલા ભભૂતજલિધિત્રતયને યસ્ય ।
MSS@4221@2વીયણ સહં ત ભદા િવહતાેન્નતને ક પા તકાલિવ તઃ પવનાેઽનુચકે્ર
॥ ૪૨૨૧॥
MSS@4222@1આક પતાિન હૃદયાિન મન વનીનાં વાતૈઃ પ્રફુ લસહકારકૃતાિધવાસઃૈ ।
MSS@4222@2સબંાિધતં પર તસ્ય મદાકુલસ્ય શ્રાતે્ર પ્રયૈમર્ધુકરસ્ય ચ
ગીતનાદૈઃ॥ ૪૨૨૨॥
MSS@4223@1આકરઃ કારણં જ તાેદાજર્ યસ્ય ન યતે ।
MSS@4223@2કાલકૂટઃ સધુા સ ધાેઃ પ્રા ણનાં પ્રાણહારકઃ॥ ૪૨૨૩॥
MSS@4224@1આકરઃ સવર્શાસ્ત્રાણાં રત્નાના મવ સાગરઃ ।
MSS@4224@2ગુણનૈર્ પિરતુ યામાે યસ્ય મ સિરણાે વયમ્॥ ૪૨૨૪॥
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MSS@4225@1આકરપ્રભવઃ કાેશઃ કાેશાદ્દ ડઃ પ્ર યતે ।
MSS@4225@2 થવી કાેશદ ડા યાં પ્રા યતે કાેશભષૂણા॥ ૪૨૨૫॥
MSS@4226@1આકણર્પ લતઃ યામાે વયસાશી તપ ચકઃ ।
MSS@4226@2રણે પયર્ચરદ્ દ્રાેણાે દ્ધઃ ષાેડશવષર્વત્॥ ૪૨૨૬॥
MSS@4227@1આકણર્મુ લસ ત માતરપાઙ્ગદેશે કાલા જનને ઘિટતા તવ ભા ત રેખા ।
MSS@4227@2શવૈાલપઙ્ ક્તિરવ સતંતિન જહાન- કા યપૂરપદવી ક લતાનુબ ધા
॥ ૪૨૨૭॥
MSS@4228@1આ કણર્મૂલમપકૃત્ય ધનુઃ સબાણં મ યવે િક પ્રહર સ મર બદ્ધકાપેઃ ।
MSS@4228@2તસ્યાં મુહુઃ ક્ષપ શરાન્ હિરણેક્ષણાયાં તન્મન્મથાેઽિપ ભવ મન્મથ
અેવ મા ભૂઃ॥ ૪૨૨૮॥
MSS@4229@1આકણર્ય વ મમમ યપુગ ય વાદં નાતુ કાેઽિપ યિદ વા હૃદયં
શ્રુતીનામ્ ।
MSS@4229@2તસ્યા યસખં્યભવબ ધશતા જતાેઽયં દ્વતૈભ્રમાે ગલતુ જન્મશતૈઃ
િકયદ્ ભઃ॥ ૪૨૨૯॥
MSS@4230@1આકણર્ય સરાે ક્ષ વચનીય મદં ભુિવ ।
MSS@4230@2શશાઙ્ક તવ વક્ત્રેણ પામરૈ પમીયતે॥ ૪૨૩૦॥
MSS@4231@1આકણાર્ તિવસિપણઃ કુવલયચ્છાયામષુશ્ચ ષઃ ક્ષપેા અેવ તવાહર ત
હૃદયં િક સભં્રમેણામનુા ।
MSS@4231@2મુગ્ધે કેવલમેતદાિહતનખાે ખાતાઙ્કમુ પાંશલુમ્
બાહ્વાેમૂર્લમલીકમુક્તકબર બ ધચ્છલાદ્ દ શતમ્॥ ૪૨૩૧॥
MSS@4232@1આક ણતાિન ર સતાિન યયા પ્રસપર્ત્ પ્રદ્યુ રાજરથિનઃ વનસાેદરા ણ ।
MSS@4232@2ઉચ્ચૈ રણચ્ચરણનપૂુરયા પુર યા ક્ષપં્ર પ્રયં કુિપતયાિપ
તયા ભસસ્રે॥ ૪૨૩૨॥
MSS@4233@1આક યર્ ગ જતં ઘાેરં જલદાનાં સમાગમે ।
MSS@4233@2બાલા િવધૂતલ જેવ સત્રાસં શ્લ ય ત પ્રયમ્॥ ૪૨૩૩॥
MSS@4234@1આક યર્ ગ જતરવં ઘનગ જતુલ્યં સહસ્ય યા ત વનમ યિદભા
ભયાતાર્ઃ ।
MSS@4234@2તત્રવૈ પાૈ ષિનિધઃ વકુલને સાધ દપાદુ્ધરાે વસ ત વીતભયાે
વરાહઃ॥ ૪૨૩૪॥
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MSS@4235@1આક યર્ જયદેવસ્ય ગાેિવ દાન દની ગરઃ ।
MSS@4235@2બા લશાઃ કા લદાસાય હય તુ વયં તુ ન॥ ૪૨૩૫॥
MSS@4236@1આક યર્ તે તપનતનયગ્રામસલંાપઘાષેા મ દં મ દં ગ્રસ ત િનયતઃ
કાલપાશાેઽિપ ક ઠે ।
MSS@4236@2આ ચ્છ તે કૃત જગ મષાસભં્રમાઃ પ્રાણવાતા નવૈેદાનીમિપ
િવષયવૈમખુ્યમ યે ત ચેતઃ॥ ૪૨૩૬॥
MSS@4237@1આક યર્ ભપૂાલ યશ વદ યં િવધનૂય તીહ ન કે શરાં સ ।
MSS@4237@2િવશ્વંભરાભઙ્ગભયને ધાત્રા નાકાિર કણા ભજુગેશ્વરસ્ય॥ ૪૨૩૭॥
MSS@4238@1આક યર્ મામવાદ દ્ ધ યા તા યવુતયઃ સ ખ કઠાેરાઃ ।
MSS@4238@2યા િવષહ તે દ ઘર્- પ્રયતમિવરહાનલાસારમ્॥ ૪૨૩૮॥
MSS@4239@1આક યર્ વાણીઃ પાૈરાણીમર્યૈતદવધાિરતમ્ ।
MSS@4239@2 તષ્ઠ તુ દેવા દેવ્યાેઽિપ સવે્યાે નારાયણઃ પરઃ॥ ૪૨૩૯॥
MSS@4240@1આક યર્ વારવિનતાપિઠતં સભાયાં સ પૂરણં સપિદ પાદમુદારભાવઃ ।
MSS@4240@2યઃ કા લદાસમરણં હૃિદ િન શ્ચકાય ભાજેઃ સ અેવ પરમં ભુિવ ભાવબાેદ્ધા
॥ ૪૨૪૦॥
MSS@4241@1આક યર્ સગંરમહાણર્વચે ષ્ટતાિન ગાેષ્ઠ રસાહૃતજનસ્ય મનાેિવકારઃ ।
MSS@4241@2અઙ્ગે કરાે ત પુલકં નયને િવકાશં કા ત ચ કામિપ મખુે સુ્ફરણં
ચ બાહ્વાેઃ॥ ૪૨૪૧॥
MSS@4242@1આક યર્ મરયાવૈરાજ્યપટહં મૂતનૂત્ન વિન ત્ય કેિકકુટુ બકસ્ય
દધતં મ દ્રાં દઙ્ગિક્રયામ્ ।
MSS@4242@2ઉન્મીલન્નવનીલક દલદલવ્યાજેન રાેમા ચતા હષણવે સમુ ચ્છ્ર તાન્
વસમુતી દધ્રે શલી ધ્ર વ ન્॥ ૪૨૪૨॥
MSS@4243@1આક યાર્મ્રફલ તુ ત જલમભૂત્ તન્નાિરકેલા તરં પ્રાયઃ ક ટિકતં
તથવૈ પનસં તં દ્વધાવેાર્ કમ્ ।
MSS@4243@2આ તેઽધાેમખુમવે કાદલફલં દ્રાક્ષાફલં દ્રતાં યામ વં બત
બવં ગતમહાે મા સયર્દાષેાિદહ॥ ૪૨૪૩॥

MSS@4244@1આકષર્તવેાે વર્મ તક્રશીયાન્ અત્યુન્નત વાત્ કુચમ ડલને ।
MSS@4244@2નનામ મ યાેઽ તગુ વભા િનતા તમાક્રા ત ઇવાઙ્ગનાનામ્॥ ૪૨૪૪॥
MSS@4245@1આકષર્ ત ન કેષામ્ અ તઃકરણં પ્રવાલશા લ યઃ ।
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MSS@4245@2લલના ઇવાત્ર લ તકાઃ કુસમુષેુ શલીમખુૈિન ચતાઃ॥ ૪૨૪૫॥
MSS@4246@1આકષર્િન્નવ ગાં વમિન્નવ ખુરાન્ પશ્ચાધર્મજુ્ઝિન્નવ વીકુવર્િન્નવ ખં
િપબિન્નવ િદશ છાયામમષર્િન્નવ ।
MSS@4246@2સાઙ્ગારપ્રકરાં શિન્નવ ધરાં વાતં સમશ્નિન્નવ શ્રીમન્નાથ
સ વા જરાટ્ તવ કથં માદૃ ગ્ગરાં ગાેચરઃ॥ ૪૨૪૬॥
MSS@4247@1આકષત્ કૈ શકવ્યાયે ન શખાં ચાલયેત્ તતઃ ।
MSS@4247@2પવૂાર્પરાૈ સમાૈ કાયા સમાંસાૈ િનશ્ચલાૈ કરાૈ॥ ૪૨૪૭॥
MSS@4248@1આક લતાે ક્રમપદ- પદ્માલંકૃત્યન પપુ યભવમ્ ।
MSS@4248@2િનજગુણગુ વ પં કાવ્ય જય ત પ્રસન્નમ તમધુરમ્॥ ૪૨૪૮॥
MSS@4249@1આક પં મુર જન્મખુે દુમધુરાને્મીલન્મ ન્માધુર - ધીરાેદાત્તમનાેહરઃ
સખુયતુ વાં પા ચજ ય વિનઃ ।
MSS@4249@2લીલાલઙ્ ઘતમેઘનાદિવભવાે યઃ કુ ભકણર્વ્યથા- દાયી દાનવદ તનાં
દશમખંુ િદક્ચક્રમાક્રામ ત॥ ૪૨૪૯॥
MSS@4250@1આક પં યિદ વષર્ સ પ્ર તિદનં ધારાસહસ્રૈ તથા ય્- અ ભાેધાૈ
કલયત્યગાધજઠરે ક તાવક નં શ્રમમ્ ।
MSS@4250@2અ ભાેદ ક્ષણમાત્રમજુ્ઝ સ પયઃ ષે્ઠ યિદ મા તાં તત્ િક ન
પ્રસર ત િનઝર્રસિરદ્વ્યાજેન તે ક તર્યઃ॥ ૪૨૫૦॥
MSS@4251@1આકા ય ત પં શ શકા તક પમ્ ઉદ્ગ્ર ય વીટ ઃ સરુપુ પગભાર્ઃ ।
MSS@4251@2દ્વારે દગૃ તાન્ પિરક પય તી મનાે મનાજેસ્ય ચમચ્ચકાર॥ ૪૨૫૧॥
MSS@4252@1આ કલ્યાદ્ આ િનશીથાચ્ચ કુક્ષ્યથ વ્યા પ્રયામહે ।
MSS@4252@2ન ચ િન ર્ માે તુ શા તા તુ સખુમાસતે॥ ૪૨૫૨॥
MSS@4253@1આક મક મતમખુીષુ સખીષુ િવજ્ઞા િવજ્ઞા વિપ પ્રણયિનહ્નવમાચર તી ।
MSS@4253@2તત્રવૈ રઙુ્કનયના નયનારિવ દમ્ અ પ દમાિહતવતી દિયતે ગતેઽિપ॥ ૪૨૫૩॥
MSS@4254@1આકાિઙ્ક્ષણં માપ તમ દરા ણ પ્રિવ ય પાતાલસહાેદરા ણ ।
MSS@4254@2અધાેગતનેાર્ યદુપાજર્ય ત ફલં ભજુઙ્ગા ઇવ વાયુભક્ષ્યાઃ॥ ૪૨૫૪॥
MSS@4255@1આકાઙ્ક્ષાેચ્ચપદેઽહમાત્મકમ તઃ કાય મનાેધારણા
ઇત્યેવંિવધભાવ તમુ ચતં ધતુ ન ચત્તા તરે ।
MSS@4255@2વષૈ યસ્ય િનવારણાય ગયે ત કારણં નાપરે વાત્મ યવે
ગવષેયેત્ય તતરાં શ્રેયસ્કરં તે સદા॥ ૪૨૫૫॥
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MSS@4256@1આકારં િવિનગૂહતાં િરપુબલં જેતું સમુ ત્તષ્ઠતાં ત તં્ર ચ તયતાં
કૃતાકૃતશતવ્યાપારશાખાકુલમ્ ।
MSS@4256@2મિ ત્રપ્રાેક્તિનષેિવણાં ક્ષ તભુ માશિઙ્કનાં સવર્તાે
દુઃખા ભાેિનિધવ તનાં સખુલવઃ કા તાસમા લઙ્ગનમ્॥ ૪૨૫૬॥
MSS@4257@1આકારઃ કમનીયતાકુલગ્ હં લીલાલસા સા ગ તઃ સ પકર્ઃ કમલાકરૈઃ
કલતયા લાેકાેત્તરં કૂ જતમ્ ।
MSS@4257@2યસ્યેયં ગુણસ પદ ત મહતી તસ્યાિપ ભવ્યસ્ય તે
સરં ધ વમસદુ્ગમદુ્ગકલહે નાહં સહે હંસ હે॥ ૪૨૫૭॥
MSS@4258@1આકારઃ સ મનાેહરઃ સ મિહમા તદ્વભૈવં તદ્વયઃ સા કા તઃ સ ચ
િવશ્વિવ મયકરઃ સાૈભાગ્યભાગ્યાેદયઃ ।
MSS@4258@2અેકૈકસ્ય િવશષેવણર્નિવધાૈ તસ્યાઃ સ અેવ ક્ષમાે યસ્યા મન્નુરગપ્રભાેિરવ
ભવે જહ્વાસહસ્રદ્વયમ્॥ ૪૨૫૮॥
MSS@4259@1આકારણાય માિ ત્રકમ્ આગતદૂતસ્ય વચનમાદાય ।
MSS@4259@2કૃ વા પ્રમાણમાદાવ ભમ ય ચ તત્ર મ ત્રણ॥ ૪૨૫૯॥
MSS@4260@1આકારદા ણાેઽયં ભયમ માિદત્યિનશ્ચયાેઽયમિપ ।
MSS@4260@2ભવ ત મહાભૈરવમિપ શવસ્ય પં શવાયવૈ॥ ૪૨૬૦॥
MSS@4261@1આકારપિર ત્ત તુ બુદ્ધઃે પિરભવઃ પનુઃ ।
MSS@4261@2આશાહાિનિરવા થ વં પરાસુ વ મવાપરમ્॥ ૪૨૬૧॥
MSS@4262@1આકારમાત્રિવજ્ઞાનસ પાિદતમનાેરથાઃ ।
MSS@4262@2ધ યા તે યે ન શ ◌ૃ વ ત દ નાઃ ક્વા ય થનાં ગરઃ॥ ૪૨૬૨॥
MSS@4263@1આકારવષેસાૈભાગ્યૈઃ ક દપર્પ્ર તમાેઽિપ સન્ ।
MSS@4263@2યાસાં સગંમમાસાદ્ય પ્રાપ્તઃ કાે વા ન વ ચનામ્॥ ૪૨૬૩॥
MSS@4264@1આકાર છાદ્યમાનાેઽિપ ન શક્યાે િવિનગૂિહતુમ્ ।
MSS@4264@2બલા દ્ધ િવ ણાેત્યેવ ભાવમ તગર્તં ણામ્॥ ૪૨૬૪॥
MSS@4265@1આકારસં તઃ કાયાર્ સરુક્તનેાિપ કા મના ।
MSS@4265@2રક્તઃ પિરભવં યા ત પિરભૂતઃ કથં પ્રયઃ॥ ૪૨૬૫॥
MSS@4266@1આકારસદશૃપ્રજ્ઞઃ પ્રજ્ઞયા સદશૃાગમઃ ।
MSS@4266@2આગમૈઃ સદશૃાર ભઆર ભસદશૃાેઽદયઃ॥ ૪૨૬૬॥
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MSS@4267@1આકારાલાપસભંાેગૈયર્દ યૈલર્ જતે જનઃ ।
MSS@4267@2અહાે વક્રાેદુ્ધરગ્રીવ તૈરેવ કરભાેઽધમઃ॥ ૪૨૬૭॥
MSS@4268@1આકારાહીનકા તિનધનિવરિહતાે યાેગદાે લાસભાગી િવક્રા તાે િવશ્વતુલ્યઃ
કમલક લતદૃ ગ્વભ્રમાે કૃષ્ટમૂ તઃ ।
MSS@4268@2નાનાશાપૂણર્ક તઃ સખુરસમિયતાે વારણાક્રા તદેહાે યાદગૃ્દેવ વમવેં
ભવતુ િરપુગણાેઽ યાિદવણર્પ્રલાપેાત્॥ ૪૨૬૮॥
MSS@4269@1આકારેણ તથા ગત્યા ચેષ્ટયા ભા ષતૈરિપ ।
MSS@4269@2નતે્રવક્ત્રિવકારા યાં જ્ઞાયતેઽ તિહતં મનઃ॥ ૪૨૬૯॥
MSS@4270@1આકારેણ નરેણ વાનરયવુા વાહેન વાલેયકાે વ્યાઘે્રણવૈરથાે (?) ગવાિપ
ગવયઃ સહેન કાૈલેયકઃ ।
MSS@4270@2 યામાઙ્ગને િપકેન કાક ઇ ત [ચ] પધાર્નુબદ્ધાદરા યદ્ય યત્ર તથાિપ
તદુ્ગણગણસ્યાંશં લભ તે ન તે॥ ૪૨૭૦॥
MSS@4271@1આકારેણ શશી ગરા પર તઃ પારાવતશ્ચુ બને હંસશ્ચઙ્ક્રમણે
સમં દિયતયા રત્યા િવમદ ગજઃ ।
MSS@4271@2ઇ થં ભતર્િર મે સમ તયવુ તશ્લાઘ્યૈગુર્ણૈઃ સિેવતે ણં ના ત
િવવાિહતઃ પ તિર ત સ્યાન્નષૈ દાષેાે યિદ॥ ૪૨૭૧॥
MSS@4272@1આકારેણવૈ ચતુરા તકર્ય ત પરેઙ્ ગતમ્ ।
MSS@4272@2ગભર્સ્થં કેતક પુ પમ્ આમાેદેનવે ષટ્પદાઃ॥ ૪૨૭૨॥
MSS@4273@1આકારે મદનઃ સકુાવ્યરચનાચાતુયર્યુક્તાૈ ગુ ઃ ષડ્ભાષા વિપ દૃ યતે
વ્યસિનતા તં દષૃ્ટવત્યઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@4273@2 વપ્રાણેશ્વરસઙ્ગમં સખુકરં િહ વા ન વ ત્યહાે તસ્યા તે િક્રયતેઽનયા
તનયયા યાસઃ કલાનાં કથમ્॥ ૪૨૭૩॥
MSS@4274@1આકારૈિરઙ્ ગતૈગર્ત્યા ચેષ્ટયા ભા ષતને ચ ।
MSS@4274@2નતે્રવક્ત્રિવકારૈશ્ચ ગ્ હ્યતેઽ તગર્તં મનઃ॥ ૪૨૭૪॥
MSS@4275@1આકારૈનર્ િવદ ત વક્રફ ણતીબાદંુ્ધ ન મેધાિવનઃ શ દાખ્યયેિન શયં
કુલવધવૂગર્સ્ય નૈતદ્ વ્રતમ્ ।
MSS@4275@2ગ્રામેઽ મન્ ઋજુવાચ્યવાચકહતાત્માનાે યવુાનાે
જડા ત વજ્ઞાપેગતા વગાવિધરયં કામ વરઃ સહ્યતામ્॥ ૪૨૭૫॥
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MSS@4276@1આકારાે ન મનાેહરઃ શ્રવણયાેઃ શલ્યાપેમં કૂ જતં વક્ત્રં િવિડ્વકૃતં
કૃતા તસમયાલ બીદમાલાેિકતમ્ ।
MSS@4276@2ક્ર ડાસવંનને થગ્જન ચતે વાસ તરાૈ કુ સતે તત્ કેના તુ વરાક કાક
કનકાગારે તવાવેશનમ્॥ ૪૨૭૬॥
MSS@4277@1આકાશકુ ડે સતિડદુ્ધતાશે કરાે ત હાેમં ઝષકેતુદેવઃ ।
MSS@4277@2ઉચ્ચાટનાયવે િવયાે ગનીનાં યદ્ગ જતં સષૈ િહ મ ત્રપાઠઃ॥ ૪૨૭૭॥
MSS@4278@1આકાશતઃ પ તતમેત્ય નદાિદમ યં તત્રાિપ ધાવનસમુ થમલાવ લપ્તમ્ ।
MSS@4278@2નાનાિવધાવિનગતાશુ ચપૂણર્મણા યત્તને શુ દ્ધમપુયા ત કથં શર રમ્
॥ ૪૨૭૮॥
MSS@4279@1આકાશદેશાત્ પિરપાતુકાિન લઙે્કશશીષાર્ ણ સકુ તલાિન ।
MSS@4279@2ક્ષણં નભઃ પ્રાંશમુહી હસ્ય શક્યા શ્રતાનીવ ફલાિન રેજુઃ॥ ૪૨૭૯॥
MSS@4280@1આકાશધારણાં કુવર્ન્ ત્યું જય ત િન શ્ચતમ્ ।
MSS@4280@2યત્ર તત્ર સ્થતાે વાિપ સખુમત્ય તમશ્નુતે॥ ૪૨૮૦॥
MSS@4281@1આકાશ પ્રસર પ્રસપર્ત િદશ વં વ વી ભવ
પ્રત્યક્ષીકૃતમાિદરાજયશસાં યુ મા ભ જૃ ભતમ્ ।
MSS@4281@2શ્રીમુદ્દાફરશાહપા થવયશાેરાશઃે સમુ જૃ ભણાદ્
બી ેચ્છ્વાસિવદ ણર્દાિડમદશાં બ્રહ્મા ડમારાેક્ષ્ય ત॥ ૪૨૮૧॥
MSS@4282@1આકાશમાનસિવગાહનરાજહંસં નાર જનગ્રિહલતાન લનીમહેભમ્ ।
MSS@4282@2આઘ્રાયમાનર તનાયકસ પ્રદાય- દ ક્ષાગુ ં દૃ શ િનવેશય સુ દર દુમ્
॥ ૪૨૮૨॥
MSS@4283@1આકાશમુ પતતુ ગચ્છતુ વા િદગ તમ્ અ ભાેિનિધ િવશતુ તષ્ઠતુ વા
યથેચ્છમ્ ।
MSS@4283@2જન્મા તરા જતશભુાશભુકૃન્નરાણામ્ છાયવે ન ત્યજ ત કમર્ફલાનુબ ધઃ
॥ ૪૨૮૩॥
MSS@4284@1આકાશયાનતટકાેિટકૃતૈકપાદા તદ્ધમેદ ડયુગલા યવલ બ્ય હ તૈઃ ।
MSS@4284@2કાૈતૂહલાત્ તવ તરઙ્ગિવઘિટ્ટતાિન પ ય ત દેિવ મનુ ઃ વકલવેરા ણ
॥ ૪૨૮૪॥
MSS@4285@1આકાશવાપી સતપુ ડર કં શાણાપેલં મન્મથસાયકાનામ્ ।
MSS@4285@2પ યાેિદતં શારદમુ પલા ક્ષ સં યાઙ્ગનાક દુક મ દુ બબમ્॥ ૪૨૮૫॥
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MSS@4286@1આકાશ યા મમાનં જલધરઘટનાં વા દધાનં સધુાંશું નનંૂ મ યે
પ્રયાસ્યં શર સ શર સજૈરાિહતાપવૂર્શાેભમ્ ।
MSS@4286@2યદ્દ ૃ ટ્વા હ ત હષ મન સ કલયસે જ્ઞાનશા ત્યાિદભવ્યા-
રામાવે જ ચ્છદાયૈ િન શતતરમ સ તં મહા તાે બ્રવુ ત॥ ૪૨૮૬॥
MSS@4287@1આકાશસાૈધમિધ હ્ય િદગઙ્ગનાનામ્ અઙ્ગષેુ િન ક્ષપ ત કા ય મવાઙ્ગરાગમ્ ।
MSS@4287@2તારાવરાેધવ લતાે લ લતાત્મજશ્રીજ્યા નાચ્છલને મુિદતા ખલલાેક ઇ દુઃ
॥ ૪૨૮૭॥
MSS@4288@1આકાશસાૈધે શ શસ પટસં્થ તમાલનીલં શવ લઙ્ગમુચ્ચૈઃ ।
MSS@4288@2 સદ્ધાઙ્ગનેયં રજની સકામા નક્ષત્રરત્નૈઃ પિરપજૂતીવ॥ ૪૨૮૮॥
MSS@4289@1આકાશાત્ પ તતં તાેયં યથા ગચ્છ ત સાગરમ્ ।
MSS@4289@2સવર્દેવનમસ્કારઃ કેશવં પ્ર ત ગચ્છ ત॥ ૪૨૮૯॥
MSS@4290@1આકાશાત્ પ તતં પનુજર્લિનધાૈ મ યે ચરં સં સ્થતં પશ્ચાદ્
દુઃસહદેહર ધ્રજિનતક્લેશા વતં માૈ ક્તકમ્ ।
MSS@4290@2બાલે બાલકુરઙ્ગલાેચનયુગે ઘાેરં તપઃ સચંરન્ નાસાભષૂણતામપુૈ ત
સ ખ તે બ બાધરાપેક્ષયા॥ ૪૨૯૦॥
MSS@4291@1આકાશે નટનં સરાે હયુગે મ રમ જુ વિનઃ શીતાંશાૈ કલકૂ જતં
િકસલયે પીયષૂપાનાે સવઃ ।
MSS@4291@2 વગર્ક્ષાે ણધરે નખાત્ પિરભવાે વા તે કરાકષર્ણં ર ભાયાં
રસનારવ ત ણયાેઃ પુ યાિન મ યામહે॥ ૪૨૯૧॥
MSS@4292@1આકાશે પ ય નેમા િન બડઘનઘટાઃ સં તાગ્ ેયચૂણાર્ મ જૂષા ભા ત
તાસામપુિર સરુધનુઃ કૈતવાત્ કેતવાેઽમી ।
MSS@4292@2િવદ્યુન્નાે નાલય ત્રશ્રુ તમખુિનપતદ્દ પ્તવ ત્તપ્રકાશઃ સૈ યં મારસ્ય
મ યે સુ્ફર ત િવમ થતું માિનની માનદુગર્મ્॥ ૪૨૯૨॥
MSS@4293@1આિકચ યં ચ રાજં્ય ચ તુલયા સમતાેલયમ્ ।
MSS@4293@2અત્યિરચ્યત દાિરદ્ર્યં રાજ્યાદિપ ગુણાિધકમ્॥ ૪૨૯૩॥
MSS@4294@1આિકચ યં સખંુ લાેકે પ યં શવમનામયમ્ ।
MSS@4294@2અન મત્રમથાે હ્યેતદ્ દુલર્ભં સલુભં સતામ્॥ ૪૨૯૪॥
MSS@4295@1આિકચ યં સસુતંાષેાે િનરાશી ટ્વમચાપલમ્ ।
MSS@4295@2અેતદાહુઃ પરં શ્રેય આત્મજ્ઞસ્ય જતાત્મનઃ॥ ૪૨૯૫॥
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MSS@4296@1આિકચ યાદ તપિરચયા યયાપેેક્ષ્યમાણાે ભપૂાલાનામનનુસરણાદ્
બ યદેવા ખલે યઃ ।
MSS@4296@2ગેહે તષ્ઠન્ કુમ તરલસઃ કૂપકૂમઃ સધમાર્ િક નીતે ભવુનચિરતં
િક સખંુ ચાપેભુઙ્ક્તે॥ ૪૨૯૬॥
MSS@4297@1આિકચ યે ચ રાજે્ય ચ િવશષેઃ સમુહાનયમ્ ।
MSS@4297@2િનત્યાે દ્વગ્ ાે િહ ધનવાન્ ત્યાેરાસ્યગતાે યથા॥ ૪૨૯૭॥
MSS@4298@1આક ણર્ઃ શાેભતે રા ન િવિવક્તઃ કદાચન ।
MSS@4298@2યે તં િવિવક્ત મચ્છ ત તે તસ્ય િરપવઃ તાઃ॥ ૪૨૯૮॥
MSS@4299@1આકુ ચતાગ્રાઙ્ગુ લના તતાેઽ યઃ િક ચ સમાવ જતનતે્રશાેભઃ ।
MSS@4299@2 તયર્ ગ્વસસંિપનખપ્રભેણ પાદેન હૈમં િવ લલખે પીઠમ્॥ ૪૨૯૯॥
MSS@4300@1આકુ ચતૈકજઙ્ઘં દરા તાે વા ગાેિપતાધા ।
MSS@4300@2સતુનાેઃ શ્વ સતક્રમનમદ-ૃ ઉદરસુ્ફટના ભ શયન મદમ્॥ ૪૩૦૦॥
MSS@4301@1આકુ ચતાે દ્વાૈ યત્ર નુ યાં ધર ણ ગતાૈ ।
MSS@4301@2દદુર્રક્રમ મત્યાહુઃ સ્થાનકં દૃઢભેદને॥ ૪૩૦૧॥
MSS@4302@1આકુ ચ્ય પા ણમશુ ચ મમ મૂિધ્ન વે યા મ ત્રા ભસાં પ્ર તપદં
ષતૈઃ પિવત્રે ।

MSS@4302@2તાર વનં પ્ર થતથૂ કમદાત્ પ્રહારં હાહા હતાેઽહ મ ત રાેિદ ત િવ શમાર્
॥ ૪૩૦૨॥
MSS@4303@1આકુ ચ્યાગ્રં નખિવ લખને પ ય ત ભ્રૂિવભઙ્ગ્યા ગાઢાશ્લષેે વદ ત
ચ હ હા મુ ચ મુ ચે ત વાચમ્ ।
MSS@4303@2કેશાકૃષ્ટાવ ણનયના તાડને સાશ્રનુતે્રા નાનાભાવં શ્રય ત ત ણી
નાટકે મન્મથસ્ય॥ ૪૩૦૩॥
MSS@4304@1આકુ કૃત ષ્ઠમુન્નતવલદ્વક્ત્રાગ્રપુચ્છં ભયાદ્
અ તવ મિનવે શતૈકનયનં િન ક પકણર્દ્વયમ્ ।
MSS@4304@2લાલાક ણર્િવદ ણર્ ક્કિવકચદં્દષ્ટ્ર ાકરાલાનનઃ શ્વા
િનઃશ્વાસિનરાેધપીવરગલાે મા ર્રમાસ્ક દ ત॥ ૪૩૦૪॥
MSS@4305@1આકુમારમપુદેષુ્ટ મચ્છવઃ સિંન ત્તમપથાન્મહાપદઃ ।
MSS@4305@2યાેગશ ક્ત જતજન્મ ત્યવઃ શીલય ત યતયઃ સશુીલતામ્॥ ૪૩૦૫॥
MSS@4306@1આકુલશ્ચલપતિત્રકુલાનામ્ આરવૈરનુિદતાષૈસરાગઃ ।
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MSS@4306@2આયયાવહિરદશ્વિવપા ડુ તુલ્યતાં િદનમખુને િદના તઃ॥ ૪૩૦૬॥
MSS@4307@1આકૃ તપ્રેમસરસા િવલાસાલસગા મની ।
MSS@4307@2િવસારે હ ત સસંારે સારં સારઙ્ગલાેચના॥ ૪૩૦૭॥
MSS@4308@1આકૃતેઃ િક ચદુ લખેાે િવભાવય ત લક્ષણમ્ ।
MSS@4308@2મહતાપે લવનેવે પીિડતં ચ દ્રમ ડલમ્॥ ૪૩૦૮॥
MSS@4309@1આકૃષ્ટઃ શખયા નખૈિવ લ ખતઃ ષ્ટઃ કપાેલસ્થલે માૈલાૈ
દામ ભરાહતઃ પ્ર તિદશં ક્રામન્ સલીલં પ થ ।
MSS@4309@2ઇ થં વારિવલા સનીકૃતપર હાસસ્ય દૈત્યા વરે
િવ ણાવેાર્મનવષેિવભ્રમ તાે હાસાેમર્યઃ પા તુ વઃ॥ ૪૩૦૯॥
MSS@4310@1આકૃષ્ટકરવાલાેઽસાૈ સ પરાયે પિરભ્રમન્ ।
MSS@4310@2પ્રત્ય થસનેયા દષૃ્ટઃ કૃતા તને સમઃ પ્રભુઃ॥ ૪૩૧૦॥
MSS@4311@1આકૃષ્ટપ્રતનવુપુલર્તૈ તરદ્ ભ તસ્યા ભ તદથ સરાેમહાણર્વસ્ય ।
MSS@4311@2અક્ષાે ભ પ્ર તિવલાેલબાહુપક્ષૈયાષાણામુ ભ રાજેગ ડશલૈૈઃ॥ ૪૩૧૧॥
MSS@4312@1આકૃષ્ટશ્ચક્રવાકૈનર્યનકલનયા બ ધક ભિનર તાે ના તં દ્રાગે ત
ભાનુિનવસ ત ન લનીબાેધિનદ્રા તરાલે ।
MSS@4312@2સ યાદ પપ્રરાેહં બહુલ તલરસવ્યાપ્તપત્રા તરાલં વાસાગારે િદશ તી
હસ ત નવવધૂક્રાેધદષૃ્ટા ભુ જ યા॥ ૪૩૧૨॥
MSS@4313@1આકૃ ષ્ટઃ કૃતચેતસાં સમુહતામુચ્ચાટનં ચાંહસામ્
આચ ડાલમમૂકલાેકસલુભાે વ યશ્ચ માેક્ષ શ્રયઃ ।
MSS@4313@2નાે દ ક્ષાં ન ચ દ ક્ષણાં ન ચ પુરશ્ચયા મનાગીક્ષતે મ ત્રાેઽયં
રસાના ગવે ફલ ત શ્રીકૃ ણનામાત્મકઃ॥ ૪૩૧૩॥
MSS@4314@1આકૃ ષ્ટભગ્ કટકં કેન તવ પ્રકૃ તકાેમલં સભુગે ।
MSS@4314@2ધ યને ભજુ ણાલં ગ્રાહં્ય મદનસ્ય રાજ્ય મવ॥ ૪૩૧૪॥
MSS@4315@1આકૃષ્ટે કવચાદહી દ્રરસનાક પે કૃપાણે વયા શ્રીમન્નાયક રામચ દ્ર
ભવતઃ પ્રત્ય થનાં વે મસુ ।
MSS@4315@2ગાહ તે સહસા લુલાયચમર શાદૂર્લશાખાચર -
યક્ષાેરક્ષશ ◌ૃગાલકાેલશલ દ્ભ લૂક ભ લાદયઃ॥ ૪૩૧૫॥
MSS@4316@1આકૃષ્ટે યુિધ કામુર્કે રઘપુતવેાર્માેઽબ્રવીદ્ દ ક્ષણં દાનાદાનસભુાજેનષેુ
પુરતાે યુક્તં િક મ થં તવ ।
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MSS@4316@2કામા યઃ પનુરબ્રવીન્મમ ન ભીઃ પ્રષંુ્ટ જગ વા મનં છેત્તું
રાવણવક્ત્રપં ક્ત મ ત યાે દદ્યાત્ સ વાે મંગલમ્॥ ૪૩૧૬॥
MSS@4317@1આકૃષ્ટે યુિધ કામુર્કે સમવદદ્ વામઃ કરાે દ ક્ષણં રે રે દ ક્ષણહ ત
ભાજેનમહાદાનાિદ તે કુવર્તઃ ।
MSS@4317@2પશ્ચાદ્ ગં તુમયુક્ત મત્યથ પનુઃ સાેઽ યબ્રવીદદ્રવં પ્રષંુ્ટ
રાઘવમાશરુાવણ શરાે દાિન ભ દાિન િકમ્॥ ૪૩૧૭॥
MSS@4318@1આકૃષ્ટે વસના ચલે કુવલય યામા ત્રપાધઃકૃતા દૃ ષ્ટઃ સવં લતા
ચા કુચયુગે વણર્પ્રભે શ્રીમ ત ।

MSS@4318@2બાલઃ કશ્ચન ચૂતપ લવ ઇ ત પ્રા ત મતાસ્ય શ્રયં શ્લ યં તામથ
ક્મણીં નતમખુી ં કૃ ણઃ સ પુ ણાતુ નઃ॥ ૪૩૧૮॥

MSS@4319@1આકૃ ય તે કિરણઃ પઙ્કિનમગ્ ા મહ દ્વપૈરેવ ।
MSS@4319@2પ્રાપ્તાપદાે મહા ત ઉદ્ધરણીયા મહાપું ભઃ॥ ૪૩૧૯॥
MSS@4320@1આકૃ યાદાવમ દગ્રહમલકચયં વક્ત્રમાસજ્ય વક્ત્રે ક ઠે લગ્ ઃ
સકુ ઠઃ પનુરિપ કુચયાેદર્ત્તગાઢાઙ્ગસઙ્ગઃ ।
MSS@4320@2બદ્ધાસ ક્તિનત બે પત ત ચરણયાેયર્ઃ સ તાદક્ૃ પ્રયાે મે બાલે લ
પ્રણષ્ટા નિહ નિહ કુિટલે ચાેલકઃ િક ત્રપાકૃત્॥ ૪૩૨૦॥
MSS@4321@1આ કેશગ્રહણા ન્મત્રમ્ અકાયાર્ત્ સિંનવતર્યન્ ।
MSS@4321@2અવાચ્યઃ કસ્ય ચદ્ ભવ ત કૃતયત્નાે યથાબલમ્॥ ૪૩૨૧॥
MSS@4322@1આકાેિપતાેઽિપ કુલ ે ન વદત્યવાચ્યં િન પીિડતાે મધુરમવે વમેત્ િકલે ઃ ।
MSS@4322@2નીચાે જનાે ગુણશતૈરિપ સવે્યમાનાે હાસ્યષેુ યદ્ વદ ત તત્ કલહે વવાચ્યમ્
॥ ૪૩૨૨॥
MSS@4323@1આકાૈમારં સમરજિયના કુવર્તાવે મવીરામ્ અેતનેામી કથ મવ િદશામી શતારાે
િવમુક્તાઃ ।
MSS@4323@2અ તજ્ઞાર્તં વપુ ષ કલયા તસ્ય તેઽષ્ટાૈ પ્રિવષ્ટાઃ પ્રહ્વ ભૂતે પ્રભવ ત
નિહ ક્ષિત્રયાણાં કૃપાણઃ॥ ૪૩૨૩॥
MSS@4324@1આ કાૈમારાદ્ ગુ ચરણશશુ્રષૂયા બ્રહ્મિવદ્યા- વાસ્થાયાસ્થામહહ,
મહતીમ જતં કાૈશલં યત્ ।
MSS@4324@2િનદ્રાહેતાેિન શ િન શ કથાઃ શ ◌ૃ વતાં પા થવાનાં
કાલક્ષપેાપૈિયક મદમ યાઃ કથં પયર્ણંસીત્॥ ૪૩૨૪॥
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MSS@4325@1આક્ર દાઃ તિનતૈિવલાેચનજલા યશ્રા તધારા બુ ભ ત દ્વચ્છેદભવુશ્ચ
શાેક શ ખન તુલ્યા તિડ દ્વભ્રમૈઃ ।
MSS@4325@2અ તમ દિયતામખંુ તવ શશી ત્તઃ સમવૈાવયાે ત ક મામિનશં
સખે જલધર વં દગ્ધુમવેાેદ્યતઃ॥ ૪૩૨૫॥
MSS@4326@1આક્ર દતં િદતમાહતમાનને વા કસ્યાદ્રર્મ તુ હૃદયં િકમતઃ ફલં વા ।
MSS@4326@2યસ્યા મનાે દ્રવ ત યા જગતાં વત ત્રા તસ્યા તવા બ પુરતઃ કથયા મ
ખેદમ્॥ ૪૩૨૬॥
MSS@4327@1આક્ર ય યદ્ દ્વજૈભુર્ક્તં પિરક્ષીણૈશ્ચ બા ધવૈઃ ।
MSS@4327@2ગાે ભશ્ચ પશાદૂર્લ રાજસયૂાદ્ િવ શ યતે॥ ૪૩૨૭॥
MSS@4328@1આક્ર ય યસ્ય દાેદર્ ડમ્ અિરચકં્ર પ્રકાશતે ।
MSS@4328@2પ્રા ાે ત પુ ષાે લાેકે સ વૈકુ ઠ ઇ ત પ્રથામ્॥ ૪૩૨૮॥
MSS@4329@1આક્ર ય સવર્ઃ કાલને પરલાેકં ચ નીયતે ।
MSS@4329@2કમર્પાશવશાે જ તુ તત્ર કા પિરદેવના॥ ૪૩૨૯॥
MSS@4330@1આક્ર યાક્ર ય સાધનૂાં દારાંશ્ચવૈ ધનાિન ચ ।
MSS@4330@2ભાેક્ષ્ય ત િનરનુક્રાેશા દતામિપ ભારત॥ ૪૩૩૦॥
MSS@4331@1આક્ર યાજેર ગ્રમસ્ક ધમુચ્ચૈરાસ્થાયાથાે વીતશઙં્ક શરશ્ચ ।
MSS@4331@2હેલાલાેલા વત્મર્ ગ વા તમત્ય દ્યામારાેહન્ માનભાજઃ સખુને॥ ૪૩૩૧॥
MSS@4332@1આક્ર યૈકામગ્રપાદેન જઙ્ઘામ્ અ યામુચ્ચૈરાદદાનઃ કરેણ ।
MSS@4332@2સા સ્થ વાનં દા વદ્દા ણાત્મા કં ચન્મ યાત્ પાટયામાસ દ તી॥ ૪૩૩૨॥
MSS@4333@1આક્ર યાેચ્ચૈઃ શર સ વસ તભૂર્ તામુન્નતાનાં તાેયાદાનં તદિપ
જલધેલાકસતંાપશા ત્યૈ ।
MSS@4333@2દ ઘાર્ છાયા પ્રકૃ તમહ ત વ્યાે ચાભાેગબ ધાે હે હે મેઘ હય ત
ન તે કઃ િકલે થં વ્રતાય॥ ૪૩૩૩॥
MSS@4334@1આક્રા તં વ લ ભઃ પ્રસહ્ય પ લતૈરત્ય તમાસ્ક દતં વાધર્ક્યં
શ્લથસિંધબ ધનતયા િનઃસ્થામ િનધાર્મ ચ ।
MSS@4334@2અેતન્મે વપુર સ્થકેવલજર કઙ્કાલમાલાેકય - -
સ્થૂલ શરાકરાલપ ષ વઙ્માત્રપાત્રીકૃતમ્॥ ૪૩૩૪॥
MSS@4335@1આક્રા તપવૂાર્ રભસને સિૈનકૈિદગઙ્ગનાવ્યાેમર ેઽ ભદૂ ષતા ।
MSS@4335@2ભેર રવાણાં પ્ર તશ દતૈઘર્નજૈર્ગજર્ ગાઢં ગુ મ સરાિદવ॥ ૪૩૩૫॥

378 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@4336@1આક્રા તમ તરિર ભમર્દમ સરાદૈ્યગાર્તં્ર વલીપ લતરાેગશતાનુિવદ્ધમ્ ।
MSS@4336@2દારૈઃ સતુૈશ્ચ ગ્ હમા તમુત્તમણમાર્તઃ કથં ભવતુ મે મનસઃ
પ્રસાદઃ॥ ૪૩૩૬॥
MSS@4337@1આક્રા તાસુ વસુ ધરાસુ યવનૈરાસતેુહેમાચલં િવદ્રાણે ક્ષ ત દ્ગણે
િવક ણે િનદ્રા ત નારાયણે ।
MSS@4337@2િનિવઘ્નપ્રસરે કલાવિપ બલાિન્ન ક ટકં વૈિદકં પ થાનં િકલ તત્ર
તત્ર પિરપાત્યેકાે િહ લાેકાેત્તરઃ॥ ૪૩૩૭॥
MSS@4338@1આક્રા તવે મહાપેલને મુિનના શપ્તવે દુવાર્સસા સાતતં્ય બત મુિદ્રતવે જતનુા
નીતવે મૂચ્છા િવષૈઃ ।
MSS@4338@2બદ્ધવેાતનુર જુ ભઃ પરગુણાન્ વક્તું ન શક્તા સતી જહ્વા લાેહશલાકયા
ખલમખુે િવદ્ધવે સલંક્ષ્યતે॥ ૪૩૩૮॥
MSS@4339@1આક્રા તે શશૈવેઽ મન્ન ભનવવયસા શાસનાન્મીનકેતાેબાર્લાયા નતે્રયુગ્મં
શ્રુ તયુગમિવશદ્ ભ્રૂયુગનેાિપ સાધર્મ્ ।
MSS@4339@2વક્ષાજેદ્વ દ્વમુચ્ચૈબર્િહિરહ િનરગાચ્છ્ર ાેણ બ બેન સાકં મ યઃ
સગં્ હ્ય બદ્ધ સ્ત્રવ લ ભર ભતઃ કા યર્મઙ્ગીકરાે ત॥ ૪૩૩૯॥
MSS@4340@1આક્રામ તુ તમવે ચૂતમિપ ચ ક્રાેશ તુ રેફાેત્તરં િડ ભાેઽ માકમપી ત
વા ભદધતાં કાકા વરાકાઃ વયમ્ ।
MSS@4340@2ગ તવં્ય ક્વ તતાેઽ યતઃ પર ત ક્ષ તવ્યમેતાવદ યગ્રે કસ્ય
િનવેદ્યતા મદમ તક્રા તાે વસ તાેઽધનુા॥ ૪૩૪૦॥
MSS@4341@1આકુ્ર યમાનાે નાક્રાેશને્ મ યુરેવ ત તક્ષતઃ ।
MSS@4341@2આક્રાેષ્ટારં િનદર્હ ત સકૃુતં ચાસ્ય િવ દ ત॥ ૪૩૪૧॥
MSS@4342@1આકુ્રષ્ટાેઽિપ વ્રજ ત ન ષં ભાષતે નાપભા યં નાે કૃષ્ટાેઽિપ
પ્રવહ ત મદં શાૈયર્ધૈયાર્િદધમઃ ।
MSS@4342@2યાે યાતાેઽિપ વ્યસનમિનશં કાતર વં ન યા ત સ તઃ પ્રાહુ ત મહ સજુનં
ત વબુદ્ યા િવવેચ્ય॥ ૪૩૪૨॥
MSS@4343@1આક્રાેશકસમાે લાેકે સહૃુદ યાે ન િવદ્યતે ।
MSS@4343@2ય તુ દુ કૃતમાદાય સકૃુતં વં પ્રયચ્છ ત॥ ૪૩૪૩॥
MSS@4344@1આક્રાેશન્નાહ્વયન્ન યાન્ આધાવન્ મ ડલં દન્ ।
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MSS@4344@2ગાઃ કાલય ત દ ડને િડ ભઃ સસ્યાવતાિરણીઃ॥ ૪૩૪૪॥
MSS@4345@1આક્રાેશપિરવાદા યાં િવિહસ ત્યબુધા બુધાન્ ।
MSS@4345@2વક્તા પાપમપુાદત્તે ક્ષમમાણાે િવમુચ્યતે॥ ૪૩૪૫॥
MSS@4346@1આક્રાેશને ન દૂયતે ન ચ પટુઃ પ્રાેક્તઃ સમાન દ્યતે દુગર્ ધને ન બા યતે
ન ચ સમં માેદેન સં યતે ।
MSS@4346@2સ્ત્રીરત્નને ન રજ્યતે ન ચ ત નાનને િવદ્વે યતે મા યસ્થને િવરા જતાે
િવજયતે કાેઽ યષે યાેગીશ્વરઃ॥ ૪૩૪૬॥
MSS@4347@1આ ક્ષપ ત્યરિવ દાિન મુગ્ધે તવ મખુ શ્રયમ્ ।
MSS@4347@2કાષેદ ડસમગ્રાણાં િકમષેામ ત દુ કરમ્॥ ૪૩૪૭॥
MSS@4348@1આ ક્ષપ સ કણર્મ ણા બ લરિપ બદ્ધ વયા િત્રધા મ યે ।
MSS@4348@2ઇ ત જતસકલવદા યે તનુદાને લ જસે સતુનુ॥ ૪૩૪૮॥
MSS@4349@1આ ક્ષપ્તસ પાતમપેતશાેભમ્ ઉદ્વિહ્ન ધૂમાકુલિદ ગ્વભાગમ્ ।
MSS@4349@2 તં નભાે ભાે ગકુલૈરવસ્થાં પરાપે દ્ધસ્ય પુરસ્ય ભજેે॥ ૪૩૪૯॥
MSS@4350@1આ ક્ષપ્તા ચામરશ્રીઃ પ્રસભમપહૃતઃ પાૈ ડર કાે િવલાસઃ પ્રચ્છન્નાે
વીરક બુઃ સમજિન િવિહતઃ ક ઠભારાય હારઃ ।
MSS@4350@2લુપ્તાે હાસપ્રકાશઃ કમિપ પિરભવં પ્રાિપતઃ
પુ પરા શશ્ચ દ્રાભૈયર્દ્યશાે ભઃ પ્ર તધર ણભુ ં િનહ્નતુા િક ચ ક તઃ॥ ૪૩૫૦॥
MSS@4351@1આ ક્ષપ્તૈઃ પ્ર તપક્ષભૂ મપ ત ભઃ કુ્રદ્ધને દેવ વયા િવત્ર તનૈર્
મહાયુધાિન િવિવધા યાિવ ક્રય તે યુિધ ।
MSS@4351@2દૂરાવ જતમાૈલય તવ પુર ત વ ત તે કેવલં
નાનાકારિકર ટરત્નિનકરૈિર દ્રાયુધાિન ક્ષતાૈ॥ ૪૩૫૧॥
MSS@4352@1આક્ષપેચરણલઙ્ઘન- કેશગ્રહકે લકુતુકતરલને ।
MSS@4352@2સ્ત્રીણાં પ તરિપ ગુ િર ત ધમ ન શ્રાિવતા સતુનુઃ॥ ૪૩૫૨॥
MSS@4353@1આક્ષપેવચનં તસ્ય ન વક્તવ્યં કદાચન ।
MSS@4353@2અનુકૂલં પ્રયં ચાસ્ય વક્તવ્યં જનસસંિદ॥ ૪૩૫૩॥
MSS@4354@1આખુઃ કૈલાસશલૈં તુલય ત કરટ તાક્ષ્યર્માંસા ભલાષી
બભ્રુલાર્ઙ્ગૂલમૂલં ચલય ત ચપલ તક્ષકાિહ જઘાંસઃુ ।
MSS@4354@2ભેકઃ પારં િયયાસભુુર્જગમિપ મહાઘ મરસ્યા બુરાશઃે પ્રાયેણાસન્નપાતઃ
મર ત સમુ ચતં કમર્ ન દ્રકમાર્॥ ૪૩૫૪॥
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MSS@4355@1આખનુા ભ ક્ષતસ્યાથ નામાેચ્ચાયર્ સમુદ્ધરેત્ ।
MSS@4355@2માગર્ધૂ લ ક્ષપેદ્ દૂરં તસ્ય શીઘં્ર સખંુ ભવેત્॥ ૪૩૫૫॥
MSS@4356@1આખુ યઃ િક ખલૈજ્ઞાર્તં ખલે યશ્ચ િકમાખુ ભઃ ।
MSS@4356@2અ યત્ પરગ્ હાે ખાતાત્ કમર્ યષેાં ન િવદ્યતે॥ ૪૩૫૬॥
MSS@4357@1આખવુાર્ છ ત ભ મસતૂ્રહરણં વ્યાલ તથા મષૂકં વ્યાલં બિહરયં
હિરશ્ચ ષભં ગઙ્ગા તથા ચ દ્રકમ્ ।
MSS@4357@2ઇ થં દુઃખમહિનશં શ ◌ૃ િવભાે સાેઢવ્યમેતત્ કથં
શભંાેરાત્મદશાિનબાેધનપરં વાં પાતુ દ નં વચઃ॥ ૪૩૫૭॥
MSS@4358@1આખેટકં થાક્લેશં મખૂ વ્યસનસં સ્થતમ્ ।
MSS@4358@2સમાલાપને યાે યુઙ્ક્તે સ ગચ્છ ત પરાભવમ્॥ ૪૩૫૮॥
MSS@4359@1આખેટકસ્ય ધમણ િવભવાઃ સ્યવુર્શે ણામ્ ।
MSS@4359@2 પ્ર ઃ પ્રેરયત્યેકાે હ ત્ય યાેઽત્ર ગાિનવ॥ ૪૩૫૯॥
MSS@4360@1આખ્યાતનામરચનાચતુરસ્રસિંધ- સદ્ધા વલંકૃ તગુણં સરસં
સુ ત્તમ્ ।
MSS@4360@2આસદુેષામિપ િદવં કિવપુંગવાનાં તષ્ઠત્યખ ડ મહ કાવ્યમયં શર રમ્
॥ ૪૩૬૦॥
MSS@4361@1આખ્યાતે હ સતં િપતામહ ઇ ત ત્ર તં કપાલી ત ચ વ્યા તં્ત ગુ િરત્યસાૈ
દહન ઇત્યાિવ કૃતા ભી તા ।
MSS@4361@2પાૈલાેમીપ તિરત્યસિૂયતમથ વ્રીડાવનમ્રં શ્રયા પાયાદ્ વઃ પુ ષાેત્તમાેઽય મ ત
ચ ય તઃ સ પુ પા જ લઃ॥ ૪૩૬૧॥
MSS@4362@1આખ્યાિયકાનુરાગી વ્રજ ત સદા પુ યપુ તકં શ્રાેતુમ્ ।
MSS@4362@2દષ્ટ ઇવ કૃ ણસપઃ પલાયતે દાનધમ યઃ॥ ૪૩૬૨॥
MSS@4363@1આખ્યા તદ યા ચરાથર્પાષેા ગાય ત કાેશાિધકૃતાઃ સતાષેાઃ ।
MSS@4363@2પરંતુ પુ યૈિરહ હષર્ધામ પ્રાપં્ત વયા સ પ્ર ત ચૂતનામ॥ ૪૩૬૩॥
MSS@4364@1આગચ્છતાં ચ તુચ્છાનામ્ અતુચ્છાનાં ચ ગચ્છતામ્ ।
MSS@4364@2યદ વિન ન સઘંટ્ટાે ઘટાનાં તદ્ થા સરઃ॥ ૪૩૬૪॥
MSS@4365@1આગચ્છતાનવે ક્ષત- ષે્ઠનાથ વરાટકેનવે ।
MSS@4365@2મુ ષતા મ તને જઘનાં- શકુમિપ વાેઢંુ નશક્તને॥ ૪૩૬૫॥
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MSS@4366@1આગચ્છદુ સવાે ભા ત યથવૈ ન તથા ગતઃ ।
MSS@4366@2િહમાંશાે દયઃ સાયં ચકા ત ન તથાષે સ॥ ૪૩૬૬॥
MSS@4367@1આગચ્છદુવ દ્રચમૂસમુ થૈભૂર્રે ભઃ પા ડુિરતા મખુશ્રીઃ ।
MSS@4367@2િવ પષ્ટમાચષ્ટ હિરદ્વધનૂાં પં પ તત્યાગદશાનુ પમ્॥ ૪૩૬૭॥
MSS@4368@1આગચ્છ ત્યવગુ ઠય ત્યથ પનુઃ પ ય ત જઘ્ર ત ચ વાર ધં
મધુમ ક્ષકાં ન કણમ યસ્ય વયં ભુ જતે ।
MSS@4368@2ધ ય વ ય ઉપેત્ય િનભર્યમમૂ સારયન્ દૂરતઃ વાદં વાદ મદં
વસં ત મવ વચ્છ દમાન દ ત॥ ૪૩૬૮॥

MSS@4369@1આગચ્છન્ સૂ ચતાે યને યનેાનીતાે ગ્ હં પ્ર ત ।
MSS@4369@2પ્રથમં સ ખ કઃ પજૂ્યઃ િક કાકઃ િક ક્રમેલકઃ॥ ૪૩૬૯॥
MSS@4370@1આગચ્છાગચ્છ સ જં કુ વરતુરગં સિંનધેિહ દુ્રતં મે ખડ્ગઃ
ક્વાસાૈ કૃપાણીમપુનય ધનષુા િક િકમઙ્ગ પ્રિવષ્ટમ્ ।
MSS@4370@2સરં ભાેિન્નિદ્રતાનાં ક્ષ ત ત ગહનેઽ યાેઽ યમવંે પ્રતીચ્છન્
વાદઃ વ ા ભદષૃ્ટે વિય ચિકતદશૃાં િવ દ્વષામાિવરાસીત્॥ ૪૩૭૦॥
MSS@4371@1આગચ્છા મ ઝિટત્યહં પ્રયતમે કાય િવધાયા પકં ગ વેત વ મહૈવ
તષ્ઠ િવજને તાવદ્ગહેૃ સુ દરે ।
MSS@4371@2ઇત્યુ વા સ ખ વ ચકઃ સ તુ ગત તત્ર સ્થતા યા િનશા સવાર્ સા િહ ગતા
મમા તકુિટલાે નાે વૈ તથા યાગતઃ॥ ૪૩૭૧॥
MSS@4372@1આગતં િવગ્રહં િવદ્વાન્ ઉપાયૈઃ પ્રશમં નયેત્ ।
MSS@4372@2િવજયસ્યહ્યિનત્ય વાદ્ રભસને ન સ પતેત્॥ ૪૩૭૨॥
MSS@4373@1આગતઃ પ તિરતીિરતં જનૈઃ શ ◌ૃ વતી ચિકતમેત્ય દેહલીમ્ ।
MSS@4373@2કાૈમુદ વ શ શર કિર યતે લાેચને મમ કદા ગેક્ષણા॥ ૪૩૭૩॥
MSS@4374@1આગતઃ પા ડવાઃ સવ દુયાધનસમીહયા ।
MSS@4374@2ત મૈ ગાં ચ સવુણ ચ રત્નાિન િવિવધાિન ચ॥ ૪૩૭૪॥
MSS@4375@1આગતવ્યયશીલસ્ય કૃશ વમ તશાેભતે ।
MSS@4375@2 દ્વતીયશ્ચ દ્રમા વ દ્યાે ન વ દ્યઃ પૂણર્ચ દ્રમાઃ॥ ૪૩૭૫॥
MSS@4376@1આગતશ્ચ ગતશ્ચવૈ ગ વા યઃ પનુરાગતઃ ।
MSS@4376@2અકણર્હૃદયાે મખૂર્ તત્રવૈ િનધનં ગતઃ॥ ૪૩૭૬॥
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MSS@4377@1આગતાનગ ણતપ્ર તયાતાન્ વ લભાન ભ સસારિયષૂણામ્ ।
MSS@4377@2પ્રાિપ ચેત સ સિવપ્ર તસારે સભુ્રવુામવસરઃ સરકેણ॥ ૪૩૭૭॥
MSS@4378@1આગતાનામપૂણાર્નાં પૂણાર્નામિપ ગચ્છતામ્ ।
MSS@4378@2યદ વિન ન સઘંટ્ટાે ઘટાનાં તત્ સરાેઽવરમ્॥ ૪૩૭૮॥
MSS@4379@1આગતે કુસમુધ વિન ત વ્યા માનસાદ્ બિહરભૂત્ કુચકાેકઃ ।
MSS@4379@2 તષ્ઠતાસ્ય સરસી હચ ઃ ખ જનને ચિકતં સહસવૈ॥ ૪૩૭૯॥
MSS@4380@1આગત્ય પ્ર ણપાતસાિ વતસખીદત્તા તરે સાગ સ વૈરં કુવર્ ત
ત પપાશ્વર્િન તે ધૂતઽઙ્ગસવંાહનમ્ ।
MSS@4380@2જ્ઞા વા પશર્વશાત્ તયા િકલ સખીભ્રા ત્યા વવક્ષઃ શનૈઃ
ખન્નાસીત્ય ભધાય મી લતદશૃા સાન દમારાેિપતઃ॥ ૪૩૮૦॥
MSS@4381@1આગત્ય સ પ્ર ત િવયાેગિવસષું્ઠલાઙ્ગીમ્ અ ભાે જની ં ક્વ ચદિપ ક્ષિપતિત્રયામઃ
।
MSS@4381@2અેતાં પ્રસાદય ત પ ય શનૈઃ પ્રભાતે ત વઙ્ ગ પાદપતનને સહસ્રર મઃ
॥ ૪૩૮૧॥
MSS@4382@1આગત્ય સ પ્ર ત શર સમયઃ પ્રસાદાદ્ ઈષ દ્વહસ્ય િવકસ કુમુદચ્છલને ।
MSS@4382@2ઉ સાયર્ રાષે મવ વાિરધરાપેરાેધમ્ અેષ પ્રસાદય ત િદગ્વિનતામખુાિન॥ ૪૩૮૨॥
MSS@4383@1આગત્ય સ વરમસી રિવર બરા તમ્ ઉ લાસ્ય પાદપતનૈઃ સુ્ફટસાં યરાગઃ ।
MSS@4383@2પ ય પ્રસાદય ત રાગવતી ં પ્રતીચી- િદક્કા મની ં પ્રકુિપતા મવ મ યમાનઃ
॥ ૪૩૮૩॥
MSS@4384@1આગત્યૈવ કુત શ્ચદેવ ગગનાભાેગં ચ કૃ વાત્મસાત્
ભાવાભાવિવલાેકના પદમમનૂ્ ની વે દુમખુ્યાનિપ ।
MSS@4384@2 વલ્યં જગતાે િવધાય િકમિપ પ્રાપ્તઃ પ્રયાેઽહ્નાં પ તયાર્ વ તં
પ્રિવશ વથા ધમથવા મેરાૈ પિરભ્રા યતુ॥ ૪૩૮૪॥
MSS@4385@1આગ તાૈ ઙ્ ઘકે ચવૈ સવ કાકાઃ સમાઃ તાઃ ।
MSS@4385@2ક્ષતે્રજે શકુને ગ્રાહ્યઃ કાકાેલ તષેુ સવર્દા॥ ૪૩૮૫॥
MSS@4386@1આગમં િનગર્મં સ્થાનં તથા દ્ધક્ષયાવુભાૈ ।
MSS@4386@2િવચાયર્ સવર્પ યાનાં કારયેત્ ક્રયિવક્રયાૈ॥ ૪૩૮૬॥
MSS@4387@1આગમ પિવચાિર યિધકરણસહસ્ર શ ક્ષતિવપક્ષે ।
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MSS@4387@2 વા મિનજૈ મિનયાે ગ યપુરજ્ય ત હૃદયમ મદ ય મદમ્॥ ૪૩૮૭॥
MSS@4388@1આગમાદેવ નરકાઃ શ્રૂય તે રાૈરવાદયઃ ।
MSS@4388@2િવષિય વં દિરદ્રાણાં પ્રત્યકં્ષ નરકં િવદુઃ॥ ૪૩૮૮॥
MSS@4389@1આગમાથ િહ યતતે રક્ષણાથ િહ સવર્દા ।
MSS@4389@2કુટુ બપાષેણે વામી તદ યે તસ્કરા ઇવ॥ ૪૩૮૯॥
MSS@4390@1આગ મ ય ત તે ભાવા યે ભાવા મિય ભાિવનઃ ।
MSS@4390@2અહં તૈરનુસતર્વ્યાે ન તષેામ યતાે ગ તઃ॥ ૪૩૯૦॥
MSS@4391@1આગમને ચ યુ યા ચ યાેઽથર્ઃ સમ ભગ યતે ।
MSS@4391@2પર ક્ષ્ય હેમવદ્ ગ્રાહ્યઃ પક્ષપાતગ્રહેણ િકમ્॥ ૪૩૯૧॥
MSS@4392@1આગમે યસ્ય ચ વાિર િનગર્મે સાધર્પ ચ ચ ।
MSS@4392@2અ તિવ તારિવ તીણાર્ શ્ચરં તષ્ઠ ત નાે શ્રયઃ॥ ૪૩૯૨॥
MSS@4393@1આગમાેઽ યિધકાે ભાેગાદ્ િવના પવૂર્ક્રમાગતાત્ ।
MSS@4393@2આગમેઽિપ બલં નવૈ ભુ ક્તઃ તાેકાિપ યત્ર નાે॥ ૪૩૯૩॥
MSS@4394@1આગજર્િદ્ગિરકુ જકુ જરઘટાિન તીણર્કણર્ વરં
જ્યાિનઘાષમમ દદુ દુ ભરવૈરા માતમુત્ત ભયન્ ।
MSS@4394@2વે લદ્ભૈરવ ડમુ ડિનકરૈવ રાે િવધત્તે ભવું
ય કાલકરાલવક્ત્રિવઘસવ્યાક યર્માણા મવ॥ ૪૩૯૪॥

MSS@4395@1આગભર્માબદ્ધમમષર્શીલઃ િપતુઃ મરન્ ક્ષત્રકૃતાપરાધમ્ ।
MSS@4395@2પરશ્વધનેવૈ ગપુ્રવીરઃ પ્રાણૈિવયાજે્યાિપ િરપૂં છન ત્ત॥ ૪૩૯૫॥
MSS@4396@1આગભાર્દ્ આ કુલપિર ઢાદ્ આ ચતવુર્ક્ત્રતાેઽિપ વ પાદા જપ્રપદનપરાન્
વે સ નશ્ચ દ્રમાૈલે ।
MSS@4396@2માયાયાશ્ચ પ્રપદનપરે વપ્ર ત્ત વમા થ વા મન્નવેં સ ત
યદુ ચતં તત્ર દેવઃ પ્રમાણમ્॥ ૪૩૯૬॥
MSS@4397@1આગસ્કાિર ણ કૈટભપ્રમથને તત્તાડનાથ ષા નાભીપઙ્કજમસ્ત્રતાં
ગમિયતું તે પ્રયત્ને શ્રયઃ ।
MSS@4397@2 વાવાસાને્મથનાપેપાિદતભયભ્રા તાત્મન ત ક્ષણ્ આદ અબ્રહ્મ યપરાઃ
પુરાતનમનુવેાર્ગ્ ત્તયઃ પા તુ વઃ॥ ૪૩૯૭॥
MSS@4398@1આગારદાહી મત્રઘ્નઃ શાકુિનગ્રાર્મયાજકઃ ।
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MSS@4398@2 િધરા ધે પત ત્યેતે સાેમં િવક્ર ણતે ચ યે॥ ૪૩૯૮॥
MSS@4399@1આગુ ફમાલ બતવ ગવુેણી િવભા ત બાલા કનકાઙ્ગય ષ્ટઃ ।
MSS@4399@2ઉત્તીણર્માવૈ વ વશીકૃતાવે મનાેભવુશ્ચ પકચાપવ લી॥ ૪૩૯૯॥
MSS@4400@1આગ્ ેયાસ્ત્રપ્રવીણપ્રબલ ગભટાઃ શત્રુસકં્ષાેભદક્ષા યસ્ય
પ્રાૈઢપ્રતાપાનલબહલ શખા વ ધન વં પ્રયા ત ।
MSS@4400@2સાેઽયં પ્રાચીપયાેિધપ્રિહતકરતતીતૂણર્સ પૂણર્કાપેાે
બાઙ્ગાલક્ષાે ણપાલ સ્ત્રભવુનજનતાગીતક ત પ્રરાેહઃ॥ ૪૪૦૦॥
MSS@4401@1આગ્ ેયીમે ત શીતાિદવ િદશમ ણાે વાસરાઃ સકુંચ તી- વાસં તષઽિપ
તાેયાદ્ વહ ત તનુ શખી શીતપીડાં પ્રમા ષ્ટ (?) ।
MSS@4401@2ત પેઽન પપ્રકાપેપ્રિવદ લતદૃઢા લઙ્ગનગ્ર થબ ધે લ વા
સધંાનર ધં્ર િન બડય ત જડાે દ પતી માતિરશ્વા॥ ૪૪૦૧॥
MSS@4402@1આગ્ ેયે યિદ કાેણે ગ્રામસ્ય પુરસ્ય વા ભવ ત કૂપઃ ।
MSS@4402@2િનતં્ય સ કરાે ત ભયં દાહં ચ સમાનષંુ પ્રાયઃ॥ ૪૪૦૨॥
MSS@4403@1આગ્ ે યામનલા - િવકયવુ તપ્રવરધાતુલાભશ્ચ ।
MSS@4403@2યા યે માષકુલ થં ભાજંે્ય ગા ધિવકૈયાગઃ॥ ૪૪૦૩॥
MSS@4404@1આઘટ્ટય ત મ ત્રા ણ બ્રવુન્ હાસ્યં પ્રપદ્યતે ।
MSS@4404@2સભંાવય ત દાષેેણ ત્તચ્છેદં કરાે ત ચ॥ ૪૪૦૪॥
MSS@4405@1આઘાતં નીયમાનસ્ય વ યસ્યવે પદે પદે ।
MSS@4405@2આસન્નતરતાં યા ત ત્યુજર્ તાેિદને િદને॥ ૪૪૦૫॥
MSS@4406@1આઘૂણર્દ્વપષુઃ ખલ દુ ગરઃ િક ચ લસદ્વાસસાે રેવત્યાં
સિનષ ણિનઃસહભજુસ્યાતામ્રનતે્રદ્યુતેઃ ।
MSS@4406@2શ્વાસામાેદમદા ધષટ્પદકુલવ્યાદષ્ટક્ અ ઠસ્રજઃ પાયાસઃુ પિરમ થરા ણ
હ લનાે મત્તસ્ય યાતાિન વઃ॥ ૪૪૦૬॥
MSS@4407@1આઘૂ ણતં પ મલમ ક્ષપદં્મ પ્રા તદ્યુ તશ્વૈત્ય જતા તાંશુ ।
MSS@4407@2અસ્યા ઇવાસ્યાશ્ચલિદ દ્રનીલ- ગાેલામલ યામલતારતારમ્॥ ૪૪૦૭॥
MSS@4408@1આઘ્રાણશ્રવણાવલાેકનરસા વાદાદયશ્ચુ બન- શ્રદ્ધા વા ગ્વષવષર્ણં
ચ શરસાે દાષેા ઇમે યજૈર્નઃ ।
MSS@4408@2મૂઢાે લઙ્ ઘતસ પથાેઽય મ ત સકું્રદ્ધઃ શઠાનાં હઠાદ્ યઃ શીષાર્ ણ
કૃપાણપા ણરલનુાત્ ત મૈ નમઃ ક લ્કને॥ ૪૪૦૮॥
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MSS@4409@1આઘ્રાતં કમલં પ્રયેણ સદુશૃા મ વાપનીતં મખંુ દતં્ત
િવભ્રમક દુકે નખપદં સી કૃત્ય ગૂઢાૈ તનાૈ ।
MSS@4409@2દત્તા ચ પકમા લકાેર સ ભુ િન ભન્નરાેમા ચયા મીલ લાેચનયા સ્થતં
પ્રણિયનાેદૂર્રેઽિપ પૂણા રસઃ॥ ૪૪૦૯॥
MSS@4410@1આઘ્રાતં પિરલીઢમુગ્રનખરૈઃ ણં ચ યચ્ચિવતં ક્ષપ્તં યદ્
ભુિવ નીરસ વકુિપતનેે ત વ્યથાં મા કૃથાઃ ।
MSS@4410@2હે મા ણક્ય તવૈતદેવ કુશલં યદ્વાનરેણાગ્રહાદ્ અ તઃસ વિન પણાય
સહસા ચૂણ કૃતં ના મના॥ ૪૪૧૦॥
MSS@4411@1આઘ્રાતં મરણને જન્મ જરયા યાત્યુ વલં યાવૈનં સતંાષેાે ધન લ સયા
શમસખંુ પ્રાૈઢાઙ્ગનાિવભ્રમૈઃ ।
MSS@4411@2લાેકૈમર્ સિર ભગુર્ણા વનભવુાે વ્યાલૈ ર્પા દુજર્નૈરસ્થૈયણ
િવભૂ તર યપહૃતા ગ્ર તં ન િક કેન વા॥ ૪૪૧૧॥
MSS@4412@1આઘ્રાતક્ષાે ણપીઠઃ ખુર શખરસમાકૃષ્ટરે તુરઙ્ગઃ
પુ કૃત્યા ખલાઙ્ઘ્રીન્ ક્રમવશિવનમ નુ ન્મુક્તકાયઃ ।
MSS@4412@2 ષ્ઠા તઃપાશ્વર્ક ડૂવ્યપનયનર સાદ્ દ્વ સ્ત્ર દ્વ તતાઙ્ગઃ પ્રાે થાય
દ્રાઙ્ િનર હઃ ક્ષણમથ વપુરાસ્યાનપુવૂ્યા ધનુાે ત॥ ૪૪૧૨॥
MSS@4413@1આઘ્રાય પુ તકં ધ યાઃ સવ િવદ્મ ઇ ત સ્થતાઃ ।
MSS@4413@2શતકૃ વાેઽિપ શ ◌ૃ વ તાે હા ન િવદ્માે જડા વયમ્॥ ૪૪૧૩॥
MSS@4414@1આઘ્રાય શ્રમજમિન દ્યગ ધબ ધું િનશ્વાસશ્વસનમસક્તમઙ્ગનાનામ્ ।
MSS@4414@2આર યાઃ સમુનસ ઈ ષરે ન ઙ્ગૈરાૈ ચત્યં ગણય ત કાે િવશષેકામઃ
॥ ૪૪૧૪॥
MSS@4415@1આઘ્રાયાઘ્રાય ગ ધં િવકૃતમખુપુટાે દશર્યન્ દ તપઙ્ ક્ત
ધાવન્નનુ્મુક્તનાદાે મુહુરિપ રભસાકૃષ્ટયા ષ્ઠલગ્ ઃ ।
MSS@4415@2ગદર્ યાઃ પાદઘાત દ્વગુ ણતસરુતપ્રી તરાકૃષ્ટ શશ્નાે
વેગાદા હ્યમુહ્યન્નવતર ત ખરઃ ખ ડતેચ્છ શ્ચરાય॥ ૪૪૧૫॥
MSS@4416@1આચ મહે બત િકમદ્યતનીમવસ્થાં તસ્યાદ્ય િવ ય શખરસ્ય
મહાેન્નતસ્ય ।
MSS@4416@2યત્રવૈ સપ્ત મનુય તપસા િનષેદુઃ સાેઽયં િકલાદ્ય વસ તહ્ િપ શતાશનાનામ્
॥ ૪૪૧૬॥
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MSS@4417@1આચ યાધર સ ધવુાિર કબર સભંારસમંા જતે વેદા ભઃ નિપતે
કપાેલિવગલ કા મીરપઙ્કાે વલે ।
MSS@4417@2કા ચીમ ત્ર તને િનભર્રગલન્મુક્તાકલાપસ્ર ધ યસ્યાેર સ ઘૂણર્માનનયના
પ ચષેુમ યચર્ ત॥ ૪૪૧૭॥
MSS@4418@1આચર ત દુજર્નાે યત્ સહસા મનસાેઽ યગાેચરાનથાર્ન્ ।
MSS@4418@2તન્ન ન ને ને શ ત મનઃ િક તુ નવૈ િનષુ્ઠરતામ્॥ ૪૪૧૮॥
MSS@4419@1આચરન્ બહુ ભવરમ્ અ પકૈરિપ ન ય ત ।
MSS@4419@2જનૈઃ પ્રત્યાિયતાેઽમાત્યં પ્રેત મત્યત્યજ પઃ॥ ૪૪૧૯॥
MSS@4419A@1આચરેચ્ચ સકલાં ર તચયા કામસતૂ્રિવિહતામનવદ્યામ્ ।
MSS@4419A@2દેશકાલબલશ યનુરાેધાદ્ વૈદ્યત ત્રસમયાે યિવ દ્ધામ્॥
MSS@4420@1આચા તકા ત િન્નદ્રમૈર્યખૂૈરિહમ વષઃ ।
MSS@4420@2ધૂસરાિપ કલા ચા દ્ર િક ન બધ્ના ત લાેચનમ્॥ ૪૪૨૦॥
MSS@4421@1આચારં ભજતે ત્યજત્યિપ મદં વૈરાગ્યમાલ બતે કતુ વા છ ત
સઙ્ગભઙ્ગગ લતાેત્તુઙ્ગા ભમાનં તપઃ ।
MSS@4421@2દૈવ ય તિવપયર્યૈઃ સખુ શખાભ્રષ્ટઃ પ્રણષ્ટાે જનઃ
પ્રાય તાપિવલીનલાેહસદશૃીમાયા ત કમર્ યતામ્॥ ૪૪૨૧॥
MSS@4422@1આચારઃ કુલમાખ્યા ત દેશમાખ્યા ત ભાષણમ્ ।
MSS@4422@2સભં્રમઃ નેહમાખ્યા ત વપુરાખ્યા ત ભાજેનમ્॥ ૪૪૨૨॥
MSS@4423@1આચારઃ કુલમાખ્યા ત વપુરાખ્યા ત ભાજેનમ્ ।
MSS@4423@2વચનં શ્રુતમાખ્યા ત નેહમાખ્યા ત લાેચનમ્॥ ૪૪૨૩॥
MSS@4424@1આચારઃ ખલુ કતર્વ્યઃ પ્રાણૈઃ ક ઠગતૈરિપ ।
MSS@4424@2આચારૈઃ શુ યતે દેહાે વસં્ત્ર ક્ષારાેદકૈિરવ॥ ૪૪૨૪॥
MSS@4425@1આચારઃ પરમાે ધમર્ આચારઃ પરમં તપઃ ।
MSS@4425@2આચારઃ પરમં જ્ઞાનમ્ આચારાત્ િક ન સા યતે॥ ૪૪૨૫॥
MSS@4426@1આચારઃ પરમાે ધમર્ઃ શ્રુત્યુક્તઃ માતર્ અેવ ચ ।
MSS@4426@2ત માદ મન્ સદા યુક્તાે િનતં્ય સ્યાદાત્મવાન્ દ્વજઃ॥ ૪૪૨૬॥
MSS@4427@1આચારઃ પરમાે ધમર્ઃ સવષા મ ત િનશ્ચયઃ ।
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MSS@4427@2હીનાચારપર તાત્મા પ્રેત્ય ચેહ ચ ન ય ત॥ ૪૪૨૭॥
MSS@4428@1આચારઃ પ્રથમાે ધમા ણાં શ્રેયસ્કરાે મહાન્ ।
MSS@4428@2ઇહલાેકે પરા ક તઃ પરત્ર પરમં સખુમ્॥ ૪૪૨૮॥
MSS@4429@1આચાર ઇત્યવિહતને મયા ગ્ હીતા યા વતે્રય ષ્ટરવરાેધગ્ હેષુ રાજ્ઞઃ ।
MSS@4429@2કાલે ગતે બહુ તથે મમ સવૈ તા પ્રસ્થાનિવક્લવગતેરવલ બનાય॥ ૪૪૨૯॥
MSS@4430@1આચારધારાધવલીકૃતાનાં રાધાધવારાધનમાનસાનામ્ ।
MSS@4430@2િવદ્યાિવવેકાેન્ન તભૂ ષતાનાં ભવાદશૃાના મહ કા પ્રશસંા॥ ૪૪૩૦॥
MSS@4431@1આચારપ્રભવાે ધમા ણાં શ્રેયસ્કરાે મહાન્ ।
MSS@4431@2ઇહલાેકે પરા ક તઃ પરત્ર પરમં સખુમ્॥ ૪૪૩૧॥
MSS@4432@1આચારપ્રેરકાે રા હ્યેતત્ કાલસ્ય કારણમ્ ।
MSS@4432@2યિદ કાલહ્ પ્રમાણં િહ ક માદ્ ધમાઽ ત ક ર્ષુ॥ ૪૪૩૨॥
MSS@4433@1આચારમાચર ચરાદ્ આલસ્યમપાસ્ય ત્યુ ચતમ્ ।
MSS@4433@2લાેકાનુરાગસાધનમ્ આરાધનમેતદેવ હરેઃ॥ ૪૪૩૩॥
MSS@4334@1આચારસભંવાે ધમા ધમાર્દ્ વેદાઃ સમુ થતાઃ ।
MSS@4334@2વેદૈયર્જ્ઞાઃ સમુ પન્ના યજ્ઞૈદવાઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૪૩૩૪॥
MSS@4435@1આચારહીનં ન પનુ ત વેદા યદ્ય યધીતા સહ ષડ્ ભરઙ્ગૈઃ ।
MSS@4435@2છ દાંસ્યનંે ત્યુકાલે ત્યજ ત નીડં શકુ તા ઇવ તપક્ષાઃ॥ ૪૪૩૫॥
MSS@4436@1આચારહીનસ્ય તુ બ્રાહ્મણસ્ય વેદાઃ ષડઙ્ગા વ ખલાઃ સયજ્ઞાઃ ।
MSS@4436@2કાં પ્રી તમુ પાદિયતું સમથાર્ અ ધસ્ય દારા ઇવ દશર્નીયાઃ॥ ૪૪૩૬॥
MSS@4437@1આચારાત્ ફલતે ધમર્ આચારાત્ ફલતે ધનમ્ ।
MSS@4437@2આચારા ચ્છ્ર યમા ાે ત આચારાે હ ત્યલક્ષણમ્॥ ૪૪૩૭॥
MSS@4438@1આચારાદ્ િવચ્યુતાે િવપ્રાે ન વેદફલમશ્નુતે ।
MSS@4438@2આચારેણ તુ સયંુક્તઃ સ પૂણર્ફલભાક્ તઃ॥ ૪૪૩૮॥
MSS@4439@1આચારા લભતે ધમર્મ્ આચારા લભતે ધનમ્ ।
MSS@4439@2આચારા ચ્છ્ર યમા ાે ત આચારાે હ ત્યલક્ષણમ્॥ ૪૪૩૯॥
MSS@4440@1આચારા લભતે હ્યાયુરાચારાદ સતાં પ્ર મ્ ।
MSS@4440@2આચારાદ્ ધનમક્ષ યમ્ આચારાે હ ત્યલક્ષણમ્॥ ૪૪૪૦॥

388 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@4441@1આચારા લભતે હ્યાયુરાચારા લભતે શ્રયમ્ ।
MSS@4441@2આચારાત્ ક તમા ાે ત પુ ષઃ પ્રેત્ય ચેહ ચ॥ ૪૪૪૧॥
MSS@4443@1આચારાે ગ્રામવાસા તાે ગ્ હા તા પ્રભુતા સ્ત્રયઃ ।
MSS@4443@2 પશ્રીબ્રર્હ્મશાપા તા ફલા તં બ્રહ્મવચર્સમ્॥ ૪૪૪૩॥
MSS@4444@1આચાયર્ઃ સપ્તયુદ્ધઃ સ્યાચ્ચતુયુર્દ્ધ તુ ભાગર્વઃ ।
MSS@4444@2દ્વા યાં ચવૈ ભવેદ્ યાેધ અેકેન ગણકાે ભવેત્॥ ૪૪૪૪॥
MSS@4445@1આચાયર્ઃ સવર્ચેષ્ટાસુ લાેક અેવ િહ ધીમતઃ ।
MSS@4445@2અનુકુયાર્ત્ તમવેાતાે લાૈિકકાથ પર ક્ષકઃ॥ ૪૪૪૫॥
MSS@4446@1આચાયર્માનીય શભુેઽિહ્ન કાય પૈષં્ટ શ્વયુગ્મં શુ ચરચર્િય વા ।
MSS@4446@2ક્ષીરેણ ભાજંે્ય ભષણસ્ય તુષ્ટ ૈ દદ્યાત્ કુમાર શશબુા ધવે યઃ॥ ૪૪૪૬॥
MSS@4447@1આચાયર્શ્ચ િપતા ચવૈ માતા ભ્રાતા ચ પવૂર્જઃ ।
MSS@4447@2નાતના યવમ તવ્યા બ્રાહ્મણને િવશષેતઃ॥ ૪૪૪૭॥
MSS@4448@1આચાયાર્ નરપતયશ્ચ તુલ્યશીલા ન હ્યષેાં પિર ચ તર ત સાૈહૃદં વા ।
MSS@4448@2શશુ્રષૂાં ચરમિપ સ ચતાં પ્રયત્નાત્ સકું્રદ્ધા રજ ઇવ નાશય ત
મેઘાઃ॥ ૪૪૪૮॥
MSS@4449@1આચાયણ ધનુદયં બ્રાહ્મણે સપુર ક્ષતે ।
MSS@4449@2લુ ધે ધૂત કૃતઘે્ન ચ મ દબુદ્ધાૈ ન દ યતે॥ ૪૪૪૯॥
MSS@4450@1આચાયાપાસનં વેદશાસ્ત્રાથષુ િવવેિકતા ।
MSS@4450@2ત કમર્ણામનુષ્ઠાનં સઙ્ગઃ સદ્ ભ ગરઃ શભુાઃ॥ ૪૪૫૦॥
MSS@4451@1 યાલાેકાલ ભિવગમઃ સવર્ભૂતાત્મદશર્નમ્ ।
MSS@4451@2ત્યાગઃ પિરગ્રહાણાં ચ ણર્કાષાયધારણમ્॥ ૪૪૫૧॥
MSS@4452@1િવષયે દ્રયસરંાેધ ત દ્રાલસ્યિવવજર્નમ્ ।
MSS@4452@2શર રપિરસખં્યાનં પ્ર ત્ત વઘદશર્નમ્॥ ૪૪૫૨॥
MSS@4453@1નીરજ તમસા સ વશુ દ્ધિનઃ હતા શમઃ ।
MSS@4453@2અેતૈ પાયૈઃ સશંદુ્ધઃ સ િહ યાેગ્ય તીભવેત્॥ ૪૪૫૩॥
MSS@4454@1આચાયા બ્રહ્મણાે મૂ તઃ િપતા મૂ તઃ પ્ર પતેઃ ।
MSS@4454@2ભ્રાતા મ પતેમૂ તમાર્તા સાક્ષાત્ ક્ષતે તનુઃ॥ ૪૪૫૪॥
MSS@4455@1દયાયા ભ ગની મૂ તધર્મર્સ્યાત્મા ત થઃ વયમ્ ।
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MSS@4455@2અગ્ ેર યાગતાે મૂ તઃ સવર્ભૂતાિન ચાત્મનઃ॥ ૪૪૫૫॥
MSS@4456@1આચાયા બ્રહ્મણાે મૂ તઃ િપતા મૂ તઃ પ્ર પતેઃ ।
MSS@4456@2માતા થવ્યા મૂ તશ્ચ ભ્રાતા વાે મૂ તરાત્મનઃ॥ ૪૪૫૬॥
MSS@4457@1આચાયા બ્રહ્મલાેકેશઃ પ્રા પત્યે િપતા પ્રભુઃ ।
MSS@4457@2અ ત થિ વ દ્રલાેકેશાે દેવલાેકસ્ય ચ વજઃ॥ ૪૪૫૭॥
MSS@4458@1આચાયા દ્વાિરહેતાૈ (?) શરકલશભરાૈ (?) દ્રાેણભૂ ત સમાનાે
ભી મ તાતસ્ય તાતાે ધનુ ષ ન સદશૃાઃ કણર્દુયાધનાદ્યાઃ ।
MSS@4458@2ઇ થં હ તવ્ય ચ તાકુલહૃદયતલા કાૈરવાણાં પુર તાદ્ દ વ્યદ્દાેઃ ત ભશાલી
સ મ ત િવજયતે પા ડવહ્ ખા ડવાિરઃ॥ ૪૪૫૮॥
MSS@4459@1આ ચ વાનમહ યહ યહિન સાકારાન્ િવહારક્રમાન્
આ ધાનમ ધતીહૃદયમ યાદ્રર્ મતાદ્રર્ શ્રયા ।
MSS@4459@2આત વાનમન યજન્મનયનશ્લાઘ્યામનઘ્યા દશામ્ આન દં
વ્રજસુ દર તનતટ સામ્રાજ્યમુ જૃ ભતે॥ ૪૪૫૯॥
MSS@4460@1આચીણર્મશભંુ કમર્ દ્વ ભાેગાય ક પતે ।
MSS@4460@2અવે ષ્ટતગલાે નાગઃ િકમદ ટ્વા િહ ગચ્છ ત॥ ૪૪૬૦॥
MSS@4461@1આચુ બતં કા મવરેણ હષાર્ત્ સકામવામા ચબુકં મનાેજ્ઞમ્ ।
MSS@4461@2શ ◌ૃઙ્ગારસ સ પુટપદ્મમ યે ઙ્ગા ભધઃ (?) કાેરકવદ્ િવભા ત
॥ ૪૪૬૧॥
MSS@4462@1આચુ બ્ય બ બાધરમઙ્ગવ લીમ્ આ લઙ્ગ્ય સં ય કપાેલપા લમ્ ।
MSS@4462@2શ્રીખ ડમાદાય કરેણ કા તઃ સતં્રાસયામાસ સરાે હાક્ષીમ્॥ ૪૪૬૨॥
MSS@4463@1આચૂડમાચરણમ બ તવાનવુારમ્ અ તઃ મરન્ ભવુનમઙ્ગલમઙ્ગમઙ્ગમ્ ।
MSS@4463@2આન દસાગરતરઙ્ગપર પરા ભરા દાે લતાે ન ગણયા મ ગતા યહાિન॥ ૪૪૬૩॥
MSS@4464@1આચ્છન્ને ક્ષ તતજેસી મન સજવ્યાપારમેયં મનઃ વાત્મા ચ દ્વયમેતદ ત
દશમં દ્રવં્ય પરેષાં તમઃ ।
MSS@4464@2કાલાકાશિદશાં િનર તમધનુા નામાિપ વષાર્ગમે દ્રવં્ય વાિર ગુણશ્ચ
વાિરદરવઃ કમાર્િપ વાિરિક્રયા॥ ૪૪૬૪॥
MSS@4465@1આચ્છાદય સ િક મુગ્ધે વસે્ત્રણાધરપ લવમ્ ।
MSS@4465@2ખ ડતા અેવ શાેભ તે વીરાધરપયાેધરાઃ॥ ૪૪૬૫॥
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MSS@4466@1આચ્છાિદતાયતિદગ બરમુચ્ચકૈગાર્મ્ આક્ર ય
સં સ્થતમુદગ્રિવશાલશ ◌ૃઙ્ગમ્ ।
MSS@4466@2મૂિધ્ન ખલત્તુિહનદ િધ તકાેિટમનેમ્ ઉદ્વ ક્ષ્ય કાે ભુિવ ન િવ મયતે નગેશમ્
॥ ૪૪૬૬॥
MSS@4467@1આચ્છાદ્ય પુ પપટમષે મહા તમ ત- રાવ ત ભગ્ ર્હકપાેત શરાેધરાભૈઃ
।
MSS@4467@2 વાઙ્ગાિન ધૂમ ચમાગુરવી ં દધાનૈધૂર્પાયતીવ પટલનૈર્વનીરદાનામ્
॥ ૪૪૬૭॥
MSS@4468@1આ ચ્છદ્ય પ્રયતઃ કદ બકુસમું યસ્યાિરદારૈનર્વં યાત્રાભઙ્ગિવધાિયનાે
જલમુચાં કાલસ્ય ચહં્ન મહત્ ।
MSS@4468@2હૃ યદ્ ભઃ પિરચુ બતં નયનયાે યર્ તં હૃિદ સ્થાિપતં સીમ તે
િનિહતં કથચંન તતઃ કણાર્વતંસીકૃતમ્॥ ૪૪૬૮॥
MSS@4469@1આ ચ્છદ્ય લ મી મત અેવ પવૂર્મ્ અત્રવૈ િવસ્ર ભસખુપ્રસપુ્તઃ ।
MSS@4469@2અેકઃ પરં વેદ સ કૈટભાિરમર્હાશય વં મકરાલયસ્ય॥ ૪૪૬૯॥
MSS@4470@1આ ચ્છદ્યાેરગમ ડલીકબલનાકાઙ્ક્ષારસં પિત્રણાં ભતુર્યન
શર રદાનિવિધના મ યે જગદ્ર ક્ષતમ્ ।
MSS@4470@2નાે ચેત્ તને ગ ત્મતા કબ લતે શષેે િનરાલ બના ક્વ ક્ષાેણી ક્વ પયાેધરાઃ
ક્વ ગરયઃ ક્વૈતે િદશાં નાયકાઃ॥ ૪૪૭૦॥
MSS@4471@1આજગામ યદા લ મીનાર્િરકેલફલા બુવત્ ।
MSS@4471@2િનજર્ગામ યદા લ મીગર્જભુક્તકિપ થવત્॥ ૪૪૭૧॥
MSS@4472@1આજનનાદામરણા- દ યસ્યતુ વાયસ તપસ્યતુ વા ।
MSS@4472@2અેકામિપ કાક લકાં કાેિકલકા તવે નાકલયેત્॥ ૪૪૭૨॥
MSS@4473@1આજનનાદામરણા- દ યસ્યતુ વાયસ તપસ્યતુ વા ।
MSS@4473@2કેિકવદેકાં કેકાં કાેિકલવત્ પ ચમં ચ િક કુ તે॥ ૪૪૭૩॥
MSS@4474@1આજન્મક પત કાનનકામચાર ય કાૈતુકાદુપગતઃ કુટજં મ લ દઃ ।
MSS@4474@2ત કમર્ણઃ સસુદશૃં ફલમેતદેવ ય પ્રા ય સા યમધનુા મધુમ ક્ષકા ભઃ
॥ ૪૪૭૪॥
MSS@4475@1આજન્મનઃ કુશલમ વિપ રે કુજન્મન્ પાંસાે વયા યિદ કૃતં વદ
ત વમેતત્ ।
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MSS@4475@2ઉ થાિપતાેઽસ્યનલસાર થના યદથ દુષ્ટેન ત કુ કલઙ્કય િવશ્વમેતત્
॥ ૪૪૭૫॥
MSS@4476@1આજન્મનઃ પ્ર તમુહૂતર્િવશષેર યા યાચે ષ્ટતાિન તવ સ પ્ર ત તાિન તાિન ।
MSS@4476@2ચાટૂિન ચા મધુરા ણ ચ સં તાિન દેહં દહ ત હૃદયં ચ
િવદારય ત॥ ૪૪૭૬॥
MSS@4477@1આજન્મનઃ શાઠ્યમ શ ક્ષતાે ય તસ્યાપ્રમાણં વચનં જનસ્ય ।
MSS@4477@2પરા તસ ધાનમધીયતે યૈિવદ્યે ત તે સ તુ િકલાપ્તવાચઃ॥ ૪૪૭૭॥
MSS@4478@1આજન્મનઃ સહજતુલ્યિવવતર્માન- દાૈગર્ત્યતાેઽ ત પરમાે ન સહૃુન્મમા યઃ
।
MSS@4478@2યનેાત્મનાેઽપિરગણ ય િવનાશમાશુ દેવ વદાશ્રયણપુ યધનઃ કૃતાેઽ મ
॥ ૪૪૭૮॥
MSS@4479@1આજન્મનઃ સહ િનવા સતયા મયવૈ માતુઃ પયાેધરપયાેઽિપ સમં િનપીય ।
MSS@4479@2 વં પુ ડર કમખુ બ ધુતયા િનર તમ્ અેકાે િનવાપસ લલં િપબસીત્યયુક્તમ્
॥ ૪૪૭૯॥
MSS@4480@1આજન્મનાે િવિહતભ ક્તરન યનાથઃ સાર યકમર્ ણ ચ દક્ષતયા િનયુક્તઃ ।
MSS@4480@2નાદ્યા યવાપ ચરણાવ ણાેઽિપ સયૂાર્ત્ પુ યૈિવના નિહ ભવ ત મની ષતાિન
॥ ૪૪૮૦॥
MSS@4481@1આજન્મબ્રહ્મચાર થુલભજુ શલા ત ભિવભ્રાજમાન-
જ્યાઘાતશ્રે ણસ જ્ઞા તિરતવસમુતી ચક્રજૈત્રપ્રશ તઃ ।
MSS@4481@2વક્ષઃ પીઠે ઘનાસ્ત્રવ્રણિકણકિઠને સં વાનઃ ષ કાન્ પ્રાપ્તાે
રાજ યગાેષ્ઠ વનગજ ગયા કાૈતુક મદગ્ યઃ॥ ૪૪૮૧॥
MSS@4482@1આજન્મબ્રહ્મચાર સકલિરપુકુલાન પકાલા ગ્ ક પઃ ક પા તઃ ક પકતાર્
કિપશતનુ ચઃ કામગઃ કામદાતા ।
MSS@4482@2કા તઃ કામાિરબ ધુઃ કિપકુલ તલકઃ કાપેનઃ કાેમલાઙ્ગઃ કાૈશલ્યાસનૂુદૂતઃ
કલયતુ કુશલં વાયપુતુ્ર શ્ચરં વઃ॥ ૪૪૮૨॥
MSS@4483@1આજન્મિવષસભંાેગાત્ ક યા િવષમયી કૃતા ।
MSS@4483@2 પશાચ્છ્વાસાિદ ભહર્ ત તસ્યા વેતત્ પર ક્ષણમ્॥ ૪૪૮૩॥
MSS@4484@1આજન્મવ્યવસાિયના ક્રતુશતૈરારા ય પુ પાયુધં કેનાકાિર પુરા તનૂદિર
તનુત્યાગઃ પ્રયાગભ્રમે ।

392 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@4484@2યસ્યાથ સ ખ લાેલનતે્રન લનીનાલાયમાન ખલદ્-
બ પા ભઃપતના તરાલવ લતગ્રીવં પથઃ પ ય સ॥ ૪૪૮૪॥
MSS@4485@1આજન્મ સદં્ધ કાૈિટલ્યં ખલસ્ય ચ હલસ્ય ચ ।
MSS@4485@2સાેઢંુ તયાેમૂર્ખાકે્ષપમ્ અલમેકૈવ સા ક્ષમા॥ ૪૪૮૫॥
MSS@4486@1આજન્મસિેવતં દાનૈમાર્નૈશ્ચ પિરપાે ષતમ્ ।
MSS@4486@2તી ણવાક્યા ન્મત્રમિપ ત કાલં યા ત શત્રુતામ્ ।
MSS@4486@3વક્રાે ક્તશલ્યમુદ્ધતુ ન શકં્ય માનસં યતઃ॥ ૪૪૮૬॥
MSS@4487@1આજન્મસ્થતયાે મહી હ ઇમે કૂલે સમનુ્મૂ લતાઃ ક લાેલાઃ ક્ષણભઙ્ગુરાઃ
પનુરમી નીતાઃ પરામુન્ન તમ્ ।
MSS@4487@2અ તઃ પ્ર તરસગં્રહાે બિહરિપ ભ્ર ય ત ગ ધદુ્રમા ભ્રાતઃ શાેણ ન
સાેઽ તયાે ન હસ ત વ સ પદાં િવ લવે॥ ૪૪૮૭॥
MSS@4488@1આજન્માનુગતેઽ ય મન્ નાલે િવમખુમ બુજમ્ ।
MSS@4488@2પ્રાયેણ ગુણપૂણષુ ર તલર્ મીવતા મયમ્॥ ૪૪૮૮॥
MSS@4489@1આજન્મવૈ તમઃ સહૃુ કુિટલતા વક્ત્રે ગરાં િનગર્માે ગ્રામાે સાદકરઃ
મશાનિવટપી પ્રાયેણ યસ્યાશ્રયઃ ।
MSS@4489@2િધગ્ ધાતઃ સ જે સ અેવ મ લનઃ કૂ્રરઃ કથં કાૈ શકઃ ષ્ટાે વા
િકમક યતાસ્ય ભવતા ક પા તમાયુઃ સ્થરમ્॥ ૪૪૮૯॥
MSS@4490@1આ નુલ બબાહુઃ ક બુગ્રીવાે બલી ચતુદષ્ટ્ર ઃ ।
MSS@4490@2ભાગ્યિનિધઃ થવુક્ષા લઘુમધુરાશી ચ પદ્માક્ષઃ॥ ૪૪૯૦॥
MSS@4491@1આ વસાૈ ચાેડ પસ્ય સનેા મહાવનસ્યાશ્વ ગાકુલસ્ય ।
MSS@4491@2મત્તેભસારદુ્રમપૂ ણતસ્ય દાવાનલાેઽભૂચ્ચલમૂ તચ ડઃ॥ ૪૪૯૧॥
MSS@4492@1આ વઃ કપટાનુરાગકલયા દાષેાે ન દુઃશીલતા વૈધવં્ય ન ચ બાધતે
સદસતાેઃ સભંાવનાવ્યત્યયાત્ ।
MSS@4492@2ય ક ચ કરણે પર વહરણ વ્રીડા ન પીડાકર નાે વા રાજભયં ચ હી
બત સખંુ વ ત વાર સ્ત્રયઃ॥ ૪૪૯૨॥
MSS@4493@1આ વના તાત્ પ્રણયાઃ કાપેા ત ક્ષણભઙ્ગુરાઃ ।
MSS@4493@2પિરત્યાગાશ્ચ િનઃસઙ્ગા ભવ ત િહ મહાત્મનામ્॥ ૪૪૯૩॥
MSS@4494@1આ િવતા તાઃ પ્રણયાઃ કાપેાશ્ચ ક્ષણભઙ્ગુરાઃ ।
MSS@4494@2પિરત્યાગાશ્ચ િનઃસઙ્ગા ન ભવ ત મહાત્મનામ્॥ ૪૪૯૪॥
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MSS@4495@1આ વાે ચ્છત્તયે યાસાં પ્રી તદ્વષેાવુભાૈ િહ તાૈ ।
MSS@4495@2કથં નુ ખલુ તાૈ તાસાં સ્યાતામપુિર કસ્ય ચત્॥ ૪૪૯૫॥
MSS@4496@1આ વ્યઃ સવર્ભૂતાનાં રા પજર્ યવદ્ ભવેત્ ।
MSS@4496@2િનરા વ્યં ત્યજ ત્યેનં શુ કં સર ઇવા ડ ઃ॥ ૪૪૯૬॥
MSS@4497@1આ વ્યૈકતરં ભાવં ય વ યમપુ વ ત ।
MSS@4497@2ન ત માદ્ િવ દતે ક્ષેમં રાન્નાયર્સતી યથા॥ ૪૪૯૭॥
MSS@4498@1આ ૈ વદ્વા જરા જપ્રખરખુરતર યાસલીલા ભ વ્યા દ ણાર્યાં દેવ
િનયર્ન્નિવરલમવનીપાલ પાતાલવિહ્નઃ ।
MSS@4498@2અશ્નીયાદ્ િવશ્વમવે પ્ર ત પ તવધનૂતે્રધારા બુધારા- વારા
યદે્યનમારાદિરકુલદમન દ્રાઙ્ ન િનવાર્પયેયુઃ॥ ૪૪૯૮॥
MSS@4499@1આજ્ઞાં મન્મથચક્રવ ત પતેરાદાય
િનઃશઙ્કધીભ્રાર્ યદ્ ઙ્ગમહાજનાન્ િપક ગરા સાકૂતમાકારયન્ ।
MSS@4499@2કુ ટે ચ્યુતપત્રસં તરવ ત શ્રીમાન્ વસ તા ભધાે વ્યાપાર
સમુનાેમર દવસુ ભવાર્ ણજ્યમાલ બતે॥ ૪૪૯૯॥
MSS@4500@1આજ્ઞાકરશ્ચ તાડન- પિરભવસહનશ્ચ સત્યમહમસ્યાઃ ।
MSS@4500@2ન તુ શીલશીતલેયં પ્રયેતરદ્વક્તુમિપ વેદ॥ ૪૫૦૦॥
MSS@4501@1આજ્ઞા કાકુયાર્ચ્ઞા- ક્ષપેાે હ સતં ચ શુ ક િદતં ચ ।
MSS@4501@2ઇ ત િનધવુનપા ડત્યં યાયં તસ્યા ન યા મ॥ ૪૫૦૧॥
MSS@4502@1આજ્ઞા ક તઃ પાલનં બ્રાહ્મણાનાં દાનં ભાેગાે મત્રસરંક્ષણં ચ ।
MSS@4502@2યષેામેતે ષડ્ગુણા ન પ્ર ત્તાઃ કાેઽથર્ તષેાં પા થવાપેાશ્રયેણ॥ ૪૫૦૨॥
MSS@4503@1આજ્ઞા તજેઃ પા થવાનાં સા ચ વા ચ પ્ર ત ષ્ઠતા ।
MSS@4503@2યત્તે બ્રૂયુરસત્ સદ્વા સ ધમા વ્યવહાિરણામ્॥ ૪૫૦૩॥
MSS@4504@1આજ્ઞાપિય ય સ પદં દાસ્ય સ દિયતસ્ય શર સ િક વરસે ।
MSS@4504@2અસમયમાિનિન મુગ્ધે મા કુ ભગ્ ાઙુ્કરં પ્રેમ॥ ૪૫૦૪॥
MSS@4505@1આજ્ઞાભઙ્ગકરાન્ રા ન ક્ષમેત સતુાનિપ ।
MSS@4505@2િવશષેઃ કાે નુ રાજ્ઞશ્ચ રાજ્ઞ શ્ચત્રગતસ્ય ચ॥ ૪૫૦૫॥
MSS@4506@1આજ્ઞાભઙ્ગાે નરે દ્રાણાં બ્રાહ્મણાનામનાદરઃ ।
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MSS@4506@2 થક્ શ યા ચ નાર ણામ્ અશસ્ત્રિવિહતાે વધઃ॥ ૪૫૦૬॥
MSS@4507@1આજ્ઞામવા ય મહતી ં દ્વષતાં િનખાતાન્- િનવર્ત્યર્ તાં સપિદ
લ ધમખુપ્રસાદઃ ।
MSS@4507@2ઉચ્ચૈઃ પ્રમાેદમનુમાેિદતદશર્નઃ સન્ ધ યાે નમસ્ય ત પદા બુ હં
પ્રભૂણામ્॥ ૪૫૦૭॥
MSS@4508@1આજ્ઞામાત્રફલં રાજં્ય બ્રહ્મચયર્ફલં તપઃ ।
MSS@4508@2જ્ઞાનમાત્રફલા િવદ્યા દત્તભુક્તફલં ધનમ્॥ ૪૫૦૮॥
MSS@4509@1આજ્ઞામવે મનુેિનધાય શરસા િવ યાચલ સ્થીયતામ્ અત્યુચ્ચૈઃ પદ મચ્છતા
પનુિરયં નાે લઙ્ઘનીયા વયા ।
MSS@4509@2મનૈાકાિદમહીધ્રલ ધવસ ત યઃ પીતવાન બુિધ તસ્ય વાં ગલતઃ
કપાેલ મલનક્લેશાેઽિપ િક યતે॥ ૪૫૦૯॥
MSS@4510@1આજ્ઞા માૈ લષુ ભૂભુ ં ભય ચત્તષેુ દુમધસાં પ્રી તઃ સ સુ િદશાસુ
ક તરતુલા યનેાિપતા સવર્તઃ ।
MSS@4510@2સવ રાજ્યમક ટકં ચ િવિહતં વ તા દ્વષાં સ પદઃ સાેઽસાૈ
સમંતવૈભવાે િવજયતે શ્રીરાજનારાયણઃ॥ ૪૫૧૦॥
MSS@4511@1આજ્ઞા પેણ યા શ ક્તઃ સવષાં મૂધર્િન સ્થતા ।
MSS@4511@2પ્રભુશ ક્તિહ સા જ્ઞેયા પ્રભાવમિહતાેદયા॥ ૪૫૧૧॥
MSS@4512@1આજ્ઞા શક્ર શખામ ણપ્રણિયની શાસ્ત્રા ણ ચ નર્વં ભ ક્તભૂર્તપતાૈ
િપનાિકિન પદં લઙે્ક ત િદવ્યા પુર ।
MSS@4512@2ઉ પ ત્તદુ્રર્િહણા વયે ચ તદહાે નેદગૃ્ વરાે લ યતે સ્યાચ્ચેદેષ ન
રાવણઃ ક્વ નુ પનુઃ સવર્ત્ર સવ ગુણાઃ॥ ૪૫૧૨॥
MSS@4513@1આજ્ઞાસ પાિદની ં દક્ષાં વીરસૂં પ્રયવાિદનીમ્ ।
MSS@4513@2યાેઽદષૃ્ટદાષેાં ત્યજ ત સાેઽક્ષયં નરકં વ્રજેત્॥ ૪૫૧૩॥
MSS@4514@1આજ્ઞવે શ બરિરપાેરવલઙ્ઘનીયા વા છેવ િવગ્રહવતી વશગા દશૃાેમ ।
MSS@4514@2અ યાથર્મવે િકમુતાપણમ યપુૈ ત સદેંશમાનય ત સા િકમુ સારસાક્ષ્યાઃ
॥ ૪૫૧૪॥
MSS@4515@1આ જસં્ય વ્યવહારાણામ્ આજર્વં પરમં િધયામ્ ।
MSS@4515@2 વાત યમિપ ત ત્રષેુ સતૂે કાવ્યપિરશ્રમઃ॥ ૪૫૧૫॥
MSS@4516@1આટ કસઽેઙ્ગકિરઘાેટ પદા તજુ ષ વાટ ભુિવ ક્ષ તભુ ં ચેટ ભવં તદિપ
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શાટ નતે વપુ ષ વીટ નવાિધવદનં ।
MSS@4516@2કાેટ રરત્નપિરપાટ શા ણતજૂટ િવધુ તનુલસન્
પાટ ર લ પ્ત મભધાટ જુષં સરુવધૂટ નુતાં ભજ શવમ્॥ ૪૫૧૬॥
MSS@4517@1આટાપેને પટ યસા યદિપ સા વાણી કવેરામખુે ખેલ તી પ્રથતે તથાિપ કુ તે
નાે સન્મનાેર જનમ્ ।
MSS@4517@2ન સ્યાદ્ યાવદમ દસુ દરગુણાલંકારઝંકાિરતઃ
સપ્રસ્ય દલસદ્રસાયનરસાસારાનુસાર રસઃ॥ ૪૫૧૭॥
MSS@4518@1આઢ રાજકૃતાે સાહૈહૃર્દયસ્થૈઃ તૈરિપ ।
MSS@4518@2 જહ્વા તઃકૃ યમાણવે ન કિવ વે પ્રવતર્તે॥ ૪૫૧૮॥
MSS@4519@1આઢ સ્ય િક ચ દાનને સિુહતસ્યાશનને િકમ્ ।
MSS@4519@2િક શશાઙે્કન શીતાલાેઃ િક ઘનને િહમાગમે॥ ૪૫૧૯॥
MSS@4520@1આઢ ાનાં માંસપરમં મ યાનાં ગાેરસાેત્તરમ્ ।
MSS@4520@2તૈલપ્રાયં દિરદ્રાણાં ભાજેનં ભરતષર્ભ॥ ૪૫૨૦॥
MSS@4521@1આઢ ાિન્નવાપલ ભાે િનકેતગામી ચ િપ ચ્છલઃ પ થાઃ ।
MSS@4521@2દ્વયમાકુલય ત ચેતઃ સ્ક ધાવાર દ્વ તીનામ્॥ ૪૫૨૧॥
MSS@4522@1આઢ ાે વાિપ દિરદ્રાે વા દુઃ ખતઃ સુ ખતાેઽિપ વા ।
MSS@4522@2િનદાષાે વા સદાષેાે વા વયસ્યઃ પરમા ગ તઃ॥ ૪૫૨૨॥
MSS@4523@1આતતાિયનમાયા તં હ યાદેવાિવચારયન્ ।
MSS@4523@2હનનાદેવ િન તારાે નરકાત્ તસ્ય દુ કૃતેઃ॥ ૪૫૨૩॥
MSS@4524@1આતતાિયનમાયા તમ્ અિપ વેદા તપારગમ્ ।
MSS@4524@2 જઘાંસ તં જઘાંસીયાન્ ન તને બ્રહ્મહા ભવેત્॥ ૪૫૨૪॥
MSS@4525@1આત વદ્ ભિદ પત્રાગ્રનાદં પ્રાપ્તૈદૂર્રાદાશુ તી ણૈમુર્ખાગ્રૈઃ ।
MSS@4525@2આદાૈ રકં્ત સિૈનકાનામ વૈ ર્ વૈઃ પશ્ચાત્ પિત્રપૂગૈરપાિય॥ ૪૫૨૫॥
MSS@4526@1આતપત્યિવદુષામ તાંશમુ્ અંશમુ તમિપ ર મસહસ્રે ।
MSS@4526@2રા ગણાં ભવ ત લક્ષણ મ દાેિર દ્રનીલશકલચ્છિવલ મ॥ ૪૫૨૬॥
MSS@4527@1આતપાસહનઃ પા ડુઃ શાખાહીનાે મુહુયર્િદ ।
MSS@4527@2અકાલફલપાક સ્યાચ્છાખી િપત્તાત્મકઃ કૃશઃ॥ ૪૫૨૭॥
MSS@4528@1આતપે તમતા સહ વ વા યા મનીિવરિહણા િવહગને ।
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MSS@4528@2સિેહરે ન િકરણા િહમર મેદુર્ઃ ખતે મન સ સવર્મસહ્યમ્॥ ૪૫૨૮॥
MSS@4529@1આતરલાઘવહેતાેમુર્રહર તિર તવાવલ બે ।
MSS@4529@2અપણં પણ મહ કુ ષે નાિવકપુ ષે ન િવશ્વાસઃ॥ ૪૫૨૯॥
MSS@4530@1આતામ્રતામપનયા મ િવવણર્ અેષ લાક્ષાકૃતાં ચરણયાે તવ દેિવ મૂધ્નાર્ ।
MSS@4530@2કાપેાપેરાગજિનતાં તુ મખુે દુ બ બે હતુ ક્ષમાે યિદ પરં ક ણામિય
સ્યાત્॥ ૪૫૩૦॥
MSS@4531@1આતામ્રાઃ િકરણા રવનેર્વદલ વક્પ લવાઃ પાદપાઃ
વ લ્ય તારકતુલ્યકા તસમુનઃસાૈર યસભંાિવતાઃ ।
MSS@4531@2વાત્ય મન્ મધુમત્તષટ્પદપદવ્યાધૂતચૂતદુ્રમ-
પ્રાગ્ભારપ્રપત પરાગપટલામાેદ મ દ્ દા ક્ષણઃ॥ ૪૫૩૧॥
MSS@4532@1આતામ્રાભા રાષેભાજઃ કટા તાદ્ આશૂ ખાતે માગર્ણે ધૂગર્તને ।
MSS@4532@2િન યાેત તી નાગરાજસ્ય જજ્ઞે દાનસ્યાહાે લાેિહતસ્યવે ધારા॥ ૪૫૩૨॥
MSS@4533@1આતામ્રાયતલાેચનાંશલુહર લીલાસધુાપ્ યાિયતૈઃ ગીતામ્રેિડતિદવ્યકે લભિરતૈઃ
સ્ફ તં વ્રજસ્ત્રીજનૈઃ ।
MSS@4533@2 વેદા ભઃકણભૂ ષતને િકમિપ મેરેણ વક્ત્રે દુના
પાદા ભાજે દુપ્રચારસભુગં પ યા મ દૃ યં મહઃ॥ ૪૫૩૩॥
MSS@4534@1આતામ્રે નયને સુ્ફરન્ કુચભરઃ શ્વાસાે ન િવશ્રા ય ત વેદા ભઃકણદ તુરં
તવ મખંુ હેતુ તુ નાે લક્ષ્યતે ।
MSS@4534@2િધક્ કાે વેદ મનઃ સ્ત્રયા ઇ ત ગરા ષ્ટાં પ્રયાં
ભીષયં તસ્યા ત ક્ષણકાતરેક્ષણપિર ષ્ટાે હિરઃ પાતુ વઃ॥ ૪૫૩૪॥
MSS@4535@1આતામ્રાૈ પૂ જતાવાેષ્ઠાૈ લે લહાનાૈ દુ વચાૈ ।
MSS@4535@2 જહ્વા રક્તા ચ ત વી ચ તાલુ રકં્ત પ્રશસ્યતે॥ ૪૫૩૫॥
MSS@4536@1આતા યાેદ્ભેદાત્ કા તે દૃ ષ્ટયર્થા ય તા ।
MSS@4536@2સામા જકમ યસ્થા કથમ યા સમપુયા ત પરભાગમ્॥ ૪૫૩૬॥
MSS@4537@1આ ત યં બ્રાહ્મણાનાં તુ કુયાર્ત્ પ્ર તિદનં ગ્ હે ।
MSS@4537@2આ ત યે ર તદેવસ્ય મધપુક ગવાં શતમ્॥ ૪૫૩૭॥
MSS@4538@1આ ત યે શ્રાદ્ધયજ્ઞષેુ દેવયાત્રાે સવષેુ ચ ।
MSS@4538@2મહાજને ચ સદ્ધાથા ન ગચ્છેદ્ યાેગિવત્ ક્વ ચત્॥ ૪૫૩૮॥
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MSS@4539@1આતુરસ્ય કુતાે િનદ્રા ત્ર તસ્યામ ષતસ્ય ચ ।
MSS@4539@2અથ ચ તયતાે વાિપ કામયાનસ્ય વા પનુઃ॥ ૪૫૩૯॥
MSS@4540@1આતુરાદ્ િવત્તહરણં તાચ્ચ પ્રપલાયનમ્ ।
MSS@4540@2અેતદ્ વૈદ્યસ્ય વૈદ્ય વં ન વૈદ્યઃ પ્રભુરાયષુઃ॥ ૪૫૪૦॥
MSS@4541@1આતુરે ચ િપતા વૈદ્યઃ વસ્થીભૂતે ચ બા ધવઃ ।
MSS@4541@2ગતે રાેગે કૃતે વા યે વૈદ્યાે ભવ ત પાલકઃ॥ ૪૫૪૧॥
MSS@4542@1આતુરે િનયમાે ના ત બાલે દ્ધે તથવૈ ચ ।
MSS@4542@2પરાચારરતે ચવૈ અેષ ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૪૫૪૨॥
MSS@4543@1આત્તમાત્તમિધકા તમુ ક્ષતું કાતરા શફરશિઙ્કની જહાૈ ।
MSS@4543@2અ જલાૈ જલમધીરલાેચના લાેચનપ્ર તશર રલા છતમ્॥ ૪૫૪૩॥
MSS@4544@1આત્તે વાસ સ રાેદુ્ધમક્ષમતયા દાેઃક દલી યાં તનાૈ
તસ્યાેરઃસ્થલમુત્તર યિવષયે સદ્યાે મયા સ જતમ્ ।
MSS@4544@2શ્રાેણી ં તસ્ય કરેઽિધરાેહ ત પનુવ્ર ડા બુધાૈ મામથાે
મ જ તીમુદતારયન્મન સ ે દેવઃ સ મૂચ્છાર્ગુ ઃ॥ ૪૫૪૪॥
MSS@4545@1આત્તે સીમ તરત્ને મરક તિન હૃતે હેમતાટઙ્કપત્રે લુપ્તાયાં મખેલાયાં
ઝિટ ત મ ણતુલાકાેિટયુગ્મે ગ્ હીતે ।
MSS@4545@2શાેણં બ બાેષ્ઠકા ત્યા વદિર ગદશૃા મ વર ણામર યે રાજન્
ગુ ફલાનાં સ્રજ ઇ ત શબરા નવૈ હારં હર ત॥ ૪૫૪૫॥
MSS@4546@1આત્મકાય મહાકાય પરકાય ન કેવલમ્ ।
MSS@4546@2આત્મકાયર્સ્ય દાષેેણ કૂપે પત ત માનવઃ॥ ૪૫૪૬॥
MSS@4547@1આત્મચ્છ દેન વતર્ તે નાયા મન્મથચાેિદતાઃ ।
MSS@4547@2ન ચ દહ્ય ત ગચ્છ ત્યઃ સતુપૈ્તરિપ પાંસુ ભઃ॥ ૪૫૪૭॥
MSS@4548@1આત્મ ચ્છદં્ર ન ના ત પર ચ્છદ્રા ણ પ ય ત ।
MSS@4548@2શ્વ ચ્છદં્ર યિદ ના ત પર ચ્છદં્ર ન પ ય ત॥ ૪૫૪૮॥
MSS@4549@1આત્મજન્મા પદં વંશં કામં દહન વાયર્સે ।
MSS@4549@2િક તુ સિંનિહતાનેતાણ્ અ યગ્ ે િક દહસ્યહાે॥ ૪૫૪૯॥
MSS@4550@1આત્મ િદપિરક્લેશમ્ આત્મ યારાે ય મૂઢધીઃ ।
MSS@4550@2પ્ર તકતુર્મશક્તાેઽિપ વાદ્ધર્ક્યે શાેચતે પરમ્॥ ૪૫૫૦॥
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MSS@4551@1આત્મજ્ઞઃ શાૈચવાન્ દા ત તપ વી િવ જતે દ્રયઃ ।
MSS@4551@2ધમર્કૃદ્ વેદિવદ્યાિવત્ સા વકાે દેવયાેિનતામ્॥ ૪૫૫૧॥
MSS@4552@1આત્મજ્ઞાનં સમાર ભ ત તક્ષા ધમર્િનત્યતા ।
MSS@4552@2યમથાર્ન્નાપકષર્ ત સ વૈ પ ડત ઉચ્યતે॥ ૪૫૫૨॥
MSS@4553@1આત્મજ્ઞાનમનાયાસ ત તક્ષા ધમર્િનત્યતા ।
MSS@4553@2વાક્ ચવૈ ગુપ્તા દાનં ચ નૈતા ય ત્યેષુ ભારત॥ ૪૫૫૩॥
MSS@4554@1આત્મજ્ઞાની યતાે ધ યાે મ યઃ િપ િપતામહૈઃ ।
MSS@4554@2મા પકે્ષણ માત્રા ચ ખ્યા ત યા ત નરાધમઃ॥ ૪૫૫૪॥
MSS@4555@1આત્મત વં ન ના ત કરાે ત બહુિવ તરમ્ ।
MSS@4555@2સ અેવ િનધનં યા ત ના લકેરાેદકં યથા॥ ૪૫૫૫॥
MSS@4556@1આત્મદેહસ્ય માંસાિન ભાેક્તું બ્રહ્મન્ન શક્યતે ।
MSS@4556@2દેિહનાં વદ યદ્યાેગ્યં સતંુ ષ્ટ ર્યતે યતઃ॥ ૪૫૫૬॥
MSS@4557@1આત્મદાષેૈિનયચ્છ ત સવ દુઃખમખુે જનાઃ ।
MSS@4557@2મ યે દુશ્ચિરતં તેઽ ત તસ્યેયં િન કૃ તઃ કૃતા॥ ૪૫૫૭॥
MSS@4558@1આત્મદ્વષેાદ્ ભવને્ ત્યુઃ પરદ્વષેાદ્ ધનક્ષયઃ ।
MSS@4558@2રાજદ્વષેાદ્ ભવને્ નાશાે બ્રહ્મદ્વષેાત્ કુલક્ષયઃ॥ ૪૫૫૮॥
MSS@4559@1આત્મનઃ પ્ર તકૂલાિન પરે યાે યિદ નેચ્છ સ ।
MSS@4559@2પરેષાં પ્ર તકૂલે યાે િનવતર્ય તતાે મનઃ॥ ૪૫૫૯॥
MSS@4560@1આત્મનઃ પ્રીયતે નાત્મા પરતઃ વત અેવ વા ।
MSS@4560@2લક્ષયેઽલ ધકામં વાં ચ તયા શબલં મખુમ્॥ ૪૫૬૦॥
MSS@4561@1આત્મનઃ શ ક્તમુદ્વ ક્ષ્ય માનાે સાહાૈ તુ યાે વ્રજેત્ ।
MSS@4561@2શત્રનૂેકાેઽિપ હ યાચ્ચ ક્ષિત્રયાન્ ભાગર્વાે યથા॥ ૪૫૬૧॥
MSS@4562@1આત્મનશ્ચ પિરત્રાણે દ ક્ષણાનાં ચ સગંરે ।
MSS@4562@2સ્ત્રીિવપ્રા યપુપત્તાૈ ચ ઘ્નન્ ધમણ ન દુ ય ત॥ ૪૫૬૨॥
MSS@4563@1આત્મનશ્ચ પરેષાં ચ પ્રતાપ તવ ક તનુત્ ।
MSS@4563@2ભયકૃદ્ ભપૂતેબાર્હુ દ્વષાં ચ સહૃુદાં ચ તે॥ ૪૫૬૩॥
MSS@4564@1આત્મનશ્ચ પરેષાં ચ યઃ સમીક્ષ્ય બલાબલમ્ ।
MSS@4564@2અ તરં નવૈ ના ત સ તર સ્ક્રયતેઽિર ભઃ॥ ૪૫૬૪॥
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MSS@4565@1આત્મનશ્ચપલાે ના ત કુતાેઽ યષેાં ભિવ ય ત ।
MSS@4565@2ત માત્ સવાર્ ણ કાયાર્ ણ ચપલાે હ ત્યસશંયમ્॥ ૪૫૬૫॥
MSS@4566@1આત્મનશ્ચ પ્ર યાશ્ચ દાષેદ યુર્ત્તમાે પઃ ।
MSS@4566@2િવિનયચ્છ ત ચાત્માનમ્ આદાૈ ત્યાં તતઃ પ્ર ઃ॥ ૪૫૬૬॥
MSS@4567@1આત્મનાત્માનમ વચ્છેન્ મનાેબુદ્ધ દ્રયૈયર્તૈઃ ।
MSS@4567@2આત્મવૈહ્યાત્મનાે બ ધુરાત્મવૈ િરપુરાત્મનઃ॥ ૪૫૬૭॥
MSS@4568@1આત્મનાનથર્યુક્તને પાપે િનિવશતે મનઃ ।
MSS@4568@2સ કમર્ કલષું કૃ વા ક્લેશે મહ ત ધીયતે॥ ૪૫૬૮॥
MSS@4569@1આત્મનામ ગુરાનેાર્મ નામા તકૃપણસ્ય ચ ।
MSS@4569@2આયુ કામાે ન ગ્ હ્ણ યાત્ જ્યેષ્ઠાપત્યકલત્રયાેઃ॥ ૪૫૬૯॥
MSS@4570@1આત્મના િવિહતં દુઃખમ્ આત્મના િવિહતં સખુમ્ ।
MSS@4570@2ગભર્શ યામપુાદાય ભજુ્યતે પાવૈર્દેિહકમ્॥ ૪૫૭૦॥
MSS@4571@1આત્મનાશાય નાેન્નત્યૈ છદ્રણે પિરપૂણર્તા ।
MSS@4571@2ભૂયાે ભૂયાે ઘટ પાતં્ર િનમ જત્ િક ન પ ય સ॥ ૪૫૭૧॥
MSS@4572@1આત્મના સગં્ હીતને શત્રુણા શત્રુમુદ્ધરેત્ ।
MSS@4572@2પદલગ્ ં કરસ્થને ક ટકેનવૈ ક ટકમ્॥ ૪૫૭૨॥
MSS@4573@1આત્મિન દાત્મપૂ ચ પરિન દા પર તવઃ ।
MSS@4573@2અનાચિરતમાયાર્ણાં ત્તમેતચ્ચતુિવધમ્॥ ૪૫૭૩॥
MSS@4574@1આત્મનીનમપુ તષ્ઠતે ગુણાઃ સભંવ ત િવરમ ત ચાપદઃ ।
MSS@4574@2ઇત્યનેકફલભા જ મા મ ભૂદ્ અ થતા કથ મવાયર્સગંમે॥ ૪૫૭૪॥
MSS@4575@1આત્મનવૈ ગુણદાષેકાેિવદઃ િક ન વે સ કરણીયવ તષુુ ।
MSS@4575@2યત્તથાિપ ન ગુ ન્ ન ચ્છ સ વં ક્રમાેઽય મ ત તત્ર કારણમ્॥ ૪૫૭૫॥
MSS@4576@1આત્મનાે ગુ રાત્મવૈ પુ ષસ્ય િવશષેતઃ ।
MSS@4576@2યત્ પ્રત્યક્ષાનુમાના યાં શ્રેયાેઽસાવનુિવ દતે॥ ૪૫૭૬॥
MSS@4577@1આત્મનાે ન સહાયાથ િપતા માતા ચ તષ્ઠ ત ।
MSS@4577@2ન પતુ્રદારા ન જ્ઞા તધર્મર્ તષ્ઠ ત કેવલમ્॥ ૪૫૭૭॥
MSS@4578@1આત્મનાે બલમજ્ઞા વા ધમાર્થર્પિરવ જતમ્ ।
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MSS@4578@2અલ ય મચ્છન્ નૈ ક યાર્ન્ મૂઢબુ દ્ધિરહાેચ્યતે॥ ૪૫૭૮॥
MSS@4579@1આત્મનાેઽ યુદયાકાઙ્ક્ષ પીડ્યમાનઃ પરેણ વા ।
MSS@4579@2દેશકાલબલાપેેતઃ પ્રારભેતવૈ િવગ્રહમ્॥ ૪૫૭૯॥
MSS@4580@1આત્મનાે મખુદાષેેણ બ ય તે શકુસાિરકાઃ ।
MSS@4580@2બકા તત્ર ન બ ય તે માનંૈ સવાર્થર્સાધનમ્॥ ૪૫૮૦॥
MSS@4581@1આત્મનાેઽધર્ મ ત શ્રાૈતં સા રક્ષ ત ધનં પ્ર ।
MSS@4581@2શર રં લાેકયાત્રાં વૈ ધમ વગર્ ષીન્ િપત્ ન્॥ ૪૫૮૧॥
MSS@4582@1આત્મનાે વધમાહતાર્ ક્વાસાૈ િવહગતસ્કરઃ ।
MSS@4582@2યને તત્ પ્રથમં તેયં ગાેપ્તુરેવ ગ્ હે કૃતમ્॥ ૪૫૮૨॥
MSS@4583@1આત્મનાે િવિક્રય મવ કુવર્ન્ દદ્યાત્ સમીિહતમ્ ।
MSS@4583@2જલવત્ પવર્તા છત્રનૂ્ ભ દ્યાદનપુલ ક્ષતઃ॥ ૪૫૮૩॥
MSS@4584@1આત્મિન્નચ્છ સ હ ત શાશ્વતપુર માગ િવહતુ યિદ ભ્રાતઃ સયંમવમર્ણા
કુ તદા રક્ષાિવિધ સવર્તઃ ।
MSS@4584@2નાે ચેિદ દ્રયતસ્કરૈ તવ હઠાત્ તી ણાગ્રભૂિરસુ્ફરચ-્
ચ તાભ લશતૈિવ ભદ્ય મનસાે ગ્રાહ્યાે િવવેકાે મ ણઃ॥ ૪૫૮૪॥
MSS@4585@1આત્મ યિપ ન િવશ્વાસ તાવાન્ ભવ ત સ સુ યઃ ।
MSS@4585@2ત માત્ સ સુ િવશષેેણ સવર્ઃ પ્રણય મચ્છ ત॥ ૪૫૮૫॥
MSS@4586@1આત્મ યસ્ય સમુ ચ્છ્ર તીકૃતગુણસ્યાહાેતરામાૈ ચતી
યદ્ગાત્રા તરવજર્નાદજનયદ્ ભૂ િનરેષ દ્વષામ્ ।
MSS@4586@2ભૂયાેઽહંિક્રયતે મ યને ચ હૃદા સ્ક ધાે ન યશ્ચાનમત્ તન્મમાર્ ણ
દલં દલં સ મદલંકમ ણબાણવ્રજઃ॥ ૪૫૮૬॥
MSS@4587@1આત્મપક્ષક્ષયાયવૈ પરપક્ષાેદયાય ચ ।
MSS@4587@2મ ત્રદ્વધૈમમાત્યાનાં તન્ન સ્યાિદહ ભૂતયે॥ ૪૫૮૭॥
MSS@4588@1આત્મપક્ષપિરત્યાગાત્ પરપક્ષષેુ યાે રતઃ ।
MSS@4588@2સ પરૈહર્ યતે મૂઢાે નીલવણર્શ ◌ૃગાલવત્॥ ૪૫૮૮॥
MSS@4589@1આત્મિપ ભ્રાતરશ્ચ તત્ સ્ત્રીપતુ્રાશ્ચ શત્રવઃ ।
MSS@4589@2 નષુા શ્વશ્રૂઃ સપત્ની ચ નના દા યાતર તથા॥ ૪૫૮૯॥
MSS@4590@1આત્મિપ મા ગુણૈઃ પ્રખ્યાતશ્ચાેત્તમાેત્તમઃ ।

msubhsall.pdf 401



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@4590@2ગુણૈરાત્મભવૈઃ ખ્યાતઃ પૈ કૈમાર્ કૈઃ થક્॥ ૪૫૯૦॥
MSS@4591@1આત્મપ્રતી તદૃર્ઢતા િવર ક્તિર ત ત્રયં વાત્મિન યાે દધા ત ।
MSS@4591@2નેતા સ અેવા ત સમ ત શષ્ટ- ગુણાશ્રય વાિન્ન ખલપ્ર નામ્॥ ૪૫૯૧॥
MSS@4592@1આત્મપ્રશસંા મરણં પરિન દા ચ તાદશૃી ।
MSS@4592@2તથાિપ વકે્ષ્ય કાકુ સ્થ ના ત મ સદશૃઃ કિપઃ॥ ૪૫૯૨॥
MSS@4593@1આત્મપ્રશં સનં દુષં્ટ ષં્ટ િવપિરધાવકમ્ ।
MSS@4593@2સવર્ત્રાે ષ્ટદ ડં ચ લાેકઃ સ કુ તે નરમ્॥ ૪૫૯૩॥
MSS@4594@1આત્મબુ દ્ધઃ સખંુ ચવૈ ગુ બુ દ્ધિવશષેતઃ ।
MSS@4594@2પરબુ દ્ધરિવનાશાય સ્ત્રીબુ દ્ધઃ પ્રલયંકર ॥ ૪૫૯૪॥
MSS@4595@1આત્મબુદ્ યા સખુી ભૂયાત્ ગુ બુદ્ યા િવશષેતઃ ।
MSS@4595@2બહુબુદ્ યા િવનાશઃ સ્યાત્ સ્ત્રીબુદ્ યા પ્રલયાે ભવેત્॥ ૪૫૯૫॥
MSS@4596@1આત્મભાગ્યક્ષતદ્રવ્યઃ સ્ત્રીદ્રવ્યેણાનુક પતઃ ।
MSS@4596@2અથર્તઃ પુ ષાે નાર યા નાર સાથર્તઃ પુમાન્॥ ૪૫૯૬॥
MSS@4597@1આત્મરક્ષા િહ સતતં પવૂ કાયાર્ િવ નતા ।
MSS@4597@2અગ્ ાિવવ િહ સ પ્રાેક્તા ત્તી રા પે િવનામ્॥ ૪૫૯૭॥
MSS@4598@1અેકદેશદંહેદ્ અ ગ્ ઃ શર રં વા પરં ગતઃ ।
MSS@4598@2સપતુ્રદારં રા તુ ઘાતયેદ્ અધર્યેત વા॥ ૪૫૯૮॥
MSS@4599@1આત્મર ક્ષતત ત્રાણાં સપુર ક્ષતકાિરણામ્ ।
MSS@4599@2આપદાે નાપેપદ્ય તે પુ ષાણાં વદાષે ઃ॥ ૪૫૯૯॥
MSS@4600@1આત્મર તઃ પરશાઠં્ય સ જનબ ધવુજર્નમ્ ।
MSS@4600@2િરપાૈ શ્રદ્ધા સ્ત્રયાં ભ ક્તઃ તસ્ય િન દા ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૪૬૦૦॥
MSS@4601@1આત્મ તાદિપ િવ તં કુવાર્ણાઃ પધર્યા સહ મયૂરૈઃ ।
MSS@4601@2િક ન ત વરાકાઃ કાકાઃ કેકારવાન્ કતુર્મ્॥ ૪૬૦૧॥
MSS@4602@1આત્મવત્ સતતં પ યેદ્ અિપ ક ટિપપી લકમ્ ।
MSS@4602@2આત્મનઃ પ્ર તકૂલાિન પરેષાં ન સમાચરેત્॥ ૪૬૦૨॥
MSS@4603@1આત્મવત્ સવર્ભૂતાિન પરદ્રવ્યા ણ લાેષ્ટવત્ ।
MSS@4603@2મા વત્ પરદારાંશ્ચ યઃ પ ય ત સ પ ય ત॥ ૪૬૦૩॥
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MSS@4604@1આત્મવત્ સવર્ભૂતાિન પ યતાં શા તચેતસામ્ ।
MSS@4604@2અ ભન્નમાત્મનઃ સવ કાે દાતા દ યતે ચ િકમ્॥ ૪૬૦૪॥
MSS@4605@1આત્મવગ પિરત્યજ્ય પરવગ સમાશ્રયેત્ ।
MSS@4605@2 વયમવે લયં યા ત યથા રા યધમર્તઃ॥ ૪૬૦૫॥
MSS@4606@1આત્મવગ પિરત્યજ્ય પરવગષુ યે રતાઃ ।
MSS@4606@2વાનવન્નહં રાેિદ મ આત્માનં નવૈ રાેદ્યતે॥ ૪૬૦૬॥
MSS@4607@1આત્મવગ પિરત્યજ્ય પરવગષુ યે રતાઃ ।
MSS@4607@2સવ તેઽિપ િવન ય ત યથા રા કુકદર્મઃ॥ ૪૬૦૭॥
MSS@4608@1આત્મવાં વ પદેશાેઽિપ યુક્તઃ પ્રકૃ તસ પદા ।
MSS@4608@2નયજ્ઞઃ થવી ં કૃ નાં જયત્યેવ ન હીયતે॥ ૪૬૦૮॥
MSS@4609@1આત્મિવક્રિય ણ ક્લીબે સદા શિઙ્કતચેત સ ।
MSS@4609@2િનત્ય મષ્ટિવયાેગાત િક સવેકપશાૈ સખુમ્॥ ૪૬૦૯॥
MSS@4610@1આત્મિવત્ સહ તયા િદવાિનશં ભાેગભાગિપ ન પાપમાપ સઃ ।
MSS@4610@2આહૃતા િહ િવષયૈકતાનતા જ્ઞાનધાૈતમનસં ન લ પ ત॥ ૪૬૧૦॥
MSS@4611@1આત્મસ પદુ્ગણૈઃ સ યક્ સયંુક્તં યુક્તકાિરણમ્ ।
MSS@4611@2મહે દ્ર મવ રા નં પ્રા ય લાેકાે િવવધર્તે॥ ૪૬૧૧॥
MSS@4612@1આત્મસભંાિવતાઃ ત ધા ધનમાનમદા વતાઃ ।
MSS@4612@2યજ તે નામયજ્ઞૈ તે દ ભનેાિવિધપવૂર્કમ્॥ ૪૬૧૨॥
MSS@4613@1આત્મસ્ત્રીધનગુહ્યાનાં ગાેપ્તા બ ધુ તુ મત્રવત્ ।
MSS@4613@2ધનદ તુ કુબેરઃ સ્યાદ્ યમઃ સ્યાચ્ચ સદુ ડકૃત્॥ ૪૬૧૩॥
MSS@4614@1આત્મસ્ત્રીધનગુહ્યાનાં શરણં સમયે સહૃુત્ ।
MSS@4614@2પ્રાેક્તાેત્તમાેઽયમ યશ્ચ િત્રદ્વ્યેકપદ મત્રકઃ॥ ૪૬૧૪॥
MSS@4615@1આત્મહેતાેઃ પરાથ વા નમર્હાસ્યાશ્રયાત્ તથા ।
MSS@4615@2યે ષા ન વદ તીહ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૪૬૧૫॥
MSS@4616@1આત્મા કાયશ્ચ દ્વાવેતાૈ મત્ર પાવુભાવિપ ।
MSS@4616@2કાયં મતં્ર પિરત્યજ્યઆત્મા યા ત સિુન શ્ચતમ્॥ ૪૬૧૬॥
MSS@4617@1આત્મા જન્મશતૈધર્નાજર્નિધયા મ યા િકમાયાસ્યતે પઙ્ગાેઃ શ્રીગ્ ર્હમે ત
લઙ્ ઘતભવુાે દૈવેચ્છયા િનધર્નાઃ ।
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MSS@4617@2ઇત્યેતાઃ પુ ષાથર્મૂલહતયઃ કૈ શ્ચત્ સમુ સાિરતા મુગ્ધાનામલસાે કટાઃ
પ્ર તપદં કુવર્ ત ચત્તભ્રમમ્॥ ૪૬૧૭॥
MSS@4618@1આત્મા જેયઃ સદા રાજ્ઞા તતાે જેયાશ્ચ શત્રવઃ ।
MSS@4618@2અ જતાત્મા નરપ તિવજયેત કથં િરપનૂ્॥ ૪૬૧૮॥
MSS@4619@1આત્માત્મનવૈ જિનતઃ પતુ્ર ઇત્યુચ્યતે બુધૈઃ ।
MSS@4619@2ત માદ્ ભાયા નરઃ પ યને્ મા વત્ પતુ્રમાતરમ્॥ ૪૬૧૯॥
MSS@4620@1આત્માધીનશર રાણાં વપતાં િનદ્રયા વયા ।
MSS@4620@2કદન્નમિપ મત્યાર્નામ્ અ ત વાય ક પતે॥ ૪૬૨૦॥
MSS@4621@1આત્માનં કુપથને િનગર્મિયતું યઃ સકૂલાશ્વાયતે
કૃત્યાકૃત્યિવવેક િવતહતાૈ યઃ કૃ ણસપાર્યતે ।
MSS@4621@2યઃ પુ યદુ્રમખ ડખ ડનિવધાૈ સૂ્ફજર્ કુઠારાયતે તં
લુપ્તવ્રતમુદ્ર મ દ્રયગણં જ વા શભંુયુભર્વ॥ ૪૬૨૧॥
MSS@4622@1આત્માનં ચ જગત્ સવ દશૃા િનત્યાિવ ભન્નયા ।
MSS@4622@2 ચદાકાશમયં યાયન્ યાેગી યા ત પરાં ગ તમ્॥ ૪૬૨૨॥
MSS@4623@1આત્માનં ચ પરં ચવૈ ત્રાયતે મહતાે ભયાત્ ।
MSS@4623@2કુ્ર ય તમપ્ર તકુ્ર યન્ દ્વયાેરેષ ચિક સકઃ॥ ૪૬૨૩॥
MSS@4624@1આત્માનં ચ પરં ચવૈ પલાયન્ હ ત સયંુગે ।
MSS@4624@2દ્રવ્યનાશાે વ્યયાેઽક તરયશશ્ચ પલાયને॥ ૪૬૨૪॥
MSS@4625@1આત્માનં ચ પરં ચવૈ વીક્ષ્ય ધીરઃ સમુ પતેત્ ।
MSS@4625@2અેતદેવ િહ િવજ્ઞાનં યદાત્મપરવેદનમ્॥ ૪૬૨૫॥
MSS@4626@1આત્માનં ધમર્કૃત્યં ચ પતુ્રદારાંશ્ચ પીડયન્ ।
MSS@4626@2દેવતા ત થ ત્યાંશ્ચ સ કદયર્ ઇ ત તઃ॥ ૪૬૨૬॥
MSS@4627@1આત્માનં નાવમ યેત પવૂાર્ ભરસ દ્ધ ભઃ ।
MSS@4627@2આ ત્યાેઃ શ્રયમ વચ્છેન્ નનૈાં મ યેત દુલર્ભામ્॥ ૪૬૨૭॥
MSS@4628@1આત્માનં િનયમૈ તૈ તૈઃ કષર્િય વા પ્રયત્નતઃ ।
MSS@4628@2પ્રા યતે િનપુણૈધર્મા ન સખુા લ યતે સખુમ્॥ ૪૬૨૮॥
MSS@4629@1આત્માનં પરમં પ્રમાણિનકરૈરપ્રા યમવ્યાહતં જ્ઞેયં યદ્ ગુ વીક્ષણાદિપ
જના મૂઢા તુ મુ વવૈ તત્ ।

404 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@4629@2કાેશષેુ પ્ર મતષેુ પ ચસુ પિરજ્ઞાતું સમુદ્યુ જતે નષ્ટેભાઃ
કલશા તરે વિપ કરં કૃ વા િવ ચ વ ત િહ॥ ૪૬૨૯॥
MSS@4630@1આત્માનં પ્રથમં રા િવનયનેાપેપાદયેત્ ।
MSS@4630@2તતઃ પતુ્રાં તતાેઽમાત્યાં તતાે ત્યાં તતઃ પ્ર મ્॥ ૪૬૩૦॥
MSS@4631@1આત્માનં પ્રથમં રા િવનયનેાપેપાદયેત્ ।
MSS@4631@2તતાેઽમાત્યાં તતાે ત્યાં તતઃ પતુ્રાં તતઃ પ્ર ઃ॥ ૪૬૩૧॥
MSS@4632@1આત્માનં ભાવયેિન્નત્યં જ્ઞાનને િવનયને ચ ।
MSS@4632@2ન પનુ મ્રયમાણસ્ય પશ્ચાત્તાપાે ભિવ ય ત॥ ૪૬૩૨॥
MSS@4633@1આત્માનં મિ ત્રણં દૂતમ્ અમાત્યવચનં ક્રમમ્ ।
MSS@4633@2આકારં બ્રવુતે ષષ્ઠમ્ અેતાવાન્ મ ત્રિનશ્ચયઃ॥ ૪૬૩૩॥
MSS@4634@1આત્માનં મિ ત્રદૂતં ચ ચ્છનં્ન િત્રષવણક્રમમ્ ।
MSS@4634@2આકારં બ્રવુતે ષષ્ઠમ્ અેતાવાન્ મ ત્રિનશ્ચયઃ॥ ૪૬૩૪॥
MSS@4635@1આત્માનં સતતં રક્ષેદ્ દારૈરિપ ધનૈરિપ ।
MSS@4635@2પનુદાર્રાઃ પનુિવત્તં ન શર રં પનુઃ પનુઃ॥ ૪૬૩૫॥
MSS@4636@1આત્માનં સવર્થા રક્ષેદ્ રા રક્ષેચ્ચ મેિદનીમ્ ।
MSS@4636@2આત્મમૂલ મદં સવર્મ્ આહુિહિવદુષાે જનાઃ॥ ૪૬૩૬॥
MSS@4637@1આત્માનં સુ સ્થરં લકં્ષ્ય ચવૈ સ્થરં બુધઃ ।
MSS@4637@2વેધયેત્ િત્રપ્રકારં તુ સ્થરવેધી સ ઉચ્યતે॥ ૪૬૩૭॥
MSS@4638@1આત્મા નદ ભારત પુ યતીથાર્ સત્યાેદકા તકૂલા દમાે મઃ ।
MSS@4638@2તસ્યાં નાતઃ પૂયતે પુ યકમાર્ પુ યાે હ્યાત્મા િનત્યમ ભાેઽ ભ અેવ॥ ૪૬૩૮॥
MSS@4639@1આત્મા નદ સયંમપુ યતીથાર્ સત્યાેદકા શીલસમાિધયુક્તા ।
MSS@4639@2તસ્યાં નાતઃ પુ યકમાર્ પનુા ત ન વાિરણા શદ્ુ ય ત ચા તરાત્મા॥ ૪૬૩૯॥
MSS@4640@1આત્માન દરસજ્ઞાનામ્ અલં શાસ્ત્રાવલાેકનમ્ ।
MSS@4640@2ભ ક્ષતવ્યા હ્યપપૂાઃ િક ગ યાિન સુ ષરા ણ િકમ્॥ ૪૬૪૦॥
MSS@4641@1આત્માનમનુશાેચ વં િકમ યમનુશાેચ સ ।
MSS@4641@2આયુ તે હીયતે યસ્ય સ્થતસ્ય ચ ગતસ્ય ચ॥ ૪૬૪૧॥
MSS@4642@1આત્માનમ યમથ હ ત જહા ત ધમ પાપં સમાચર ત યુક્તમપાકરાે ત ।
MSS@4642@2પજંૂ્ય ન પજૂય ત વ ક્ત િવિન દ્યવાક્યં િક િક કરાે ત ન નરઃ ખલુ
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કાપેયુક્તઃ॥ ૪૬૪૨॥
MSS@4643@1આત્માનમ ભાેિનિધરેતુ શાષેં બ્રહ્મા ડમા સ ચતુ વા તરઙ્ગૈઃ ।
MSS@4643@2ના ત ક્ષ તનાપ ચતઃ કદાિપ પયાેદ ત્તેઃ ખલુ ચાતકસ્ય॥ ૪૬૪૩॥
MSS@4643A@1આત્માનમાખ્યા ત િહ કમર્ ભનર્રઃ વશીલચાિરત્રકૃતૈઃ શભુાશભુૈઃ ।
MSS@4643A@2પ્રનષ્ટમ યાત્મકુલં તથા નરઃ પનુઃ પ્રકાશં કુ તે વકમર્ ભઃ॥
MSS@4644@1આત્માનમાત્મના વે સ જસ્યાત્માનમાત્મના ।
MSS@4644@2આત્મના કૃ તના ચ વમ્ આત્મ યવે પ્રલીયસે॥ ૪૬૪૪॥
MSS@4645@1આત્માનમાલાેક્ય ચ શાેભમાનમ્ આદશર્ બ બે ત મતાયતાક્ષી ।
MSS@4645@2હરાપેયાને વિરતા બભવૂ સ્ત્રીણાં પ્રયાલાેકફલાે િહ વષેઃ॥ ૪૬૪૫॥
MSS@4646@1આત્માનમવે પ્રથમં દેશ પેણ યાે જયેત્ ।
MSS@4646@2તતાેઽમાત્યાન મત્રાંશ્ચ ન માેઘં િવ જગીષતે॥ ૪૬૪૬॥
MSS@4647@1આત્માનમવે પ્રથમમ્ ઇચ્છેદ્ ગુણસમ વતમ્ ।
MSS@4647@2કુવ ત ગુણસ પન્ન તતઃ શષેપર ક્ષણમ્॥ ૪૬૪૭॥
MSS@4649@1આત્માિપ ચાયં ન મમ સવાર્ વા થવી મમ ।
MSS@4649@2યથા મમ તથા યષેામ્ ઇ ત બુદ્ યા ન મે વ્યથા॥ ૪૬૪૯॥
MSS@4650@1આત્મા પ્રયત્નાદથ યાે મનઃ સમિધ તષ્ઠ ત ।
MSS@4650@2સયંાેગાદાત્મમનસાેઃ પ્ર ત્ત પ યતે॥ ૪૬૫૦॥
MSS@4651@1આત્મા ભધં સખુમન તમખ ડમેકં યજ્ઞાિદકમર્જિનતને સખુને તુલ્યમ્ ।
MSS@4651@2મા બ્રૂિહ કમર્ સખુદં તદપી ત બુદ્ યા રત્નાકરસ્ય સદશૃં નુ
કુલાલકુ ડમ્॥ ૪૬૫૧॥
MSS@4652@1આત્મા મનશ્ચ ત દ્વદ્યૈર તઃકરણમુચ્યતે ।
MSS@4652@2તા યાં તુ સપ્રયત્ના યાં સકં પ ઉપ યતે॥ ૪૬૫૨॥
MSS@4653@1આત્મા બુદ્ધ દ્રયા યથાર્ બિહ કરણમુચ્યતે ।
MSS@4653@2સકં પા યવસાયા યાં સ દ્ધરસ્ય પ્રક ત્તતા॥ ૪૬૫૩॥
MSS@4654@1ઉભે અેતે િહ કરણે યત્નાન તયર્કે તે ।
MSS@4654@2ત માત્ પ્રયત્નસરંાેધાદ્ ભાવયેિન્નમર્નસ્કતામ્॥ ૪૬૫૪॥
MSS@4655@1આત્માયત્તે ગુણગ્રામે નૈગુર્ યં વચનીયતા ।
MSS@4655@2દૈવાયત્તષેુ િવત્તષેુ પુંસાં કા નામ વાચ્યતા॥ ૪૬૫૫॥
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MSS@4656@1આત્માયમાત્મિન ગતાે હૃદયેઽ તસૂ માે ગ્રાહ્યાેઽચલને મનસા સતતા ભયાેગાત્ ।
MSS@4656@2યાે યં િવ ચ તય ત યા ત સ તન્મય વં ય માદતઃ સભુગમવે ગતા યવુત્યઃ
॥ ૪૬૫૬॥
MSS@4657@1આત્મા યસ્ય વશે ના ત કુત તસ્ય પરે જનાઃ ।
MSS@4657@2આત્માનં વશમાનીય ત્રૈલાેક્યં વતર્તે વશે॥ ૪૬૫૭॥
MSS@4658@1આત્મા રક્ષ્યઃ પ્રયત્નને યુદ્ધ સ દ્ધિહ ચ ચલા ।
MSS@4658@2તે વા મવચનં સવ પ્ર તગ્ હ્ય મહાજૈસઃ॥ ૪૬૫૮॥
MSS@4659@1આત્મારામા િવિહતરતયાે િનિવક પે સમાધાૈ જ્ઞાનાેદ્રકેાદ્ િવઘિટતતમાેગ્ર થયઃ
સ વિનષ્ઠાઃ ।
MSS@4659@2યં વીક્ષ તે કમિપ તમસાં જ્યાે તષાં વા પર તાત્ તં માેહા ધઃ
કથમયમમું વેત્તુ દેવં પુરાણમ્॥ ૪૬૫૯॥
MSS@4660@1આત્માથ વલાેકેઽ મન્ કાે ન વ ત માનવઃ ।
MSS@4660@2પરં પરાપેકારાથ યાે વ ત સ વ ત॥ ૪૬૬૦॥
MSS@4661@1આત્માથ યઃ પશનૂ્ હ યાત્ સાેઽવ યં નરકં વ્રજેત્ ।
MSS@4661@2દેવાન્ િપત્ ન્ સમ યચ્યર્ ખાદન્ માંસં ન દાષેભાક્॥ ૪૬૬૧॥
MSS@4662@1આત્માથ યુક્તિવત્તાનાં મત્રમ ડલભેિદનામ્ ।
MSS@4662@2અ તલઙ્ ઘતલાેકાનાં ન બ ધઃ કેન ચત્ ક્વ ચત્॥ ૪૬૬૨॥
MSS@4663@1આત્માથર્ વને િહ પ્રેયાન્ િવષયાે ન વતઃ પ્રયઃ ।
MSS@4663@2 વત અેવ િહ સવષામ્ આત્મા પ્રયતમાે યતઃ ।
MSS@4663@3તતઆત્મા સદાન દાે નાસ્ય દુઃખં કદાચન॥ ૪૬૬૩॥
MSS@4664@1આત્માથ સતં ત ત્યાજ્યા રાજં્ય રત્નં ધનં તથા ।
MSS@4664@2અિપ સવર્ વમુ જ્ય રક્ષેદાત્માનમાત્મના॥ ૪૬૬૪॥
MSS@4665@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@4665@2આત્મા વૈ ય મતાે યને સ યમ તુ િવ શ યતે॥ ૪૬૬૫॥
MSS@4666@1આત્મા સમ તજગતાં ભવતી ત સ યગ્ િવજ્ઞાય યદ્ િવતનુતે વિય ભાવબ ધમ્ ।
MSS@4666@2સા ભ ક્તિરત્ય ભમતં યિદ સદ્ધ મષં્ટ વ્યથ િવશે યમલમ તુ
િવશષેણં નઃ॥ ૪૬૬૬॥
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MSS@4667@1આત્મા સહૈ ત મનસા મન ઇ દ્રયેણ વાથન ચે દ્રય મ ત ક્રમ અેષ શીઘ્રઃ ।
MSS@4667@2યાેગાેઽયમવે મનસઃ િકમગ યમ ત ય મન્ મનાે વ્રજ ત તત્ર ગતાેઽયમાત્મા
॥ ૪૬૬૭॥
MSS@4668@1આત્મા ત સવર્જગતામ્ આધારઃ પવૂર્ મ ત િવ ચ ત્યૈવ ।
MSS@4668@2પશ્ચાત્ ત વિવચારઃ કુડ્યે સત્યેવ ચત્રકમર્ સ્યાત્॥ ૪૬૬૮॥
MSS@4669@1આત્મા િહ દારાઃ સવષાં દારસગં્રહવ તનામ્ ।
MSS@4669@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૪૬૬૯॥
MSS@4670@1આત્મીયં ચરણં દધા ત પુરતાે િન ાેન્નતાયાં ભુિવ વીયનેવૈ કરેણ
કષર્ ત તરાેઃ પુ પં શ્રમાશઙ્કયા ।
MSS@4670@2ત પે િક ચ ગ વચા િવર ચતે િનદ્રા ત ભાગૈિનજૈર તઃપ્રેમભરાલસાં
પ્રયતમામઙ્ગે દધાનાે હરઃ॥ ૪૬૭૦॥
MSS@4671@1આત્મવૈ તાતસ્ય ચતુભુર્જસ્ય તશ્ચતુદા ચતઃ મરાેઽિપ ।
MSS@4671@2તચ્ચાપયાેઃ કણર્લતે ભ્રવુાજે્ય વંશ વગંશાૈ ચિપટે િકમસ્યાઃ॥ ૪૬૭૧॥
MSS@4672@1આત્મવૈ દેવતાઃ સવાર્ઃ સવર્માત્મ યવ સ્થતમ્ ।
MSS@4672@2આત્મા િહ જનયત્યેષાં કમર્યાેગં શર િરણામ્॥ ૪૬૭૨॥
MSS@4673@1આત્મવૈ ભાર ઇ ત તં વિય યાે િનધત્તે સાેઽઙ્ગાિન કાિન કલય વલસઃ
પ્રપત્તેઃ ।
MSS@4673@2િવશ્વત્ર સાત્ર સિવલક્ષણલક્ષણાયા િવસ્ર ભસ પિદયમવે સમ તમઙ્ ગ
॥ ૪૬૭૩॥
MSS@4674@1આત્મવૈ યિદ નાત્માનમ્ અિહતે યાે િનવારયેત્ ।
MSS@4674@2કાેઽ યાે િહતકર ત માદ્ આત્માનં વારિય ય ત॥ ૪૬૭૪॥
MSS@4675@1આત્મવૈહ્યાત્મનઃ સાક્ષી ગ તરાત્મા તથાત્મનઃ ।
MSS@4675@2માવમંસ્થાઃ વમાત્માનં ણાં સા ક્ષણમુત્તમમ્॥ ૪૬૭૫॥
MSS@4676@1આત્મવૈહ્યાત્મનાે બ ધુરાત્મવૈ િરપુરાત્મનઃ ।
MSS@4676@2આત્મવૈ ચાત્મનઃ સાક્ષી કૃતસ્યા યકૃતસ્ય ચ॥ ૪૬૭૬॥
MSS@4677@1અત્માેદયઃ પરજ્યાિનદ્વર્યં ની તિરતીયતી ।
MSS@4677@2તદૂર કૃત્ય કૃ ત ભવાર્ચ પત્યં પ્રતીયતે॥ ૪૬૭૭॥
MSS@4678@1આત્માપેકારચતુરા નરા ન ગણય ત ગુ કુલક્લેશમ્ ।

408 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@4678@2વેધવ્યથવૈ િકયતી શ્રવસાે હ્યવતંસભષૂણીયસ્ય॥ ૪૬૭૮॥
MSS@4679@1આત્માપેમશ્ચ ભૂતષેુ યાે વૈ ભવ ત પૂ ષઃ ।
MSS@4679@2 ય તદ ડાે જતક્રાેધઃ સ પ્રેત્ય સખુમેધતે॥ ૪૬૭૯॥
MSS@4680@1આત્માપૈ યને યાે વે ત્ત દુજર્નં સત્યવાિદનમ્ ।
MSS@4680@2સ અેવ વ ચ્યતે તને બ્રાહ્મણા છાગતાે યથા॥ ૪૬૮૦॥
MSS@4681@1આ યાપૈ યને સવર્ત્ર સમં પ ય ત યાેઽજુર્ન ।
MSS@4681@2સખંુ વા યિદ વા દુઃખં સ યાેગી પરમાે મતઃ॥ ૪૬૮૧॥
MSS@4682@1આદદાનઃ પ્ર તિદનં કલાઃ સ યઙ્ મહીપ તઃ ।
MSS@4682@2શકુ્લપકે્ષ પ્રિવચરન્ શશાઙ્ક ઇવ વદ્ધર્તે॥ ૪૬૮૨॥
MSS@4683@1આદરં રાજસદ સ ધનને લભતે નરઃ ।
MSS@4683@2સભુટઃ શત્રુસગં્રામે િવક્રમેણ યથા જયમ્॥ ૪૬૮૩॥
MSS@4684@1આદરણીયગુણા સ ખ મહતા િનિહતા સ તને શર સ વમ્ ।
MSS@4684@2તવ લાઘવદાષેાેઽયં સાૈધપતાકેવ યચ્ચલ સ॥ ૪૬૮૪॥
MSS@4685@1આદરેણ યથા તાૈ ત ધનવ તં ધનેચ્છયા ।
MSS@4685@2તથા ચેદ્ િવશ્વકતાર્રં કાે ન મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૪૬૮૫॥
MSS@4686@1આદરેણાજર્વનેવૈ શાૈયાર્દ્ દાનને િવદ્યયા ।
MSS@4686@2પ્રત્યુ થાના ભગમનૈરાન દ મતભાષણૈઃ ।
MSS@4686@3ઉપકારૈઃ વાશયને વશીકુયાર્ જગત્ સદા॥ ૪૬૮૬॥
MSS@4687@1આ દશર્નાત્ પ્રિવષ્ટા સા મે સરુલાેકસુ દર હૃદયમ્ ।
MSS@4687@2બાણને મકરકેતાેઃ કૃતમાગર્મવ યપાતને॥ ૪૬૮૭॥
MSS@4688@1આદશાર્ય શશાઙ્કમ ડલ મદં હ યાર્ય હેમાચલં દ પાય દ્યુમ ણ
મહી મવ કથં નાે ભક્ષવે દત્તવાન્ ।
MSS@4688@2િદ સાપ લિવતપ્રમાેદસ લલવ્યાક ણર્નતે્રા બુ ે નીમાે ગનુ દન તદ ખલં
ન પ્રાયશાે દષૃ્ટવાન્॥ ૪૬૮૮॥
MSS@4689@1આદાતવં્ય ન દાતવ્યં પ્રયં બ્રૂયન્ િનરથર્કમ્ ।
MSS@4689@2આશાં કાલવતી ં કુયાર્ત્ કાલં િવઘે્નન યાજેયેત્॥ ૪૬૮૯॥
MSS@4690@1આદાતું સકૃદ ક્ષતેઽિપ કુસમુે હ તાગ્રમાલાેિહતં લાક્ષાર જનવાતર્યાિપ
સહસા રકં્ત તલં પાદયાેઃ ।
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MSS@4690@2અઙ્ગાનામનુલપેન મરણમ યત્ય તખેદાવહં હ તાધીરદશૃઃ
િકમ યદલકામાેદાેઽિપ ભારાયતે॥ ૪૬૯૦॥
MSS@4691@1આદાનં ચવૈ તૂણીરાત્ સધંાનં કષર્ણં તથા ।
MSS@4691@2ક્ષપેણં ચ વરાયુક્તાે બાણસ્ય કુ તે તુ યઃ ।
MSS@4691@3િનત્યા યાસવશાત્ તસ્ય શીઘ્રસધંાનતા ભવેત્॥ ૪૬૯૧॥
MSS@4692@1આદાનપાનલપેૈઃ કા શ્ચદ્ ગરલાપેતાપહાિર યઃ ।
MSS@4692@2સદ સ સ્થતવૈ સદ્ધાૈ- ષિધવ લી કાિપ વય ત॥ ૪૬૯૨॥
MSS@4693@1આદાનમ પ્રયકરં દાનં ચ પ્રયકારકમ્ ।
MSS@4693@2અભી સતાનામથાર્નાં કાલે યુક્તં પ્રશસ્યતે॥ ૪૬૯૩॥
MSS@4694@1આદાય કરમાઢ ે યઃ ક કટે વિપ વષર્ સ ।
MSS@4694@2પ્રપીય વાિર સ ધુ યઃ સ્થલે વવ ઘનાઘનઃ॥ ૪૬૯૪॥
MSS@4695@1આદાય ચાપમચલં કૃ વાહીનં ગુણં િવષમદૃ ષ્ટઃ ।
MSS@4695@2ય શ્ચત્રમચ્યુતશરાે લક્ષ્યમભાઙ્ક્ષ ન્નમ ત મૈ॥ ૪૬૯૫॥
MSS@4696@1આદાય દ ડં સકલાસુ િદ યાેઽયં પિરભ્રા ય ત ભાનુ ભ ઃ ।
MSS@4696@2અ ધાૈ િનમ જિન્નવ તાપસાેઽયં સં યાભ્રકાષાયમધત્ત સાયમ્॥ ૪૬૯૬॥
MSS@4697@1આદાય ધનમન પં દદાનયા સભુગ તાવકં વાસઃ ।
MSS@4697@2મુગ્ધા રજકગ્ િહ યા કૃતા િદનૈઃ ક તપયૈિનઃ વા॥ ૪૬૯૭॥
MSS@4698@1આદાય પતં્ર વિરતં યિદ શ્વા દૂવા નવાં વા નવગાેમયં વા ।
MSS@4698@2પ્રયા ત યાતુઃ પરત તદાની ં રાજપ્રસાદં િનયતં બ્રવી ત॥ ૪૬૯૮॥
MSS@4699@1આદાય પ્ર તપક્ષક તિનવહાન્ બ્રહ્મા ડમષૂા તરે િનિવઘ્નં ધમતા
િનતા તમુિદતૈઃ વૈરેવ તે ેઽ ગ્ ભઃ ।
MSS@4699@2તત્તાદકૃ્પુટપાકશાેિધત મવ પ્રાપ્તં ગુણાે ક ષણાં િપ ડસં્થ ચ
મહત્તરં ચ ભવતા િનઃક્ષારતારં યશઃ॥ ૪૬૯૯॥
MSS@4700@1આદાય માંસમ ખલં તનવજર્મઙ્ગાન્ માં મુ ચ વાગુિરક યા મ કુ
પ્રસાદમ્ ।
MSS@4700@2સીદ ત શ પકવલગ્રહણાન ભજ્ઞા મન્માગર્વીક્ષણપરાઃ શશવાે મદ યાઃ
॥ ૪૭૦૦॥
MSS@4701@1આદાય વકુલગ ધાન્ અ ધીકુવર્ન્ પદે પદે ભ્રમરાન્ ।
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MSS@4701@2અયમે ત મ દમ દં કાવેર વાિરપાવનઃ પવનઃ॥ ૪૭૦૧॥
MSS@4702@1આદાય વાિર પિરતઃ સિરતાં મખુે યઃ િક તાવદ જતમનને દુરણર્વને ।
MSS@4702@2ક્ષાર કૃતં ચ વડવાદહને હુતં ચ પાતાલકુ ક્ષકુહરે િવિનવે શતં
ચ॥ ૪૭૦૨॥
MSS@4703@1આદાય વાિર યત અેવ જહા ત ભૂય તત્રવૈ યઃ સ જલદઃ પ્રથમાે જડાનામ્ ।
MSS@4703@2વા તં પ્રતી સ ત તદેવ તદેવ ય તુ સ્રાેતઃપ તઃ સ િનરપત્રપસાથર્વાહઃ
॥ ૪૭૦૩॥
MSS@4704@1આદાય િવપ્ર વમિપ નાશયેદ્ રાજ્યઘા તનઃ ।
MSS@4704@2આદાયા સ્થ દધીચે તુ શક્રાે દૈત્યાન્ જઘાન િહ॥ ૪૭૦૪॥
MSS@4705@1આદાયાદાય મુક્તા તદનુ શ ખિધયાદાય મા ણક્યવગ ધૂમભ્રા ત વહ ત્યઃ
વવદનકમલામાેદલુ ધા લ દે ।

MSS@4705@2પક્તું ભ લ્યઃ પ્ર ત્તાઃ સરભસમસકૃદ્ યદ્દિ્વષ પત્તનષેુ બ્રૂમઃ
િક ક તપૂરં ધવ લતવસધું મ લશાહસ્ય તસ્ય॥ ૪૭૦૫॥
MSS@4706@1આદાયા તપૂણર્મકર્ચષકં શાેણારિવ દપ્રભે પાણાિવ દ્રવધૂિવલાેક્ય
ચ પનુ ત મન્ નભઃ યા મકામ્ ।
MSS@4706@2 ચક્ષપેાપેિર કાપેતઃ પિરજનેઽસશંાે ય દત્તા સધુેત્યેનં તં શ શનં
પ્રશસં ત જન ત પા ણમુક્તાજુર્નમ્॥ ૪૭૦૬॥
MSS@4707@1આદાવઘિટતં કાય મ યે સઘુિટતં મમ ।
MSS@4707@2ભૂયાે િવઘિટતં ભૂયાે ભૂયાદ્ ઘટિયતું પ્રભુઃ॥ ૪૭૦૭॥
MSS@4708@1આદાવઙુ્કિરતં પનુઃ પ્ર તપદં પત્રા તં વાં મુદા
સાૈર યસુ્ફિરતપ્રસનૂક લતં દૃ ટ્વાથ હૃષ્ટાેઽ યહમ્ ।
MSS@4708@2િક બ્રૂમઃ ફ લતે વિય દુ્રતતરં હા હ ત િક પાક હે ભૂયાે વ્યાકુલય ત
ક ટકભરાઃ સવર્ત્ર તત્ િક બ્રવુે॥ ૪૭૦૮॥
MSS@4709@1આદાવ જનપુ જ લપ્તવપષુાં શ્વાસાિનલાે લા સત- પ્રાે સપર્ દ્વરહાનલને
ચ તતઃ સતંાિપતાનાં દશૃામ્ ।
MSS@4709@2સ પ્રત્યેવ િનષેકમશ્રપુયસા દેવસ્ય ચેતાેભવુાે ભ લીના મવ પાનકમર્
કુ તે કામં કુરઙ્ગેક્ષણા॥ ૪૭૦૯॥
MSS@4710@1આદાવ યપુચારચાટુિવનયાલંકારશાેભા વતં મ યે ચાિપ
િવ ચત્રવાક્યકુસમુૈર ય ચતં િન ફલૈઃ ।
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MSS@4710@2પૈશુ યાિવનયાવમાનમ લનં બીભ સમ તે ચ યદ્ દૂરે
વાેઽ વકુલીનસગંતમસદ્ધમાર્થર્મુ પાિદતમ્॥ ૪૭૧૦॥
MSS@4711@1આદાવાિદિપતામહસ્ય િનયમવ્યાપારપાત્રે જલં પશ્ચાત્ પન્નગશાિયનાે ભગવતઃ
પાદાેદકં પાવનમ્ ।
MSS@4711@2ભૂયઃ શ ભજુટાિવભષૂણમ ણજર્હ્નાેમર્હષિરયં ક યા ક મષના શની
ભગવતી ભાગીરથી દૃ યતે॥ ૪૭૧૧॥
MSS@4712@1આદાવાયુઃ પર ક્ષેત પશ્ચા લક્ષણમુત્તમમ્ ।
MSS@4712@2આયુહ નનરાણાં ચ લક્ષણૈઃ િક પ્રયાજેનમ્॥ ૪૭૧૨॥
MSS@4713@1આદાવુ જ્ય કાયાર્ ણ પશ્ચાચ્ચ પ્રાથર્ય ત યે ।
MSS@4713@2તે લાેકે હાસ્યતાં યા ત પલા ડુહરણાિદવ॥ ૪૭૧૩॥
MSS@4714@1આદાવવે ગજે દ્રમાૈ લિવલસદ્દ ડા પતાકાવલી પશ્ચાદ્
વારણરાજધાેર ણર તપ્રાેદ્દામયાેધા શ્રતા ।
MSS@4714@2ઉદ્દ ડ વજલા છતા યથ ઘનીભૂતા રથાનાં ત ત ત પશ્ચાત્ તુરગાવલી
િવજયતે યાેધૈઃ સમં સવર્તઃ॥ ૪૭૧૪॥
MSS@4715@1આદાવવે મનુ યેણ વ તતવ્યં યથા ક્ષમમ્ ।
MSS@4715@2યથા નાતીતમથ વૈ પશ્ચાત્તાપને યજુ્યતે॥ ૪૭૧૫॥
MSS@4716@1આિદકવી ચતુરાસ્યાૈ કમલજવ મીક ૈ વ દે ।
MSS@4716@2લાેકશ્લાેકિવધાત્રાેયર્યાે ભદા લેશમાત્રેણ॥ ૪૭૧૬॥
MSS@4717@1આિદતામજનનાય દેિહનામ્ અ તતાં ચ દધતેઽનપાિયને ।
MSS@4717@2 બભ્રતે ભવુમધઃ સદાથ ચ બ્રહ્મણાેઽ યપુિર તષ્ઠતે નમઃ॥ ૪૭૧૭॥
MSS@4718@1આિદતાલાે જય તઃ સ્યાચ્છૃઙ્ગારરસસયંુતઃ ।
MSS@4718@2 દ્રસખં્યાક્ષરપદૈરાયુ ર્ દ્ધકરઃ પરઃ ।
MSS@4718@3અેક અેવ લઘુયર્ મન્ન્ આિદતાલઃ સ ક યતે॥ ૪૭૧૮॥
MSS@4719@1આિદત્યચ દ્રહિરશકંરવાસવાદ્યાઃ શક્તા ન જેતુમ તદુઃખકરા ણ યાિન ।
MSS@4719@2તાની દ્રયા ણ બલવ ત સદુુજર્યાિન યે િનજર્ય ત ભવુને બ લન ત અેકે॥ ૪૭૧૯॥
MSS@4720@1આિદત્યચ દ્રાવિનજજ્ઞ વઃ શકુ્રાકર્પતુ્રા અિપ રાહુકેતૂ ।
MSS@4720@2કુવર્ તુ િનતં્ય ધનધા યસાૈ ઠ્યં દ ઘાર્યુરારાેગ્યશભુા યમી વઃ॥ ૪૭૨૦॥
MSS@4721@1આિદત્યચ દ્રાવિનલાનલાૈ ચ દ્યાૈભૂર્ મરાપાે હૃદયં યમશ્ચ ।
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MSS@4721@2અહશ્ચ રાિત્રશ્ચ ઉભે ચ સ યે ધમર્શ્ચ ના ત નરસ્ય ત્તમ્
॥ ૪૭૨૧॥
MSS@4722@1આિદત્યસ્ય ગતાગતૈરહરહઃ સકં્ષીયતે િવતં
વ્યાપારૈબર્હુકાયર્ભારગુ ભઃ કાલાે ન િવજ્ઞાયતે ।
MSS@4722@2દૃ ટ્વા જન્મજરાિવપ ત્તમરણં ત્રાસશ્ચ નાે પદ્યતે પી વા માેહમયી ં
પ્રમાદમિદરામનુ્મત્તભૂતં જગત્॥ ૪૭૨૨॥
MSS@4723@1આિદત્યસ્ય નમસ્કારં યે કુવર્ ત િદને િદને ।
MSS@4723@2જન્મા તરસહસ્રષેુ દાિરદ્ર્યં નાપે યતે॥ ૪૭૨૩॥
MSS@4724@1આિદત્યસ્યાેદયાે ગાનં તા બૂલં ભારતીકથા ।
MSS@4724@2ઇષ્ટા ભાયાર્ સુ મતં્ર ચ અપવૂાર્ ણ િદને િદને॥ ૪૭૨૪॥
MSS@4725@1આિદત્યાઃ િક દશતૈે પ્રલયભયકૃતઃ વીકૃતાકાશદેશાઃ િક
વાેલ્કામ ડલાિન િત્રભવુનદહનાયાેદ્યતાની ત ભીતૈઃ ।
MSS@4725@2પાયાસનુાર્ર સહં વપુરમરગણૈ બભ્રતઃ શાઙ્ર્ગપાણેદૃર્ષ્ટા
દપૃ્તાસરુાેર તલદરણગલદ્રક્તરક્તા નખા વઃ॥ ૪૭૨૫॥
MSS@4726@1આિદત્યાદિપ િનત્યદ પ્તમ તપ્રસ્ય દ ચ દ્રાદિપ ત્રૈલાેક્યાભરણં મણેરિપ
તમઃકાષં હુતાશાદિપ ।
MSS@4726@2િવશ્વાલાેિક િવલાેચનાદિપ પરબ્રહ્મ વ પાદિપ વા તાન દનમ તુ ધામ
જગત તાષેાય સાર વતમ્॥ ૪૭૨૬॥
MSS@4727@1આિદત્યાિદગ્રહાઃ સવ નક્ષત્રા ણ ચ રાશયઃ ।
MSS@4727@2આયુઃ કુવર્ તુ તે િનતં્ય યસ્યષૈા જન્મપિત્રકા॥ ૪૭૨૭॥
MSS@4728@1આિદત્યાદ્યા ગ્રહાઃ સવ યથા તુ ય ત દાનતઃ ।
MSS@4728@2સવર્ વેઽિપ ન તુ યેત માતા દશમાે ગ્રહઃ॥ ૪૭૨૮॥
MSS@4728A@1આિદત્યાય તમઃ ષં્ટ મેઘાય ગ્રી મશાષેણમ્ ।
MSS@4728A@2માગર્શ્રમ તુ ક્ષાય દુઃ ખન તપૂકાિરણે॥
MSS@4729@1આિદત્યાેઽયં સ્થતાે મૂઢાઃ નેહં કુ ત મા ભયમ્ ।
MSS@4729@2બહુ પાે મુહૂતર્શ્ચ વેતાિપ કદાચન॥ ૪૭૨૯॥
MSS@4730@1આિદમ સ્યઃ સ જયતાદ્ યઃ શ્વાસાેચ્છ્વા સતજૈર્લૈઃ ।
MSS@4730@2ગગને િવદધેઽ ભાેિધ ગગનં ચ મહાેદધાૈ॥ ૪૭૩૦॥
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MSS@4731@1આિદમ યિનધનષેુ સાૈહૃદં સ જને ભવ ત નેતરે જને ।
MSS@4731@2છેદતાપનિનઘષર્તાડનનૈાર્ યભાવમપુયા ત કા ચનમ્॥ ૪૭૩૧॥
MSS@4732@1આિદમ યા તરિહતં દશાહીનં પુરાતનમ્ ।
MSS@4732@2અ દ્વતીયમહં વ દે મદ્વસ્ત્રસદશૃં હિરમ્॥ ૪૭૩૨॥
MSS@4733@1આિદમ યાવસાને ચ નવૈ ગચ્છ ત િવિક્રયામ્ ।
MSS@4733@2અત અેવ કુલીનાનાં પાઃ કુવર્ ત સગં્રહમ્॥ ૪૭૩૩॥
MSS@4734@1આિદરાજયશાે બ બમ્ આદશ પ્રા ય વાઙ્મયમ્ ।
MSS@4734@2તષેામસિંનધાનેઽિપ ન વયં પ ય ન ય ત॥ ૪૭૩૪॥
MSS@4735@1આદ પ્તવિહ્નસદશૃમૈર્ તાવધૂતૈઃ સવર્ત્ર િકશકુવનૈઃ કુસમુાવનમ્રૈઃ ।
MSS@4735@2સદ્યાે વસ તસમયને સમાગતેયં રક્તાંશકુા નવવધૂિરવ ભા ત ભૂ મઃ
॥ ૪૭૩૫॥
MSS@4736@1આદ ઘણ ચલને વક્રગ તના તજે વના યાે ગના નીલા જદ્યુ તનાિહના વરમહં
દૃ યાે ન તચ્ચ ષા ।
MSS@4736@2દષ્ટે સ ત ચિક સકા િદ શ િદ શ પ્રાયેણ ધમાર્ થનાે
મુગ્ધાક્ષીક્ષણવી ક્ષતસ્ય નિહ મે વૈદ્યાે ન ચા યાષૈધમ્॥ ૪૭૩૬॥
MSS@4737@1આદૂરાત્ પ્ર તપા થમાિહતદશૃઃ પ્રત્યાશયાને્મીલ ત વા તે વા તમહવ્યર્યેઽિપ
ન પરા તં્ત કુરઙ્ગીદશૃઃ ।
MSS@4737@2તસ્યા િનઃસહબાહુવ લિવગલદ્ધ મ લવદ્ ભઙ્ગુર- ગ્રીવં દ ઘર્મ વવત્
પ્રયસખીવગણ નીતં વપુઃ॥ ૪૭૩૭॥
MSS@4738@1આદતૃકુિપતભવાની- કૃતકરમાલાિદબ ધનવ્યસનઃ ।
MSS@4738@2કે લકલાકલહાદાૈ દેવાે વઃ શકંરઃ પાયાત્॥ ૪૭૩૮॥
MSS@4739@1આદતૃા નખપદૈઃ પિરર ભાશ્ચુ બતાિન ઘનદ તિનપાતૈઃ ।
MSS@4739@2સાૈકુમાયર્ગુણસં તક તવાર્મ અેવ સરુતે વિપ કામઃ॥ ૪૭૩૯॥
MSS@4740@1આ દૃ ષ્ટપ્રસરાત્ પ્રયસ્ય પદવીમુદ્વ ક્ષ્ય િનિવ ણયા િવશ્રા તષેુ
પ થ વહઃપિરણતાૈ વા તે સમુ સપર્ ત ।
MSS@4740@2ગ વૈકં સશચુા ગ્ હં પ્ર ત પદં પા થ સ્ત્રયા મન્ ક્ષણે મા ભૂદાગત
ઇત્યમ દવ લતગ્રીવં પનુવ ક્ષતમ્॥ ૪૭૪૦॥
MSS@4741@1આદેયસ્ય પ્રદેયસ્ય કતર્વ્યસ્ય ચ કમર્ણઃ ।
MSS@4741@2 ક્ષપ્રમિક્રયમાણસ્ય કાલઃ િપબ ત તદ્રસમ્॥ ૪૭૪૧॥
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MSS@4742@1આદેહદાહં કુસમુાયુધસ્ય િવધાય સાૈ દયર્કથાદિરદ્રમ્ ।
MSS@4742@2 વદઙ્ગ શ પાત્ પનુર શ્વરેણ ચરેણ ને જગદ વક પ॥ ૪૭૪૨॥
MSS@4743@1આદાૈ કુલં પર ક્ષેત તતાે િવદ્યાં તતાે વયઃ ।
MSS@4743@2શીલં ધનં તતાે પં દેશં પશ્ચાત્ િવવાહયેત્॥ ૪૭૪૩॥
MSS@4744@1આદાૈ ગ્ હીતપા ણઃ પશ્ચાદા ઢજઘનકિટભાગા ।
MSS@4744@2નખમખુલાલનસખુદા સા િક રામા ત નવૈ ભાેઃ પામા॥ ૪૭૪૪॥
MSS@4745@1આદાૈ ચત્તે તતઃ કાયે સતાં સં યતે જરા ।
MSS@4745@2અસતાં ચ પનુઃ કાયે નવૈ ચત્તે કદાચન॥ ૪૭૪૫॥
MSS@4746@1આદાૈ છાયા તદ ઘાર્િપ પ્રાચ્યામ પતરા તતઃ ।
MSS@4746@2તથા મૈ યસતામાદાૈ દ ઘાર્ ય પતરા ભવેત્॥ ૪૭૪૬॥
MSS@4747@1આદાૈ ત દ્ધતકૃત્ નેહં કાય નેહમન તરમ્ ।
MSS@4747@2કૃ વા સધમર્વાદં ચ મ યસ્થઃ સાધયે દ્ધતમ્॥ ૪૭૪૭॥
MSS@4748@1આદાૈ ત વ્યાે હન્મ યા િવ તાિર યઃ પદે પદે ।
MSS@4748@2યાિય યાે ન િનવતર્ તે સતાં મૈ યઃ સિર સમાઃ॥ ૪૭૪૮॥
MSS@4749@1આદાૈ તાતાે વરં પ યેત્ તતાે િવત્તં તતઃ કુલમ્ ।
MSS@4749@2યિદ ક શ્ચદ્ વરે દાષેઃ િક ધનને કુલને િકમ્॥ ૪૭૪૯॥
MSS@4750@1આદાૈ તાવદ્ વ્યાપારસ્થા યમવ ણધનદસદશૃા ભવ ત્ય તગિવતા માનાને્મત્તા
દપા સક્તાઃ પિરભવહરણિનરતા ભવ ત્ય તદા ણાઃ ।
MSS@4750@2ભ્રષ્ટા તે યાે વ્યાપારે યાે હ તિનગડિનયતચરણા તથા લગુડાિદતા લ બૈઃ
કૂચદ નવૈર્ક્ત્રૈમુર્નય ઇવ શમદમરતા ભવ ત્ય તભદ્રકાઃ॥ ૪૭૫૦॥
MSS@4751@1આદાૈ તુ મ દમ દાિન મ યે સમરસાિન ચ ।
MSS@4751@2અ તે નેહાયમાનાિન સગંતા યુત્તમૈઃ સહ॥ ૪૭૫૧॥
MSS@4752@1આદાૈ તુ રમણીયાિન મ યે તુ િવરસાિન ચ ।
MSS@4752@2અ તે વૈરાયમાણાિન સગંતાિન ખલૈઃ સહ॥ ૪૭૫૨॥
MSS@4753@1આદાૈ દશર્ય ત ન ત યા તી યા તી સમુન્ન ત ધત્તે ।
MSS@4753@2અનુકૂલાિપ વરાહી ચરેણ તુચ્છં ફલં ધત્તે॥ ૪૭૫૩॥
MSS@4754@1આદાૈ ધમ પ્રમાણં િવિવધિવિધ ભદાશષેતાં ચ પ્રયુ ક્ત
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પાવૈાર્પયાર્િધકારાૈ તદનુ બહુિવધં ચા તદેશં તથાેહમ્ ।
MSS@4754@2બાધં ત તં્ર પ્રસઙ્ગં નયમનયશતૈઃ સ યગાલાેચયદ્ યાે ભન્ના
મીમાંસકે યાે િવદધ ત ભુિવ કે સાદરં વેદરક્ષામ્॥ ૪૭૫૪॥
MSS@4755@1આદાૈ નમસૃ્ક તઃ પશ્ચાદ્ આશસંાવચનાિન ચ ।
MSS@4755@2સભુા ષતપ્રશસંા ચ કિવકાવ્ય તુ ત તતઃ॥ ૪૭૫૫॥
MSS@4756@1આદાૈ નમ્ર તતહ્ ત ધઃ કાયર્કાલે ચ િનષુ્ઠરઃ ।
MSS@4756@2કૃતે કાય પનુનર્મ્રઃ શશ્નતુલ્યાે વ ણગ્જનઃ॥ ૪૭૫૬॥
MSS@4757@1આદાૈ નમ્રાઃ પનુવર્ક્રાઃ વીયકાયષુ ત પરાઃ ।
MSS@4757@2કાયાર્ તે ચ પનુવર્ક્રાઃ કા વા તુ પ્રાણઘાતકાઃ॥ ૪૭૫૭॥
MSS@4758@1આદાૈ ન વાપ્રણિયનાં પ્રણયાે િવધેયાે દત્તાેઽથવા પ્ર તિદનં પિરપાષેણીયઃ ।
MSS@4758@2ઉિ ક્ષ ય યત્ ક્ષપ ત તત્ પ્રકરાે ત લ ં ભૂમાૈ સ્થતસ્ય પતનાદ્ ભયમવે
ના ત॥ ૪૭૫૮॥
MSS@4759@1આદાૈ નેચ્છ ત નાજે્ઝ ત મરકથાં વ્રીડાિવ મશ્રાલસા મ યે
હ્ર ીપિરવ જતા યપુરમે લ િવનમ્રાનના ।
MSS@4759@2ભાવનૈકિવધૈઃ કરાેત્ય ભનયં ભૂયશ્ચ યા સાદરા બુદ્ વા પુપં્રકૃ ત
યાનુચર ત ગ્લાનેતરૈશ્ચે ષ્ટતૈઃ॥ ૪૭૫૯॥
MSS@4760@1આદાૈ પત્રિવ ચિત્રતઃ પનુરસાૈ મુગ્ધપ્રસનૂાિઙ્કતઃ પશ્ચાત્ નગ્ધફલાેદ્ગમે
ઘનરસઃૈ સક્તાે મયા સવર્તઃ ।
MSS@4760@2દાનાને્મત્તદુર તવારણકટ સઘંટ્ટનૈઃ કેવલં સાેઽયં ઘૂ ણત અેવ
દૈવવશતાે માક દભૂમી હઃ॥ ૪૭૬૦॥
MSS@4761@1આદાૈ પ્રેમકષાિયતા હરમખુવ્યાપારલાેલા શનવૈ્ર ડાભારિવધૂ ણતા મુકુ લતા
ધૂમાેદ્ગમવ્યાજતઃ ।
MSS@4761@2પત્યુઃ સં મ લતા દશૃા સરભસવ્યાવતર્નવ્યાકુલા પાવર્ત્યાઃ
પિરણી તમઙ્ગલિવધાૈ દૃ ષ્ટઃ શવાયા તુ વઃ॥ ૪૭૬૧॥
MSS@4762@1આદાૈ બુ યેત પ ણતઃ પણમાનશ્ચ કારણમ્ ।
MSS@4762@2તતાે િવતક્યાભયતાે મતઃ શ્રેય તતાે વ્રજેત્॥ ૪૭૬૨॥
MSS@4763@1આદાૈ મ જનચીરહાર તલકં નતે્રા જનં કુ ડલં
નાસામાૈ ક્તકમાલતીિવકરણં ઝંકારકં નપૂુરમ્ ।
MSS@4763@2અઙ્ગે ચ દનચ ચતં મ ણગણઃ દ્રાવ લઘર્ ટકા તા બૂલં કરકઙ્કણં
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ચતુરતા શ ◌ૃઙ્ગારકાઃ ષાેડશ॥ ૪૭૬૩॥
MSS@4764@1આદાૈ માતા ગુરાેઃ પત્ની બ્રહ્મણી રાજપ ત્નકા ।
MSS@4764@2ધનેુધાર્ત્રી તથા વી સપ્તૈતા માતરઃ તાઃ॥ ૪૭૬૪॥
MSS@4765@1આદાૈ માનપિરગ્રહેણ ગુ ણા દૂરં સમારાેિપતા પશ્ચાત્તાપભરેણ તાનવકૃતા
નીતા પરં લાઘવમ્ ।
MSS@4765@2ઉ સઙ્ગા તરવ તનામનુગમાત્ સ પીિડતા ગા મમાં સવાર્ઙ્ગપ્રણય પ્રયા મવ
ત ચ્છાયા સમાલ બતે॥ ૪૭૬૫॥
MSS@4766@1આદાૈ યાદાેિનવાસાે ક્તઃ પારાવારવરાેક્તયઃ ।
MSS@4766@2ક્ષીરનીરિનધે ક્તનર્દ્યુ ક્ત ર્હ્નવ્યુક્તયઃ॥ ૪૭૬૬॥
MSS@4767@1આદાૈ રકં્ત પનુા રકં્ત મ ય ઉ વલભા વરમ્ ।
MSS@4767@2દુિનર ક્ષ્યપ્રભાવં તં દૃ યં દ્રષ્ટારમાશ્રયે॥ ૪૭૬૭॥
MSS@4768@1આદાૈ રાજેત્યધીરા ક્ષ પા થવઃ કાેઽિપ ગીયતે ।
MSS@4768@2સનાતનશ્ચ નવૈાસાૈ રા નાિપ સનાતનઃ॥ ૪૭૬૮॥
MSS@4769@1આદાૈ પિવના શની કૃશકર કામસ્ય િવ વં સની પ્રજ્ઞામા દ્યકર
તપઃક્ષયકર ધમર્સ્ય િનમૂર્ લની ।
MSS@4769@2પતુ્રભ્રા કલત્રભેદનકર લ ઙુ્કરચ્છેિદની સા માં પીડ ત
સવર્દાષેજનની પ્રાણાપહ ત્રી ધા॥ ૪૭૬૯॥
MSS@4770@1આદાૈ પિવના શની કૃશકર કામાઙુ્કરચ્છેિદની પતુ્રા મત્રકલત્રભેદનકર
ગવાર્ઙુ્કરચ્છેિદની ।
MSS@4770@2કામં મ દકર તપઃક્ષયકર ધમર્સ્ય િનમૂર્લની સા માં સ પ્ર ત
સવર્રાેગજનની પ્રાણાપહ ત્રી ધા॥ ૪૭૭૦॥
MSS@4771@1આદાૈ લ જય ત કૃતં મ યે પિરભવ ત િરક્તમવસાને ।
MSS@4771@2ખલસગંતસ્ય કથયત યિદ સુ સ્થતમ ત િક ચદિપ॥ ૪૭૭૧॥
MSS@4772@1આદાૈ વરં િનધર્ન વં ધિનક વમન તરમ્ ।
MSS@4772@2તથાદાૈ પાદગમનં યાનગ વમન તરમ્ ।
MSS@4772@3સખુાય ક પતે િનતં્ય દુઃખાય િવપર તકમ્॥ ૪૭૭૨॥
MSS@4773@1આદાૈ િવતત્ય ચરણાૈ િવનમ ય ક ઠમ્ ઉ થા ય વક્ત્રમ ભહત્ય મુહુશ્ચ
વ સાઃ ।
MSS@4773@2માત્રા િવવ તતમખું મખુ લહ્યમાન- પશ્ચાધર્સસુ્થમનસઃ તનમુ પબ ત
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॥ ૪૭૭૩॥
MSS@4774@1આદાૈ િવ મયિન તરઙ્ગમનુ ચ પ્રેઙ્ખાે લતં સા વસવૈ્ર ડાનમ્રમથ
ક્ષણં પ્રિવકસત્તારં િદદકૃ્ષારસઃૈ ।
MSS@4774@2આકૃષં્ટ સહ ભ ત્યકલનાત્ પ્રે ણા પુરહ્ પ્રેિરતં ચ ભૂર્િર
કથકંથં ચદગમત્ પ્રેયાંસમેણીદશૃઃ॥ ૪૭૭૪॥
MSS@4775@1આદાૈ વે યા પનુદાર્સી પશ્ચાદ્ ભવ ત કુિટ્ટની ।
MSS@4775@2સવાપાયપિરક્ષીણા દ્ધા નાર પ તવ્રતા॥ ૪૭૭૫॥
MSS@4776@1આદાૈ હાલાહલહુતભુ દત્તહ તાવલ બાે બાલ્યે શભંાેિનિટલમહસા
બદ્ધમતૈ્રીિન ઢઃ ।
MSS@4776@2પ્રાૈઢાે રાહાેરિપ મખુિવષેણા તરઙ્ગીકૃતાે યઃ સાેઽયં ચ દ્ર તપ ત
િકરણૈમાર્ મ ત પ્રાપ્તમેતમ્॥ ૪૭૭૬॥
MSS@4777@1આદ્યઃ કાપે તદનુ મદન વ દ્વયાેગ તીયઃ શા ત્યૈ દૂતીવચનમપરઃ
પ ચમઃ શીતભાનુઃ ।
MSS@4777@2ઇ થં બાલા િનરવિધ પરં વાં ફલં પ્રાથર્ય તી હા હા
પ ચ વલનમધનુા સવેતે યાે ગનીવ॥ ૪૭૭૭॥
MSS@4778@1આદ્યઃ પ્રવેશસમયઃ સ કલેયુર્ગસ્ય પ્રાપ્ત તરસૃ્કતબહૂદકહંસસાથર્ઃ ।
MSS@4778@2આહૂય સાદરતયા તપસાેઽ ત મેઽિહ્ન કાણાે દ્વજઃ પ્ર તગ્ હં બત યત્ર
પજૂ્યઃ॥ ૪૭૭૮॥
MSS@4779@1આદ્યકા લકયા બુદ્ યા દૂરે શ્વ ઇ ત િનભર્યાઃ ।
MSS@4779@2સવર્ભક્ષા ન પ ય ત કમર્ભૂ મ િવચેતસઃ॥ ૪૭૭૯॥
MSS@4780@1આદ્ય તાૈ ચ તદાદ્ય તાૈ તદાદ્ય તાૈ ચ મ યમાૈ ।
MSS@4780@2વહ્ન દુવાયવુ ણપતુ્રાૈ િપ સમપ્રભાૈ॥ ૪૭૮૦॥
MSS@4781@1આદ્યાદ્યસ્ય ગુણં તષેામ્ અવા ાે ત પરઃ પરઃ ।
MSS@4781@2યાે યાે યાવ તથશ્ચષૈાં સ સ તાવદ્ ગુણઃ તઃ॥ ૪૭૮૧॥
MSS@4782@1આદ્યનૂ તમસાં ચકાેરરમણીરાગા ધમ થાચલાે વાતજુર્લજસ્ય
વાસવિદશાશલૈે દ્રચૂડામ ણઃ ।
MSS@4782@2આદેષ્ટા શ્રુ તકમર્ણાં કુમુિદનીશાેકા ગ્ પૂણાર્હુ તદવઃ સાેમરસાયનં
િવજયતે િવશ્વસ્ય બીજં રિવઃ॥ ૪૭૮૨॥
MSS@4783@1આદે્ય જગ્મુ ષ તામ્રચૂડરિટતે શ્રાતંે્ર પ્રબુદ્ધા જવાત્ િક ચદ્
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વાસવિદઙ્મખું પ્રિવકસદ્ દૃ ટ્વા ગવાક્ષા વના ।
MSS@4783@2સતં્રાસને સમીિરતા પ્રયતમપ્રે ણા ચ દ્ધા શનૈ થાનાપેિનવેશનાિન
કુ તે ત પે મુહુઃ પાંસલુા॥ ૪૭૮૩॥
MSS@4784@1આદે્યન હીના જલધાવદૃ યં મ યને હીનં ભુિવ વણર્નીયમ્ ।
MSS@4784@2અ તને હીનં વનતે શર રં હેમા ભધઃ સ શ્રયમાતનાેતુ॥ ૪૭૮૪॥
MSS@4785@1આદે્ય બદ્ધા િવરહિદવસે યા શખા દામ િહ વા શાપસ્યા તે િવગ લતશચુા યા
મયાેદ્વષે્ટનીયા ।
MSS@4785@2 પશર્ ક્લષ્ટામય મતનખનેાસકૃત્ સારય તી ં ગ ડાભાેગાત્
કિઠનિવષયામેકવેણી ં કરેણ॥ ૪૭૮૫॥
MSS@4786@1આદે્ય યામે તુ શઙ્ખઃ સ્યાન્ મહાશઙ્ખાે દ્વતીયકે ।
MSS@4786@2પદ્મ તીયકે યામે મહાપદ્મશ્ચતુથર્કે॥ ૪૭૮૬॥
MSS@4787@1આદૈ્યમર્ દ્વિહતૈઃ પદૈ્યઃ િકયદ્ ભરપરૈરિપ ।
MSS@4787@2યુતા પદ્ધ તરેષા તુ સ જનાન દદાિયની॥ ૪૭૮૭॥
MSS@4788@1આદ્યાેઽધ્રવુ તતાે મ ઠઃ પ્ર તમ ઠાે િનસા કઃ ।
MSS@4788@2અડતાલ તતાે રાગ અેકતાલી ચ સમંતા॥ ૪૭૮૮॥
MSS@4789@1આદ્યાેઽ તસ્થાેઽ યન તં િદશ ત ફલમસાવ દ્વતીયં દ્વતીય તાત યીકઃ
પવગર્પ્રકૃ તરિપ બલનેાપવગ પ્રસતૂે ।
MSS@4789@2તુયર્શ્ચાતુયર્ભા ં િવ જ ત ચતુરઃ શ્રાતે્રપા થઃ પુમથાર્ન્ રામ
વન્નામવણાર્ જગ ત ક તપયં કાૈતુકં ત વતે ન॥ ૪૭૮૯॥
MSS@4790@1આદ્વ પાત્ પરતાેઽ યમી પતયઃ સવ સમ યાગતાઃ ક યેયં
કલધાૈતકાેમલ ચઃ ક તશ્ચ લાભઃ પરઃ ।
MSS@4790@2નાકૃષં્ટ ન ચ ટિઙ્કતં ન ન મતં નાે થાિપતં સ્થાનતઃ કેનાપીદમહાે
મહદ્ ધનુિરદં િનવ રમવુ તલમ્॥ ૪૭૯૦॥
MSS@4791@1આધત્તે દનુસનૂુસદૂનભુ કેયૂરવ ઙુ્કર-
વ્યૂહાે લખેપદાવલીવ લમયૈરઙ્ગૈમુર્દં મ દરઃ ।
MSS@4791@2આધાર કૃતકૂમર્ ષ્ઠકષણપ્રક્ષીણમૂલાેઽધનુા નીમઃ પરતઃ
પયાેિધમથનાદુચ્ચૈ તરાેઽયં ગિરઃ॥ ૪૭૯૧॥
MSS@4792@1આધ મકઃ કદયા ગુણિવમખુઃ પ ષવાગનેકમ તઃ ।
MSS@4792@2ભુઙ્ક્તે સ પદમીદગૃ્ બ્રૂત કારઃ િકમ ત દૈવં વા॥ ૪૭૯૨॥
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MSS@4793@1આધાતું િવનયં િનરાગ સ નરે કુ ય તુ નામેશ્વરા તને વાશયશુ દ્ધરેવ
સકુરા પ્રાયઃ પ્રભૂણાં પુરઃ ।
MSS@4793@2 મ યામાિનિન મ યસે યિદ તદા િનતં્ય મનાવે તની યાતા તામરસા ક્ષ
ચત્રપટકે કા વા વદ યા મયા॥ ૪૭૯૩॥
MSS@4794@1આધાતુભુર્વનં તદેતદ ખલં ચ મદાક ટકાદ્ િદવં્ય
ચ રન યલ યમુભયત્રા તે પરં દુઃસહમ્ ।
MSS@4794@2ફાલે ભૂતપતેમર્નાેભવમખુ દ્રક્ષયાે ગરં બાણે ચ
પ્ર તરાજદપર્દલનં બ લાલ વીપતેઃ॥ ૪૭૯૪॥
MSS@4795@1આધાય કાેમલકરા બુજકે લનાલીમ્ આલીસમાજમિધકૃત્ય સમાલપ તી ।
MSS@4795@2મ દ મતને મિય સા ચિવલાેિકતને ચેતશ્ચકાેરનયના ચુલુક ચકાર॥ ૪૭૯૫॥
MSS@4796@1આધાય દુગ્ધકલશે મ થાનં શ્રા તદાેલર્તા ગાપેી ।
MSS@4796@2અપ્રાપ્તપાિર તા દૈવે દાષેં િનવેશય ત॥ ૪૭૯૬॥
MSS@4797@1આધાય દુ્રતમાકૃતે પશમાદ્ િવશ્વાસનં સિંનધાૈ અેકૈકં શફરં
બકાેટકપટાચાયા જઘ્ ક્ષન્ મુહુઃ ।
MSS@4797@2આૈદાસી યિનવેદનાય િનદધદ્ િદ ક્ષણં ચ ષી ચ ચ્વા િક ચ
પરા શન્ વપુરયં ગા ભીયર્મ યસ્ય ત॥ ૪૭૯૭॥
MSS@4798@1આધાય મૂધર્િન થવૈ ભરં મહા તં મખૂાર્ િનમ જથ કથં
ભવસાગરેઽ મન્ ।
MSS@4798@2િવ યસ્ય ભારમ ખલં પદયાજેર્ન યા િવસ્ર ધમુત્તરત પ વલતુલ્યમનેમ્
॥ ૪૭૯૮॥
MSS@4799@1આધારઃ ક દ મત્યુકં્ત વાિધષ્ઠાનં ચ જન્મભૂઃ ।
MSS@4799@2ના ભ તુ મ ણપૂરાખ્યં હૃદયં િવદ્ યનાહતમ્॥ ૪૭૯૯॥
MSS@4800@1આધારજન્મભૂતાિન હૃ ક ઠ તાલનુા સકે ।
MSS@4800@2ભ્રૂમ યે મ તકદ્વારં દશસ્થાનષેુ ધારણા॥ ૪૮૦૦॥
MSS@4801@1આધારાય ધરાવકાશિવધયેઽ યાકાશમાલાેકને
ભા વાનાત્મમહ વસાધનિવધાવ યે ગુણાઃ કેચન ।
MSS@4801@2ઇત્ય મન્નપુકારકાિર ણ સદા વગ પરં દુ ત્યજે દૈ યવ્રીડકલઙ્કમજુ્ઝતુ
કથં ચેતાે મહાચેતસામ્॥ ૪૮૦૧॥
MSS@4802@1આધારે હૃદયે શખાપિરસરે સધંાય મેધામિય ત્રેધા
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બીજતનૂમનનૂક ણાપીયષૂક લાે લનીમ્ ।
MSS@4802@2 વાં માતજર્પતાે િનરઙુ્કશિન દ્વતૈા તા વાદન- પ્રજ્ઞા ભશ્ચુલુકૈઃ
સુ્ફર તુ પુલકૈરઙ્ગાિન તુઙ્ગાિન મે॥ ૪૮૦૨॥
MSS@4803@1આિધક્યાદધરસધુા ખલેિદ ત પ્રાપ્તશઙ્કયા િવિધના ।
MSS@4803@2ર ચતં તદુપષ્ટ ભે ચબુકં પાટ રમાદધતા॥ ૪૮૦૩॥
MSS@4804@1આિધક્ષામાં િવરહશયને સિંનક ણકપાશ્વા પ્રાચીમૂલે તનુ મવ
કલામાત્રશષેાં િહમાંશાેઃ ।
MSS@4804@2નીતા રાિત્રઃ ક્ષણ ઇવ મયા સાધર્ મચ્છારતૈયાર્
તામવેાે ણૈિવરહમહતીમશ્રુ ભયાર્પય તીમ્॥ ૪૮૦૪॥
MSS@4805@1આિધવ્યાિધપર તાય અદ્ય શ્વાે વા િવના શને ।
MSS@4805@2કાે િહ નામ શર રાય ધમાર્પેતં સમાચરેત્॥ ૪૮૦૫॥
MSS@4806@1આિધવ્યાિધશતવૈર્યસ્ય તતરામારાેગ્યમનુ્મૂલ્યતે લ મીયર્ત્ર પતિત્રવચ્ચ
િવ તદ્વારા ઇવ વ્યાપદઃ ।
MSS@4806@2 તં તમવ યમાશુ િવવશં ત્યુઃ કરાેત્યાત્મસાત્ તત્ િક નામ
િનરઙુ્કશને િવિધના યન્ િન મતં સુ સ્થરમ્॥ ૪૮૦૬॥
MSS@4807@1આધૂતકેસરાે હ તી તી ણશ ◌ૃઙ્ગ તુરઙ્ગમઃ ।
MSS@4807@2ગુ સારાેઽયમેર ડાે િનઃસારઃ ખિદરદુ્રમઃ॥ ૪૮૦૭॥
MSS@4808@1આધૂતસ વેદકરાે પલાયાઃ મતાવગૂઢપ્ર તકૂલવાચઃ ।
MSS@4808@2 પ્રયાે િવહાયાધરમાયતાક્ષ્યાઃ પપાૈ ચરાય પ્ર તષેધમવે॥ ૪૮૦૮॥
MSS@4809@1આધૂમાદ્ િવિનવતર્ તે સહૃુદાે બા ધવૈઃ સહ ।
MSS@4809@2યને તત્ સહ ગ તવં્ય તત્ કમર્ સકૃુતં કુ ॥ ૪૮૦૯॥
MSS@4810@1આધાેરણાઙુ્કશભયાત્ કિરકુ ભયુગ્મં તં પયાેધરયુગં
હૃદયેઽઙ્ગનાનામ્ ।
MSS@4810@2તત્રાિપ વ લભનખક્ષતભેદ ભનં્ન નવૈા યથા ભવ ત ય લ ખતં
િવધાત્રા॥ ૪૮૧૦॥
MSS@4811@1આધાેરણાનાં ગજસિંનપાતે શરાં સ ચકૈ્રિન શતૈઃ રાગ્રૈઃ ।
MSS@4811@2હૃતા યિપ યનેનખાગ્રકાેિટ-વ્યાસક્તકેશાિન ચરેણ પેતુઃ॥ ૪૮૧૧॥
MSS@4812@1આ માતાેદ્ધતદાવવિહ્નસહૃુદઃ ક ણા ણરેણૂ કરાઃ
સતંપ્તા વગમુક્તખેદિવષમશ્વાસાે મસવંાિદનઃ ।
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MSS@4812@2 ણાતાર્જગરાયતાસ્યકુહર ક્ષપ્રપ્રવેશાે ક્ અટાઃ ભ્રૂભઙ્ગૈિરવ
તજર્ય ત પવનાઃ લુષ્ટસ્થલીક જલૈઃ॥ ૪૮૧૨॥
MSS@4813@1આનનં ગશાવાક્ષ્યા વીક્ષ્ય લાેલાલકા તમ્ ।
MSS@4813@2ભ્રમદ્ભ્રમરસભંારં મરા મ સરસી હમ્॥ ૪૮૧૩॥
MSS@4814@1આનનતર્ પુરા શભંુગાિવ દાે રાસકૃત્તથા ।
MSS@4814@2બ્રહ્મા પશુ વમાપન્નઃ સ્ત્રી ભઃ કાે ન િવડ બતઃ॥ ૪૮૧૪॥
MSS@4815@1આનનસ્ય મમ ચેદનાૈ ચતી િનદર્યં દશનદંશદાિયનઃ ।
MSS@4815@2શાે યતે સદુ ત વૈરમસ્ય તત્ િક વયા વદ િવદ ય નાધરમ્॥ ૪૮૧૫॥
MSS@4816@1આનનાિન હિરણીનયનાનામ્ અદ્ભુતાિન ચ સમીક્ષ્ય જગત્યામ્ ।
MSS@4816@2લ જયવે ઘનમ ડલલીનાે મ દમ દમહહે દુ દે ત॥ ૪૮૧૬॥
MSS@4817@1આનને દુશશલ મ કપાેલે સાદરં િવર ચતં તલકં યત્ ।
MSS@4817@2તિ પ્રયે િવર ચતાવિધભઙ્ગે ધાૈતમીક્ષણજલૈ તરલાક્ષ્યાઃ॥ ૪૮૧૭॥
MSS@4818@1આનનૈિવચકસે હૃ ષતા ભવર્ લભાન ભ તનૂ ભરભાિવ ।
MSS@4818@2આદ્રર્તાં હૃદયમાપ ચ રાષેાે લાેલ ત મ વચનષેુ વધનૂામ્॥ ૪૮૧૮॥
MSS@4819@1આન દં કુમુદાદ નામ્ ઇ દુઃ ક દલયન્નયમ્ ।
MSS@4819@2લઙ્ઘયત્ય બરાભાેગં હનૂમાિનવ સાગરમ્॥ ૪૮૧૯॥
MSS@4820@1આન દં કૃતમવે કૈરવકુલં પ્રાે લા સતાે વાિરિધઃ સતંાપં તપનાપેલસ્ય
શ મતઃ કા ત્યા િદશાેઽલંકૃતાઃ ।
MSS@4820@2અેતનેા યુદયને ચ દ્ર ભવતા ત્રૈલાેક્યમા યાિયતં કૈવલ્યં કમલસ્ય
દૈવઘિટતં નાત્રાિપ િન દ્યાે ભવાન્॥ ૪૮૨૦॥
MSS@4821@1આન દં દધ ત મખુે કરાેદકેન યામાયા દિયતતમને સચ્યમાને ।
MSS@4821@2ઈ યર્ ત્યા વદનમ સક્તમ યન પ- વેદા બુ નિપતમ યતેતરસ્યાઃ॥ ૪૮૨૧॥
MSS@4822@1આન દં િવદુષાં તનાે ત તનુતે કણર્ વરં િવ દ્વષાં
શ્રીમાનાિદવરાહપાદસરસીજન્મ પ્રણામં મુહુઃ ।
MSS@4822@2સદ્બ ધુગુર્ણ સ ધુર ધલગુડાે ધમર્સ્ય વત્માર્વનેઃ
શ્રીમ લ મણસનેદ ક્ષણભુ દ ડાેઽિપ દ ડે કટુઃ॥ ૪૮૨૨॥
MSS@4823@1આન દં સદનં સતુાશ્ચ સિુધયઃ કા તા ન દુભાર્ ષણી સ ન્મતં્ર સધુનં
વયાે ષ ત ર તશ્ચાજ્ઞાપરાઃ સવેકાઃ ।
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MSS@4823@2આ ત યં શવપજૂનં પ્ર તિદનં મષ્ટાન્નપાનં ગ્ હે સાધાેઃ સઙ્ગમપુાસતે
ચ સતતં ધ યાે ગ્ હસ્થાશ્રમઃ॥ ૪૮૨૩॥
MSS@4824@1આન દક દમકર દકર બતાિન પઙે્ક હા ણ પિરહૃત્ય સમાગત વમ્ ।
MSS@4824@2સાૈર યસાિર સહકાિર તથા િવધેયં યનેાપેહાસિવષયાે ન ભવેદ્ દ્વરેફઃ
॥ ૪૮૨૪॥
MSS@4825@1આન દક દમ ખલશ્રુ તસારમેકમ્ અ યાત્મદ પમ તદુ તરમ જનાભમ્ ।
MSS@4825@2આકૃ ય સા દ્રકુચયાેઃ પિરર ય કામં સ પ્રા ય ગાપેવિનતા બત
પુ યપુ ઃ॥ ૪૮૨૫॥
MSS@4826@1આન દકાિર મદન વરદપર્હાિર પીયષૂપઙ્કપિરહાસરસાનુકાિર ।
MSS@4826@2પ્રેમપ્રસાિર પરમા યુદયાનુકાિર વામભ્રવુાં હર ત િક ન મનાે િવકાિર
॥ ૪૮૨૬॥
MSS@4827@1આન દ ક્વ ચદ ચ મુ ચ હૃદયં ચાતુયર્ ધૈયર્ વયા સ્થેયં
ક્વે ત િવચાયર્તાં ર સકતે િનયાર્િહ પયાર્કુલા ।
MSS@4827@2રક્તા ભાજેપર તષટ્પદનદ પક્ષાપેમાનક્ષમ-
ય પ મચલાચલેક્ષણયુગં પ યા મ તસ્યા મખુમ્॥ ૪૮૨૭॥

MSS@4828@1આન દજઃ શાેકજમશ્રુ બા પ તયાેરશીતં શ શરાે બભેદ ।
MSS@4828@2ગઙ્ગાસર વાજેર્લમુ ણતપ્તં િહમાિદ્રિનસ્ય દ ઇવાવતીણર્ઃ॥ ૪૮૨૮॥
MSS@4829@1આન દતા ડવપુરે દ્રિવડસ્ય ગેહે ચતં્ર વ સષ્ઠવિનતાસમમાજ્યપાત્રમ્ ।
MSS@4829@2િવદ્યુ લતવે પિર ત્ય ત તત્ર દવ ધારાં િવલાેકય ત યાેગબલને સદ્ધઃ
॥ ૪૮૨૯॥
MSS@4830@1આન દધામિન ચદેકરસઽે દ્વતીયે ત મન્ પદેઽ તુ મમ ચત્તમગાેચરેઽિપ ।
MSS@4830@2યત્ સદ્વ્રજ સ્થ તજુષાં સહૃુદાં કુમારા- દ નામધીન મવ ગાેચરતામપુૈ ત
॥ ૪૮૩૦॥
MSS@4831@1આન દબા પરાેમા ચાૈ યસ્ય વેચ્છાવશવંદાૈ ।
MSS@4831@2િક તસ્ય સાધનૈર યૈઃ િકકરાઃ સવર્પા થવાઃ॥ ૪૮૩૧॥
MSS@4832@1આન દમમ દ મમં કુવલયદલલાેચને દદા સ વમ્ ।
MSS@4832@2િવરહ વયવૈ જિનત તાપય તતરાં શર રં મે॥ ૪૮૩૨॥
MSS@4833@1આન દમાત્રમકર દમન તગ ધં યાેગી દ્રસુ સ્થર મ લ દમપા તબ ધમ્ ।
MSS@4833@2વેદા તસયૂર્િકરણૈકિવકાસશીલં હેર બપાદશરદ બુજમાનતાેઽ મ॥ ૪૮૩૩॥
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MSS@4834@1આન દમાદધતમાયતલાેચનાનામ્ આનીલમાવ લતક ધરમાત્તવંશમ્ ।
MSS@4834@2આપાદમા મુકુટમાક લતા તાૈઘમ્ આકારમાકલયતામમુમ તરં નઃ॥ ૪૮૩૪॥
MSS@4835@1આન દ મશ્રમદન વરદ પનાિન ગાઢાનુરાગરસવ ત તદા તદા ચ ।
MSS@4835@2 નેહાઙ્કનાિન મમ મુગ્ધદશૃશ્ચ ક ઠે કષં્ટ મરા મ તવ તાિન
ગતાગતાિન॥ ૪૮૩૫॥
MSS@4836@1આન દમુગ્ધનયનાં શ્રયમઙ્ક ભત્તાૈ બભ્રત્ પનુાતુ ભવતાે ભગવાન્
સહઃ ।

MSS@4836@2યસ્યાવલાેકનિવલાસવશાિદવાસીદ્ ઉ સન્નલા છન ગઃ કમલામખુે દુઃ
॥ ૪૮૩૬॥
MSS@4837@1આન દ ગદાવા ગ્ ઃ શીલશા ખમદ દ્વપઃ ।
MSS@4837@2જ્ઞાનદ પમહાવાયુરયં ખલસમાગમઃ॥ ૪૮૩૭॥
MSS@4838@1આન દય ત કાેઽત્યથ સ જનાનવે ભૂતલે ।
MSS@4838@2પ્રબાેધય ત પદ્માિન તમાં સ ચ િનહ ત કઃ॥ ૪૮૩૮॥
MSS@4839@1આન દય ત સ વાિન યાે િહ મઙ્ગલમ જુવાક્ ।
MSS@4839@2િન દામે ય ત લાેકે સઃ પરવાક્યિનગૂહકઃ॥ ૪૮૩૯॥
MSS@4840@1આન દય તમરિવ દવનાિન ધપૂૈ દ્વજેય તમસકૃન્નવકૈરવા ણ ।
MSS@4840@2પ્રક્ષાલય તમ ભતાે ભવુનાિન ધા ા ભા વ તમ તકમહં િવપદાં ભ મ
॥ ૪૮૪૦॥
MSS@4841@1આન દય ત મદય ત િવષાદય ત યનૂાં મનાં સ તવ યાિન િવલાેકનાિન ।
MSS@4841@2િક મ ત્રમાવહ સ તાદશૃમાષૈધં વા િક વા કૃશાેદિર દશૃાેિરયમવે
ર તઃ॥ ૪૮૪૧॥
MSS@4842@1આન દય ત યુ યા તાઃ સિેવતા ઘ્ન ત ચા યથા ।
MSS@4842@2દુિવજ્ઞેયાઃ પ્રકૃત્યૈવ ત માદ્ વે યા િવષાપેમાઃ॥ ૪૮૪૨॥
MSS@4843@1આન દ સ ધુર તચાપલશા લ ચત્ત- સદંાનનૈકસદનં ક્ષણમ યમુક્તા ।
MSS@4843@2યા સવર્દૈવ ભવતા તદુદ ત ચ તા તા ત તનાે ત તવ સ પ્ર ત િધ ગ્ધગ માન્
॥ ૪૮૪૩॥
MSS@4844@1આન દસુ દરપુર દરમુક્તમાલં્ય માૈલાૈ હઠેન િનિહતં મિહષાસરુસ્ય ।
MSS@4844@2પાદા બુજં ભવતુ મે િવજયાય મ જુ- મ ર શ જતમનાેહરમ બકાયાઃ

424 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

॥ ૪૮૪૪॥
MSS@4845@1આન દ ત મતાઃ સમાિધષુ મખુે ગાૈયાર્ િવલાસાલસાઃ સભં્રા તાઃ ક્ષણમદ્ભુતાઃ
ક્ષણમથ મેરા િનજે વૈકૃતે ।
MSS@4845@2કૂ્રરાઃ કૃષ્ટશરાસને મન સજે દગ્ધે
ઘ્ ણાકૂ ણતા ત કા તા િદતેશ્રપૂુરતરલાઃ શભંાેદૃર્શઃ પા તુ વઃ॥ ૪૮૪૫॥
MSS@4846@1આન દસ્રુ તરાત્મનાે નયનયાેર તઃસધુા ય જનં પ્ર તારઃ પ્રણયસ્ય
મન્મથતરાેઃ પુ પં પ્રસાદાે રતેઃ ।
MSS@4846@2આલાનં હૃદય દ્વપસ્ય િવષયાર યષેુ સચંાિરણાે દંપત્યાેિરહ લ યતે
સકૃુતતઃ સસંારસારઃ સતુઃ॥ ૪૮૪૬॥
MSS@4847@1આન દાનતમી લતા ક્ષયુગલં િક વં મુધા તષ્ઠ સ જ્ઞાતાેઽ સ
પ્રકટપ્રક પપુલકૈરઙ્ગૈઃ સ્થતં મુગ્ધયા ।
MSS@4847@2મુ ચનૈાં જડ િક ન પ ય સ ગલદ્વા પા બુધાૈતાનનાં સખ્યવૈં
ગિદતે િવમુચ્ય રભસાત્ ક ઠે િવલગ્ ાે મયા॥ ૪૮૪૭॥
MSS@4848@1આન દાય ચ િવ મયાય ચ મયા દષૃ્ટાેઽ સ દુઃખાય વા વૈ યં તુ
મમાિપ સ પ્ર ત કુત વદ્દશર્ને ચ ષઃ ।
MSS@4848@2 વ સાંગત્યસખુસ્ય ના મ િવષય ત ક થા વ્યાહૃતૈર મન્
િવશ્રુત મદગ્ યદમને પાણાૈ ધનજૃુર્ ભતામ્॥ ૪૮૪૮॥
MSS@4849@1આન દાય સતાં ભૂયાત્ સભુા ષત મદં મમ ।
MSS@4849@2 થક્પદ્ધ તસં મશ્રપિરચ્છેદૈમર્નાેરમમ્॥ ૪૮૪૯॥
MSS@4850@1આન દાશ્રુ પ્ર તં્ત મે કથં દૃ ટૈ્વવ ક યકામ્ ।
MSS@4850@2અ ક્ષ મે પુ પરજસા વાતાેદૂ્ધતને દૂ ષતમ્॥ ૪૮૫૦॥
MSS@4851@1આન દની રાેિદ ત વા િનકામં યા દુઃ ખતા હાસ્યરસં િવધત્તે ।
MSS@4851@2રક્તા િવરક્તા િવરતા રતા ચ દુલર્ક્ષ્ય ચત્તા ખલુ વા ણની યા॥ ૪૮૫૧॥
MSS@4852@1આન દેન યશાેદયા સમદનં ગાપેાઙ્ગના ભ શ્ચરં સાશઙં્ક બલિવ દ્વષા
સકુસમંુ સદ્ધઃૈ થવ્યાકુલમ્ ।
MSS@4852@2સે ય ગાપેકુમારકૈઃ સક ણં પાૈરૈઃ સરૈુઃ સ મતં યાે દષૃ્ટઃ સ
પનુાતુ વાે મધુિરપુઃ પ્રાેિ ક્ષપ્તગાવેધર્નઃ॥ ૪૮૫૨॥
MSS@4853@1આન દાેદ્ગતબા પપૂરિપિહતં ચ ઃ ક્ષમં ને ક્ષતું બાહૂ વેિદતયવૈ
ક પિવધુરાૈ શક્તાૈ ન ક ઠગ્રહે ।
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MSS@4853@2વાણી સા વસગદ્ગદાક્ષરપદા સકં્ષાેભલાેલં મનઃ સતં્ય યત્
પ્રયસગંમાેઽિપ સુ ચરા તાે િવયાેગાયતે॥ ૪૮૫૩॥
MSS@4854@1આન દાે મવ્ય તકરદર મેરસસંક્તપ મ
પ્રેમાેદ્ગારપ્રવણમ ણારે ચત નગ્ધતારમ્ ।
MSS@4854@2અ ત શ્ચ તાભરપિરચયાકુ ચતભ્રૂલતા તં ચ શ્ચેતાે હર ત
હિરણીલાેચનાયાઃ તદેતત્॥ ૪૮૫૪॥
MSS@4855@1આનમ્રાઃ તબકભરેણ પ લિવ યઃ શાેભ તે ક ત ન લતાઃ પરાગપૂણાર્ઃ ।
MSS@4855@2આમાેદે મધુિન ચ માદર્વે ચ તાસાં યાે ભેદઃ સ ખલુ મધવુ્રતૈકવેદ્યઃ
॥ ૪૮૫૫॥
MSS@4856@1આનમ્રાસ્યાઃ િપિહતવદના ચત્તમ યે િનર કે્ષ્ય માનાર ભઃ સમુુ ખ સફલાે
મામક નઃ કથં સ્યાત્ ।
MSS@4856@2યસ્યાં યસ્યાં િદ શ િદ શ મખંુ માનતાેઽહં નયા મ તસ્યાં તસ્યાં
સજલજલદ યામલાે ન દસનૂુઃ॥ ૪૮૫૬॥
MSS@4857@1આનય ત પ થકત ણં હિરણ ઇહ પ્રાપયિન્નવાત્માનમ્ ।
MSS@4857@2ઉપકલમગાેઽિપ કાેમલ- કલમાવ લકવલનાેત્તરલઃ॥ ૪૮૫૭॥
MSS@4858@1આનાભેઃ સર સ નતભ્રવુાવગાઢે ચાપલ્યાદથ પયસ તરઙ્ગહ તૈઃ ।
MSS@4858@2ઉચ્છ્ર ાિય તનયુગમ યરાેિહ લ ધ- પશાર્નાં ભવ ત કુતાેઽથવા
વ્યવસ્થા॥ ૪૮૫૮॥
MSS@4859@1આના ય ફ લની ં શાખાં પક્વં પક્વં પ્રશાતયેત્ ।
MSS@4859@2ફલાથાઽયં સમાર ભાે લાેકે પુંસાં િવપ શ્ચતામ્॥ ૪૮૫૯॥
MSS@4860@1આનાય મવ મ સ્યાનાં પ જરં શકુનેિરવ ।
MSS@4860@2સમ તપાશં મૂઢસ્ય બ ધનં વામલાેચના॥ ૪૮૬૦॥
MSS@4861@1આનીતા નટવન્મયા તવ પુરઃ શ્રીરામ યા ભૂ મકા
વ્યાેમાકાશખખાંબરા ધવસવ વ પ્રીતયેઽદ્યાવિધ ।
MSS@4861@2પ્રીતાે યિહ િનર ક્ષણાત્ વમધનુા યત્ પ્રા થતં દેિહ મે નાે ચેદ્ બ્રૂિહ
કદાિપ માનય પનુમાર્મીદશૃી ં ભૂ મકામ્॥ ૪૮૬૧॥
MSS@4862@1આનીતા શયનાઙ્ગને પ્રયસખી દૈઃ
કથં ચચ્છલા ચ્ચત્રાક્રા તકુરઙ્ ગકેવ િવગલન્નતે્રા બુધારાત તઃ ।
MSS@4862@2બા પાેદ્વાસમખુી િવધૂિનતકરા િનકે્ષિપતાઙ્ ઘ્રદ્વયા િવ વગ્વે લતકુ તલા
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નવવધૂભાર્ગ્યને સભંજુ્યતે॥ ૪૮૬૨॥
MSS@4863@1આનીતૈિરષુકાર કારણ મહ શ્લાઘ્યૈઃ િકમે ભઃ શરૈઃ પ્રખ્યાતામિપ િક
ન પામરપુર મેતાં પુરઃ પ ય સ ।
MSS@4863@2દાતં્ર પાત્ર મ ત બ્રવી ત કુ તે તાતે્રા ણ તાતે્રે રસં ધત્તે યત્ર હલે
કુતૂહલમિપ ગ્રામીણકગ્રામણીઃ॥ ૪૮૬૩॥
MSS@4864@1આનીતાે મલયાચલાન્મલય ે રત્નસ્થલે રાેિપતઃ પીયષૂેણ પિર લુતઃ પ્ર તિદનં
યત્નને સવં દ્ધતઃ ।
MSS@4864@2આર ધં યિદ તને સાૈરભભરૈભૂર્મ ડલં વા સતું ત મન્નવે િદને
િવધા વશતાે વજે્રણ ચૂણ કૃતઃ॥ ૪૮૬૪॥
MSS@4865@1આનીયતે શર રેણ ક્ષીણાેઽિપ િવભવઃ પનુઃ ।
MSS@4865@2િવભવઃ પનુરાનેતું શર રં ક્ષીણમક્ષમઃ॥ ૪૮૬૫॥
MSS@4866@1આનીલચૂચુક શલીમખુમુદ્ગતૈક- રાેમાવલીિવપુલનાલ મદં પ્રયાયાઃ ।
MSS@4866@2ઉત્તુઙ્ગસગંતપયાેધરપદ્મયુગ્મં નાભેરધઃ કથયતીવ મહાિનધાનમ્
॥ ૪૮૬૬॥
MSS@4867@1આનીલાં કરપ લવૈરપનયન્નચ્છાં તમઃક ચુક મ્ આશાં સ પ્ર ત
વાસવીમનુસરન્નક્ષીણરાગઃ શશી ।
MSS@4867@2અસ્યાશ્ચ તનસઙ્ ગની મવ વહન્નઙ્ગને ક તૂિરકામ્ આ લઙ્ગત્યયમાદરેણ
રજનીમધા ન્મષત્તારકામ્॥ ૪૮૬૭॥
MSS@4868@1આનુકૂલ્યને દૈવસ્ય વ તતવં્ય સખુા થના ।
MSS@4868@2દુ તરં પ્ર તકૂલં િહ પ્ર તસ્રાેત ઇવા ભસઃ॥ ૪૮૬૮॥
MSS@4869@1આ શસં્યં ક્ષમા સત્યમ્ અિહસા દમઆજર્વમ્ ।
MSS@4869@2પ્રી તઃ પ્રસાદાે માધુય માદર્વં ચ યમા દશ॥ ૪૮૬૯॥
MSS@4870@1આ શસં્યં પરાે ધમર્ઃ ક્ષમા ચ પરમં બલમ્ ।
MSS@4870@2આત્મજ્ઞાનં પરં જ્ઞાનં ન સત્યાદ્ િવદ્યતે પરમ્॥ ૪૮૭૦॥
MSS@4871@1આ શસં્યં પરાે ધમર્ઃ સવર્પ્રાણ તાં મતઃ ।
MSS@4871@2ત માદ્ રા શસં્યને પાલયેત્ કૃપણં જનમ્॥ ૪૮૭૧॥
MSS@4872@1આ શસં્યમનુક્રાેશઃ શ્રુતં શીલં દમઃ શમઃ ।
MSS@4872@2રાઘવં શાેભય ત્યેતે ષડ્ગુણાઃ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૮૭૨॥
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MSS@4873@1આનેતું ન ગતા િકમુ પ્રયસખી ભીતાે ભજુઙ્ગાત્ િકમુ કુ્રદ્ધાે વા
પ્ર તષેધવા ચ િકમસાૈ પ્રાણેશ્વરાે વતર્તે ।
MSS@4873@2ઇ થં કણર્સવુણર્કેતકરજઃપાતાપેઘાતચ્છલાદ્ અ ણાેઃ કાિપ
નવાેઢનીરજમખુી બા પાેદકં મુ ચ ત॥ ૪૮૭૩॥
MSS@4874@1આ તરમિપ બિહિરવ િહ વ્ય જિયતું રસમશષેતઃ સતતમ્ ।
MSS@4874@2અસતી સ કિવસૂ ક્તઃ કાચઘટ ત ત્રયં વેદ॥ ૪૮૭૪॥
MSS@4875@1આ તરે ચવૈ બાહ્યે ચ રા યશ્ચવૈ સવર્દા ।
MSS@4875@2આિદષ્ટાે નવૈ ક પેત સ રાજવસ ત વસતે્॥ ૪૮૭૫॥
MSS@4876@1આ તરે યઃ પરાન્ રક્ષેત્ પરે યઃ પનુરા તરાન્ ।
MSS@4876@2પરાન્ પરે યઃ વાન્ વે યઃ સવાર્ન્ રક્ષેત સવર્દા॥ ૪૮૭૬॥
MSS@4877@1આ દાેલનૈમર્દ્વપુષા લગ તી ં મરા મ વેણી ં પુ ષાિયતાયાઃ ।
MSS@4877@2સમાચર ત્યાઃ સરુતાપેદેશં તસ્યાઃ કશાવ લ મવ પ્રયાયાઃ॥ ૪૮૭૭॥
MSS@4878@1આ દાેલયન્ ગિરિનકુ જકર જરા નાર્ ગણઃ કલભ કંચન પાૈ ષેણ ।
MSS@4878@2ઈષ સમુ ન્મ ષતલાેચનકાેણ અેવ ક ઠ રવે િક મ ત િવતમુ જહા સ॥ ૪૮૭૮॥
MSS@4879@1આ દાેલય તી વપુરાયતાક્ષી િહ દાે લકાયાં કનકાઙ્ગય ષ્ટઃ ।
MSS@4879@2અતિક લાેકૈગર્ગના તરસ્થા વદવતવેા ખલ પર યા॥ ૪૮૭૯॥
MSS@4880@1આ દાેલયસ્યિવરતં ગગનાકર્મઙે્ક તારાગણં ચ શ શનં ચ તથેતરા ણ ।
MSS@4880@2તે ં સ ભાસરુતિડ પ્ર તીિન સાધાે ચતં્ર તથાિપ ન જહા સ
યદા યમ તઃ॥ ૪૮૮૦॥
MSS@4881@1આ દાેલલાેલકેશી ં ચલકા ચીિકિઙ્કણીગણક્વ ણતામ્ ।
MSS@4881@2 મર સ પુ ષાિયતાં તાં મરચામર ચહ્નય ષ્ટ મવ॥ ૪૮૮૧॥
MSS@4882@1આ ધ્ર વમા ધ્રભાષા ચ પ્રાભાકરપિરશ્રમઃ ।
MSS@4882@2તત્રાિપ યાજુષી શાખા ના પસ્ય તપસઃ ફલમ્॥ ૪૮૮૨॥
MSS@4883@1આ ધ્રી પ્રી તિનબ ધનૈકિનપુણા લાટ િવદગ્ધ પ્રયા કણાર્ટ સરુતાપેચારચતુરા
નાર શુ ચશ્ચાે લકા ।
MSS@4883@2આભીર પુ ષાિયત પ્રયરતા લ વતા ગજૂર્ર કા મીર ર તલાલસા િનધવુને
ષ્ટા મહારાષ્ટ્રક ॥ ૪૮૮૩॥

MSS@4884@1આ વી ક્ષક ં ત્રયી ં વાતા દ ડની ત ચ પા થવઃ ।
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MSS@4884@2ત દ્વદ્યૈ ત ક્રયાપેેતૈ શ્ચ તયેદ્ િવનયા વતઃ॥ ૪૮૮૪॥
MSS@4885@1આ વી ક્ષક ત્રયી વાતાર્ દ ડની તશ્ચ શાશ્વતી ।
MSS@4885@2િવદ્યાશ્ચતસ્ર અેવૈતા લાેકસં સ્થ તહેતવઃ॥ ૪૮૮૫॥ ॥।
MSS@4886@1આ વી ક્ષક્યાત્મિવજ્ઞાનં ધમાર્ધમા ત્રયી સ્થતાૈ ।
MSS@4886@2અથાર્નથા તુ વાતાર્યાં દ ડનીત્યાં નયેતરાૈ॥ ૪૮૮૬॥
MSS@4887@1આ વી ક્ષક ત્રયીવાતાર્ઃ સતીિવદ્યાઃ પ્રચક્ષતે ।
MSS@4887@2સત્યાેઽિપ િહ ન સત્ય તા દ ડનીતે તુ િવ લવે॥ ૪૮૮૭॥
MSS@4888@1દ ડની તયર્દા સ યઙ્ નેતારમિધ તષ્ઠ ત ।
MSS@4888@2તદા િવદ્યાિવદઃ શષેા િવદ્યાઃ સ યગપુાસતે॥ ૪૮૮૮॥ ॥।
MSS@4889@1આ વી ક્ષક્યાત્મિવદ્યા સ્યાદ્ ઈક્ષણાત્ સખુદુઃખયાેઃ ।
MSS@4889@2ઈક્ષમાણ તયા ત વં હષર્શાેકાૈ વ્યુદસ્ય ત॥ ૪૮૮૯॥
MSS@4890@1આ વી ક્ષક ત્રયી વાતાર્ દ ડની તશ્ચ શાશ્વતી ।
MSS@4890@2િવદ્યાશ્ચતસ્ર અેવૈતા અ યસદ્ે પ તઃ સદા॥ ૪૮૯૦॥
MSS@4891@1આ વી ક્ષક્યાં તકર્શાસં્ત્ર વેદા તાદ્યં પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
MSS@4891@2ત્ર યાં ધમા હ્યધમર્શ્ચ કામાેઽકામઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૪૮૯૧॥
MSS@4892@1આ વી ક્ષક્યાત્મિવજ્ઞાનાદ્ હષર્શાેકાૈ વ્યુદસ્ય ત ।
MSS@4892@2ઉભાૈ લાેકાવવા ાે ત ત્ર યાં તષ્ઠન્ યથાિવિધ॥ ૪૮૯૨॥
MSS@4893@1આપહ્ પિવતં્ર પ્રથમં થવ્યામ્ અપાં પિવતં્ર પરમં ચ મ ત્રાઃ ।
MSS@4893@2તષેાં ચ સામગ્યર્જુષાં પિવતં્ર મહષર્યાે વ્યાકરણં િનરાહુઃ॥ ૪૮૯૩॥
MSS@4894@1આપ જલિનમગ્ ાનાં િહ્રયતાં વ્યસનાે મ ભઃ ।
MSS@4894@2 દ્ધવાક્યૈિવના નનંૂ નવૈાેત્તારં કથચંન॥ ૪૮૯૪॥
MSS@4895@1આપ કાલે તુ સ પ્રાપ્તે યન્ મતં્ર મત્રમવે તત્ ।
MSS@4895@2 દ્ધકાલે તુ સ પ્રાપ્તે દુજર્નાેઽિપ સહૃુદ્ ભવેત્॥ ૪૮૯૫॥
MSS@4896@1આપ કાલે ણાં નનંૂ મરણં નવૈ લ યતે ।
MSS@4896@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૪૮૯૬॥
MSS@4897@1આપ કાલાપેયુક્તાસુ કલાસુ સ્યાત્ કૃતશ્રમઃ ।
MSS@4897@2 ત્ય ત્તિવરાટસ્ય િકર ટ ભવનેઽભવત્॥ ૪૮૯૭॥
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MSS@4898@1આપત્ તુલા સહાયાનામ્ આત્મનઃ પાૈ ષસ્ય ચ ।
MSS@4898@2અનાપિદ સહૃુત્ સવર્ઃ વયં ચ પુ ષાયતે॥ ૪૮૯૮॥
MSS@4899@1આપત્તાૈ પ તતાનાં યષેાં દ્ધા ન સ ત શા તારઃ ।
MSS@4899@2તે શાેચ્યા બ ધનૂાં વ તાેઽપીહ તતુલ્યાઃ॥ ૪૮૯૯॥
MSS@4900@1આપ સમુદ્ધરણધીરિધયઃ પરેષાં તા મહત્યિપ કુલે ન ભવ ત સવ ।
MSS@4900@2િવ યાટવીષુ િવરલાઃ ખલુ પાદપા તે યે દ તદ તમુસલાે લખનં સહ તે
॥ ૪૯૦૦॥
MSS@4901@1આપ સુ િક િવષાદેન સ પત્તાૈ િવ મયને િકમ્ ।
MSS@4901@2ભિવતવ્યં ભવત્યેવ કમર્ણામષે િનશ્ચયઃ॥ ૪૯૦૧॥
MSS@4902@1આપ સુ ચ ન મુહ્ય ત નરાઃ પ ડતબુદ્ધયઃ ।
MSS@4902@2મનાેદેહસમુ થા યાં દુઃખા યામિપતં જગત્॥ ૪૯૦૨॥
MSS@4903@1આપ સુ મતં્ર નીયાદ્ રણે શરંૂ રહઃ શુ ચમ્ ।
MSS@4903@2ભાયા ચ િવભવે ક્ષીણે દુ ભક્ષે ચ પ્રયા ત થમ્॥ ૪૯૦૩॥
MSS@4904@1આપ વમૂઢાે તમાન્ યહ્ સ યક્ પ્ર તપદ્યતે ।
MSS@4904@2કમર્ યવ યકાયાર્ ણ તમાહુઃ પ ડતં બુધાઃ॥ ૪૯૦૪॥
MSS@4905@1આપ વવે િહ મહતાં શ ક્તર ભવ્યજ્યતે ન સ પ સુ ।
MSS@4905@2અગુરાે તથા ન ગ ધઃ પ્રાગ ત યથા ગ્ પ તતસ્ય॥ ૪૯૦૫॥
MSS@4906@1આપદં પ્રતિર યામાે યૂયં યુ યા વિદ યથ ।
MSS@4906@2ભવ તાે મમ મત્રા ણ ભવ સુ ના ત ત્યતા॥ ૪૯૦૬॥
MSS@4907@1આપદં પ્રા ુયાત્ વામી યસ્ય ત્યસ્ય પ યતઃ ।
MSS@4907@2પ્રાણષેુ િવદ્યમાનષેુ સ ત્યાે નરકં વ્રજેત્॥ ૪૯૦૭॥
MSS@4908@1આપદઃ ક્ષણમાયા ત સ પદઃ ક્ષણમવે ચ ।
MSS@4908@2ક્ષણં જન્માથ મરણં મનુે િક મવ ન ક્ષણમ્॥ ૪૯૦૮॥
MSS@4909@1આપદઃ સ ત મહતાં મહતામવે સ પદઃ ।
MSS@4909@2ઇતરેષાં મનુ યાણં નાપદાે ન ચ સ પદઃ॥ ૪૯૦૯॥
MSS@4910@1આપદથ ધનં રક્ષેચ્ શ્રીમતાં કુત આપદઃ ।
MSS@4910@2કદા ચચ્ચલતે લ મીઃ સં ચતં ચ િવન ય ત॥ ૪૯૧૦॥
MSS@4911@1આપદથ ધનં રક્ષેદ્ દારાન્ રક્ષેદ્ ધનૈરિપ ।
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MSS@4911@2આત્માનં સતતં રક્ષેદ્ દારૈરિપ ધનૈરિપ॥ ૪૯૧૧॥
MSS@4912@1આપદાં ક થતઃ પ થા ઇ દ્રયાણામસયંમઃ ।
MSS@4912@2ત જયઃ સ પદાં માગા યનેેષં્ટ તને ગ યતામ્॥ ૪૯૧૨॥
MSS@4913@1આપદામથ કાલે તુ કુવ ત ન િવચાલયેત્ ।
MSS@4913@2અશક્નવુંશ્ચ યુદ્ધાય િન પતેત્ સહ મિ ત્ર ભઃ॥ ૪૯૧૩॥
MSS@4914@1આપદામપહતાર્રં દાતારં સવર્સ પદામ્ ।
MSS@4914@2લાેકા ભરામં શ્રીરામં ભૂયાે ભૂયાે નમા યહમ્॥ ૪૯૧૪॥
MSS@4915@1આપદામાગમં દૃ ટ્વા ન િવષ ણાે ભવેદ્ વશી ।
MSS@4915@2સ પદં ચ સિુવ તીણા પ્રા ય નાેઽ તમાન્ ભવેત્॥ ૪૯૧૫॥
MSS@4916@1આપદામાપત તીનાં િહતાેઽ યાયા ત હેતુતામ્ ।
MSS@4916@2મા જઙ્ઘા િહ વ સસ્ય ત ભીભવ ત બ ધને॥ ૪૯૧૬॥
MSS@4917@1આપદા સ્થતપ થાનામ્ ઇ દ્રયાણામસયંમાત્ ।
MSS@4917@2ત્યજ્યતે સ પદાં માગા યાે નેષ્ટ તને પ યત॥ ૪૯૧૭॥
MSS@4918@1આપિદ મત્રપર ક્ષા શરૂપર ક્ષા રણાઙ્ગણે ભવ ત ।
MSS@4918@2િવનયે વંશપર ક્ષા સ્ત્રયઃ પર ક્ષા તુ િનધર્ને પું સ॥ ૪૯૧૮॥
MSS@4919@1આપિદ યનેાપેકૃતં યને ચ હ સતં દશાસુ િવષમાસુ ।
MSS@4919@2ઉપકૃત્ય તયાે ભયાેઃ પનુરિપ તં નરં મ યે॥ ૪૯૧૯॥
MSS@4920@1આપદાે મહતામવે મહતામવે સ પદઃ ।
MSS@4920@2ક્ષીયતે વધર્તે ચ દ્રઃ કદા ચન્ નવૈ તારકાઃ॥ ૪૯૨૦॥
MSS@4921@1આપદ્ગતં હસ સ િક દ્રિવણા ધ મૂઢ લ મીઃ સ્થરા ન ભવતી ત િકમત્ર
ચત્રમ્ ।
MSS@4921@2િક વં ન પ ય સ ન ઘટ જર્લય ત્રચકે્ર િરક્તા ભવ ત ભિરતાઃ
પનુરેવ િરક્તાઃ॥ ૪૯૨૧॥
MSS@4922@1આપદ્ગતઃ ખલુ મહાશયચક્રવત િવ તારયત્યકૃતપવૂર્મુદારભાવમ્ ।
MSS@4922@2કાલાગુ દર્હનમ યગતઃ સમ તા લાેકાેત્તરં પિરમલં પ્રકટ કરાે ત॥ ૪૯૨૨॥
MSS@4923@1આપદ્ગ્રાહગ્ હીતાનાં દ્ધાઃ સ ત ન પ ડતાઃ ।
MSS@4923@2યષેાં માેક્ષિયતારાે વૈ તષેાં શા તનર્ િવદ્યતે॥ ૪૯૨૩॥
MSS@4924@1આપદ્ભજુઙ્ગદષ્ટસ્ય મ ત્રહીનસ્ય સવર્દા ।
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MSS@4924@2 દ્ધવાક્યાષૈધા નનંૂ કુવર્ ત િકલ િનિવષમ્॥ ૪૯૨૪॥
MSS@4925@1આપદ્યિપ દુર તાયાં નવૈ ગ તવ્યમક્રમે ।
MSS@4925@2રાહુર યક્રમેણવૈ િપબન્ન ય તં તઃ॥ ૪૯૨૫॥
MSS@4926@1આપદ્યનુ્માગર્ગમને કાયર્કાલાત્યયષેુ ચ ।
MSS@4926@2અ ષ્ટાેઽિપ િહતા વષેી બ્રૂયાત્ કલ્યાણભા ષતમ્॥ ૪૯૨૬॥
MSS@4927@1આપન્નમિહતં દૃ ટ્વા ન દૂયેત કદાચન ।
MSS@4927@2તદુન્મૂલનકાલાેઽયં િવિધના નનુ સૂ ચતઃ॥ ૪૯૨૭॥
MSS@4928@1આપન્નયા સન્ન ગરા વપેમાનાે મૂલયા ।
MSS@4928@2 તાે મે જરયા સાધ નવવ વવે સગંમઃ॥ ૪૯૨૮॥
MSS@4929@1આપન્નવ સલ જગ જનતૈકબ ધાે િવદ્વન્મરાલકમલાકર રામચ દ્ર ।
MSS@4929@2જન્માિદકમર્િવધુરૈઃ સમુનશ્ચકાેરૈરાચ યતાં તવ યશઃ શરદાં
સહસ્રમ્॥ ૪૯૨૯॥
MSS@4930@1આપન્નાશાય િવબુધૈઃ કતર્વ્યાઃ સહૃુદાેઽમલાઃ ।
MSS@4930@2ન તરત્યાપદં ક શ્ચદ્ યાેઽત્ર મત્રિવવ જતઃ॥ ૪૯૩૦॥
MSS@4931@1આપન્નાેઽ મ શર યાેઽ મ સવાર્વસ્થાસુ સવર્દા ।
MSS@4931@2ભગવં વાં પ્રપન્નાેઽ મ રક્ષ માં શરણાગતમ્॥ ૪૯૩૧॥
MSS@4932@1આપન્મૂલં ખલુ યવુતય તિન્ન મત્તાેઽવમાન તાસાં યાવત્ સ લલલહર ભઙ્ગુરઃ
પક્ષપાતઃ ।
MSS@4932@2અ યવેં ભાે પિરણતશરચ્ચ દ્ર બ બા ભરામં દૂર કતુ વદનકમલં
નાલમ મિ પ્રયાયાઃ॥ ૪૯૩૨॥
MSS@4933@1આપિરતાષેાદ્ િવદુષાં ન સાધુ મ યે પ્રયાેગિવજ્ઞાનમ્ ।
MSS@4933@2બલવદિપ શ ક્ષતાનામ્ આત્મ યપ્રત્યયં ચેતઃ॥ ૪૯૩૩॥
MSS@4934@1આપસ્કારા લનૂગાત્રસ્ય ભૂ મ િનઃસાધારં ગચ્છતાેઽવાઙ્મખુસ્ય ।
MSS@4934@2લ ધાયામં દ તયાેયુર્ગ્મમવે વં નાગસ્ય પ્રાપદુત્ત ભન વમ્॥ ૪૯૩૪॥
MSS@4935@1આપાટલાધરમધીરિવલાેલનતે્રમ્ આમાેદિનભર્િરતમદ્ભુતકા તપૂરમ્ ।
MSS@4935@2આિવ મતા તમનુ તલાેભનીયમ્ આમુિદ્રતાનનમહાે મધુરં મુરારેઃ॥ ૪૯૩૫॥
MSS@4936@1આપાટલૈઃ પ્રથમમઙુ્કિરતૈમર્યખૂૈરહ્નાં પ તઃ પ્રથમશલૈિવહાિરણીનામ્ ।
MSS@4936@2સાેઽયં કરાે ત સરુપુઙ્ગવસુ દર ણાં કણષુ ક પત પ લવભઙ્ગલ મીમ્
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॥ ૪૯૩૬॥
MSS@4937@1આપા ણગ્રહણાદ તપ્રણિયની ક ઠ સ્થતાહં િવભાેઃ સવરેવ હિર પ્રયે ત
કમલા સાેઽ યુચ્યતે માધવઃ ।
MSS@4937@2નાે તનેાિપ દુનાે મ મ સતુગણાઃ પદ્માસતુસ્યાનુગા વા યેત્યાિધિનવારણાય સતતં
સગંીયતે વીણયા॥ ૪૯૩૭॥
MSS@4938@1આપા ડુ પીનકિઠનં વતુર્લં સમુનાેહરમ્ ।
MSS@4938@2કરૈરાકૃ યતેઽત્યથ િક દ્ધરૈિપ સ હમ્॥ ૪૯૩૮॥
MSS@4939@1આપા ડુરાઃ શર સ સ્ત્રવલી કપાેલે દ તાવલી િવગ લતા ન ચ મે િવષાદઃ ।
MSS@4939@2અેણીદશૃાે યવુતયઃ પ થ માં િવલાેક્ય તાતે ત ભાષણપરાઃ ખલુ વજ્રપાતઃ
॥ ૪૯૩૯॥
MSS@4940@1આપા ડુરા ચ ના ગાેરસવણર્શ્ચ ભવ ત પાષાણઃ ।
MSS@4940@2પુ ષાધ કુમુદિનભાે દૃ ષ્ટપથં મષૂકાે યા ત॥ ૪૯૪૦॥
MSS@4941@1આપાતમાત્રરમણીયમ પ્તહેતું િક પાકપાકફલતુલ્યમથાે િવપાકે ।
MSS@4941@2નાે શાશ્વતં પ્રચુરદાષેકરં િવિદ વા
પ ચે દ્રયાથર્સખુમથર્િધય ત્યજ ત॥ ૪૯૪૧॥
MSS@4942@1આપાતમાત્રર સકે સરસી હસ્ય િક બીજમપર્િયતુ મચ્છ સ વાિપકાયામ્ ।
MSS@4942@2કાલઃ ક લજર્ગિદદં ન કૃતજ્ઞમજ્ઞે સ્થ વા હિન ય ત તવવૈ મખુસ્ય
શાેભામ્॥ ૪૯૪૨॥
MSS@4943@1આપાતમાત્રસાૈ દય કુત્ર નામ ન િવદ્યતે ।
MSS@4943@2અત્ય તપ્ર તપત્ત્યા તુ દુલર્ભાેઽલંકૃતાે જનઃ॥ ૪૯૪૩॥
MSS@4944@1આપાતરમણીયાનાં સયંાેગાનાં પ્રયૈઃ સહ ।
MSS@4944@2અપ યાના મવાન્નાનાં પિરણામાે િહ દા ણઃ॥ ૪૯૪૪॥
MSS@4945@1આપાતાલગભીરે મ જ ત નીરે િનદાઘસતંપ્તઃ ।
MSS@4945@2ન શ ત પ વલા ભઃ પ જરશષેાેઽિપ કુ જરઃ ક્વાિપ॥ ૪૯૪૫॥
MSS@4946@1આપીનપ્રિવસાિરતાે િવકટૈઃ
પશ્ચાધર્ભાગૈગુર્ વ લ પીવરક બલાલસરસદ્ગ ભીરઘ ટાકુલઃ ।
MSS@4946@2ગ્રામા તષેુ નવીનસસ્યહિરતષેૂદ્દામચ દ્રાતપ- મેરાસુ ક્ષણદાસુ
ધનેુધવલીવગર્ઃ પિરક્રામ ત॥ ૪૯૪૬॥
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MSS@4947@1આપીનભારાેદ્વહનપ્રયત્નાદ્ ગ્ ષ્ટગુર્ વાદ્ વપષુાે નરે દ્રઃ ।
MSS@4947@2ઉભાવલંચક્રતુર ચતા યાં તપાવેના ત્તપથં ગતા યામ્॥ ૪૯૪૭॥
MSS@4948@1આપીયમાનમસકૃદ્ભ્રમરાયમાણૈર ભાેધરૈઃ સુ્ફિરતવી ચસહસ્રપત્રમ્ ।
MSS@4948@2ક્ષીરા બુરા શમવલાેકય શષેનાલમ્ અેકં જગ ત્રયસરઃ થપુુ ડર કમ્
॥ ૪૯૪૮॥
MSS@4949@1આપુઙ્ખાગ્રમમી શરા મન સ મે મગ્ ાઃ સમં પ ચ તે િનદર્ગ્ધં િવરહા ગ્ ના
વપુિરદં તૈરેવ સાધ મમ ।
MSS@4949@2કષં્ટ કામ િનરાયુધાેઽ સ ભવતા જેતું ન શક્યાે જનાે દુઃખી સ્યામહમેક
અેવ સકલાે લાેકઃ સખંુ વતુ॥ ૪૯૪૯॥
MSS@4950@1આપુ પપ્રસવાન્ મનાેહરતયા િવશ્વાસ્ય િવશ્વં જનં હંહાે દાિડમ તાવદેવ
સહસે દ્ધ વક યા મહ ।
MSS@4950@2યાવન્નૈ ત પરાપેભાેગસહતામષેા તત તાં તથા જ્ઞા વા તે હૃદયં
દ્વધા દલ ત યત્તનેવૈ વ દ્યાે ભવાન્॥ ૪૯૫૦॥
MSS@4951@1આપૂ જતવૈા તુ ગર દ્રક યા િક પક્ષપાતને મનાેભવસ્ય ।
MSS@4951@2યદ્ય ત દૂતી સરસાે ક્તદક્ષા નાથઃ પતેત્ પાદતલે વધનૂામ્॥ ૪૯૫૧॥
MSS@4952@1આપપૂયુગ્મં મદન સ્ય ધાત્રા િવિન મતં વલ્યપુહારહેતાેઃ ।
MSS@4952@2ગ લદ્વયં કા તરસા તર યં તસ્યા મહા નેહ તં િવભા ત॥ ૪૯૫૨॥
MSS@4953@1આપૂિરત મદં યામતમસતંમસરૈલમ્ ।
MSS@4953@2બ્રહ્મા ડમ ડલં ભા ત સક જલકર ડવત્॥ ૪૯૫૩॥
MSS@4954@1આપૂણર્શ્ચ કલા ભિર દુરમલાે યાતશ્ચ રાહાેમુર્ખં સં તશ્ચ ઘનાઘનાે
જલધરઃ શીણર્શ્ચ વાયાજેર્વાત્ ।
MSS@4954@2િન ર્ત્તશ્ચ ફલેગ્રિહદુ્રર્મવરાે દગ્ધશ્ચ દાવા ગ્ ના વં ચૂડામ ણતાં
ગતશ્ચ જગતઃ પ્રાપ્તશ્ચ ત્યાવેર્શમ્॥ ૪૯૫૪॥
MSS@4955@1આપૂયર્માણપ લતં સભુગ વકામઃ સાધ પ્રયા ત દિયતા પ લતાિધકેન ।
MSS@4955@2પુ પેક્ષણ વમિપ શશ્વદપાેહ્ય પાકં યા ત પ્રયાે િનકટમવે િવલાેચનને
(?) ॥ ૪૯૫૫॥
MSS@4956@1આપૂયર્માણમચલપ્ર તષં્ઠ સમુદ્રમાપઃ પ્રિવશ ત યદ્વત્ ।
MSS@4956@2તદ્વત્ કામા યં પ્રિવશ ત સવ સ શા તમા ાે ત ન કામકામી॥ ૪૯૫૬॥
MSS@4957@1આપૂયત પનુઃ સુ્ફરચ્છફિરકાસારાે મ ભવાર્િર ભભૂર્યાેઽિપ
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પ્રિવભજ્યમાનન લનં પ યેમ તાેયાશયમ્ ।
MSS@4957@2ઇત્યાશાશતત તુબદ્ધહૃદયાે નક્તંિદનં દ નધીઃ શુ યત્યાતપશાે ષતસ્ય
સરસ તીરે જર સારસઃ॥ ૪૯૫૭॥
MSS@4958@1આપવૂર્ માદ્ િવડાજૈઃકિરવમથપુયઃ સક્તસાનાે ગર દ્રાદ્ આ ચ
પ્રત્યક્પયાેધવેર્ ણવરવધનૂા ભિન પીતવારઃ ।
MSS@4958@2આમેરાેરા ચ સતેાેરવિનતલ મલન્માૈ લિવસ્રંસમાન- સ્રગ્દામાનાે યદ યં
ચરણમશરણાઃ પયુર્પાસન્નરે દ્રાઃ॥ ૪૯૫૮॥
MSS@4959@1આ ચ્છ તે મલયજત નાશ્વસ ત્યેત્ય વ લીરાભાષ તે ચરપિર ચતાન્
માલયાન્ િનઝર્રાૈઘાન્ ।
MSS@4959@2અદ્ય સ્થ વા દ્રિવડમિહલામ દરે શ્વઃ પ્રભાતે પ્રસ્થાતારાે મલયમ તઃ
કુવર્તે સિંવધાનમ્॥ ૪૯૫૯॥
MSS@4960@1આ ચ્છ વ સખીં નમસુ્ક ગુ ન્ ન દ વ બ ધુ સ્ત્રયઃ
કાવેર તટસિંનિવષ્ટનયને મુગ્ધે િકમુત્તા ય સ ।
MSS@4960@2આ તે સભુ્રુ સમીપ અેવ ભવનાદેલાલતા લઙ્ ગત- ય ચત્તીરતમાલદ તુરદર
તત્રાિપ ગાેદાવર ॥ ૪૯૬૦॥
MSS@4961@1આ ષ્ટા સ િવિનગર્તાેઽ વગજન ત વઙ્ ગ ગચ્છા યહં વ પૈરેવ
િદનૈઃ સમાગમ ઇ ત જ્ઞા વા શચંુ મા કૃથાઃ ।
MSS@4961@2ઇત્યાક યર્ વચઃ પ્રયસ્ય સહસા તન્મુગ્ધયા ચે ષ્ટતં
યનેાકા ડસમાપ્તતીવ્રિવરહક્લેશઃ કૃતાે વ લભઃ॥ ૪૯૬૧॥
MSS@4962@1આ ષ્ટા સ વ્યથય ત મનાે દુબર્લા વાસરશ્રીરેહ્યા લઙ્ગ ક્ષપય રજનીમેિકકા
ચક્રવાિક ।
MSS@4962@2ના યાસક્તાે ન ખલુ કુિપતાે નાનુરાગચ્યુતાે વા દૈવાયત્ત તિદહ
ભવતીમ વત ત્ર ત્ય મ॥ ૪૯૬૨॥
MSS@4963@1આપેિદરેઽ બરપથં પિરતઃ પતઙ્ગા ઙ્ગા રસાલમુકુલાિન સમાશ્રય ત ।
MSS@4963@2સકંાેચમ ચ ત સર વિય દ નદ નાે મીનાે નુ હ ત કતમાં ગ તમ યપુૈતુ
॥ ૪૯૬૩॥
MSS@4964@1આપાે વસં્ત્ર તલા તૈલં ગ ધાે વા સયવા તથા ।
MSS@4964@2પુ પાણામિધવાસને તથા સસંગર્ ગુણાઃ॥ ૪૯૬૪॥
MSS@4965@1આપાે િવમુક્તાઃ ક્વ ચદ્ આપ અેવ ક્વ ચન્ ન િક ચદ્ ગરલં ક્વ ચચ્ચ ।
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MSS@4965@2ય મન્ િવમુક્તાઃ પ્રભવ ત મુક્તાઃ પયાેદ ત મન્ િવમખુઃ કુત વમ્॥ ૪૯૬૫॥
MSS@4966@1આપાેશનં ચાસનં ચ તૈલા યઙ્ગં તથવૈ ચ ।
MSS@4966@2 વયં કરકૃતં ચવૈ આયુઃશ્રીપતુ્રનાશનમ્॥ ૪૯૬૬॥
MSS@4967@1આપાેશનમકૃ વા તુ યશ્ચાનં્ન પિરમદર્યેત્ ।
MSS@4967@2મિદતં ચાિપ તચ્ચાન્નમ્ અમે યં મનુરબ્રવીત્॥ ૪૯૬૭॥
MSS@4968@1આપ્તવાક્યમનાદતૃ્ય દપણાચિરતં યિદ ।
MSS@4968@2ફ લતં િવપર તં તત્ કા તત્ર પિરદેવના॥ ૪૯૬૮॥
MSS@4969@1આપ્તસ્ય ચાપ્ત તસ્યાત તસ્યા યાપ્તાેઽ ત કશ્ચન ।
MSS@4969@2સગુુપ્તમિપ મ તં્ર િહ ભનત્ત્યાપ્તપરંપરા॥ ૪૯૬૯॥
MSS@4970@1આપ્તાપ્તસતંતેમર્ તં્ર સરંક્ષેત્ ત પર તુ સઃ ।
MSS@4970@2અરક્ષ્યમાણં મ તં્ર િહ ભનત્ત્યાપ્તપરંપરા॥ ૪૯૭૦॥
MSS@4971@1આ વા યાત્મિવનાશં ગણય ત ન ખલઃ પરવ્યસનકષ્ટમ્ ।
MSS@4971@2પ્રાયઃ સહસ્રનાશે સમરમખુે ત્ય ત કબ ધઃ॥ ૪૯૭૧॥
MSS@4972@1આપ્રપદમા શરસં્ક ચા તઃ ક લમલમલીમસે વપુ ષ ।
MSS@4972@2િવફલં ગઙ્ગાજલમિપ મદ્યઘટે દભર્મુ ષ્ટિરવ॥ ૪૯૭૨॥
MSS@4973@1આપ્રાતઘર્ન ણયા કવ લતં પ્રાેદ્દ ડચ ડાતપૈદર્ગ્ધં વનહાિનતઃ
કલુ ષતં ચ તાભરૈઃ ક લતમ્ ।
MSS@4973@2પ્ર નગ્ધા તધારયા પ્ર તિદનં સ લાવયંશ્ચાતકં વત્તઃ કાેઽિપ
ન વાિરવાહ ભવુને ગ ત નીમહે॥ ૪૯૭૩॥
MSS@4974@1આબદ્ધકૃિત્રમસટાજિટલાંસ ભ ત્તરારાેિપતાે યિદ પદં ગવૈિરણઃ શ્વા ।
MSS@4974@2મત્તેભકુ ભતટપાટનલ પટસ્ય નાદં કિર ય ત કથં હિરણાિધપસ્ય
॥ ૪૯૭૪॥
MSS@4975@1આબદ્ધપદ્મમુકુલા જ લ યા ચતાે મામ્ ઉ જ્ય સ પ્ર ત ગતઃ કથમંશમુાલી ।
MSS@4975@2અ તિન દ્ધમધપુક્વ ણતૈિરતીવ વ ાયતે મ ન લની િન શ લ ધિનદ્રા
॥ ૪૯૭૫॥
MSS@4976@1આબદ્ધભીમ કુટ સ્થપુટં લલાટં
બભ્ર પરાઙ્મખુિરપાેિવધુતાધરાેષ્ઠઃ ।
MSS@4976@2આત્મવૈ સગંરમખુે િનજમ ડલાગ્ર- ચ્છાયાછલાદ ભમખુ તવ દેવ
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તઃ॥ ૪૯૭૬॥
MSS@4977@1આબદ્ધા તકઠાેરૈ ર મભરૈઃ પીિડતા મચયૈઃ ।
MSS@4977@2આમિદતાિપ ચરણૈઃ પર મહ મધુરૈવ ચૂ ણતાિપ સતા॥ ૪૯૭૭॥
MSS@4978@1આબદ્ધા માનષુાઃ સવ િનબર્ ધાઃ કમર્ણાેદ્વર્યાેઃ ।
MSS@4978@2દૈવે પ ષકારે ચ પરં તા યાં ન િવદ્યતે॥ ૪૯૭૮॥
MSS@4979@1આબદ્ ય બાહુયુગલં ભવના તરાલાદ્ દૂર કૃતાેઽિપ પિરસપુ્તજને િનશીથે ।
MSS@4979@2આગત્ય મ દમનુગ્ હ્ય પદાૈ વ્યલાેિક ષ્ટાે મયા ય તભયાત્ સરુતે
સહાસઃ॥ ૪૯૭૯॥
MSS@4980@1આબધ્નત્ પિરવષેમ ડલમલં વક્ત્રે દુ બ બાદ્ બિહઃ
કુવર્ચ્ચ પકજૃ ભમાણક લકાકણાર્વતંસિક્રયામ્ ।
MSS@4980@2ત વઙ્ગ્યાઃ પિર ત્યતીવ હસતીવાે સપર્તીવાે બણં લાવ યં લલતીવ
કા ચન શલાકા તે કપાેલસ્થલે॥ ૪૯૮૦॥
MSS@4981@1આબાલ્યં પ તરેષ મે જગિદદં ના ત ત વં પનુભૂર્મ યે સમપુાગતા
તદિપ તે િવખ્યાયતે યઃ પ તઃ ।
MSS@4981@2 દ્ધા નાસ્ય ગ્ હે વસા મ સુ ચરં તષ્ઠન્ સ્થરાત્રે ત તન-્ મા સયાર્િદવ
રામ ભપૂ ભવતઃ ક તિદગ તં ગતા॥ ૪૯૮૧॥
MSS@4982@1આબાલ્યં ભવતા સમીર ક તધા સાધ ણાલીદલં ભુક્તં
કે લકથા તૈરિપ તથા નીતં રહઃ સાદરમ્ ।
MSS@4982@2 ચત્તા દાેલનલાલનૈ ર્ગદશૃાં વક્ષઃસ્થલાસ્ફાલનૈભૂર્યઃ સપ્ર ત
માં િવના તવ મનાે ર તું કથં માેદતે॥ ૪૯૮૨॥
MSS@4983@1આબાલ્યાદિપ યાે િવદાિરતમદાને્મત્તેભકુ ભસ્થલી-
સ્થાલીમ યકવાે ણરક્તરસવન્મુક્તાપુલાક પ્રયઃ ।
MSS@4983@2હ ત તસ્ય કથં પ્રસપર્તુ પુરઃ કૃચ્છ્ર ેઽ યવસ્થા તરે
ગતાર્વતર્િવવતર્માનશશકપ્રાણાપહારે હરેઃ॥ ૪૯૮૩॥
MSS@4984@1આબાલ્યાદ્ દેવબાલાઃ સરુવરસદને િકનર ગીયમાનં યન્નામાક યર્
કણઽમરગુ વચનાેદ્ગ તગાથાિનબદ્ધમ્ ।
MSS@4984@2દાનાૈદાયાર્ઢ શાૈયાર્દ્વયિવમલગુણં સવર્ભાેગૈકસારં ભતાર્રં કામય ત્યાે
હિરહરગ્ િહણીપાદમારાધય ત॥ ૪૯૮૪॥
MSS@4985@1આબાલ્યાિધગમાન્ મયવૈ ગ મતઃ કાેિટ પરામુન્નતેર મ સકંથયવૈ
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પા થવસતુઃ સ પ્રત્યસાૈ લ જતે ।
MSS@4985@2ઇ થં ખન્ન ઇવાત્મજેન યશસા દત્તાવલ બાેઽ બુધેયાર્ત તીરતપાવેનાિન
ભવતાે દ્ધાે ગુણાનાં ગણઃ॥ ૪૯૮૫॥
MSS@4986@1આબાહૂદ્ગતમ ડલાગ્ર ચયઃ સનંદ્ધવક્ષઃસ્થલાઃ સાે માણાે વ્ર ણનાે
િવપક્ષહૃદયપ્રાને્મા થનઃ કકર્શાઃ ।
MSS@4986@2ઉ ષ્ટા બરદષૃ્ટિવગ્રહભરા યસ્ય મરાગ્રેસરા મારા મારવધૂ તનાશ્ચ
ન દધુઃ ક્ષાેભં સ વાેઽવ્યા જનઃ॥ ૪૯૮૬॥
MSS@4987@1આબ્રહ્મક ટા ત મદં િનબદં્ધ પુંસ્ત્રીપ્રયાેગને જગત્ સમ તમ્ ।
MSS@4987@2વ્રીડાત્ર કા યત્ર ચતુમુર્ખ વમ્ ઈશાેઽિપ લાેભાદ્ ગ મતાે યવુત્યાઃ॥ ૪૯૮૭॥
MSS@4988@1આભઙ્ગુરાગ્રબહુગુણ- દ ઘાર્ વાદપ્રદા પ્રયાદૃ ષ્ટઃ ।
MSS@4988@2કષર્ ત મનાે મદ યં હ્ર દમીનં બિડશર જુિરવ॥ ૪૯૮૮॥
MSS@4989@1આભરણસ્યાભરણં પ્રસાધનિવધેઃ પ્રસાધનિવશષેઃ ।
MSS@4989@2ઉપમાનસ્યાિપ સખે પ્રત્યુપમાનં વપુ તસ્યાઃ॥ ૪૯૮૯॥
MSS@4990@1આભા ત ચ દ્રરિહતા ન કદાિપ રાિત્રશ્ચ દ્રાેઽિપ રાિત્રરિહતાે ગતકા તરેવ ।
MSS@4990@2િક કારણં યદનયાેઃ પ્ર તમાસમેકાે તાે િનર તરતયા પિરર ભયાેગઃ
॥ ૪૯૯૦॥
MSS@4991@1આભા ત ધૂસરતરં ત મરં પુર તાદ્ અ તઃસુ્ફર દ્વરલતારકભારમેતત્ ।
MSS@4991@2દગ્ધું િવયાે ગિવિપનં સતર મવહે્નધૂર્માે વ લ યત ઇવાનુગતસુ્ફ લઙ્ગઃ
॥ ૪૯૯૧॥
MSS@4992@1આભા ત બા લકેયં પા ણ પશન પુલિકતાવયવા ।
MSS@4992@2અ ભનવવસ તસઙ્ગાદ્ આિવમુર્કુલવે બાલચૂતલતા॥ ૪૯૯૨॥
MSS@4993@1આભા ત રાેમરા જશ્ચલદ લકુલકાેમલા િવશાલાક્ષ્યાઃ ।
MSS@4993@2નાભીિવવરા તગર્ત- મદનાનલધૂમલખેવે॥ ૪૯૯૩॥
MSS@4994@1આભા ત શાેભા તશયપ્રપ ચાદ્ અેણીદશૃાેઽસ્યા રમણીયશાેભા ।
MSS@4994@2વેણી લસ કુ તલધાેરણીનાં શ્રેણીવ િક ચા હિરન્મણીનામ્॥ ૪૯૯૪॥
MSS@4995@1આભાત્યેતદ્ દ્વચ દં્ર િવયદિપ િન ખલં હ તન તુ િત્રદ તા
ગઙ્ગાપૂરશ્ચતુધાર્ પ્રિવલસ ત લસ પ ચદ તઃ કર દ્રઃ ।
MSS@4995@2ષડ્વક્ત્રઃ (સપ્તવક્ત્રઃ) પિરણમ ત તથા ષઙ્ગુણાઃ સપ્તસખં્યાઃ શઙે્ક
વ ક તમૂત્યાર્ નવ મવ જગદાલક્ષ્યતે ક્ષાે ણપાલ॥ ૪૯૯૫॥
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MSS@4996@1આભચાિરકહાેમૈ તુ મ ત્રૈઃ ષટ્કમર્સાધકઃ ।
MSS@4996@2ય ત્રલખેનકૈ ગ્રૈ પાંશજુપનાિદ ભઃ॥ ૪૯૯૬॥
MSS@4997@1આભમખુ્યદશામાત્રાદ્ આદશર્ ઇવ સ જનઃ ।
MSS@4997@2શીઘં્ર રક્તમરકં્ત વા ગ્ હ્ણા ત વપ્રસાદતઃ॥ ૪૯૯૭॥
MSS@4998@1આભીરદારકમુદ ચતિકિકણીકમ્ આતામ્રપા ણચરણં પુ ષં પુરાણમ્ ।
MSS@4998@2મ રમ જુમ ણાધરમ બુ ક્ષમ્ અદ્વતૈ ચન્મયમનાિદમન તમીડે॥ ૪૯૯૮॥
MSS@4999@1આભીરનાયાર્ઃ કરમાદધાનાે ન શઙ્કસે માધવ િક બ્રવી ષ ।
MSS@4999@2પ લીપ તબર્ લવવ લભાયાઃ કરગ્રહે િક િવદધીત શઙ્કામ્॥ ૪૯૯૯॥
MSS@5000@1આભીરાિદ ગરઃ કાવ્યે વપ્રભં્રશ ઇ ત તાઃ ।
MSS@5000@2શાસે્ત્રષુ સસૃં્કતાદ યદ્ અપભ્રંશતયાેિદતમ્॥ ૫૦૦૦॥
MSS@5001@1આભુગ્ ાઙ્ગુ લપ લવાૈ કચભરે વ્યાપારય તી કરાૈ
બ ધાે કષર્િનબદ્ધમાનસતયા શૂ યાં દધાના દશૃમ્ ।
MSS@5001@2બાહૂ ક્ષપેસમુન્નતે તનતટેપયર્ તચીનાંશકુા
હ્ર ીસઙ્કાે ચતબાહુમૂલસભુગં બધ્ના ત જૂિટ વધૂઃ॥ ૫૦૦૧॥
MSS@5002@1આભજેુ્ય દ્રિદશં કુબેરકકુભં વા શ્લ ય ગાઢં કરૈર્ આચુ બ્યા બુ જની ં
સમં કુમુિદનીમુ લાસ્ય તાં દ ક્ષણામ્ ।
MSS@5002@2અેષાેઽદ્યાિપ પરા ચિવજયતે રાત્રીશ્વરાે દ્રા ગ ત ક્રાેધાદેવ લયં જગામ
ચતુર તારાગણઃ સવર્તઃ॥ ૫૦૦૨॥
MSS@5003@1આભાેગઃ તનયાેમર્હત્ય તમહાન્ મુક્તાસ્રજં ભાસરુાે
માહા યાવિહતપ્રભૂતસમુનાેબાણાેઽિપ તેઽ તઃ સ્થતઃ ।
MSS@5003@2ભાલં વચ્છિવરાેચનં બ લરસાવ યા ત અેવાેદરે રાે ણાં િવિક્રયયા
યવુ વભવયા િવ યાવલી વતર્તે॥ ૫૦૦૩॥
MSS@5004@1આભાેગભષૂણવતી કુચકુ ભસ પદ્ અ તિવકારમધુરા ણ િવલાેિકતાિન ।
MSS@5004@2અઙ્ગા યનઙ્ગિપશનુાિન કુલાઙ્ગનાનાં ધીરાત્મનામિપ મનઃ પિરતાપય ત
॥ ૫૦૦૪॥
MSS@5005@1આભાેગશ્ચૈકખ ડઃ સ્યાદ્ દ્વતીયં ચાેચ્ચખ ડકમ્ ।
MSS@5005@2તુલ્યનામાિઙ્કતં ચૈતદ્ ઇ ત મ યમલક્ષણમ્॥ ૫૦૦૫॥
MSS@5006@1આભાે ગનઃ િકમિપ સ પ્ર ત વાસરા તે સ પન્નશા લખલપ લિવતાપેશલ્યાઃ ।
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MSS@5006@2ગ્રામા તષુારભરબ ધુરગાેમયા ગ્ - ધૂમાવલીવલયમખે લનાે હર ત
॥ ૫૦૦૬॥
MSS@5007@1આભાે ગનતે્રપિરવતર્નિવભ્રમેણ મૂત્યાર્ િનત બવલનાકુલતાં વહ ત્યા ।
MSS@5007@2યસ્યાશનૈરિવરલાે ક લકાકલાપ- પયાર્કુલં હૃદયમ બુિનિધમર્મ થ
॥ ૫૦૦૭॥
MSS@5008@1આભાે ગનાૈ મ ડ લનાૈ ત ક્ષણાને્મુક્તક ચુકાૈ ।
MSS@5008@2વરમાશીિવષાૈ ષ્ટાૈ ન તુ ત વ્યાઃ પયાેધરાૈ॥ ૫૦૦૮॥
MSS@5009@1આભાેગે ચ પદૈકં સ્યાત્ િક ચદુચ્ચં દ્વતીયકમ્ ।
MSS@5009@2પ્રભનુામાિઙ્કતં ચૈતત્ કિનષ્ઠસ્યે ત લક્ષણમ્॥ ૫૦૦૯॥
MSS@5010@1આ ય તરાદ્ ભયં રક્ષન્ સરુકે્ષદ્ બાહ્યતાે ભયમ્ ।
MSS@5010@2આ ય તરાદ્ ભયં તં સદ્યાે મૂલં િનકૃ ત ત॥ ૫૦૧૦॥
MSS@5011@1આ યાં કુચા યા મભકુ ભયાેઃ શ્રીર્ આદ યતેઽસાવનયાનેર્ તા યામ્ ।
MSS@5011@2ભયને ગાપેાિયતમાૈ ક્તકાૈ તાૈ પ્રવ્યક્તમુક્તાભરણાિવમાૈ યત્॥ ૫૦૧૧॥
MSS@5012@1આમં િવપચ્યમાનં ચ સ યક્ પક્વં ચ યાે ભષક્ ।
MSS@5012@2 નીયાત્ સ ભવેદ્ વૈદ્યઃ શષે તસ્કર ત્તયઃ॥ ૫૦૧૨॥
MSS@5013@1આમત્તભ્રમરકુલાકુલાિન ધુ વન્ન્ ઉદૂ્ધતગ્ર થતર ં સ પઙ્ક િન ।
MSS@5013@2કા તાનાં ગગનનદ તરઙ્ગશીતઃ સતંાપં િવરમય ત મ માતિરશ્વા
॥ ૫૦૧૩॥
MSS@5014@1આમત્તાનાં શ્રવણસભુગૈઃ કૂ જતૈઃ કાેિકલાનાં સાનુક્રાેશં મન સજ જઃ
સહ્યતાં ચ્છતવે ।
MSS@5014@2અઙ્ગે ચૂતપ્રસવસરુ ભદર્ ક્ષણાે મા તાે મે સા દ્ર પશર્ઃ કરતલ ઇવ
વ્યા તાે માધવને॥ ૫૦૧૪॥
MSS@5015@1આમ યાહં્ન નદ વાસઃ સમાજે દેવતાચર્નમ્ ।
MSS@5015@2સતતં શુ ચવષેશ્ચેત્યેતદ્ દ ભસ્ય િવતમ્॥ ૫૦૧૫॥
MSS@5016@1આમ ત્રણજયશ દૈઃ પ્ર તપદહંુકારઘઘર્રારાવૈઃ ।
MSS@5016@2 વયમુક્તસાધવુાદૈર્ અ તરય ત ગાયનાે ગીતમ્॥ ૫૦૧૬॥
MSS@5017@1આમ ત્રણા સરુ ભણા મ તા કૃતાદાૈ દતં્ત ફલં ચ પુરતઃ
કટુક ટકાખ્યમ્ ।
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MSS@5017@2ભગ્ ં મખંુ િવમખુતા ચ તતઃ શકુાનાં રાજ્ઞાં પુરઃ પનસ ક તિરયં
તવવૈ॥ ૫૦૧૭॥
MSS@5018@1આમ ત્રણાે સવા િવપ્રા ગાવાે નવ ણાે સવાઃ ।
MSS@5018@2પત્યુ સાહયુતા નાયર્ઃ અહં કૃ ણ રણાે સવઃ॥ ૫૦૧૮॥
MSS@5019@1આમ ય તને દેવ વાં તદ્વયૈ ય સમથર્યે ।
MSS@5019@2શપથઃ કકર્શાેદકર્ ઃ સતં્ય સત્યાેઽિપ દૈવતઃ॥ ૫૦૧૯॥
MSS@5020@1આમ થનીકલશ અેષ સદુગ્ધ સ ધુર્ વતંે્ર ચ વાસિુકરયં ગિરરેષ
મ થઃ ।
MSS@5020@2સ પ્રત્યુપાેઢમદમ થરબાહુદ ડ- ક ડૂયનાવસર અેવ સરુાસરુાણામ્॥ ૫૦૨૦॥
MSS@5021@1આમયા તિરપતુ્રાસ દાદાૈ દષૃ્ટવૈકૃતાન્ ।
MSS@5021@2લ ધાેદયા હ્ર ીભયને માપા ઘ્ન ત્યનુયાિયનઃ॥ ૫૦૨૧॥
MSS@5022@1આમરણાદિપ િવ તં કુવાર્ણાઃ પધર્યા સહ મયૂરૈઃ ।
MSS@5022@2િક ન ત વરાકાઃ કાકાઃ કેકારવં કતુર્મ્॥ ૫૦૨૨॥
MSS@5023@1આમદર્ય ત પા ણ યાં કા તે કમલકાેરકે ।
MSS@5023@2 સ દૂર તલકે બાલા ક તૂર તલકં વ્યધાત્॥ ૫૦૨૩॥
MSS@5024@1આમદ્યર્ વક્ષાજેયુગં િનપીય બ બાધરં મે કબર ં વ્યુદસ્ય ।
MSS@5024@2નીવીસમાસન્નકરાે િન દ્ધઃ વ ે વયસ્યાેઽદ્ય રહસ્યચેષ્ટઃ॥ ૫૦૨૪॥
MSS@5025@1આમષાર્ન્ મદનઃ સદ્યાે દ પ્તશ્ચેત સ યતે ।
MSS@5025@2સ દ્ધ નીયતે કામં ત મન્ દ્વે યેઽિપ યાે ષતામ્॥ ૫૦૨૫॥
MSS@5026@1આમાશયસ્થાે હ વા ગ્ સામાે માગાર્ન્ િપધાપયન્ ।
MSS@5026@2િવદધા ત વરં દાષે ત મા લઙ્ઘનમાચરેત્॥ ૫૦૨૬॥
MSS@5027@1આમીલન્નવનીલનીરજતુલામાલ બતે લાેચનં શૈ થલં્ય
નવમ લકાસહચરૈરઙ્ગૈરિપ વીકૃતમ્ ।
MSS@5027@2આલાપાદધરઃ સુ્ફર કલય ત પ્રેઙ્ખ પ્રવાલાપેમામ્ આન દપ્રભવાશ્ચ
બા પક ણકા મુક્તા શ્રયં બભ્ર ત॥ ૫૦૨૭॥
MSS@5028@1આમી લતનયનાનાં યત્ સરુતરસાેઽનુસિંવદં કુ તે ।
MSS@5028@2 મથનુૈ મથાેઽવધાિરતમ્ અ ચત મદમવે કામિનવર્હણમ્॥ ૫૦૨૮॥
MSS@5029@1આમી લતાલસિવવ તતતારકાક્ષીમ્ ઉ ક ઠબ ધનદરશ્લથબાહુવ લીમ્ ।
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MSS@5029@2પ્ર વેદવાિરક ણકા ચતગ ડ બ બાં સં ત્ય તામિનશમે ત ન શા તમ તઃ
॥ ૫૦૨૯॥
MSS@5030@1આમુકં્ત હૃિદ માૈ ક્તકં ગદશૃાં ભ લૈ રદાે યાદદે લુ ટાકૈઃ
કરટેઽવલુ ઠ િપ શતં રકં્ત ન નક્તંચરૈઃ ।
MSS@5030@2હે પાર દ્ર કર દ્રકુ ભદલને ભૂતાે ભવાનગ્રણીઃ અ યત્રવૈ
ફલાપેધાનમ ખલં હ તે યશ તે પરમ્॥ ૫૦૩૦॥
MSS@5031@1આમુક્તપુ પસરુભીકૃતકેશપાશા મુક્તાલતાપ્રહ સત તનભાર ખન્નાઃ ।
MSS@5031@2પુ યને કા તધવલાયતપ મલાક્ષ્યાે દાસ્યાે ણામપુનમ ત બલાત્ત યઃ
॥ ૫૦૩૧॥
MSS@5032@1આમુ મકૈિહકસખુેચ્છુ ભરચર્નીયં લઙ્ગદ્વયં પુરિરપાેરિધના ભતીથર્મ્
।
MSS@5032@2પ્રેયઃકરાગ્ર હભાિવતચ દ્રરેખં માેદાય કસ્ય કૃ તનાે ન ચરાય
લાેકે॥ ૫૦૩૨॥
MSS@5033@1આમૂલં ક્વ ચદુદૃ્ધતા ક્વ ચદિપ ચ્છન્ના સ્થલી બિહષામ્ આનમ્રા
કુસમુાેચ્ચયાચ્ચ સદયાકૃષ્ટાગ્રશાખા લતા ।
MSS@5033@2અેતે પવૂર્િવલનૂવલ્કલતયા ઢવ્રણાઃ શા ખનઃ સદ્યચ્છેદમમી વહ ત
સ મધાં પ્રસ્ય દનઃ પાદપાઃ॥ ૫૦૩૩॥
MSS@5034@1આમૂલક ટિકતકાેમલબાહુનાલમ્ આદ્રાર્ઙ્ગુલીદલમનઙ્ગિનદાઘતપ્તઃ ।
MSS@5034@2અસ્યાઃ કરેણ કરમાકલયા મ કા તમ્ આરક્તપઙ્કજ મવ દ્વરદઃ સરસ્યાઃ
॥ ૫૦૩૪॥
MSS@5035@1આમૂલતાે વ લતકુ તલચા ચૂડ- ચૂણાર્લકપ્રકરલા છતભાલભાગઃ ।
MSS@5035@2કક્ષાિનવેશિનિવડીકૃતનીિવરેષ વષે શ્ચરં જય ત કુ તલકા મનીનામ્
॥ ૫૦૩૫॥
MSS@5036@1આમૂલતાે િવદુ્રમરાગતામ્રં સપ લવાઃ પુ પચયં દધાનાઃ ।
MSS@5036@2કુવર્ ત્યશાેકા હૃદયં સશાેકં િનર ક્ષ્યમાણા નવયાવૈનાનામ્॥ ૫૦૩૬॥
MSS@5037@1આમૂલાગં્ર સકલભવુનશ્લાઘ્યસાૈર યલીલા- ખેલઃ કાલાગ ત વર
ક્વા ત ધ ય વદ યઃ ।
MSS@5037@2દૂયેઽ યવેં વિય િવર ચતં વીક્ષ્ય સઙ્ગં ભજુઙ્ગૈઃ
પ્રત્યાસીદ પ થકજનતાપ્રાણઘાતૈકતાનૈઃ॥ ૫૦૩૭॥
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MSS@5038@1આમૂલાગ્રિનબદ્ધક ટકતનુિનગર્ ધપુ પાેદ્ગમશ્ છાયા ન શ્રમહાિરણી
ન ચ ફલં ક્ષામસતંપર્ણમ્ ।
MSS@5038@2બુબૂર્રદુ્રમ સાધુસઙ્ગરિહત તત્તાવદા તામહાે અ યષેામિપ શા ખનાં
ફલવતાં ગુ યૈ ત ર્યસે॥ ૫૦૩૮॥
MSS@5038A@1આમૂલાદ્ રત્નસાનાેમર્લયવલિયતાદા ચ કૂલાત્ પયાેધેર્ યાવ તઃ સ ત
કાવ્યપ્રણયનપટવ તે િવશઙં્ક વદ તુ ।
MSS@5038A@2 દ્વ કામ યિનયર્ન્મ ણરસઝર માધુર ભ્ આગ્યભા ં વાચામાચાયર્તાયાઃ
પદમનુભિવતું કાેઽ ત ધ યાે મદ યઃ॥
MSS@5039@1આમૂલા તાત્ સાયકેનાયતને સ્યૂતે બાહાૈ મ ડુક શ્લષ્ટમુષ્ટેઃ ।
MSS@5039@2પ્રા યાસહ્યાં વેદનામ તધૈયાર્દ્ અ યભ્ર યચ્ચમર્ ના યસ્ય પાણેઃ॥ ૫૦૩૯॥
MSS@5040@1આ ત્યુતાે નવૈ મનાેરથાનાં અ તાેઽ ત િવજ્ઞાત મદં મયાદ્ય ।
MSS@5040@2મનાેરથાસ ક્તપરસ્ય ચત્તં ન યતે વૈ પરમાથર્સઙ્ ગ॥ ૫૦૪૦॥
MSS@5041@1આ દ્ગ ત તમ ઇવ સરઃસી સભંૂય પઙં્ક તારાસાથિરવ પ તશચુા
ફેનકૈઃ શ્લષ્ટપાદાઃ ।
MSS@5041@2ભ્રા ત્યાદષ્ટસુ્ફટ બસલતાચુ ચુ ભશ્ચ ચુ ચકૈ્રશ્ ચક્રા
બ દ કૃતિવરહકૃચ્ચ દ્રલખેા ઇવૈતે॥ ૫૦૪૧॥
MSS@5042@1આ દ્ય તે શ્વ સતમ તાે ય કુચાે સધેક પૈર્ અ ત યાર્નાત્ ત્રુટ ત ચ
દશૃાેયર્દ્બિહલર્ક્ષ્યલાભઃ ।
MSS@5042@2પ માે ક્ષપેવ્ય તકરહતાે યચ્ચ બા પ તદેતે ભાવાશ્ચ ડ
ત્રુિટતહૃદયં મ યુમાવદેય ત॥ ૫૦૪૨॥
MSS@5043@1આ શદ્ ભર ભતાે વ લવીચીર્ લાેલમાનિવતતાઙ્ગુ લહ તૈઃ
MSS@5043@2સભુ્રવુામનુભવાત્ પ્ર તપેદે મુ ષ્ટમેય મ ત મ યમભીષ્ટૈઃ॥ ૫૦૪૩॥
MSS@5044@1આ ય તનમ ડલં પ્ર તમુહુઃ સચંુ બ્ય ગ ડસ્થલીં ગ્રીવાં
પ્રત્યવલ બ્ય સભં્રમબલૈરાહ યમાનઃ કરૈઃ ।
MSS@5044@2સપુ્તસ્યાિદ્રનદ િનકુ જગહને મત્તઃ પયાેદાિનલૈઃ કણાર્ તે મશકઃ
િકમ યિરવધૂસાથર્સ્ય તે જ પ ત॥ ૫૦૪૪॥
MSS@5045@1આમે મલયમવુ - વલયમલઙૃ્કત્ય ક તકપૂર્રૈઃ ।
MSS@5045@2મઙ્ગલમા ુિહ િનતં્ય ગુણમય જય વ યાવદાિદત્યમ્॥ ૫૦૪૫॥
MSS@5045A@1આમાેદં કુમુદાકરેષુ િવપદં પદ્મષેુ કાલાનલં પ ચષેાેિવ શખષેુ
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સા દ્ર શ શરક્ષારં શ શગ્રાવસુ ।
MSS@5045A@2 લાિન માનવતીમખુષેુ િવનયં ચેતઃસુ વામભ્રવુાં દ્ધ વાિધષુ
િન ક્ષપન્નુદયતે દેવ તમીકામુકઃ॥
MSS@5046@1આમાેદવા સતચલાધરપ લવષેુ િનદ્રાકષાિયતિવપાટલલાેચનષેુ ।
MSS@5046@2વ્યા ષ્ટપત્ર તલકેષુ િવલા સનીનાં શાેભાં બબ ધ વદનષેુ મદાવશષેઃ
॥ ૫૦૪૬॥
MSS@5047@1આમાેદાહૃત ઙ્ગપક્ષપવનપે્રઙ્ખદ્રજઃિપ જરે પદ્મ શ્રીવર્સતી ત
નાદ્ભુત મદં ર યં પ્રકૃત્યૈવ તત્ ।
MSS@5047@2ત ચ્ચતં્ર યદરા તક ઠ િધરપ્ર ક્લન્નતી ણસુ્ફરદ્- ધારેઽસાૈ
ભવત શ્ચરં િનવસ ત સ્ત્રી વેઽિપ હૃષ્ટા સતી॥ ૫૦૪૭॥
MSS@5048@1આમાેિદના સમધનુા પિરધૂસરેણ સવ્યાકુલભ્રમવતા પતતા પુર તાત્ ।
MSS@5048@2આયા સતા મ સ ખ તને િદવાવસાને મત્તને િક પ્રણિયના ન િહ કેસરેણ॥ ૫૦૪૮॥
MSS@5049@1આમાેદ િન સમુેદુરા ણ ચ દુ વાદૂિન ચ મા હામ્ ઉદ્યાનષેુ વનષેુ
લ ધજનષુાં સ તીતરેષામિપ ।
MSS@5049@2િકતુ શ્રીફલતા તવવૈ જિયની માલૂર િદઙ્મ ડલે યસ્યૈતાિન ફલાિન
યાવૈનવતીવક્ષાજેલ મીગ્ હાઃ॥ ૫૦૪૯॥
MSS@5050@1આમાેદેન કદ બક દલભવુા લ પન્નશષંે નભઃ
પ્રી તસ્ફ તમયૂર દનટનપ્ર તાવનાપ ડતઃ ।
MSS@5050@2અ ભાેદપ્રથમાેદ બ દુરચનાિન ર્ષ્ટઘમર્ઃ શનૈર્ વાયવુાર્ ત ભયંકરઃ
પ્રવસતાં મેઘંકરાડ બરઃ॥ ૫૦૫૦॥
MSS@5051@1આમાેદૈમર્ તાે ગાઃ િકસલયાે લાસૈ વચા તાપસાઃ પુ પૈઃ ષટ્ચરણાઃ
ફલૈઃ શકુનયાે ઘમાર્િદતા છાયયા ।
MSS@5051@2સ્ક ધૈગર્ ધગ વયવૈ િવિહતાઃ સવ કૃતાથાર્ તતસ્ વં
િવશ્વાપેકૃ તક્ષમાેઽ સ ભવતા ભગ્ ાપદાેઽ યે દુ્રમાઃ॥ ૫૦૫૧॥
MSS@5052@1આમાેદૈ તે િદ શ િદ શ ગતૈદૂર્રમાકૃ યમાણાઃ સાક્ષા લ મી ં તવ
મલયજ દ્રષુ્ટમ યાગતાઃ મઃ ।
MSS@5052@2િક પ યામઃ સભુગ ભવતઃ ક્ર ડ ત ક્રાેડ અેવ વ્યાલ તુ યં ભવતુ
કુશલં મુ ચ નઃ સાધયામઃ॥ ૫૦૫૨॥
MSS@5053@1આ ાયાનામાહા ત્યા વાગ્ ગીતીર તીઃ પ્રીતીભ તીઃ ।
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MSS@5053@2ભાેગાે રાેગાે માેદાે માેહાે યેયે યેચ્છે દેશે ક્ષેમે॥ ૫૦૫૩॥
MSS@5054@1આ ાયા યસના યર ય િદતં કૃચ્છ્ર વ્રતા ય વહં મેદ છેદપદાિન
પૂતર્િવધયઃ સવ હુતં ભ મિન ।
MSS@5054@2તીથાર્નામવગાહનાિન ચ ગજ નાનં િવના ય પદ- દ્વ દ્વા ભાે હસં તુ ત
િવજયતે દેવઃ સ નારાયણઃ॥ ૫૦૫૪॥
MSS@5055@1અ ાયે તત ત્રે ચ લાેકાચારે ચ સિૂર ભઃ ।
MSS@5055@2શર રાધ તા યા પુ યાપુ યફલે સમા॥ ૫૦૫૫॥
MSS@5056@1આમ્રં છ વા કુઠારેણ િન બં પિરચરેત્તુ યઃ ।
MSS@5056@2યશ્ચનંૈ પયસા સ ચને્ નવૈાસ્ય મધુરાે ભવેત્॥ ૫૦૫૬॥
MSS@5057@1આમ્ર યદ્યિપ ગતા િદવસા તે પુ પસાૈરભફલપ્રચુરા યે ।
MSS@5057@2હ ત સ પ્ર ત તથાિપ જનાનાં છાયયવૈ દલયસ્ય તતાપમ્॥ ૫૦૫૭॥
MSS@5058@1આમ્રાઃ િક ફલભારનમ્ર શરસાે ર યાઃ િકમૂ મ ચ્છદઃ સચ્છાયાઃ
કદલીદુ્રમાઃ સરુભયઃ િક પુ પતાશ્ચ પકાઃ ।
MSS@5058@2અેતા તા િનરવગ્રહાેગ્રકરભાે લીઢાધર્ ઢાઃ પનુઃ શ યાે ભ્રા ય સ મૂઢ
િનમર્ ત િક મ યવૈ મતુ મરાૈ॥ ૫૦૫૮॥
MSS@5059@1આમ્રાઙુ્કરાેઽયમ ણ- યામલ ચર સ્થિનગર્તઃ સતુનુ ।
MSS@5059@2નવકમઠકપર્રપુટાન્ મૂધવાે વ ગતઃ સુ્ફર ત॥ ૫૦૫૯॥
MSS@5060@1આમ્રીમ જુલમ જર વરશરઃ સ કશકંુ યદ્ધનુર્ જ્યા યસ્યા લકુલં
કલઙ્કરિહતં છતં્ર સતાંશઃુ સતમ્ ।
MSS@5060@2મત્તેભાે મલયાિનલઃ પર તાે યદ્વ દનાે લાેક જત્ સાેઽયં વાે િવતર તર તુ
િવતનુભર્દં્ર વસ તા વતઃ॥ ૫૦૬૦॥
MSS@5061@1આમ્રે પ લિવતે સ્થ વા કાેિકલા મધુર વરમ્ ।
MSS@5061@2ચુકૂજ કા મનાં ચત્તમ્ આકષર્ તીવ દૂ તકા॥ ૫૦૬૧॥
MSS@5062@1આમ્રૈઃ ક્ષેમં ભ લા- તકૈભર્યં પીલુ ભ તથારાેગ્યમ્ ।
MSS@5062@2ખિદરશમી યાં દુ ભ- ક્ષમજુર્નૈઃ શાેભના ષ્ટઃ॥ ૫૦૬૨॥
MSS@5063@1આ લને તામ્રશુ દ્ધઃ સ્યાચ્છુ દ્ધઃ કાંસ્યસ્યભ મના ।
MSS@5063@2સશંદુ્ધ રજસા નાયાર્ તિટ યા વેગતઃ શુ ચઃ॥ ૫૦૬૩॥
MSS@5064@1આયં પ યન્ વ્યયં કુયાર્ત્ આયાદ પતરં વ્યયમ્ ।
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MSS@5064@2આયાભાવે વ્યયં કુવર્ન્ કુબેરાેઽિપ િવન ય ત॥ ૫૦૬૪॥
MSS@5065@1આયતાગ્ર સતર મિનબદં્ધ લા છનચ્છિવમષીરસિદગ્ધમ્ ।
MSS@5065@2ચ દ્રકૈતવમ પટચકં્ર ક્ર ડયાે જ ત િક મરબાલઃ॥ ૫૦૬૫॥
MSS@5066@1આયતાઙ્ગુ લરભૂદ તિરક્તઃ સભુ્રવુાં ક્ર શમશા લિન મ યે ।
MSS@5066@2શ્રાે ણષુ પ્રયકરઃ થુલાસુ પશર્માપ સકલને તલને॥ ૫૦૬૬॥
MSS@5067@1આય ત સવર્કાયાર્ણાં તદા વં ચ િવચારયેત્ ।
MSS@5067@2અતીતાનાં ચ સવષાં ગુણદાષેાૈ ચ ત વતઃ॥ ૫૦૬૭॥
MSS@5068@1આયતી મવ િવ વ તામ્ આજ્ઞાં પ્ર તહતા મવ ।
MSS@5068@2દ પ્તા મવ િદશં કાલે પૂ મપહતા મવ॥ ૫૦૬૮॥
MSS@5069@1આયત્યાં ગુણદાષેજ્ઞ તદા વે ક્ષપ્રિનશ્ચયઃ ।
MSS@5069@2અતીતે કાયર્શષેજ્ઞઃ શત્રુ ભનાર્ ભભૂયતે॥ ૫૦૬૯॥
MSS@5070@1આયત્યાં ચ તદા વે ચ યત્ સ્યાદા વાદપેશલમ્ ।
MSS@5070@2તદેવ તસ્ય કુવ ત ન લાેક દ્વષ્ટમાચરેત્॥ ૫૦૭૦॥
MSS@5071@1આયત્યાં પ્ર તકારજ્ઞ તદા વે દૃઢિનશ્ચયઃ ।
MSS@5071@2અતીતે કાયર્શષેજ્ઞાે નરાેઽથનર્ પ્રહીયતે॥ ૫૦૭૧॥
MSS@5072@1આયત્યા ચ જયેદાશામ્ અથ સઙ્ગિવવજર્નાત્ ।
MSS@5072@2અિનત્ય વને ચ નેહં ધં યાેગને પ ડતઃ॥ ૫૦૭૨॥
MSS@5073@1આયદ્વારેષુ સવષુ કુયાર્દાપ્તાન્ પર ક્ષતાન્ ।
MSS@5073@2આદદ ત ધનં તૈ તુ ભા વાનુસ્રૈિરવાેદકમ્॥ ૫૦૭૩॥
MSS@5074@1આયવ્યયં સદાનુ ણં છેદનં સશંયસ્ય ચ ।
MSS@5074@2અિનશં તસ્ય ચ જ્ઞાનં મિ ત્રણાં િત્રિવધં ફલમ્॥ ૫૦૭૪॥
MSS@5075@1આયવ્યયેઽન્નસસં્કારે ગ્ હાપેસ્કારરક્ષણે ।
MSS@5075@2શાૈચેઽ ગ્ કાય સયંાજે્યાઃ રક્ષા સ્ત્રીણા મયં તા॥ ૫૦૭૫॥
MSS@5075A@1આયવ્યયાૈ યસ્ય ચ સિંવભક્તાૈ છન્નશ્ચ ચારાે િન તશ્ચ મ ત્રઃ ।
MSS@5075A@2ન ચા પ્રયં મિ ત્રષુ યાે બ્રવી ત સા સાગરા તાં થવી ં પ્રશા ત॥
MSS@5076@1આય તા કલહં પુરેવ કુ તે ન સ્રંસને વાસસાે
ભુગ્ ભ્રૂર તખ ડ્યમાનમધરં ધત્તે ન કેશગ્રહે ।
MSS@5076@2અઙ્ગા યપર્ય ત વયં ભવ ત નાે વામા હઠા લઙ્ગને ત વ્યા શ ક્ષત અેષ
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સ પ્ર ત પનુઃ કાપેપ્રકારાેઽપરઃ॥ ૫૦૭૬॥
MSS@5077@1આયસ્ય તાવદિપ કમર્ કરાેતુ ક શ્ચત્ તનેાિપ માતરિધકં િક મહાનુભાવ્યમ્ ।
MSS@5077@2આ તે સખંુ ય ઇહ ભારતવષર્સીમ ય્ આ તે સ િક ચિદત ઉત્તરતાેઽપ ત્ય
॥ ૫૦૭૭॥
MSS@5078@1આયસ્ય તુયર્ભાગને વ્યયકમર્ પ્રવતર્યન્ ।
MSS@5078@2અ યનૂતૈલદ પાેઽિપ ચરં ભદ્રા ણ પ ય ત॥ ૫૦૭૮॥
MSS@5079@1આયાચ્ચતુથર્ભાગને વ્યયકમર્ પ્રવતર્યેત્ ।
MSS@5079@2પ્રભૂતતૈલદ પાે િહ ચરં ભદ્રા ણ પ ય ત॥ ૫૦૭૯॥
MSS@5080@1આયાતં મામપિર ચતયા વેલયા મ દરં તે ચાેરાે દ ડ્ય વ મ ત મધુરં
વ્યાહર ત્યા ભવત્યા ।
MSS@5080@2મ દે દ પે મધુલવમુચાં માલયા મ લકાનાં બદં્ધ ચેતાે દૃઢતર મદં
બાહુબ ધચ્છલને॥ ૫૦૮૦॥
MSS@5081@1આયાતં સ ખ દિયતં ચરાત્ પ્રવાસાત્ ક્ષામાઙ્ગં તવ િવરહાનલને તપ્તમ્ ।
MSS@5081@2સદ્યાેઽમું િનજ દુલાઙ્ગસઙ્ગદાનાત્ સં પ્ત નય ભવ સમંખુી
િકમવેમ્॥ ૫૦૮૧॥
MSS@5082@1આયાતઃ કુમુદેશ્વરાે િવજયતે સવશ્વરાે મા તાે ઙ્ગઃ સૂ્ફજર્ ત ભૈરવાે
ન િનકટં પ્રાણેશ્વરાે મુ ચ ત ।
MSS@5082@2અેતે સદ્ધરસાઃ પ્રસનૂિવ શખાે વૈદ્યાેઽનવદ્યાે સવાે માનવ્યાિધરયં
કૃશાેદિર કથં વચ્ચેત સ સ્થાસ્ય ત॥ ૫૦૮૨॥
MSS@5083@1આયાત તે સમીપં તવ ગુણિવમલાન્ પ ડતાે વાદકતાર્ કાવ્યે ભવ્યે િહ
રેવાભવિવગતરસે ગ્યુગે રાેગહતાર્ ।
MSS@5083@2નાહં ને ચિક સાં સકલગુણિનધે દુદર્િરદ્ર વરાેગે
શ્રીમદ્રા જુર્ને દ્રપ્રબલમિપ યતે ક પતા સા ચિક સા॥ ૫૦૮૩॥
MSS@5084@1આયાતાઃ સ ખ વષાર્ વષાર્દિપ યાસુ વાસરાે દ ઘર્ઃ ।
MSS@5084@2િદ શ િદ શ નીરતરઙ્ગાે નીરતરઙ્ગાે મમાિપ હૃદયેશઃ॥ ૫૦૮૪॥
MSS@5085@1આયાતા જલદાવલી સરભસં િવદ્યુ સમા લઙ્ ગતા શલૈાનાં પિરતઃ
સશ દમિહભુક્ષ્રેણી નર ત્ય ત ।
MSS@5085@2અેવં સત્યિપ હ ત સ પ્ર ત પ તદશા તરં પ્ર સ્થતસ્ તદ્ દુઃખં
િવિનવેદ્યતાં સ ખ કથં કસ્યાધનુાગ્રે મયા॥ ૫૦૮૫॥
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MSS@5086@1આયાતા મધુયા મની યિદ પનુનાર્યાત અેવ પ્રભુઃ પ્રાણા યા તુ િવભાવસાૈ યિદ
પનુજર્ન્મગ્રહં પ્રાથર્યે ।
MSS@5086@2વ્યાધઃ કાેિકલબ ધને િવધપુિર વંસે ચ રાહુગ્રહઃ ક દપ
હરનતે્રદ િધ તરહં પ્રાણેશ્વરે મન્મથઃ॥ ૫૦૮૬॥
MSS@5087@1આયાતા મધુરજની મધુરજનીગી તહૃદ્યેયમ્ ।
MSS@5087@2અઙુ્કિરતઃ મરિવટપી મર િવટ પીન તનીમબલામ્॥ ૫૦૮૭॥
MSS@5088@1આયાતા રજની ભિવ ય ત મહાિવશ્લષેદાવાનલાે નાેદ્વગેઃ સહસા કૃશાઙ્ ગ
મનસા કાયા રથાઙ્ગાહ્વયઃ ।
MSS@5088@2ઇ થં બા પિન દ્ધગદ્ગદતયા સભંા ય કાેક ં ચરં ચ તાપૂણર્મના
િવનાેદિવમખુાે હંહાે િવિધ િન દ ત॥ ૫૦૮૮॥
MSS@5089@1આયાતા ર તનાયકસ્ય િવિપનં શ્રીરાિધકા યાગતાે દૈવાદેવ હિરશ્ચ તત્ર
ચતુરશ્ચેટાેઽિપ તત્રાગમત્ ।
MSS@5089@2શીઘં્ર પવર્તક દરાેદરગતં લાસ્યં શખીનાં પુરઃ પં યામી ત
હિર િનગદ્ય શનકૈગહં સમ યાગમત્॥ ૫૦૮૯॥
MSS@5090@1આયાતા સ િવમુ ચ વપેથુભરં દષૃ્ટા સ િક કેન ચન્ નીલં ચાેલમમું
િવમુ ચ હરતુ વેદં િનશીથાિનલઃ ।
MSS@5090@2ઇત્ય તભર્યસન્નક ઠમસકૃદ્ યામી ત ત પા ત થર્ ત્રસ્ય તી પિરર યતે
સકૃુ તના વૈરં નવ વૈિરણી॥ ૫૦૯૦॥
MSS@5091@1આયા ત ફુ લકુસમુઃ કુસમુાગમાેઽયમ્ અેષા શશાઙ્ક તલકા શરદાગતે ત ।
MSS@5091@2બાઢં પ્રહૃ ય ત જનાે ન પનુમર્મૈતદ્ આયઃુપ્રહીણ મ ત યા ત મનાેિવષાદમ્
॥ ૫૦૯૧॥
MSS@5092@1આયા ત યા ત ખેદં કરાે ત મધુ હર ત મધુકર વા યા ।
MSS@5092@2અિધદેવતા વમવે શ્રીિરવ કમલસ્ય મમ મનસઃ॥ ૫૦૯૨॥
MSS@5093@1આયા ત યા ત પનુરેવ જલં પ્રયા ત પદ્માઙુ્કરા ણ િવધનુાે ત ધનુાે ત પક્ષાૈ ।
MSS@5093@2ઉન્મત્તવદ્ ભ્રમ ત કૂજ ત મ દમ દં કા તાિવયાેગિવધુરાે િન શ ચક્રવાકઃ
॥ ૫૦૯૩॥
MSS@5094@1આયા ત શ્રયમ જસા નયનયાેર ભાે હપ્રેયસી સનંાહઃ તનયાેરયં
કલયતે સભંાેગયાેગ્યાં દશામ્ ।
MSS@5094@2વૈદગ્ યને સહા સકાં િવતનુતે વાચા મયં પ્રિક્રયા મુગ્ધાયાઃ પનુરૈ દવી ં
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ન સહતે મખુ્યામ ભખ્યાં મખુમ્॥ ૫૦૯૪॥
MSS@5095@1આયા ત ખ લતૈઃ પાદૈમુર્ખવવૈ યર્સયંુતઃ ।
MSS@5095@2લલાટ વેદભાગ્ ભૂિરગદ્ગદં ભાષતે વચઃ॥ ૫૦૯૫॥
MSS@5096@1ક પમાનમધાેઽવેક્ષી પાપં પ્રાપ્તઃ સદા નરઃ ।
MSS@5096@2ત માદ્ યત્નાત્ પિરજ્ઞેય શ્ચહૈ્નરેતૈિવચક્ષણૈઃ॥ ૫૦૯૬॥
MSS@5097@1આયા ત હૃષ્ટાેઽ ભમખુાે યિદ શ્વા ક્ર ડાં પ્રકુવર્ન્ િવલુથં તથાગ્રે ।
MSS@5097@2શીઘં્ર તદાની ં ધ્રવુમ વગાનાં ભવેત્ પ્રભૂતાે ધનધા યલાભઃ
॥ ૫૦૯૭॥
MSS@5098@1આયાતુ યાતુ ખેદં કરાેતુ મધુ હરતુ ચા ય યા ।
MSS@5098@2અિધદેવતા વમવે શ્રીિરવ કમલસ્ય મમ મનસઃ॥ ૫૦૯૮॥
MSS@5099@1આયાતે ચ તરાેિહતાે યિદ પનુદૃર્ષ્ટાેઽ યકાય રતાે વા ચ મેરમખુાે
િવષ ણવદનઃ વક્લેશવાદે મુહુઃ ।
MSS@5099@2અ તવ મિન વાસ મચ્છ ત શં વ્યાધી ત યાે ભાષતે
ત્યાનામપરાધક તર્નપર તન્મ દરં ન વ્રજેત્॥ ૫૦૯૯॥

MSS@5100@1આયાતે દિયતે મનાેરથશતનૈ વા કથં ચદ્ િદનં ગ વા વાસગ્ હં
જડે પિરજને દ ઘા કથાં કુવર્ ત ।
MSS@5100@2દષ્ટા મીત્ય ભધાય સ વરપદં વ્યાધૂય ચીનાંશકંુ ત વઙ્ગ્યા
ર તકાતરેણ મનસા નીતઃ પ્રદ પઃ શમમ્॥ ૫૧૦૦॥
MSS@5101@1આયાતે દિયતે મ સ્થલભવુામુ લઙ્ઘ્ય દુલર્ઙ્ઘ્યતાં ગેિહ યા
પિરતાષેબા પતરલામાસજ્ય દૃ ષ્ટ મખુે ।
MSS@5101@2દ વા પીલુશમીકર રકવલાન્ વનેા ચલનેાદરાદ્ આ ષં્ટ કરભસ્ય
કેશરસટાભારાબલગ્ ં રજઃ॥ ૫૧૦૧॥
MSS@5102@1આયાતે રભસાદ્યિદ પ્રયતમે પ્રત્યુદ્ગતા નાે ચરં નાે વા
મ ડ લતાેન્નત તનતટં ગાઢં સમા લઙ્ ગતઃ ।
MSS@5102@2આશ્લ ય વભુ વલ બમથવા પ્રેમાદ્રર્યા નાે ગરા સભંાવ્યા ભિહતાે હતા સ
સરલે વૈરેવ દુશ્ચે ષ્ટતૈઃ॥ ૫૧૦૨॥
MSS@5103@1આયાતેઽ થિન ગાતે્ર ભદ્ય ભમતે કણાઽમુચત્ કુ ડલં કામાસં્ત્ર િકલ
ભૂિરલાેચનયુગં ત મન્ સમાસ જતામ્ ।
MSS@5103@2ન વેતત્ કુ નાયકસ્ય હૃદયં ત માત્ સમાધીયતાં સભંૂત તપસાેઽત્ર
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યાે ર તરસાે માપાથર્તાે હીયતામ્॥ ૫૧૦૩॥
MSS@5104@1આયાતે શ્રુ તગાેચરં પ્રયતમપ્રસ્થાનકાલે પુરસ્ ત પા તઃ સ્થતયા
તદાનનમલં દૃ ટ્વા ચરં મુગ્ધયા ।
MSS@5104@2સાેચ્છ્વાસં દૃઢમ યુિનભર્રગલદ્બા પા બુધાૈતં તયા વં વક્ત્રં
િવિનવે ય ભ ર્હૃદયે િનઃશ દકં દ્યતે॥ ૫૧૦૪॥
MSS@5105@1આયાતવૈ િનશા િનશાપ તકરૈઃ ક ણ િદશામ તરં ભા મ યાે ભવનષેુ
ભષૂણગણૈરઙ્ગા યલંકુવર્તે ।
MSS@5105@2મુગ્ધે માનમપાકરાે ષ ન મનાગદ્યાિપ રાષેેણ તે હા હા
બાલ ણાલતાેઽ ય તતરાં ત વી તનુ તા ય ત॥ ૫૧૦૫॥
MSS@5106@1આયાતવૈ િનશા મનાે ગદશૃામુિન્નદ્રમાત વતી માનાે મે કથમષે
સ પ્ર ત િનરાતઙં્ક હૃિદ સ્થાસ્ય ત ।
MSS@5106@2ઊહાપાેહ મમં સરાજેનયના યાવદ્ િવધત્તેતરાં તાવત્ કામ પાતપત્રસષુમં
બ બં બભાસે િવધાેઃ॥ ૫૧૦૬॥
MSS@5107@1આયાતાે દિયત તવે ત સહસા ન શ્રદ્દધે ભા ષતં સદ્યઃ સમંખુતાં
ગતેઽિપ સમુખુી ભ્રા ત િન ં મ યતે ।
MSS@5107@2ક ઠાશ્લે ષભજેુઽિપ શૂ યહૃદયા વ ા તરં શઙ્કતે
પ્રત્યા ત્ત મયં પ્રયસ્ય િકયતા પ્રત્યેતુ શાતાેદર ॥ ૫૧૦૭॥
MSS@5108@1આયાતાે ભવતઃ િપતે ત સહસા માતુિનશ યાેિદતં ધૂલીધૂસિરતાે િવહાય
શશુ ભઃ ક્ર ડારસાન્ પ્ર તુતાન્ ।
MSS@5108@2દૂરાત્ મેરમખુઃ પ્રસાયર્ લ લતં બાહુદ્વયં બાલકાે નાધ યસ્ય પુરઃ
સમે ત પરયા પ્રીત્યા રટદ્ઘઘર્રમ્॥ ૫૧૦૮॥
MSS@5109@1આયાતાે વનમાલી ગ્ હપ તરા લ સમાયાતઃ ।
MSS@5109@2 મર સ ખ પા ણિનસતૂ્રં િવપ્ર તષેધે પરં કાયર્મ્॥ ૫૧૦૯॥
MSS@5110@1આયાત્ િત્રભાગતઃ કુયાર્દ્ વ્યયં ધમર્પરાે નરઃ ।
MSS@5110@2અેતદેવ િહ પા ડતં્ય યદાયાદ પકાે વ્યયઃ॥ ૫૧૧૦॥
MSS@5111@1આયા તં ગુ ણનં દૃ ટ્વા પ્રહૃ યેદાિદ્રયેત ચ ।
MSS@5111@2ગુ ણનાે હ્યાદતૃા ભૂયશ્ચેષ્ટ તે તસ્ય સ પદે॥ ૫૧૧૧॥
MSS@5112@1આયા તં વપ ત દૃ ટ્વા ભક્ષય તી સદા ખલમ્ ।
MSS@5112@2પિરત્યક્તા િનજૈઃ પતુ્રૈબાર્ ધવૈઃ વજનૈ તથા॥ ૫૧૧૨॥
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MSS@5113@1આયા તમાલાેક્ય હિર પ્રતાેલ્યામ્ આલ્યાઃ પુર તાદનુરાગમેકા ।
MSS@5113@2રાેમા ચક પાિદ ભ ચ્યમાનં ભામા જુગૂહ પ્રણમ ત્યથનૈમ્॥ ૫૧૧૩॥
MSS@5114@1આયા ત વિરતં ગભીરસિરતાં કૂલષેુ ભૂમી હાં મૂલષેુ વ્ય થતા
િનદાઘપ થકાઃ કૃતં્ય તદેષાં પરમ્ ।
MSS@5114@2ય પુ પૈરિધવાસનં િન બડયા યચ્છાયયા પાલનં યન્મ દૈ પવીજનં
ચ પવનૈઃ કૃતં્ય તદુવ હામ્॥ ૫૧૧૪॥
MSS@5115@1આયા ત યત્ર િનવસ ત ચરાય ચેષં્ટ િનયાર્ ત ચવૈમ મતાઃ સિરતાે
યતાેઽમી ।
MSS@5115@2દેવૈહૃર્તષેુ બહુલષેુ મ ણ વપી યાે યઃ પવૂર્વત્ સ
જયતાદ તૈકભૂ મઃ॥ ૫૧૧૫॥
MSS@5116@1આયા ત યા ત સતતં નીરં શ શરં ખરં ન ગણય ત ।
MSS@5116@2િવદ્માે ન હ ત િદવસાઃ કસ્ય િકમેતે કિર ય ત॥ ૫૧૧૬॥
MSS@5117@1આયા ત્યગ્રે નનુ તનુભવા ઉત્તમણાર્ ઇવેમે શ યાલગ્ ાઃ ફણ ત ઇવાભા ત
દારા ઇદાનીમ્ ।
MSS@5117@2કારાગેહપ્ર તમમધનુા મ દરં દૃ યતે મે તત્ર સ્થાતું પ્રસજ ત મનાે
ન ક્ષણં ન ક્ષણાધર્મ્॥ ૫૧૧૭॥
MSS@5118@1આયા ત્યાં િનજયવુતાૈ વનાત્ સશઙં્ક બહાર્ણામપર શખ ડની ં ભરેણ ।
MSS@5118@2આલાેક્ય વ્યવદધતં પુરાે મયૂરં કા મ યઃ શ્રદધુરનાજર્વં નરેષુ
॥ ૫૧૧૮॥
MSS@5119@1આયા ત્યા િદવસ શ્રયઃ પદતલ પશાર્નુભાવાિદવ
વ્યાેમાશાેકતરાનેર્વીનક લકાગુચ્છઃ સમુ જૃ ભતે ।
MSS@5119@2આત વન્નવતંસિવભ્રમમસાવાશાકુરઙ્ગીદશૃામ્
ઉન્મીલત્ત ણપ્રભાકરકર તાેમઃ સમુદ્ભાસતે॥ ૫૧૧૯॥
MSS@5120@1આયા મનાે તદ ણાેર્ અ જનરેખાિવિધ િવત વ ત્યાઃ ।
MSS@5120@2પા ણઃ પ્રસાિધકાયાઃ પ્રાપદપાઙ્ગં ચરેણ િવશ્ર ય॥ ૫૧૨૦॥
MSS@5121@1આયાસઃ પરિહસા વૈતં સકસારમેય તવ સારઃ ।
MSS@5121@2 વામપસાયર્ િવભાજ્યઃ કુરઙ્ગ અેષાેઽધનુવૈા યૈઃ॥ ૫૧૨૧॥
MSS@5122@1આયાસશતલ યસ્ય પ્રાણે યાેઽિપ ગર યસઃ ।
MSS@5122@2ગ તરેકૈવ િવત્તસ્ય દાનં શષેા િવપત્તયઃ॥ ૫૧૨૨॥
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MSS@5123@1આયાસશાેકભયદુઃખમપુૈ ત મત્યા માનને સવર્જનિન દતવષે પઃ ।
MSS@5123@2િવદ્યાદયાદમયમાિદગુણાંશ્ચ હ ત જ્ઞા વે ત ગવર્વશમે ત ન શદુ્ધબુ દ્ધઃ
॥ ૫૧૨૩॥
MSS@5124@1આયાસશ્લથબાહુવ લરિધક મેરૈ ।- -।-
લાેલાપાઙ્ગકપાેલપા લર લક તાેમાધર્લુપ્તાલકા ।
MSS@5124@2 યસ્ય તી મદયત્યના ત ઇવ પ્રચ્છાદનાયા ચલં મુગ્ધા
વેદિનપીતસૂ મ સચયવ્યક્ત તની વક્ષ સ॥ ૫૧૨૪॥

MSS@5125@1આયાસાદલઘુતર તનૈઃ વનદ્ ભઃ શ્રા તાનામિવકચલાેચનારિવ દૈઃ ।
MSS@5125@2અ ય ભઃ કથમિપ યાે ષતાં સમૂહૈસ્ તૈ વ િનિહતચલ પદં પ્રચેલે
॥ ૫૧૨૫॥
MSS@5126@1આયાસાનિવ ચ તયન્નગણય લાભં તતઃ િક ચદ ય્ અ ભાે મુ ચ ત
ક તમાત્રશરણાે ધારાધરઃ સવર્તઃ ।
MSS@5126@2તદ્યત્નાદુપયજુ્ય વધર્યતુ વા દાતુયર્શઃ શાશ્વતં માૈઢ ાદેતદુપેક્ષ્ય
નાશયતુ વા લાેકઃ પ્રમાણં તતઃ॥ ૫૧૨૬॥
MSS@5127@1આયાસ્ય બહુ ભદુર્ગ્ધાં પીતાં વ સને સદ્ગવીમ્ ।
MSS@5127@2સુ શ ક્ષતાેઽિપ ગાપેાલઃ પ્રયત્નને દુહીત િકમ્॥ ૫૧૨૭॥
MSS@5128@1આયાસ્ય સ કદા કા તે મદ તકમિય પ્રભે ।
MSS@5128@2ઇ ત ષ્ટે દુવદનાચ્છાદયદ્ વાસસા મખુમ્॥ ૫૧૨૮॥
MSS@5129@1આયાસ્યસ્યવધાવપયર્વ સતે ગ વે ત સભંાવ્યતે સ પ્રાપ્તે વિય યાિન તા યિપ
સખુા યદ્યાપરાેક્ષા ણ નઃ ।
MSS@5129@2િક વજ્ઞાતિવયાેગવેદન મદં સદ્ય વિય પ્ર સ્થતે ચેતઃ િક નુ
કર યતીત્યિવિદતં સ યઙ્ ન િનશ્ચીયતે॥ ૫૧૨૯॥
MSS@5130@1આયાસ્યા મ પનુ તવા તકમહં યામે વ્યતીતે પ્રયેત્ય્ ઉ વા પઙ્કજલાેચના
સરભસં કા તા સમાજં યયાૈ ।
MSS@5130@2 તે ક્વાિપ ચ સી જતે િકમુ સમાયાતે ત માગ મુહુર્ દશ દશર્મથાે
મયા િન શ મનાગ્ લ ધાે ન િનદ્રારસઃ॥ ૫૧૩૦॥
MSS@5131@1આયુઃ કમર્ ચ િવત્તં ચ િવદ્યા િનધનમવે ચ ।
MSS@5131@2પ ચૈતાિન િહ જ્ય તે ગભર્સ્થસ્યવૈ દેિહનઃ॥ ૫૧૩૧॥
MSS@5132@1આયુઃ ક લાેલલાેલં ક તપયિદવસસ્થાિયની યાવૈનશ્રીર્ અથાર્ઃ સકં પક પા
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ઘનસમયતિડ દ્વભ્રમા ભાેગપૂરાઃ ।
MSS@5132@2ક ઠાશ્લષેાપેગૂઢં તદિપ ચ ન ચરં યત્ પ્રયા ભઃ પ્રણીતં
બ્રહ્મ યાસક્ત ચત્તા ભવત ભવભયા ભાેિધપારં તર તુમ્॥ ૫૧૩૨॥
MSS@5133@1આયઃુપ્રશ્ને દ ઘર્માયવુાર્ચ્યં માૈહૂ તકૈજર્નૈઃ ।
MSS@5133@2 વ તાે બહુ મ ય તે તાઃ પ્રક્ષ્ય ત કં પનુઃ॥ ૫૧૩૩॥
MSS@5134@1આયુઃ શ્રયં યશાે ધમ લાેકાના શષ અેવ ચ ।
MSS@5134@2હ ત શ્રેયાં સ સવાર્ ણ પુંસાે મહદ તક્રમઃ॥ ૫૧૩૪॥
MSS@5135@1આયુઃ શ્રીઃ ક તરૈશ્વયર્મ્ આ શષઃ પુ ષસ્ય યાઃ ।
MSS@5135@2ભવ ત્યેવ િહ ત કાલે યથાિનચ્છાેિવપયર્યાઃ॥ ૫૧૩૫॥
MSS@5136@1આયુઃસ વબલારાેગ્યસખુપ્રી તિવવધર્નાઃ ।
MSS@5136@2રસ્યાઃ નગ્ધાઃ સ્થરા હૃદ્યા આહારાઃ સા વક પ્રયાઃ॥ ૫૧૩૬॥
MSS@5137@1આયુઃસારં યુઅવનમ્ ઋતુસારઃ કુસમુસાયકવયસ્યઃ ।
MSS@5137@2સુ દિર િવતસારાે ર તભાેગરસા ત વાદઃ॥ ૫૧૩૭॥
MSS@5138@1આયુક્તકે યશ્ચાેરે યઃ પરે યાે રાજવ લભાત્ ।
MSS@5138@2 થવીપ તલાેભાચ્ચ પ્ર નાં પ ચધા ભયમ્॥ ૫૧૩૮॥
MSS@5139@1આયુધાનાં ધનુઃ શ્રેષ્ઠમ્ આસનાનાં ચ મેિદની ।
MSS@5139@2ફલાનાં ચામ્ર ક્ષસ્ય દેવાનાં ચ મહેશ્વરઃ॥ ૫૧૩૯॥
MSS@5140@1આયુઘ્ ર્તે ગુડે રાેગા િનતં્ય ત્યુિવદાિહષુ ।
MSS@5140@2આરાેગ્યં કટુ તક્તષેુ બલં માષે પય તુ ચ॥ ૫૧૪૦॥
MSS@5141@1આયુદાર્નમહાે સવસ્ય િવનતક્ષાેણી તાં મૂ તમાન્ િવશ્વાસાે નયનાે સવાે
ગદશૃાં ક તઃ પ્રકાશઃ પરઃ ।

MSS@5141@2આન દઃ ક લતાકૃ તઃ સમુનસાં વીર શ્રયાે િવતં ધમર્સ્યવૈ િનકેતનં
િવજયતે વીરઃ ક લઙ્ગેશ્વરઃ॥ ૫૧૪૧॥
MSS@5142@1આયુદ ઘર્તરં વપવુર્રતરં ગાતંે્ર ગર ય તરં િવત્તં ભૂિરતરં
બલં બહુતરં વા મ વમુચ્ચૈ તરમ્ ।
MSS@5142@2આરાેગ્યં િવગતા તરં િત્રજગ ત શ્લાઘ્ય વમ પેતરં સસંારા બુિનિધ
કરાે ત સતુરં ચેતઃ કૃપાદ્રાર્ તરમ્॥ ૫૧૪૨॥
MSS@5143@1આયનુર્ ય ત પ યતાં પ્ર તિદનં યા ત ક્ષયં યાવૈનં પ્રત્યાયા ત
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ગતાઃ પનુનર્ િદવસાઃ કાલાે જગદ્ભક્ષકઃ ।
MSS@5143@2લ મી તાેયતરઙ્ગભઙ્ગચપલા િવદ્યુચ્ચલં િવતં ય માન્માં
શરણાગતં શરણદ વં રક્ષ રક્ષાધનુા॥ ૫૧૪૩॥
MSS@5144@1આયનુ રતરઙ્ગભઙ્ગુર મ ત જ્ઞા વા સખુનેા સતં લ મીઃ વ િવનશ્વર ત
સતતં ભાેગષેુ બદ્ધા ચઃ ।
MSS@5144@2અભ્ર ત બિવડ બ યાવૈન મ ત પ્રે ણાવગૂઢાઃ સ્ત્રયાે યૈરેવાત્ર િવમુચ્યતે
ભવરસાત્ તૈરેવ બદ્ધાે જનઃ॥ ૫૧૪૪॥
MSS@5145@1આયુબર્લં િવપુલમ તુ સુ ખ વમ તુ કલ્યાણમ તુ િવપુલા તવ ક તર તુ ।
MSS@5145@2શ્રીર તુ ધમર્મ તર તુ િરપુક્ષયાેઽ તુ
સતંાન દ્ધર ભવા છત સ દ્ધર તુ॥ ૫૧૪૫॥
MSS@5146@1આયુયર્શાે બલં િવત્તમ્ આકાઙ્ક્ષદ્ ભઃ પ્રયા ણ ચ ।
MSS@5146@2િપતવૈારાધનીયાેઽગ્રે દૈવતં િહ િપતા મહત્॥ ૫૧૪૬॥
MSS@5147@1આયુલખા પવનચલના શ્લષ્ટદ પાપેમેયા સ પચ્ચષૈા
મદવશચલ કા મનીદૃ ષ્ટલાેલા ।
MSS@5147@2તીવ્રશ્ચા તદર્હ ત હૃદયં િવપ્રયાેગઃ પ્રયે યસ્ ત માદેતત્ સતતમમલં
બ્રહ્મ શા તં પ્રપન્નાઃ॥ ૫૧૪૭॥
MSS@5148@1આયવુર્ષર્શતં ણાં પિર મતં રાત્રાૈ તદધ ગતં તસ્યાધર્સ્ય
પરસ્ય ચાધર્મપરં બાલ વ દ્ધ વયાેઃ ।
MSS@5148@2શષંે વ્યાિધિવયાેગદુઃખસિહતં સવેાિદ ભન યતે વે
વાિરતરઙ્ગચ ચલતરે સાખૈ્યં કુતઃ પ્રા ણનામ્॥ ૫૧૪૮॥
MSS@5149@1આયવુર્ષર્શતં ણાં પિર મતં રાત્રાૈ તદધ હૃતં તસ્યાધર્સ્ય
ચ િક ચદેવ જરયા બાલ્યને િક ચદ્ હૃતમ્ ।
MSS@5149@2િક ચદ્ વ્યાિધિવયાેગદુઃખમરણૈભૂર્પાલસવેારસર્ૈ નષં્ટ
શષ્ટમત તરઙ્ગતરલં પુંસાં સખંુ ક્વ ક્ષણે॥ ૫૧૪૯॥
MSS@5150@1આયવુાર્યુચલં સરેુશ્વરધનુલાલં બલં યાવૈનં િવદ્યુદ્વચ્ચપલં
ધનં ગિરનદ ક લાેલવચ્ચ ચલમ્ ।
MSS@5150@2તા યં કિરકણર્તાલતરલં દેહં ચ રાેગાકુલં જ્ઞા વા સવર્ મદં
કુ વમમલં ધમ સદા િનશ્ચલમ્॥ ૫૧૫૦॥
MSS@5151@1આયવુાર્યવુ્ય થતન લનીપત્ર મત્રં િકમ યત્ સ પચ્છ પાદ્યુ તસહચર
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વૈરચાર કૃતા તઃ ।
MSS@5151@2ક માદ મન્ ભ્રમ સ તમ સ વં પ્રયાિહ પ્રયાગં પાનૈઃપુ યં ભુિવ
ભગવતી વધુર્ની તે ધનુીતે॥ ૫૧૫૧॥
MSS@5152@1આયવુાર્સરમાસવ સરગણે ગચ્છત્યદૂરં પથૈર્ આક્રામ ત
કૃતા તકાસરખુર ણા ર ેરાજયઃ ।
MSS@5152@2ઈષ લઙ્ ઘતશશૈવા ઇ ત વયઃસિંધ દધાના ઇ ત વ્યક્તા વ જતયાવૈના
ઇ ત તથા ન દ ત ત દ્રાલવઃ॥ ૫૧૫૨॥
MSS@5153@1આયુિવત્તં ગ્ હ ચ્છદં્ર મ ત્રમૈથનુભષેજમ્ ।
MSS@5153@2અપમાનં તપાે દાનં નવ ગાે યાિન યત્નતઃ॥ ૫૧૫૩॥
MSS@5154@1આયુિવત્તં ગ્ હ ચ્છદં્ર મ ત્રમૈથનુભષેજમ્ ।
MSS@5154@2દાનમાનાપમાનં ચ નવૈતાિન સગુાપેયેત્॥ ૫૧૫૪॥
MSS@5155@1આયુ ર્ દ્ધક્ષયાે કષર્હેતું કાલિવિનગર્તમ્ ।
MSS@5155@2વા છતાં ધિનના મષં્ટ િવતાત્ પરમં ધનમ્॥ ૫૧૫૫॥
MSS@5156@1આયવુદકૃતા યાસઃ સવષાં પ્રયદશર્નઃ ।
MSS@5156@2આયર્શીલગુણાપેેત અેષ વૈદ્યાે િવધીયતે॥ ૫૧૫૬॥
MSS@5157@1આયવુદમધીયાનાઃ કેવલં સપિરગ્રહમ્ ।
MSS@5157@2દૃ ય તે બહવાે વૈદ્યા વ્યાિધ ભઃ સમ ભ લુતાઃ॥ ૫૧૫૭॥
MSS@5158@1આયષુઃ ક્ષણ અેકાેઽિપ ન લ યઃ વણર્કાેિટ ભઃ ।
MSS@5158@2સ ચેિન્નરથર્કં નીતઃ કા નુ હાિન તતાેઽિધકા॥ ૫૧૫૮॥
MSS@5159@1આયષુઃ ક્ષણ અેકાેઽિપ ન લ યઃ વણર્કાેિટ ભઃ ।
MSS@5159@2સ થા નીયતે યને ત મૈ પશવે નમઃ॥ ૫૧૫૯॥
MSS@5160@1આયષુઃ ક્ષણ અેકાેઽિપ સવર્રત્નનૈર્ લ યતે ।
MSS@5160@2નીયતે યદ્ થા સાેઽિપ પ્રમાદઃ સમુહાનયમ્॥ ૫૧૬૦॥
MSS@5161@1આયુ માન્ પ્રાઙ્મખુાે ભુ ત્ ધનવાન્ દ ક્ષણામખુઃ ।
MSS@5161@2પ શ્ચમે તુ યશ વી સ્યાન્ ન કદા ચદુદઙ્મખુઃ॥ ૫૧૬૧॥
MSS@5162@1આયુ યં સવર્થા રકં્ષ્ય પ્રા ણના મહ ધીમતા ।
MSS@5162@2અ ય પગુણસ પન્નાે વન્ ભદ્રા ણ પ ય ત॥ ૫૧૬૨॥
MSS@5163@1આયુ તિડચ્ચલમપાિય શર રમેતન્ ત્યુગ્રર્ સ ય ત કદે ત ન કાેઽિપ વેદ ।
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MSS@5163@2અદૈ્યવ તદ્ ભજત મુ ક્તપથં દ્વજે દ્રા જ્યેષ્ઠાગમાવિધ િહ તષ્ઠ ત
િક ન દશર્ઃ॥ ૫૧૬૩॥
MSS@5164@1આયુ તે િકયદ ત તત્ર ચ િકયત્ તા યમત્રાિપ વા ય્ અધ િન ગ લતં
િનશાત્મકતયા યત્રા ત સઙ્ગાે ન તે ।
MSS@5164@2શષેાઃ સ ત ક ત ક્ષણાઃ પ્રણયજ તત્રાિપ કાપેાે યિદ વ્યથ િન શ્ચનુ
ચક્રવાિક જનનં ક તે િહતં વક્ષ્ય ત॥ ૫૧૬૪॥
MSS@5165@1આયુ તે નરવીર વધર્તુ સદા હેમ તરાિત્રયર્થા લાેકાનાં પ્રયવધર્નાે
ભવ સદા હેમ તસયૂા યથા ।
MSS@5165@2લાેકાનાં ભયવધર્નાે ભવ સદા હેમ તતાેયં યથા નાશં યા તુ તવારયાેઽિપ
સતતં હેમ તપદં્મ યથા॥ ૫૧૬૫॥
MSS@5166@1આયૂં ષ ક્ષ ણકાિન યાવૈનમિપ પ્રાયાે જરા યા સતં સયંાેગા
િવરહાવસાનિવરસા ભાેગાઃ ક્ષણ વં સનઃ ।
MSS@5166@2 ન તાેઽિપ યથાવ્યવ સ્થત મદં લાેકાઃ સમ તં જગચ્ ચતં્ર યદ્
ગુ ગવર્ભાિવતિધયઃ કુ્ર ય ત માદ્ય ત ચ॥ ૫૧૬૬॥
MSS@5167@1આયૂરેખાં ચકારાસ્યાઃ કરે દ્રાઘીયસી ં િવિધઃ ।
MSS@5167@2શાૈ ડીયર્ગવર્િનવાર્હપ્રત્યાશાં ચ મનાેભવુઃ॥ ૫૧૬૭॥
MSS@5168@1આયે વ્યયે તથા િનતં્ય ત્યક્તલ જ તુ વૈ ભવેત્ ।
MSS@5168@2ન કુ ચતને ગૂઢેન િનતં્ય પ્રાવરણાિદ ભઃ॥ ૫૧૬૮॥
MSS@5169@1આયાેધને કૃ ણગ ત સહાયમ્ અવા ય યઃ ક્ષિત્રયકાલરાિત્રમ્ ।
MSS@5169@2ધારાં શતાં રામપરશ્વધસ્ય સભંાવયત્યુ પલપત્રસારામ્॥ ૫૧૬૯॥
MSS@5170@1આરક્તતામે ત મખંુ જહ્વા વા યામતાં યદા ।
MSS@5170@2તદા પ્રાજ્ઞાે િવ નીયાન્ ત્યુમાસન્નમાત્મનઃ॥ ૫૧૭૦॥
MSS@5171@1આરક્તદ ઘર્નયનાે નયના ભરામઃ ક દપર્કાેિટલ લતં વપુરાદધાનઃ ।
MSS@5171@2ભૂયાત્ સ મેઽદ્ય હૃદયા બુ હાિધવત દાટવીનગરનાગરચક્રવત
॥ ૫૧૭૧॥
MSS@5172@1આરક્તરા જ ભિરયં કુસમુનૈર્વક દલી સ લલગભઃ ।
MSS@5172@2કાપેાદ્ અ તબાર્ પે મરય ત માં લાેચને તસ્યાઃ॥ ૫૧૭૨॥
MSS@5173@1આરક્તાઙુ્કરદ તુરા કમ લની નાયા મની યા મની
તાેકાને્મુક્તતષુારમ બરમણેર ષત્ પ્રગ ભં મહઃ ।
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MSS@5173@2અ યેતે સહકારસાૈરભમુચાે વાચા લતાઃ કાેિકલૈર્ આયા ત
પ્રયિવપ્રયુક્તયવુતીમમર્ ચ્છદાે વાસરાઃ॥ ૫૧૭૩॥
MSS@5174@1આરક્તાનાં નવમધુ શનૈરાિપબન્ પ દ્મનીનાં કાલાેિન્નદ્રે કુવલયવને
ઘૂણર્માનઃ સલીલમ્ ।
MSS@5174@2 વન્નાે દાનૈિવિપનકિરણાં સાૈ ય સિેવ યતે વામ્ આમાેદાનામહમહ મકામાિદશન્
ગ ધવાહઃ॥ ૫૧૭૪॥
MSS@5175@1આરક્તાયતપુ પબાણનયને નગ્ધા જન યા મકાં
કા મીરા ણક ણકારકુસમુાેત્તંસે મહાનીલતામ્ ।
MSS@5175@2ઉન્મીલ ત્તલકા તરે ગમદક્ષાેદાદ્રર્ બ દૂપમાં ધત્તે
મુગ્ધતમાલકા તમધપુી દં વસ ત શ્રયઃ॥ ૫૧૭૫॥
MSS@5176@1આરક્તનૈર્વપ લવૈિવટિપનાે નતે્રાે સવં ત વતે તાન્ ધુ વન્નયમ યપૈુ ત
મધુરામાેદાે મ દ્દ ક્ષણઃ ।
MSS@5176@2તનેા લઙ્ ગતમાત્ર અેવ િવિધવત્ પ્રાદુભર્વિન્નભર્ર- ક્ર ડાકૂતકષાિયતને
મનસા લાેકાેઽયમનુ્માદ્યતે॥ ૫૧૭૬॥
MSS@5177@1આર યા તુ વકૈઃ કુયુર્ઃ સા થકાઃ સા થકૈઃ સહ ।
MSS@5177@2સિૈનકાઃ સિૈનકૈરેવ ગ્રામેઽ યુભયવા સ ભઃ॥ ૫૧૭૭॥
MSS@5178@1આર ધમ ધમથનં વહ તિય વા દ્વ જહ્વમમરૈયર્ત્ ।
MSS@5178@2ઉ ચત ત પિરણામાે િવષમં િવષમવે ય તમ્॥ ૫૧૭૮॥
MSS@5179@1આર ધા િકમુ કેતક િકસલયૈમાર્લા િકમાયા મની કપૂર્રસ્ય પરંપરા
મલયજક્ષાેદસ્ય લખેાથવા ।
MSS@5179@2ધારા વૈબુધસૈ ધવી નુ િવસયત્યાહાે િહમાનીમયી ષ્ટઃ પ ચશરસ્ય
તાવકદશૃાેભર્ઙ્ગી કથં ગીયતે॥ ૫૧૭૯॥
MSS@5180@1આર ધા મકર વજસ્ય ધનષુૈતસ્યા તનવુધસા
વ દ્વશ્લષેિવશષેદુબર્લતયા તા ન તાવદ્ધનુઃ ।
MSS@5180@2તત્ સ પ્રત્યિપ રે પ્રસીદ િકમિપ પ્રેમા તસ્ય દની ં દૃ ષ્ટ નાથ
િવધેિહ સા ર તપતેઃ શ િપ સ યતામ્॥ ૫૧૮૦॥
MSS@5181@1આર ધે દિયતામખુપ્ર તસમે િનમાર્તુમ મન્નિપ વ્યક્તં
જન્મસમાનકાલ મ લતામંશચુ્છટાં વષર્ ત ।
MSS@5181@2આત્મદ્રાેિહ ણ રાેિહણીપિર ઢે પયર્ઙ્કપઙે્ક હઃ સકંાેચાદ તદુઃ સ્થતસ્ય
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ન િવધે ત ચ્છ પમનુ્મી લતમ્॥ ૫૧૮૧॥
MSS@5182@1આર ધે પટહે સ્થતે ગુ જને ભદ્રાસને લઙ્ ઘતે
સ્ક ધાેચ્ચારણન યમાનવદનપ્રચ્યાે તતાેયે ઘટે ।
MSS@5182@2રાજ્ઞાહૂય િવસ જતે મિય જનાે ધૈયણ મે િવ મતઃ વઃ પતુ્રઃ કુ તે
િપતુયર્િદ વચઃ ક તત્ર ભાે િવ મયઃ॥ ૫૧૮૨॥
MSS@8183@1આરભ તેઽ પમવેાજ્ઞાઃ કામં વ્યગ્રા ભવ ત ચ ।
MSS@8183@2મહાર ભાઃ કૃતિધય તષ્ઠ ત ચ િનરાકુલાઃ॥ ૮૧૮૩॥
MSS@5184@1આરભેત નરઃ કમર્ વપાૈ ષમહાપયન્ ।
MSS@5184@2િન પ ત્તઃ કમર્ણાે દૈવે પાૈ ષે ચ વ્યવ સ્થતા॥ ૫૧૮૪॥
MSS@5185@1આરભેતવૈ કમાર્ ણ શ્રા તઃ શ્રા તઃ પનુઃ પનુઃ ।
MSS@5185@2કમાર્ યારભમાણં િહ પુ ષં શ્રીિનષવેતે॥ ૫૧૮૫॥
MSS@5186@1આર યતે મહ કાય યૈઃ દ્રરૈિપ પા થવૈઃ ।
MSS@5186@2તે ચક્રવ તનાે ભૂ વા ય તે ભદ્રભાજનમ્॥ ૫૧૮૬॥
MSS@5187@1આર ભગવુ ક્ષિયણી ક્રમેણ લઘ્વી પુરા દ્ધમતી ચ પશ્ચાત્ ।
MSS@5187@2િદનસ્ય પવૂાર્ધર્પરાધર્ ભન્ના છાયવે મતૈ્રી ખલસ જનાનામ્॥ ૫૧૮૭॥
MSS@5188@1આર ભર તતાઽધૈયર્મ્ અસ કાયર્પિરગ્રહઃ ।
MSS@5188@2િવષયાપેસવેા ચાજસ્રં રાજસં ગુણલક્ષણમ્॥ ૫૧૮૮॥
MSS@5189@1આર ભરમણીયાિન િવમદ િવરસાિન ચ ।
MSS@5189@2પ્રાયાે વૈરાવસાનાિન સગંતાિન ખલૈઃ સહ॥ ૫૧૮૯॥
MSS@5190@1આરાત્ કાર ષવહે્નઃ પ્રિવર ચત ણપ્ર તરા તિનષ ણૈઃ
સશંીણર્ગ્ર થક થાિવવરવશિવશચ્છ તવાતા ભભૂતૈઃ ।
MSS@5190@2નીતાઃ કૃચ્છ્ર ેણ પા થૈઃ શ્વ ભિરવ િનિવડં નુસકંાેચકુ જૈર્
અ તદુર્વાર્રદુઃખ દ્વગુણતરકૃતાયામયામા સ્ત્ર યામાઃ॥ ૫૧૯૦॥
MSS@5191@1આરાદસાૈ ત વર તવ કુ તલાનામ્ આક પમાત્મકુસમુૈર ભયાચમાનઃ ।
MSS@5191@2ભૂયઃ સમાહ્વય ત યા કલક ઠનાદૈર્ આરાેહભાર દુગા મિન તત્ર યામઃ
॥ ૫૧૯૧॥
MSS@5192@1આરાદં્ધ િકમુ દૈવતં કુવલયૈ તપેે તપશ્ચ દ્રમાઃ િક નામાય મદં
ચ કા ચન ચાં િક ભાગ્યમુ જૃ ભતે ।
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MSS@5192@2દૈવં વાદ્ય િકમાનુકૂ લકમભૂદ્ બાલપ્રવાલ શ્રયામ્ અસ્યાઃ મેરદશૃાે
દધત્યવયવાપૈ યં યદેતા યિપ॥ ૫૧૯૨॥
MSS@5193@1આરાદ્ધાે મૂદ્ધર્ ભયર્ત્ તુિહનકરકલાલંકૃ તિવશ તયર્દ્
દાે ણામુ ણાંશુ મતં્ર ભવુનપિરભવી ય પ્રતાપપ્રરાેહઃ ।
MSS@5193@2યત્ તત્ કૈલાસશલૈાેદ્ધરણમિપ ષા તત્ સમ તં તવાભૂત્
બભ્ર લુ ટાકલીલાં યદપહર સ નઃ પઙ્ક ક્ષી ં પરાેક્ષે॥ ૫૧૯૩॥
MSS@5194@1આરાધય ત યં દેવં તમુ કૃષ્ટતરં વદેત્ ।
MSS@5194@2ત યનૂતાં નવૈ કુયાર્ ષેયેત્ તસ્ય સવેનમ્॥ ૫૧૯૪॥
MSS@5195@1આરાધિયતુઃ પ્રેમ- પ્રતીક્ષણાથ હા પરં યાસામ્ ।
MSS@5195@2તા નનુ સાૈભગદેવ્યાે ગ ણકાઃ કૃ તનાં સમારા યાઃ॥ ૫૧૯૫॥
MSS@5196@1આરાિધતા િહ રા નાે દેવવચ્ચાપેસિેવતાઃ ।
MSS@5196@2અનુગ્રહૈયાજય ત ભક્તાન્ ઘ્ન ત િવપયર્યે॥ ૫૧૯૬॥
MSS@5197@1આરાિધતા િહ શીલને પ્રયત્નૈશ્ચાપેસિેવતાઃ ।
MSS@5197@2રા નઃ સ પ્રસીદ ત પ્રકુ ય ત િવપયર્યે॥ ૫૧૯૭॥
MSS@5198@1આરાિધતાે વા યપરાિધતાે વા ખલઃ કરાેત્યેવ સદાપકારમ્ ।
MSS@5198@2મૂધ્નાર્ તાે પાદતલે સ્થતાે વા દશત્યવ યં ખલુ દ દશકૂઃ॥ ૫૧૯૮॥
MSS@5199@1આરા યઃ પ તરેવ તસ્ય ચ પદદ્વ દ્વાનુ ત્તવ્રર્તં કેનૈતાઃ સ ખ
શ ક્ષતા સ િવપથપ્રસ્થાનદુવાર્સનાઃ ।
MSS@5199@2િક પેણ ન યત્ર મ જ ત મનાે યનૂાં િકમાચાયર્કૈર્
ગૂઢાનઙ્ગરહસ્યયુ ક્તષુ ફલં યષેાં ન દ ઘ યશઃ॥ ૫૧૯૯॥
MSS@5200@1આરા ય દુગ્ધજલિધઃ સધુયવૈ દેવાન્ દેવાય હ ત મહતે ગરલં િદદેશ ।
MSS@5200@2યષેાં ધ્રવું પ્રકૃ તરેવ જલાશયાનાં નીચષેુ સન્મ તરસન્મ ત ત્તમષેુ
॥ ૫૨૦૦॥
MSS@5201@1આરા ય ભપૂ તમવા ય તતાે ધનાિન ભાેક્ષ્યામહે િકલ વયં સતતં સખુાિન ।
MSS@5201@2ઇત્યાશયા ક લિવમાેિહતમાનસાનાં કાલઃ પ્રયા ત મરણાવિધરેવ પુંસામ્
॥ ૫૨૦૧॥
MSS@5202@1આરા યમાનાે પ તઃ પ્રયત્નાદ્ આરા યતે નામ િકમત્ર ચત્રમ્ ।
MSS@5202@2અયં વપવૂર્ઃ પ્ર તમાિવશષેાે યઃ સવે્યમાનાે િરપુતામપુૈ ત॥ ૫૨૦૨॥
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MSS@5203@1આરામાિધપ તિવવેકિવકલાે નનંૂ રસા નીરસા વાત્યા ભઃ પ ષીકૃતા દશ
િદશશ્ચ ડાતપાે દુઃસહઃ ।
MSS@5203@2અેવં ધ વિન ચ પકસ્ય સકલે સહંારહેતાવિપ વં સ ચન્ન તને
તાેયદ કુતાેઽ યાિવ કૃતાે વેધસા॥ ૫૨૦૩॥
MSS@5204@1આરામાભરણસ્ય પ લવચયૈરાપીત તગ્મ વષઃ પાથાેદ પ્રશમં
નયાગુ તરાેરેતસ્ય દાવ વરમ્ ।
MSS@5204@2બ્રૂમ વામપુકારકાતર ગતપ્રાયાઃ પયઃસ પદાે દગ્ધાેઽ યષે ત િદશઃ
પિરમલૈરાપૂયર્ િનવાર્સ્ય ત॥ ૫૨૦૪॥
MSS@5205@1આરામખંુ રપ્રં ચ ગાપેુચ્છં ચાધર્ચ દ્રકમ્ ।
MSS@5205@2સચૂીમખંુ ચ ભ લં ચ વ સદ તં દ્વભ લકમ્॥ ૫૨૦૫॥
MSS@5206@1ક ણકં કાકતુ ડં ચ તયા યા ય યનેકશઃ ।
MSS@5206@2ફલાિન દેશદેશષેુ ભવ ત બહુ પતઃ॥ ૫૨૦૬॥
MSS@5207@1આરામખુને વૈ ચમર્ રપ્રેણ ચ કામુર્કમ્ ।
MSS@5207@2સચૂીમખુને કવચમ્ અધર્ચ દ્રણે મ તકમ્॥ ૫૨૦૭॥
MSS@5208@1ભ લને હૃદયં વે યં દ્વભ લને ગુણઃ શરઃ ।
MSS@5208@2લાેહં ચ કાકતુ ડને લકં્ષ્ય ગાપેુચ્છકેન ચ॥ ૫૨૦૮॥
MSS@5209@1આરામૈઃ સદનૈહર્યૈગર્જવરૈગાર્નૈઃ પિરક્ર ડનૈર્
વાદ્યૈયાવનગવર્મ જુલતરૈ ર્ દૈશ્ચ વામભ્રવુામ્ ।
MSS@5209@2મુ ક્તઃ સ્યાદ્ યિદ ત દ્વહાય સકલં ચૈતત્ પ્રવીણા નરાઃ કતુ હ ત
તપ તુ મુ ક્તસખુદં ક માદર યં ગતાઃ॥ ૫૨૦૯॥
MSS@5210@1આરામાેઽયમનગર્લને બ લના ભગ્ ઃ સમગ્રાે મયેત્ય્
અ તઃસં તહષર્વિધતમદાેદગ્રઃ િકમનુ્માદ્ય સ ।
MSS@5210@2માતઙ્ગ પ્ર તવશર્મવે ભવતાે ભાવી િનદાઘ વરસ્ તત્રાિપ પ્ર તકારમહર્ સ
સખે સ યક્ સમાલાે ચતુમ્॥ ૫૨૧૦॥
MSS@5211@1આિર સનુા મ ત્રબલા વતને પ્રાગવે કાયા િનપુણં િવચારઃ ।
MSS@5211@2દાે ણાં બલાન્ મ ત્રબલં ગર યઃ શક્રાેઽસરુાન્ મ ત્રબલાદ્ િવ જગ્યે॥ ૫૨૧૧॥
MSS@5212@1આિરરાધિયષુઃ સ યગ્ અનુ વી મહીપ તમ્ ।
MSS@5212@2િવદ્યાિવનય શ પાદ્યૈરાત્માનમપુપાદયેત્॥ ૫૨૧૨॥
MSS@5213@1આ ક્ષાેમુર્નેયાગં કમર્ કારણમુચ્યતે ।
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MSS@5213@2યાેગા ઢસ્ય તસ્યવૈ શમઃ કારણમુચ્યતે॥ ૫૨૧૩॥
MSS@5214@1આ હ્ય દૂરમગ ણત- રાૈદ્રક્લેશા પ્રકાશય તી વમ્ ।
MSS@5214@2વાતપ્રતીચ્છનપટ વિહત્ર મવ હર સ માં સતુનુ॥ ૫૨૧૪॥
MSS@5215@1આ હ્ય પ તઃ પવૂર્મ્ ઇ દ્રયાશ્વાન્ યશીકૃતાન્ ।
MSS@5215@2કામક્રાેધાિદકાઞ્ જ વા િરપનૂ્ આ ય તરાંશ્ચ તાન્ ।
MSS@5216@1જયેદાત્માનમવેાદાૈ િવજયાયા યિવ દ્વષામ્ ।
MSS@5216@2અ જતાત્મા િહ િવવશાે વશીકુયાર્ત્ કથં પરાન્॥ ૫૨૧૬॥
MSS@5217@1આ હ્યશલૈ શખરં વદ્વદનાપહૃતકા તસવર્ વઃ ।
MSS@5217@2પ્ર તકતુર્ મવાે વર્કરઃ સ્થતઃ પુર તાન્ િનશાનાથઃ॥ ૫૨૧૭॥
MSS@5218@1આ હ્યાક્ર દશલૈસ્ય ચ દ્રકા તસ્થલી મમામ્ ।
MSS@5218@2 ત્યત્યેષ લસચ્ચા ચ દ્રકા તઃ શખાવલઃ॥ ૫૨૧૮॥
MSS@5219@1આ ઢઃ પ તત ઇ ત વસભંવાેઽિપ વચ્છાનાં પિરહરણીયતામપુૈ ત ।
MSS@5219@2કણ ય યુતમ સતાે પલં વધનૂાં વીચી ભ તટમનુ યિન્નરાસરુાપઃ
॥ ૫૨૧૯॥
MSS@5220@1આ ઢ ક્ષ તપાલભાલિવગલ વેદા બુસકેાેદ્ધતા
ભેર ઝાંકૃ તચાપટંકૃ તચમ કારાે લસન્મ્ આનસા ।
MSS@5220@2 ય ક્ષાે ણતલંસુ્ફર ખુરપુટં ચ ચચ્ચલ કેશરં
મ દભ્રા તિવલાેચન પ્ર તિદશં ત્ય ત વા જવ્ર ઃ॥ ૫૨૨૦॥
MSS@5221@1આ ઢવે ત ણાધરિવભ્રમેણ માધુયર્શા લવદના બુજમુદ્વહ તી ।
MSS@5221@2આલાેક્યતાં િકમનયા વનદેવતા વઃ કૈશાેરકે વય સ કાિપ ચ કા તય ષ્ટઃ
॥ ૫૨૨૧॥
MSS@5222@1આ ઢસ્ય ચતાં કૃતાનુમરણાેદ્યાેગ પ્રયા લઙ્ગનં
પુ ડ્ર ે દ્રવપાનમુ બણમહામાેહપ્રલુપ્ત તે ◌ઃ ।
MSS@5222@2વીતાસાેરવતંસમાલ્યવલયામાેદશ્ચ યાદગૃ્ ભવેદ્ ભાવાનાં સભુગઃ
વભાવમિહમા િનશ્ચેતસ તાદશૃઃ॥ ૫૨૨૨॥

MSS@5223@1આ ઢ વા મકાેઽશ્વઃ સ્યાદ્ િવત્ત ચ તત સદ્ધયે ।
MSS@5223@2સવષાં સરુતક્ર ડા દષૃ્ટાદાૈ ભાેગલ ધયે॥ ૫૨૨૩॥
MSS@5224@1આ ઢા તરયાવૈનસ્ય પિરતાે ગાેષ્ઠ રનુભ્રા યતસ્ તત્તત્ તાસુ મનાેગતં
સિુન તં સવં્યા ચક ષાહર્રેઃ ।
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MSS@5224@2વેગાદુચ્છ લતાસુ્ફટાક્ષરદશાગભાર્સ્ત્રપાગાૈરવાત્ પ્રત્ય ચાે વ લતા
ભવ તુ ભવતાં કૃત્યાય વાગૂમર્યઃ॥ ૫૨૨૪॥
MSS@5225@1આ ઢાે મલયાિનલ દ્વપવરં યુક્તાે િવલાસાનુગૈઃ પીતઃ
પુ પિવલાેચનનૈર્વલતાપાૈરાઙ્ગનાનાં ગણૈઃ ।
MSS@5225@2અભ્રા યદ્ વનપત્તને મધુમહીપાલઃ સુ્ફર કાેિકલા-
લીલાલાપ મલદ્ભ્રમદ્ભ્રમિરકાઝાંકારભેર રવૈઃ॥ ૫૨૨૫॥
MSS@5226@1આ ઢાે વાસય ષ્ટ ગ્ હવલ ભતલે દુષ્ટમા ર્રકેણ કૂ્રરાસ્યં ગ્રસ્યમાનઃ
સકૃદિપ શનકૈયર્દ્ િવચુક્રાેશ ક રઃ ।
MSS@5226@2ગઙ્ગે ત વા મની ં વામયમમરપતેલર્ ધવાનાસનાધ ય તુ
ત્રૈસ્રાેતસા ભઃ શ ત શ ત વા ત કથાં કે િવદ તુ॥ ૫૨૨૬॥
MSS@5227@1આરાેગ્યં ચરમ શ્વની નરપતે તાષેં શવઃ કેશવઃ કલ્યાણં તવ
સવર્દા શ શરવી પ્રાેદ્દ પનં દેવતાઃ ।
MSS@5227@2બ્રહ્માદ્યાઃ સકલાઃ સભુદ્રમવનં ગાૈયાર્દયાે માતરઃ કુવાર્તે કુ તે કરાે ત
કુ તઃ કુવર્ ત કુવર્ તુ ચ॥ ૫૨૨૭॥
MSS@5228@1આરાેગ્યં પરમાન દઃ સખુમુ સાહ અેવ ચ ।
MSS@5228@2અૈશ્વય પ્રયસભંાેગં િવના સવ િનરથર્કમ્॥ ૫૨૨૮॥
MSS@5229@1આરાેગ્યં ભાસ્કરાિદચ્છેચ્ શ્રય મચ્છેદ્ હુતાશનાત્ ।
MSS@5229@2જ્ઞાનં મહેશ્વરાિદચ્છેન્ માેક્ષ મચ્છે જનાદર્નાત્॥ ૫૨૨૯॥
MSS@5230@1આરાેગ્યં ભાસ્કરાિદચ્છેદ્ ધન મચ્છેદ્ હુતાશનાત્ ।
MSS@5230@2મહેશ્વરાજ્જ્ઞાન મચ્છેન્ મુ ક્ત મચ્છે જનાદર્નાત્॥ ૫૨૩૦॥
MSS@5231@1આરાેગ્યં િવદ્વત્તા સ જનમતૈ્રી મહાકુલે જન્મ ।
MSS@5231@2 વાધીનતા ચ પુંસાં મહદૈશ્વય િવના યથઃ॥ ૫૨૩૧॥
MSS@5232@1આરાેગ્યં સાૈભાગ્યં ધનાઢ તા નાયક વમાન દઃ ।
MSS@5232@2કૃતપુ યસ્યસ્યાિદહ સદા જયાે વા છતાવા પ્તઃ॥ ૫૨૩૨॥
MSS@5233@1આરાેગ્યબુ દ્ધિવનયાેદ્યમશાસ્ત્રરાગાઃ પ ચા તરાઃ પઠન સ દ્ધગુણા ભવ ત ।
MSS@5233@2આચાયર્પુ તકિનવાસસહાયકણાર્ બાહ્યા તુ પ ચ પઠનં પિરવધર્ય ત
॥ ૫૨૩૩॥
MSS@5234@1આરાેગ્યમા યમિવપ્રવાસઃ સદ્ ભમર્નુ યૈઃ સહ સ પ્રયાેગઃ ।
MSS@5234@2 વપ્રત્યયા ત્તરભીતવાસઃ ષડ્ વલાેકસ્ય સખુાિન રાજન્॥ ૫૨૩૪॥
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MSS@5235@1આરાેગ્યલ મી પયા ત િપત્ત- વરાતુરં રે કષાયભાજમ્ ।
MSS@5235@2મા વં યથા રત્નકલે મરાતાર્ કૃતપ્રકાપેપ્રશમા સખી ભઃ॥ ૫૨૩૫॥
MSS@5236@1આરાેઢંુ વરમાપૈવાહ્યમપહતુ સુ દર ક યકા ભાેક્તું ભાેગમપુ સ્થતં
સખુમલંકતુ ચ રત્નૈ તનુમ્ ।
MSS@5236@2સ હ્ય ત્ય તા ધસાે િહ શ મતે યનેવૈ હાલાહલે સ વામી મમ દૈવતં
તિદતરાે ના ાિપ ન ાયતે॥ ૫૨૩૬॥
MSS@5237@1આરાપેય સ મુધા િક નાહમ ભજ્ઞા િકલ વદઙ્કસ્ય ।
MSS@5237@2િદવ્યં વષર્સહસ્રં સ્થ વે ત ન યુક્તમ ભધાતુમ્॥ ૫૨૩૭॥
MSS@5238@1આરાેિપતઃ થુિનત બતટે ત યા ક ઠે ચ બાહુલતયા િનિવડં ગ્ હીતઃ ।
MSS@5238@2ઉત્તુઙ્ગપીનકુચિનભર્રપીિડતાેઽયં કુ ભઃ કર ષદહનસ્ય ફલાિન
ભુઙ્ક્તે॥ ૫૨૩૮॥
MSS@5239@1આરાેિપતા અિપ પ્રાજ્યા ગુણા લાેકેષુ પૂ જતૈઃ ।
MSS@5239@2પજૂય તીહ દષૃ્ટા તઃ પ્ર તમા દ્યુઃસદાં નનુ॥ ૫૨૩૯॥
MSS@5240@1આરાેિપતા શલાયામ્ અ મવે વં ભવે ત મ ત્રેણ ।
MSS@5240@2મગ્ ાિપ પિરણયાપિદ રમખંુ વીક્ષ્ય હ સતવૈ॥ ૫૨૪૦॥
MSS@5241@1આરાે યતેઽ મા શલૈાગ્રં યથા યત્નને ભૂયસા ।
MSS@5241@2િનપાત્યતે સખુનેાધ તથાત્મા ગુણદાષેયાેઃ॥ ૫૨૪૧॥
MSS@5242@1આરાેહણં ગાે ષકુ જરાણાં પ્રાસાદશલૈાગ્રવન પતીનામ્ ।
MSS@5242@2િવષ્ઠાનુલપેાે િધરં તં ચ વ ે વગ યાગમનં ચ ધ યમ્
॥ ૫૨૪૨॥
MSS@5243@1આરાેહણાય તવ સ જ ઇવા ત તત્ર સાપેાનશાે ભવપુર મવ લચ્છટા ભઃ ।
MSS@5243@2ભાેગી દ્રવેષ્ટશતઘ્ ષ્ટકૃતા ભર ધ- ધાચલઃ
કનકકેતકગાતે્રગાિત્ર॥ ૫૨૪૩॥
MSS@5244@1આરાેહતુ ગિર શખરં સમુદ્રમુ લઙ્ઘ્ય યાતુ પાતાલમ્ ।
MSS@5244@2િવિધ લ ખતાક્ષરમાલં ફલ ત કપાલં ન ભપૂાલઃ॥ ૫૨૪૪॥
MSS@5245@1આરાેહત્યવની હઃ પ્રિવશ ત શ્વભં્ર નગૈઃ પધર્તે ખં વ્યાલેિધ
િવચેષ્ટતે ક્ષ તતલે કુ ેદરે લીય ।
MSS@5245@2અ તભ્રાર્ ય ત કાેટરસ્ય િવરસત્યાલ બતે વી ધઃ િક તદ્ યન્ન કરાે ત
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મા તવશં યાતહ્ કૃશાનવુર્ને॥ ૫૨૪૫॥
MSS@5246@1આરાેહ ત સખુાસના યપટવાે નાગાન્ હયાં ત જુષસ્ તા બૂલાદ્યપુભુ જતે
નટિવટાઃ ખાદ ત હ ત્યાદયઃ ।
MSS@5246@2પ્રાસાદે ચટકાદયાેઽિપ િનવસ ત્યેતે ન પાતં્ર તુતેઃ સ તુત્યાે ભવુને
પ્રયચ્છ ત કૃતી લાેકાય યહ્ કા મતામ્॥ ૫૨૪૬॥
MSS@5247@1આરાેહવ લી ભિરવા બુધારા- રા ભરાભૂ મિવલ બની ભઃ ।
MSS@5247@2સલંક્ષ્યતે વ્યાેમ વટદુ્રમાભમ્ અ ભાેધર યામદલપ્રકાશમ્॥ ૫૨૪૭॥
MSS@5248@1આજર્વં ચા શસં્યં ચ દમશ્ચે દ્રયિનગ્રહઃ ।
MSS@5248@2અેષ સાધારણાે ધમર્શ્ચાતવુર્ યઽબ્રવીન્ મનુઃ॥ ૫૨૪૮॥
MSS@5249@1આજર્વં પ્ર તપદ્ય વ પતુ્રષેુ સતતં િવભાે ।
MSS@5249@2ઇહ ક ત પરાં પ્રા ય પ્રેત્ય વગર્મવા સ્ય સ॥ ૫૨૪૯॥
MSS@5250@1આજર્વ વં ચતુથ ચ પ ચમં ધમર્મવે િહ ।
MSS@5250@2મધુર વં તતઃ પ્રાેક્તં ષષ્ઠમવે વરાનને॥ ૫૨૫૦॥
MSS@5251@1આજર્વમમલકરાણાં િવનયાે વરરત્નમુકુટાનામ્ ।
MSS@5251@2દ્યૂતં દુવ્યર્સનાનાં સ્ત્રી જતતા મ તટ િપશાચાનામ્॥ ૫૨૫૧॥
MSS@5252@1આજર્વને તા દ ક્ષા યા નાે દૈવં પરં પ્ર ત ।
MSS@5252@2અત્ય તમાનષુીયા યઃ પીડા ય ત દ્વમાેચનમ્॥ ૫૨૫૨॥
MSS@5253@1આજર્વને નરં યુક્તમ્ આજર્વાત્ સ પત્રપમ્ ।
MSS@5253@2અશ ક્તમ તં મ ય તાે ધષર્ય ત કુબુદ્ધયઃ॥ ૫૨૫૩॥
MSS@5254@1આતર્ત્રાણપરાયણને કિરણા દાહાિદમૂલે ત યદ્ વાક્યં ચક્રધરેણ નક્રમખુતાે
હાકારરાેર કૃતમ્ ।
MSS@5254@2યઃ ત ભે કરતાડન વિનરભૂત્ કણ સરુસ્યા યહાે હા કૃ ણે ત
યદક્ષયં સ ભગવાન્ પાયાદપાયા જગત્॥ ૫૨૫૪॥
MSS@5255@1આતર્દુઃખ્યપિરત્રાણદુગર્તાિદ યથાક્રમમ્ ।
MSS@5255@2પાત્રમાહુદર્યાલનૂામ્ અલાભે ગુણવાિન ત॥ ૫૨૫૫॥
MSS@5256@1આતર્દુ્રત વરજ્ઞા િવ ભન્નદ નપ્ર ભન્નલઘુરાૈદ્રાઃ ।
MSS@5256@2િન દ્યાઃ શભુા તુ શ દાઃ પ્રમુિદતપિરપૂણર્દૃઢશા તાઃ॥ ૫૨૫૬॥
MSS@5257@1આતર્સ્ય મે પ્રણમતાે જગદ તરાત્મન્ પ યન્ ન પ ય સ િવભાે ન શ ◌ૃણાે ષ
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શ ◌ૃ વન્ ।
MSS@5257@2દુદવકુ ભજનષુા નનુ સાપં્રતં મે પીત તદ યક ણાવ ણાલયાેઽિપ
॥ ૫૨૫૭॥
MSS@5258@1આતાર્ દેવાન્ નમસ્ય ત તપઃ કુવર્ ત રાે ગણઃ ।
MSS@5258@2િનધર્ના દાન મચ્છ ત દ્ધા નાર પ તવ્રતા॥ ૫૨૫૮॥
MSS@5259@1આતાર્નામા તસબં ધં પ્રી તિવશ્રામકારણમ્ ।
MSS@5259@2કેન રત્ન મદં ષં્ટ મત્ર મત્યક્ષરદ્વયમ્॥ ૫૨૫૯॥
MSS@5260@1આતાર્ના મહ જ તનૂામ્ આ તચ્છેદં કરાે ત યઃ ।
MSS@5260@2શઙ્ખચક્રગદાહીનાે દ્વભજુઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૫૨૬૦॥
MSS@5261@1આતાર્ત મુિદતે હૃષ્ટા પ્રાે ષતે મ લના કૃશા ।
MSS@5261@2 તે મ્રયેત યા પત્યાૈ સા સ્ત્રી જ્ઞેયા પ તવ્રતા॥ ૫૨૬૧॥
MSS@5262@1આતષુ દ યતે દાનં શૂ ય લઙ્ગસ્ય પજૂનમ્ ।
MSS@5262@2અનાથપ્રેતસસં્કારમ્ અશ્વમેધફલં લભેત્॥ ૫૨૬૨॥
MSS@5263@1આતષુ િવપ્રષેુ દયા વતશ્ચ યચ્છ્ર દ્ધયા વ પમપુૈ ત દાનમ્ ।
MSS@5263@2અન તપારં સમપુૈ ત રાજન્ યદ્દ યતે તન્ન લભેદ્ દ્વજે યઃ॥ ૫૨૬૩॥
MSS@5264@1આતા મ સદશૃાે ના ય વત્તાે ના યઃ કૃપાપરઃ ।
MSS@5264@2તુલ્ય અેવાવયાેયાગઃ કથં નાથ ન પા સ મામ્॥ ૫૨૬૪॥
MSS@5265@1આતા વા યિદ વા ત્ર તઃ પરેષાં શરણાગતઃ ।
MSS@5265@2અિરઃ પ્રાણાન્ પિરત્યજ્ય ર ક્ષતવ્યઃ કૃતાત્મના॥ ૫૨૬૫॥
MSS@5266@1આદ્રર્ક કસમખુઃ પુરતશ્ચેદ્ દૃ યતે ભવ ત તચ્છુભદઃ શ્વા ।
MSS@5266@2ચમર્ શુ કમથવા સ્થ િવશુ કં બભ્રદેષ મરણં િવદધા ત॥ ૫૨૬૬॥
MSS@5267@1આદ્રર્મિપ તનજઘનાન્- િનરસ્ય સતુનુ વયૈતદુન્મુક્તમ્ ।
MSS@5267@2ખસ્થમવાપ્તુ મવ વાં તપનાંશનંૂશકંુ િપબ ત॥ ૫૨૬૭॥
MSS@5268@1આદ્રા ક ઠે મખુા જસ્રજમવનમયત્ય બકા નુલ બાં સ્થાને
કૃ વે દુલખેાં િન બડય ત જટાઃ પન્નગે દ્રણે ન દ ।
MSS@5268@2કાલઃ કૃ ત્ત િનબધ્નાત્યુપનય ત કરે કાલરાિત્રઃ કપાલં
શભંાે ર્ત્યાવતારે પિરષિદ ત થગ્વ્યા તા વઃ પનુાતુ॥ ૫૨૬૮॥
MSS@5269@1આદ્રાર્લક્તકમસ્યાશ્ ચરણં મખુમા તને વીજિયતુમ્ ।
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MSS@5269@2પ્ર તપન્નઃ પ્રથમતરઃ સ પ્ર ત સવેાવકાશાે મે॥ ૫૨૬૯॥
MSS@5270@1આયર્કમર્ ણ રજ્ય તે ભૂ તકમાર્ ણ કુવર્તે ।
MSS@5270@2િહતં ચ ના યસયૂ ત પ ડતા ભરતષર્ભ॥ ૫૨૭૦॥
MSS@5271@1આયર્જનિન દતાનાં પાપૈકરસપ્રકાશનાર ણામ્ ।
MSS@5271@2અેતાવાનવે ગુણાે યદભીષ્ટસમાગમાે િનરાવરણઃ॥ ૫૨૭૧॥
MSS@5272@1આયર્જુષ્ટ મદં ત્તમ્ ઇ ત િવજ્ઞાય શાશ્વતમ્ ।
MSS@5272@2સ તઃ પરાથ કુવાર્ણા નાવેક્ષ તે પ્ર તિક્રયામ્॥ ૫૨૭૨॥
MSS@5273@1આયર્તા પુ ષજ્ઞાનં શાૈય ક ણવેિદતા ।
MSS@5273@2સ્થાૈલલકં્ષ્ય ચ સતતમ્ ઉદાસીનગુણાેદયઃ॥ ૫૨૭૩॥
MSS@5274@1આયર્ વં ચ ચતુથ ચ પ ચમં ધમર્મવે િહ ।
MSS@5274@2ષષં્ઠ સતી વં દૃઢતા સપ્તમં સાહસાેઽષ્ટમમ્॥ ૫૨૭૪॥
MSS@5275@1આયર્દેશકુલ પબલાયુર્- બુ દ્ધબ ધુરમવા ય નર વમ્ ।
MSS@5275@2ધમર્કમર્ ન કરાે ત જડાે યઃ પાેતમજુ્ઝ ત પયાેિધગતઃ સઃ॥ ૫૨૭૫॥
MSS@5276@1આયર્પતુ્ર િપતા માતા ભ્રાતા પતુ્ર તથા નષુા ।
MSS@5276@2 વાિન પુ યાિન ભુ નાઃ વં વં ભાગ્યમપુાસતે॥ ૫૨૭૬॥
MSS@5276@3ભતુર્ભાર્ગ્યં તુ ભાયકા પ્રા ાે ત પુ ષષર્ભ॥ ૫૨૭૬॥
MSS@5277@1આયાર્નઙ્ગ મહાવ્રતં િવદધતા િવ યાિનલૈઃ પારણાં કૃ વા સાઙ્ગમકાિર
કેન મુરલાકૂલે કઠાેરં તપઃ ।
MSS@5277@2યનેાસ્યા ર તખેદમેદુર દુશ્વાસાિધવાસ શઃ પીય તેઽધરસીધવાે
િવહ સતજ્યાે નાપેદંશં રહઃ॥ ૫૨૭૭॥
MSS@5278@1આયાર્ મખુે તુ ચપલા તથાિપ ચયાર્ ન મે યતઃ સા તુ ।
MSS@5278@2દક્ષા ગ્ હકૃત્યેષુ ત- થા દુઃખે ભવ ત દુઃખાતાર્॥ ૫૨૭૮॥
MSS@5279@1આય કમર્ ણ યુ નઃ પાપે વા પનુર શ્વરઃ ।
MSS@5279@2વ્યા ય ભૂતાિન ચરતે ન ચાય મ ત લક્ષ્યતે॥ ૫૨૭૯॥
MSS@5280@1આયણ સકુરં હ્યાહુયાર્યર્કમર્ ધનંજય ।
MSS@5280@2અનાયર્કમર્ વાયણ સદુુ કરતરં ભુિવ॥ ૫૨૮૦॥
MSS@5281@1આલક્ષ્ય દ તમુકુલાન્ અિન મત્તહાસર્ૈ અવ્યક્તવણર્રમણીયવચઃ પ્ર ત્તીન્ ।
MSS@5281@2અઙ્કાશ્રયપ્રણિયન તનયાન્ વહ તાે ધ યા તદઙ્ગરજસા મ લનીભવ ત
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॥ ૫૨૮૧॥
MSS@5282@1આલઙ્કાનાથનાર તનતરલપયાવેી ચમુદ્રાત્ સમુદ્રાદ્ આ
વગર્ઙ્ગાતરઙ્ગાવ લિવરલ શલાદુ તરાદુત્તરાદ્રઃે ।

MSS@5282@2આપ્રાક્ષૈલાસરુસ્ત્રીસરુતગ તિવદાે મગ્ ભા વ ગાઙ્કાદ્ આ ચ
પ્રાચેતસા ધેભર્વતુ મમ પુરઃ કાેઽિપ યદ્ય ત વીરઃ॥ ૫૨૮૨॥
MSS@5283@1આલપ ત િપકવધૂિરવ પ ય ત હિરણીવ ચલ ત હંસીવ ।
MSS@5283@2સુ્ફર ત તિડ લ તકેવ વદતે તુિહનાંશલુખેવે॥ ૫૨૮૩॥
MSS@5284@1આલપ યથા યથેચ્છ સ યુક્તં તવ િકતવ િકમપવારય સ ।
MSS@5284@2સ્ત્રી તલા છનમસાૈ િવતરઙ્કા સખી સભુગ॥ ૫૨૮૪॥
MSS@5285@1આલ બહેમરશનાહ્ તનસક્તહારાઃ ક દપર્દપર્ શ થલીકૃતગાત્રયષ્ટ ઃ ।
MSS@5285@2માસે મધાૈ મધુરકાેિકલ ઙ્ગનાદૈર્ નાયા હર ત હૃદયં પ્રસભં
નરાણામ્॥ ૫૨૮૫॥
MSS@5286@1આલ બે જગદાલ બે હેર બચરણા બુજે ।
MSS@5286@2શુ ય ત યદ્રજઃ પશાર્ત્ સદ્યઃ પ્રત્યૂહવાધર્યઃ॥ ૫૨૮૬॥
MSS@5287@1આલ બ્યાઙ્ગણવાિટકાપિરસરે વેચ્છાનતાં શા ખકાં
કેયૂર ભવદ પશષેવલયા બાલા સમ તં િદનમ્ ।
MSS@5287@2સા દૈવાપેહૃતસ્ય મૂઢમનસાે ભગ્ ાવધેરદ્ય મે પ થાનં િવ તાશ્રુણા
વદનકેનાલાેક્ય િક વક્ષ્ય ત॥ ૫૨૮૭॥
MSS@5288@1આલ યાઙ્ગણવાિપકાપિરસરે ચૂતદુ્રમે મ જર ં
સપર્ સા દ્રપરાગલ પટરણદ્ ઙ્ગાઙ્ગનાશાે ભનીમ્ ।
MSS@5288@2મ યે વાં તનુમુત્તર યશકલનેાચ્છાદ્ય બાલા સુ્ફરત-્
ક ઠ વાનિનરાેધક પતકુચશ્વાસાેદ્ગમા રાેિદ ત॥ ૫૨૮૮॥
MSS@5289@1આલવાલે સ્થતં તાેયં શાષેં ન ભજતે યદા ।
MSS@5289@2અ ણ તદ્ િવ નીયાન્ ન દેયં તાદશૃે જલમ્॥ ૫૨૮૯॥
MSS@5290@1આલસ્યં કુ પાપકમર્ ણ ભવ કૂ્રરઃ કુ્રધ તાડને નૈષુ્ઠય ભજ
લાેભમાેહિવષયે િનદ્રાં સમાધાૈ હરેઃ ।
MSS@5290@2 ડં્ય ગચ્છ પરાપવાદકથને દ્રાેહં િવધેિહ મરે દાષેા અેવ
ગુણ વમવેમ ખલા યાસ્ય ત ચેત તવ॥ ૫૨૯૦॥
MSS@5291@1આલસ્યં પ્રથમં પશ્ચાદ્ વ્યાિધપીડા પ્ર યતે ।
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MSS@5291@2પ્રમાદઃ સશંયસ્થાને ચત્તસ્યેહાનવ સ્થ તઃ॥ ૫૨૯૧॥
MSS@5292@1આલસ્યં મદમાેહાૈ ચ ચાપલં ગાે ષ્ઠરેવ ચ ।
MSS@5292@2 ત ધતા ચા ભમાિન વં તથાત્યા ગ વમવે ચ ।
MSS@5292@3અેતે વૈ સપ્ત દાષેા તુ સદા િવદ્યા થનાં મતાઃ॥ ૫૨૯૨॥
MSS@5293@1આલસ્યં યિદ ન ભવે જગત્યનથર્ઃ કાે ન સ્યાદ્ બહુધનકાે બહુશ્રુતાે વા ।
MSS@5293@2આલસ્યાિદયમવિનઃ સસાગરા તા સ પૂણાર્ નરપશુ ભશ્ચ િનધર્નૈશ્ચ
॥ ૫૨૯૩॥
MSS@5294@1આલસ્યં સ્ત્રીસવેા સરાેગતા જન્મભૂ મવા સલ્યમ્ ।
MSS@5294@2સતંાષેાે ભી વં ષડ્ વ્યાઘાતા મહ વસ્ય॥ ૫૨૯૪॥
MSS@5295@1આલસ્યં સ્થરતામપુૈ ત ભજતે ચાપલ્યમુદ્યાે ગતાં મૂક વં મતભા ષતાં
િવતનુતે માૈગ્ યં ભવેદાજર્વમ્ ।
MSS@5295@2પાત્રાપાત્રિવચારભાવિવરહાે યચ્છત્યુદારાત્મતાં માતલર્ મ તવ
પ્રસાદવશતાે દાષેા અિપ સ્યુગુર્ણાઃ॥ ૫૨૯૫॥
MSS@5296@1આલસ્યં હર ત પ્રજ્ઞાં ધનમાયુયર્શાે બલમ્ ।
MSS@5296@2ય મન્ના તે તદાલસ્યં સવર્દાષેાકર તુ સઃ॥ ૫૨૯૬॥
MSS@5297@1આલસ્યં િહ મનુ યાણાં શર રસ્થાે મહાન્ િરપુઃ ।
MSS@5297@2ના ત્યુદ્યમસમાે બ ધુઃ કૃ વા યં નાવસીદ ત॥ ૫૨૯૭॥
MSS@5298@1આલસ્યમિપ પાર દં્ર પ્ર તપદ્ય િવજૃ ભતે ।
MSS@5298@2હતભાગં પ્રયત્નાેઽિપ પ્ર તહ યત અેવ હા॥ ૫૨૯૮॥
MSS@5299@1આલસ્યાત્ સસુહાયાેઽિપ ન ગચ્છત્યુદયં જનઃ ।
MSS@5299@2હ તાગ્રાસ્ફા લતાે ભૂમાૈ તાેયાદ્રર્ ઇવ ક દુકઃ॥ ૫૨૯૯॥
MSS@5300@1આલસ્યને હતા િવદ્યા પરહ તગતાઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@5300@2અ પબીજં હતં ક્ષતંે્ર હતં સૈ યમનાયકમ્॥ ૫૩૦૦॥
MSS@5301@1આલાનં જયકુ જરસ્ય દષૃદાં સતેુિવપદ્વાિરધેઃ પવૂાર્િદ્રઃ
કરવાલચ ડમહસાે લીલાપેધાનં શ્રયઃ ।
MSS@5301@2સગં્રામા તસાગરપ્રમથનક્ર ડાિવધાૈ મ દરાે રાજન્ રાજ ત
વીરવૈિરવિનતાવૈધવ્યદ તે ભજુઃ॥ ૫૩૦૧॥
MSS@5302@1આલાન વ ષવેૈતા દ ત ભ ર્ક્ષપઙ્ક્તયઃ ।
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MSS@5302@2સુ્ફરત્ કટકટારાવં પાત્ય તે કૃત ચ કૃતૈઃ॥ ૫૩૦૨॥
MSS@5303@1આલાનમનુ્મૂલ્ય સખુા ભધાનં તા યનાગે ગમનાેદ્યતેઽ મન્ ।
MSS@5303@2પલાિયતે કા મગણેઽઙ્ગનાનાં િવમદર્ભીત્યેવ કુચાઃ પત ત॥ ૫૩૦૩॥
MSS@5304@1આલાને ગ્ હ્યતે હ તી વા વ ગાસુ ગ્ હ્યતે ।
MSS@5304@2હૃદયે ગ્ હ્યતે નાર યદ દં ના ત ગ યતામ્॥ ૫૩૦૪॥
MSS@5305@1આલાપં કલક ઠકા ન કુ તે ક રા ન ધીર વિન વ્યાહારં કલય ત
કાેમલ ગરઃ કૂજ ત નાે બિહણઃ ।
MSS@5305@2નીરાડ બરદુિદના બરતલે દૂરે દ્વરેફ વિનઃ કાકાઃ કેવલમવે
કેઙૃ્કતરવૈઃ કુવર્ ત કણર્ વરમ્॥ ૫૩૦૫॥
MSS@5306@1આલાપઃ મતકાૈમુદ સહચરાે દૃ ષ્ટઃ પ્રહષા વલા
ભ્રૂ ર્ત્યા વરદ ક્ષતા ચરણયાે યાર્સઃ સમે ભઙ્ગુરઃ ।
MSS@5306@2વેશષેુ ક્ષ ણક હા મદિવધેબર્ ધાે ન વાદાશ્રયસ્ ત વ્યા
નૈકિવકારભૂમર્ધુમદપ્રાયાે મદઃ સૂ્ફજર્ ત॥ ૫૩૦૬॥
MSS@5307@1આલાપમા લિનકરસ્ય િનશ ય ભીતા મુગ્ધા િવલાેક્ય વદનં મુકુરં જહા ત ।
MSS@5307@2મ દં ન િનશ્વ સ ત મન્મથવેદનાતાર્ ક રે દુ મા ત ભયાત્ િકમુ મન્ન
ભપૂ॥ ૫૩૦૭॥
MSS@5308@1આલાપયત્યકાયાર્ ણ િક ચદાખ્યા ત વા વયમ્ ।
MSS@5308@2યા ન પ્રયા ત શયનં સા યનુ પન્નસ હા॥ ૫૩૦૮॥
MSS@5309@1આલાપાદ્ ગાત્રસં પશાર્ત્ સસંગાર્ત્ સહભાજેનાત્ ।
MSS@5309@2આસનાચ્ શયનાદ્ યાનાત્ પાપં સકં્રમતે ણામ્॥ ૫૩૦૯॥
MSS@5310@1આલાપાન્ ભ્રૂિવલાસાે િવરલય ત લસદ્બાહુિવ ક્ષ પ્તયાતં નીિવગ્ર થ પ્ર થ ા
પ્રતનય ત મનાઙ્મ યિન ાે િનત બઃ ।
MSS@5310@2ઉ પુ ય પાશ્વર્મૂચ્છર્ કુચ શખરમુરાે નનૂમ તઃ મરેણ ષ્ટા
કાેદ ડકાેટ ા હિરણ શશદુશૃાે દૃ યતેયાવૈનશ્રીઃ॥ ૫૩૧૦॥
MSS@5311@1આલાપૈમર્ધુરૈશ્ચ કા શ્ચદપરાનાલાેિકતૈઃ સ મતૈર્ અ યાન્
િવભ્રમક પના ભિરતરાનઙ્ગૈરનઙ્ગાે વલૈઃ ।
MSS@5311@2આચારૈશ્ચતુરૈઃ પરાન ભનવૈર યાન્ ભ્રવુઃ ક પનૈર્ ઇ થં કાશ્ચન
ર જય ત સદુશૃાે મ યે મન વ યથા॥ ૫૩૧૧॥
MSS@5312@1આ લ કપા લિન જિટલે પત્યાવત્યાગ્રહૈ તવાલ મ ત ।
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MSS@5312@2હરગત મ ત દુઃસહમિપ મુહુરિપ મખુરાિન્નગાદય ત ગાૈર ॥ ૫૩૧૨॥
MSS@5313@1આ લ ક પય પુરઃ કરદ પં ચ દ્રમ ડલ મ ત પ્ર થતને ।
MSS@5313@2ન વનને િપિહતં મમ ચ ર્ મઙ્ક્ષુ પા ડુરતમાેગુલકેન॥ ૫૩૧૩॥
MSS@5314@1આ લઙ્ગત્ય યમ યં રમય ત વચસા લીલયા વીક્ષતેઽ યં રાેિદત્ય યસ્ય
હેતાેઃ કલય ત શપથૈર યમ યં ણાે ત ।
MSS@5314@2શતેે ચા યને સાધ શમનમપુગતા ચ તયત્ય યમ યં સ્ત્રીમાયા
દુશ્ચિરત્રા જગદિહતકર કેન કષ્ટેન ષ્ટા॥ ૫૩૧૪॥
MSS@5315@1આ લઙ્ગદા ય ગાપેી ં તદ્બાહંુ સહિરરંસયાધાય ।
MSS@5315@2શ્રુ વે ત િન શ્ચનાે યહમ્ અઙ્ ગષુ દુવાર્રતામ્ અનઙ્ગસ્ય॥ ૫૩૧૫॥
MSS@5316@1આ લઙ્ગનાધરસધુારસપાનવક્ષાે- િન પીડનાિદિવિધર તુ િવદૂરત તે ।
MSS@5316@2ય વં િવલાેકય સ ચ ચલદઙ્ૃિનપાતૈર્ અેતાવતવૈ હિરણા ક્ષ વયં
કૃતાથાર્ઃ॥ ૫૩૧૬॥
MSS@5317@1આ લઙ્ગ તે મલયજત ના વજ તે વના તાન્ આ ચ્છ તે ચરપિર ચતાન્
માલયાન્ િનઝર્રાૈઘાન્ ।
MSS@5317@2અદ્ય સ્થ વા દ્રિવડમિહલા ય તરે શ્વઃ પ્રભાતે પ્રસ્થાતારાે મલયમ તઃ
કુવર્તે સિંનધાનમ્॥ ૫૩૧૭॥
MSS@5318@1આ લઙ્ગ તાે વસધુાં િનજખુરદ લતા મવાનનુેતુમમી ।
MSS@5318@2વદનિવગતચરણા ઇવ સલંક્ષ્ય તે જવાદશ્વાઃ॥ ૫૩૧૮॥
MSS@5319@1આ લઙ્ગન્ન તસાૈરભાનવયવાન્ બ બાધરં પાટલં ચુ બન્નાકલયન્
પયાેધરતટ ં શ ◌ૃ વન્ તં હાંસકમ્ ।
MSS@5319@2પ યન્ વાિનશમાયતાં દશૃમપુસુ્કવ લવઙ્ગીરસં બાલાયાં
સકલતુર્સગંમસખંુ ધ યઃ પરં મ યતે॥ ૫૩૧૯॥
MSS@5320@1આ લઙ્ગન્ શમઙ્ગકાિન સદુશૃામાસ્યાિન ચુ બં નયન્
વક્ષાે ે િનત બક ઠનખરશ્રી ચત્રભાવં નયન્ ।
MSS@5320@2 બ બાેષ્ઠા તમાિપબ છ થલયન્ નીવી ં કરક્ર ડના-
સઙ્ગનેા તસહાસકે લપરમઃ વૈરં િવ ચક્ર ડ ના॥ ૫૩૨૦॥
MSS@5321@1આ લઙ્ગયત્યનનુયત્યવચુ બયત્યા- — લાેકયત્યનુ જત્યવગૂહતે ચ ।
MSS@5321@2પાશ્વ િવલાેકય ત મન્મથભાવ ભન્ના શૂ યા તરા મર ત કે લકૃતં
સમ તમ્॥ ૫૩૨૧॥
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MSS@5322@1આ લઙ્ગસે ચા લતાં લવઙ્ગીમ્ આચુ બસે ચા બુ જની ં ક્રમેણ ।
MSS@5322@2તાં ચૂતવ લી ં મધપુ પ્રકામં સતંાડયસ્યવે પદૈઃ િકમેતત્॥ ૫૩૨૨॥
MSS@5323@1આ લઙ્ ગત તત્ર ભવાન્ સાપંરાયે જય શ્રયા ।
MSS@5323@2આશીઃપરંપરાં વ દ્યાં કણ કૃ વા કૃપાં કુ ॥ ૫૩૨૩॥
MSS@5324@1આ લઙ્ ગતાઃ પરૈયાર્ ત પ્ર ખલ ત સમે પ થ ।
MSS@5324@2અવ્યક્તાિન ચ ભાષ તે ધિનનાે મદ્યપા ઇવ॥ ૫૩૨૪॥
MSS@5325@1આ લઙ્ગ્ય પવૂાર્મનુગ્ હ્ય યા યાં સાૈ યાં સમાલાેક્ય સહસ્રભાનુઃ ।
MSS@5325@2સ યા શ્રતાેઽ યાપ િનપાતમ ધાૈ તદ્ વા ણીસઙ્ગફલં ચકા ત॥ ૫૩૨૫॥
MSS@5326@1આ લઙ્ગ્ય મધુરહંુકૃ તમ્ અલસાે ન્મષદ ક્ષણાં રહઃ કા તામ્ ।
MSS@5326@2યદ્ બાેધય ત સપુ્તાં જન્મિન યનૂાં તદેવ ફલમ્॥ ૫૩૨૬॥
MSS@5327@1આ લઙ્ગ્ય મ દરે ર યે સદાન દિવધાિયિન ।
MSS@5327@2કા તા કા તં કુરઙ્ગાક્ષી કુ ભકુ ભપયાેધરા॥ ૫૩૨૭॥
MSS@5328@1આ લ પા લલ લતાૈ તવ ભાતઃ ક ણકારસખક ણ કપાેલાૈ ।
MSS@5328@2પદ્મજેન ર તપ ચબાણયાેર્ દપર્ણાિવવ સવુણર્િન મતાૈ॥ ૫૩૨૮॥
MSS@5329@1આ લ બા લશતયા બ લર મૈ દ યતાં બ લભજેુ ન કદાિપ ।
MSS@5329@2કેવલં િહ કલક ઠ શશનૂામ્ અેષ અેવ કુશલષેુ િનદાનમ્॥ ૫૩૨૯॥
MSS@5330@1આ લિદવ્યાષૈધી પ્રાેક્તા સૂ મક ટકસં તા ।
MSS@5330@2િવમુચ્યતે િવષૈઃ પ્રાણી પી વા તાેયને ત જટામ્॥ ૫૩૩૦॥
MSS@5331@1આલીચા લતપ દ્મનીદલચલ સવાર્ઙ્ગમઙ્ગીકૃત્ અ-

વાઙ્ગા લઙ્ગનમમર્ર કૃતનવા ભાે લશ યા ચરાત્ ।
MSS@5331@2ચૈત યં કથમ યપુેત્ય શનકૈ ન્મીલ્ય નતે્રા ચલં બાલા કેવલમવે
શૂ યહૃદયા શૂ યં જગત્ પ ય ત॥ ૫૩૩૧॥
MSS@5332@1આલી ભઃ શપથૈરનેકકપટૈઃ કુ ેદરં નીતયા શૂ યં તચ્ચ
િનર ક્ષ્ય િવ ભતયા ન પ્ર સ્થતં ન સ્થતમ્ ।
MSS@5332@2 ય તાઃ િકતુ નવાેઢનીરજદશૃા કુ પેક ઠે ષા
તાદગૃ્ ઙ્ગકદ બડ બરચમ કાર શાે દષૃ્ટયઃ॥ ૫૩૩૨॥
MSS@5333@1આલી ભઃ સહ ભા ષતં િકમિપ તદ્વત્માર્િપ સવંી ક્ષતં પ ચષેુઃ
કુસમુૈરપૂ જ કથમ યાધાય ચત્તે મનાક્ ।
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MSS@5333@2તનેાિપ પ્રય ચેત્ તથા મિય કૃપાકાપર્ યમાલ બસે પ્રાણેશ પ્રબલં
તદત્ર િન ખલં ત પ્રા તકૂલ્યં િવધેઃ॥ ૫૩૩૩॥
MSS@5334@1આલીષુ કેલીરભસને બાલા મુહુમર્માલાપમપુાલપ તી ।
MSS@5334@2આરાદુપાક યર્ ગરં મદ યાં સાૈદા મનીયાં સષુમામયાસીત્॥ ૫૩૩૪॥
MSS@5335@1આલખે્યં ગગને લખા મ બ સનીસતૂ્રવૈર્યા ય બરં વ ાલાેિકતમાનયા મ
કનકં ગ્ર ા મ વપં્ર િહમૈઃ ।
MSS@5335@2ઇત્યાદ્યુક્તમિપ સુ્ફટં જડમ ત ર્ના ત સતં્ય પાે ય તાદકૃ્ત્રપયા
ન વ ક્ત સ ગતપ્રાૈિઢઃ પરં વ ચ્યતે॥ ૫૩૩૫॥
MSS@5336@1આલખે્યં િનજમુ લલખે િવજને સાે લખેયા રેખયા સકં પાનકરાેદ્
િવક પબહુલાક પાનન પાનિપ ।
MSS@5336@2અદ્રાક્ષીદપરપ્ર પ તમતં ચકે્ર ચ તીવં્ર વ્રતં વિન્નમાર્ણિવધાૈ
િકયન્ન િવદધે બદ્ધાવધાનાે િવિધઃ॥ ૫૩૩૬॥
MSS@5337@1આલાેક અેવ િવમખુી ક્વ ચદિપ િદવસે ન દ ક્ષણા ભવ સ ।
MSS@5337@2છાયવે તદિપ તાપં વમવે મે હર સ માનવ ત॥ ૫૩૩૭॥
MSS@5338@1આલાેકત્ર તનાર કૃતસભયમહાનાદધાવ જનાૈઘ-
વ્યાપ્તદ્વારપ્રદેશપ્રચુરકલકલાકણર્ન ત ધચ ઃ ।
MSS@5338@2કાષં્ઠ દ ડં ગ્ હાણેત્ય તમખુરમખુૈ તાિડતાે લાેષ્ટઘાતૈર્ ભીતઃ
સપા ગ્ હસ્યાનિધગતિવવરઃ કાેણતઃ કાેણમે ત॥ ૫૩૩૮॥
MSS@5339@1આલાેકદાનાચ્ચ માન્ પ્રભાયુક્તાે ભવને્ નરઃ ।
MSS@5339@2તાન્ દ વા નાપેિહસતે ન હરેન્ નાપેનાશયેત્॥ ૫૩૩૯॥
MSS@5340@1દ પહતાર્ ભવેદ ધ તમાેગ તરસપુ્રભઃ ।
MSS@5340@2દ પપ્રદઃ વગર્લાેકે દ પમાલી િવરાજતે॥ ૫૩૪૦॥
MSS@5341@1આલાેકમાગ સહસા વ્રજ ત્યા કયા ચદુદ્વષે્ટનવા તમાલ્યઃ ।
MSS@5341@2બદંુ્ધ ન સભંાિવત અેવ તાવત્ કરેણ દ્ધાેઽિપ ચ કેશપાશઃ॥ ૫૩૪૧॥
MSS@5342@1આલાેકય ત પ થાનં દાસ્યતીત્યાગતઃ િકલ ।
MSS@5342@2રચયત્યાદરાદ્ વેણી ં યિદ ના યવૈર્શીકૃતા॥ ૫૩૪૨॥
MSS@5343@1આલાેકય ત પયાેધરમ્ ઉપમ દરમ ભનવા બુભરનીલમ્ ।
MSS@5343@2દિયતાર ચત ચતાનલ- ધૂમાેદ્ગમશઙ્કયા પ થકઃ॥ ૫૩૪૩॥
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MSS@5344@1આલાેકયેદ્ બુ દ્ધગુણાપેપન્નૈશ્ ચરૈશ્ચ દૂતૈશ્ચ પરપ્રચારમ્ ।
MSS@5344@2અેતૈિવયુક્તાે ભવ ત ક્ષતી દ્રાે જનૈરનતે્રૈશ્ચ સમાનધમાર્॥ ૫૩૪૪॥
MSS@5345@1અલાેકવ તઃ સ ત્યેવ ભૂયાંસાે ભાસ્કરાદયઃ ।
MSS@5345@2કલાવાનવે તુ ગ્રાવદ્રાવકમર્ ણ કમર્ઠઃ॥ ૫૩૪૫॥
MSS@5346@1આલાેકિવશાલા મે સહસા ત મરપ્રવેશિવ ચ્છન્ના ।
MSS@5346@2ઉન્મી લતાિપ દૃ ષ્ટર્ િનમી લતવેા ધકારેણ॥ ૫૩૪૬॥
MSS@5347@1આલાેકા તાત્ પ્ર તહતતમાે ત્તરાસાં પ્ર નાં તુલ્યાેદ્યાેગ તવ
િદનકૃતશ્ચાિધકારાે મતાે નઃ ।
MSS@5347@2 તષ્ઠત્યેષ ક્ષણમિધપ તજ્યા તષાં વ્યાેમમ યે ષષે્ઠ ભાગે વમિપ
િદવસસ્યાત્મન છ દવત ॥ ૫૩૪૭॥
MSS@5348@1આલાેકાવિધ યદ્વશને સગુ ત િવ દ ત ભૂતા યસાૈ દૃ ષ્ટ નેહવશને
સા િવતનુતે વંશે ભજુઙ્ગભ્રમમ્ ।
MSS@5348@2દક્ષા ભાે ગષુ કેષુ ચદ્ િવષ મતાં દૃ ષ્ટ િનહ તું ક્ષણાત્ તાન યાશુ
િવનાશયેત્ ક્ષણ ચઃ કા ચત્ ક્ષણસૂ્ફજર્થુઃ॥ ૫૩૪૮॥
MSS@5349@1આલાેિકતં ગ્ હ શખ ડ ભ કલાપૈર્ હંસિૈયયાસુ ભરપાકૃતમનુ્મનસૈ્કઃ
।
MSS@5349@2આકા લકં સપિદ દુિદનમ તિરક્ષમ્ ઉ ક ઠતસ્ય હૃદયં ચ સમં
ણ દ્ધ॥ ૫૩૪૯॥

MSS@5350@1આલાેકૈર તપાટલૈરચરમાં િવ તારયદ્ ભિદશં
નક્ષત્રદ્યુ તમા ક્ષપદ્ ભર ચરાદાશઙ્ક્ય સયૂાદયમ્ ।
MSS@5350@2પુ ભૂય ભયાિદવા ધતમસં મ યે દ્વરેફચ્છલાન્
મીલન્નીલસરાે હાેદરકુટ કાેણા તરે લીયતે॥ ૫૩૫૦॥
MSS@5351@1આલાેક્ય કાેમલકપાેલતલા ભ ષક્ત- વ્યક્તાનુરાગસભુગામ ભરામમૂ તમ્ ।
MSS@5351@2પ યષૈ બાલ્યમ ત ત્ય િવવતર્માનઃ શ ◌ૃઙ્ગારસીમિન તરઙ્ ગતમાતનાે ત
॥ ૫૩૫૧॥
MSS@5352@1આલાેક્ય ચ દ્રમસમ યુિદતં સમ તાદ્ ઉદ્વે લદૂ મિવચલ કલશા બુરાશઃે ।
MSS@5352@2િવ વ ગ્વસાિરપરમા પરંપરૈવ જ્યાે નાત્મના જગિદદં ધવલીકરાે ત
॥ ૫૩૫૨॥
MSS@5353@1આલાેક્ય ચકુરિનકરં સતતં સમુનાેઽિધવાસયાેગ્યં તે ।
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MSS@5353@2કામાે િનજં િનષઙ્ગં પિર ત્યા શ ત સાશઙ્કઃ॥ ૫૩૫૩॥
MSS@5354@1આલાેક્ય પાણી સિુવ જ્ય નતે્રે ત પાત્ સમુ થાય િવધાય ભષૂામ્ ।
MSS@5354@2આચુ બ્ય કા તં પિરધાય વાસાે યા તી સલ હૃદયં દુનાે ત॥ ૫૩૫૪॥
MSS@5355@1આલાેક્ય પ્રયતમમંશકેુ િવનીવાૈ યત્તસ્થે ન મતમખુે દુ માનવત્યા ।
MSS@5355@2તન્નનંૂ પદમવલાેકયાંબભવૂે માનસ્ય દુ્રતમપયાનમા સ્થતસ્ય॥ ૫૩૫૫॥
MSS@5356@1આલાેક્ય સુ દિર મખંુ તવ મ દહાસં ન દ મ દમરિવ દિધયા મ લ દાઃ ।
MSS@5356@2િક ચા સતા ક્ષ ગલા છનસભં્રમેણ ચ ચપૂુટં ચટુલય ત
ચરં ચકાેરાઃ॥ ૫૩૫૬॥
MSS@5357@1આલાેચનં ચ વચનં ચ િનગૂહનં ચ યાસાં મરન્ન તવત્ સરસં
કૃશ વમ્ ।
MSS@5357@2તાસાં િકમઙ્ગ િપ શતાસ્રપુર ષપાત્રં ગાતં્ર મરન્ ગદશૃાં ન
િનરાકુલાેઽ સ॥ ૫૩૫૭॥
MSS@5358@1આલાેચ્ય વાક્યં વયમ તરાત્મા હૃષ્ટઃ પરાન દ મવ પ્રિવષ્ટઃ ।
MSS@5358@2પ્રાયેણ ભાવીિન ભવ ત વ તૂ ય્ આલાેચ્યમાનાિન મનાેહરા ણ॥ ૫૩૫૮॥
MSS@5359@1આલાેડ્ય સવર્શાસ્ત્રા ણ પુરાણા યુત્તમાેત્તમાઃ ।
MSS@5359@2િવ ચ ત્ય સવર્ભૂતષેુ દયાં કુવર્ ત સાધવઃ॥ ૫૩૫૯॥
MSS@5360@1આલાેડ્ય સવર્શાસ્ત્રા ણ િવચાયવં પનુઃ પનુઃ ।
MSS@5360@2ઇદમેકં સિુન પન્નં યેયાે નારાયણઃ સદા॥ ૫૩૬૦॥
MSS@5361@1આલાેલામલકાવલી ં િવલુ લતાં બભ્રચ્ચલ કુ ડલં
િક ચ ષ્ટિવશષેકં તનુતરૈઃ વેદા ભસાં લકૈઃ ।
MSS@5361@2ત વ્યા યત્ સરુતા તતા તનયનં વક્ત્રં ર તવ્યત્યયે તત્ વાં પાતુ
ચરાય િક હિરહરબ્રહ્માિદ ભદવતૈઃ॥ ૫૩૬૧॥
MSS@5362@1આલાેલૈ પગ યતે મધુકરૈઃ કેશષેુ માલ્યગ્રહઃ કા તઃ કાિપ કપાેલયાેઃ
પ્રથયતે તા બૂલમ તગર્તમ્ ।
MSS@5362@2અઙ્ગાનામનુલપેનં પિરમલૈરાલપેનપ્રિક્રયા વષેઃ કાેઽિપ
સરાજેસુ દરદશૃઃ સતૂે સખંુ ચ ષાેઃ॥ ૫૩૬૨॥
MSS@5363@1આલાેિહતમાકલયન્ ક દલમુ ક પતં મધુકરેણ ।
MSS@5363@2સં મર ત પ થષુ પ થકાે દિયતાઙ્ગુ લતજર્નાલ લતમ્॥ ૫૩૬૩॥
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MSS@5364@1આવક્ત્રે દુ તદઙ્ગમવે જતઃ સ્રષુ્ટઃ સમગ્રિ વષાં કાષેઃ
શાષેમગાદગાધજગતી શ પેઽિપ ના પાિયતઃ ।
MSS@5364@2િનઃશષેદ્યુ તમ ડલવ્યયવશાદ ષ લભૈ ત્ અત્તન-ૂ શષેઃ કેશમયઃ
િકમ ધતમસ તાેમૈરભૂિન્ન મતઃ॥ ૫૩૬૪॥
MSS@5365@1આવ સરમિહભી તર્ ન સ્યાદ્ અસ્ય પ્રભાવેણ ।
MSS@5365@2શકુનાસાં ચ િપબેદ્ યાે જલિપષ્ટાં તસ્ય ભીનાર્ ત॥ ૫૩૬૫॥
MSS@5366@1આવયાેયાધમખુ્યા યાં મદથર્ઃ સા યતા મ ત ।
MSS@5366@2ય મન્ પણઃ પ્રિક્રયતે સ સિંધઃ પુ ષા તરઃ॥ ૫૩૬૬॥
MSS@5367@1આવ જત ઇવ િવનયાદ્ ઈષન્મધુર મતાનનસરાજેઃ ।
MSS@5367@2અઙ્કાિપતકરયુગલઃ કલય ત િવજ્ઞ પ્તમી ક્ષતાે પતેઃ॥ ૫૩૬૭॥
MSS@5368@1આવ જતા િક ચદ્ ઇવ તના યાં વાસાે વસાના ત ણાકર્રાગમ્ ।
MSS@5368@2પયાર્પ્તપુ પ તબકાવનમ્રા સચંાિરણી પ લિવની લતવે॥ ૫૩૬૮॥
MSS@5369@1આવ જતાલકા લ શ્વાસાે ક પ તનાિપતૈકભજુમ્ ।
MSS@5369@2શયનં ર તિવવશતનાેઃ મરા મ શ થલાંશકંુ તસ્યાઃ॥ ૫૩૬૯॥
MSS@5370@1આવતર્ઃ કકુદે યસ્ય કકુદ સ ઉદાહૃતઃ ।
MSS@5370@2મુ કેણૈકેન યુક્ત તુ હય વેકા ડસં જ્ઞતઃ॥ ૫૩૭૦॥
MSS@5371@1આવતર્ઃ સશંયાનામ્ અિવનયભવનં પત્તનં સાહસાનાં દાષેાણાં
સિંનધાનં કપટશતમયં ક્ષતે્રમપ્રત્યયાનામ્ ।
MSS@5371@2 વગર્દ્વારસ્ય િવઘં્ન નરકપુરમખંુ સવર્માયાકર ડં સ્ત્રીય તં્ર
કેન ષં્ટ િવષમ તમયં પ્રા ણલાેકસ્ય પાશઃ॥ ૫૩૭૧॥
MSS@5372@1આવતર્ ઇવ તાેયસ્ય જ્ઞાનાવતા યદાકુલઃ ।
MSS@5372@2 ચત્તમાસ કૃતાવતર્મ્ ઉપસગર્ઃ સ ઉચ્યતે॥ ૫૩૭૨॥
MSS@5373@1આવતર્ અેવ ના ભ તે નતે્રે નીલસરાે હે ।
MSS@5373@2તરઙ્ગા વલય તને વં લાવ યા બુવાિપકા॥ ૫૩૭૩॥
MSS@5374@1આવતર્શાેભા નતના ભકા તેર્ ભઙ્ગ્યાે ભ્રવુાં દ્વ દ્વચરાઃ તનાનામ્ ।
MSS@5374@2 તાિન પાવયવાપેમાના ય્ અદૂરવત િન િવલા સનીનામ્॥ ૫૩૭૪॥
MSS@5375@1આવ તનઃ શભુફલપ્રદશુ ક્તયુક્તાઃ સ પન્નદેવમણયાે તર ધ્રભાગાઃ
।
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MSS@5375@2અશ્વાઃ યધવુર્સમુતીમ તરાેચમાનાસ્ તૂણ પયાેધય ઇવાે મ ભરાપત તઃ
॥ ૫૩૭૫॥
MSS@5376@1આવતરાતપર્ણ- શાેભાં િડ ડીરપા ડુરૈદર્ધતી ।
MSS@5376@2ગાય ત મખુિરતસ લલા પ્રયસગંમમઙ્ગલં સરુસા॥ ૫૩૭૬॥
MSS@5377@1આવત્યર્ ક ઠં સચયને સ યગ્ આબદ્ ય વક્ષાે હકુ ભયુગ્મમ્ ।
MSS@5377@2કાસાૈ કરાલ બતતૈલપાત્રા મ દં સમાસીદ ત સુ દર ં તામ્॥ ૫૩૭૭॥
MSS@5378@1આવત્યર્ યાે મુહુમર્ તં્ર ધારયેચ્ચ પ્રયત્નતઃ ।
MSS@5378@2અપ્રયત્ન તાે મ ત્રઃ પ્રચલન્ન ગ્ વદ્ દહેત્॥ ૫૩૭૮॥
MSS@5379@1આવાચાં વ્યક્તતાયાઃ કિવપદિવષયે વાચચષ્ટે સમ યાે મુક્તા મા ભનર્
કાેઽિપ મરપદમવનાૈ સં તુતઃ સત્યમેતત્ ।
MSS@5379@2 મ યૈતદ્ ભાેઃ કથં રે નનુ શતમકૃથાઃ કુ તલે દ્રસ્ય તત્તત્
કાવ્ય તાતે્રા ણ િધક્ વાં જડમય ન મનાેરેવ મૂ તપ્રભેદઃ॥ ૫૩૭૯॥
MSS@5380@1આવા ત સુ્ફિટત પ્રયઙ્ગુસરુ ભન હારવાિરચ્છલાત્ વચ્છ દં કમલાકરેષુ
િવિકરન્ પ્રચ્છન્નવિહ્નચ્છટાઃ ।
MSS@5380@2પ્રાતઃ કુ દસ દ્ધદશર્નરસપ્રી તપ્રકષા લસન્
માલાકારવધૂકપાેલપુલકસ્થૈયર્ક્ષમાે મા તઃ॥ ૫૩૮૦॥
MSS@5381@1આવાસઃ િકલિક ચતસ્ય દિયતાઃ પાશ્વ િવલાસાલસાઃ કણ કાેિકલકા મનીકલરવઃ
મેરાે લતામ ડપઃ ।
MSS@5381@2ગાેષ્ઠ સ કિવ ભઃ સમં ક તપયૈમુર્ગ્ધાઃ સતાંશાેઃ કરાઃ કેષાં ચત્
સખુય ત ચાત્ર હૃદયં ચતૈ્રે િવ ચત્રાઃ સ્રજઃ॥ ૫૩૮૧॥
MSS@5382@1આવાસઃ િક્રયતાં ગાઙ્ગે પાપવાિર ણ વાિર ણ ।
MSS@5382@2 તનમ યે ત યા વા મનાેહાિર ણ હાિર ણ॥ ૫૩૮૨॥
MSS@5383@1આવાસઽે મન્ િવદગ્ધાઃ ક્વ ચદિપ ન િવભાે નાિપ િનદ્રાપેભાેગ- યાેગ્ય વં
સ્ર તરાસ્થા િવલયમપુગતા સમંખુે િવદ્યુદેષા ।
MSS@5383@2પ્રાેદં્યશ્ચાયં પયાે ત્ તિદ ત યિદ ચનશવાસતેદા વેત્ય્ ઉક્તઃ
પા થઃ સદુત્યા હતમદનભય તત્ર મુગ્ધાેઽ તમુગ્ધઃ॥ ૫૩૮૩॥
MSS@5384@1આવાસાે સકુપ ક્ષણઃ કલ તં ક્રામ ત ક્ષાલયાન્
કા તાભાિવિવયાેગભી રિધકં ક્ર દત્યયં કાતરઃ ।
MSS@5384@2ચક્રાહ્વાે મધપુાઃ સરાજેગહનં ધાવ ત્યુલૂકાે મુદં ધત્તે ચા ણતાંગતાે
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રિવરસાવ તાચલં ચુ બ ત॥ ૫૩૮૪॥
MSS@5385@1આવાસાે િવિપનાયતે પ્રયસખીમાલાિપ લાયતે તાપાેઽિપ શ્વ સતને
દાવદહન વાલાકલાપાયતે ।
MSS@5385@2સાિપ વ દ્વરહેણ હ ત હિરણી પાયતે હા કથં ક દપાઽિપ યમાયતે
િવરચયઞ્ શાદૂર્લિવક્ર િડતમ્॥ ૫૩૮૫॥
MSS@5386@1આ િવ યાદા િહમાદ્રિવર ચતિવજય તીથર્યાત્રાપ્રસઙ્ગાદ્ ઉદ્ગ્રીવષેુ પ્રહતાર્
પ તષુ િવનમ ક ધરેષુ પ્રસન્નઃ ।

MSS@5386@2આયાર્વત યથાથ પનુરિપ કૃતવાન્ લેચ્છિવચ્છેદના ભર્ દેવઃ
શાકંભર દ્રાે જગ ત િવજયતે બીસલઃ ક્ષાે ણપાલઃ॥ ૫૩૮૬॥
MSS@5387@1આિવભર્વ ત નાર ણાં વયઃ પયર્ તશશૈવમ્ ।
MSS@5387@2સહૈવ િવિવધૈઃ પુંસામ્ અઙ્ગ ને્માદિવભ્રમૈઃ॥ ૫૩૮૭॥
MSS@5388@1આિવભર્વ તી પ્રથમં પ્રયાયાઃ સાેચ્છ્વાસમ તઃકરણં કરાે ત ।
MSS@5388@2સતંાપદગ્ધસ્ય શખ ડયનૂાે ષ્ટેઃ પુર તાદ ચરપ્રભવે॥ ૫૩૮૮॥
MSS@5389@1આિવભાર્વિદને ન યને ગ ણતાે હેતુ તનીયાનિપ ક્ષીયેતાિપ ન ચાપરાધિવિધના
નત્યા ન યાે વધર્તે ।
MSS@5389@2પીયષૂપ્ર તવેિદન સ્ત્રજગતીદુઃખદુ્રહઃ સાપં્રતં પ્રે ણ તસ્ય ગુરાેઃ
કથં નુ કરવૈ વાઙ્િનષ્ઠતાલાઘવમ્॥ ૫૩૮૯॥
MSS@5390@1આિવભૂર્તં ચતુધાર્ યઃ કિપ ભઃ પિરવાિરતઃ ।
MSS@5390@2હતવાન્ રાક્ષસાનીકં રામં દાશર થ ભજે॥ ૫૩૯૦॥
MSS@5391@1આિવભૂર્તજ્યાે તષાં બ્રાહ્મણાનાં યે વ્યાહારા તષેુ મા સશંયાે ભૂત્ ।
MSS@5391@2ભદ્રા હ્યષેાં વા ચ લ મીિન ષક્તા નૈતે વાચં િવ લુતાથા વદ ત
॥ ૫૩૯૧॥
MSS@5392@1આિવભૂર્તિવપા ડુરચ્છિવ મખંુ ક્ષામા કપાેલસ્થલી સવ્યાપારપિરશ્લથે
ચ નયનેઽનુ સાહમુગ્ધં વપુઃ ।
MSS@5392@2 યામીભૂતમખંુ પયાેધરયુગં મ યઃ વભાવાે ચ્છ્ર તાે તા યવૈ
મનાેહરાકૃ તરહાે ગભાદયે સભુ્રવુઃ॥ ૫૩૯૨॥
MSS@5393@1આિવભૂર્તાનુરાગાઃ ક્ષણમુદય ગરે જહાનસ્ય ભાનાેઃ પણર્ચ્છાયૈઃ
પુર તાદુપવનતરવાે દૂરમાશ્વવે ગ વા ।
MSS@5393@2અેતે ત મન્ િન ત્તાઃ પનુરપર ગિરપ્રા તપયર્ ત બ બે પ્રાયાે ત્યા ત્યજ ત
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પ્રચ લતિવભવં વા મનં સવેમાનાઃ॥ ૫૩૯૩॥
MSS@5394@1આિવભૂર્તે શ શિન તમસા મુચ્યમાનવે રાિત્રર્ નૈશસ્યા ચહુર્તભજુ ઇવ
છન્નભૂિયષ્ઠધૂમા ।
MSS@5394@2માેહેના તવર્રતનુિરયં લક્ષ્યતે મુક્તક પા ગઙ્ગા રાેધઃપતનકલષુા
ગ્ હ્ણતીવ પ્રસાદમ્॥ ૫૩૯૪॥
MSS@5395@1આિવભૂર્તાે જગ ત સષુમા પતાે ભાૈ તકેઽ મન્ જ્ઞાનાત્માસાૈ લસ ત ભગવાન્
િવષ્ટપે માનસીયે ।
MSS@5395@2પ્રાણાનાં વા વલ ત ભવુને પ્રસુ્ફટઃ શ ક્તમૂત્યાર્ પ્રેમદ્વારા
પ્રકિટતતનુભાર્સતે ચૈત્યલાેકે॥ ૫૩૯૫॥
MSS@5396@1આિવલપયાેધરાગ્રં લવલીદલપા ડુરાનનચ્છાયમ્ ।
MSS@5396@2તાિન િદનાિન વપુરભૂત્ કેવલમલસકે્ષણં તસ્યાઃ॥ ૫૩૯૬॥
MSS@5397@1આ િવવાહસમયાદ્ ગ્ હે વને શશૈવે તદનુ યાવૈને પનુઃ ।
MSS@5397@2 વાપહેતુરનપુા શ્રતાેઽ યયા રામબાહુ પધાનમષે તે॥ ૫૩૯૭॥
MSS@5398@1આિવશદ્ ભ ટ ઙ્ગણં ગૈર્ મૂલસકેસરસશૈ્ચ ક્ષકૈઃ ।
MSS@5398@2આશ્રમાઃ પ્રિવશદ ગ્ ધનેવાે બભ્ર ત શ્રયમુદ િરતાગ્ યઃ॥ ૫૩૯૮॥
MSS@5399@1આિવ કરાે ત ન નેહં રાગં બધ્ના ત નાે રતે ।
MSS@5399@2અ ભયુક્તા તુ મ દેચ્છા સા યકામા તુ કા મની॥ ૫૩૯૯॥
MSS@5400@1આિવ કુવર્િન્નવ નવનવનેાદરેણાનુરાગં સવાર્ઙ્ગીણં
સુ ચરિવરહાને્મૂ ચ્છતાયાં ન લ યામ્ ।
MSS@5400@2ત્રૈલાેક્યા ધીકરણ ત મરદ્વષેરાષેા ણ વં વ્યાકુવર્ન્ વા િકમયમુદયત્ય બરે
તગ્મરાે ચઃ॥ ૫૪૦૦॥
MSS@5401@1આિવ કૃતાન્ પરગુણાન્ કલય ત તૂ ણી ં દુશ્ચેતસાે બત િવદૂષિયતું
ન રાગાત્ ।
MSS@5401@2આકણર્ય ત િકલ કાેિકલકૂ જતાિન સધંાતુમવે િકલ સપ્તનલી ં િકરાતાઃ
॥ ૫૪૦૧॥
MSS@5402@1આિવષ્ટ ઇવ દુઃખને તદ્ગતને ગર યસા ।
MSS@5402@2સમ વતઃ ક ણયા પરયા દ નમુદ્ધરેત્॥ ૫૪૦૨॥
MSS@5403@1આ ણાે ત યિદ સા ગીદશૃી વા ચલે કુચકા ચનાચલમ્ ।
MSS@5403@2ભૂય અેવ બિહરે ત ગાૈરવાદ્ ઉન્નતાે ન સહતે તર સ્ક્રયામ્॥ ૫૪૦૩॥
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MSS@5404@1આ વતાે લાેચનમાગર્મા ૈ ર ેઽ ધકારસ્ય િવજૃ ભતસ્ય ।
MSS@5404@2શસ્ત્રક્ષતાશ્વ દ્વપવીરજન્મા બાલા ણાેઽભૂદ્ િધરપ્રવાહઃ॥ ૫૪૦૪॥
MSS@5405@1આ વાના ઝ ગ ત જઘનં મદ્દકૂુલા ચલને
પ્રેઙ્ખ ક્ર ડાકુ લતકબર બ ધનવ્યગ્રપા ણઃ ।
MSS@5405@2અધાચ્છ્વાસસુ્ફટનખપદાલંકૃતા યાં તના યાં દષૃ્ટા
ધાષ્્ટર્ય તનતમખુી માેહના તે મયા સા॥ ૫૪૦૫॥
MSS@5406@1આ તં જ્ઞાનમેતને જ્ઞાિનનાે િનત્યવૈિરણા ।
MSS@5406@2કામ પેણ કાૈ તેય દુ પૂરેણાનલને ચ॥ ૫૪૦૬॥
MSS@5407@1આ તા યિપ િનર તરમુચ્ચૈર્ યાે ષતામુર સજ દ્વતયને ।
MSS@5407@2રા ગણા મત ઇતાે િવ શદ્ ભઃ પા ણ ભજર્ગ્ િહરે હૃદયાિન॥ ૫૪૦૭॥
MSS@5408@1આ ત્ય શ્રીમદેના ધાન્ અ યાે યકૃતસિંવદઃ ।
MSS@5408@2 વૈરં હસ ત પાશ્વર્સ્થા બાલાને્મત્તિપશાચવત્॥ ૫૪૦૮॥
MSS@5409@1આવેદિયતુમ માકં કૃતજ્ઞ વં પ્રભું પ્ર ત ।
MSS@5409@2પ થાઃ શ્રેયસ્કરાે ના યઃ તૂ ણી ં તાષેેણ વતર્નાત્॥ ૫૪૦૯॥
MSS@5410@1આવેદ્યતામિવિદતં િકમથા યનુક્તં વક્તવ્યમા તર પેશમાય નાલમ્ ।
MSS@5410@2ઇત્યુચ્યતે િકમિપ તચ્છ્ર વણે િનધાતું માતઃ પ્રસીદ મલય વજપા ડ્યક યે
॥ ૫૪૧૦॥
MSS@5411@1આવપેતે ભ્રમ ત સપર્ ત માેહમે ત કા તં િવલાેકય ત કૂજ ત દ નદ નમ્ ।
MSS@5411@2અ તં િહ ભાનુમ ત ગચ્છ ત ચક્રવાક હા િવતેઽિપ મરણં પ્રયિવપ્રયાેગઃ
॥ ૫૪૧૧॥
MSS@5412@1આશઙ્ક્ય પ્રણ ત પટા તિપિહતાૈ પાદાૈ કરાેત્યાદરાદ્ વ્યાજેનાગતમા ણાે ત
હ સતં ન પષ્ટમુદ્વ ક્ષતે ।
MSS@5412@2મ યાલાપવ ત પ્રતીપવચના સખ્યા સમં ભાષતે ત વ્યા તષ્ઠતુ
િનભર્રપ્રણિયતા માનાેઽિપ ર યાેદયઃ॥ ૫૪૧૨॥
MSS@5413@1આશયા કૃતદાસાે યઃ સ દાસઃ સવર્દેિહનામ્ ।
MSS@5413@2આશા દાસીકૃતા યને તસ્ય દાસાયતે જગત્॥ ૫૪૧૩॥
MSS@5415@1આશાં કાલવતી ં કુયાર્ત્ કાલં િવઘે્નન યાજેયેત્ ।
MSS@5415@2િવગ્ ં િન મત્તતાે બ્રૂયાન્ િન મતં્ત ચાિપ હેતુતઃ॥ ૫૪૧૫॥
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MSS@5416@1આશાઃ કા ચનપુ પકુડ્મલકુલચ્છન્ના ન કાઃ માતલે
સાજૈ યા તવ ષ ભ તલિકતં સવે્યનૈર્ િક મ ડલમ્ ।
MSS@5416@2પ થાનઃ સુ ચરાપેચાર ચરૈવ્યાર્પ્તા ન કૈઃ સં તુતૈસ્ તષેામત્ર
વસ ત િનહ્નતુગુણાઃ કાલને યે માેિહતાઃ॥ ૫૪૧૬॥
MSS@5417@1આશાઃ ખવર્ય ગવર્યા તમખુરાનુન્નાિદનાે બિહણઃ સવાસ્ત્રાસય ગ જતૈઃ
કલ ગરાે હંસાન્ સમુ સારય ।
MSS@5417@2દ્રાગાસ્ક દય મત્રમ ડલમલં સદ્વત્મર્ સદૂંષય શ્રીમન્ન દ
નયત્યયં ન પવનાે યાવદ્ દશાં કામિપ॥ ૫૪૧૭॥
MSS@5418@1આશાઃ પૂરય ત શ્રયં િવતર ત ત્રૈલાેક્યતાપં હરત્ય્ અવ્યા તસચેનં
િવદધ ત પ્રી ત પરાં ત વ ત ।
MSS@5418@2અેતને પ્રસભં ચરં જલમુચા કાલને દૂર કૃતે પૂણ રાજિન
તમુ બણતમ તાેમાવશષંે જગત્॥ ૫૪૧૮॥

MSS@5419@1આશાઃ પ્રકાશય ત ય ત મરા ણ ભઙ્ વા બાેધં દશૃાં િદશ ત
ભૂિરગુણે વભીષ્ટઃ ।
MSS@5419@2ખેદાય યસ્ય ન પરાપેકૃ ત વટાટ ા ધીમાન્ નમસ્ય ત ન ક ત મનં
પ્રશસ્યમ્॥ ૫૪૧૯॥
MSS@5420@1આશાઃ પ્રસાદયતુ પુ યતુ વા ચકાેરાન્ કામં તનાેતુ કુમુદેષુ મુદં
સધુાંશઃુ ।
MSS@5420@2અેકઃ સ અેવ પરમુ કટરાહુદ ત- પત્રપ્રવેશસમદુઃખસખુઃ કુરઙ્ગઃ
॥ ૫૪૨૦॥
MSS@5421@1આશાઃ સતંમસાપેલપેમ લનાઃ પીયષૂગાૈરૈઃ કરૈર્
આ લ પન્નયમુદ્ગતૈિદવ મમાં કપૂર્રપૂરં જન્ ।
MSS@5421@2ચ દ્રશ્ચ દ્ર શલૈકકુિટ્ટમમયં ક્ષાેણીતલં ક પયન્ પ યાેદ્ગચ્છ ત
પાકપા ડુરશરચ્છાયાપેમેયચ્છિવઃ॥ ૫૪૨૧॥
MSS@5422@1આશાખિનરગાધેયં દુ પૂરા કેન પૂયર્તે ।
MSS@5422@2યા મહદ્ ભરિપ ક્ષપ્તૈઃ પૂરકૈરેવ ખ યતે॥ ૫૪૨૨॥
MSS@5423@1આશાખિનરગાધેયમ્ અધઃકૃતજગ ત્રયા ।
MSS@5423@2ઉદૃ્ધત્યાેદૃ્ધત્ય તત્રસ્થાન્ અહાે સદ્ ભઃ સમીકૃતા॥ ૫૪૨૩॥
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MSS@5424@1આશાગતર્ઃ પ્ર તપ્રા ણ ય મન્ િવશ્વમણપૂમમ્ ।
MSS@5424@2કસ્ય િક િકયદાયા ત થા યા િવષયૈ ષતા॥ ૫૪૨૪॥
MSS@5425@1આશાગ્ હીતા િવકલા ભવ ત હતત્રપા ય તગુણા ભમાનાઃ ।
MSS@5425@2ભ્રા ય ત મત્તા ઇવ નષ્ટસજં્ઞા દેહી તવાચ તરલ વભાવાઃ॥ ૫૪૨૫॥
MSS@5426@1આશાતુરગમા હ્ય િનતં્ય ધાવ ત યાચકઃ ।
MSS@5426@2ન ચા તઃ ન શ્રમાે હ્યસ્ય ન ગતાૈ નાિપ મ દતા॥ ૫૪૨૬॥
MSS@5427@1આશા ત હ ત સ દ્ધમ તકઃ ક્રાેધઃ શ્રયં હ ત યશઃ
કદયર્તા ।
MSS@5427@2અપાલનં હ ત પશૂશં્ચ રાજન્ન્ અેકઃ કુ્રદ્ધાે બ્રાહ્મણાે હ ત રાષ્ટ્રમ્
॥ ૫૪૨૭॥
MSS@5428@1આશા નામ નદ મનાેરથજલા ણાતરઙ્ગાકુલા રાગગ્રાહવતી િવતકર્િવહગા
ધૈયર્દુ્રમ વં સની ।
MSS@5428@2માેહાવતર્સદુુ તરા તગહના પ્રાેત્તુઙ્ગ ચ તાતટ તસ્યાઃ પારગતા િવશદુ્ધમનસાે
ન દ તુ યાેગીશ્વરાઃ॥ ૫૪૨૮॥
MSS@5429@1આશા નામ મનુ યાણાં કા શ્ચદાશ્ચયર્શ ◌ૃઙ્ખલા ।
MSS@5429@2યયા બદ્ધાઃપ્રધાવ ત મુક્તા તષ્ઠ ત કુત્ર ચત્॥ ૫૪૨૯॥
MSS@5430@1આશા િનષ્ઠા પ્ર તષ્ઠા મમ િકલ મિહલા તાસુ સાખૈ્યં કદા સ્યાદ્ યા પ્રા ત્યા
સા િવદ યાિદહ િકમિપ તથા મ યમા સા પરત્ર ।
MSS@5430@2આદ્યા સા નાેભયત્રા યહહ તદિપ િક સક્તતાં યા મ તસ્યાં યા
પ્રાૈઢ ાદપ્રગ ભે પ્ર તિદવસમુભે તે કદથ કરાે ત॥ ૫૪૩૦॥
MSS@5431@1આશાપાશિનબદ્ધાે ત્ય ત િક વા નરાે ન ધિનકપુરઃ ।
MSS@5431@2હતશલૈષૂસ્ય િવધેઃ કુત્ર િવધેયઃ સખુમપુૈ ત॥ ૫૪૩૧॥
MSS@5432@1આશાપાશિવમુ ક્તિનશ્ચલસખુા વાયત્ત ચત્ત સ્થ તઃ
નેહદ્વષેિવષાદલાેભિવર તઃ સતંાષે પં્ત મનઃ ।
MSS@5432@2 ચ તા િનત્યમિનત્યતાપિરચયે સઙ્ગેઽિપ િનઃસઙ્ગતા
સિંવ સકેિવવેકપૂતમનસા મત્યેષ માેક્ષક્રમઃ॥ ૫૪૩૨॥
MSS@5433@1આશાપાશશતૈબર્દ્ધાઃ કામક્રાેધપરાયણાઃ ।
MSS@5433@2ઈહ તે કામભાેગાથર્મ્ અ યાયનેાથર્સચંયાન્॥ ૫૪૩૩॥
MSS@5434@1આશાપાશશતૈબર્દ્ધા વાસનાભરવાિહનઃ ।
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MSS@5434@2કાયાત્ કાયમપુાયા ત ક્ષાદ્ ક્ષ મવા ડ ઃ॥ ૫૪૩૪॥
MSS@5435@1આશાપાશઃૈ પર તાઙ્ગા યે ભવ ત નરાેઽિદતાઃ ।
MSS@5435@2તે રાત્રાૈ શરેતે નવૈ તદપ્રા પ્તિવ ચ તયા॥ ૫૪૩૫॥
MSS@5436@1આશાિપશા ચકા માં ભ્રમય ત પિરતાે દશ વિપ િદશાસુ ।
MSS@5436@2 વીયે િપશાચવગ સવેાયૈ િક ન યાજેય સ॥ ૫૪૩૬॥
MSS@5437@1આશાિપશા ચકાિવષ્ટઃ પુરતાે યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
MSS@5437@2વ દતે િન દ ત તાૈ ત રાેિદ ત પ્રહસત્યિપ॥ ૫૪૩૭॥
MSS@5438@1આશા બલવતી કષ્ટા નૈરા યં પરમં સખુમ્ ।
MSS@5438@2આશાં િનરાશાં કૃ વા તુ સખંુ વિપ ત િપઙ્ગલા॥ ૫૪૩૮॥
MSS@5439@1આશા બલવતી રાજન્ િવપર તા િહ શ ◌ૃઙ્ખલા ।
MSS@5439@2યયા બદ્ધાઃ પ્રધાવ ત મુક્તા તષ્ઠ ત પઙ્ગવુત્॥ ૫૪૩૯॥
MSS@5440@1આશા ભઙ્ગકર પુંસામ્ અજેયારા તસિંનભા ।
MSS@5440@2ત માદાશાં ત્યજેત્ પ્રાજ્ઞાે યદ ચ્છેચ્ શાશ્વતં સખુમ્॥ ૫૪૪૦॥
MSS@5441@1આશાભરેણ િન ખલાશાસુ ધાવનમથાશાતકુ ભ ગિર વા ક્લેશાવહં
િવિવધદેશાટનં દ્રિવણલેશાયનાિપ વ તે ।
MSS@5441@2આશા તદામિવતુમાશા વ પા ણ તપાશામનેકજગતામ્
ઈશામપુા સત ગર શા મહાઙ્ગિદગધીશા ચતાઙ્ ઘ્રન લનામ્॥ ૫૪૪૧॥
MSS@5442@1આશા ભભૂતા યે મત્યાર્ મહામાેહા મહાેદ્ધતાઃ ।
MSS@5442@2અવમાનાિદકં દુઃખં ન ન ત કદા યહાે॥ ૫૪૪૨॥
MSS@5443@1આશામુ પાદ્ય ચાકૃ ય વ ચયેદ્ િરપુમિ ત્રણમ્ ।
MSS@5443@2અસરેુ યાે હૃતાૈ દ વા શા ડામકા ગ્રહં સરૈુઃ॥ ૫૪૪૩॥
MSS@5444@1આશાયાઃ ખલુ યે દાસા તે દાસાઃ સવર્દેિહનામ્ ।
MSS@5444@2આશા દાસીકૃતા યને તસ્ય દાસાયતે જગત્॥ ૫૪૪૪॥
MSS@5445@1આશાયા યે દાસાસ્ તે દાસાઃ સવર્લાેકસ્ય ।
MSS@5445@2આશા યષેાં દાસી તષેાં દાસાયતે લાેકઃ॥ ૫૪૪૫॥
MSS@5446@1આશાયા તનયા માયા ક્રાેધાેઽસયૂાસતુઃ તઃ ।
MSS@5446@2િહસાયા તનયઃ પાપઃ કૃતઘ્નાે નાહર્ ત પ્ર મ્॥ ૫૪૪૬॥
MSS@5447@1આશાલતાવલિયતં બદ્ધમૂલમિવદ્યયા ।
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MSS@5447@2કાે િહ તાપિયતું શક્તઃ મખુને ભવપાદપમ્॥ ૫૪૪૭॥
MSS@5448@1આશાવલ બાપે ચતા ન કસ્ય ણાલતાનથર્ફલં પ્રસતૂે ।
MSS@5448@2િદને િદને લ ધ ચિવવ વાન્ મીનં ચ મષંે ચ ષં ચ ભુઙ્ક્તે
॥ ૫૪૪૮॥
MSS@5449@1આશાિવ લુતચેતસાેઽ ભલ ષતા લાભાદલાભાે વરસ્ તસ્યાલાભિનરાકૃતા િહ
તનુતામાપદ્યતે પ્રાથર્ના ।
MSS@5449@2ઇષ્ટાવા પ્તસમુદ્ભવ તુ સતુરાં હષર્ઃ પ્રમાથી તેઃ સતેાેભર્ઙ્ગ
ઇવા ભસાં િવવશતાં વેગને િવ તાયર્તે॥ ૫૪૪૯॥
MSS@5450@1આશાસરસીં શાષેય તપસા તન્મ યસ્થઃ પાષેય મનસા ।
MSS@5450@2કાયક્લેશં શાેધય પ ષં શ થલય પરમબ્રહ્મ ણ કલષુમ્॥ ૫૪૫૦॥
MSS@5451@1આશાસાનાે ન વૈ ત્યઃ વા મ યા શષઆત્મનઃ ।
MSS@5451@2ન વામી ત્યતઃ વા યમ્ ઇચ્છન્ યાે રા ત ચા શષઃ॥ ૫૪૫૧॥
MSS@5452@1આશાસુ રાશીભવદઙ્ગવ લી- ભાસવૈ દાસીકૃતદુગ્ધ સ ધુમ્ ।
MSS@5452@2મ દ મતૈિન દતશારદે દંુ વ દેઽરિવ દાસનસુ દિર વામ્॥ ૫૪૫૨॥
MSS@5452A@1આશાસ્યમ યત્ પનુ ક્તભૂતં શ્રેયાં સ સવાર્ યિધજગ્મષુ તે ।
MSS@5452A@2પતંુ્ર લભ વાત્મગુણાનુ પં ભવ તમીડ્યં ભવતઃ િપતવે॥
MSS@5453@1આશા િહ પરમં દુઃખં િનરાશા પરમં સખુમ્ ।
MSS@5453@2આશાપાશં પિરત્યજ્ય સખંુ વિપ ત િપઙ્ગલા॥ ૫૪૫૩॥
MSS@5454@1આશા િહ પરમં દુઃખં નૈરા યં પરમં સખુમ્ ।
MSS@5454@2યથા સ છદ્ય કા તાશાં સખંુ સુ વાપ િપઙ્ગલા॥ ૫૪૫૪॥
MSS@5455@1આશષં ચ તલકં ચ જન યા મ યતે મ કવચાિધકમ યઃ ।
MSS@5455@2યને સયં ત િહ સવર્ભટાનાં િવક્રમૈકવચતાં (?) પ્ર તપેદે॥ ૫૪૫૫॥
MSS@5456@1આશીવાર્દમખુા સ્ત્રી મ ત્રમખુાે બ્રાહ્મણઃ પ્રયવાક્ ।
MSS@5456@2કુશલં ચ્છન્ન ત થઃ પ્રયસહૃુદાન દપિરપૂણર્ઃ॥ ૫૪૫૬॥
MSS@5457@1આશીિવષ મવ કુ્રદં્ધ પ્રભું પ્રાણધનેશ્વરમ્ ।
MSS@5457@2યત્નનેાપેચરેન્ િનતં્ય નાહમ મી ત માનવઃ॥ ૫૪૫૭॥
MSS@5458@1આશીિવષેણ રદનચ્છદદંશદાનમ્ અેતને તે પનુરનથર્તયા ન ગ યમ્ ।
MSS@5458@2બાધાં િવધાતુમધરે િહ ન તાવક ને પીયષૂસારઘિટતે ઘટતેઽસ્ય
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શ ક્તઃ॥ ૫૪૫૮॥
MSS@5459@1આશુ કા તમ ભસાિરતવત્યા યાે ષતઃ પુલક દ્ધકપાેલમ્ ।
MSS@5459@2િન જગાય મખુ મ દુમખ ડં ખ ડપત્ર તલકાકૃ ત કા ત્યા॥ ૫૪૫૯॥
MSS@5460@1આશુ લઙ્ ઘતવતીષ્ટકરાગ્રે નીિવમધર્મુકુલીકૃતદષૃ્ટ ા ।
MSS@5460@2રક્તવૈ ણકહતાધરત ત્રી- મ ડલક્વ ણતચા ચુકૂજે॥ ૫૪૬૦॥
MSS@5461@1આશકૈત તુમવલ બ્ય િવલ બમાના રક્ષા મ વમવિધિનયતાે યિદ સ્યાત્ ।
MSS@5461@2નાે ચેદ્ િવિધઃ સકલલાેકિહતૈકકાર યત્ કાલકૂટમ જત્ તિદદં િકમથર્મ્
॥ ૫૪૬૧॥
MSS@5462@1આશલૈે દ્રાચ્ શલા તઃ ખ લતસરુધનુીશીકરાસારશીત્ આદ્ આ
તીરાન્નૈકરાગસુ્ફિરતમ ણ ચાે દ ક્ષણસ્યાણર્વસ્ય ।
MSS@5462@2આગત્યાગત્ય ભી તપ્રણત પશતૈઃ શશ્વદેવ િક્રય તે
ચૂડારત્નાંશગુભાર્ તવ ચરણયુગસ્યાઙ્ગુલીર ધ્રભાગાઃ॥ ૫૪૬૨॥
MSS@5463@1આશવૈ રાક્ષસી પુંસામ્ આશવૈ િવષમ જર ।
MSS@5463@2આશવૈ ણર્મિદરા િધગાશા સવર્દાષેભૂઃ॥ ૫૪૬૩॥
MSS@5464@1આશશૈવાન્ મમતયા ક લત વયાસાૈ આ યમ બ તવ લ ધુમના
ગાઙ્કઃ ।

MSS@5464@2 વાત્માનમવે િનયતં બહુધા િવભજ્ય વ પાદયાેિવિનદધે નખરાપદેશાત્
॥ ૫૪૬૪॥
MSS@5465@1આશ્ચય કથયા મ કસ્ય પુરતઃ કુવ િકમે મ ક્વ વા કા ચત્ કા ચનવ લર
ગ્ હ શરાે ઢા સમુ જૃ ભતે ।
MSS@5465@2અસ્યાં િક ચ સખે દધ ત સષુમાં નારઙ્ગ બ બાપેમાં દૃ ટ્વા
પક્વફલાિન મે દુ મનાે માેહં સમુ પદ્યતે॥ ૫૪૬૫॥
MSS@5466@1આશ્ચય પા ણપાશસ્ય ગર દ્રતનયે તવ ।
MSS@5466@2જગદ્બ ધનહા શભંુયન બ ધં સ મચ્છ ત॥ ૫૪૬૬॥
MSS@5467@1આશ્ચય વડવાનલઃ સ ભગવાનાશ્ચયર્મ ભાેિનિધર્ ય કમાર્ તશયં
િવ ચ ત્ય હૃદયે ક પઃ સમુ પદ્યતે ।
MSS@5467@2અેકસ્યાશ્રયઘ મરસ્ય િપબત પ્તનર્ તા જલૈર્ અ યસ્યાિપ મહાત્મનાે
ન વપુ ષ વ પાેઽિપ તાેયવ્યયઃ॥ ૫૪૬૭॥
MSS@5468@1આશ્ચય સમરા બરે િરપુયશશ્ચ દ્રપ્રતાપાકર્યાેઃ સવર્ગ્રાસમયં
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સહૈવ તનુતે વ ખડ્ગરાહુઃ કથમ્ ।
MSS@5468@2િક ચા યત્ પરલાેકિનભર્ય ભવાં ત મન્ મહત્યુ સવે ગ્ હ્ણા ત
ત્યજતામક પહૃદયાે રાજ્ઞાં સમ તા ભવુઃ॥ ૫૪૬૮॥
MSS@5469@1આશ્ચયર્ધામ ભરતીવ ગુણૈઃ િકમેતજ્ લં વયા િવર ચતં યદપવૂર્મવે ।
MSS@5469@2ચેતાં સ મૂ તરિહતા યિપ ચ ચલાિન બધ્ના ત યચ્છ તગતં
તદપવૂર્મવે॥ ૫૪૬૯॥
MSS@5470@1આશ્ચયર્મુ પલદશૃાે વદનામલે દુ- સાંિન યતાે મમ મુહુજર્િદમાનમેત્ય ।
MSS@5470@2 ત્યેન ચ દ્રમ ણનવે મહીધરસ્ય સધંાયર્તે દ્રવમયાે મનસા િવકારઃ
॥ ૫૪૭૦॥
MSS@5471@1આશ્ચયર્મૂ જત મદં િકમુ િક મદ યશ્ ચત્તભ્રમાે યદય મ દુરન બરેઽિપ
।
MSS@5471@2તત્રાિપ કાિપ નનુ ચત્રપરંપરેયમ્ ઉ જૃ ભતં કુવલય દ્વતયં
યદત્ર॥ ૫૪૭૧॥
MSS@5472@1આશ્ચયર્ ત મતાઃ ક્ષણં ક્ષણમથ પ્રી તપ્રમીલ પુટા
વાતા દાે લતપઙ્ક તસમુનઃપીયષૂધારામુચઃ ।
MSS@5472@2અેતાઃ કસ્ય હર ત હ ત ન મનઃ િક ચ ત્રપામ જુલ- પ્રેમપ્રેરણમત્ર
મુગ્ધમુરચત્તારાેત્તરા (?) દષૃ્ટયઃ॥ ૫૪૭૨॥
MSS@5473@1આશ્ચયકિનિધઃ સ દુગ્ધજલિધમર્ યે િકમ યદ્ યતાે લેભે જન્મ સ
લાેકલાેચનસધુાસાર તષુારદુ્ય તઃ ।
MSS@5473@2દેવીકે લકચગ્રહેણ લ લતે ગઙ્ગાતરઙ્ગાિઙ્કતે િનઃશઙં્ક િનરટિઙ્ક
શકંરજટાજૂટેઽિપ યને સ્થ તઃ॥ ૫૪૭૩॥
MSS@5474@1આ મશાનાન્ િનવતર્ તે જ્ઞાતયઃ સહ બા ધવૈઃ ।
MSS@5474@2 વયૈકેનવૈ ગ તવં્ય તત્ કમર્ સકૃુતં કુ ॥ ૫૪૭૪॥
MSS@5475@1આ યાનૈગર્ લતં દલૈબર્ત કથાશષેાઃ પ્રસનૂ શ્રયાે નાેદ્ભેદાેઽિપ ફલં
પ્ર ત પ્ર તિદશં યાતા િનરાશાઃ ખગાઃ ।
MSS@5475@2આપાતાલિવશુ કમૂલકુહરાને્મીલ જટાસતં તસ્ તૂ ણીમ ત તથા યકાલજલદં
યાયન્ મ મા હઃ॥ ૫૪૭૫॥
MSS@5476@1આશ્રમાદાશ્રમં ગ વા હુતહાેમાે જતે દ્રયઃ ।
MSS@5476@2 ભક્ષાબ લપિરશ્રા તઃ પ્રવ્રજન્ પ્રેત્ય વધર્તે॥ ૫૪૭૬॥
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MSS@5477@1આશ્રમી યિદ વા વણ પજૂ્યાે વાથ ગુ મર્હાન્ ।
MSS@5477@2નાદ ડ્યાે નામ રાજ્ઞાેઽ ત યઃ વધમણ તષ્ઠ ત॥ ૫૪૭૭॥
MSS@5478@1આશ્રમષેુ દ્વ તીનાં કાય િવવદતાં મથઃ ।
MSS@5478@2ન િવબ્રૂયાન્ પાે ધમ ચક ષર્ન્ િહતમાત્મનઃ॥ ૫૪૭૮॥
MSS@5479@1આશ્રયઃ િકયતામષે ત ઃ સન્માગર્મા શ્રતઃ ।
MSS@5479@2પાથાેદ સચ્યતાં કાલે નાપેેક્ષ્યાે દૂરભાવતઃ॥ ૫૪૭૯॥
MSS@5480@1આશ્રયઃ સવર્ભૂતાનાં િનવાસઃ સવર્પ ક્ષણામ્ ।
MSS@5480@2દદા ત સદશૃા ભાગં સજલસ્ય પયાેમુચઃ॥ ૫૪૮૦॥
MSS@5481@1આશ્રયમાશ્રય લ સસુ્ તુઙ્ગં સવેેત દુરિધરાેહમિપ ।
MSS@5481@2િવિનપત ત યિદ સ ત માત્ તથા યપુયવ નીચાનામ્॥ ૫૪૮૧॥
MSS@5482@1આશ્રયવશને સતતં ગુ તા લઘુતા ચ યતે જ તાેઃ ।
MSS@5482@2િવ યે િવ યસમાનાઃ કિરણાે બત દપર્ણે લઘવઃ॥ ૫૪૮૨॥
MSS@5483@1આશ્રયાશઃ કૃ ણવત્માર્ દહનશ્ચષૈ દુજર્નઃ ।
MSS@5483@2અ ગ્ રેવ તથા ય મન્ સ્યાદ્ ભ મિન હુતં હુતમ્॥ ૫૪૮૩॥
MSS@5484@1આશ્રિયતવ્યાે નરપ તર્ અજર્િયતવ્યાિન ભૂિર િવત્તાિન ।
MSS@5484@2આર ધવં્ય િવતરણમ્ આનેતવં્ય યશાેઽિપ દશિદગ્ યઃ॥ ૫૪૮૪॥
MSS@5485@1આશ્રયેણવૈ શાેભ તે પ ડતા વિનતા લતાઃ ।
MSS@5485@2બહુમૂલ્યં િહ મા ણક્યં જિટતં હે રાજતે॥ ૫૪૮૫॥
MSS@5486@1આ શ્રતસ્યાપ્રદાનને દત્તસ્ય હરણને ચ ।
MSS@5486@2જન્મપ્ર ત યદ્ દતં્ત સવ ન ય ત ભારત॥ ૫૪૮૬॥
MSS@5487@1આ શ્રતાનાં તાૈ વા મસવેાયાં ધમર્સવેને ।
MSS@5487@2પતુ્રસ્યાે પાદને ચવૈ ન સ ત પ્ર તહ તકાઃ॥ ૫૪૮૭॥
MSS@5488@1આ શ્રતાશ્ચવૈ લાેકેન સ દ્ધ યા ત િવ દ્વષઃ ।
MSS@5488@2સ દ્ધાશ્ચ િવનાશાય ત માન્ નાેદ્વજેયેત્ પ્ર ઃ॥ ૫૪૮૮॥
MSS@5489@1આ શ્રત્ય નનૂમ તદુ્યતયઃ પદં તે દેહક્ષયાપેનતિદવ્યપદા ભમખુ્યાઃ ।
MSS@5489@2લાવ યપુ યિનચયં સહૃુિદ વદાસ્યે િવ યસ્ય યા ત મિહરં પ્ર તમાસ ભન્નાઃ
॥ ૫૪૮૯॥
MSS@5490@1આશ્લષ્ટભૂ મ ર સતારમુચ્ચૈર્ લાેલદ્ભુ કાર હત્તરઙ્ગમ્ ।
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MSS@5490@2ફેનાયમાનં પ તમાપગાનામ્ અસાવપ માિરણમાશશઙે્ક॥ ૫૪૯૦॥
MSS@5491@1આશ્લષ્ટાિપ કરાે ત સા મમ તનું ક ઠગ્રહાે ક ઠતાં દષૃ્ટાિપ
પ્રયદશર્ના િનયમયત્ય ણાેિદદકૃ્ષાં પનુઃ ।
MSS@5491@2અ તશ્ચેત સ સં સ્થતાિપ હૃદયં ભૂયાે િવશત્યેવ મે ઢપ્રેમસમાગમાિપ
નવતાં ધત્તે પ્રયા પ્રત્યહમ્॥ ૫૪૯૧॥
MSS@5492@1આશ્લષ્ટા રભસાદ્ િવલીયત ઇવાક્રા તા યનઙ્ગને યા યસ્યાઃ
કૃિત્રમચ ડવ તુકરણાકૂતષેુ ખનં્ન મનઃ ।
MSS@5492@2કાેઽયં કાહ મ ત પ્ર ત્તસરુતા ના ત યા ના તરં ર તુઃ સા રમણી સ
અેવ રમણઃ શષેાૈ તુ યાપતી॥ ૫૪૯૨॥
MSS@5493@1આશ્લ ય વા પાદરતાં િપનષુ્ટ મામ્ અદશર્નાન્ મમર્હતાં કરાેતુ વા ।
MSS@5493@2યથા તથા વા િવદધાતુ નાગરાે મ પ્રાણનાથ તુ સ અેવ નાપરઃ॥ ૫૪૯૩॥
MSS@5494@1આશ્લષેચુ બનરતાે સવકાૈતુકાિન ક્ર ડાદુરાેદરપણઃ પ્ર તભૂરનઙ્ગઃ ।
MSS@5494@2ભાેગઃ સ યદ્યિપ જયે ચ પરાજયે ચ યનૂાેમર્ન તદિપ વા છ ત જેતુમવે
॥ ૫૪૯૪॥
MSS@5495@1આશ્લષેશષેા ર તરઙ્ગનાનામ્ આમાેદશષેા કુચકુઙુ્કમશ્રીઃ ।
MSS@5495@2તૂણીરશષેઃ કુસમુાયુધાેઽિપ પ્રભાતશષેા રજની બભવૂ॥ ૫૪૯૫॥
MSS@5496@1આશ્લષેાદનુ ચુ બનાદનુ નખાે લખેાદનુ વા તજ- પ્રાેદ્બાેધાદનુ
સભં્રમાદનુ રતાર ભાદનુ પ્રીતયાેઃ ।
MSS@5496@2અ યાથ ગતયાેભ્રર્માન્ મ લતયાેઃ સભંાષણૈ ર્નતાેર્ દ પત્યાેિરહ કાે ન
કાે ન તમ સ વ્રીડાિવ મશ્રાે રસઃ॥ ૫૪૯૬॥
MSS@5497@1આશ્લષેાધર બ બચુ બનસખુાલાપ મતા યાસત્ આં દૂરે તાવિદદં મથાે ન
સલુભં તં મખુાલાેકનમ્ ।
MSS@5497@2ઇ થં વ્યથર્કૃતૈકદેહઘટનાિવ યાસયાેરાવયાેઃ કેયં પ્રી તિવદ બનેત્યવતુ
વઃ મેરાેઽધર્નાર શ્વરઃ॥ ૫૪૯૭॥
MSS@5498@1આશ્લષેેણ પયાેધરપ્રણિયની ં પ્રત્યાિદશ ત્યા દશૃં દૃ ટ્વા
ચાધરબદ્ધ ણમધરં િનભર્ સર્ય ત્યા મખુમ્ ।
MSS@5498@2ઊવાગાર્ઢિનપીડનને જઘને પા ણ ચ દ્ વાનયા પત્યુઃ પ્રેમ ન ખ ડતં
િનપુણયા માનાેઽિપ નવૈાે જ્ઝતઃ॥ ૫૪૯૮॥
MSS@5499@1આશ્લષેે પ્રથમં ક્રમાદપહૃતે હૃદ્યેઽધરસ્યાપર્ણે કે લદ્યૂતિવધાૈ
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પણં પ્રયતમે કા તાં પનુઃ ચ્છ ત ।
MSS@5499@2અ તગૂર્ઢિવગાઢસભં્રમરસસ્ફાર ભવદ્ગ ડયા તૂ ણી ં શાિરિવસારણાય
િનિહતઃ વેદા બુગભર્ઃ કરઃ॥ ૫૪૯૯॥
MSS@5500@1આશ્લષેે સવર્દા પત્યુઃ સ ણવેા તરાત્મના ।
MSS@5500@2અધર્નાર શ્વરતનાૈ ગાૈર ત્તં સમીહતે॥ ૫૫૦૦॥
MSS@5501@1સભંાેગાયાેગ્યકાલષેુ સાધ કા તને કા મની ।
MSS@5501@2વાપીસાૈધે ગ્ હાેદ્યાને યાત્રાસઙ્ગને તષ્ઠ ત॥ ૫૫૦૧॥
MSS@5502@1અ યચ્છાયાવલાેકેઽિપ પરાલાપે મનાગિપ ।
MSS@5502@2પત્યે કુ્રદ્ યત્યનથાર્દાૈ વયં ચાિપ િનમ જ ત॥ ૫૫૦૨॥
MSS@5503@1અપરાપેગમાર ભમ્ ઉન્નાટય ત વ લભમ્ ।
MSS@5503@2દિરદ્રજરતીવાતાર્ શ શરે સાયમાતપમ્॥ ૫૫૦૩॥
MSS@5504@1પત્યુઃ શ યાપરા ત્ત િવયાેગ મવ મ યતે ।
MSS@5504@2દેવાગારપ્રયાણં ચ પ્રવાસ મવ પ ય ત॥ ૫૫૦૪॥
MSS@5505@1અ ત નેહસ્ય િનસ્ય દાદ્ અ તપ્રે ણઃ પ્ર ત્ત ભઃ ।
MSS@5505@2છાયવેાનુચરેત્ કા તં યા તં તષ્ઠ તમઙ્ગના॥ ૫૫૦૫॥
MSS@5506@1આશ્લષેે સુ દર ણાં સ્થતવ ત સહસા સવર્સં પ્તહેતાૈ વ્યથર્ઃ
પીયષૂમાપ્તું જલિનિધમથને યત્ન ઇત્યાકલ ય ।
MSS@5506@2ત માદેતે િવરક્તા જગ ત સમુનસાે યત્ સમ તા તદદ્ધા વગર્સ્થાના મવષૈાં
ન કથ મતરથા લાઘવં સ્યાત્ પ્રતીતમ્॥ ૫૫૦૬॥
MSS@5507@1આશ્વપેિહ મમ સીધુભાજનાદ્ યાવદગ્રદશનનૈર્ દૃ યસે ।
MSS@5507@2ચ દ્ર મદ્દશનમ ડલાિઙ્કતઃ ખં ન યાસ્ય સ િહ રાેિહણીભયાત્॥ ૫૫૦૭॥
MSS@5508@1આશ્વ સિહ મહાબાહાે પ્રા ણનાં સવર્માપદઃ ।
MSS@5508@2 શ ત્યિનલવ લાેકે ક્ષણને પ્ર તયા ત ચ॥ ૫૫૦૮॥
MSS@5509@1આશ્વાસય ત કાકાેઽિપ દુઃ ખતાં પ થકાઙ્ગનામ્ ।
MSS@5509@2 વં ચ દ્રા તજન્માિપ દહસી ત િકમુચ્યતામ્॥ ૫૫૦૯॥
MSS@5510@1આશ્વાસયેચ્ચાિપ પરં સા વધમાર્થર્ ત્ત ભઃ ।
MSS@5510@2અથાસ્ય પ્રહરેત્ કાલે યદા િવચ લતે પ થ॥ ૫૫૧૦॥
MSS@5511@1આશ્વાસ નેહભક્તીનામ્ અેકમાયતનં મહત્ ।
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MSS@5511@2પ્રકૃષ્ટસ્યવે ધમર્સ્ય પ્રસાદાે મૂ તસુ દરઃ॥ ૫૫૧૧॥
MSS@5512@1આશ્વા સતસ્ય મમ નામ સતુાપેલ યા સદ્ય વયા સહ કૃશાેદિર િવપ્રયાેગઃ ।
MSS@5512@2વ્યાવ તતાતપ જઃ પ્રથમાભ્ર ષ્ટ ા ક્ષસ્ય વૈદ્યુત
ઇવા ગ્ પ સ્થતાેઽયમ્॥ ૫૫૧૨॥
MSS@5513@1આશ્વાસ્ય પવર્તકુલં તપનાે ણતપ્તમ્ ઉદ્દામદાવિવધુરા ણ ચ કાનનાિન ।
MSS@5513@2નાનાનદ નદશતાિન ચ પૂરિય વા િરક્તાેઽ સ ય જલદ સવૈ તવાેત્તમશ્રીઃ
॥ ૫૫૧૩॥
MSS@5514@1આશ્વને કૃ ણપક્ષે ચ ષ ઠ્યાં ભાૈમાેઽથ રાેિહણી ।
MSS@5514@2વ્યતીપાત તદા ષષ્ઠ કિપલાન તપુ યદા॥ ૫૫૧૪॥
MSS@5515@1આષાઢશકુ્લપકે્ષ ભાનાેિદવસે શર ષ ક્ષસ્ય ।
MSS@5515@2મૂલં જલને િપ ટ્વા િપબેન્ ન ભી તસ્ય સપા થા॥ ૫૫૧૫॥
MSS@5516@1આષાઢ કા ત્તક માઘી વચા શુ ઠ હર તક ।
MSS@5516@2ગયાયાં િપ ડદાનને પુ યા શ્લે મહરા ણી॥ ૫૫૧૬॥
MSS@5517@1આષાઢે શશકા દષૃ્ટા સ્થાનાસ્થને સુ ભક્ષદાઃ ।
MSS@5517@2ચતુ પદાિદનાશાય ત લ યૈ શશદશર્નમ્॥ ૫૫૧૭॥
MSS@5518@1આષાઢે શ્રાવણે મા સ બી વપનરાપેણે ।
MSS@5518@2ગ્રી માદ યત્ર વ લીનાં કે ચિદચ્છ ત રાપેણમ્॥ ૫૫૧૮॥
MSS@5519@1આસ પ્ર દ્ધરેિપ દ્ધકામઃ સમને સધંાન મહાપેગચ્છેત્ ।
MSS@5519@2અપક્વયાવેાર્ ઘટયાેરવ યમ્ અ યાેઽ યભેદ સમસિંનપાતઃ॥ ૫૫૧૯॥
MSS@5520@1આસસંારં િત્રભવુન મદં ચ વતાં તાત તાદઙ્ૃ નવૈા માકં
નયનપદવી ં શ્રાતે્રવત્માર્ગતાે વા ।
MSS@5520@2યાેઽયં ધત્તે િવષયકિરણીગાઢ ઢા ભભાન- ક્ષીબસ્યા તઃકરણકિરણઃ
સયંમાલાનલીલામ્॥ ૫૫૨૦॥
MSS@5521@1આસક્તાઃ પ્ર તકાેટરં િવષધરા ભાનાેઃ કરા મૂધર્િન
વાલા લકરાલદાવદહનઃ પ્રત્યઙ્ગમા લઙ્ગ ત ।

MSS@5521@2સવાર્ન દનચા ચ દનતરાેરેતસ્ય વાતવે રે મૂત િવમુ ચ વાિર
બહુશાે યુ મદ્યશાે જૃ ભતામ્॥ ૫૫૨૧॥
MSS@5522@1આસજ્ય વયમવે ચુ બનિવિધ યાચ્ઞા િવના લઙ્ગનં ત પા તે જઘનને
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વપેથુમતા પયર્િપતં નનુાેઃ ।
MSS@5522@2ક્રાેધાે ક પમમષર્યત્યનનુયત્યસ્યાઃ મરક્ર ડયા પ્રાૈઢૈકા ભર તઃ
પ્રયસ્ય હૃદયં હેલાબલાત્ કષર્ ત॥ ૫૫૨૨॥
MSS@5523@1આસતે શતમિધ ક્ષ ત ભપૂાસ્ તાેયરા શર સ તે ખલુ કૂપાઃ ।
MSS@5523@2િક ગ્રહા િદિવ ન ગ્ર ત તે તે ભાસ્કરસ્ય કતમ તુલયા તે॥ ૫૫૨૩॥
MSS@5524@1આસત્યલાેકમ ખલં ભવુનં જલષેુ િનમર્ જયેત્ પ્રકુિપતાે જલિધજર્વને ।
MSS@5524@2િકતુ વમ તિયતુમુદ્યતમાવૈર્મ ગ્ મ્ અ તવર્સ તમિપ હ તુમસાૈ ન
શક્તઃ॥ ૫૫૨૪॥
MSS@5525@1આસત્યલાેકાદા ભૂમેઃ વૈરચારકૃતશ્રમાઃ ।
MSS@5525@2તનેુિર દુકરાઃ વેદં દુ્રતનીહારભૂ મકમ્॥ ૫૫૨૫॥
MSS@5526@1આસનં ચવૈ યાનં ચ સધંાય ચ િવગ્ હ્ય ચ ।
MSS@5526@2કાય વીક્ષ્ય પ્રયુ ત દ્વધૈં સશં્રયમવે ચ॥ ૫૫૨૬॥
MSS@5527@1આસનં પ્રાણસરંાેધઃ પ્રત્યાહારશ્ચ ધારણા ।
MSS@5527@2 યાનં સમાિધરેતાિન યાેગાઙ્ગાિન તાિન ષટ્॥ ૫૫૨૭॥
MSS@5528@1આસનં પ્રાણસરંાેધાે યાનં ચવૈ સમાિધકઃ ।
MSS@5528@2અેતચ્ચટુષ્ટયં િવ દ્ધ સવર્યાેગષેુ સમંતમ્॥ ૫૫૨૮॥
MSS@5529@1આસનાચ્ શયનાદ્ યાનાત્ સગંતેશ્ચાિપ ભાજેનાત્ ।
MSS@5529@2કૃતે સચંરતે પાપં તૈલ બ દુિરવા ભ સ॥ ૫૫૨૯॥
MSS@5530@1આસનાદેકશ યાયાં સભંાષાત્ સહભાજેનાત્ ।
MSS@5530@2પુંસાં સકં્રમતે પાપં ઘટાદ્ ઘટ મવાેદકમ્॥ ૫૫૩૦॥
MSS@5531@1આસનાવસથાૈ શ યામ્ અનવુ્રજ્યામપુાસનમ્ ।
MSS@5531@2ઉત્તમષેૂત્તમં કુયાર્દ્ હીને હીનં સમે સમમ્॥ ૫૫૩૧॥
MSS@5532@1આસનાશનશ યા ભરદ્ ભમૂર્લફલને વા ।
MSS@5532@2નાસ્ય ક શ્ચદ્ વસદ્ે ગેહે શ ક્તતાેઽન ચતાેઽ ત થઃ॥ ૫૫૩૨॥
MSS@5533@1આસને પાદમારાે ય યાે ભુઙ્ક્તે સ દ્વ ધમઃ ।
MSS@5533@2મખુને ધમતે ચાન્નં તુલં્ય ગાેમાંસભક્ષણમ્॥ ૫૫૩૩॥
MSS@5534@1આસને લાલયેદ્ બાલાં ત ણી ં શયને તથા ।
MSS@5534@2ઉ સઙ્ગે પ ત ઢાં ચ લાલનં િત્રિવધં િવદુઃ॥ ૫૫૩૪॥
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MSS@5535@1આસને શયને યાને પાનભાજેનવ તષુુ ।
MSS@5535@2દૃ ટ્વા તરં પ્રમત્તષેુ પ્રહર ત્યરયાેઽિરષુ॥ ૫૫૩૫॥
MSS@5536@1આસને શયને યાને ભાવા લક્ષ્યા િવશષેતઃ ।
MSS@5536@2પુ ષાણાં પ્રદુષ્ટાનાં વભાવાે વલવત્તરઃ॥ ૫૫૩૬॥
MSS@5537@1આસન્ ક્ષીણાિન યાવ ત ચાતકાશ્રૂ ણ તેઽ બુદ ।
MSS@5537@2તાવ તાેઽિપ વયાેદાર ન મુક્તા જલ બ દવઃ॥ ૫૫૩૭॥
MSS@5538@1આસન્નતરતામે ત ત્યુજર્ તાેિદને િદને ।
MSS@5538@2આઘાતં નીયમાનસ્ય વ યસ્યવે પદે પદે॥ ૫૫૩૮॥
MSS@5539@1આસન્નનાશં સ લલં તટાકે કૂપાિદકાનામ તયત્નલ યમ્ ।
MSS@5539@2નિદ વમ યા સ જલાશ્રયાણાં યસ્યાં યુગસ્થાિય સલુ ભમ ભઃ॥ ૫૫૩૯॥
MSS@5540@1આસન્નમાગર્મ તલઙ્ઘ્ય નતને મૂધ્નાર્ પશ્ચાત્ પ્રસઙ્ગવ લતને મખુને
યા ત્યા ।
MSS@5540@2આરાેિપતાઃ ક તપયે મિય પઙ્ક ક્ષ્યા સાકૂતહાસમન તપ્રકટાઃ કટાક્ષાઃ
॥ ૫૫૪૦॥
MSS@5541@1આસન્ન મત્રાગમસચૂ્યમાન- સમાગમે વાસરવ લભસ્ય ।
MSS@5541@2િનયાર્ ત દ પા ઇવ રાિત્રભાેગ્યાઃ પ ય પ્રભાતે ગ ણકાગ્ હે યઃ॥ ૫૫૪૧॥
MSS@5542@1આસન્નમવે પ તભર્જતે મનુ યં િવદ્યાિવહીનમકુલીનમસં તુતં વા ।
MSS@5542@2પ્રાયેણ ભૂ મપતયઃ પ્રમદા લતાશ્ચ યઃ પાશ્વર્તાે વસ ત તં પિરવેષ્ટય ત
॥ ૫૫૪૨॥
MSS@5543@1આસન્નયાવૈન વં દુિહતુમ યાવૈનં વયા પ્રાયઃ ।
MSS@5543@2ક્ષિપતમલકં્ષ્ય સ્ત્રીણાં ગલ ત િહ સહસવૈ તા યમ્॥ ૫૫૪૩॥
MSS@5544@1આસન્નસવેાં પતેઃ ક્ર ડાશસ્ત્રાિહપાવકૈઃ ।
MSS@5544@2કાૈશલનેા તમહતા િવનીતઃ સાનુ યતે (?) ॥ ૫૫૪૪॥
MSS@5545@1આસન્નાઃ ક ટિકનાે િરપુભયદાઃ ક્ષીિરણાેઽથર્નાશાય ।
MSS@5545@2ફ લનઃ પ્ર ક્ષયકરા દા યિપ વજર્યેત્ તષેામ્॥ ૫૫૪૫॥
MSS@5546@1આસન્નાન્ પુરતાે ભાેગાન્ દશર્િય વા પનુઃ પનુઃ ।
MSS@5546@2છાગાે હિરતમુષ્ટ વે દૂરં નીતાેઽ મ ણયા॥ ૫૫૪૬॥
MSS@5547@1આસન્નાભ્રજલસ્ય દાવિવગમે િવદ્યુદ્ભયં શા ખનાે નક્રાસ્યાદ્ ગલતશ્ચ
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મ જનમયી શઙ્કા ભવેદ્ વાિરધાૈ ।
MSS@5547@2ભાેક્તવ્યસ્ય િવિધઃ શભુસ્ય રભસાત્ વાદુ વિન પત્તયે જ તાેઃ સતંનુતે
િનરાકૃત ભયાે ભીત્ય તરાે પાદનમ્॥ ૫૫૪૭॥
MSS@5548@1આસન્નામવલ બ્ય કેસરલતામેકેન પુ પાે વલાં સવં્ય િનઃસહયા
િનત બફલકે કૃ વા કરા ભાે હમ્ ।
MSS@5548@2આમીલન્ નયના તવા તસ લલં શ્લાઘ્યસ્ય િન દ્યસ્ય વા કસ્યેદં
દૃઢસાૈહૃદં પ્ર તિદનં દ નં વયા મયર્તે॥ ૫૫૪૮॥
MSS@5549@1આસન્નામવલ બ્ય કેસરલતામેકેન પુ પાે વલાં સવં્ય િનઃસહયા
િનત બફલકે કૃ વા કરા ભાે હમ્ ।
MSS@5549@2ઉદ્ગ્રીવં વદ દુિદનેઽદ્ય ચરણાવુન્ન ય માગર્ વયા
બાલાેદ્ભ્રા ત ગેક્ષણે સકૃુ તનઃ કસ્યાયમાલાેક્યતે॥ ૫૫૪૯॥
MSS@5550@1આસન્નાય સદૂુરાય સપુ્તાય પ્રકટાત્મને ।
MSS@5550@2સલુભાયા તદુગાર્ય નમ શ્ચત્રાય શભંવે॥ ૫૫૫૦॥
MSS@5551@1આસન્ને ફલમાસનં્ન દૂરગે દૂરગં ફલમ્ ।
MSS@5551@2 મશં્ર તુ મશ્રે શકુને ફલમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૫૫૫૧॥
MSS@5552@1આસન્નાે મધુરાગતં વનભવુઃ સામ્રાજ્ય મત્યદ્ભુતાઃ શ્રૂય તે ગર અેષ
ત વ મહ ન જ્ઞાતું િવધાતુઃ ક્ષમઃ ।
MSS@5552@2યત્ પણસુ્ત્રિટતં તદ યપુરતં પુ પાેદ્ગમૈઃ શા ખનાં યદ્ ગ્લાનં
િવટપૈિરદં પનુિરહ પ્રત્યક્ષમાલક્ષ્યતે॥ ૫૫૫૨॥
MSS@5553@1આસન્નાે વ મીકાે દ ક્ષણપાશ્વ િવભીતસ્ય ।
MSS@5553@2અ યધ ભવ ત શરા પુ ષે જ્ઞેયા િદ શ પ્રાચ્યામ્॥ ૫૫૫૩॥
MSS@5554@1આસન્ યાવ ત યાચ્ઞાસુ ચાતકાશ્રૂ ણ ચા બુદ ।
MSS@5554@2તાવ તાેઽિપ વયા મેઘ ન મુક્તા વાિર બ દવઃ॥ ૫૫૫૪॥
MSS@5555@1આસપ્તતેયર્સ્ય િવવાહપઙ્ ક્તર્ િવ ચ્છદ્યતે નનૂમપ ડતાેઽસાૈ ।
MSS@5555@2 વ ત તાઃ કતર્નકુટ્ટના યાં ગાે યઃ િકમુક્ષા યવસં દદા ત॥ ૫૫૫૫॥
MSS@5556@1આસપ્તમં કુલં હ ત શરાેઽ યઙ્ગે ચતુદર્શી ।
MSS@5556@2માંસાશને પ ચદશી કામધમ તથાષ્ટમી॥ ૫૫૫૬॥
MSS@5557@1આસમ તાચ્ચતુિદ સિન્નકૃષ્ટાશ્ચ યે પાઃ ।
MSS@5557@2ત પરા ત પરા યેઽ યે ક્રમાદ્ હીનબલારયઃ॥ ૫૫૫૭॥
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MSS@5558@1આસમ તા ક્ષિવકે્ષપસમિપતમનાેભવુામ્ ।
MSS@5558@2મન્મથાેદ્દ પનં તાસાં િવટ તં્ત િવધાસ્યતે॥ ૫૫૫૮॥
MSS@5559@1આસગાર્ત્ પ્ર તવાસરં રસશતૈયાર્ બાેિધતા પાે ષતા ક પા તાવસરેઽથ
સવૈ થવી વૈરેવ દગ્ધા કરૈઃ ।
MSS@5559@2કૃ વે થં િકમિપ વકમર્ િનયતેઃ પવૂાર્પરાપે લુતં કષં્ટ સાેઽિપ
િદના તવીતિકરણ તગ્માંશરુ તં ગતઃ॥ ૫૫૫૯॥
MSS@5560@1આસવર તર તબહુભુક્ કટ્વ લાશી ચ કમર્ઠઃ િપશનુઃ ।
MSS@5560@2સ્થૂલઃ કૃશાેઽ તદ ઘર્ઃ ખવા વા કૃ ણપીતાે વા॥ ૫૫૬૦॥
MSS@5561@1આસસાદ મુિનરાત્મન તતઃ શ યવગર્પિરક પતાહર્ણમ્ ।
MSS@5561@2બદ્ધપ લવપુટા જ લદુ્રમં દશર્નાને્મખુ ગં તપાવેનમ્॥ ૫૫૬૧॥
MSS@5562@1આસાં જલાસ્ફાલનત પરાણાં મુક્તાફલ પિધષુ શીકરેષુ ।
MSS@5562@2પયાેધરાે સિપષુ શીયર્માણઃ સલંક્ષ્યતે ન ચ્છદુરાેઽિપ હારઃ॥ ૫૫૬૨॥
MSS@5563@1આસાં વ્રતમતીવા ણાેયર્ત્ પુરઃ પિરસપર્ણમ્ ।
MSS@5563@2સહ યાતં મન તત્ર ત્ય વા ભૂયાે િનવતર્નમ્॥ ૫૫૬૩॥
MSS@5564@1આસાિદતપ્રકટિનમર્લચ દ્રહાસઃ પ્રાપ્તઃ શર સમય અેષ િવશદુ્ધકા તઃ ।
MSS@5564@2ઉ ખાય ગાઢતમસં ઘનકાલમુગં્ર રામાે દશાસ્ય મવ સં તબ ધુ વઃ
॥ ૫૫૬૪॥
MSS@5565@1આસાિદતવ્યાેઽ ત કરાલકેશઃ સખેદયાહર્ઃ સમયાેઽપકાર ।
MSS@5565@2તદુત્તમશ્લાેકકથાનુબ ધસ્ તાવદ્ યથા સ્યાત્ પ્રયતે તથાહમ્॥ ૫૫૬૫॥
MSS@5566@1આસાિદતસ્ય તમસા િનયતેિનયાેગાદ્ આકાઙ્ક્ષતઃ પનુરપક્રમણને કાલમ્ ।
MSS@5566@2પત્યુિ વષા મહ મહાષૈધયઃ કલત્ર- સ્થાનં પરૈરન ભભૂતમમવૂર્હ ત
॥ ૫૫૬૬॥
MSS@5567@1આસાદ્ય કૃ ણપક્ષાન્ અત્રસતઃ સવર્દાઽભીકાન્ ।
MSS@5567@2પરયાત્મિન રત ચત્તાન્ િવભાવ્ય ત કમર્ કુવર્તઃ ક્વ ભયમ્॥ ૫૫૬૭॥
MSS@5568@1આસાદ્યતે કથં વા શાૈયાર્શ્રયણને ગાૈરવ વંસઃ ।
MSS@5568@2તત્ તત્ર દત્ત ચત્તશ્ ચત્તજસતંાપભાજનં ન જનઃ॥ ૫૫૬૮॥
MSS@5569@1આસાદ્ય દ ક્ષણાં િદશમ્ અિવલ બં ત્યજ ત ચાેત્તરાં તર ણઃ ।
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MSS@5569@2પુ ષં હર ત કા તાઃ પ્રાયેણ િહ દ ક્ષણા અેવ॥ ૫૫૬૯॥
MSS@5570@1આસાદ્ય ભઙ્ગમનયા દ્યૂતે િવિહતા ભ ચતકે લપણે ।
MSS@5570@2િનઃસારયતાક્ષાિન ત કપટ ષાે સાિરતાઃ સખ્યઃ॥ ૫૫૭૦॥
MSS@5571@1આસાદ્ય મ દરાગાેઽિપ ભજુઙ્ગનેા તસગં તમ્ ।
MSS@5571@2તદ્ભાેગાત્તુ ભ્રમન્ કષં્ટ પ્રા ાે ત િવષમ તતઃ॥ ૫૫૭૧॥
MSS@5572@1આસાદ્ય સાેમભવુમા વિહ યત્ર િનતં્ય મઙ્ક્તું પ્રલાેભય ત
સકૈતમંશકુાભમ્ ।
MSS@5572@2તત્ તત્ર િનવર્હ ત સ પ્ર ત િનત્યકૃત્યમ્ અેતસ્ય િવ તગ્ હસ્ય
પરાનુભૂત્યા॥ ૫૫૭૨॥
MSS@5573@1આસાદ્યાિપ મહાેદિધ ન િવ ષાે તાે જલવૈાર્ડવાે મેઘં પ્રા ય ન
ચાતકાેઽિપ ચરણાૈ ભાનું ન લેભેઽ ણઃ ।
MSS@5573@2ચ દ્રઃ શકંરશખેરેઽિપ િનવસન્ પક્ષક્ષયે ક્ષીયતે પ્રાયઃ
સ જનસગંતાેઽિપ લભતે દૈવાનુ પં ફલમ્॥ ૫૫૭૩॥
MSS@5574@1આસાદ્યામ્રવની મમાં પ્ર ત નવામા વાદ્ય તન્મ જર ં મવંૈ પ ચમમ ચ
ન દનવનભ્રા ત્યા તયા કાેિકલ ।
MSS@5574@2અેષા વાયસમ ડલી ઘન શરઃશલૂાહ તવ્યાકુલા કુ વાનૈબર્િધર કિર ય ત
થા શ્રાતે્રા ણ સ પિત્રણામ્॥ ૫૫૭૪॥

MSS@5575@1આસામપુિર દદ્યાચ્ચ પાનીયસ્ય િવચક્ષણઃ ।
MSS@5575@2અેવં યામદ્વયં કુયાર્ત્ તત વાસાં ન દાપયેત્॥ ૫૫૭૫॥
MSS@5576@1આસાયં સ લલભરે સિવતારમપુાસ્ય સાદરં તપસા ।
MSS@5576@2અધનુા જેન મનાક્ તવ માિનિન તુલના મખુસ્યાપ્તા॥ ૫૫૭૬॥
MSS@5577@1આસારા ત દુપ્ર ત્તમ તાે મેઘાપે લપ્તા બરા
િવદ્યુ પાતમુહૂતર્દષૃ્ટકકુભઃ સપુ્તે દુતારાગ્રહાઃ ।
MSS@5577@2ધારા ક્લન્નકદ બસં તસરુામાેદાેદ્વહાઃ પ્રાે ષતૈર્
િનઃસ પાતિવસાિરદદુર્રરવા નીતાઃ કથં રાત્રયઃ॥ ૫૫૭૭॥
MSS@5578@1આસારેણ ન હ યર્તઃ પ્રયતમૈયાર્તું બિહઃ શક્યતે
શીતાે ક પિન મત્તમાયતદશૃા ગાઢં સમા લઙ્ગ્યતે ।
MSS@5578@2 લૈઃ શીકરશીતલાશ્ચ મ તાે રત્ય તખેદ ચ્છદાે ધ યાનાં બત
દુિદનં સિુદનતાં યા ત પ્રયાસગંમે॥ ૫૫૭૮॥
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MSS@5579@1આસારાપેરમે પ્રગાઢ ત મરાઃ િકમ રય ત્યાે િનશાઃ પા થસ્ત્રીમનસાં
મરાનલકણાસ તાનશઙ્કા શઃ ।
MSS@5579@2િપષ્ટાનાં પ્રસભં ઘનાઘનઘટાસઘંટ્ટતાે િવદ્યુતાં ચૂણાર્ભાઃ
પિરતઃ પત ત તરલાઃ ખદ્યાેતકશ્રેણયઃ॥ ૫૫૭૯॥
MSS@5580@1આસતાિન હ સતાિન કૃતાિન પ્રે ક્ષતાિન ગિદતાિન ગતાિન ।
MSS@5580@2પ્રાયશાેઽનુકુ તે લ લતાઙ્ગી નતર્ક વ ચતુરં દિયતસ્ય॥ ૫૫૮૦॥
MSS@5581@1આસ વા િવજને િવમુક્તિવષયાસઙ્ગં મનાે િનશ્ચલં કૃ વા હૃ જલ તરે
પ્રયતમા પં પરં દૈવતમ્ ।
MSS@5581@2 યા વા હારલતામયાક્ષવલયં હ તને વા મયા ત સાયજુ્યફલાપ્તયે
પ્ર તિદનં તન્નામ સજં યતે॥ ૫૫૮૧॥
MSS@5582@1આસ યે સુ ખતાે ગ્ હી ત િવિહતાે માેહેન દારગ્રહસ્ ત સઙ્ગાત્
સતુદાસબા ધવસહૃુ સબં ધનામુદ્ભવઃ ।
MSS@5582@2તિન્નવાર્હકદથર્નાપિરભવાનાૈ ચત્ય ચ તાજુષઃ િક સાખૈ્યં કતમા
ગ્ હ સ્થ તરતાેઽનથા મયા વીકૃતઃ॥ ૫૫૮૨॥
MSS@5583@1આસી જનઃ કૃતઘ્નઃ િક્રયમાણઘ્નશ્ચ સાપં્રતં તઃ ।
MSS@5583@2ઇ ત મે મન સ િવતકા ભિવતા લાેકઃ કથં ભિવતા॥ ૫૫૮૩॥
MSS@5584@1આસીતા મરણાત્ ક્ષા તા િનયતા બ્રહ્મચાિરણી ।
MSS@5584@2યાે ધમર્ અેકપત્નીનાં કાઙ્ક્ષ તી તમનુત્તમમ્॥ ૫૫૮૪॥
MSS@5585@1આસીત્ ક પમુદ વદ બુિન ચરં ભજેે ચ ભાલાનલં ભગર્સ્ય
પ્ર તમાસકમર્હુતભુકુ્ક ડઽે યહાષૈીદ્ વપુઃ ।
MSS@5585@2તીવ્રૈરેવ તપાે ભિર દુરકરાેિદ થં જનુયાર્પનં િક કુયાર્દ્ િવધુરાે ન
વા છ ત િવિધ ત લા છનપ્રાે છનમ્॥ ૫૫૮૫॥
MSS@5586@1આસીત્ તામ્રમયં શર રમધનુા સાવૈણર્વણ ગતં
મુક્તાહારલતાશ્રુ બ દુિનવહૈિનઃ વસ્ય મે ક પતા ।
MSS@5586@2 વ પં વ પમન પક પમધનુા દ ઘ વયઃ ક પતં વા મન્ દુઃખ
ભવ પ્રસાદવશતઃ િક િક ન લ ધં મયા॥ ૫૫૮૬॥
MSS@5587@1આસીત્ પવૂ િવમલજલધાૈ મ ડનં ભપૂતીનાં નાર ણાં ચ પ્રબલમુકુટે
કા ચનને પ્રસઙ્ગાત્ ।
MSS@5587@2ત ત્રીબદ્ધઃ કથ મદમહાે કાચખ ડને સાધ ભ લીક ઠે મરકતમણે
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કામવસ્થાં ગતાેઽ સ॥ ૫૫૮૭॥
MSS@5588@1આસીત્ સત્યયુગે બ લ તદનુ ચ ત્રેતાયુગે ભાગર્વાે રામઃ સત્યપરાક્રમાેઽથ
ભગવાન્ ધમર્ તથા દ્વાપરે ।
MSS@5588@2દાતા કાેઽિપ ન ચા ત સ પ્ર ત કલાૈ વ ત કેના થનશ્ ચેત્યેવં
કૃતિનશ્ચયને િવિધના વ્યાપાિરણાે િન મતાઃ॥ ૫૫૮૮॥
MSS@5589@1આસીદ જનમત્રે ત પ યા મ તવ લાેચને ।
MSS@5589@2ભાિવભષૂણસભંારાં સાક્ષા કુવ તવાકૃ તમ્॥ ૫૫૮૯॥
MSS@5590@1આસીદદભ્રશરદભ્ર મષાદ્ યશ તે નાકે ભ્રમન્ પ
યદભ્રમુકા તશભુ્રમ્ ।
MSS@5590@2તત્ પુ પવષર્ણ મવા સરસાં દ્યુલાેકે વ્યા ાેત્યમાિદવ ભવું
તુિહનચ્છલને॥ ૫૫૯૦॥
MSS@5591@1આસીદાસીમભૂમીવલયમલય લપેનપે યક ત ◌ઃ
સપ્તાકૂપારપાર સદનજનઘનાેદ્ગ તચાપપ્રતાપ્ અઃ ।
MSS@5591@2વીરાદ માત્ પરઃ કઃ પદયુગયુગપ પા તભપૂા તભૂયશ્
ચૂડારત્નાેડુપત્નીકરપિરચરણામ દન દન્નખે દ્ ઉઃ॥ ૫૫૯૧॥
MSS@5592@1આસીદુપ્તં યદેતદ્ રણભુિવ ભવતા વૈિરમાતઙ્ગકુ ભાન્ મુક્તાબીજં
તદેતત્ િત્રજગ ત જનયામાસ ક તદુ્રમં તે ।
MSS@5592@2શષેાે મૂલં પ્રકા ડં િહમ ગિર દિધદુર્ગ્ધપૂરાલવાલં જ્યાે ના
શાખાપ્રતાનઃ કુસમુમુડુચયાે યસ્ય ચ દ્રઃ ફલં ચ॥ ૫૫૯૨॥
MSS@5593@1આસીદેવ યદાદ્રર્ઃ િકમિપ તદા િકમયમાહતાેઽ યાહ ।
MSS@5593@2િનષુ્ઠરભાવાદધનુા કટૂિન સ ખ રટ ત પટહ ઇવ॥ ૫૫૯૩॥
MSS@5594@1આસીદ્ ગઙ્ગાધર તસ્ય ભ્રાતા ગઙ્ગાધરાપેમઃ ।
MSS@5594@2અેકાન્ બબ ધ યાે વ્યાલાન્ મુમાેચૈકાન્ યદચૃ્છયા॥ ૫૫૯૪॥
MSS@5595@1આસીદ્ ગઙ્ગા વયાય ક્ષ તપ ત તલકાે રાજરાજ ક્ષતીશઃ
માપાલપ્રાૈઢમાૈ લપ્રકરમ ણ ચપ્રસુ્ફર પાદપીઠઃ ।
MSS@5595@2યાેઽરા તક્ષત્રચક્રક્રથનકરભુ પા લતાશષે ત્ હ્વ -

ચક્રશ્ચક્રાયુધાભાેઽદધદુર સ રમાં વા ચ વાચામધીશઃ॥ ૫૫૯૫॥
MSS@5596@1આસીદ્ ય તવ પતુ્રક સ્ત્રચતુરૈઃ પત્રાઙુ્કરૈરા તાે
મેઘાને્મુક્તજલૈક વનિવિધઃ સન્માગર્લ ધા પદઃ ।
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MSS@5596@2સાેઽયં સ પ્ર ત વાસરૈઃ ક તપયૈર વ યપુ યાેચ્ચયૈઃ સ પન્નઃ
ફલનમ્રપ લવત તચ્છાયાપે લપ્તાવિનઃ॥ ૫૫૯૬॥
MSS@5597@1આસીદ્ વરઃ ક ટિકતપ્રકાેષ્ઠઃ વન્નાઙ્ગુ લઃ સવં તે કુમાર ।
MSS@5597@2ત મન્ દ્વયે ત ક્ષણમાત્મ ત્તઃ સમં િવભક્તવે મનાેભવને॥ ૫૫૯૭॥
MSS@5598@1આસીનઃ શિયતઃ સ્થતઃ પ્રચ લતઃ વ ાિયતાે ગ્ તઃ પ યન્ મી લતલાેચનાે
વ્યવહરન્ માનંૈ પ્રપન્નાેઽથવા ।
MSS@5598@2તાં પ્રેમાકુલવી ક્ષતાં મતમખુી ં સવ્રીડમ દાગમાં શ્લ ય તી ં
પ્રણયાદ્રર્મુગ્ધલિપતાં પ યા મ નક્તંિદવમ્॥ ૫૫૯૮॥
MSS@5599@1આસીનઃ સખુમાપણે યિદ વ ણક્ શ્રદ્ધાલુ ભઃ પ્રા થતઃ િક ચચ્ શસં ત
પ ચકં શતક મત્યેતન્ન તસ્યાદ્ભુતમ્ ।
MSS@5599@2આપાતાલિવઘૂ ણતા ભ સ ચલત્યાૈ પા તકે મા તે મ જ ત્યામિપ નાિવ મુ ચ ત
ન ય તામવે મૂલ્ય સ્થ તમ્॥ ૫૫૯૯॥
MSS@5600@1અસીનઃ વા મનઃ પાશ્વ તન્મખુેક્ષી કૃતા જ લઃ ।
MSS@5600@2 વભાવં ચાસ્ય િવજ્ઞાય દક્ષઃ કાયાર્ ણ સાધયેત્॥ ૫૬૦૦॥
MSS@5601@1આસીના તટભુિવ સ મતને ભત્રાર્ ર ભાે રવતિરતું સરસ્યિનચ્છુઃ ।
MSS@5601@2ધુ વાના કરયુગમી ક્ષતું િવલાસાઞ્ શીતાલુઃ સ લલગતને સચ્યતે મ
॥ ૫૬૦૧॥
MSS@5602@1આસીને પૂ ણ તૂ ણી ં વ્યસિનિન શ શિન વ્યાે કૃ ણે સ ણે દૈત્યે દ્રે
તિનદ્રે દ્રવ ત મઘવ ત ક્લા તકા તાૈ કૃતા તે ।

MSS@5602@2અબ્રહ્મ યં બ્રવુાણે કમલપુટકુટ શ્રાેિત્રયે શા ત્યુપાયે પાયાદ્ વઃ કાલકૂટં
ઝિટ ત કવલયં લીલયા નીલક ઠઃ॥ ૫૬૦૨॥
MSS@5603@1આસીને લાલયેદ્ બાલાં ત ણી ં શયને તથા ।
MSS@5603@2ઉ થતેઽ યિધ ઢાં ચ લાલનં િત્રિવધં િવદુઃ॥ ૫૬૦૩॥
MSS@5604@1આસીનૈઃ વં િવમાનં કૃતપિર ત ભઃ સુ દર સગંતૈ તૈર્ દેવૈઃ
સદ્ધશૈ્ચ યક્ષૈરિન મષનયનૈદૃર્ યમાનઃ સ ણમ્ ।
MSS@5604@2મ યેમઘ્યે પયાેદૈમુર્રજસદશૃતાં બાેધયદ્ ભઃ સમુ દ- મ ભઃ
સ પાત્ય પુ પૈિરવ નનુ મિહત તા ડવઃ શ્રેયસે તાત્॥ ૫૬૦૪॥
MSS@5605@1આસીન્ નાથ િપતામહી તવ મહી માતા તતાેઽન તરં સ પ્રત્યેવ િહ
સા બુરા શરશના યા જયાેદ્ભૂતયે ।
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MSS@5605@2પૂણ વષર્શતે ભિવ ય ત પનુઃ સવૈાનવદ્યા નષુા યુક્તં નામ
સમ તશાસ્ત્રિવદુષાં લાેકેશ્વરાણા મદમ્॥ ૫૬૦૫॥
MSS@5606@1આસીન્ મે મન સ હૃતા ન સા તા સા યા દષૃ્ટેવ્રર્જ ત ન ગાેચરં પ્રયા
મે ।
MSS@5606@2જ્યાે ના િહ સુ્ફટધવલાિપ કાૈમુદ દાેર્ અ ધાનાં બહલતમાેમલીમસવૈ॥ ૫૬૦૬॥
MSS@5607@1આસીમા કા લકા યસ્ય દ્રાઙ્ગં કુ ડલીકૃતમ્ ।
MSS@5607@2 દ્રવજ્રકનામાનં પ્રાહ નાગાજુર્નાે મુિનઃ॥ ૫૬૦૭॥
MSS@5608@1આસીમા તાન્ િનવતર્ તે સહૃુદઃ સહ બ ધુ ભઃ ।
MSS@5608@2સકૃુતં દુ કૃતં વાિપ ગચ્છ તમનુગચ્છ ત॥ ૫૬૦૮॥
MSS@5609@1આસી વં િન શરાજરક્તહૃદયેતી યાર્લનુા વ જ્રણા પ્રાતઃ શિઙ્કતયવે
િદવ્યપદવી ં ગ વાત્મનઃ શદુ્ધયે ।
MSS@5609@2આૈવાત્તાિપતવાિધતાપકતલાદાદાય મુક્તાે બિહઃ પ્રાચ્યાસાૈ િદિવ તપ્તમાષક
ઇવ પ્રદ્યાેતનાે દ્યાેતતે॥ ૫૬૦૯॥
MSS@5610@1આસરંુ કુલમનાદરણીયં ચત્તમેતદમલીકરણીયમ્ ।
MSS@5610@2રામધામ શરણીકરણીયં લીલયા ભવજલં તરણીયમ્॥ ૫૬૧૦॥
MSS@5611@1આસે ચેત્ વગ્ હે કુટુ બભરણં કતુ ન શક્તાેઽ યહં સવેે ચેત્
સખુસાધનં મુિનવનં મુ ણ ત માં તસ્કરાઃ ।
MSS@5611@2શ્વભ્રે ચેત્ વતનું ત્ય મ નરકાદ્ ભીરાત્મહત્યાવશાન્ નાે ને કરવા ણ
દૈવ િકમહં મતુ ન વા િવતુમ્॥ ૫૬૧૧॥
MSS@5612@1આસવે્યતે મખંુ સવિવદ્યાનાં યાે ષતામિપ ।
MSS@5612@2હૃદયગ્રાિહણ તાસાં દ્વત્રાઃ સ ત ન સ ત વા॥ ૫૬૧૨॥
MSS@5613@1આસ્ક દન્ કથમિપ યાે ષતાે ન યાવદ્ ભીમત્યઃ પ્રયકરધાયર્માણહ તાઃ ।
MSS@5613@2આૈ સકુ્યાત્ વિરતમમૂ તદ બુ તાવત્ સકં્રા તપ્ર તમતયા દધાિવવા તઃ
॥ ૫૬૧૩॥
MSS@5614@1આસ્ક દતાે ભજુલતાચ લતાગ્રશાખામ્ આ લઙ્ ગતાે યવુ ત ભઃ ક લકા થની ભઃ ।
MSS@5614@2ધ યાેઽ સ ચ પકતરાે કુસમુાનુ પૈર્ આસાં ઘન તનફલૈઃ ફ લતાેઽ સ
યચ્ચ॥ ૫૬૧૪॥
MSS@5615@1આસ્ક ધાવિધ ક ઠકા ડિવિપને દ્રાક્ ચ દ્રહાસા સના છેત્તું પ્રક્ર મતે
મયવૈ તરસા ત્રુટ ચ્છરાસતંતાૈ ।
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MSS@5615@2અ મેરં ગ લતાશ્રુગદ્ગદપદં ભન્નભ્રવુા યદ્યભૂદ્ વક્ત્રે વેકમિપ
વયં સ ભગવાં તન્મે પ્રમાણં શવઃ॥ ૫૬૧૫॥

MSS@5616@1આ ત યપાના જનની પશનૂામ્ આ દારલાભાચ્ચ નરાધમાનામ્ ।
MSS@5616@2આગેહકમાર્વિધ મ યમાનામ્ આ િવતાત્ તીથર્ મવાેત્તમાનામ્॥ ૫૬૧૬॥
MSS@5617@1આ ત ભાવમિધગચ્છતાે તયાેઃ સમંદેષુ કરજક્ષતાપર્ણા ।
MSS@5617@2ફા ણતષેુ મિરચાવચૂણર્ના સા સુ્ફટં કટુરિપ હાવહા॥ ૫૬૧૭॥
MSS@5618@1આ તાં િક બહુ ભઃ પરાપેકૃતયઃ સસંારસારં ફલં સદં્ધ તત્
પ્ર તકૂલવ તિન િવધાૈ ન તાેકમ યત્ર નઃ ।
MSS@5618@2અેતે મઃ િકલ માનષુા વયમિપ વ્યથ વ્યપેતાયષુાે યષેાં વાેદરપૂ તરેવ
િહ િકમ યષ્ટાૈ મહા સદ્ધયઃ॥ ૫૬૧૮॥
MSS@5619@1આ તાં ક્લમાપહરણં જલધજેર્લને દૂરે દવા ગ્ પિરદ િપતમાનસાનામ્ ।
MSS@5619@2અેતાવદ તુ યિદ તાેયકણનૈર્ જહ્વા દ દહ્યતે દ્વગુણતાં ચ ન યા ત
ણા॥ ૫૬૧૯॥

MSS@5620@1આ તાં ગાઢતરાનુશીલનિવિધઃ સં પશર્નં દૂરતઃ સશં્લષેે
િવષયીકૃતાેઽ સ ન મનાગ ણાેઃ પદં પ્રાિપતઃ ।
MSS@5620@2િક બ્રૂમઃ સહકાર તાવકગુણાન યાદશૃદુૈર્લર્ભાન્ સાૈર યેણ
યદ વગાનિપ મુહુઃ પ્રીણા સ દૂરાદિપ॥ ૫૬૨૦॥
MSS@5621@1આ તાં ચ િરદં તરાેઽ ચ ત િકયચ્ચેતાેઽિપ યદ્વભૈવૈર્
િન પ્રત્યાશમયં મનુે જલિનિધગર્ ડૂ ષતઃ સત્તપઃ ।
MSS@5621@2અેતનેવૈ િવર તુમહર્ સ ન તે ગ ડૂષપાનાિધકા કા ચત્ ખ્યા તરતઃપરં
પરમસાૈ પજર્ યનીવીવ્યયઃ॥ ૫૬૨૧॥
MSS@5622@1આ તાં તત્ કરકાિનપાતકૃતભીમ ડૂકિનમર્ જન- ક્ષેમૈકક્ષમવાિર
પ વલશતં સ ધું તમવે તુમઃ ।
MSS@5622@2કુ યચ્છક્રકર વ પ્રહરણ ણા ખલાઙ્ગક્ષરત્- ક લાલને ગિરવ્રજેન
શરણં યદ્ગભર્વાસઃ કૃતઃ॥ ૫૬૨૨॥
MSS@5623@1આ તાં તાવત્ િકમ યને દાૈરા યનેેહ યાે ષતામ્ ।
MSS@5623@2િવ તં વાેદરેણાિપ ઘ્ન ત પતુ્રમિપ વકમ્॥ ૫૬૨૩॥
MSS@5624@1આ તાં તાવદક તમ વયા ત યં તુ ક યતામ્ ।
MSS@5624@2 ચતં્ત કથ મવાસીત્ તે હિરવંશીરવશ્રુતાૈ॥ ૫૬૨૪॥
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MSS@5625@1આ તાં તાવદસીમપાૈ ષજુષઃ સમંાિનતાત્યદ્ભુત- પ્રાર ભા યિધકિક્રયસ્ય
સ ખલુ પ્રાચ્યઃ પ્રચારાે હરેઃ ।
MSS@5625@2 ણર્સ્યાિપ ચ િવ યક દરદર દ્વારાવતારાક્ષમૈર્ અઙ્ગૈરઙ્ગ તાે
દલ ત દરતાે ગ ધને ગ ધ દ્વપાઃ॥ ૫૬૨૫॥
MSS@5626@1આ તાં તાવદહાે સમુદ્રમિહમા દૂરેઽિપ કણર્ પ્રયસ્ તીરે યસ્ય િપપાસયવૈ
મરણં પ્રા ાે ત શીઘં્ર જનઃ ।
MSS@5626@2ત માદ બુિનધવેર્રં લઘુસરઃ કૂપાેઽથવા વાિપકા યત્ર વાત્મકરદ્વયને
સ લલં પપેીયતે વેચ્છયા॥ ૫૬૨૬॥
MSS@5627@1આ તાં તાવદ્ િદગ તપ્ર થતસયુશસાં સગંમઃ સ જનાનાં તૈઃ સાકં
વૈરયાેગાેઽ ય તશયમિહતામુન્ન ત સિંનધત્તે ।
MSS@5627@2લાેકે કસ્યાગ મ યચ્છ તપથમવપવુર્ક્ત્રશષેાેઽિપ રાહુસ્
ત્રૈલાેક્યખ્યાતધા ાેયર્િદ રિવશ શનાવેિરતાં નાકિર યત્॥ ૫૬૨૭॥
MSS@5628@1આ તાં તાવદ્ વચનરચનાભાજન વં િવદૂરે દૂરે ચા તાં તવ
તનપુર ર ભસભંાવનાિપ ।
MSS@5628@2ભૂયાે ભૂયઃ પ્રણ ત ભિરદં િક તુ યાચે િવધેયા મારં મારં
વજનગણને કાિપ રેખા મમાિપ॥ ૫૬૨૮॥

MSS@5629@1આ તાં તે ગુ ણન તાવદ્ ભૂ ષતાશષેભૂતલાઃ ।
MSS@5629@2યષેાં ગુણ ચભૂર્યઃ સાપં્રતં તેઽિપ દુલર્ભાઃ॥ ૫૬૨૯॥
MSS@5630@1આ તાં દૂરતયા તદ યવદના ભાે તા વાદનં નાેદેત્યેવ મનાેરથાેઽિપ
હૃદયે ત સગંમાશાં પ્ર ત ।
MSS@5630@2ઉ ક ઠા શ થલીકૃતાઙ્ગલ તકં વીક્ષેત મામેકદા સ નેહં યિદ સા
સરાજેવદના ધ યાેઽ યહં તાવતા॥ ૫૬૩૦॥
MSS@5631@1આ તાં દૂરેણ િવશ્લષેઃ પ્રયામા લઙ્ગતાે મમ ।
MSS@5631@2 વેદઃ િક ન સિરન્નાથાે રાેમા ચઃ િક ન પવર્તઃ॥ ૫૬૩૧॥
MSS@5632@1આ તાં ભવા તરિવધાૈ સિુવપયર્યાેઽયમ્ અત્રવૈ જન્મિન
ણામધરાેચ્ચભાવઃ ।

MSS@5632@2અ પઃ થુઃ થુરિપ ક્ષણતાેઽ પ અેવ વામી ભવત્યનુચરઃ સ ચ
ત પદાહર્ઃ॥ ૫૬૩૨॥
MSS@5633@1આ તાં મ ડલમૈ દવં વરતનાવેર્ક્ત્ર શ્રયશ્ચેત્ કથા કાેણે કુત્ર ચદાસતાં
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કુવલયા ય ણાેઃ પ્રસઙ્ગાે યિદ ।
MSS@5633@2દૂરે તષ્ઠતુ વ લક કલરવઃ પ્ર તાવના ચેદ્ ગરાં વાત્તાર્ ચેદવલગ્ કસ્ય
યશસાં વ્યાે ઃ પ્રથાયૈ નમઃ॥ ૫૬૩૩॥
MSS@5634@1આ તાં મહાબાેધબલને સા યાે માેક્ષાે િવબાધામલસાખૈ્યયુક્તઃ ।
MSS@5634@2ધમાર્થર્કામા અિપ નાે ભવ ત જ્ઞાનં િવના તને તદચર્નીયમ્॥ ૫૬૩૪॥
MSS@5635@1આ તાં માદ્ય ભવે શભુે સ ખ લતા ય તા વયા માધવી કા તે તન્ મમ
સ પ્રયચ્છ કુસમંુ િક વામનુા મે ફલમ્ ।
MSS@5635@2ના પં િનમર્લયા મ માૈ ક્તક મદં ય તં વયા દહ્યતામ્ ઇ થં
િવભ્રમસભં્રમાે મદય ત પ્રેયાંસમેણીદશૃઃ॥ ૫૬૩૫॥
MSS@5636@1આ તાં માનઃ કથનં સખીષુ વા મિય િનવેદ્યદુિવનયે ।
MSS@5636@2 શ થ લતર તગુણગવાર્ મમાિપ સા લ જતા સતુનુઃ॥ ૫૬૩૬॥
MSS@5637@1આ તાં વરમવકેશી મા દાેહદમસ્ય રચય પૂગતરાેઃ ।
MSS@5637@2અેત માત્ ફ લતાદિપ કેવલમુદ્વગેમિધગચ્છ॥ ૫૬૩૭॥
MSS@5638@1આ તાં િવશ્વસનં સખીષુ િવિદતા ભપ્રાયસારે જને તત્રા યપર્િયતું
દશૃં સ લલતાં શક્નાે મ ન વ્રીડયા ।
MSS@5638@2લાેકાે હ્યષે પરાપેહાસચતુરઃ સૂ મેઙ્ ગતજ્ઞાેઽ યલં માતઃ કં
શરણં વ્ર મ હૃદયે ણાઽનુરાગાનલઃ॥ ૫૬૩૮॥
MSS@5639@1આ તાં સક ટક મદં વસધુાિધપતં્ય ત્રૈલાેક્યરાજ્યમિપ દેવ ણાય
મ યે ।
MSS@5639@2િનઃશઙ્કસપુ્તહિરણીકુલસકુંલાસુ ચેતઃ પરં વલ ત શલૈવનસ્થલીષુ
॥ ૫૬૩૯॥
MSS@5640@1આ તામનઙ્ગીકરણાદ્ ભવને દૃ યઃ મરાે ને ત પુરાણવાણી ।
MSS@5640@2તવવૈ દેહં શ્રતયા શ્રયે ત નવ તુ વ તુ પ્ર તભા ત વાદઃ॥ ૫૬૪૦॥
MSS@5641@1આ તામ ય સજુનાઃ પરાપેકારૈકકરણદુલર્ લતાઃ ।
MSS@5641@2સતંાિપતિપશનુષેુ વગુણે વિપ હ ત ખદ્ય તે॥ ૫૬૪૧॥
MSS@5642@1આ તામપરાે લાેકઃ ક્ર ડાપેક્ષાપરાે યિદ પ્રી તઃ ।
MSS@5642@2બ્યસના તરે પત તી ન વાિરતા પિરજનનેાિપ॥ ૫૬૪૨॥
MSS@5643@1આ તામવે સરાવેરે ય ભવતાે દુગ્ધાેદલ ધા ત- વાદ પિધ
સરાજે દખ ચતં હંસાવતંસં પયઃ ।
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MSS@5643@2સ્ફારાે લાેલસશુીતશીકરચયાસારપ્ર સક્તાિનલ- પશરેવ
મનાેહરૈરપગતાઃ સતંાપશાષેક્લમાઃ॥ ૫૬૪૩॥
MSS@5644@1આ તક્યં ચેદ્ ધનમ ખલમ ય થસા કતુર્મહ ના તક્યં ચેત્ તદિપ
સતુરાં ભાેગહેતાેરપાસ્યમ્ ।
MSS@5644@2અ ટ્વાિપ વયમ તરહઃસ્થા યતે યત્ તદ તસ્ ત મન્ હેતુઃ ક ઇ ત
િન તં તકર્યામાે ન િવદ્મઃ॥ ૫૬૪૪॥
MSS@5645@1આ તીકવચનં વા યઃ સપા ન િનવતર્તે ।
MSS@5645@2શતધા ભદ્યતે મૂિધ્ન શશ ક્ષફલં યથા॥ ૫૬૪૫॥
MSS@5646@1આ તીયર્ તામપુા તે વન તિનપુણૈ ર્ લકૈ ર્લબ ધા મુચ્ય તાં
શ ◌ૃઙ્ખલા યઃ શ્વગણ ભરટવીગહ્વરે સારમેયાઃ ।
MSS@5646@2આક યર્ તાં સ્થલાિન શ્રમ શ થલહયૈઃ સાિદ ભઃ પાશહ તૈર્ વ્યાધૂય તાં
કૃતા તૈિરવ મિહષચરૈદર્ ડ ભઃ કાનનાિન॥ ૫૬૪૬॥
MSS@5647@1આ તેઽ ભનવપ લવપુ પૈર્ અ યનારતરતા ભરતા યઃ ।
MSS@5647@2દ યતે મ શિયતું શયનીયે ન ક્ષણઃ ક્ષણદયાિપ વધૂ યઃ॥ ૫૬૪૭॥
MSS@5648@1આ તે કશ્ચન ભ ઃ સગં્ હ્ણન્નવ્યયાિન દશ ।
MSS@5648@2ન મમેત્યવ્યયયુગલં યાચામ તં િકમ ત્ય યત્॥ ૫૬૪૮॥
MSS@5649@1આ તેઽત્રવૈ સરસ્યહાે બત િકયાન્ સતંાષેપક્ષગ્રહાે હંસસ્યાસ્ય મનાઙ્
ન ધાવ ત મ તઃ શ્રીધા પદ્મે ક્વ ચત્ ।
MSS@5649@2સપુ્તાેઽદ્યાિપ િવબુ યતે ન તિદત તાવત્ પ્રતીક્ષામહે વેલા મત્યુષ સ પ્રયા
મધુ લહઃ સાેઢંુ ત અેવ ક્ષમાઃ॥ ૫૬૪૯॥
MSS@5650@1આ તે દામાેદર યા મયમુદરદર ં યાવલ બ્ય િત્રલાેક સમંાતું શક્નવુ ત
પ્ર થમભરવશાદત્ર નૈતદ્યશાં સ ।
MSS@5650@2તામેતાં પૂરિય વા િનરગુિરવ મધુ વં સનઃ પા ડુપદ્મ- ચ્છદ્માપન્નાિન
તાિન દ્વપદશનસનાભીિન નાભીપથને॥ ૫૬૫૦॥
MSS@5651@1આ તે દ્વાિર વધૂિવધા રચનાવૈદુ યિવક્રા તભૂર્ ભૂરેતસ્ય બલાદહાિર
ભવતા ભીતા નતારા તના ।
MSS@5651@2િક નામાપરમત્ર કાયર્મધનુા સા યં સમાશાસ્યતે ત પા ણગ્રહમઙ્ગલાય
મનુ ધીશા તુ યત્નાે મહાન્॥ ૫૬૫૧॥
MSS@5652@1આ તે નાે સષુમા ન ચાિપ કુસમુામાેદાે િહ નાે વા મનાક્ ચાતુય
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મકર દદાનિવષયે િક ચાતુર યં પનુઃ ।
MSS@5652@2ય વં ચત્રગતં કુશશેયદલં પુ ણા સ ગુ રવૈર્ માહા યં ક
ઇવ બ્રવી મ તદહાે હે ચ ચર કાધનુા॥ ૫૬૫૨॥
MSS@5653@1આ તે રાેહ કનકકમલે કે લપાત્રે ડા યાઃ ખેલન્ હેલાને્મદમધુકર માનસે
માનસે યઃ ।
MSS@5653@2ભેકાેદ્રકેપ્રણિયિન વલદ્બાલજ બાલ લે સ સ્યાદુ કઃ પિર મતજલે પ વલે
િક મરાલઃ॥ ૫૬૫૩॥
MSS@5654@1આ તે િવધુઃ પરમિન ર્ત અેવ માૈલાૈ શભંાેિર ત િત્રજગતીજન ચત્ત ત્તઃ
।
MSS@5654@2અ તિનગૂઢનયનાનલદાહદુઃખં ના ત કઃ પર તે બત શીતર મેઃ
॥ ૫૬૫૪॥
MSS@5655@1આસ્ત્રી શશુ પ્ર થતયષૈ િપપા સતે યઃ સરંક્ષ્યતેઽ બુિધરપેયતયવૈ
દૂરાત્ ।
MSS@5655@2દંષ્ટ્ર ાકરાલમકરા લકરા લતા ભઃ િક ભાયયત્યપરમૂ મપરંપરા ભઃ
॥ ૫૬૫૫॥
MSS@5656@1આસ્થામાલ બ્ય નીતષેુ વશં દ્રે વરા તષુ ।
MSS@5656@2વ્યક્તમાયા ત મહતાં માહા યમનુક પયા॥ ૫૬૫૬॥
MSS@5657@1આસ્થાય દા ણતરં કમિપ વભાવમ્ અત્ય તદુ કૃતકૃતામિપ શક્ષણાય ।
MSS@5657@2ગ્ હ્ણા સ સાયકપદે કુસમુા યમૂિન માતઃ સતુષેુ મહતી િકલ ક્ષતેયમ્
॥ ૫૬૫૭॥
MSS@5658@1આસ્થતઃ સ્થ ગતવાિરદપઙ્ યા સં યયા ગગનપ શ્ચમભાગઃ ।
MSS@5658@2સાે મિવદુ્રમિવતાનિવભાસા ર જતસ્ય જલધેઃ શ્રયમૂહે॥ ૫૬૫૮॥
MSS@5659@1આસ્ફા લતં યત્ પ્રમદાકરાગ્રૈર્ દઙ્ગધીર વિનમ વગચ્છત્ ।
MSS@5659@2વ યૈિરદાની ં મિહષૈ તદ ભઃ શ ◌ૃઙ્ગાહતં ક્રાેશ ત દ ઘકાણામ્॥ ૫૬૫૯॥
MSS@5660@1આસ્ફા લતજૈર્લિધ મપરંપરાણાં દૂર કરાે ત યિદ રત્નમવ તુબુદ્ યા ।
MSS@5660@2રત્નાકર વમિપ તસ્ય ભવેદ્ િવનષં્ટ રત્નં તુ હ ત ભિવતા
મહદઙ્ગધાયર્મ્॥ ૫૬૬૦॥
MSS@5661@1આ માક યવુ તદશૃામસાૈ તનાે ત ચ્છાયવૈ શ્રયમનપાિયની ં િકમે ભઃ ।
MSS@5661@2મ વવૈં વગુણિપધાનસા યસયૂૈઃ પાનીયૈિર ત િવદધાિવરેઽ જનાિન
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॥ ૫૬૬૧॥
MSS@5662@1આસ્યં િનરસ્ય ર સતૈઃ સુ ચરં િવહસ્ય ગાત્રા તરેષુ ઘન વષર્ સ
ચાતકસ્ય ।
MSS@5662@2તચ્ચ ચુકાેિટકુિટલાયતકંધરસ્ય પ્રાણાત્યયાેઽસ્ય ભવતઃ પિરહાસમાત્રમ્
॥ ૫૬૬૨॥
MSS@5663@1આસ્યં િપધાય સકલં િવરલાઙ્ગુ લના કરેણ સઘ્રાણમ્ ।
MSS@5663@2અયમુચ્ચરદ્દકારં મનાેહરં જ્યાે કરાે ત શશઃુ॥ ૫૬૬૩॥
MSS@5664@1આસ્યં યદ્યિપ હાસ્યવ જત મદં લાસ્યને વીતં વચાે નતે્રે શાેણસરાજેકા ત
તદિપ ક્વાિપ ક્ષણં સ્થીયતે ।
MSS@5664@2માલાયાઃ કરણાેદ્યમે મકિરકાર ભઃ કુચા ભાજેયાેર્ ધપૂાઃ કુ તલધાેરણીષુ
સદુશૃઃ સાયંતનાે દૃ યતે॥ ૫૬૬૪॥
MSS@5665@1આસ્યં યસ્યાઃ સધુાંશું કલય ત નયના યાં જતઃ પુંસમૂહઃ કા ત્યા
િવદ્યુત્ કુચા યાં જલકનકધરે િન જતે હ ત માેહઃ ।
MSS@5665@2કુષં્ઠ દુગર્ ધયુક્તં લઘુકૃ મિવકૃતં પૂયમ સ્રવાિહ- વ્યાપ્તં
તન્ મ ક્ષકા ભગર્ તિર ત વપષુઃ કુ સતા ના ત લાેકે॥ ૫૬૬૫॥
MSS@5666@1આસ્યં સહાસ્યં નયનં સલાસ્યં સ દૂર બ દૂદયશાે ભ ભાલમ્ ।
MSS@5666@2નવા ચ વેણી હિરણીદશૃશ્ચેદ્ અ યૈરગ યૈરિપ ભષૂણૈઃ િકમ્॥ ૫૬૬૬॥
MSS@5667@1આસ્યપ્રાે છતપાવર્ણે દુયશસં નતે્રાવધૂતાે પલ- શ્રીગવા
દશનચ્છદવ્યવિહતાશાેકપ્રવાલદ્યુ તમ્ ।
MSS@5667@2અેતાં દૃ ષ્ટસધુાપ્રપાં િત્રજગતઃ શ પી િવધાય વયં મ યે
હષર્વશાદ યત િનજ તાતે્રપ્રચ ડઃ કિવઃ॥ ૫૬૬૭॥
MSS@5668@1આસ્યશ્રી જતજજર્રે દુમ લનં કૃ વા કરે ક દુકં
ક્ર ડાકાૈતુક મશ્રભાવમનયા તામ્રં વહ ત્યાનનમ્ ।
MSS@5668@2 ઙ્ગાગ્રગ્રહકૃ ણકેતકદલ પધાર્વતીનાં દશૃા
દ ઘાર્પાઙ્ગતરઙ્ ગતૈકસહૃુદામષેાેઽ મ પાત્રીકૃતઃ॥ ૫૬૬૮॥
MSS@5669@1આસ્યશ્રી દ્વજરાજબાધનકર દૃ ષ્ટઃ શ્રુતેલર્ઙ્ ઘની મૂધર્ યાવ લગા મની
કુિટલતા બદ્ધાશ્ચ મુક્તા ગુણૈઃ ।
MSS@5669@2યત્તે સુ દિર દુિવની તિરયતી દષૃ્ટાબલાયા મયા તન્ મ યે મકર વ ે
ભવજયી ત વદગ્રેસરઃ॥ ૫૬૬૯॥
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MSS@5670@1આસ્યે દાેઃ પિરવષેવદ્ર તપતેશ્ચા પેયકાેદ ડવદ્ ધ મ લા બુમુચઃ
ક્ષણદ્યુ તવદાસ ૈ ક્ષપ તી ભુ ૈ ।
MSS@5670@2િવ શ્લ યદ્વ લ લક્ષ્યના ભ િવગલન્નીવ્યુન્નમન્મ યમં િક ચત્
િક ચદુદ ચદ ચલમહાે કુ ભ તની જૃ ભતે॥ ૫૬૭૦॥
MSS@5671@1આસ્યે પૂણર્સધુાિનિધશ્ચરણયાેઃ કા પદુ્રમં વૈભવં દેહે કા ચનકા તતા
વ ચ પનુહયઙ્ગવીનં વયમ્ ।
MSS@5671@2યસ્યા લાેચનયાેિન પિધ સદાેદ તાનુક પાત તઃ સા માતા જગતાં પ્રસાદપદવી
સાક્ષાન્મુદે તાદુમા॥ ૫૬૭૧॥
MSS@5672@1આસ્રાવયેચ્ચાપે ચતાન્ િવપયર્સ્યેચ્ચ કમર્સુ ।
MSS@5672@2યથા ન ભક્ષય ત્યથ ભ ક્ષતં િનવર્મ ત વા॥ ૫૬૭૨॥
MSS@5673@1આસ્રાવયેદુપ ચતાન્ સાધુ દુષ્ટવ્રણાિનવ ।
MSS@5673@2આયુક્તા તે ચ વતરન્ન્ અગ્ ાિવવ મહીપતાૈ॥ ૫૬૭૩॥
MSS@5674@1આ વલાકાદુરગનગરં નૂતનાલાેકલ મીમ્ આત વદ્ ભઃ િક મવ સતતાં
ચે ષ્ટતૈ તે ન નીતમ્ ।
MSS@5674@2અ યેતાસાં રમણિવરહે િવ દ્વષ કા મનીનાં યૈરાનીતા નખપદમયી મ ડના
પા ડમાનમ્॥ ૫૬૭૪॥
MSS@5675@1આ વાિદતં વાદુમર દ બ દુ- વચ્છ દ મ દ વરસુ દર ભઃ ।
MSS@5675@2માક દપુ પં પ્રમદાજનસ્ય પ્રમાેદમામાેદભરૈરકાષ ત્॥ ૫૬૭૫॥
MSS@5676@1આ વાિદતદિયતાધર- સધુારસસ્યવે સકૂ્તયાે મધુરાઃ ।
MSS@5676@2અક લતરસાલમુકુલાે ન કાેિકલઃ કલમુદ ચય ત॥ ૫૬૭૬॥
MSS@5677@1આ વાિદત દ્વરદશાે ણતશાેણશાેભાં સં યા ણા મવ કલાં શશલા છનસ્ય
।
MSS@5677@2જૃ ભાિવદાિરતમખુસ્ય મખુાત્ સુ્ફર તી ં કાે હતુર્ મચ્છ ત હરેઃ
પિરભૂય દંષ્ટ્ર ામ્॥ ૫૬૭૭॥
MSS@5678@1આ વાિદતાને્મુક્ત મવાદ્ધર્ બ બં તમાેમખુાદ્ હ ત સધુાકરસ્ય ।
MSS@5678@2સીમ તસીમા તમુદાર પમ્ ઇદં લલાટં નનુ પઙ્ક ક્ષ્યાઃ॥ ૫૬૭૮॥
MSS@5679@1આ વાિદતાેઽ સ માેહાદ્ બત િવિદતા વદનમાધુર ભવતઃ ।
MSS@5679@2મધુ લપ્ત ર રસનાચ્ છેદાય પરં િવ ના સ॥ ૫૬૭૯॥
MSS@5680@1આ વાદં્ય પ્રમદારદચ્છદ ઇવ શ્રવં્ય નવં જ પતં બાલાયા ઇવ
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દૃ યમુત્તમવધૂલાવ યલ મીિરવ ।
MSS@5680@2પ્રાેદ્ઘાે યં ચરિવપ્રયુક્તવિનતાસ દેશવાણીવ મે નવૈેદં્ય ચિરતં
ચ પમિનશં શ્રીકૃ ણ નામા તુ તે॥ ૫૬૮૦॥
MSS@5681@1આ વાદ્ય િનિવશષેં િવરિહવધનૂાં દૂિન માંસાિન ।
MSS@5681@2કરકા મષેણ મ યે િનઃષ્ઠ વ ત નીરદાેઽસ્થીિન॥ ૫૬૮૧॥
MSS@5682@1આ વાદ્ય વયમવે વ ચ્મ મહતીમર્મર્ ચ્છદાે વેદના મા ભૂત્ કસ્ય ચદ યયં
પિરભવાે યાચ્ઞે ત સસંાિરણઃ ।
MSS@5682@2પ ય ભ્રાતિરયં િહ ગાૈરવજરાિધક્કારકે લસ્થલી માન લાિનમસી
ગુણવ્ય તકરપ્રાગ યગભર્ચ્યુ તઃ॥ ૫૬૮૨॥
MSS@5683@1આ વાદ્યાત્ર મધૂિન ષટ્પદ મદં મા ગાઃ કષાયાઙુ્કરૈર્ માક દસ્ય િપકાન્
પ્રતાિરતવતાે મૂધાર્નમ યા સતઃ ।
MSS@5683@2પ્રત્યાસન્નતમે િપકેઽિપ ભવતે યનેાિપતા તાદશૃી મા વી તસ્ય
િવવેકિવચ્યુ તિરયં સાદુ્ગ યમેતન્ ન તે॥ ૫૬૮૩॥
MSS@5684@1આ વાદૈ્યષ કષાયમઙુ્કરમુ પ્રેમાનુબદ્ધાશયાે માક દસ્ય યશાં સ
કાેિકલયવુા િનમાર્ ત િદ ગ્ભ ત્તષુ ।
MSS@5684@2મા વીકાિન િનપીય તસ્ય મધપુા તત્રવૈ ગુ જ ત્યમી કાે બ્રૂતામસતાં
સતાં ચ વચસાં વત્માર્ તગં ચે ષ્ટતમ્॥ ૫૬૮૪॥
MSS@5685@1આહતં કુચતટેન ત યાઃ સાધુ સાેઢમમનુે ત પપાત ।
MSS@5685@2ત્રુટ તઃ પ્રયતમાેર સ હારાત્ પુ પ ષ્ટિરવ માૈ ક્તક ષ્ટઃ॥ ૫૬૮૫॥
MSS@5686@1આહતે યત્ર ખડ્ગે સ્યાદ્ વિનઃ કાક વરાપેમઃ ।
MSS@5686@2અં આકાર વિનવાર્ સ્યાત્ સ વજ્યા નરપુંગવૈઃ॥ ૫૬૮૬॥
MSS@5687@1આહતે યત્ર મધુરાે વિનઃ સમપુ યતે ।
MSS@5687@2પજૂ્યઃ સ ખડ્ગાે પતેઃ શત્રુસચંયનાશનઃ॥ ૫૬૮૭॥
MSS@5688@1આહત્ય ચનુમઃ વગર્મ્ અપવગર્મનુક્રમાત્ ।
MSS@5688@2અનુકૂલે િહ દા પત્યે પ્ર તકૂલં ન િકચન॥ ૫૬૮૮॥
MSS@5689@1આહત્યાહત્ય મૂધ્નાર્ દુ્રતમનુિપબતઃ પ્ર નુતં માતુ ધઃ િક ચત્
કુ જૈક નાેરનવરતચલચ્ચા પુચ્છસ્ય ધનેુઃ ।
MSS@5689@2ઉ કણ તણર્કસ્ય પ્રયતનયતયા દત્તહંુકારમુદ્રા
િવસ્રંસ ક્ષીરધારાલવશબલમખુસ્યાઙ્ગમા પ્ત લેિઢ॥ ૫૬૮૯॥
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MSS@5690@1આહ નાથવદનસ્ય ચુ બતઃ સા મ શીતકરતામનક્ષરમ્ ।
MSS@5690@2સી કૃતાિન સદુતી િવત વતી સ વદત્ત થવુપેથુ તદા॥ ૫૬૯૦॥
MSS@5691@1આહરન્નિપ ન વસ્થાે િવિનદ્રાે ન પ્રબુ ય ત ।
MSS@5691@2વ ક્ત ન વેચ્છયા િક ચત્ સવેકાેઽપીહ વ ત॥ ૫૬૯૧॥
MSS@5692@1આહરેજ્જ્ઞાનમથાશ્ચ પુમાનમરવત્ સદા ।
MSS@5692@2ગ્ હીત ઇવ કેશષેુ ત્યુના ધમર્માચરેત્॥ ૫૬૯૨॥
MSS@5693@1આહવે જગદુદ્દ ડરાજમ ડલરાહવે ।
MSS@5693@2શ્રી સહ મહીપાલ વ ત્ય તુ તવ બાહવે॥ ૫૬૯૩॥
MSS@5694@1આહવષેુ ચ યે શરૂાઃ વા યથ ત્યક્ત િવતાઃ ।
MSS@5694@2ભ ર્ભક્તાઃ કૃતજ્ઞાશ્ચ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૫૬૯૪॥
MSS@5695@1આહવષેુ મથાેઽ યાે યં જઘાંસ તાે મહી ક્ષતઃ ।
MSS@5695@2યુ યમાનાઃ પરં શ યા વગ યા ત્યપરાઙ્મખુાઃ॥ ૫૬૯૫॥
MSS@5696@1આહ મષૈા નલાદ યં ન જુષે મનસે ત યત્ ।
MSS@5696@2યાવૈનાનુ મતનેાસ્યા ત ષાભનૂ્ મનાેભવુા॥ ૫૬૯૬॥
MSS@5697@1આહારં પ્ર ત યત્ કથાિપ શ મતા યન્ માનૈમુદ્રા મખુે યચ્ચ િવિનમીલનં
તનુલતા યત્ તાનવે વતર્તે ।
MSS@5697@2અેકા તે યદવ સ્થ તયર્દિપ ચ યાનૈકતાનં મનસ્ તન્ મ યે સભુગ
વદથર્મનયા ત યેત તીવં્ર તપઃ॥ ૫૬૯૭॥
MSS@5698@1આહારઃ ફલમૂલમાત્મ ચતં શ યા મહી વલ્કલં સવંીતાય પિરચ્છદઃ
કુશસ મ પુ પા ણ પતુ્રા ગાઃ ।
MSS@5698@2વસ્ત્રાન્નાશ્રયદાનભાેગિવભવા િનયર્ ત્રણાઃ શા ખનાે મત્રાણીત્યિધકં
ગ્ હેષુ ગ્ િહણાં િક નામ દુઃખાદતૃે॥ ૫૬૯૮॥
MSS@5699@1આહારદાષેાય ચ કાકદ ત સ્યાદાકુટાિન વિનતં રણાય ।
MSS@5699@2કેકે વિનષ્ઠા કુવતી િકક ચ ત્રયં વદં સ્યાત્ પુરદૂષણાય॥ ૫૬૯૯॥
MSS@5700@1આહારિનદ્રાભયમૈથનુાિન સામા યમેતત્ પશુ ભનર્રાણામ્ ।
MSS@5700@2જ્ઞાનં નરાણામિધકાે િવશષેાે જ્ઞાનને હીનાઃ પશુ ભઃ સમાનાઃ॥ ૫૭૦૦॥
MSS@5701@1આહારિનહાર્રિવહારયાેગાઃ સસું તા ધમર્િવદા તુ કાયાર્ઃ ।
MSS@5701@2વાગ્બુ દ્ધકાયાર્ ણ તપ તથવૈ ધનાયષુી ગુપ્તતમે તુ કાય॥ ૫૭૦૧॥
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MSS@5702@1આહારપાનતા બૂલગ ધમાલ્યફલાદયઃ ।
MSS@5702@2ભજુ્ય તે યત્ સ ભાેગશ્ચ તન્મતઃ સાધુસત્તમૈઃ॥ ૫૭૦૨॥
MSS@5703@1આહારભાે કુ તેઽનુમાેદં નરાે વધે સ્થાવરજઙ્ગમાનામ્ ।
MSS@5703@2તસ્યાિપ ત માદ્ દુિરતાનષુઙ્ગમ્ ઇત્યાહ ય તં પ્ર ત વ ચ્મ િક ચત્॥ ૫૭૦૩॥
MSS@5704@1આહારવગ સલુભે િવ ચત્રે િવમુક્તપાપે ભુિવ િવદ્યમાને ।
MSS@5704@2પ્રાર ભદુઃખં િવિવધં પ્રપાે ય ચેદ ત ગ્ દ્ધનર્ િકમ ત્ત માંસમ્
॥ ૫૭૦૪॥
MSS@5705@1આહારા યતે વ્યાિધગર્ભાર્ત્ કૂ્રરશ્ચ યતે ।
MSS@5705@2અલ મીકશ્ચ શ યાયાં વપાઠાદાયષુઃ ક્ષયઃ॥ ૫૭૦૫॥
MSS@5706@1આહારાથ કમર્ કુયાર્દિન દં્ય કુયાર્ત્ તં ચ પ્રાણસધંારણાથર્મ્ ।
MSS@5706@2પ્રાણા ધાયાર્ ત વિવજ્ઞાનહેતાેસ્ ત વં જ્ઞેયં યને ભૂયાે ન જન્મ॥ ૫૭૦૬॥
MSS@5707@1આહારે ચ ભવેદ્ રાેગી નષ્ટાે ગભર્શ્ચ મૈથનુે ।
MSS@5707@2િનદ્રાયાં િહ્રયતે લ મી શ્ચ તાયાં મરણં ધ્રવુમ્॥ ૫૭૦૭॥
MSS@5708@1આહારે બડવાનલશ્ચ શયને યઃ કુ ભકણાર્યતે સદેંશે બિધરઃ
પલાયનિવધાૈ સહઃ શ ◌ૃગાલાે રણે ।
MSS@5708@2અ ધાે વ તુિનર ક્ષણેઽથ ગમને ખ જઃ પટુઃ ક્ર દને ભાગ્યનેવૈ િહ
લ યતે પનુરસાૈ સવાત્તમઃ સવેકઃ॥ ૫૭૦૮॥
MSS@5709@1આહારે િવર તઃ સમ તિવષયગ્રામે િન ત્તઃ પરા નાસાગ્રે નયનં
યદેતદપરં યચ્ચૈકતાનં મનઃ ।
MSS@5709@2માનંૈ ચેદ મદં ચ શૂ યમ ખલં ય દ્વશ્વમાભા ત તે તદ્ બ્રૂયાઃ
સ ખ યાે ગની િકમ સ ભાેઃ િક વા િવયાે ગ ય સ॥ ૫૭૦૯॥
MSS@5710@1આહારે વ્યવહારે ચ ત્યક્તલ જઃ સખુી ભવેત્ ।
MSS@5710@2ધનં મતૈ્રીકરં દાને ચાદાને શત્રુકારણમ્॥ ૫૭૧૦॥
MSS@5711@1આહારે શુ ચતા વનાૈ મધુરતા નીડે પરાધીનતા બ ધાૈ િનમર્મતા વને
ર સકતા વાચાલતા માધવે ।
MSS@5711@2યસતૈે ગુણરાશયઃ િપકવરં ત્ય વા િકમેતે જના વ દ તે ખલુ ખ જનં
કૃ મભજંુ ચત્રા ગ તઃ કમર્ણામ્॥ ૫૭૧૧॥
MSS@5712@1આહારાે ગરલં તીયમ લકે ચ ઃ કપાલં કરે વાસઃ કુ જરચમર્
ભ મિન ર તભૂર્ષા ભજુઙ્ગાિધપઃ ।
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MSS@5712@2જન્માલક્ષ્યમસા ક્ષકં કુલમિવજ્ઞાતા ચ તઃ કથં સવે્યાેઽ મા ભરસાૈ
િપશાચપિરષદ્ભતાર્ હતાઃ માે વયમ્॥ ૫૭૧૨॥
MSS@5713@1આહારાે ગરલાયતે પ્ર તિદનં હારાેઽિપ ભારાયતે ચ દ્રશ્ચ ડકરાયતે
દુગ તવાર્તાેઽિપ વ યતે ।

MSS@5713@2આવાસાે િવિપનાયતે મલય લપેઃ સુ્ફ લઙ્ગાયતે હા હ ત પ્રયિવપ્રયાેગસમયઃ
સહંારકાલાયતે॥ ૫૭૧૩॥
MSS@5174@1આહારાે દ્વગુણઃ સ્ત્રીણાં બુ દ્ધ તાસાં ચતુગુર્ણા ।
MSS@5174@2ષડ્ગુણાે વ્યવસાયશ્ચ કામાશ્ચાષ્ટગુણઃ તઃ॥ ૫૧૭૪॥
MSS@5715@1આિહતમુક્તાહાયર્ઃ સ યક્ સકલપ્રયાેગસ પત્ત્યા ।
MSS@5715@2ભાવિવહીનાેઽિપ નટઃ સામા જક ચત્તર જનં કુ તે॥ ૫૭૧૫॥
MSS@5716@1આિહતે તવ િનઃશાને સુ્ફિટતં િરપુહૃદ્ઘટૈઃ ।
MSS@5716@2ગ લતે તિ પ્રયાનતે્રે રાજં શ્ચત્ર મદં મહત્॥ ૫૭૧૬॥
MSS@5717@1આિહતે નુ મધનુા મધુર વે ચે ષ્ટતસ્ય ગ મતે નુ િવકાસમ્ ।
MSS@5717@2આબભાૈ નવ ઇવાેદ્ધતરાગઃ કા મની વવસરઃ કુસમુષેાેઃ॥ ૫૭૧૭॥
MSS@5718@1આહુઃ સતં્ય િહ પરમં ધમ ધમર્િવદાે જનાઃ ।
MSS@5718@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૫૭૧૮॥
MSS@5719@1આહુઃ સૂ મતરં િક ચદ્ અમાત્યપિરરક્ષણમ્ ।
MSS@5719@2સૂ માત્ સૂ મતરં તે યાે યદાત્મપિરરક્ષણમ્॥ ૫૭૧૯॥
MSS@5720@1આહુત્યા યાયતે સયૂર્ઃ સયૂાર્દ્ ષ્ટરથાષૈિધઃ ।
MSS@5720@2તદનં્ન રસ પેણ શકુ્ર વમિધગચ્છ ત॥ ૫૭૨૦॥
MSS@5721@1આહૂતઃ પિરતાે િદગ તગ ત ભઃ શાખાભરાડ બરૈઃ િક રે મ જવને
શા મ લફલપ્રત્યાશયા ધાવ સ ।
MSS@5721@2ત મન્ન્ અેકપદે ભદે લમફલવ્યાલાેલતૂલાે કરૈર્ અ વાનાેઽિપ િનમી લતાક્ષમટતા
ન પ્રેક્ષણીયાઃ પુરઃ॥ ૫૭૨૧॥
MSS@5722@1આહૂતસ્યા ભષેકાય િન ષ્ટસ્ય વનાય ચ ।
MSS@5722@2ન મયા લ ક્ષત તસ્ય વ પાેઽ યાકારિવભ્રમઃ॥ ૫૭૨૨॥
MSS@5723@1આહૂતાદ્ય મયાે સવે િન શ ગ્ હં શૂ યં િવમુચ્યાગતા ક્ષીબઃ પ્રે યજનઃ
કથં કુલબધૂરેકાિકની યાસ્ય ત ।
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MSS@5723@2વ સ વં તિદમાં નયાલય મ ત શ્રુ વા યશાેદા ગરાે રાધામાધવયાજેર્ય ત
મધુર મેરાલસા દષૃ્ટયઃ॥ ૫૭૨૩॥
MSS@5724@1આહૂતષેુ િવહંગમષેુ મશકાે નાયાન્ પુરાે વાયર્તે મ યવેાિરિધ વા
વસં ણમ ણધર્ત્તે મણીનાં ચમ્ ।
MSS@5724@2ખદ્યાેતાેઽિપ ન ક પતે પ્રચ લતું મ યેઽિપ તજે વનાં િધક્
સામા યમચેતનં પ્રભુ મવાના ષ્ટત વા તરમ્॥ ૫૭૨૪॥
MSS@5725@1આહૂતાેઽિપ સહાયૈર્ અેમીત્યુ વા િવમુક્તિનદ્રાેઽિપ ।
MSS@5725@2આગ તુકાેઽિપ પ થકઃ શૈ થલં્ય નવૈ િવજહા ત॥ ૫૭૨૫॥
MSS@5726@1આહૂતાે મલયાચલાત્ પ્રચ લતાે માૈહુ તકાે મા તાે નેિદષ્ઠાઃ પ થ સ ત
કાેિકલગણા ગીતે પ્ર તષ્ઠા તઃ ।
MSS@5726@2આપ્તા ભઃ પ્ર તવે શની ભર ભતઃ સતં્યજ્ય કુ દાલયં સાે ય તી
સહકારસતં તર લશ્રેણી ભરાવેષ્ટ તે॥ ૫૭૨૬॥
MSS@5727@1આહૂતાે વા યનાહૂતાે યાે રાજ્ઞાં દ્વાિર તષ્ઠ ત ।
MSS@5727@2સ વૈ રાજ્ય શ્રયં ભુઙ્ક્તે નાવમાની કદાચન॥ ૫૭૨૭॥
MSS@5728@1આહૂતાે હા લકેનાશ્રુત મવ વચનં તસ્ય કૃ વા ક્ષણૈકં
તષ્ઠાસુ ત ધરાેમા કથમિપ િવટપં િનઃસમીરં િવહાય ।
MSS@5728@2દાે યાર્મા ત્ય વક્ષઃસ્થલમલસગ તદ નપાદપ્રચારઃ
શી કારાે ક પ ભન્નસુ્ફટદધરપુટઃ પામરઃ ક્ષતે્રમે ત॥ ૫૭૨૮॥
MSS@5729@1આહૃતા યુદ્યતાં ભક્ષાં પુર તાદપ્રચાેિદતામ્ ।
MSS@5729@2મનેે પ્ર પ તગ્રાર્હ્યામ્ અિપ દુ કૃતકમર્ણઃ॥ ૫૭૨૯॥
MSS@5730@1આહૃત્ય પિરત્યક્તા જનય ત્યથાર્ઃ સખુાભાસમ્ ।
MSS@5730@2અત્ય તપિરત્યક્તાઃ પરમાન દાય ક પ તે॥ ૫૭૩૦॥
MSS@5731@1આહૃત્ય રક્ષ્યમાણાિપ યત્નનેા તિવરા ગણી ।
MSS@5731@2અસન્મતૈ્રી ચ વે યા ચ શ્રીશ્ચ કસ્ય કદા સ્થરા॥ ૫૭૩૧॥
MSS@5732@1આિહ્નકાેત્તાપદગ્ધાનાં ત્રયાણાં જગતાં બત ।
MSS@5732@2તપના ચ ષ શા તે તદ્ ભ મેદં ત મરં તુ ન॥ ૫૭૩૨॥
MSS@5733@1આહ્લાદય વષે ખરૈનર્ખાગ્રૈર્ દૈતેયવક્ષઃખિનમુ ખનન્ વઃ ।
MSS@5733@2પ્રહ્લાદહૃદ્યં હૃદયે દ્વતીયમ્ અ વેષુ્ટ મચ્છિન્નવ સનૂુરત્નમ્॥ ૫૭૩૩॥
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MSS@5734@1આહ્લાદહેતુિનરવદ્યશર રય ષ્ટ- લાવ યકા તકલષુીકરણને તાસામ્ ।
MSS@5734@2આસીત્ કુશશેયદશૃામયથાથર્તવૈ પયર્ તભા વર ચામિપ ભષૂણાનામ્
॥ ૫૭૩૪॥
MSS@5735@1આહ્વાનં િક ભવ ત િહ તરાેઃ કસ્ય ચત્ પ્રશ્નિવજ્ઞાઃ પ્રાયઃ કાય િકમિપ
ન કલાૈ કુવર્તે કે પરેષામ્ ।
MSS@5735@2પૂણ ચ દં્ર વહ ત નનુ કા ચ્છ ત લાનચ ઃ
કેનાેદ યાજિનતમસમં કષ્ટમા ાે ત લાેકઃ॥ ૫૭૩૫॥
MSS@5736@1ઇ ક્ષીરગુડાદ નાં માધુયર્સ્યા તરં મહત્ ।
MSS@5736@2તથાિપ ન તદાખ્યાતું સર વત્યાિપ શક્યતે॥ ૫૭૩૬॥
MSS@5737@1ઇ વક્ક્ષાેદસારાઃ શકટસરણયાે ધીરધૂલીપતાકાઃ પાક વીકારનમ્રે
શર સ િનિવશતે શકૂશાલેઃ શકુાલી ।
MSS@5737@2કેદારે યઃ પ્રણાલૈઃ પ્રિવશ ત શફર પઙ્ ક્તરાધારમારાદ્ અચ્છઃ
કચ્છેષુ પઙ્કઃ સખુય ત સિરતામાતપાદુક્ષપાલમ્॥ ૫૭૩૭॥
MSS@5738@1ઇ દ ડા તલાઃ શદૂ્રાઃ કા તા હેમ ચ મેિદની ।
MSS@5738@2ચ દનં દિધ તા બૂલં મદર્નં ગુણવધર્નમ્॥ ૫૭૩૮॥
MSS@5739@1ઇ રાપઃ પયાે મૂલં તા બૂલં ફલમાષૈધમ્ ।
MSS@5739@2ભક્ષિય વાિપ કતર્વ્યાઃ નાનદાનાિદકાઃ િક્રયાઃ॥ ૫૭૩૯॥
MSS@5740@1ઇ ધર્ વ શરાઃ પ્રસનૂિવત ત ર્ઙ્ગાવલી સ જની યસ્યાજ્ઞાવશવ તનઃ
પ્રમનસાે િનિવષ્ટરાષ્ટ્ર ાદયઃ ।
MSS@5740@2યદ્બાણા ભહતા િવર ચમુર જ ત્યુંજયે દ્રાદયાે વ્યાપ્તાશષેમખુા ઇવ
િત્રભવુનં પાયાદજેયઃ મરઃ॥ ૫૭૪૦॥
MSS@5741@1ઇ નર્દ પ્રવાહાે દ્યૂતં માનગ્રહશ્ચ હે સતુનુ ।
MSS@5741@2ભ્રૂલ તકા ચ તવેયં ભઙ્ગે રસમિધકમાવહ ત॥ ૫૭૪૧॥
MSS@5742@1ઇક્ષાેરગ્રાત્ ક્રમશઃ પવર્ ણ પવર્ ણ યથા રસિવશષેઃ ।
MSS@5742@2તદ્વત્ સ જનમતૈ્રી િવપર તાનાં તુ િવપર તા॥ ૫૭૪૨॥
MSS@5742A@1ઇક્ષાે રસં યથાદાય કૂચર્ક ત્યજ્યતે જનૈઃ ।
MSS@5742A@2ધમર્સારં તથાદાય દેહં ત્યજ ત પ ડતઃ॥
MSS@5743@1ઇક્ષાેિવકારા મતયઃ કવીનાં ગવાં રસાે બાલકચે ષ્ટતાિન ।
MSS@5743@2તા બૂલમ યં યવુતેઃ કટાક્ષા અેતા યહાે શક્ર ન સ ત નાકે॥ ૫૭૪૩॥
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MSS@5744@1ઇઙ્ગાલસપ્તા ચિરવ વ લ વા સવ િદનં ચ ડ ચઃ શશામ ।
MSS@5744@2તદ યભ મવે નભાેહસ તી િવભ્રાજમાનં તુિહનાંશુ બ બમ્॥ ૫૭૪૪॥
MSS@5745@1ઇઙ્ ગતજ્ઞા તુ મગધાઃ પ્રે ક્ષતજ્ઞા તુ કાેસલાઃ ।
MSS@5745@2અધાક્તાઃ કુ પા ચાલાઃ સવાક્તા દ ક્ષણાપથાઃ॥ ૫૭૪૫॥
MSS@5746@1ઇઙ્ ગતાકારચેષ્ટા ભઃ પર ચત્તપ્રવેિદનઃ ।
MSS@5746@2આપ્તાઃ સશુીઘ્રગા દૂતા વા ગ્મનાે મતભા ષણઃ॥ ૫૭૪૬॥
MSS@5747@1ઇઙ્ ગતાકારત વજ્ઞ ઊહાપાેહિવશારદઃ ।
MSS@5747@2શરૂશ્ચ કૃતિવદ્યશ્ચ ન ચ માની િવમ સરઃ॥ ૫૭૪૭॥
MSS@5748@1ઇઙ્ ગતાકારત વજ્ઞાે બલવાન્ પ્રયદશર્નઃ ।
MSS@5748@2અપ્રમાદ સદા દક્ષઃ પ્રતીહારઃ સ ઉચ્યતે॥ ૫૭૪૮॥
MSS@5749@1ઇઙ્ ગતને િનજરાગનીરિધ સિંવભાવ્ય ચટુ ભગુર્ણજ્ઞતામ્ ।
MSS@5749@2ભક્તતાં ચ પિરચયર્યાિનશં સાિધકાિધકવશં વ્યધત્ત તમ્॥ ૫૭૪૯॥
MSS@5750@1ઇચ્છતાં સહ વધૂ ભરભેદં યા મનીિવરિહણાં િવહગાનામ્ ।
MSS@5750@2આપુરેવ મથનુાિન િવયાેગં લઙ્ઘ્યતે ન ખલુ કાલિનયાેગઃ॥ ૫૭૫૦॥
MSS@5751@1ઇચ્છ ત માની મરણં ન ચ ગચ્છ ત વૈિરણઃ શરણમ્ ।
MSS@5751@2માનક્ષરણં મરણં માનપ્રાણસ્ય કેવલં કૃ તનઃ॥ ૫૭૫૧॥
MSS@5752@1ઇચ્છ ત શતી સહસ્રં સસહસ્રઃ કાેિટમીહતે કતુર્મ્ ।
MSS@5752@2કાેિટયુતાેઽિપ પ વં પાેઽિપ બત ચક્રવ ત વમ્॥ ૫૭૫૨॥
MSS@5753@1ઇચ્છ ત શતી સહસ્રં સહસ્રી લક્ષમીહતે ।
MSS@5753@2લક્ષાિધપ તતાે રાજં્ય રાજ્યાચ્ચ વગર્મીહતે॥ ૫૭૫૩॥
MSS@5754@1ઇચ્છ ત કે ચન્ નરકેષુ વાસં નેચ્છ ત કે ચન્ નરકેષુ વાસમ્ ।
MSS@5754@2શ્રેયાે િહ ત માન્ નરકં િવ શષં્ટ ન ગભર્વાસાત્ પરમં િહ દુઃખમ્
॥ ૫૭૫૪॥
MSS@5755@1ઇચ્છ ત્યભી ણં ક્ષયમાત્મનાેઽિપ ન જ્ઞાતય તુલ્યકુલસ્ય લ મીમ્ ।
MSS@5755@2નમ ત શત્રનૂ્ ન ચ બ ધુ દ્ધ સતં યમાનૈહૃર્દયૈઃ સહ તે
॥ ૫૭૫૫॥
MSS@5756@1ઇચ્છાં સુ દરપા ડ્ય ઉન્ન તમ ત બભ્રત્ વયા સજં્ઞયા
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િન પાદ્યા યવહારવારયુગલં િન ક પસ પ ત્તકમ્ ।
MSS@5756@2સ પૂણ િવદધે ગભીરમુદરં રઙ્ગે શતુઃ શાઙ્ર્ ગણાે યસ્યાભૂદ્
ભવુનૈશ્ચતુદર્શ ભર યાપૂરણં દુલર્ભમ્॥ ૫૭૫૬॥
MSS@5757@1ઇચ્છેચ્ચેદ્ િવપુલાં મતૈ્રી ં ત્રી ણ તત્ર ન કારયેત્ ।
MSS@5757@2વાગ્વાદમથર્સબં ધં ત પત્નીપિરભાષણમ્॥ ૫૭૫૭॥
MSS@5758@1ઇચ્છેત્ પરમનુસતુ પ્ર તમાસદંશર્નને િવશદ ચઃ ।
MSS@5758@2અનવા ય યનેયાેગં ભવતાે હૃદયપેરં િનધીયેત॥ ૫૭૫૮॥
MSS@5759@1ઇચ્છેદ્ ય તુ સખંુ િનવ તુમવનાૈ ગચ્છેત્ સ રાજ્ઞઃ સભાં કલ્યાણી ં
ગરમવે સસંિદ વદેત્ કાય િવદ યાત્ કૃતી ।
MSS@5759@2અક્લેશાદ્ ધનમજર્યેદિધપતેરાવજર્યેદ્ વ લભાન્ કુવ તાપેકૃ ત જનસ્ય
જનયેત્ કસ્યાિપ નાપિક્રયામ્॥ ૫૭૫૯॥
MSS@5760@1ઇજ્યાચારદમાિહસાદાન વા યાયકમર્ણામ્ ।
MSS@5760@2અયં તુ પરમાે ધમા યદ્ યાેગનેાત્મદશર્નમ્॥ ૫૭૬૦॥
MSS@5761@1ઇજ્યા યયનદાનાિન તપઃ સતં્ય તઃ ક્ષમા ।
MSS@5761@2અલાેભ ઇ ત માગાઽયં ધમર્સ્યાષ્ટિવધઃ તઃ॥ ૫૭૬૧॥
MSS@5762@1તત્ર પવૂર્શ્ચતવુર્ગા દ ભાથર્મિપ સવે્યતે ।
MSS@5762@2ઉત્તર તુ ચતવુર્ગા મહાત્મ યવે તષ્ઠ ત॥ ૫૭૬૨॥
MSS@5763@1ઇડયા સચંરન્ વાયુઃ સાૈ યે કાય શભુઃ તઃ ।
MSS@5763@2િપઙ્ગલાયાં તથા દ પ્તે દ્વયાેઃ ક્વાિપ ન શાેભનઃ॥ ૫૭૬૩॥
MSS@5764@1ઇડા ચ િપઙ્ગલા ચવૈ સષુુ ણા ચ સર વતી ।
MSS@5764@2ગા ધાર હ ત જહ્વા ચ પષૂા ચવૈ િનગદ્યતે॥ ૫૭૬૪॥
MSS@5765@1અલ બુષા કુહૂશ્ચવૈ શઙ્ ખની દશમી મતા ।
MSS@5765@2અેતાઃ પ્રાણવહા જ્ઞેયાઃ પ્રધાના દશ નાિડકાઃ॥ ૫૭૬૫॥
MSS@5766@1ઇડા નાસાપુટે વામે િપઙ્ગલા દ ક્ષણે ભવેત્ ।
MSS@5766@2સષુુ ણા તાલુ ભ વવૈ બ્રહ્મદ્વારં પ્રવ તતા॥ ૫૭૬૬॥
MSS@5767@1ઇડાયાં યિદ ભૂ ય બુત વે પ્રવહત તદા ।
MSS@5767@2સ્થરસાૈ યાિદકાયાર્ણામ્ આર ભઃ સ દ્ધકૃદ્ ભવેત્॥ ૫૭૬૭॥
MSS@5768@1ઇડા સાેમસ્ય નાડી સ્યાત્ િપઙ્ગલા સયૂર્નાિડકા ।
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MSS@5768@2ઇડા સાૈ યા ભવેત્ વામા િપઙ્ગલાેગ્રા ચ દ ક્ષણા॥ ૫૭૬૮॥
MSS@5769@1ઇતઃ કાકાનીકં પ્ર તભય મતઃ કાૈ શક તાદ્ ઇતાે ગ્ ધ્રવ્યૂહઃ કુલ મદ મતઃ
કઙ્કવયસામ્ ।
MSS@5769@2 મશાનાવસ્થેઽ મન્ન ખલગુણવ યે હતમરાવ્ અિપ દ્વત્રાઃ કે ચન્ ન
ખલુ કલવાચઃ શકુનયઃ॥ ૫૭૬૯॥
MSS@5770@1ઇતઃ કેક નાદૈ તુદ ત શતકાેિટપ્ર તભટૈર્ ઇતઃ કામઃ કામં કિઠનતરબાણૈઃ
પ્રહર ત ।
MSS@5770@2ઇતાે ગજર્ત્યુચ્ચજૈર્લધરગણાે ભીમિનનદૈર્ િવના નાથં ને ન સ ખ
ભિવતા િક નનુ મમ॥ ૫૭૭૦॥
MSS@5771@1ઇતઃ ક્રાેધાે ગ્ ધ્રઃ પ્રકટય ત પકં્ષ િનજ મતઃ ગાલી ણેયં
િવ તવદના ધાવ ત પુરઃ ।
MSS@5771@2ઇતઃ કૂ્રરઃ કામાે િવચર ત િપશાચ શ્ચરમહાે મશાનં સસંારઃ ક
ઇહ પ તતઃ સ્થાસ્ય ત સખુમ્॥ ૫૭૭૧॥
MSS@5772@1ઇતઃ પરાનભર્કહાયર્શસ્ત્રાન્ વૈદ ભ પ યાનુમતા મયા સ ।
MSS@5772@2અેવંિવધનેાહવચે ષ્ટતને વં પ્રા યર્સે હ તગતા મમૈ ભઃ॥ ૫૭૭૨॥
MSS@5773@1ઇતઃ પાૈર ત્યાયાં કકુ ભ િવ ણાે ત ક્રમદલત-્ ત મસ્રામમાર્ણં
િકરણક ણકામ બરમ ણઃ ।
MSS@5773@2ઇતાે િન ક્રામ તી નવર તગુરાેઃ પ્રાે છ ત વધૂઃ
વક તૂર પત્રાઙુ્કરમકિરકામુિદ્રતમુરઃ॥ ૫૭૭૩॥

MSS@5774@1ઇતઃ પ્રત્યાદેશાત્ વજનમનુગ તું વ્યવ સતા મુહુ તષે્ઠત્યુચ્ચવૈર્દ ત
ગુ શ યે ગુ સમે ।
MSS@5774@2પનુદૃર્ ષ્ટ બા પપ્રસરકલષુામિપતવતી મિય કૂ્રરે યત્ તત્ સિવષ મવ
શલ્યં દહ ત મામ્॥ ૫૭૭૪॥
MSS@5775@1ઇતઃ પ્રાલેયાંશઃુ પ્રલયમકરાેત્ કૈરવકુલ- ક્લમચ્છેદાે સકૈેઃ
િકરણિનકરૈરેષ તમસામ્ ।
MSS@5775@2ઇતાેઽ યાજ્ઞાવજ્ઞાં સ ખ ન સહતે દુઃસહતર- પ્રતાપઃ પ ચષેુ તિદહ
શરણં સાહસરસઃ॥ ૫૭૭૫॥
MSS@5776@1ઇતઃ શકુ્લા ચ દ્રદ્યુ ત ભિરહ રક્તા ણકરૈસ્
ત મસ્રૈર ય તઃ ખ લતગ ત ભમચક ચઃ ।
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MSS@5776@2પ્રભાતશ્રીરેષા િવલસ ત પુરસ્થા સકૃુ તનાં મમઙ્ક્ષણૂાં
જહ્નદુુ્યમ ણિવિધ સગંમ ઇવ॥ ૫૭૭૬॥
MSS@5777@1ઇતઃ શાે ચઃ પ્રાચ્યાં િદ શ િદશ ત ભાનાેર ણતામ્ ઇતાે ઙ્ગઃ
કૂજન્ન ભકમ લની ં પ્રાેચ્ચલ ત ચ ।
MSS@5777@2ઇતાે િનયાર્ ત્યુચ્ચૈિવિહતસરુતક્લા ત શ થલ-
ખલ પાદ યાસક્ષણર ણતમ રમબલાઃ॥ ૫૭૭૭॥
MSS@5778@1ઇતઃ સ દૈત્યઃ પ્રાપ્તશ્રીનત અેવાહર્ ત ક્ષયમ્ ।
MSS@5778@2િવષ ક્ષાેઽિપ સવં યર્ વયં છેત્તુમસાપં્રતમ્॥ ૫૭૭૮॥
MSS@5779@1ઇતઃ વિપ ત કેશવઃ કુલ મત તદ ય દ્વષામ્ ઇતશ્ચ શરણા થનઃ
શખિરપિત્રણઃ શરેતે ।
MSS@5779@2ઇતાેઽિપ વડવાનલઃ સહ સમ તસવંતર્કૈર્ અહાે િવતતમૂ જતં ભરસહં
ચ સ ધાવેર્પુઃ॥ ૫૭૭૯॥
MSS@5780@1ઇતરદેવ બિહમુર્ખમુચ્યતે હૃિદ તુ યત્ સુ્ફરતીતરદેવ તત।્
MSS@5780@2ચિરતમેતદધીરિવતારકં ધુિર પયઃપ્ર ત બ બ મવાસતામ્॥ ૫૭૮૦॥
MSS@5781@1ઇતરપાપફલાિન યથેચ્છયા િવતર તાિન સહે ચતુરાનન ।
MSS@5781@2અર સકેષુ કિવ વિનવેદનં શર સ મા લખ મા લખ મા લખ॥ ૫૭૮૧॥
MSS@5782@1ઇતરભજનઘનરસતઃ ફલિન પ ત્તનર્વા ભવેિદ ત ન ।
MSS@5782@2મુક્તાઃ પરં તુ લાેકે વા તઘનરસં િવના ન યેરન્॥ ૫૭૮૨॥
MSS@5783@1ઇતરા યિપ રક્ષાં સ પેતવુાર્નરકાેિટષુ ।
MSS@5783@2ર ં સ સમરાે થાિન તચ્છાે ણતનદ વવ॥ ૫૭૮૩॥
MSS@5784@1ઇતરાશ્ચાથર્ મચ્છ ત પ મચ્છ ત દાિરકાઃ ।
MSS@5784@2જ્ઞાતયઃ કુલ મચ્છ ત વગર્ મચ્છ ત તાપસાઃ॥ ૫૭૮૪॥
MSS@5785@1ઇતરેતરયિ ત્રતાે યુગ્મં કિઠનાે તનપીિડતા ભરામમ્ ।
MSS@5785@2ભજુમૂલશયાનુગ ડમૂલં મથનંુ સ્યૂત મવાભવન્ િનશાયામ્॥ ૫૭૮૫॥
MSS@5786@1ઇતરાપેાયદુઃસા યે ચ ડદ ડાે મહીપ તઃ ।
MSS@5786@2અદુષ્ટાયત્યસાૈ નીતેરશ્ના ત િવપુલં ફલમ્॥ ૫૭૮૬॥
MSS@5787@1ઇતશ્ચ ચચ્ચૂતચ્યુતમધુચયા વા ત ચતુરાઃ સમીરાઃ સતંાષેં
િદ શ િદ શ િદશ તાે મધુ લહામ્ ।
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MSS@5787@2િનશા તે કા તાનાં મરસમરકે લશ્રમમષુાે િવજૃ ભ તે
જૃ ભાક લતકમલામાેદસહૃુદઃ॥ ૫૭૮૭॥
MSS@5788@1ઇતશ્ચ દ્રઃ સા દ્રઃ મરમયવયઃસિંધમધુરઃ સુ્ફરન્મુગ્ધાકે લ મત મવ
મયખૂૈઃ સખુય ત ।
MSS@5788@2ચકાેરાણાં ચકં્ર કુમુદસમુદાયાેઽિપ ચ શરન-્ િનશાર ભેઽમુ મન્
સમસમયમ તિવકસ ત॥ ૫૭૮૮॥
MSS@5789@1ઇતશ્ચેતશ્ચાદ્ ભિવઘિટતતટઃ સતેુ દરે ધિરત્રી દુલર્ઙ્ઘ્યા
બહુલિહમપઙ્કાે ગિરરયમ્ ।
MSS@5789@2ઇદાની ં િન ર્ત્તે કિરતુરગનીરાજનિવધાૈ ન ને યાતાર તવ ચ િરપવઃ
કેન ચ પથા॥ ૫૭૮૯॥
MSS@5790@1ઇત તતશ્ચઙ્ક્રમણાે ર ે ભઃ ક્ર ડન્મનાેમત્તમતઙ્ગ ેઽયમ્ ।
MSS@5790@2યઃ સવર્દા િપ પલભાેગતુષ્ટસ્ તચ્છા તયે વં હિરમાશ્રય વ॥ ૫૭૯૦॥
MSS@5791@1ઇત તતાે ભષન્ ભૂિર ન પતેત્ િપશનુઃ શનુઃ ।
MSS@5791@2અવદાતતયા િક ચ ન ભેદાે હંસતઃ સતઃ॥ ૫૭૯૧॥
MSS@5792@1ઇત તતાે વાતિવધૂ તચ ચલૈર્ નીરિ ધ્રતાશાગગનૈ વર્ ં શકૈુઃ ।
MSS@5792@2લક્ષૈઃ ક્વણ કા ચનિકિઙ્કણીકુલૈર્ અમ જ ધૂલીજલધાૈ નભાેગતે॥ ૫૭૯૨॥
MSS@5793@1ઇત તતાે વા ત િવ શ ય યસ્યાં વાતાઃ શકૃદ્વે મિવહારિવસ્રાઃ ।
MSS@5793@2સા વ યર્તે રાૈરવરાજધાની કેન પ્રતાેલી મનસા યગ યા॥ ૫૭૯૩॥
MSS@5794@1ઇત તતાેઽ મન્ િવલસ ત મેરાેઃ સમાનવપ્રે મ ણસાનુરાગાઃ ।
MSS@5794@2સ્ત્રયશ્ચ પત્યાૈ સરુસુ દર ભઃ સમા નવપ્રેમ ણ સાનુરાગાઃ॥ ૫૭૯૪॥
MSS@5795@1ઇત તાવન્ નતે્રે વલય મલયાદ્રે િનિધરપામ્ અપાર વ પાદપ્રણયપરત ત્રાે
િનવસ ત ।
MSS@5795@2અથાત્માનં િક ન મર સ કુલશલંૈ િકમયશઃ- પતાકા સપાઘૈઃ
પ્ર ત શખિરશાખાસુ વહ સ॥ ૫૭૯૫॥
MSS@5796@1ઇતસ્ત્રસ દ્વદુ્રતભૂ દુ જ્ઝતા પ્રયાથ દષૃ્ટા વનમાનવીજનૈઃ ।
MSS@5796@2શશસં ષ્ટાદ્ભુતમાત્મદેશજં શ શ વષઃ શીતલશીલતાં િકલ
॥ ૫૭૯૬॥
MSS@5797@1ઇ ત કૃતવચનાયાઃ ક શ્ચદ યેત્ય બ યદ્ ગ લતનયનવારેયાર્ ત
પાદાવનામમ્ ।
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MSS@5797@2ક ણમિપ સમથ માિનનાં માનભેદે િદતમુિદતમસં્ત્ર યાે ષતાં
િવગ્રહેષુ॥ ૫૭૯૭॥
MSS@5798@1ઇ ત ક્ષતીશાે નવ ત નવાિધકાં મહાક્રતનૂાં મહનીયશાસનઃ ।
MSS@5798@2સમા િદવમાયષુઃ ક્ષયે તતાન સાપેાનપરંપરા મવ॥ ૫૭૯૮॥
MSS@5799@1ઇ ત ગદ તમન તરમઙ્ગના ભજુયુગાેન્નમનાેચ્ચતર તની ।
MSS@5799@2પ્રણિયનં રભસાદુદર શ્રયા વ લભયા લભયાિદવ સ વજે॥ ૫૭૯૯॥
MSS@5800@1ઇ ત ગિદતવતી ષા જઘાન સુ્ફિરતમનાેરમપ મકેશરેણ ।
MSS@5800@2શ્રવણિનય મતને કા તમ યા સમમ સતા બુ હેણ ચ ષા ચ॥ ૫૮૦૦॥
MSS@5801@1ઇ ત ગ તુ મચ્છુમ ભધાય પુરઃ ક્ષણદૃ ષ્ટપાતિવકસદ્વદનામ્ ।
MSS@5801@2 વકરાવલ બનિવમુક્તગલત્- કલકા ચ કાં ચદ ણત્ ત ણઃ॥ ૫૮૦૧॥
MSS@5802@1ઇ ત ગુહ્યતમં શાસ્ત્રમ્ ઇદમુકં્ત મયાનઘ ।
MSS@5802@2અેતદ્ બુદ્ વા બુ દ્ધમાન્ સ્યાત્ કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત॥ ૫૮૦૨॥
MSS@5803@1ઇ ત જગ ત ન ર ક્ષતું સમથર્ઃ ક્વ ચદિપ ક શ્ચદિપ પ્રસહ્ય નાર મ્ ।
MSS@5803@2અવ ત તુ સતતં િવશદુ્ધ અેકઃ કુલયવુતી ં િનજસ વપાશબ ધઃ॥ ૫૮૦૩॥
MSS@5804@1અેવં ચે યાર્ નામ દુઃખૈકહેતુર્ માેઘઃ પુંસાં દ્વષેદાયી પરેષામ્ ।
MSS@5804@2યાેઽયં મા ભૂદ્ રક્ષણાયાઙ્ગનાનામ્ અત્યાૈ સકુ્યં પ્રત્યુતાસાં તનાે ત॥ ૫૮૦૪॥
MSS@5805@1ઇ ત ત વિધયઃ પિર ચ ત્ય બુધાઃ સકલસ્ય જનસ્ય િવનશ્વરતામ્ ।
MSS@5805@2ન મનાગિપ ચેત સ સદંધતે શચુમઙ્ગયશઃસખુનાશકરામ્॥ ૫૮૦૫॥
MSS@5806@1ઇ ત દેવ ભવત્યુદારસ વાે દૃઢભક્તશ્ચ િવલા સનીજનાેઽિપ ।
MSS@5806@2અવરાેધસમાે મહીપતીનાં િકમુતા યઃ કુલજઃ પુરિ ધ્રલાેકઃ॥ ૫૮૦૬॥
MSS@5807@1ઇ ત દેવ સદૈવ હાસ્યભાવં પિરભાવે ચ જનસ્ય િન દ્યતાં ચ ।
MSS@5807@2િવપદા પદતાં ચ યા ત મૂઢા ઇહ સ ત તુ ભવ ત પજૂનીયાઃ॥ ૫૮૦૭॥
MSS@5808@1ઇ ત દ્વકૃ વઃ શુ ચ ષ્ટભાે જનાં િદનાિન તષેાં ક ત ચન્ મુદા યયુઃ ।
MSS@5808@2 દ્વરષ્ટસવં સરવારસુ દર - પર ષ્ટ ભ તુ ષ્ટમપેુયષુાં િન શ॥ ૫૮૦૮॥
MSS@5809@1ઇ ત ધમર્તરાેમૂર્લમ્ અશદંુ્ધ યસ્ય માનસમ્ ।
MSS@5809@2શદંુ્ધ યસ્ય ચ તદૂ્રપં ફલં તસ્ય ન સશંયઃ॥ ૫૮૦૯॥
MSS@5810@1ઇ ત િન ખલમુદારમથર્સાથર્- પ્ર ણિહતમેક મહેવ ખડ્ગશાસે્ત્ર ।
MSS@5810@2 ગિરશમત મદં િનષવે્ય ચકે્ર ક્ષ તપ તમિ ત્રસમૂહચક્રવત ॥ ૫૮૧૦॥
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MSS@5811@1ઇ ત નતે્રાિદિવકારૈર્ વશમપુનીતં પ્રલીનધૈયાર્ઙ્ગમ્ ।
MSS@5811@2મારગ્રહા ભભૂતં પિર ષ્ટપ્રાઙ્િનરાકૃ ત મરણમ્॥ ૫૮૧૧॥
MSS@5812@1પ્રાદુભૂર્તિરરંસં ક્ષણે ક્ષણે જઘનદેશગતદૃ ષ્ટમ્ ।
MSS@5812@2પક્વામ્ર મવ િવમાેક્ષ્ય સ પવૂર્વદાચૂ ય િનઃશષેમ્॥ ૫૮૧૨॥
MSS@5813@1ઇ ત પ થ િવિનવે શતાત્મનાે િરપુરિપ ગચ્છ ત સાધુ મત્રતામ્ ।
MSS@5813@2તદવિનપ તમ સરાદતૃે િવનયગુણને જગદ્ વશં નયેત્॥ ૫૮૧૩॥
MSS@5814@1ઇ ત પિરગ ણતાથર્ઃ શાસ્ત્રમાગાર્નુસાર િનયમય ત યતાત્મા યઃ પ્ર
દ ડનીત્યા ।
MSS@5814@2અપનુરપગમાય પ્રાપ્તમાગર્પ્રચારા સિરત ઇવ સમુદં્ર સ પદ તં
િવશ ત॥ ૫૮૧૪॥
MSS@5815@1ઇ ત પિરણય મ થં યાનમેકત્ર યાને દરચિકતકટાક્ષપ્રેક્ષણં
ચાનયાે તતત્ ।
MSS@5815@2િદિવ િદિવષદધીશાઃ કાૈતુકેનાવલાેક્ય પ્ર ણદધુિરવ ગ તું
નાકમાન દસા દ્રાઃ॥ ૫૮૧૫॥
MSS@5816@1ઇ ત પવૂર્કમર્િનયતં ભિવતવ્યં જગ ત યસ્ય જ તાેયર્ત્ ।
MSS@5816@2તદયત્નને સ પુરતઃ પ તતં પ્રા ાેત્યસા યમિપ॥ ૫૮૧૬॥
MSS@5817@1ઇ ત પ્રકુિપતાેરગપ્રમખુભઙ્ગુરાં સવર્દા િનધાય િનજચેત સ
પ્રબલદુઃખદાં સં તમ્ ।
MSS@5817@2િવમુ ચત પિરગ્રહગ્રહમનાજર્વં સ જના યદ ચ્છત સખુા તં
ર સતુમ તસવાર્શભુમ્॥ ૫૮૧૭॥
MSS@5818@1ઇ ત પ્રવીરે સભુગે ચ સત્યતાે િવવેિકનીનામિપ દેવ યાે ષતામ્ ।
MSS@5818@2ચલં મનાે ધાવ ત યત્ર કુત્ર ચદ્ િવશદુ્ધસ વા િવરલાઃ પનુઃ સ્ત્રયઃ
॥ ૫૮૧૮॥
MSS@5819@1ઇ ત પ્રયે ચ્છ ત માનિવહ્વલા કથં ચદ ત ર્તબા પગદ્ગદમ્ ।
MSS@5819@2ન િક ચિદત્યેવ જગાદ યદ્ વધૂઃ િકયન્ ન તનેવૈ તયાસ્ય વ ણતમ્॥ ૫૮૧૯॥
MSS@5820@1ઇ ત બહુ ભ પાયૈઃ કુટ્ટની કામુકાનાં કૃતસકૃુતિવહીના વ ચનાં સા
કૃતઘ્ના (?) ।
MSS@5820@2વનભુિવ ગબ ધં હ ત પ ય ત િનતં્ય તદિપ હિરણશાવાઃ
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કૂટપાશં િવશ ત॥ ૫૮૨૦॥
MSS@5821@1ઇ ત મદમદના યાં રા ગણઃ પષ્ટરાગાન્ અનવરતરતશ્રીસઙ્ ગન તાનવેક્ષ્ય
।
MSS@5821@2અભજત પિર ત્ત સાથ પયર્ તહ તા રજિનરવનતે દુલર્ જયાધાેમખુીવ
॥ ૫૮૨૧॥
MSS@5822@1ઇ ત મુ ષતિધયઃ શ્રયા પ્રયા ત્યા રભસવશાદિવ ચ ત્ય દગ્ધભપૂાઃ ।
MSS@5822@2બલભરબહુમાનતઃ પતઙ્ગ- વ્રતમપુયા ત પરપ્રતાપદ પે॥ ૫૮૨૨॥
MSS@5823@1ઇ ત ય માદુભાૈ લાેકાૈ ધારયત્યાત્મવાન્ પઃ ।
MSS@5823@2પ્ર નાં ચ તતઃ સ યગ્ દ ડં દ ડીવ ધારયેત્॥ ૫૮૨૩॥
MSS@5824@1ઇ ત ર તસમયાપેદેશયુ યા રતગુ દ શતયા પુરંિધ્રલાેકઃ ।
MSS@5824@2િનજપરપરભાગ ત્તમાજૈ્ઝ ત્ મરપરમાદ્વયભૂ મકાિનલીનઃ॥ ૫૮૨૪॥
MSS@5825@1ઇ ત રાજગુણાનેતાન્ યથાેક્તાન્ યાેઽનુ તષ્ઠ ત ।
MSS@5825@2અનુભૂયેહ ભદ્રા ણ પ્રેત્ય વગ મહીયતે॥ ૫૮૨૫॥
MSS@5826@1ઇ ત રાજ્યકલત્ર મત્રપુત્રાન્ ગ્ હધામં ચ ણાય મ યમાનઃ ।
MSS@5826@2ગુ સ વરજ તમઃ કલઙ્કાં પ્રકૃ ત હાતુમગાદ્ વનં નરે દ્રઃ
॥ ૫૮૨૬॥
MSS@5827@1ઇ ત વચનં ભૂ મપતેઃ શ્રુ વા મ ત્રી િવહસ્ય સાસયૂઃ ।
MSS@5827@2તમવુાચ કસ્ય રાજન્ વે યાચિરતેઽ ત િવશ્વાસઃ॥ ૫૮૨૭॥
MSS@5828@1ઇ ત વદ ત સખીજને િનમીલદ્- દ્વગુ ણતસા દ્રતરા ક્ષપ મમાલા ।
MSS@5828@2અપતદ લભયને ભતુર્રઙં્ક ભવ ત િહ િવક્લવતા ગુણાેઽઙ્ગનાનામ્॥ ૫૮૨૮॥
MSS@5829@1ઇ ત વદ ત સખીજનેઽનુરાગાદ્ દિયતતમામપર શ્ચરં પ્રતીક્ષ્ય ।
MSS@5829@2તદનુગમવશાદનાયતાિન યિધત મમાન ઇવાવની ં પદાિન॥ ૫૮૨૯॥
MSS@5830@1ઇ ત િવર ચતબ ધા પદ્ધ તયાર્ મયેયં સકલગુ ણગણાનાં પ્રીતયે સા તુ
િનત્યમ્ ।
MSS@5830@2િવપુલિવમલદ વ્ય સ કલાનાં િનધાનં ત ણતર ણ દ્ધા િવ દ્વષ કાૈ શકાનામ્
॥ ૫૮૩૦॥
MSS@5831@1ઇ ત િવ તા યકરણીયમાત્મનઃ સ ચવાવલ બતધુરં ધરાિધપમ્ ।
MSS@5831@2પિર દ્ધરાગમનુબ ધસવેયા ગયા જહાર ચતુરેવ કા મની॥ ૫૮૩૧॥
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MSS@5832@1ઇ ત શાસ ત સનેા યાં ગચ્છત તાનનેકધા ।
MSS@5832@2િન ષ ય હસતા િક ચત્ તસ્થે તત્રા ધકાિરણા॥ ૫૮૩૨॥
MSS@5833@1ઇ ત સસંારદુઃખાકર્તાપતાિપતચેતસામ્ ।
MSS@5833@2િવમુ ક્તપાદપચ્છાયામ્ ઋતે કુત્ર સખુમ્ ણામ્॥ ૫૮૩૩॥
MSS@5834@1ઇ ત સશર રયા ક્ષણ મવ ક્ષણદાઃ ક્ષપયન્ સહ િવશર રયા દિયતયા
િવરસાન્ િદવસાન્ ।
MSS@5834@2િદનરજનીિવહારિવપર તમહં ચિરતૈ રથચરણાહ્વયસ્ય ચિરતાિન
િવડ બતવાન્॥ ૫૮૩૪॥
MSS@5835@1ઇ ત સ્ત્રયાે દેિવ મહાકુલાેદ્ગતાઃ િવશદુ્ધધીરૈશ્ચિરતૈ પાસતે ।
MSS@5835@2સદૈવ ભતાર્રમન યમાનસાઃ પ તઃ સતીનાં પરમં િહ દૈવતભ્॥ ૫૮૩૫॥
MSS@5836@1ઇ ત સુ્ફટં તદ્વચસ તયાદરાત્ સરુ હારાપેિવડ બનાદિપ ।
MSS@5836@2કરાઙ્કસપુ્તૈકકપાેલકણર્યા શ્રુતં ચ તદ્ભા ષતમશ્રુતં ચ તત્
॥ ૫૮૩૬॥
MSS@5837@1ઇ ત મરઃ શીઘ્રમ તશ્ચકાર તં વધૂં ચ રાેમા ચભરેણ કકર્શાૈ ।
MSS@5837@2 ખ લ ય ત નગ્ધતનુઃ પ્રયાિદયં મ્રદ યસી પીડનભી દાેયુર્ગાત્॥ ૫૮૩૭॥
MSS@5838@1ઇ ત મ રા નયવત્મર્ના વ્રજન્ સમુદ્યમી મ ડલશુ દ્ધમાચરેત્ ।
MSS@5838@2િવરાજતે સાધુ િવશદુ્ધમ ડલઃ શરચ્છશીવ પ્ર તર જયન્ પ્ર ઃ
॥ ૫૮૩૮॥
MSS@5839@1ઇ ત મ રા િવનયં નયા વતાે િનષવેમાણાે નરદેવસિેવતમ્ ।
MSS@5839@2પદં સમાક્રામ ત ભા વરં શ્રયઃ શરાે મહારત્ન ગરેિરવાેન્નતમ્॥ ૫૮૩૯॥
MSS@5840@1ઇ તહાસપુરાણાિન શ ◌ૃ યાત્ તદન તરમ્ ।
MSS@5840@2ભુક્તવાન્ િવહરેચ્ચવૈ સ્ત્રી ભર તઃપુરે સહ॥ ૫૮૪૦॥
MSS@5840A@1ઈ તહાસપુરાણા યાં વેદં સમપુ હંયેત્ ।
MSS@5840A@2 બભેત્ય પશ્રુતાદ્ વેદાે મામયં પ્રચિર ય ત॥
MSS@5841@1ઇ તહાસાેત્તમાદ મા ય તે કિવબુદ્ધયઃ ।
MSS@5841@2પ ચ ય ઇવ ભૂતે યાે લાેકસિંવધયસ્ત્રયઃ॥ ૫૮૪૧॥
MSS@5842@1ઇતીરિય વા િવરતાં સ તાં પનુર્ ગરાનજુગ્રાહતરાં નરાિધપઃ ।
MSS@5842@2િવ ત્ય િવશ્રા તવતી ં તપાત્યયે ઘનાઘનશ્ચાતકમ ડલી મવ॥ ૫૮૪૨॥
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MSS@5843@1ઇતીષ્ટમ યિનષ્ટાય યતેઽિવિધના કૃતમ્ ।
MSS@5843@2ત માન્ ન િવિધમુ જ્ય પ્રાજ્ઞઃ કુવ ત િકચન ।
MSS@5843@3અપ્રેક્ષાપવૂર્કાર ચ િન દ્યતેઽવદ્યકૃત્ ક્ષણાત્॥ ૫૮૪૩॥
MSS@5844@1ઇતાે ગઙ્ગાભઙ્ગા ઘિટતતટભઙ્ગા પનુિરતાે દવ વાલા વાલા વ લતત માલા
વનભવુઃ ।
MSS@5844@2સરંહઃ સહાેઽગ્રે વન ત મમ હંહાે ન િહ ગ તર્ િવના દૈવં દૈવં
હિરણ શશરેુવં પ્રલપ ત॥ ૫૮૪૪॥
MSS@5845@1ઇતાે દાવ વાલઃ સ્થલભવુ ઇતાે લજિટલા ઇતાે વ્યાધાે ધાવત્યયમનપુદં
વિક્રતધનુઃ ।
MSS@5845@2ઇતાેઽ યગ્રે તષ્ઠત્યયમજગરાે િવ તમખુઃ ક્વ યાયાત્ િક કુયાર્ન્
ગ શશરુયં દૈવવશગઃ॥ ૫૮૪૫॥

MSS@5846@1ઇતાે ન િક ચત્ પરતાે ન િક ચદ્ યતાે યતાે યા મ તતાે ન િક ચત્ ।
MSS@5846@2િવચાયર્માણં િહ જગન્ ન િક ચત્ વાત્માવબાેધાદિધકં ન િક ચત્
॥ ૫૮૪૬॥
MSS@5847@1ઇતાે ભ્રષ્ટ તતાે ભ્રષ્ટઃ પરમેકા તવષેભાક્ ।
MSS@5847@2ન સ સારસખંુ તસ્ય નવૈ મુ ક્તસખંુ ભવેત્॥ ૫૮૪૭॥
MSS@5848@1ઇતાે ત્યુિરતાે વ્યાિધિરતાે િવપિદતાે જરા ।
MSS@5848@2ચતુરઙ્ગા તુલ્યબલા હ ત લાેકમિનત્યતા॥ ૫૮૪૮॥
MSS@5849@1ઇતાે િવદ્યુ પુ જસુ્ફિરતમસકૃદ્ ભાવયતુ મામ્ ઇતઃ કેકાનેકા હરતુ
હૃદયં િનદર્ય મદમ્ ।
MSS@5849@2ઇતઃ કામાે વામઃ પ્રહરતુ મુહુઃ પુઙ્ ખતશરાે ગતા સ વં દૂરે ચપલનયને
પ્રેય સ યતઃ॥ ૫૮૪૯॥
MSS@5850@1ઇતાે િવદ્યુદ્વ લીિવલ સત મતઃ કેતકત - સુ્ફરદ્ગ ધઃ
પ્રાેદ્ય જલદિનનદસૂ્ફ જત મતઃ ।
MSS@5850@2ઇતઃ કેિકક્ર ડાકલકલરવઃ પ મલદશૃાં કથં યાસ્ય ત્યેતે
િવરહિદવસાઃ સં તરસાઃ॥ ૫૮૫૦॥
MSS@5851@1ઇતાે િવિપનપઙ્ક્તય તલિકતા રસાલાઙુ્કરૈર્ મ ન્મલયભૂિરતઃ કલ મતઃ
િપક નાં તમ્ ।
MSS@5851@2ઇતશ્ચ નવચ પકૈઃ સરુ ભતાઃ સમ તાદ્ િદશસ્ તદદ્ય મિય તાં િવના
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ભજતુ ઘ મર વં મરઃ॥ ૫૮૫૧॥
MSS@5852@1ઇતાે હાસ્યતરં લાેકે િક ચદ યન્ ન િવદ્યતે ।
MSS@5852@2યત્ તુ દુજર્ન ઇત્યાહ સ જનં દુજર્નઃ વયમ્॥ ૫૮૫૨॥
MSS@5853@1ઇ થં કિવકુટુ બસ્ય વચાં સ િવ ચનાે ત યઃ ।
MSS@5853@2અિનદ્ધવચનસ્યાિપ તસ્ય વ યા સર વતી॥ ૫૮૫૩॥
MSS@5854@1ઇ થં કે લતતીિવહૃત્ય યમનુાકૂલે સમં રાધયા
તદ્રાેમાવ લમાૈ ક્તકાવ લયુગે વેણીભ્રમં બભ્ર ત ।
MSS@5854@2તત્રાહ્લાિદકુચપ્રયાગફલયાે લ સાવતાેહર્ તયાેર્ વ્યાપારાઃ પુ ષાેત્તમસ્ય
દદતુ સ્ફ તં મુદાં સ પદમ્॥ ૫૮૫૪॥
MSS@5855@1ઇ થં િક્રયાસુ િનવસ ત્યિપ યાસુ તાસુ પુંસાં શ્રયઃ
પ્રબલસ વબિહ કૃતાસુ ।
MSS@5855@2અેવં ચ સાહસધને વથ બુ દ્ધમ સુ સતંુ ય દાનિનરતાઃ ક્ષ તપા
ભવ ત॥ ૫૮૫૫॥
MSS@5856@1ઇત્યૈિહકેન ચ પુરા િવિહતને ચાિપ વનેવૈ કમર્િવભવને શભુાશભુને ।
MSS@5856@2શશ્વદ્ ભવેત્ તદનુ પિવ ચત્રભાેગઃ સવા િહ નામ સસરુાસરુ અેષ
સગર્ઃ॥ ૫૮૫૬॥
MSS@5857@1ઇ થં ચાપેા જતાે યત્નાદ્ ગુણાેઽિપ િવધુરે િવધાૈ ।
MSS@5857@2સ પત્તયે ન ન પરં યતે તુ િવપત્તયે॥ ૫૮૫૭॥
MSS@5858@1મૂલે હ્યિવકૃતે સદા સક્તે પ્રજ્ઞાનવાિરણા ।
MSS@5858@2નયાલવાલઃ ફલ ત પ્રાયઃ પાૈ ષપાદપઃ॥ ૫૮૫૮॥
MSS@5859@1ઇ થં ત પતલાિધરાેહણ મયં પણાર્પર્ણપ્રિક્રયા શ યાયા વચનક્રમસ્ય
દિયતસ્યવૈંિવધારાધના ।
MSS@5859@2અેવં કે લગ્ હાપેદેહ લ બલાદાનીયમાના મુહુશ્ ચાટૂ ક્તપ્રકરૈ શ્ચરં
નવવધૂરાલી ભર યા યતે॥ ૫૮૫૯॥
MSS@5859A@1ઇ થં તને િનર ક્ષતં ન ચ મયા યવેં સમાલાેિકતસ્ તનેાેકં્ત સભુગેન
તત્ર ન મયા દતં્ત વચાે મ દયા ।
MSS@5859A@2ત સતં્ય કથયા લ િક સ સભુગઃ કુ યને્ ન મહં્ય ગત ઇત્યુ વા
સદુશૃા કયાિપ વ લતગ્રીવં દશૃાૈ સ્ફાિરતે॥
MSS@5860@1ઇ થં દુરવધાયવ સ્ત્રી ચત્તસ્ય ગ તઃ િકલ ।
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MSS@5860@2અ યાસ ક્ત ચ કુવર્ ત મ્રય તે ચ પ ત િવના॥ ૫૮૬૦॥
MSS@5861@1ઇ થં ધમાર્ જતા લ મીરાસતંત્યનપાિયની ।
MSS@5861@2ઇતરા તુ જલાપાતતષુારકણનશ્વર ॥ ૫૮૬૧॥
MSS@5862@1અતાે યતેત ધમણ ધનમજર્િયતું પુમાન્ ।
MSS@5862@2રા તુ સતુરાં યને મૂલં રાજ્યતરાેધર્નમ્॥ ૫૮૬૨॥
MSS@5863@1ઇ થં ઢતરવા મત- મનસાં પુંસામસાપં્રતં પુરતઃ ।
MSS@5863@2વેશિવલાસવતીનામ્ અશર રશરવ્યથાકથનમ્॥ ૫૮૬૩॥
MSS@5864@1ઇ થં નાર ઘર્ટિયતુમલં કા મ ભઃ કામમાસન્ પ્રાલેયાંશાેઃ સપિદ ચયઃ
શા તમાના તરાયાઃ ।
MSS@5864@2આચાયર્ વં ર તષુ િવલસન્મન્મમથશ્રીિવલાસા હ્ર ીપ્રત્યૂહપ્રશમકુશલાઃ
શીધવશ્ચકુ્રરાસામ્॥ ૫૮૬૪॥
MSS@5865@1ઇ થં પશપુ તપેશલ- પાશકલીલાપ્રયુક્તવક્રાેક્તેઃ ।
MSS@5865@2હષર્વશતરલતારકમ્ આનનમવ્યાદ્ ભવા યા વઃ॥ ૫૮૬૫॥
MSS@5866@1ઇ થં પ્રજ્ઞવૈ નામેહ પ્રધાનં લાેકવતર્નમ્ ।
MSS@5866@2 વત્યથર્દિરદ્રાેઽિપ ધીદિરદ્રાે ન વ ત॥ ૫૮૬૬॥
MSS@5867@1ઇ થં ફલ ત શદુ્ધને સક્તં સકં પવાિરણા ।
MSS@5867@2પુ યબીજમિપ વ પં પુંસાં કૃ ષકૃતા મવ॥ ૫૮૬૭॥
MSS@5868@1તદેવ દૂ ષતં દેિવ દુષ્ટસકં પપાથસા ।
MSS@5868@2ફલત્યિનષ્ટમ્॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૫૮૬૮॥
MSS@5869@1ઇ થં મધૂ થં રસમુિદ્ગર તી તદાેષ્ઠબ દૂકધનુિવ ષ્ટા ।
MSS@5869@2કણાર્ત્ પ્રસનૂાશગુપ ચબાણી વાણી મષેણાસ્ય મનાે િવવેશ॥ ૫૮૬૯॥
MSS@5870@1ઇ થં યુ ક્તમપુાયાનાં કુવાર્ણસ્ય ચતુષ્ટયીમ્ ।
MSS@5870@2વ્રજતી દુપ્રભાગાૈરં પરૈરક્ષ યતાં યશઃ॥ ૫૮૭૦॥
MSS@5871@1ઇ થં િવહૃત્ય વિનતા ભ દસ્યમાનં પીન તનાે જઘનસ્થલશા લની ભઃ ।
MSS@5871@2ઉ સિપતાે મચયલઙ્ ઘતતીરદેશમ્ આૈ સકુ્યનુન્ન મવ વાિર પુરઃ પ્રતસ્થે
॥ ૫૮૭૧॥
MSS@5872@1ઇ થં સભાપ તભૂર્ વા યઃ કાવ્યાિન પર ક્ષતે ।
MSS@5872@2યશ તસ્ય જગદ્વ્યાિપ સ સખુી તત્ર તત્ર ચ॥ ૫૮૭૨॥
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MSS@5873@1ઇ થં સમુ થિવરહાનલતીવ્રતાપ- સતંાિપતાઙ્ગ કિરપુઙ્ગવ મુ ચ
શાેકમ્ ।
MSS@5873@2ધાત્રા વહ ત લ ખતાિન લલાટપટે્ટ કાે વાક્ષરા ણ પિરમાજર્િયતું સમથર્ઃ
॥ ૫૮૭૩॥
MSS@5874@1ઇ થં સબુુ દ્ધર પને દેવ યત્નને બાે યતે ।
MSS@5874@2ન કૃચ્છ્ર ેણાિપ મહતા િનિવચારમ તઃ પનુઃ॥ ૫૮૭૪॥
MSS@5875@1ઇ થં વદુનર્યિવપાકવશને િદવ્યાઃ શાપચ્યુતા હ્યવતર ત મનુ યલાેકે ।
MSS@5875@2ભુ વા ફલં તદુ ચતં ચ િન ં ગ ત તે પવૂાર્ જતને સકૃુતને
પનુઃ પ્રયા ત॥ ૫૮૭૫॥
MSS@5876@1ઇ થમારા યમાનાેઽિપ ક્લશ્ના ત ભવુનત્રયમ્ ।
MSS@5876@2શા યેત્ પ્રત્યપકારેણ નાપેકારેણ દુજર્નઃ॥ ૫૮૭૬॥
MSS@5877@1ઇત્યગુહં્ય િનગૂહ તે ગુહ્યં પ્રકટય ત ચ ।
MSS@5877@2માખૈ્યાર્ ભમાનનેાદાતું મખૂાર્ઃ પ્રત્યયમાત્મિન॥ ૫૮૭૭॥
MSS@5878@1ઇત્યઙ્ગૈઃ સયંુતઃ સવદિહનાે બાલકાકૃ તઃ ।
MSS@5878@2માતુરાહારરસતાે દેહે ગભાઽ ભવધર્તે॥ ૫૮૭૮॥
MSS@5879@1ઇત્યજ્ઞાનતમ છન્નાઃ વદાષેાને્માગર્ગા મનઃ ।
MSS@5879@2અપુરસૃ્કતસચ્છાસ્ત્રદ પા ભ્ર ય ત િન શ્ચતમ્॥ ૫૮૭૯॥
MSS@5880@1ઇત્યનથાર્ય શ દૈકપરાે તા પયર્િવ જડઃ ।
MSS@5880@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૫૮૮૦॥
MSS@5881@1ઇત્યનુદ્વગેશીલા યે ભવ્યા ધૈયાર્વલ બનાઃ ।
MSS@5881@2દૂરભ્રષ્ટામિપ િન ં ભૂ મ સ પ્રા ુવ ત તે॥ ૫૮૮૧॥
MSS@5882@1ઇત્ય યદુપચારેણ મત્રમ યત્ તુ સત્યતઃ ।
MSS@5882@2તુલ્યેઽિપ નગ્ધતાયાેગે તૈલં તૈલં ઘ્ તં ઘ્ તમ્॥ ૫૮૮૨॥
MSS@5883@1ઇત્ય યરક્ત ચત્તા સ્ત્રીભજુઙ્ગી હ ત્યસશંયમ્ ।
MSS@5883@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૫૮૮૩॥
MSS@5884@1ઇત્યબુ દ્ધધનાધાનિનધાનૈિવિવધાેદયૈઃ ।
MSS@5884@2કૂટપ યૈરસામા યૈ તા યમ તવાહ્યતે॥ ૫૮૮૪॥
MSS@5885@1ઇત્યથર્લાેભાન્ મ યવૈ િવજ્ઞાનખ્યાપનેચ્છવઃ ।
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MSS@5885@2મખૂાર્ઃ પતુ્રમિપ ઘ્ન ત ન રજ્યેત્ તષેુ બુ દ્ધમાન્॥ ૫૮૮૫॥
MSS@5886@1ઇત્યાખ્યાતે પવનતનયં મૈ થલીવાને્મખુી સા વામુ ક ઠાેચ્છ્વ સતહૃદયા
વીક્ષ્ય સભંાવ્ય ચવૈ ।
MSS@5886@2શ્રાે યત્ય માત્ પરમવિહતા સાૈ ય સીમ તનીનાં કા તાેદ તઃ સહૃુદુપનતઃ
સગંમાત્ િક ચદૂનઃ॥ ૫૮૮૬॥
MSS@5887@1ઇત્યાિદગુણસ પન્ને લાેકયાત્રાિવિદ સ્થરે ।
MSS@5887@2િન ર્તઃ િપતર વા તે યત્ર લાેકઃ સ પા થવઃ॥ ૫૮૮૭॥
MSS@5888@1ઇત્યાિદ દૂ યાન્ સદૂં ય પ્ર નામ ભ દ્ધયે ।
MSS@5888@2િવનયઞ્ શ્રયમુ કષ રા શલ્યં સમુદ્ધરેત્॥ ૫૮૮૮॥
MSS@5889@1ઇત્યુક્તવત્યા યદલાેઽિપ લ સાનાૈ ચતી ચેત સ નશ્ચકા તુ ।
MSS@5889@2 મર તુ સાક્ષી તદદાષેતાયામ્ ઉન્માદ્ય ય તત્તદવીવદત્ તામ્॥ ૫૮૮૯॥
MSS@5890@1ઇત્યુદ્ગતે શ શિન પેશલકા તદૂતી- સલંાપસચં લતલાેચનમાનસા ભઃ ।
MSS@5890@2અગ્રાિહ મ ડનિવિધિવપર તભષૂા- િવ યાસહા સતસખીજનમઙ્ગના ભઃ
॥ ૫૮૯૦॥
MSS@5891@1ઇત્યેતત્ તપસાે દેવા મહાભાગ્યં પ્રચક્ષતે ।
MSS@5891@2સવર્સ્યાસ્ય પ્રપ ય ત તપસઃ પુ યમુદ્ભવમ્॥ ૫૮૯૧॥
MSS@5892@1ઇત્યેતાઃ કુિટલતરાઃ કૂ્રરાચારા ગતત્રપાશ્ચપલાઃ ।
MSS@5892@2યાે નામ વે ત્ત રામાઃ સ સ્ત્રી ભણવ વ ચ્યતે મ તમાન્॥ ૫૮૯૨॥
MSS@5893@1ઇત્યેવં બહુહૃદયા બહુ જહ્વા બહુકરાશ્ચ બહુમાયાઃ ।
MSS@5893@2ત વને સત્યરિહતાઃ કાે ના ત સુ્ફટં વે યાઃ॥ ૫૮૯૩॥
MSS@5894@1ઇત્યેવં યાે ષતાે રાજન્ ભેદસ્ય વ્યસનસ્ય ચ ।
MSS@5894@2પરાભવસ્ય ચ પદં સવેેતાશિઙ્કતાેઽથ તાઃ॥ ૫૮૯૪॥
MSS@5895@1ઇદં કિવવરૈિનત્યમ્ આખ્યાનમપુ વ્યતે ।
MSS@5895@2ઉદયપ્રે સુ ભ ર્ત્યૈર ભ ત ઇવેશ્વરઃ॥ ૫૮૯૫॥
MSS@5896@1ઇદં િક તે ય તં વલિયિન કરે વક્ત્રકમલં ન યુક્તઃ કાપેાેઽયં
પ્રણિયિન િનરાગસ્યિપ જને ।
MSS@5896@2બ્રવુાણે મ યવંે શ્વસનિવષમાે ક પતકુચં ગાક્ષ્યા ત કાલં
નયનજલમવેાેત્તરમભૂત્॥ ૫૮૯૬॥
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MSS@5897@1ઇદં િકલાવ્યાજમનાેહરં વપુસ્ તપઃક્ષમં સાધિયતું ય ઇચ્છ ત ।
MSS@5897@2ધ્રવું સ નીલાે પલપત્રધારયા સ મ લતાં છેત્તુ ષવ્યર્વસ્ય ત
॥ ૫૮૯૭॥
MSS@5898@1ઇદં કૃત મદં કાયર્મ્ ઇદમ યત્ કૃતાકૃતમ્ ।
MSS@5898@2અેવમીહાસખુાસક્તં કૃતા તઃ કુ તે વશે॥ ૫૮૯૮॥
MSS@5899@1ઇદં કૃ ણં કૃ ણં પ્રયતમ નનુ શ્વેતમથ િક ગ મ યામાે યામાે
ભવતુ ગમનનેાથ ભવતુ ।
MSS@5899@2પુરા યનેવૈં મે ચરમનુ તા ચત્તપદવી સ અેવા યાે તઃ સ ખ પિર ચતાઃ
કસ્ય પુ ષાઃ॥ ૫૮૯૯॥
MSS@5900@1ઇદં ચ વાં સવર્પરં બ્રવી મ પુ યં પદં તાત મહાિવ શષ્ટમ્ ।
MSS@5900@2ન તુ કામાન્ ન ભયાન્ ન લાેભાદ્ ધમ ત્યજે િવતસ્યાિપ હેતાેઃ॥ ૫૯૦૦॥
MSS@5901@1ઇદં જ્ઞેય મદં જ્ઞેયમ્ ઇ ત ય ષતશ્ચરેત્ ।
MSS@5901@2અિપ ક પસહસ્રષેુ નવૈ જ્ઞેયમવા ુયાત્॥ ૫૯૦૧॥
MSS@5902@1ઇદં તત્ કા લ દ તટ મહ િહ કંસાસરુ ભદાે યશઃ શ ◌ૃ વદ્ વક્ત્રં
ખ લતકવલં ગાેકુલમભૂત્ ।
MSS@5902@2ભ્રમાદ્ વે ક્વાણપ્રણયમ ણાેત્તારમધુર- વરા ભગાપી ભિદ શ િદ શ
સમુદ્ગ ણર્મિનશમ્॥ ૫૯૦૨॥
MSS@5903@1ઇદં તત્ નેહસવર્ વં સમમાઢ દિરદ્રયાેઃ ।
MSS@5903@2અચ દનમનાૈશીરં હૃદયસ્યાનુલપેનમ્॥ ૫૯૦૩॥
MSS@5904@1ઇદં તાવ ચ્ચતં્ર યદવિનતલે પાવર્ણશશી કલઙ્કાદુન્મુક્તઃ િકમિપ
ચ તદ તિવલસ ત ।
MSS@5904@2પ્રવાલં મા ણક્યં કુવલયદલં મન્મથધનુર્ મનાવેીણાવાદ વિનિર ત
મહ ચ્ચત્રમધરમ્॥ ૫૯૦૪॥
MSS@5905@1ઇદં તે કેનાેક્તં કથય કમલાતઙ્કવદને યદેત મન્ હે ઃ કટક મ ત
ધ સે ખલુ િધયમ્ ।
MSS@5905@2ઇદં તદ્ દુઃસાધાક્રમણપરમાસં્ત્ર તભવુા તવ પ્રીત્યા ચકં્ર
કરકમલમૂલે િવિનિહતમ્॥ ૫૯૦૫॥
MSS@5906@1ઇદં વહાે પાતયુગં િ થવ્યાં મહાભયં શાકુિનકા વદ ત ।
MSS@5906@2યદ્ વાયસાે મૈથનુસિંનિવષ્ટાે દૃ યેત યદ્ વા ધવલઃ કદા ચત્॥ ૫૯૦૬॥
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MSS@5907@1ઇદં દૂવાર્કા ડદુ્ય તમુ ષ કપાેલે ક તપયૈઃ શ્રમા ભાે ભઃ ક ણ
સહજબકુલામાેદસભુગમ્ ।
MSS@5907@2સમાકાઙે્ક્ષ તામ્રાધરમનુમનુ વ પ્રયતમે મનાેજં્ઞ તે પાતું
મખુકમલમાઘ્રાતુમથવા॥ ૫૯૦૭॥
MSS@5908@1ઇદં નભ સ ભીષણભ્રમદુલૂકકાેલાહલે
િનશાચરિવલા સનીિનવહદત્તનતે્રાે સવે ।
MSS@5908@2પિરસુ્ફર ત િનભર્રપ્રચુરપઙ્કમગ્ ાે લસદ્- વરાહકુલમાંસલં
પ્રબલબ દમ ધં તમઃ॥ ૫૯૦૮॥
MSS@5909@1ઇદં નાસીન્ ન ચાે પનં્ન ન ચાસીન્ ન ભિવ ય ત ।
MSS@5909@2તત્ તદ્ બ્રહ્મવૈ સદૂ્રપમ્ ઇદ મ થમવ સ્થતમ્॥ ૫૯૦૯॥
MSS@5910@1ઇદં પપ્રા થ ભ જ્ઝતાેઽ થ ભર્ મ ણપ્રરાેહેણ િવ ય રાેહણઃ ।
MSS@5910@2િકયિદ્દનૈર બરમાવિર યતે મુધા મુિનિવ યમ ધ ભૂધરમ્॥ ૫૯૧૦॥
MSS@5911@1ઇદં પરમસુ દરં તનપુુરં કુરઙ્ગીદશૃાં િનવાયર્ ખલુ શશૈવં
વયમનને નીતં બલાત્ ।

MSS@5911@2તદાગમનશઙ્કયા મકરકેતનુા િક કૃતં પયાેધરધરાધરાૈ
િત્રવ લવાિહનીદુ તરાૈ॥ ૫૯૧૧॥
MSS@5912@1ઇદં પ્રકૃત્યા િવષયવૈર્શીકૃતં પર પરસ્ત્રીધનલાેલપંુ જગત્ ।
MSS@5912@2સનાતને વત્મર્િન સાધુસિેવતે પ્ર તષ્ઠતે દ ડભયાપેપીિડતમ્॥ ૫૯૧૨॥
MSS@5913@1ઇદં પ્રાયાે લાેકે ન પિર ચતપવૂ નયનયાેર્ ન યાચ્ઞા યત્ પુંસઃ
સગુુણપિરમાણં લઘય ત ।
MSS@5913@2િવશદ્ ભિવશ્વાત્મા વવપુ ષ બ લપ્રાથર્નકૃતે
ત્રપાલીનૈરઙ્ગૈયર્દયમભવદ્ વામનતનુઃ॥ ૫૯૧૩॥
MSS@5914@1ઇદં મઘાનેઃ કુ લશં ધારાસિંનિહતાનલમ્ ।
MSS@5914@2 મરણં યસ્ય દૈત્યસ્ત્રીગભર્પાતાય ક પતે॥ ૫૯૧૪॥
MSS@5915@1ઇદં મદં ચ દ્રમસઃ સમ તાદ્ અ મ સપત્નસ્ય હિર યતી ત ।
MSS@5915@2ય મન્ પુર ધ્રીવદનસ્યલ મીં િન ં વ્યધુઃ પ્રા તમ બુ િન॥ ૫૯૧૫॥
MSS@5916@1ઇદં યુગસહસ્રષેુ ભિવ યદભવદ્ િદનમ્ ।
MSS@5916@2તદ યદ્ય વમાપનં્ન કા કથા મરણાવધેઃ॥ ૫૯૧૬॥
MSS@5917@1ઇદં લ ધ મદં નષ્ટમ્ ઇદં લ સ્યે મનાેરથમ્ ।
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MSS@5917@2ઇદં ચ તયતામવે ણર્માયુઃ શર િરણામ્॥ ૫૯૧૭॥
MSS@5918@1ઇદં વક્ત્રં સાક્ષાદ્ િવરિહતકલઙ્કઃ શશધરઃ
સધુાધારાધાર શ્ચરપિરણતં બ બમધરઃ ।
MSS@5918@2ઇમે નતે્રે રાિત્રિદવમિધકશાેભે કુવલયે તનુલાર્વ યાનાં જલિધરવગાહે
સખુતરઃ॥ ૫૯૧૮॥
MSS@5919@1ઇદં િવશ્વં કુટુ બાે ન ઇ ત યષેાં સિુનશ્ચયઃ ।
MSS@5919@2તે શા તાઃ પરમાેદારાઃ કેષાં વ દ્યા ન સાધવઃ॥ ૫૯૧૯॥
MSS@5920@1ઇદં િવશ્વં પાલ્યં િવિધવદ ભયુક્તને મનસા પ્રયાશાેકાે વં કુસમુ મવ
ઘમા ગ્લપય ત ।
MSS@5920@2 વયં કૃ વા ત્યાગં િવલપનિવનાેદાેઽ યસલુભસ્ તદદ્યા યુચ્છ્વાસાે
ભવ ત નનુ લાભાે િહ િદતમ્॥ ૫૯૨૦॥
MSS@5921@1ઇદં વ્યાેમસરાેમ યે ભા ત ચ દ્ર સતાે પલમ્ ।
MSS@5921@2મ લનાેઽ તગર્તાે યત્ર કલઙ્કાે ભ્રમરાયતે॥ ૫૯૨૧॥
MSS@5922@1ઇદં શર રં પુ ષસ્ય માેહજં યથા થગ્ ભાૈ તકમીયતે ગ્ હમ્ ।
MSS@5922@2યથાૈદકૈઃ પા થવતજૈસજૈર્નઃ કાલને તાે િવકૃતાે િવન ય ત॥ ૫૯૨૨॥
MSS@5923@1યથાનલાે દા ષુ ભન્ન ઈયતે યથાિનલાે દેહગતઃ થક્ સ્થતઃ ।
MSS@5923@2યથા નભઃ સવર્ગતં ન સ જતે તથા પુમાન્ સવર્ગુણાશ્રયઃ પરઃ
॥ ૫૯૨૩॥
MSS@5924@1ઇદં શર રં શ્લથસિંધ જજર્રં પતત્યવ યં પિરણામદુવર્હમ્ ।
MSS@5924@2િકમાષૈધં ચ્છ સ મૂઢ દુમર્તે િનરામયં કૃ ણરસાયનં િપબ
॥ ૫૯૨૪॥
MSS@5925@1ઇદં શીતં પાથઃ િપબત પ થકા મુ ચત મનાક્ પથઃ શ્રા ત
કા તા તજિનત ચ તા દ્વગુ ણતામ્ ।
MSS@5925@2ઇ ત સ્ફ તાપાઙ્ગં દુમધુરવાગ્ભઙ્ ગહ સતં પ્રપાપાલીમાલા હર ત
ત ણાનાં પ થ ગ તમ્॥ ૫૯૨૫॥
MSS@5926@1ઇદં વજનદેહ તનયમા ભાયાર્મયં િવ ચત્ર મહ કેન ચદ્
ર ચત મ દ્ર લં નનુ ।
MSS@5926@2ક્વ કસ્ય કથમત્ર કાે ભવ ત ત વતાે દેિહનઃ
વકમર્વશવ તન સ્ત્રભવુને િન ે વા પરઃ॥ ૫૯૨૬॥
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MSS@5927@1ઇદં વ ત્યયનં શ્રેષ્ઠમ્ ઇદં બુ દ્ધિવવધર્નમ્ ।
MSS@5927@2ઇદં યશસ્યં સતતમ્ ઇદં િનઃશ્રેયસં પરમ્॥ ૫૯૨૭॥
MSS@5928@1ઇદં િહ પુંસ તપસઃ શ્રુતસ્ય વા વષ્ટસ્ય સકૂ્તસ્ય ચ બુદ્ધદત્તયાેઃ ।
MSS@5928@2અિવચ્યુતાેઽથર્ઃ કિવ ભિન િપતાે યદુત્તમશ્લાેકગુણાનવુણર્નમ્॥ ૫૯૨૮॥
MSS@5929@1ઇદં િહ પ્રાણયશસં ક્રયિવક્રયપત્તનમ્ ।
MSS@5929@2 વા મસ કારશલ્યાનામ્ અત્રવૈાેદ્ધરણી િક્રયા॥ ૫૯૨૯॥
MSS@5930@1ઇદં િહ માહા યિવશષેસચૂકં વદ ત ચહં્ન મહતાં મની ષણઃ ।
MSS@5930@2મનાે યદેષાં સખુદુઃખસભંવે પ્રયા ત નાે હષર્િવષાદવ યતામ્॥ ૫૯૩૦॥
MSS@5931@1ઇદં િહ વૈદગ્ યરહસ્યમુત્તમં પઠેન્ ન સૂ ક્ત કિવમાિનનઃ પુરઃ ।
MSS@5931@2ન કેવલં તાં ન િવભાવયત્યસાૈ વકાવ્યબ ધને િવનાશયત્યિપ॥ ૫૯૩૧॥
MSS@5932@1ઇદમન યપરાયણમ યથા હૃદયસિંનિહતે હૃદયં મમ ।
MSS@5932@2યિદ સમથર્યસે મિદરેક્ષણે મદનબાણહતાેઽ મ હતઃ પનુઃ॥ ૫૯૩૨॥
MSS@5933@1ઇદમનુ ચતમક્રમશ્ચ પુંસાં યિદહ જરસ્યિપ માન્મથાે િવકારઃ ।
MSS@5933@2યદિપ ચ ન કૃતં િનત બનીનાં તનપતનાવિધ િવતં રતં વા
॥ ૫૯૩૩॥
MSS@5934@1ઇદમનુિદતહાેતુઃ કાેઽિપ હાેમાવસાન- વલદનલમવાદ ત્ કુ ડમાખ ડલસ્ય ।
MSS@5934@2મ ણઘટમ ભષેકે પ્રાતરસ્યાેચુરેકે ક લતિકરણતાેયં મ ડલં ચ ડભાસઃ
॥ ૫૯૩૪॥
MSS@5935@1ઇદમ તરમપુકૃતયે પ્રકૃ તચલા યાવદ થસ પિદયમ્ ।
MSS@5935@2િવપિદ િનયતાેદયાયાં પનુ પકતુ કુતાેઽવસરઃ॥ ૫૯૩૫॥
MSS@5936@1ઇદમ ધં તમઃ કૃ નં યેત ભવુનત્રયમ્ ।
MSS@5936@2યિદ શ દાહ્વયં જ્યાે તરા સસંારાન્ ન દ યતે॥ ૫૯૩૬॥
MSS@5937@1ઇદમ યચ્ચ દેવષ રહસ્યં સવર્યાે ષતામ્ ।
MSS@5937@2દૃ ટૈ્વવ પુ ષં હૃદ્યં યાેિનઃ પ્ર ક્લદ્યતે સ્ત્રયાઃ॥ ૫૯૩૭॥
MSS@5938@1ઇદમપટુ કપાટં જજર્રઃ પ જરાેઽયં િવરમ ત ન ગ્ હેઽ મન્
કૂ્રરમા ર્રયાત્રા ।
MSS@5938@2શકુ મુકુ લત જહં્વ સ્થીયતાં િક વચાે ભસ્ તવ વચનિવનાેદે નાદરઃ
પામરાણામ્॥ ૫૯૩૮॥

msubhsall.pdf 529



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@5939@1ઇદમપરમદ્ભુતતમં યવુ તસહસ્રૈિવલુ યમાનસ્ય ।
MSS@5939@2 દ્ધભર્વ ત ન હાિનર્ યત્ તવ સાૈભાગ્યકાષેસ્ય॥ ૫૯૩૯॥
MSS@5940@1ઇદમપાસ્ય િવરા ગ પરા ગણીર્ અ લકદ બકમ બુ હાં તતીઃ ।
MSS@5940@2 તનભરેણ જત તબકાનમન્- નવલતે વલતેઽ ભમખંુ તવ॥ ૫૯૪૦॥
MSS@5941@1ઇદમપ્ર તમં પ ય સરઃ સર સજૈ ર્તમ્ ।
MSS@5941@2સખે મા જ પ નાર ણાં નયનાિન દહ ત મામ્॥ ૫૯૪૧॥
MSS@5942@1ઇદમ તમમેયં સયેમાન દ સ ધુર્ મધુમધુરમપીદં િક ચદ તધુર્નાે ત
।
MSS@5942@2યદયમુદયલીલીલાલસાનાં વધનૂાં ર તિવિનમયભા ં કે લ ભયાર્ ત કાલઃ
॥ ૫૯૪૨॥
MSS@5943@1ઇદમ લાનમાનાયા લગ્ ં તનતટે તવ ।
MSS@5943@2છાદ્યતામુત્તર યેણ નવં નખપદં સ ખ॥ ૫૯૪૩॥
MSS@5944@1ઇદમયુક્તમહાે મહદેવ યદ્ વરતનાેઃ મરયત્યિનલાેઽ યદા ।
MSS@5944@2 તસયાવૈનસાે મપયાેધરાન્ સતુિહન તુ િહન તુ િવયાે ગનઃ॥ ૫૯૪૪॥
MSS@5945@1ઇદમ શ શરૈર ત તાપાદ્ િવવણર્મણીકૃતં િન શ િન શ
ભજુ ય તાપાઙ્ગપ્રસાિર ભરશ્રુ ભઃ ।
MSS@5945@2અન ભલુ લતજ્યાઘાતાઙં્ક મુહુમર્ ણબ ધનાત્ કનકવલયં સ્ર તં સ્ર તં
મયા પ્ર તસાયર્તે॥ ૫૯૪૫॥
MSS@5946@1ઇદમસલુભવ તપુ્રાથર્નાદુિનવારં પ્રથમમિપ મનાે મે પ ચબાણઃ
ક્ષણાે ત ।
MSS@5946@2િકમુત મલયવાતાને્મૂ લતાપા ડુપત્રૈર્ ઉપવનસહકારૈદર્ શતે વઙુ્કરેષુ
॥ ૫૯૪૬॥
MSS@5947@1ઇદમ ખ લતં ધારય વારય પ ષાક્ષરા વાચઃ ।
MSS@5947@2અેકઃ સકલજનાનાં જગ ત િરપુઃ પ ષવાક્ પુ ષઃ॥ ૫૯૪૭॥
MSS@5948@1ઇદમહં ક ણા તસાગરં શ શિકશાેર શરાેમ ણમથર્યે ।
MSS@5948@2વ્રજતુ જન્મિન જન્મિન મે વપુર્ ભવદુપાસનસાધનતા મ ત॥ ૫૯૪૮॥
MSS@5949@1ઇદમાભા ત ગગને ભ દાનં સતંતં તમઃ ।
MSS@5949@2અમ દનયનાન દકરં મ ડલમૈ દવમ્॥ ૫૯૪૯॥
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MSS@5950@1ઇદ મદ મ ત ભૂ હાં પ્રસનૂૈર્ મુહુર તલાેભયતા પુરઃપુરાેઽ યા ।
MSS@5950@2અનુરહસમનાિય નાયકેન વરય ત ર તુમહાે જનં મનાેભૂઃ॥ ૫૯૫૦॥
MSS@5951@1ઇદ મદ મ ત સ યક્ કમર્ણા યાજેનીયં િનયત મ ત િવ ચ ત્ય પ્રાપયેદ હમાનઃ ।
MSS@5951@2સનુયિપિહતર ધ્રઃ પ્રાકૃતાે યસ્ય વગર્ઃ ક્ષ તપ ત પભુઙ્ક્તે સ
િત્રવગ ચરાય॥ ૫૯૫૧॥
MSS@5952@1ઇદમુચ્છ્વ સતાલકં મખંુ તવ િવશ્રા તકથં દુનાે ત મામ્ ।
MSS@5952@2િન શ સપુ્ત મવૈકપઙ્કજં િવરતા ય તરષટ્પદ વનમ્॥ ૫૯૫૨॥
MSS@5953@1ઇદમુિદ્દ ય વયસ્યાઃ વસમીિહતદૈવતં નમત ।
MSS@5953@2યમનુવૈ નુદઘ્ની ભવતુ ન વા નાિવકાેઽ વપરઃ॥ ૫૯૫૩॥
MSS@5954@1ઇદમપુિહતસૂ મગ્ર થના સ્ક ધદેશે તનયુગપિરણાહાચ્છાિદના
વલ્કલને ।
MSS@5954@2વપુર ભનવમસ્યાઃ પુ ય ત વાં ન શાેભાં કુસમુ મવ િપનદં્ધ
પા ડુપત્રાેદરેણ॥ ૫૯૫૪॥
MSS@5955@1ઇદમુભય ભ ત્તસતંત- હારગુણા તગર્તૈકકુચમુકુલમ્ ।
MSS@5955@2ગુિટકાધનુિરવ બાલા- વપુઃ મરઃ શ્રય ત કુતુતને॥ ૫૯૫૫॥
MSS@5956@1ઇદમેતત્ કિર યા મ તત અેતદ્ ભિવ ય ત ।
MSS@5956@2સકં પઃ િક્રયતે યાેઽયં ન તં ત્યુઃ પ્રતીક્ષતે॥ ૫૯૫૬॥
MSS@5957@1ઇદમવે કલેરસ્ય મદિવસૂ્ફ જતં મહત્ ।
MSS@5957@2યન્ મે મનાેરથાવા પ્તઃ ન રામભજનાદિપ॥ ૫૯૫૭॥
MSS@5958@1ઇદમવે નરે દ્રાણાં વગર્દ્વારમનગર્લમ્ ।
MSS@5958@2યદાત્મનઃ પ્ર તજ્ઞા ચ પ્ર ચ પિરપાલ્યતે॥ ૫૯૫૮॥
MSS@5959@1ઇદમવે પરં માખૈ્યર્મ્ ઉપાયૈ સ્ત્ર ભ જ્ઝતમ્ ।
MSS@5959@2પરાક્રમ તે યુદ્ધષેુ સમમવેાેભયે ભટાઃ॥ ૫૯૫૯॥
MSS@5960@1ઇદમવે મહદ્ ધૈય ધીરાણાં સતુપ વનામ્ ।
MSS@5960@2િવઘ્નવ ત્યિપ સ પ્રા ય યદ્ િવઘૈ્નનર્ િવહ યતે॥ ૫૯૬૦॥
MSS@5961@1ઇદમવે િહ જન્મફલં િવતફલમેતદેવ યત્ પુંસામ્ ।
MSS@5961@2લટહિનત બવતીજન- સભંાેગસખુને યા ત તા યમ્॥ ૫૯૬૧॥
MSS@5962@1ઇદમવે િહ િનણ તં પૈશુ યાદ્ દુઃખસગંમઃ ।
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MSS@5962@2અ યાથ ખનતાે ગત કૂપે પાતઃ સિુન શ્ચતઃ॥ ૫૯૬૨॥
MSS@5963@1ઇદમવે િહ પા ડતં્ય ચાતુયર્ મદમવે િહ ।
MSS@5963@2ઇદમવે સબુુ દ્ધ વમ્ આયાદ પતરાે વ્યયઃ॥ ૫૯૬૩॥
MSS@5964@1ઇદમવે િહ પા ડત્યમ્ ઇયમવે કુલીનતા ।
MSS@5964@2અયમવે પરાે ધમર્ આયાદ પતરાે વ્યયઃ॥ ૫૯૬૪॥
MSS@5965@1ઇદાની ં તીવ્રા ભદર્હન ઇવ ભા ભઃ પિરગતાે મમાશ્ચય સયૂર્ઃ િકમુ
સ ખ રજ યામુદયતે ।
MSS@5965@2અયં મુગ્ધે ચ દ્રઃ િક મ ત મિય તાપં પ્રકટયત્ય્ અનાથાનાં બાલે િક મહ
િવપર તં ન ભવ ત॥ ૫૯૬૫॥
MSS@5966@1ઇદાની ં તુ મયા જ્ઞાતં ત્યાગાન્ ના ત પરં સખુમ્ ।
MSS@5966@2ના ત િવદ્યાસમં ચ નાર્ ત ચ ઃસમં બલમ્॥ ૫૯૬૬॥
MSS@5967@1ઇદાની ં લક્ષાણાં જઠરદલિવશ્લષેચતુરઃ શખાનામાબ ધઃ સુ્ફર ત
શકુચ ચપૂુટિનભઃ ।
MSS@5967@2તતઃ સ્ત્રીણાં હ ત ક્ષમમધરકા ત કલિયતું સમ તાન્ િનયાર્ ત
સુ્ફટસભુગરાગં િકસલયમ્॥ ૫૯૬૭॥
MSS@5968@1ઇદાની ં વંશીનાં શબર મથનુાેચ્છૃઙ્ખલરહઃ- િક્રયાસખ્યનેાલં
ગિરવનસિરદ્ગ્રામસહૃુદામ્ ।
MSS@5968@2સુ્ફર લાેમ યામચ્છગલ શશકુણર્પ્ર તસમ-
ચ્છદાગ્રા ભ વ ગ્ભવર્લિયતકર રા તટભવુઃ॥ ૫૯૬૮॥
MSS@5969@1ઇદાની ં સ તુ કાવ્યાિન બહૂિન જગતીતલે ।
MSS@5969@2યદાદશર્મયં કાવ્યમ્ આદં્ય તત્ તુ તદેવ હા॥ ૫૯૬૯॥
MSS@5970@1ઇદાનીમઙ્ગમક્ષા લ ર ચતં ચાનુલપેનમ્ ।
MSS@5970@2ઇદાનીમવે તે કૃ ણ ધૂલીધૂસિરતં વપુઃ॥ ૫૯૭૦॥
MSS@5971@1ઇદાનીમઘર્ ત પ્રથમકલમચ્છેદમુિદતા નવાગ્રાન્નસ્થાલીપિરમલમુચાે
હા લકગ્ હાઃ ।
MSS@5971@2ઉદ ચદ્દાવેર્ લીર ણતવલયા ભયુર્વ ત ભર્
ગ્ હીતપ્રાેિ ક્ષપ્તભ્ર મતમ ણાેદ્ગ ણર્મુશલાઃ॥ ૫૯૭૧॥
MSS@5972@1ઇનઃ સ અેવ સવે્યાે યઃ વાલાેકેન સધુામુચા ।
MSS@5972@2 દ્વજે દ્રમ ડલં ક્ષીણં સમગ્રય ત સ પદા॥ ૫૯૭૨॥
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MSS@5973@1ઇ દ દરૈિનભર્રગભર્મીષદ્- ઉન્મષેવચ્ચ પકપુ પમાસીત્ ।
MSS@5973@2િહર મયં શાસનલખેહેતાેઃ સ જં મષીભા ડ મવ મરસ્ય॥ ૫૯૭૩॥
MSS@5974@1ઇ દ દરાે મર દે િવમખુાે યિદ િક નુ મધુિન માહા યમ્ ।
MSS@5974@2ર સકાે વા છ ત નાે ચેત્ રાગાધર બ બમસ્ય કાે ભૂમા (?) ॥ ૫૯૭૪॥
MSS@5975@1ઇ દ વરં લાેચનયાે તુલાયૈ િનમાર્ય યત્નને િવિધઃ કદા ચત્ ।
MSS@5975@2અતુલ્યતાં વીક્ષ્ય તતાે ર ં સ િન ક્ષ ય ચક્ષપે સ પઙ્કમ યે॥ ૫૯૭૫॥
MSS@5976@1ઇ દ વરદલ યામમ્ ઇ દરાન દક દલમ્ ।
MSS@5976@2વ દા જનમ દારં વ દેઽહં યદુન દનમ્॥ ૫૯૭૬॥
MSS@5977@1ઇ દ વર યામતનુ ર્પાેઽસાૈ વં રાેચનાગાૈરશર રય ષ્ટઃ ।
MSS@5977@2અ યાે યશાેભાપિર દ્ધયે વાં યાેગ તિડત્તાેયદયાેિરવા તુ॥ ૫૯૭૭॥
MSS@5978@1ઇ દ વરસ્યા તરમેતદસ્યા નતે્રાે પલસ્યાિપ યતાે િહમાંશાેઃ ।
MSS@5978@2 વષાેઽિપ નૈકં સહતે મખુાખ્યમ્ આક્ર ય તસ્થાવપરં શશાઙ્કમ્
॥ ૫૯૭૮॥
MSS@5979@1ઇ દ વરા ક્ષ તવ તીવ્રકટાક્ષબાણ- પાતવ્રણે દ્વતયમાષૈધમવે મ યે ।
MSS@5979@2અેકં તવાધરસધુારસપાનમ યદ્ ઉત્તુઙ્ગપીનકુચકુઙુ્કમપઙ્કલપેઃ
॥ ૫૯૭૯॥
MSS@5980@1ઇ દ વરાક્ષ્યાઃ સુ્ફટિવદુ્રમાે ઠ્યાઃ સકેંતમુિદ્દ ય વને ચર ત્યાઃ ।
MSS@5980@2ચાૈરૈઃ સમ તાભરણાિન હૃ વા નાસામ ણનાઽપહૃતઃ િકમેતત્॥ ૫૯૮૦॥
MSS@5981@1ઇ દ વરેણ નયનં મખુમ બુજેન કુ દેન દ તમધરં નવપ લવને ।
MSS@5981@2અઙ્ગાિન ચ પકદલૈઃ સ િવધાય વેધાઃ કા તે કથં ઘિટતવાનપુલને
ચેતઃ॥ ૫૯૮૧॥
MSS@5982@1ઇ દ વરાેદરસહાેદરમેદુરશ્રીર્ વાસાે દ્રવ કનક દિનભં દધાનઃ ।
MSS@5982@2આમુક્તમાૈ ક્તકમનાેહરહારવક્ષાઃ કાેઽયં યવુા જગદનઙ્ગમયં કરાે ત
॥ ૫૯૮૨॥
MSS@5983@1ઇ દંુ કૈરિવણીવ કાેકપટલીવા ભાે જનીવ લભં મેઘં ચાતકમ ડલીવ
મધપુશ્રેણીવ પુ પવ્રજમ્ ।
MSS@5983@2માક દં િપકસુ દર વ રમણીવાત્મેશ્વરં પ્રાે ષતં ચેતાે ત્તિરયં
સદા પવર વાં દ્રષુ્ટમુ ક ઠતે॥ ૫૯૮૩॥
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MSS@5984@1ઇ દંુ ત ડુલખ ડમ ડલ ચ િનત્યાેિદતં તુ ચદ્ દશ
મેઘઘરટ્ટઘટ્ટનગલદે્દહં િવધત્તે િવિધઃ ।
MSS@5984@2નનંૂ લાેકિહતેચ્છયા િકર ત યત્ સતંપર્ણં સવર્તઃ
શભુ્રાદભ્રિવ શષ્ટિપષ્ટ ચરંભૂમાૈ તષુારં િદવઃ॥ ૫૯૮૪॥
MSS@5985@1ઇ દંુ િન દ ત ચક્રવાકયુગલં ભાસાં િનિધ કાૈ શકઃ વાદુક્ષીરમરાેચક
સકૃુ તનં પાપી જડઃ પ ડતમ્ ।
MSS@5985@2ત્યક્તં સવર્જનૈઃ ખલઃ કટુવચા ગ્રા યઃ પુમાન્ નાગરં કઃ
પૈતામહગાેલકેઽત્ર િન ખલૈઃ સમંાિનતાે વતર્તે॥ ૫૯૮૫॥
MSS@5986@1ઇ દંુ િન દ ત ચ દનં ન સહતે મ લીસ્રજં નેક્ષતે હારં દ્વે ષ્ટ
સતા જમજુ્ઝ ત બસ તાેમં િનગ્ હ્ણા ત ચ ।
MSS@5986@2શ્રીભપૂાલ મહીધરેષુ િવિપને વ ભાેિધતીરેષુ ચ વ ક ત વદિર પ્રયા
ચ િવલસત્યુચ્ચૈઃ સુ્ફર પા ડમા॥ ૫૯૮૬॥
MSS@5987@1ઇ દંુ િન દ ત ચ દનં ન સહતે િવદ્વે ષ્ટ પઙે્ક હં હારં ભારમવૈ ત
નવૈ કુ તે કપૂર્રપૂરે મનઃ ।
MSS@5987@2 વગર્ઙ્ગામવગાહતે િહમ ગિર ગાઢં સમા લઙ્ગતે ય ક તિવરહાતુરેવ
ન મનાગેકત્ર િવશ્રા ય ત॥ ૫૯૮૭॥
MSS@5988@1ઇ દંુ િન દ ત તસ્કરાે ગ્ હપ ત રાે સશુીલં ખલઃ સા વીમ યસતી
કુલીનમકુલાે જહ્યા જર તં યવુા ।
MSS@5988@2િવદ્યાવ તમનક્ષરાે ધનપ ત નીચશ્ચ પાે વલં વૈ યેણ હતઃ
પ્રબુદ્ધમબુધાે કૃષં્ટ િનકૃષ્ટાે જનઃ॥ ૫૯૮૮॥
MSS@5989@1ઇ દંુ િન દ ત પદ્મખ ડકદલીત પં ન વા મ યતે કપૂર્રં િકર ત
પ્રયા ત ન ર ત પ્રાલેયધારાગ્ હે ।
MSS@5989@2િક વા યત્ તવ િવપ્રયાેગ શ ખના સા દહ્યમાના મુહુસ્ વામ તહૃર્દય સ્થતં
દવભયાન્ નતે્રા બુ ભઃ સ ચ ત॥ ૫૯૮૯॥
MSS@5990@1ઇ દંુ િન દતુ નામ વાથ ન લની ં િન દ તુ ચક્રાહ્વયા નવૈાનને સધુાકરસ્ય
સષુમાહાિનનર્ વા દુયર્શઃ ।
MSS@5990@2અેતનેવૈ કૃતાથર્તાસ્ય જનતા યન્માેદમાલ બતે ય જ્યાે નાસુ ચરં
ચકાેરપિરષચ્ચ ચપૂુટં યસ્ય ત॥ ૫૯૯૦॥
MSS@5991@1ઇ દંુ મખુાદ્ બહુ ણં તવ યદ્ ગ્ ણ ત નનંૈ ગ ત્યજ ત તન્
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ગ ણયવૈ ।
MSS@5991@2અત્યે ત માેહમિહમા ન િહમાંશુ બ બ- લ મીિવડ બમુ ખ િવ ત્તષુ પાશવીષુ
॥ ૫૯૯૧॥
MSS@5992@1ઇ દંુ વે ત્ત િદવાકરં મલયજં દાવાનલં મ યતે નાત્ય બુજમુ મુકં
કલય ત પ્રાલેયત પં ચતામ્ ।
MSS@5992@2હારાઙ્ગારકદ થતને મનસા ષ્ટ સમ તા મમાં સ પ્રત્ય ગ્ મયી ન
વે ત્ત સભુગા ત્યક્તા વરાક વયા॥ ૫૯૯૨॥
MSS@5993@1ઇ દુઃ િક ક્વ કલઙ્કઃ સર સજમેતત્ િકમ બુ કુત્ર ગતમ્ ।
MSS@5993@2લ લતસિવલાસવચનૈર્ મખુ મ ત હિરણા ક્ષ િન શ્ચતં પરતઃ॥ ૫૯૯૩॥
MSS@5994@1ઇ દુઃ પ્રયાસ્ય ત િવનઙ્ક્ષ્ય ત તારકશ્રીઃ સ્થાસ્ય ત લીઢ ત મરા ન
મ ણપ્રદ પાઃ ।
MSS@5994@2અ ધં સમગ્રમિપ ક ટમણે ભિવ યત્ય્ ઉન્મષેમે ય ત ભવાનિપ દુરમેતત્
॥ ૫૯૯૪॥
MSS@5995@1ઇ દુપ્રભારસિવદં િવહગં િવહાય ક રાનને સુ્ફર સ ભાર ત કા ર ત તે ।
MSS@5995@2આદં્ય યિદ શ્રય સ જ પતુ કાૈમુદ નાં ગાેિવ દરાજવચસાં ચ
િવશષેમષેઃ॥ ૫૯૯૫॥
MSS@5996@1ઇ દુ બ બાિદવાે ક ણ પદ્મગભાર્િદવાેદૃ્ધતમ્ ।
MSS@5996@2વદનં તવ ત વઙ્ ગ િવ શદ્ ભિવભાવ્યતે॥ ૫૯૯૬॥
MSS@5996A@1ઇ દુભાસ્કરયાેયર્ત્ર નભઃસચંાર ખન્નયાેઃ ।
MSS@5996A@2પતાકાઃ પવનાધૂતાઃ ભજ તે તાલ તતામ્॥
MSS@5997@1ઇ દુ મ દુમુ ખ લાેકય લાેકં ભાનુભાનુ ભરમું પિરતપ્તમ્ ।
MSS@5997@2વી જતું રજિનહ તગ્ હીતં તાલ ત મવ નાલિવહીનમ્॥ ૫૯૯૭॥
MSS@5998@1ઇ દુ મ દ્રિદગસતૂ સર વાન્ ઉત્તરઙ્ગભજુરા જર ત્યત્ ।
MSS@5998@2ઉ જહષર્ ઝષકેતુરવાપુઃ ષટ્પદાઃ કુમુદબ ધનમાેક્ષમ્॥ ૫૯૯૮॥
MSS@5999@1ઇ દુમખુી કુમુદાક્ષી ર ભાે કમલચા કરચરણા ।
MSS@5999@2અ તદ્રવલાવ યા હૃદયગતા દેિવ િક દહ સ॥ ૫૯૯૯॥
MSS@6000@1ઇ દુિર દુિર ત િક દુરાશયા બ દુરેષ પયસાે િવલાેક્યતે ।
MSS@6000@2ન વદં િવજયતે ગીદશૃઃ યામકાેમલકપાેલમાનનમ્॥ ૬૦૦૦॥
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MSS@6001@1ઇ દુમૂર્િધ્ન શવસ્ય શલૈદુિહતવુર્ક્રાે નખાઙ્કઃ તને દેયાદ્ વાેઽ યુદયં
દ્વયં તદુપમામાલ બમાનં મથઃ ।
MSS@6001@2સવંાદઃ પ્રણવને યસ્ય દલતા કાયૈકતાયાં તયાેર્ ઊ વર્દ્વારિવ ચ તતને
ચ હૃિદ યાત વ પેણ ચ॥ ૬૦૦૧॥
MSS@6002@1ઇ દુયર્ત્ર ન િન દ્યતે ન મધુરં દૂતીવચઃ શ્રૂયતે નાલાપા િનપત ત
બા પકલષુા નાપેૈ ત કા ય તનુઃ ।
MSS@6002@2 વાધીનામનુકૂ લની ં વગ્ િહણીમા લઙ્ગ્ય યત્ સુ યતે તત્ િક પ્રેમ
ગ્ હાશ્રમવ્રત મદં કષં્ટ સમાચયર્તે॥ ૬૦૦૨॥
MSS@6003@1ઇ દુયર્દુ્યદયાિદ્રમૂિધ્ન ન ભવત્યદ્યાિપ તન્ મા મ ભનૂ્ નાસીરેઽિપ
તમઃસમુચ્ચયમમૂ ન્મૂલય ત વષઃ ।
MSS@6003@2અ ય ણાેમુર્દમુિદ્ગર ત કુમુદૈરામાેદય તે િદશઃ સ પ્રત્યૂ વર્મસાૈ તુ
લા છનમ ભવ્યઙ્ક્તું પ્રકા શ યતે॥ ૬૦૦૩॥
MSS@6004@1ઇ દુ લપ્ત ઇવા જનને જિડતા દૃ ષ્ટ ર્ગીણા મવ પ્ર લાના ણમવે
િવદુ્રમદલં યામવે હેમપ્રભા ।
MSS@6004@2કાકર્ યં કલયા ચ કાેિકલવધૂક ઠે વવ પ્ર તુતં સુ દયાર્ઃ
પુરતશ્ચ હ ત શ ખનાં બહાર્ઃ સગહાર્ ઇવ॥ ૬૦૦૪॥
MSS@6005@1ઇ દુવ્રતસહસં્ર તુ ચરેદ્ યઃ કાયશાેધનમ્ ।
MSS@6005@2િપબેદ્ યશ્ચાિપ ગઙ્ગા ભઃ સમાૈ સ્યાતાં ન વા સમાૈ॥ ૬૦૦૫॥
MSS@6006@1ઇ દુ વદ્યશસા જતાેઽવિનપતે ભાસાંિનિધ તજેસા ક દપા વપષુા
સધુાજલિનિધવાર્ચાે િવલાસને ચ ।
MSS@6006@2ત યં તે જયશીલમેતદધનુા વદ્દાનમદૈ્દ યયાેર્ મ યે કં નુ
િવજે યતી ત િવષયે દાેલાયતે મે મનઃ॥ ૬૦૦૬॥
MSS@6007@1ઇ દૂદયશ્ચ દન મ દુવક્ત્રશ્ ચતૈ્ર તથા યસ્ય મહાય સ પત્ ।
MSS@6007@2વપુશ્ચ શ ◌ૃઙ્ગારમયં સ મ યે સતંાપક વં હરવિહ્નયાેગાત્॥ ૬૦૦૭॥
MSS@6008@1ઇ દાેઃ કલાકલાપને પઙ્ ક્તક્રમિનવે શના ।
MSS@6008@2સવર્દુઃખાપનાેદાય બાલકાનાં કૃતા ભુ ઃ॥ ૬૦૦૮॥
MSS@6009@1ઇ દાેઃ કા ત જડતરકરાન્ મત્તનાગાદ્ ગ ત વા ત્ર તાન્ નતે્રે હર સ
હિરણાત્ તત્ર િક નામ ચત્રમ્ ।
MSS@6009@2અેત ચ્ચતં્ર પનુિરહ જગ જૈત્રક દપર્ચાપ- શ્રીસવર્ વં યદપહર સ
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પ્રેય સ ભ્રૂિવલાસઃૈ॥ ૬૦૦૯॥
MSS@6010@1ઇ દાેઃ િક દુ્રિહણસ્ય વા સરુપતેઃ િક વા કૃતા તસ્ય વા િક ભૂતેશ
િદશા સ્થ ભષૂણગણેશ્વાકૃ ય દેયં મયા ।
MSS@6010@2ઇ થં મ ડનમ દરાેદરચરવ્યાહારતાે ભીકરાત્ ભીતા યસ્ય સરુાઃ
પ્રસાધનિવધાૈ પાયાત્ સ વઃ શકંરઃ॥ ૬૦૧૦॥
MSS@6011@1ઇ દાેઃ સકં્ષયર ક્ષણાક્ષતસધુા િક વેધસા િન મતા િક ધૈયાર્પહરા
હરસ્ય િવિહતા કામને કા તા તનુઃ ।
MSS@6011@2િક તા યવસ તકા તલ લતા શ ◌ૃઙ્ગાર સક્તા લતા િક લાવ યતરઙ્ ગણી
પનુિરયં જન્મા તરાપ્તા ર તઃ॥ ૬૦૧૧॥
MSS@6012@1ઇ દાેરગતયઃ પદ્મે સયૂર્સ્ય કુમુદઽશવઃ ।
MSS@6012@2ગુણા તસ્ય િવપકે્ષઽિપ ગુ ણનાે લે ભરેઽ તરમ્॥ ૬૦૧૨॥
MSS@6013@1ઇ દાેરસ્ય િત્રયામાયવુ તકુચતટ ચ દનસ્થાસકસ્ય વ્યાેમશ્રીચામરસ્ય
િત્રપુરહરજટાવ લર કાેરકસ્ય ।
MSS@6013@2કંદપર્ક્ષાે ણપાલસ્ફિટકમ ણગ્ હસ્યૈતદાખ ડલાશા- નાસામુક્તાફલસ્ય
સ્થગય ત જગતી ં કાેઽિપ ભાસાં િવલાસઃ॥ ૬૦૧૩॥
MSS@6014@1ઇ દાેિરવાસ્ય પુરતાે યદ્ િવમખુી સાપવારણા ભ્રમ સ ।
MSS@6014@2તત્ કથય િક નુ દુિરતં સ ખ વયા છાયયવે કૃતમ્॥ ૬૦૧૪॥
MSS@6015@1ઇ દાેરેકકલાયા દ્રણેાેદૃ્ધત્ય મૂધર્િન તાયાઃ ।
MSS@6015@2સ્થાન મવ તુચ્છમેતત્ કલઙ્ક પેણ પિરણમ ત॥ ૬૦૧૫॥
MSS@6016@1ઇ દાેલર્ મ િત્રપુરજિયનઃ ક ઠમૂલં મુરાિરર્ િદઙ્નાગાનાં મદજલમસીભા જ
ગ ડસ્થલાિન ।
MSS@6016@2અદ્યા યવુ વલય તલક યામ લ ાવ લપ્તા ય્ આભાસ તે વદ ધવ લતં િક
યશાે ભ વદ યૈઃ॥ ૬૦૧૬॥
MSS@6017@1ઇ દાેશ્ચ દન બ દુનવૈ દશનચ્છાયં તદ યં મખંુ ચકં્ર
લાેચનભ લમાજર્નિવધાૈ શાણસ્ય તત્ કુ ડલમ્ ।
MSS@6017A@2 ભન્નાનાં કુચક દરા મતસધુાકુલ્યવે મુક્તાવલી પાદા જે
વનિદ દ્રનીલવલયં રાેલ બમાલવૈ સા॥
MSS@6017A@1ઇ દાૈ િન દ્યા ચકાેરૈરસમય ત િનશા ગરઃ પુ ડર કૈઃ ઙ્ગૈઃ
શીધુ યસઙ્ગઃ શરિદ સમિધકા ગ્લાિનિર દ વરૈશ્ચ ।
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MSS@6017@2ભ્રૂભઙ્ગે યસ્ય વૈરાકરયવુ તદશૃામેકમવેાપેમાનં
પ યા યશ્રા તબા પપ્રકરમયઝર ગૂડ્ હચારાશ્ચમયર્ઃ॥ ૬૦૧૭॥
MSS@6018@1ઇ દં્ર દ્વ્યક્ષધરં વમ થમુદિધ પ ચાનનં પદ્મજં સ ધું
વાદુજલં શવં સતગલં કામં ચ સ દ્વગ્રહમ્ ।

MSS@6018@2શલૈાન્ પક્ષધરાં તથવૈ ચ હયાં લ મીપ ત િપઙ્ગલં દષંૃ્ટ
સવર્ મદં ક્વ ચન્ ન રઘુરાડ્દત્તં વયં હાિરતમ્॥ ૬૦૧૮॥
MSS@6019@1ઇ દં્ર વૈ ષ ઢમાહુમર્ લનમુડુપ ત માધવં ગાપેસનૂું વ્યાસં
મ સીતનજંૂ ગતરસમુદિધ પાવકં સવર્ભક્ષમ્ ।
MSS@6019@2વે યાપુતં્ર વ સષં્ઠ જનપદવચનૈઃ પા ડવાશ્ચા ય તા ઇ થં
સં ચ ત્ય મહં્ય કથય નરપતે કસ્ય દાષેા ન સ ત॥ ૬૦૧૯॥
MSS@6020@1ઇ દ્રઃ પ્ર ધ ચત્તાે િદ શ િદ શ સકલાન્ િદક્પતીન્ સાવધાનાન્ કુવર્ન્
વ સ્ત્રપા ણઃ સરુવરવ લતાં દેવસનેાં િનગ્ હ્ય ।
MSS@6020@2 વગર્દ્વારે યદ યાેદ્ધતબ લિનહતપ્રાૈઢઢક્કાિનનાદં શ્રુ વા તષ્ઠત્
પ્રક પ કુચકલશતટ િકન્નર ગીયમાનઃ॥ ૬૦૨૦॥
MSS@6021@1ઇ દ્રઃ પ્રધાનં િદિવ દૈવતષેુ િવપ્રાે મનુ યષેુ નદ ષુ ગઙ્ગા ।
MSS@6021@2ગાવઃ પશુ વષેુ ધનષેુ ધા યં સવર્ત્ર ગાત્રસ્ય શરઃ પ્રધાનમ્
॥ ૬૦૨૧॥
MSS@6021A@1ઇ દ્રગાપેકપર પરા શં કાનનષેુ શશુભુે િવસિપણી ।
MSS@6021A@2પ્રા ષઃ સરભસાગમાચ્ચ્યુતા પદ્મરાગઘિટતવે ક ણકા॥
MSS@6022@1ઇ દ્રગાપૈેબર્ભાૈ ભૂ મિન ચતવૈ પ્રવા સનામ્ ।
MSS@6022@2અનઙ્ગબાણૈહૃર્દ્ભેદસ્રુતલાેિહત બ દુ ભઃ॥ ૬૦૨૨॥
MSS@6023@1ઇ દ્ર જચ્ચ ડવીયાઽ સ ના ૈવ બલવાન સ ।
MSS@6023@2િધક્ િધક્ પ્રચ્છન્ન પેણ યુ યસઽે મદ્ભયાકુલઃ॥ ૬૦૨૩॥
MSS@6024@1ઇ દ્રનીલશકુપક્ષકાેમલા શઙ્ખકુ દકુમુદે દુસિંનભા ।
MSS@6024@2તપ્તકા ચનિવકા સચ પક- પિધની વસમુતી પ્રશસ્યતે॥ ૬૦૨૪॥
MSS@6025@1ઇ દ્ર વં પ સુ દર તવ શચી પતુ્રાે જય તાપેમાે ગેહં ભા ત ચ
વજૈય તસદશૃં નાગાેઽભ્રમાવેર્ લભઃ ।
MSS@6025@2ઇ થં બાેધકરૈરસત્યવચનૈઃ વૈરં તુતઃ વં હિર વે ત્ત
પ્રસુ્ફટિવક્રમં સ મિહમા જ્ઞેયાે હરેમાર્િયનઃ॥ ૬૦૨૫॥
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MSS@6026@1ઇ દ્રસ્ય વજે્રણ હતાે ત્રાસરુમહાયશાઃ ।
MSS@6026@2મેદસા સવર્િવ ચ્છન્નં તદથર્મપુલપેનમ્॥ ૬૦૨૬॥
MSS@6027@1ઇ દ્રસ્યાકર્સ્ય વાયાેશ્ચ યમસ્ય વ ણસ્ય ચ ।
MSS@6027@2ચ દ્રસ્ય ચ થવ્યાશ્ચ પઃ સપ્તગુણાે ભવેત્॥ ૬૦૨૭॥
MSS@6028@1ઇ દ્રાત્ પ્રભુ વં વલનાત્ પ્રતાપં ક્રાેધાે યમાદ્ વૈશ્રવણાચ્ચ િવત્તમ્ ।
MSS@6028@2પરાક્રમં રામજનાદર્ના યામ્ આદાય રાજ્ઞઃ િક્રયતે શર રમ્॥ ૬૦૨૮॥
MSS@6029@1ઇ દ્રાદ્યા લાેકપાલા હિરિવધુતપના નાગિવદ્યાધરાદ્યા દ્વે યાઃ સવઽિપ
દેવાઃ પ્રય તવ વરદઃ કાેઽ ત વ દ્યાે ગર યાન્ ।
MSS@6029@2શ્રુ વા વાચં પ્રયાયા ઇ ત દશમખુતઃ પ્રાહ વાક્યં દશાસ્યઃ શલૂી
શભંુઃ િપનાક શવભવપશપુઃ શવર્ ઈશશ્ચ ભગર્ઃ॥ ૬૦૨૯॥
MSS@6030@1ઇ દ્રાદૈ્યઃ િક પ્રદતં્ત પ્રિદશ સ ધવલં ધામ ધ યં યદે યાે મહં્ય
યન્ નાિપ ધ સે ણઘિટતકુટ ં િક મયા તેઽપરાદ્ધમ્ ।
MSS@6030@2િવશ્વે યાે િવશ્વમાતિવતર સ યિદ વા શમર્ કમાર્નુસાિર પ્રાેત્તુઙ્ગાયાઃ
કૃપાયા તવ તુિહન ગરેઃ પુિત્ર કુત્રાપેયાેગઃ॥ ૬૦૩૦॥
MSS@6031@1ઇ દ્રાિનલયમાકાર્ણામ્ અગ્ ેશ્ચ વ ણસ્ય ચ ।
MSS@6031@2ચ દ્રિવત્તેશયાેશ્ચાિપ માત્રા િનહૃર્ત્ય શાશ્વતીઃ॥ ૬૦૩૧॥
MSS@6032@1ઇ દ્રા યથર્નયા પવૂ ભરતાય ચતુમુર્ખઃ ।
MSS@6032@2પ્રમાેદાય મહે દ્રસ્ય નાટ ં સમપુિદષ્ટવાન્॥ ૬૦૩૨॥
MSS@6033@1ઇ દ્રાય વીક્ષમાણસ્ તન્મખુમા વાદયન્નન તાય ।
MSS@6033@2 હયા મ ચાદ્ય દિયતામ્ આ લઙ્ગન્ કાતર્વીયાર્ય॥ ૬૦૩૩॥
MSS@6034@1ઇ દ્રયં િવ જતં યને તનેવૈ ભવુનં જતમ્ ।
MSS@6034@2યશ્ચે દ્રયૈઃ પરાભૂતઃ સ સવર્ત્ર પરા જતઃ॥ ૬૦૩૪॥
MSS@6035@1ઇ દ્રયસ્યે દ્રયસ્યાથ રાગદ્વષેાૈ વ્યવ સ્થતાૈ ।
MSS@6035@2તયાનેર્ વશમાગચ્છેત્ તાૈ હ્યસ્ય પિરપ થનાૈ॥ ૬૦૩૫॥
MSS@6036@1ઇ દ્રયાણાં જયે યાેગં સમા તષે્ઠદ્ િદવાિનશમ્ ।
MSS@6036@2 જતે દ્રયાે િહ શક્નાે ત વશે સ્થાપિયતું પ્ર ઃ॥ ૬૦૩૬॥
MSS@6037@1ઇ દ્રયાણાં જયે શરૂાે ધમ ચર ત પ ડતઃ ।
MSS@6037@2સત્યવાદ ભવેદ્ વક્તા દાતા ભવ ત વા ન વા॥ ૬૦૩૭॥
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MSS@6038@1ઇ દ્રયાણાં તુ સવષાં યદે્યકં ક્ષરતી દ્રયમ્ ।
MSS@6038@2તતાેઽસ્ય ક્ષર ત પ્રજ્ઞા દતૃેઃ પાદાિદવાેદકમ્॥ ૬૦૩૮॥
MSS@6039@1ઇ દ્રયાણાં િનરાેધને રાગદ્વષેક્ષયેણ ચ ।
MSS@6039@2અિહસયા ચ ભૂતાનામ્ અ ત વાય ક પતે॥ ૬૦૩૯॥
MSS@6040@1ઇ દ્રયાણાં પ્રસઙ્ગને દાષે ચ્છત્યસશંયમ્ ।
MSS@6040@2સિંનય ય તુ તા યવે તતઃ સ દ્ધ િનયચ્છ ત॥ ૬૦૪૦॥
MSS@6041@1ઇ દ્રયાણાં પ્રસઙ્ગને ધમર્સ્યાસવેનને ચ ।
MSS@6041@2પાપાન્ સયંા ત સસંારાન્ અિવદ્વાંસાે નરાધમાઃ॥ ૬૦૪૧॥
MSS@6042@1ઇ દ્રયાણાં પ્ર ષ્ટાનાં હયાના મવ વત્મર્સુ ।
MSS@6042@2 ત કુવ ત સાર યે ત્યા તાિન જયેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૬૦૪૨॥
MSS@6043@1ઇ દ્રયાણાં િવચરતાં િવષયે વપહાિરષુ ।
MSS@6043@2સયંમે યત્નમા તષે્ઠદ્ િવદ્વાન્ ય તવે વા જનામ્॥ ૬૦૪૩॥
MSS@6044@1ઇ દ્રયાણાં િહ ચરતાં યન્ મનાેઽનુિવધીયતે ।
MSS@6044@2તદસ્ય હર ત પ્રજ્ઞાં વાયનુાર્વ મવા ભ સ॥ ૬૦૪૪॥
MSS@6045@1ઇ દ્રયાણામિધષ્ઠાત્રી ભૂતાનાં ચા ખલષેુ યા ।
MSS@6045@2ભૂતષેુ સતતં તસ્યૈ વ્યા યૈ દેવ્યૈ નમાે નમઃ॥ ૬૦૪૫॥
MSS@6046@1ઇ દ્રયાણામનુ સગા ત્યુના ન િવ શ યતે ।
MSS@6046@2અત્યથ પનુ સગર્ઃ સાદયેદ્ દૈવતા યિપ॥ ૬૦૪૬॥
MSS@6047@1ઇ દ્રયા ણ ચ સયં ય રાગદ્વષેિવવ જતઃ ।
MSS@6047@2સમદુઃખસખુઃ શા તઃ ત વજ્ઞઃ સાધુ ચ્યતે॥ ૬૦૪૭॥
MSS@6048@1ઇ દ્રયા ણ પરા યાહુિર દ્રયે યઃ પરં મનઃ ।
MSS@6048@2મનસ તુ પરા બુ દ્ધયા બુદ્ધઃે પરત તુ સઃ॥ ૬૦૪૮॥
MSS@6049@1ઇ દ્રયા ણ પશનૂ્ કૃ વા વેદ ં કૃ વા તપાેમયીમ્ ।
MSS@6049@2અિહસામાહુ ત કૃ વા આત્મયજં્ઞ ય યહમ્॥ ૬૦૪૯॥
MSS@6050@1ઇ દ્રયા ણ પુરા જ વા જતં િત્રભવુનં વયા ।
MSS@6050@2 મરદ્ભિરવ તૈદ્વરૈમ્ ઇ દ્રયૈરેવ િન જતઃ॥ ૬૦૫૦॥
MSS@6051@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@6051@2ઇ દ્રયા ણ પ્રમાથીિન હર ત્યિપ યતેમર્નઃ॥ ૬૦૫૧॥
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MSS@6052@1ઇ દ્રયા ણ મનઃ પ્રાણાે જ્ઞાનમાયુઃ સખંુ તઃ ।
MSS@6052@2ધારણા પ્રેરણં દુઃખમ્ ઇચ્છાહઙ્કાર અેવ ચ॥ ૬૦૫૨॥
MSS@6053@1પ્રયત્નઆકૃ તવર્ણર્ઃ વરદ્વષેાૈ ભવાભવાૈ ।
MSS@6053@2તસ્યૈતદાત્મજં સવર્મ્ અનાદેરાિદ મચ્છતઃ॥ ૬૦૫૩॥
MSS@6054@1ઇ દ્રયા ણ મનાે બુ દ્ધરસ્યાિધષ્ઠાનમુચ્યતે ।
MSS@6054@2અેતૈિવમાેહયત્યેષ જ્ઞાનમા ત્ય દેિહનમ્॥ ૬૦૫૪॥
MSS@6055@1ઇ દ્રયા ણ મહત્ પ્રે સિુનયચ્છેદથર્ધમર્યાેઃ ।
MSS@6055@2ઇ દ્રયૈિનયતૈબુર્ દ્ધવર્ધર્તેઽ ગ્ િરવે ધનૈઃ॥ ૬૦૫૫॥
MSS@6056@1ઇ દ્રયાણી દ્રયાથ યઃ પ્રાણાદ ન્ મન અેવ ચ ।
MSS@6056@2િનગ્ હ્ય સમવાયને પ્રત્યાહારમપુક્રમેત્॥ ૬૦૫૬॥
MSS@6057@1ઇ દ્રયા યનપુક્લે ય લ યં શ્રેયાે ગ્ હાશ્રમે ।
MSS@6057@2અત તુયાર્શ્રમં પ્રાહુરબાધ યાયબાિધતમ્॥ ૬૦૫૭॥
MSS@6058@1ઇ દ્રયા ય તરઙ્ગા ણ પાતય ત યથા જનાન્ ।
MSS@6058@2અ ય તરા તથા રાષ્ટ્ર ે ત્યાઃ વાથર્પરાયણાઃ॥ ૬૦૫૮॥
MSS@6059@1ઇ દ્રયા યવે તત્ સવ યત્ વગર્નરકાવુભાૈ ।
MSS@6059@2િનગ્ હીતિવ ષ્ટાિન વગાર્ય નરકાય ચ॥ ૬૦૫૯॥
MSS@6060@1ઇ દ્રયાથષુ સવષુ ન પ્રસજે્યત કામતઃ ।
MSS@6060@2અ તપ્રસ ક્ત ચૈતષેાં મનસા સિંનવતર્યેત્॥ ૬૦૬૦॥
MSS@6061@1ઇ દ્રયૈિર દ્રચ દ્રાદ્યા હ્ર ેિપતા યૈઃ સરુા અિપ ।
MSS@6061@2અપિર લાનમાન વં તૈમર્ત્યર્સ્યાથવા કથમ્॥ ૬૦૬૧॥
MSS@6062@1ઇ દ્રયૈિર દ્રયાથષુ વતર્માનૈરિનગ્રહૈઃ ।
MSS@6062@2તૈરયં તા યતે લાેકાે નક્ષત્રા ણ ગ્રહૈિરવ॥ ૬૦૬૨॥
MSS@6063@1ઇ દ્રાે િન દ ત વાહમાહ િદનકૃ વ વાર્ચમવેાવર્તશ્ ચ ચૂ યર્ ચ ત
િક ન પન્નગિરપાેર તસ્ત્રપાેદ્રકેતઃ ।
MSS@6063@2વાતઃ ખ જ ત પઙ્ગપુુ જ ત મનાેરા જ ભર્વદ્વા જષુ દ્બષેાદા જષુ
વૈિરણામ ભમખું ધાવ સુ યાવત્ સખુમ્॥ ૬૦૬૩॥
MSS@6064@1ઇ દ્રાે યચ્છતમ યુર ત દહનાે યત્ પાવકાેઽ ય તકઃ ક નાશાે ધનદાે
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િવમાનિનરતઃ પાશી જલાનાં પ તઃ ।
MSS@6064@2ઈશઃ કામહરશ્ચલાે યદિનલાે યન્નૈરતૃાે રાક્ષસસ્ તન્ ના યાેઽવિનલાેકપાલ
ભવતઃ ક શ્ચત્ સમઃ સ્યાદ્ ગુણૈઃ॥ ૬૦૬૪॥
MSS@6065@1ઇ દ્રાે યમાેઽ સ વ ણાેઽ સ હુતાશનાેઽ સ બ્રહ્મા હરાે હિરરસીત્યસકૃદ્
યદુ ક્તઃ ।
MSS@6065@2ભપૂાલમાૈ લમ ણર જતપાદપીઠ તસ્યા તસ્ય ફલ મ ધનમુદ્વહા મ
॥ ૬૦૬૫॥
MSS@6066@1ઇભકુ ભતુઙ્ગકિઠનેતરેતર- તનભારદૂરિવિનવાિરતાેદરાઃ ।
MSS@6066@2પિરફુ લગ ડફલકાઃ પર પરં પિરરે ભરે કુકુરકાૈરવ સ્ત્રયઃ॥ ૬૦૬૬॥
MSS@6067@1ઇ યા યિદ પદ્વારે સમં ય તે િકમદ્ભુતમ્ ।
MSS@6067@2ઇદાની ં િવબુધદ્વારે તષેામવે પુર સ્ક્રયા॥ ૬૦૬૭॥
MSS@6068@1ઇમં કનકવણાર્ભં ભષૂણૈઃ સમલંકૃતમ્ ।
MSS@6068@2ગ્ ધ્રવાક્યાત્ કથં પતંુ્ર ત્યજ વં િપ િપ ડદમ્॥ ૬૦૬૮॥
MSS@6069@1ઇમં તલસમુાિયતં યવુ તના સકાસ પુટં િવભાવ્ય સમુનાજેનાે મન સ
માેદમાપદ્યતે ।
MSS@6069@2સખે ભજુગમુ ફણં સિવષફૂ કૃતાહંકૃતં િવભાવય ન ત હાં
કુ જહીિહ તદ્દ ૃ યતામ્॥ ૬૦૬૯॥
MSS@6070@1ઇમં પિરત્યજ્ય પરં રણાદિરઃ વમવે ભગ્ ઃ શરણં બુધાિવશત્ ।
MSS@6070@2ન વે ત્ત યત્ ત્રાતુ મતઃ કૃત મયાે ન દુગર્યા શલૈભવુાિપ શક્યતે॥ ૬૦૭૦॥
MSS@6071@1ઇમં લાેકં મા ભ યા િપ ભ યા તુ મ યમમ્ ।
MSS@6071@2ગુ શશુ્રષૂયા વવે બ્રહ્મલાેકં સમશ્નુતે॥ ૬૦૭૧॥
MSS@6072@1ઇમાં ચ િવ દ્યાદનુરક્તચેષ્ટાં પ્રયા ણ વ ક્ત વધનં દદા ત ।
MSS@6072@2િવલાેક્ય સહૃં ય ત વીતરાષેા પ્રમા ષ્ટ દાષેાન્ ગુણક તર્નને॥ ૬૦૭૨॥
MSS@6073@1ઇમાં પર સદુુર્ ર્તે પરા ભભવકાતરામ્ ।
MSS@6073@2ભ ર્ પ્રયઃ પ્રયૈભર્તુર્રા યમસુ ભગર્તઃ॥ ૬૦૭૩॥
MSS@6074@1ઇમાં િવધાતું ભજુવ લમુ વલાં ગ્ હીતસારં િવિધના નતભ્રવુઃ ।
MSS@6074@2કઠાેરભાવ પ્રયમવે કેવલં ણાલમ ત તરલં કુતાેઽ યથા॥ ૬૦૭૪॥
MSS@6075@1ઇમાં સાગરપયર્ તાં િહમવ દ્વ યકુ ડલામ્ ।
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MSS@6075@2મહીમેકાતપત્રાઙ્કાં રાજ સહઃ પ્રશા તુ નઃ॥ ૬૦૭૫॥
MSS@6076@1ઇમાિન પ્રાયશ તાિન વે યા વવેં પ્રદાપયેત્ ।
MSS@6076@2સા મુ ચત્ય ચરાત્ સવર્મ્ ઉપભાેગં તદાત્મનઃ॥ ૬૦૭૬॥
MSS@6077@1ઇમા યિદ ભવ ત નાે ગ લતયાવૈના ની ચસ્ તદા કમલલાેચના ત ણમાિનનીમાર્
મુચત્ ।
MSS@6077@2િવલાસમદિવભ્રમાન્ ભ્રમ ત લુ ઠયત્રી જરા યતાે ભુિવ વધુ તતાે ભવ ત
િનઃ હ તન્મખુે॥ ૬૦૭૭॥
MSS@6078@1ઇમા પસ્થાન વજનતનયદ્રવ્યવિનતા-
સતુાલ મીક તદ્યુ તર તમ તપ્રી ત તયઃ ।
MSS@6078@2મદા ધસ્ત્રીનતે્રપ્રકૃ તચપલાઃ સવર્ભિવનામ્ અહાે કષં્ટ મત્યર્ તદિપ
િવષયાન્ સિેવતુમનાઃ॥ ૬૦૭૮॥
MSS@6079@1ઇમા તાઃ ક તૂર પ્રખરખુરટઙ્કક્ષતતટાસ્ તિટ યાેઽર યાનીમનુ
કમ લનીચ્છન્નસ લલાઃ ।
MSS@6079@2જલે યાસાં હંસા બસિકસલયગ્રાસર સકાઃ સલીલં લીય તે
યવુ તગ તિવદ્યૈકગુરવઃ॥ ૬૦૭૯॥
MSS@6080@1ઇમા તા િવ યાદ્રઃે શકુહિરતવંશીવનઘના ભવુઃ
ક્ર ડાલાેલ દ્વરદદશનાભુગ્ તરવઃ ।
MSS@6080@2લતાકુ જે યાસામપુનિદ રતક્લા તશબર - કપાેલ વેદા ભઃકણચયનુદાે
વા ત મ તઃ॥ ૬૦૮૦॥
MSS@6081@1ઇમા િહ દાેલાસુ ભ્ર મતમહસઃ કુઙુ્કમ ચા
ત્રપા પાકારા તરલતરહારાશ્ચલદશૃઃ ।
MSS@6081@2ઉદ ચ કા ચીનાં બહલતરઘાષેૈમર્ન સજ- િત્રલાેક સમ્રા ે દધ ત
જયઘ ટા લિનનદમ્॥ ૬૦૮૧॥
MSS@6082@1ઇમે તા યશ્રીનવપિરમલાઃ પ્રાૈઢસરુત- પ્રતાપપ્રાર ભાઃ
મરિવજયદાનપ્ર તભવુઃ ।
MSS@6082@2 ચરં ચેતશ્ચાૈરા અ ભનવિવકારૈકગુરવાે િવલાસવ્યાપારાઃ િકમિપ િવજય તે
ગદશૃામ્॥ ૬૦૮૨॥

MSS@6083@1ઇમે પદ્મે ના ભઃ પુ લનતટમેતન્ ન તિટની ખમેતન્ ન વ્યા પ્તઃ
તબકયુગમેતન્ ન લ તકા ।
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MSS@6083@2પ્રવાલાેઽયં ના ધઃ શ શરિકરણાેઽયં ન રજની ઘનાેઽયં ન પ્રા ટ્
શવ શવ િવધેઃ શ પરચના॥ ૬૦૮૩॥
MSS@6084@1ઇમે મમ ધનાઙ્ગજ વજનવ લભાદેહ - સહૃુ જનકમાતુલપ્ર તયાે
શં વ લભાઃ ।

MSS@6084@2મુધે ત હતચેતનાે ભવવને ચરં ખદ્યતે યતાે ભવ ત કસ્ય કાે જગ ત
વાલુકામુ ષ્ટવત્॥ ૬૦૮૪॥
MSS@6085@1ઇમે િહ દૈ યને િનમી લતેક્ષણા મુહુઃ ખલ તાે િવવશા તુરઙ્ગમાઃ ।
MSS@6085@2ગ શ્ચ સપ્તચ્છદદાનગ ધનાે િનવેદય તીવ રણે િનવતર્નમ્॥ ૬૦૮૫॥
MSS@6086@1ઇમાૈ ર ભા ત ભાૈ દ્વરદપ તકુ ભદ્વય મદં તદેત લીલા જં
શરદ તર મઃ સુ્ફટમયમ્ ।
MSS@6086@2િકમઙ્ગે ત વઙ્ગ્યાઃ કલય ત જગત્ કા તમિધકં યદેતસ્યાં શશ્વત્
પરવશ મવાને્મત્ત મવ ચ॥ ૬૦૮૬॥
MSS@6087@1ઇયં કલાિવલા સની કલાવતી સમીપગા તારિવ દલાેચના મનાજેશાેકમાેચના ।
MSS@6087@2નવીનનીરદચ્છટાસમાનકેશભૂ ષતા ન કસ્ય ચ જનસ્ય
ચત્ત ત્તતાપખ ડતા॥ ૬૦૮૭॥
MSS@6088@1ઇયં િકયચ્ચા કુચે ત પ યતે પયઃપ્રદાયા હૃદયં સમા તમ્ ।
MSS@6088@2ધ્રવું મનાેજ્ઞા વ્યતરદ્યદુત્તરં મષેણ ઙ્ગાર તેઃ કરદ્વયી
॥ ૬૦૮૮॥
MSS@6089@1ઇયં ગેહે લ મીિરયમ તવ તનર્યનયાેર્ અસાવસ્યાઃ પશા વપુ ષ
બહુલશ્ચ દનરસઃ ।
MSS@6089@2અયં બાહુઃ ક ઠે શ શરમ ણાે માૈ ક્તકસરઃ િકમસ્યા ન પ્રેયાે યિદ
પરમસહ્ય તુ િવરહઃ॥ ૬૦૮૯॥
MSS@6090@1ઇયં ગાૈ દ્દામા તવ િન બડબ ધાિપ િહ કથં ન વૈદભાર્દ યત્ શ ત
સલુભ વેઽિપ િહ કથમ્ ।
MSS@6090@2અવ યા ચ ખ્યાતા ભુિવ કથમગ યા કિવ ષૈઃ કથં વા પીયષંૂ
સ્રવ ત બહુ દુગ્ધાિપ બહુ ભઃ॥ ૬૦૯૦॥
MSS@6091@1ઇયં ગાૈરેકા નઃ ક્વ ચદિપ ન સયંાજેનિવધાવ્ અમુ યાઃ પ યામાે
રસભરમુચં કાં ચદપરામ્ ।
MSS@6091@2ગલે બદ્ધા દ માે યિદ ન ત દ્દામિવ તાૈ ભયં ગાેચાેરે ય તિદહ
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ક ઉપાયઃ પ્રભવતુ॥ ૬૦૯૧॥
MSS@6092@1ઇયં ઘટ મત્તગજે દ્રગા મની- િવ ચત્ર સહાસનસં સ્થતા સદા ।
MSS@6092@2અનેકરામાજનલા લતા પરં િવધવેર્શાત્ સવૈ સતી પ્ર થની॥ ૬૦૯૨॥
MSS@6093@1ઇયં ચદૂ્રપાિપ પ્રકટજડ પા ભગવતી યદ યા ભાે બ દુિવતર ત િહ
શભંાેરિપ પદમ્ ।
MSS@6093@2પનુાના ધુ વાના િન ખલમિપ નાનાિવધમઘં જગત્ કૃ નં
પાયાદનુિદનમપાયાત્ સરુધનુી॥ ૬૦૯૩॥
MSS@6094@1ઇયં તાવ લીલા યદિધ હે દ્ધ ષભાે યદુન્નેહે ડં યિદહ
ચ તભ માિપ લ લપે ।
MSS@6094@2અયં કાે વ્યાપારાે યદ તલિક ભાલે હુતવહાે યદગ્રૈિવ વ્યાલાે યદકવ લ
હાલાહલમિપ॥ ૬૦૯૪॥
MSS@6095@1ઇયં તે જનની પ્રાપ્તા વદાલાેકનત પરા ।
MSS@6095@2 નેહપ્ર નવિન ભન્નમ્ ઉદ્વહ તી તનદ્વયમ્॥ ૬૦૯૫॥
MSS@6096@1ઇયં િત્રયામા શતયામધાિરણી સધુાકરાદ ગ્ દે ત સવર્તઃ ।
MSS@6096@2તનાે ત તાપં દુચ દનાિનલાે િવધાૈ િવ દ્ધે િહ િવપત્ પદે પદે॥ ૬૦૯૬॥
MSS@6097@1ઇયં વ ભન્નમયાર્દૈઃ વનુ શષૈ્ટઃ કૃતાત્મ ભઃ ।
MSS@6097@2સવસહૈ પાયજ્ઞૈરમૂઢૈરેવ ધાયર્તે॥ ૬૦૯૭॥
MSS@6098@1ઇયં ધત્તે ધીરે મલયજસમીરે ન ચ મુદં ન પદ્માનાં દે
લ લતમકર દેઽિપ રમતે ।
MSS@6098@2ન વા સા સાન દા ભવ ત નવકુ દાવ લકુલે તદેતસ્યા બાધાહરમિપ
સમાધાન મહ િકમ્॥ ૬૦૯૮॥
MSS@6099@1ઇયં પ લી ભ લૈરનુ ચતસમાર ભર સકૈઃ સમ તાદાક ણાર્
િવષિવષમબાણપ્રણિય ભઃ ।
MSS@6099@2તરાેરસ્ય સ્ક ધે ગમય સમયં ક ર િન તં ન વાણી કલ્યાણી તિદહ
મખુમુદ્રવૈ શરણમ્॥ ૬૦૯૯॥
MSS@6100@1ઇયં પ્રી તવર્ લીહૃદયભુિવ દૈવાત્ સમુિદતા તથા યત્નાદ્ રક્ષ્યા
પ્રકૃ ત દુલાપાયબહુલા ।
MSS@6100@2યથા નનૈાં સ્ફ તાં િપશનુજનદુવાર્ક્યદહનાે દહત્ય તઃ શાષેં વ્રજ ત
ન પનુઃ સાૈહૃદિનધેઃ॥ ૬૧૦૦॥
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MSS@6101@1ઇયં બાલા નવાેદ્વાહા સતં્ય શ્રુ વા વ્યથાં વ્રજેત્ ।
MSS@6101@2કામં ધીર વભાવેયં સ્ત્રી વભાવ તુ કાતરઃ॥ ૬૧૦૧॥
MSS@6102@1ઇયં બાલા માં પ્રત્યનવરત મ દ વરદલ- પ્રભાચાૈરં ચ ઃ ક્ષપ ત
િકમ ભપ્રેતમનયા ।
MSS@6102@2ગતાે માેહાેઽ માકં મરસમરબાણવ્ય તકર- વર વાલા શા તા તદિપ ન
વરાક િવરમ ત॥ ૬૧૦૨॥
MSS@6103@1ઇયં બાલા વ લી દુિકસલયં તાપિવલયં ઘનચ્છાયં શાલં
નવમ તિવશાલં પિરગતા ।
MSS@6103@2પરં વસ્યા ય તગર્રલલવભ મીકૃતવનં ભજંુગં પ્રાેત્તુઙ્ગં
કથ મવ વરાક કલયતુ॥ ૬૧૦૩॥
MSS@6104@1ઇયં ભજુ ગની શ્રતા લસદનેકપુ પા વતા દ્વરેફત તસિેવતા
પ્રમદખ જનાલંકૃતા ।
MSS@6104@2ફલદ્વયભરાનતા િવલ સતા નવૈઃ પ લવૈર્ િવલાેચનપથં ગતા ભવ ત
કાિપ હૈમી લતા॥ ૬૧૦૪॥
MSS@6105@1ઇયં મિય પ્રાે ષત અેવ સગંતા િહમ વષાભૂત્ કૃતમ ડના સતી ।
MSS@6105@2ઇતી યર્યવે દુ્રતમ ચ્છનદ્ ષા િવ ચત્રતારાભરણાિન ભાસ્કરઃ॥ ૬૧૦૫॥
MSS@6106@1ઇયં મહે દ્રપ્ર તીનિધ શ્રયશ્ ચતુિદગીશાનવમત્ય માિનની ।
MSS@6106@2અ પહાય મદનસ્ય િનગ્રહાત્ િપનાકપા ણ પ તમાપ્તુ મચ્છ ત॥ ૬૧૦૬॥
MSS@6107@1ઇયં મખુા ભાે હસિંનધાને િવલ બધ મ લત તચ્છલને ।
MSS@6107@2સમાગતાં સાદરમવે બાલા દ્વરેફમાલામુત વા દધા ત॥ ૬૧૦૭॥
MSS@6108@1ઇયં યશાં સ દ્વષતઃ સધુા ચઃ િકમઙ્કમેતદ્ દ્વષતઃ િકમાનનમ્ ।
MSS@6108@2યશાે ભરસ્યા ખલલાેકધાિવ ભર્ િવભી ષતા ધાવ ત તામસી મસી॥ ૬૧૦૮॥
MSS@6109@1ઇયં રઙ્ગપ્રવેશને કલાનાં ચાપે શક્ષયા ।
MSS@6109@2વ ચનાપ ડત વને વરનપૈુ યમા શ્રતા॥ ૬૧૦૯॥
MSS@6110@1ઇયં િવલાસદુ્રમદાેહદશ્રીર્ ઇયં સધુા યાવૈનદુગ્ધ સ ધાેઃ ।
MSS@6110@2લાવ યમા ણક્ય ચચ્છટેયમ્ ઇયં મનઃકામર્ણચૂણર્મુ ષ્ટઃ॥ ૬૧૧૦॥
MSS@6111@1ઇયં વ્યાધાયતે બાલા ભ્રૂરસ્યાઃ કામુર્કાયતે ।
MSS@6111@2કટાક્ષાશ્ચ શરાય તે મનાે મે હિરણાયતે॥ ૬૧૧૧॥
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MSS@6112@1ઇયં સ યા દૂરાદહમપુગતાે હ ત મલયાત્ તદેકાં વદ્ગહેે ક ણવ ત
ને યા મ રજનીમ્ ।
MSS@6112@2સમીરેણવૈાેક્તા નવકુસુ મતા ચૂતલ તકા ધનુાના મુદ્ધાર્નં નિહ નિહ
નહીત્યેવ કુ તે॥ ૬૧૧૨॥
MSS@6113@1ઇયં સા કા લ દ કુવલયદલ નગ્ધમધુરા
મદા ધવ્યાકૂજત્ત ણજલરંકુપ્રણિયની ।
MSS@6113@2પુરા યસ્યા તીરે સરભસસ ણં મુર ભદાે ગતાઃ પ્રાયાે
ગાપેીિનધવુનિવનાેદેન િદવસાઃ॥ ૬૧૧૩॥
MSS@6114@1ઇયં સા લાેલાક્ષી િત્રભવુનલલામૈકવસ તઃ સ ચાયં દુષ્ટાત્મા
વસરુપકૃતં યને મમ તત્ ।

MSS@6114@2ઇત તીવ્રઃ કામાે ગુ રય મતઃ ક્રાેધદહનઃ કૃતાે વષેશ્ચાયં કથ મદ મ ત
ભ્રા ય ત મનઃ॥ ૬૧૧૪॥
MSS@6115@1ઇયં સનુયના દાસીકૃતતામરસ શ્રયા ।
MSS@6115@2આનનનેાકલઙે્કન જય તી દંુ કલિઙ્કતમ્॥ ૬૧૧૫॥
MSS@6116@1ઇયં સરુતરઙ્ ગણી ન પનુરત્ર નાૈસગંમાે ભવેત્ તર ણમ જનં પ થક
નવૈ પા થાગમઃ ।
MSS@6116@2િનધાય હૃદયે સદા િવપુલચા કુ ભદ્વયં સખે ઘનઘનાગમે
ઘનરસસ્ય પારં વ્રજ॥ ૬૧૧૬॥
MSS@6117@1ઇયં સુ તની મ તક ય તકુ ભા કુસુ ભા ણં ચા વાસાે વસાના ।
MSS@6117@2સમ તસ્ય લાેકસ્ય ચેતઃપ્ર ત્ત ગ્ હી વા ઘટે યસ્ય યાતીવ ભા ત
॥ ૬૧૧૭॥
MSS@6118@1ઇયં ષ્ટા ચ ચ કનકલ તકા પઙ્કજભવુા િન ષક્તા
લાવ યા તરસભરેણાનુિદવસમ્ ।
MSS@6118@2અક માદ્ રાેમાલીમધપુપટલીહ સુ્ફર ત યત્ તતઃ શઙે્ક
પુ પાેદ્ગમસમયમાયાતમધનુા॥ ૬૧૧૮॥
MSS@6119@1ઇયં વગાર્િધનાથસ્ય લ મીઃ િક યક્ષક યકા ।
MSS@6119@2અથવા િવિપનસ્યવૈ દેવતા િકમુ પાવર્ ત॥ ૬૧૧૯॥
MSS@6120@1ઇયં િહ િનદ્રા નયનાવલ બની લલાટદેશાદુપસપર્તીવ મામ્ ।
MSS@6120@2અદૃ ય પા ચપલા જરેવ યા મનુ યસ વં પિરભૂય વધર્તે॥ ૬૧૨૦॥

msubhsall.pdf 547



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@6121@1ઇયં િહ યાેિનઃ પ્રથમા યાં પ્રા ય જગતીપતે ।
MSS@6121@2આત્મા વૈ શક્યતે ત્રાતું કમર્ ભઃ શભુલક્ષણૈઃ॥ ૬૧૨૧॥
MSS@6122@1ઇયં િહ લાેકવ્ય તરેકવ તની વભાવતઃ પા થવતા સમુદ્ધતા ।
MSS@6122@2બલાત્ તદેનાં િવનયને યાજેયને્ નયસ્ય સદ્ધાૈ િવનયઃ પુરઃસરઃ॥ ૬૧૨૨॥
MSS@6123@1ઇયતા વયસા ન સાિધતં યત્ પરતઃ િક નુ કિર યતી ત વેધાઃ ।
MSS@6123@2 તલત ડુ લતાસ્ય રાેમરેખા- ચ્છલતઃ ક જલચૂણર્મા લ લ પ॥ ૬૧૨૩॥
MSS@6123@1ઇયતી ં સભુગાવસ્થાં ગતાેઽ સ યસ્યાઃ કૃતે મરાતઙ્કાત્ ।
MSS@6123@2મૂચ્છા હરા મ સા તવ ગતપુ યા નયનસ લલને॥ ૬૧૨૩॥
MSS@6124@1ઇયતી જગતી િકયતી ભિવતા ન મતાનનતા મ ત યા ત હયઃ ।
MSS@6124@2િવયદઙ્ગણિરઙ્ગણરઙ્ગિવધાૈ પિરન તતુમુ ક્રમતીવ નભઃ॥ ૬૧૨૪॥
MSS@6125@1ઇયત્ વીમાતં્ર તદનુ ચ નભાેમ ડલ મય- િદયાન્ પાતાલા તાે જલમિપ
થવ્યા મયિદ ત ।

MSS@6125@2ઇ ત જ્ઞા વા કૂપે િવિદતિવષયાે નાયમપરઃ પરં મુગ્ધાે ભેકઃ પ્રબલતરરાવં
પ્રકુ તે॥ ૬૧૨૫॥
MSS@6126@1ઇયત્ય યેત મન્ િનરવિધમહત્ય વિન ગુણાસ્ ત અેવામી દ્વત્રા જરઠજરઠા
યા ત ગણનામ્ ।
MSS@6126@2અહાે ગ્રા યાે લાેકઃ સ ન પરમમી ભઃ કૃત તઃ મય ત ધાે યાવત્
કલય ત સમગં્ર ણ મદમ્॥ ૬૧૨૬॥
MSS@6127@1ઇયત્યાં સ પત્તાવિપ ચ સ લલાનાં વમધનુા ન ણામાતાર્નાં હર સ
યિદ કાસાર સહસા ।
MSS@6127@2િનદાઘે ચ ડાંશાૈ િકર ત પિરતાેઽઙ્ગારિનકરાન્ કૃશીભૂતઃ કેષામહહ
પિરહતાર્ સ ખલુ તામ્॥ ૬૧૨૭॥
MSS@6128@1ઇયત્યામિપ સામ યાં સકૃુતં ન કૃતં વયા ।
MSS@6128@2ઇતીવ કુિપતાે દ તાન્ અ તકઃ પાતયત્યલમ્॥ ૬૧૨૮॥
MSS@6129@1ઇયત્યેત મન્ વા િનરવિધચમ કૃત્ય તશયાે વરાહાે વા રાહુઃ પ્રભવ ત
ચમ કારિવષયઃ ।
MSS@6129@2મહીમેકાે મગ્ ાં યદયમવહદ્ દ તશલલૈઃ શરઃશષેઃ શત્રું િન ગલ ત
પરં સતં્યજ ત ચ॥ ૬૧૨૯॥
MSS@6130@1ઇયમત્ર કયાિપ િદશા ની તદશૃાં દ શતા પદવી ।
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MSS@6130@2ચાણક્યાદ્ય ભધાનાજ્ જ્ઞેયિનધાનાદથા યદુન્નેયમ્॥ ૬૧૩૦॥
MSS@3131@1ઇયમત્ર સતામલાૈિકક મહતી કાિપ કઠાેર ચત્તતા ।
MSS@3131@2ઉપકૃત્ય ભવ ત દૂરતઃ પરતઃ પ્રત્યુપકારભીરવઃ॥ ૩૧૩૧॥
MSS@6132@1ઇયમપ્ર તબાેધશાિયની ં રશના વાં પ્રથમા રહઃસખી ।
MSS@6132@2ગ તિવભ્રમસાદનીરવા ન શચુા નાનુ તવે લક્ષ્યતે॥ ૬૧૩૨॥
MSS@6133@1ઇયમવયવૈઃ પા ડુક્ષામૈરલંકૃતમ ડના ક લતકુસમુા બાલવેા તલર્તા
પિરશાે ષણી ।
MSS@6133@2વહ ત ચ વરારાેહા ર યાં િવવાહમહાે સવ- શ્રયમુદિયનીમુદ્ગાઢાં ચ
વ્યન ક્ત મનાે જમ્॥ ૬૧૩૩॥
MSS@6134@1ઇયમસાૈ તરલાયતલાેચના ગુ સમુન્નતપીનપયાેધરા ।
MSS@6134@2 થુિનત બભરાલસગા મની પ્રયતમા મમ િવતહાિરણી॥ ૬૧૩૪॥
MSS@6135@1ઇયમાન દલ તકા ન ગ્રીવા હિરણીદશૃઃ ।
MSS@6135@2યતાેઽસ્યાં િવલુઠ ત્યેતે મુક્તાઃ શદુ્ધગુણા તરાઃ॥ ૬૧૩૫॥
MSS@6136@1ઇય મયં મયદાનવન દની િત્રદશનાથ જતઃ પ્રસવસ્થલી ।
MSS@6136@2િકમપરં દશકંધરગેિહની વિય કરાે ત કરદ્વયયાજેનમ્॥ ૬૧૩૬॥
MSS@6137@1ઇય મષ્ટગુણાય રાેચતાં ચરાથાર્ ભવતેઽિપ ભારતી ।
MSS@6137@2નનુ વ િવશષેિનઃ હા ગુણગ્ હ્યા વચને િવપ શ્ચતઃ॥ ૬૧૩૭॥
MSS@6138@1ઇયમુદરદર દુર તપૂરા યિદ ન ભવેદ ભમાનભઙ્ગભૂ મઃ ।
MSS@6138@2ક્ષણમિપ ન સહે ભવાદશૃાનાં કુિટલકટાક્ષિનર ક્ષણં પાણામ્
॥ ૬૧૩૮॥
MSS@6139@1ઇયમુદ્ગ ત હર તી નતે્રિનકાેચં ચ િવદધતી પુરતઃ ।
MSS@6139@2ન િવ નીમઃ િક તવ વદ ત સપત્નીવ િદનિનદ્રા॥ ૬૧૩૯॥
MSS@6140@1ઇયષે સા કતુર્મવ ય પતાં સમાિધમાસ્થાય તપાે ભરાત્મનઃ ।
MSS@6140@2અવા યતે વા કથમ યથા દ્વયં તથાિવધં પ્રેમ પ તશ્ચ તાદશૃઃ
॥ ૬૧૪૦॥
MSS@6141@1ઇલાતલભરાક્રા તગ્રીવં મા શષે વક્રય ।
MSS@6141@2 વિય દુઃ ખિન ચૈક મઞ્ વલાેકઃ સદા સખુી॥ ૬૧૪૧॥
MSS@6142@1ઇ લકા ભ્રમર યાનં યાય તી ભ્રમર ભવેત્ ।
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MSS@6142@2વીતરાગપદં યાયન્ વીતરાગાે ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૬૧૪૨॥
MSS@6143@1ઇષતુ્રયેણવૈ જગ ત્રયસ્ય િવિનજર્યાત્ પુ પમયાશગુને ।
MSS@6143@2શષેા દ્વબાણી સફલીકૃતેયં પ્રયાદગૃ ભાજેપદેઽ ભ ષચ્ય॥ ૬૧૪૩॥
MSS@6144@1ઇષં્ટ દદા ત ગ્ હ્ણા ત કાયર્માખ્યા ત ચ્છ ત ।
MSS@6144@2ભુઙ્ક્તે ભાજેયતે ચવૈ ષિડ્વધં મત્રલક્ષણમ્॥ ૬૧૪૪॥
MSS@6145@1ઇષ્ટક ચતે સમ તાત્ પુ ષિનખાતેઽવટે ત ર્તઃ ।
MSS@6145@2વામન અેવ િહ ધત્તે ફલકુસમંુ સવર્કાલ મ ત॥ ૬૧૪૫॥
MSS@6146@1ઇષ્ટાં ભાયા પ્રયં મતં્ર પતંુ્ર ચાિપ કનીયસમ્ ।
MSS@6146@2િરક્તપા ણનર્ પ યેત તથા નૈ મ ત્તકં પ્રભુમ્॥ ૬૧૪૬॥
MSS@6147@1ઇષ્ટાિન ચા યપત્યાિન દ્રવ્યા ણ સહૃુદઃ પ્રયાઃ ।
MSS@6147@2આપદ્ધમર્િવમાેક્ષાય ભાયાર્ ચાિપ સતાં મતમ્॥ ૬૧૪૭॥
MSS@6148@1ઇષ્ટાન્ ભાેગાન્ િહ વાે દેવા દાસ્ય તે યજ્ઞભાિવતાઃ ।
MSS@6148@2તૈદર્ત્તાનપ્રદાયૈ યાે યાે ભુઙ્ક્તે તને અેવ સઃ॥ ૬૧૪૮॥
MSS@6149@1ઇષ્ટાપૂતાર્િન કલયેત્ જગ ખ્યાતાે વસદ્ે િદિવ ।
MSS@6149@2અકૂપારાેક્ત ત્તાેઽગાદ્ ઇ દ્રદ્યુ ાે િદવં પનુઃ॥ ૬૧૪૯॥
MSS@6150@1ઇષ્ટા બાલકચેષ્ટા યાવૈનદપાઽથ દ્ધવૈરાગ્યમ્ ।
MSS@6150@2સાિપ ગતા સાેઽિપ ગતસ્ તદિપ ગતં વ માયેયમ્॥ ૬૧૫૦॥
MSS@6151@1ઇષ્ટા મખા દ્વજવરાશ્ચ મિય પ્રસન્નાઃ પ્રજ્ઞાિપતા ભયરસં સમદા
નરે દ્રાઃ ।
MSS@6151@2અેવંિવધસ્ય ચ ન મેઽ ત મનઃપ્રહષર્ઃ ક યાિપતુિહ સતતં બહુ
ચ તનીયમ્॥ ૬૧૫૧॥
MSS@6152@1ઇષ્ટેષુ િવ જત્યથાર્ન્ કુબેર ઇવ કામદઃ ।
MSS@6152@2નમસ્યેયુશ્ચ તં ભ યા શ યા ઇવ ગુ ં સદા॥ ૬૧૫૨॥
MSS@6153@1ઇષ્ટાે વા બહુસકૃુતાપેલા લતાે વા શ્લષ્ટાે વા વ્યસનશતા ભર ક્ષતાે વા ।
MSS@6153@2દાૈઃશીલ્યા જનય ત નવૈ વસાધુર્ િવસ્ર ભં ભજુગ ઇવાઙ્કમ યસપુ્તઃ
॥ ૬૧૫૩॥
MSS@6154@1ઇ ટ્વા સગં્રામયજ્ઞને નાનાપ્રહરણા ભસા ।
MSS@6154@2અ મન્નવ થે નાતઃ કથં પ યા મયા િવના॥ ૬૧૫૪॥
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MSS@6155@1ઇહ કપટકુતુકતર લત- દૃ શ િવશ્વાસં કુરઙ્ગ િક કુ ષે ।
MSS@6155@2તવ રભસતર લતેયં વ્યાધવધવૂાર્લધાૈ વલતે॥ ૬૧૫૫॥
MSS@6156@1ઇહ િક કુરઙ્ગશાવક કેદારે કલમમ જર ં ત્યજ સ ।
MSS@6156@2 ણબાણ ણધ વા ણઘિટતઃ કપટપુ ષાેઽયમ્॥ ૬૧૫૬॥
MSS@6157@1ઇહ િક પ્ર તસુ્ફર ત મે તવાગ્રતાે નયશાસ્ત્રનીરિનિધપારદશૃ્વનઃ ।
MSS@6157@2અવલીઢિવશ્વતમસઃ પુરાે રવેર્ નિહ તુ દ પક શખા પ્રકાશતે॥ ૬૧૫૭॥
MSS@6158@1ઇહ ખલુ િવષમઃ પુરા કૃતાનાં િવલસ ત જ તષુુ કમર્ણાં િવપાકઃ ।
MSS@6158@2હર શર સ શરાં સ યાિન રેજુઃ શવ શવ તાિન લુઠ ત ગ્ ધ્રપાદૈઃ
॥ ૬૧૫૮॥
MSS@6159@1ઇહ ગ મ ય ત વૈદ્યમ તઃ શ્રમં પ્રથમમવે પુર તુ મહાસખુમ્ ।
MSS@6159@2 પ્રયતમસ્ય ગા ક્ષ સમાગમે નવકરગ્રહણા ગ્ િહણી યથા॥ ૬૧૫૯॥
MSS@6160@1ઇહ ગુ જલભારપૂણર્ગભાર્ઃ પ્રદરદર ભ્રમભૂિરભીમવેગાઃ ।
MSS@6160@2તટકટકિનયુ યમાનવેણી- દ્વગુણમહારવભૈરવા તિટ યઃ॥ ૬૧૬૦॥
MSS@6161@1ઇહ ચ વાિર દાનાિન પ્રાેક્તાિન પરમ ષ ભઃ ।
MSS@6161@2િવચાયર્ નાનાશાસ્ત્રા ણ શમર્ણેઽત્ર પરત્ર ચ॥ ૬૧૬૧॥
MSS@6162@1ભીતે યશ્ચાભયં દેયં વ્યાિધતે ય તથાષૈધમ્ ।
MSS@6162@2દેયા િવદ્યા થનાં િવદ્યા દેયમનં્ન ધાતુરે॥ ૬૧૬૨॥
MSS@6163@1ઇહ ચવૈ સ્ત્રયાે ધ યાઃ શીલસ્ય પિરરક્ષણાત્ ।
MSS@6163@2શીલભઙ્ગે ચ નાર ણાં યમલાેકઃ સદુા ણઃ॥ ૬૧૬૩॥
MSS@6164@1શીલં રકં્ષ્ય સદા સ્ત્રી ભદુર્ષ્ટસગંિવવજર્નાત્ ।
MSS@6164@2શીલને િહ પરઃ વગર્ઃ સ્ત્રીણાં વૈ ય ન સશંયઃ॥ ૬૧૬૪॥
MSS@6165@1ઇહ જગ ત જનસ્ય કસ્ય ચત્તે ન વસ ત સાખૈ્યિવધાનમખુ્યવાતાર્ ।
MSS@6165@2ખલુ ભવ ત તદેવ તસ્ય સવ ભવુનપ ત તુ યદ શ્વરઃ કરાે ત॥ ૬૧૬૫॥
MSS@6166@1ઇહ જગ ત રતીશપ્રિક્રયાકાૈશ લ યઃ ક ત ક ત ન િનશીથે સભુ્રવુઃ
સચંર ત ।
MSS@6166@2મમ તુ િવિધહતાયા યમાન મતાયાઃ સહચિર પિરપ થી હ ત દ તાંશરેુવ
॥ ૬૧૬૬॥
MSS@6167@1ઇહ તવ દેવ િનપતતા કરકમલકુશાેદકેન ય તે ।
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MSS@6167@2તત્તદ્દરૂદિરદ્ર- દ્વાિર દ્વપદાનવાિર ભઃ સિરતઃ॥ ૬૧૬૭॥
MSS@6168@1ઇહ તુરગશતૈઃ પ્રયા તુ મખૂાર્ ધનરિહતા િવબુધાઃ પ્રયા તુ પદ્ યામ્ ।
MSS@6168@2 ગિર શખરગતાિપ કાકપઙ્ ક્તઃ પુ લનગતનૈર્ સમ વમે ત હંસઃૈ॥ ૬૧૬૮॥
MSS@6169@1ઇહ દુઃખં પાિદ યઃ પરત્ર નરકાિદતઃ ।
MSS@6169@2પ્રા ાે ત તેયત તને તેયં ત્યાજં્ય સદા બુધૈઃ॥ ૬૧૬૯॥
MSS@6170@1ઇહ દુઃખં લયઃ પ્રાેક્તાે દુઃખં હતુ લયઃ ક્ષમઃ ।
MSS@6170@2દુઃખે શભુે લયાે દુઃખં દુઃખં િક તસ્ય ક યતે॥ ૬૧૭૦॥
MSS@6172@1ઇહ ધમાર્થર્કામાનામ્ અવા પ્તફલ મ યતે ।
MSS@6172@2તત્રાથર્ઃ સહ કામને િનર ક્ષ્યાે ધમર્ચ ષા॥ ૬૧૭૨॥
MSS@6172-3 પિરત્યજ્ય િહ યાે ધમર્મ્ અથર્મથાર્ય પ ય ત ।
MSS@6172-4 કામં વા કામલાભાય ન સ બુદ્ધષેુ બુ દ્ધમાન્॥
MSS@6173@1ઇહ નગરે પ્ર તર યં ભજંુગસબંાધ ચરસચંારે ।
MSS@6173@2સુ દિર મમ મતમેતન્ નકુલપ્ર તપાલનં શ્રેયઃ॥ ૬૧૭૩॥
MSS@6174@1ઇહ િનચુલિનકુ જે મ યમ યેઽસ્ય ર તુર્ િવજનમજિન શ યા કસ્ય
બાલપ્રવાલૈઃ ।
MSS@6174@2ઇ ત કથય ત દે યાે ષતાં પા તુ યુ માન્ મતશબ લતરાધામાધવાલાેિકતાિન
॥ ૬૧૭૪॥
MSS@6175@1ઇહ િનચુલિનકુ જે વંશસભંારભા જ વિપ મ યિદ મુહૂત પ ય સ
ક્ષતે્રમેતત્ ।
MSS@6175@2ઇ ત પ થકમક માન્ માગર્ અેવાપેિવષં્ટ વદ ત ત ણકા તં ગાેિપકા
સાઙ્ગભઙ્ગમ્॥ ૬૧૭૫॥
MSS@6176@1ઇહ િન તિનપાતમૂકપાદં વલિયતકામુર્કવ લયઃ િકરાતાઃ ।
MSS@6176@2ભવદલસિવલાેકનાન ભજ્ઞા ગગ્ િહ ણ પ્રહર ત ગચ્છ દૂરમ્॥ ૬૧૭૬॥
MSS@6177@1ઇહ િનવસ ત મે ઃ શખેરાે ભૂધરાણામ્ ઇહ િહ િનિહતભારાઃ સાગરાઃ સપ્ત
ચવૈ ।
MSS@6177@2ઇદમતુલમન તં ભૂતલં ભૂિરભૂતાેદ્- ભવધરણસમથ
સ્થાનમ મ દ્વધાનામ્॥ ૬૧૭૭॥
MSS@6178@1ઇહ િન શ િન બડિનર તર- કુચકુ ભ દ્વતયદત્તહૃદયભરા ।
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MSS@6178@2રમણગુણકૃ યમાણા સતંર ત તમ તરઙ્ ગણીં કાિપ॥ ૬૧૭૮॥
MSS@6179@1ઇહ પિર ચતા ત્ય ધાના મયં ન તવાેન્ન તર્ ગુણપિરચયે ચ મ તાે
વયા તિવડ બતાઃ ।
MSS@6179@2કૃપણવ ણ મ પીકતુ ગુણાં તવ કેવલં મરકત ષા દાષેાેદ્ગારઃ
કિર ય ત દુયર્શઃ॥ ૬૧૭૯॥
MSS@6180@1ઇહ પિરમલાે યત્ર વ્યક્તાે ન તત્ર મધુ શ્રયાે મધુ સમિધકં ય મ ત મન્
ન ગ ધસ દ્ધયઃ ।
MSS@6180@2ઇ ત મ વકં િન દન્ કુ દાદપેતકુતૂહલઃ કમલમિધકં મારં મારં
િવષીદ ત ષટ્પદઃ॥ ૬૧૮૦॥
MSS@6181@1ઇહ પુરાેઽિનલક પતિવગ્રહા મલ ત કા ન વન પ તના લતા ।
MSS@6181@2 મર સ િક સ ખ કા તરતાે સવં ન િહ ઘનાગમર ત દાહૃતા॥ ૬૧૮૧॥
MSS@6182@1ઇહ બહ લત મ દાેદ િધતીનાં પ્રભા ભર્ મદિવકલચકાેર ચ ચુમુદ્રાિઙ્કતા ભઃ
।
MSS@6182@2ર તભરપિરખેદસ્ર તરાથ વધનૂાં
કરિકસલયલીલાભ જનવ્ય જકા ભઃ॥ ૬૧૮૨॥
MSS@6183@1ઇહ ભુિવ કલય ત લઘુરિપ મહતાં સઙ્ગને કમિપ મિહમાનમ્ ।
MSS@6183@2લઙ્ઘય ત ચ દ્રલીનાે નભ તલં હેલયા હિરણઃ॥ ૬૧૮૩॥
MSS@6184@1ઇહ ભાેગં યશઃ પ્રી ત સભાસુ બહુમા યતામ્ ।
MSS@6184@2દદ્યાત્ પરત્ર સગુ ત િવદ્યાધનમનુત્તમમ્॥ ૬૧૮૪॥
MSS@6185@1ઇહ મધપુવધનૂાં પીતમ લીમધનૂાં િવલસ ત કમનીયઃ કાકલીસ પ્રદાયઃ ।
MSS@6185@2ઇહ નટ ત સલીલં મ જર વ જુલસ્ય પ્ર તપદમપુિદષ્ટા દ ક્ષણનેાિનલને
॥ ૬૧૮૫॥
MSS@6186@1ઇહ મિહષિવષાણવ્ય તપાષાણપીઠ- ખલનસલુભરાેિહદ્ગ ભણીભ્રૂણહત્યાઃ
।
MSS@6186@2કુહરિવહરમાણપ્રાૈઢભ લૂકિહક્કા- ચયચિકતિકરાતસ્ર તશસ્ત્રા
વના તાઃ॥ ૬૧૮૬॥
MSS@6187@1ઇહ મુહુમુર્િદતૈઃ કલભૈ રવઃ પ્ર તિદશં િક્રયતે કલભૈરવઃ ।
MSS@6187@2સુ્ફર ત ચાનવુનં ચમર ચયઃ કનકરત્નભવુાં ચ મર ચયઃ॥ ૬૧૮૭॥
MSS@6188@1ઇહ યત્ િક્રયતે કમર્ તત્ પરત્રાપેભજુુયતે ।
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MSS@6188@2 સક્તમૂલસ્ય ક્ષસ્ય ફલં શાખાસુ દૃ યતે॥ ૬૧૮૮॥
MSS@6189@1ઇહ યત્ િક્રયતે કમર્ ફલં તત્રવૈ ભજુ્યતે ।
MSS@6189@2કમર્ભૂ મિરયં રાજન્ ફલભૂ મશ્ચ સા તા॥ ૬૧૮૯॥
MSS@6190@1ઇહ યાદવવંશકૃ ણવત્માર્- નુગ તઃ સાઙ્ગતયા મયા વભાિવ ।
MSS@6190@2અધનુા તદવા પ્તચેતસે મે મધુરાકામધુરાિપ રાેચતે િકમ્॥ ૬૧૯૦॥
MSS@6191@1ઇહ પમાત્રસારે ચત્રકૃતે કમલકહ્લારે ।
MSS@6191@2ન રસાે નાિપ ચ ગ ધાે મધુકર બ ધાે મુધા ભ્રમ સ॥ ૬૧૯૧॥
MSS@6192@1ઇહ રે બહલા લાસે બાલા રાહુમલીમસા ।
MSS@6192@2સાલકા રસલીલા સા તુઙ્ગાલા લ કલારત॥ ૬૧૯૨॥
MSS@6193@1ઇહલાેકે ચ િપ ભયાર્ સ્ત્રી યસ્ય મહામતે ।
MSS@6193@2અદ્ ભદર્ત્તા વધર્મણ પ્રેત્યભાવેઽિપ તસ્ય સા॥ ૬૧૯૩॥
MSS@6194@1ઇહ લાેકે િહ ધિનનઃ પરાેઽિપ વજનાયતે ।
MSS@6194@2 વજન તુ દિરદ્રાણાં વતામવે ન ય ત॥ ૬૧૯૪॥
MSS@6195@1ઇહ લાેકે િહ ધિનનાં પરાેઽિપ વજનાયતે ।
MSS@6195@2 વજનાેઽિપ દિરદ્રાણાં ત ક્ષણાદ્ દુજર્નાયતે॥ ૬૧૯૫॥
MSS@6196@1ઇહ લાેકાે હતાે ન્ ણાં દાિરદ્ર્યેણ યથા પ ।
MSS@6196@2મનુ યાણાં તથા જન્મ માઘ નાનં િવના હતમ્॥ ૬૧૯૬॥
MSS@6197@1ઇહ વટ કે્ષ યક્ષઃ પ્ર તવસ ત િદવાિપ યત્ર ભયશઙ્કા ।
MSS@6197@2ત મન્ન ભનવવ વા નીતા વીતાેદયાઃ ક્ષણદાઃ॥ ૬૧૯૭॥
MSS@6198@1ઇહ વ સાન્ સમચારયદ્ ઇહ નઃ વામી જગાૈ વંશીમ્ ।
MSS@6198@2ઇ ત સાસ્રં ગદતાે મે યમનુાતીરે િદનં યાયાત્॥ ૬૧૯૮॥
MSS@6199@1ઇહ વહ ત બહુમહાેદિધ- િવભષૂણા માનગવર્ મયમવુ ।
MSS@6199@2દેવસ્ય કમઠમૂતર્ ન ષ્ઠમિપ િન ખલમા ાે ત॥ ૬૧૯૯॥
MSS@6200@1ઇહ વા તારયેદ્ દુગાર્દ્ ઉત વા પ્રેત્ય તારયેત્ ।
MSS@6200@2સવર્થા તારયેત્ પતુ્રઃ પતુ્ર ઇત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૬૨૦૦॥
MSS@6201@1ઇહ િવકસદશાેકા તાેકપુ પાપેકારૈર્ અયમ તશયરક્તઃ સક્તસુ નગ્ધભાવઃ ।
MSS@6201@2િત્રભવુનજયસ જઃ પ્રાજ્યસા મ્રાજ્યભાજઃ પ્રથય ત થુમતૈ્રી ં
પુ પચાપસ્ય ચતૈ્રઃ॥ ૬૨૦૧॥
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MSS@6202@1ઇહ િવચર ત િકરાતાસ્ વાદૃ વચ્છ દતાિનહ તારઃ ।
MSS@6202@2તદમીષાં ગાનાદાૈ મા ધાઃ શ્રવણે કુરઙ્ગશાવ વમ્॥ ૬૨૦૨॥
MSS@6203@1ઇહ િવજિયિન વંશે ક તધારાકલાપ- નિપતસકલલાેકઃ
શ્રીયશાેિવગ્રહાેઽભૂત્ ।
MSS@6203@2જલઘટ ઇવ યુદ્ધાેત્તાલભપૂાલદપર્- વલનશમનલીલાકાેિવદઃ કાેઽિપ
વીરઃ॥ ૬૨૦૩॥
MSS@6204@1ઇહ િવિધિવષમઃ પુરાકૃતાનાં ભવ ત િહ જ તષુુ કમર્ણાં િવપાકઃ ।
MSS@6204@2ક્વ જનકતનયા ક્વ રામરામા ક્વ ચ દશક ધરમ દરે િનવાસઃ॥ ૬૨૦૪॥
MSS@6205@1ઇહ િવરચયન્ સા વી ં શ યઃ િક્રયાં ન િનવાયર્તે ત્યજ ત તુ યદા માગ
માેહાત્ તદા ગુ રઙુ્કશઃ ।
MSS@6205@2િવનય ચય ત માત્ સ તઃ સદૈવ િનરઙુ્કશાઃ પરતરમતઃ વાત યે યાે
વયં િહ પરાઙ્મખુાઃ॥ ૬૨૦૫॥
MSS@6206@1ઇહ િવશ્વ ભરાપીડે ચ દનં કસ્ય ન પ્રયમ્ ।
MSS@6206@2અનુ વારં િવ લ યાિપ આેકારસ્ય પ્રયાજેનાત્॥ ૬૨૦૬॥
MSS@6207@1ઇહ વૈકસ્ય નામતુ્ર અમતુ્રૈકસ્ય નાે ઇહ ।
MSS@6207@2ઇહ ચામતુ્ર વૈકસ્ય નામતુ્રૈકસ્ય નાે ઇહ॥ ૬૨૦૭॥
MSS@6208@1ઇહ વ્યાધવ્યૂહઃ પટુઘિટતય ત્રપ્રહરણાે ગે દ્રાણાં વ ગત્
પ્રખરનખરાણાં કુલ મહ ।
MSS@6208@2ઇહાલઙ્ઘ્યઃ શલૈાે બહલતરપઙ્કા સિરિદહ પ્રદ પ્તાેઽ ગ્ મર્ યવેનમહહ
કષં્ટ કિરપતેઃ॥ ૬૨૦૮॥
MSS@6209@1ઇહ શ યાગતનેાિપ બ ધુમ ય સ્થતને વા ।
MSS@6209@2મયવૈૈકેન સાેઢવ્યા મમર્ચ્છેદાિદવેદના॥ ૬૨૦૯॥
MSS@6210@1ઇહ શખરકરાલક્ષાે ણ ભદ્ગ ડશલૈ- ખલનદલનગજર્ ફેિનલાે
બુદુ્બદાૈઘઃ ।
MSS@6210@2પવન ત શર ષશ્રે ણરે પ્રણાલી- સરુ ભસ લલદપૃ્તા દ્વ પવત્યાે
વહ ત॥ ૬૨૧૦॥
MSS@6211@1ઇહ શષ્ટાનુ શષ્ટાનાં શષ્ટાનામિપ સવર્થા ।
MSS@6211@2વાચામવે પ્રસાદેન લાેકયાત્રા પ્રવતર્તે॥ ૬૨૧૧॥
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MSS@6212@1ઇહ સતંમસે ઘનાગમે સુ ખતં ભાનવમૈ દવં વપુઃ ।
MSS@6212@2તિડદુ વલદ પલખેયા હિરતાેઽમૂઃ પિરતાે િવ ચ વ ત॥ ૬૨૧૨॥
MSS@6213@1ઇહ સમદશકુ તાક્રા તવાનીરવી ત્- પ્રસવસરુ ભશીત વચ્છતાેયા
વહ ત ।
MSS@6213@2ફલભરપિરણામ યામજ બૂિનકુ જ- ખલનમખુરભૂિરસ્રાેતસાે
િનઝર્િર યઃ॥ ૬૨૧૩॥
MSS@6214@1ઇહ સર સ સલીલં ચા પત્રે િવધુ વન્
દરતર લત તયર્ક્ચ ચુક ડૂિયતાઙ્ગઃ ।
MSS@6214@2અનુસર ત સરાગઃ પ્રેયસીમગ્રયાતામ્ અનપુદસમુદ ચ ક ઠનાલાે મરાલઃ
॥ ૬૨૧૪॥
MSS@6215@1ઇહ સર સ સહષ મ જુગુ ભરામં મધુકર કુ કે લ
સાધર્મ ભાે જની ભઃ ।
MSS@6215@2અનપુમમકર દામાેદદત્તપ્રમાેદા ત્યજ ત બત ન િનદ્રાં માલતી યાવદેષા
॥ ૬૨૧૫॥
MSS@6216@1ઇહ સવર્ વફ લનઃ કુલપતુ્રમહાદુ્રમાઃ ।
MSS@6216@2િન ફલ વમલં યા ત વે યાિવહગભ ક્ષતાઃ॥ ૬૨૧૬॥
MSS@6217@1ઇહ સામા યાનુગમં સમપુિદશ તઃ સ્થલે વનેકેષુ ।
MSS@6217@2 લઙ્ગપરામશર્પરા નવીનનૈયાિયકા યા ત॥ ૬૨૧૭॥
MSS@6218@1ઇહ સુ્ફટં તષ્ઠ ત નાથ ક ટકઃ શનૈઃ શનૈઃ કષર્ નખાગ્રલીલયા ।
MSS@6218@2ઇ ત ચ્છલાત્ કા ચદલગ્ ક ટકં પદં તદુ સઙ્ગતલે યવેશયત્
॥ ૬૨૧૮॥
MSS@6219@1ઇહ િહ નવવસ તે મ જર પુ જરે - ચ્છુરણધવલદેહા બદ્ધહેલં
સર ત ।
MSS@6219@2તરલમ લસમૂહા હાિરહંુકારક ઠા બહુલપિરમલાલીસુ દરં સ દુવારમ્
॥ ૬૨૧૯॥
MSS@6220@1ઇહ િહ મધુરગીતં પમેતદ્ રસાેઽયં સુ્ફર ત પિરમલાેઽસાૈ પશર્
અેષ તનાનામ્ ।
MSS@6220@2ઇ ત હૃતપરમાથિરિદ્રયૈભ્રાર્ યમાણઃ વિહતકરણધૂતઃ
પ ચ ભવર્ ચતાેઽ મ॥ ૬૨૨૦॥
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MSS@6221@1ઇહાનેકે સતં્ય ષમિહષમષેાઃ સતુુરગા ગ્ હા ણ દ્રાણાં
ક તપય ણૈરેવ સુ ખનઃ ।
MSS@6221@2ગ નામાસ્થાનં મદસ લલજ બા લતભવુાં તદેકાે િવ યાદ્રિેવિપનમથવા
ભપૂસદનમ્॥ ૬૨૨૧॥
MSS@6222@1ઇહાનેકે સ તઃ સતતમપુકાિર યપુકૃ ત કૃતજ્ઞાઃ કુવર્ તાે જગ ત
િનવસ તાેઽિપ સિુધયઃ ।
MSS@6222@2િકય ત તે સ તઃ સકૃુતપિરપાકપ્રણિયનાે િવના વાથ યષેાં ભવ ત
પરકૃત્યવ્યસિનતા॥ ૬૨૨૨॥
MSS@6223@1ઇહાિવશદ્યને પથા તવક્રઃ શાસ્ત્રાૈઘિન ય દસધુાપ્રવાહઃ ।
MSS@6223@2સાેઽસ્યાઃ શ્રવઃપત્રયુગે પ્રણાલી- રેખવે ધાવત્ય ભકણર્કૂપમ્॥ ૬૨૨૩॥
MSS@6224@1ઇહૈકશ્ચૂડાલાેઽ યજિન કલશાદ્ યસ્ય સકલૈઃ િપપાસાેર ભાે ભશ્ચુલુકમિપ
નાે ભતુર્મશકઃ ।
MSS@6224@2 વમાહા યશ્લાઘાગુ ગહનગ ર્ ભર મતઃ કુ ષ વા ક્લશ્ના સ
શ્રુ તકુહરમ ધે િક મ ત નઃ॥ ૬૨૨૪॥
MSS@6225@1ઇહૈવ નરકવ્યાધે શ્ચિક સાં ન કરાે ત યઃ ।
MSS@6225@2ગ વા િનરાષૈધસ્થાનં સ રાેગી િક કિર ય ત॥ ૬૨૨૫॥
MSS@6226@1ઇહૈવ ભવુને તં સ વસસં્થાપનં ક્ષમમ્ ।
MSS@6226@2ગ્ હ્યતે િકમિપ વસ્થૈર યત્ િકમિપ જહ્મગૈઃ॥ ૬૨૨૬॥
MSS@6227@1ઇહાેદ્યાને સ પ્રત્યહહ પિર શષ્ટાઃ ક્રમવશાદ્ અમી વ મીકા તે
ભજુગકુલલીલાવસતયઃ ।
MSS@6227@2ગતા તે િવ તીણર્ તબકભરસાૈર યલહર - પર તવ્યાેમાનઃ પ્રકૃ તગુરવઃ
કેઽિપ તરવઃ॥ ૬૨૨૭॥
MSS@6228@1ઇહાપેપ ત્તમર્મ કેન કમર્ણા ક્વ વા પ્રયાતવ્ય મતાે ભવેિદ ત ।
MSS@6228@2િવચારણા યસ્ય ન િવદ્યતે તાૈ કથં સ ધમર્પ્રવણાે ભિવ ય ત
॥ ૬૨૨૮॥
MSS@6229@1ઈક્ષણ યાનસં પશમર્ સ્યકૂમર્િવહઙ્ગમાઃ ।
MSS@6229@2પાષેય ત વકાન્ પતુ્રાન્ તદ્વત્ પ ડત ત્તયઃ॥ ૬૨૨૯॥
MSS@6230@1ઈ ક્ષતાપેિદશતીવ ન તતું ત ક્ષણાેિદતમુદં મનાેભવુમ્ ।
MSS@6230@2કા તદ તપિરપીિડતાધરા પા ણધનૂન મયં િવત વતી॥ ૬૨૩૦॥
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MSS@6231@1ઈદશૃં કારયને્ યાસં યને શ્રેયાે ભિવ ય ત ।
MSS@6231@2અ યેઽિપ દુષ્ટમ ત્રેણ ન િહસ ત કદાચન॥ ૬૨૩૧॥
MSS@6232@1ઈદશૃં િનગદ ત પ્રયે દશૃં સમંદાત્ િકયિદયં યમીલયત્ ।
MSS@6232@2પ્રાતરાલપ ત કાેિકલે કલં ગરાિદવ િનશઃ કુમુદ્વતી॥ ૬૨૩૨॥
MSS@6233@1ઈદશૃં વ્યસનં પ્રાપ્તં ભ્રાતરં યઃ પિરત્યજેત્ ।
MSS@6233@2કાે નામ સ ભવેત્ તસ્ય યમષે ન પિરત્યજેત્॥ ૬૨૩૩॥
MSS@6234@1ઈદશૃસ્ય ભવતઃ કથમેતલ્ લાઘવં મુહુરતીવ રતષેુ ।
MSS@6234@2 ક્ષપ્તમાયતમદશર્યદુવ્યા કા ચદામ જઘનસ્ય મહ વમ્॥ ૬૨૩૪॥
MSS@6235@1ઈદશૃે વ્યવહારાગ્ ાૈ મિ ત્ર ભઃ પિરપા તતાઃ ।
MSS@6235@2સ્થાને ખલુ મહીપાલા ગચ્છ ત કૃપણાં દશામ્॥ ૬૨૩૫॥
MSS@6236@1ઈદશૃઃૈ શ્વેતકાક યૈ રાજ્ઞઃ શાસનદૂષકૈઃ ।
MSS@6236@2અપાપાનાં સહસ્રા ણ હ ય તે ચ હતાિન ચ॥ ૬૨૩૬॥
MSS@6237@1ઈ સતં મનસઃ સવ કસ્ય સ પદ્યતે સખુમ્ ।
MSS@6237@2દૈવાયત્તં યતઃ સવ ત માત્ સતંાષેમાશ્રયેત્॥ ૬૨૩૭॥
MSS@6238@1ઈ યર્યા રક્ષતાે નાર િધક્ કુલ સ્થ તદા ભકાન્ ।
MSS@6238@2 મરા ધ વાિવશષેેઽિપ તથા નરમરક્ષતઃ॥ ૬૨૩૮॥
MSS@6239@1ઈ યર્યવૈ સમુ દ્વગ્ ાઃ પુ ષાદ્ દુષ્ટચેતસઃ ।
MSS@6239@2અ તસક્તાઃ પલાય તે શ્રી ત તક તર્યઃ॥ ૬૨૩૯॥
MSS@6240@1ઈ યાર્ કલહમૂલં સ્યાત્ ક્ષમા મૂલં િહ સ પદામ્ ।
MSS@6240@2ઈ યાર્દાષેાદ્ િવપ્રશાપમ્ અવાપ જનમજેયઃ॥ ૬૨૪૦॥
MSS@6241@1ઈ યાર્ કુલસ્ત્રીષુ ન નાયકસ્ય િનઃશઙ્કકે લનર્ પરાઙ્ગનાસુ ।
MSS@6241@2વે યાસુ ચૈતદ્ દ્વતયં પ્ર ઢં સવર્ વમેતા તદહાે મરસ્ય॥ ૬૨૪૧॥
MSS@6242@1ઈ યાર્દ્ િહ કુ યતે વે યા પ્રસઙ્ગાચ્ચ િવરજ્યતે ।
MSS@6242@2 ત ધા તગમનાચ્ચાિપ દાનાદિપ િવલુ યતે॥ ૬૨૪૨॥
MSS@6243@1ઈ યાર્પ્રસુ્ફિરતાધરાેષ્ઠ ચરં વક્ત્રં ન મે દ શતં સાિધક્ષપેપદા
મનાગિપ ગરાે ન શ્રાિવતા મુગ્ધયા ।
MSS@6243@2મદ્દાષેૈઃ સરસઃૈ પ્રતાિપતમનાે ત્ત્યાિપ કાપેાેઽનયા કા ચ્યા
ગાઢતરાવબદ્ધવસનગ્ર યા સમાવેિદતઃ॥ ૬૨૪૩॥
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MSS@6244@1ઈ યાર્ભયક્રાેધસમ વતને લુ ધને ગ્દૈ યિનપીિડતને ।
MSS@6244@2િવદ્વષેયુક્તને ચ સવે્યમાનમ્ અન્નં ન સ યક્ પિરપાકમે ત॥ ૬૨૪૪॥
MSS@6245@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥
MSS@6245@2ઈ યાર્મલં ખલે વા તે િવષમાશીિવષે વવ॥ ૬૨૪૫॥
MSS@6246@1ઈ યાર્રાષે વ લતાે િનજપ તસઙ્ગં િવ ચ તયં તસ્યાઃ ।
MSS@6246@2ચ્યુતવસનજઘનભાવન- સા દ્રાન દેન િનવાર્ મ॥ ૬૨૪૬॥
MSS@6247@1ઈ યાર્ લાેભાે મદઃ પ્રી તઃ ક્રાેધાે ભી તશ્ચ સાહસમ્ ।
MSS@6247@2પ્ર ત્ત ચ્છદ્રહેતૂિન કાય સપ્ત બુધા જગુઃ॥ ૬૨૪૭॥
MSS@6248@1ઈ ય ઘ્ ણી વસતંુષ્ટઃ ક્રાેધનાે િનત્યશિઙ્કતઃ ।
MSS@6248@2પરભાગ્યાપે વી ચ ષડતેે િનત્યદુઃ ખતાઃ॥ ૬૨૪૮॥
MSS@6249@1ઈશઃ કરસ્થીકૃતકા ચનાિદ્રઃ કુબેર મતં્ર રજતાચલસ્થઃ ।
MSS@6249@2તથાિપ ભક્ષાટનમસ્ય તં િવધાૈ શરઃસ્થે કુિટલે કુતઃ શ્રીઃ॥ ૬૨૪૯॥
MSS@6250@1ઈશાનાે થૈઃ શકુનૈશ્ ચાેરા ગ્રામં પ્રિવ ય ન લભ તે ।
MSS@6250@2ન ચ રાેગાતા વ ત વસ્થાેઽ ય વા યમા ાે ત॥ ૬૨૫૦॥
MSS@6251@1ઈશાનાે થૈઃ શકુનૈર્ િવશષેતઃ શરૂમ ડલાક્રા તૈઃ ।
MSS@6251@2િરપવુે ષ્ટત ઇવ દૂરં ત્ય વા સ્થાનં પલાયેત॥ ૬૨૫૧॥
MSS@6252@1ઈશે પદપ્રણયભા જ મુહૂતર્માતં્ર પ્રાણ પ્રયેઽિપ કુ માિનિન મા પ્રસાદમ્ ।
MSS@6252@2 નાતુ મ પ તરસાૈ પદયાનેર્તાનામ્ અ માદશૃામિપ મનાેરથભઙ્ગદુઃખમ્
॥ ૬૨૫૨॥
MSS@6253@1ઈશાે દ ડસ્ય વ ણાે રાજ્ઞાં દ ડધરાે િહ સઃ ।
MSS@6253@2ઈશઃ સવર્સ્ય જગતાે બ્રાહ્મણાે વેદપારગઃ॥ ૬૨૫૩॥
MSS@6254@1ઈશાે દુરત્યયઃ કાલ ઇ ત સત્યવતી શ્રુ તઃ ।
MSS@6254@2 દ્ધાનામિપ યદ્ બુ દ્ધબાર્લવાક્યૈિવ ભદ્યતે॥ ૬૨૫૪॥
MSS@6255@1ઈશ્વરઃ સ જગ પજૂ્યઃ સ વાગ્મી ચતુરાનનઃ ।
MSS@6255@2યસ્યા ત દ્રિવણં લાેકે સ અેવ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૨૫૫॥
MSS@6256@1સ અેવાહૃદયાે રાહુરલસઃ સ શનૈશ્ચરઃ ।
MSS@6256@2વક્રઃ કુજન્મા સતતં િવત્તં યસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૬૨૫૬॥
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MSS@6257@1ઈશ્વરઃ સવર્ભૂતાનાં હૃદે્દશઽેજુર્ન તષ્ઠ ત ।
MSS@6257@2ભ્રામયન્ સવર્ભૂતાિન ય ત્રા ઢાિન માયયા॥ ૬૨૫૭॥
MSS@6258@1ઈશ્વરગ્ હ મદમત્ર િહ િવષં ચ ષભશ્ચ ભ મ ચાિદ્રયતે ।
MSS@6258@2ય તુ ન િવષં ન ષભાે ન ભ મ તસ્યાત્ર કા ગણના॥ ૬૨૫૮॥
MSS@6259@1ઈશ્વરપિરગ્રહાે ચત- માેહાેઽસ્યાં મધપુ િક મુધા પત સ ।
MSS@6259@2કનકા ભધાનસારા વીતરસા િકતવક લકેયમ્॥ ૬૨૫૯॥
MSS@6260@1ઈશ્વરમારાધયતાે િવગ લતમાનસ્ય લ ધમૈશ્વયર્મ્ ।
MSS@6260@2સુ્ફટમવે ભવ ત લ ઘમા ગિરમાિપ કથં ન નીમઃ॥ ૬૨૬૦॥
MSS@6261@1ઈશ્વરસવેા સલુભ- યક્કારા દુલર્ભાે કષાર્ ।
MSS@6261@2 ચરપિરચયાર્ િવફલા િનમાર્લ્યા િન ક્રમાેઽિપ િનરયાય॥ ૬૨૬૧॥
MSS@6262@1ઈશ્વરસ્ય જગત્ કૃ નં ષ્ટમાકુલયિન્નમામ્ ।
MSS@6262@2અ ત યાેઽસ્ત્રીકૃતસ્ત્રીક તસ્ય વૈરં મરિન્નવ॥ ૬૨૬૨॥
MSS@6263@1ઈશ્વરાઃ િપશનુાઞ્ શશ્વદ્ બભ્રતી ત િકમદ્ભુતમ્ ।
MSS@6263@2પ્રાયાે િનધય અેવાહીન્ દ્વ જહ્વાન્ દધતેતરામ્॥ ૬૨૬૩॥
MSS@6264@1ઈશ્વરાણાં વચઃ સતં્ય તથવૈાચિરતં ક્વ ચત્ ।
MSS@6264@2તષેાં યત્ વવચાેયુક્તં બુ દ્ધમાં તત્ સમાચરેત્॥ ૬૨૬૪॥
MSS@6265@1ઈશ્વરાણા મદં ત તં્ર પ્રાયેણાૈ સકુ્યમાવહેત્ ।
MSS@6265@2યત તરશ્ચાં ચિરતનૈ તમાગર્ઃ પ્રદ યર્તે॥ ૬૨૬૫॥
MSS@6266@1ઈશ્વરાત્ સમભૂદ્ દ્રાે જ્યાે તમર્ય ઉમાપ તઃ ।
MSS@6266@2 દ્રાદ્ િવ રભૂદાદ્યસૈ્ત્રલાેક્યપિરપાલકઃ॥ ૬૨૬૬॥
MSS@6267@1ઈશ્વરાનુગ્ હીતાે િહ ક શ્ચદ્ બાલાેઽિપ શા ય ત ।
MSS@6267@2 દ્ધાેઽિપ ન શમં યા ત ક શ્ચત્ કાપુ ષઃ પનુઃ॥ ૬૨૬૭॥
MSS@6268@1ઈશ્વરા ભૂિરદાનને ય લભ તે ફલં િકલ ।
MSS@6268@2દિરદ્ર તચ્ચ કાિક યા પ્રા ુયાિદ ત ન શ્રુ તઃ॥ ૬૨૬૮॥
MSS@6269@1ઈશ્વરેણ સમં પ્રી તનર્ મે લ મણ રાેચતે ।
MSS@6269@2ગતસ્ય ગાૈરવં ના ત આગતસ્ય ધનક્ષયઃ॥ ૬૨૬૯॥
MSS@6270@1ઈશ્વરાેક્તાદ્ ધનવુદાદ્ વ્યાસસ્યાિપ સભુા ષતાત્ ।
MSS@6270@2પદા યાકૃ ય ર ચતાે ગ્ર થઃ સકં્ષપેતાે મયા॥ ૬૨૭૦॥
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MSS@6271@1ઈષ ક પપયાેધરં ગુ કટ પ્રાૈઢપ્રહારાદ્ભુતં
વદ્યદ્ભાલમનેકહાસ્યસરસં સકં યપાદવ્યથમ્ ।

MSS@6271@2વારંવારમુરઃપ્રપાતસભુગં સદં યમાનાધરં
િક ચદ્દત્તિનત બદેશનખરં ધ યાે રતં સવેતે॥ ૬૨૭૧॥
MSS@6272@1ઈષત્તષુારૈઃ કૃતશીતહ યર્ઃ સવુા સતં ચા શરઃ સચ પકૈઃ ।
MSS@6272@2કુવર્ ત નાયાઽિપ વસ તકાલે તનં સહારં કુસમુૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૬૨૭૨॥
MSS@6273@1ઈષ પ્રકિટતાે મ દ તી ણ તુ પુલકાિદ ભઃ ।
MSS@6273@2સ તુ તી ણતરઃ શ્વાસશાે ષતાવયવાેઽત્ર યઃ॥ ૬૨૭૩॥
MSS@6274@1ઈષદવ શષ્ટજિડમા શ શરે ગતમાત્ર અેવ ચરમઙ્ગૈઃ ।
MSS@6274@2નવયાવૈનવે ત વી િનષવે્યતે િનભર્રં વાપી॥ ૬૨૭૪॥
MSS@6275@1ઈષદાયચ્છમાનાેઽિપ સહાે મત્તાનિપ દ્વપાન્ ।
MSS@6275@2િનહ ત બલવાં ત માત્ સધંેયઃ શવ મચ્છતા॥ ૬૨૭૫॥
MSS@6276@1ઈષદ્વિક્રતપ મપઙ્ ક્ત ભરનાકૂત મતવૈ ક્ષત્ અૈઃ અેતૈરેવ તવાદ્ય
સુ દિર કરક્રાેડે જગદ્ વતર્તે ।
MSS@6276@2અ તઃ પાંસલુહેમકેતિકદલદ્રાેણીદુરાપ શ્રયાે દાેમૂર્લસ્ય િનવેદનાિદહ પનુઃ
કૂ્રરે િકમાકાઙ્ક્ષ સ॥ ૬૨૭૬॥
MSS@6277@1ઈષન્નાસાિનકાેચઃ ખરમખુરસખુપે્રક્ષણં હાસલેશઃ
વાબાેધાદપ્રસાદ વનનમસદવદ્યાે ક્તહેલાવહેલા ।

MSS@6277@2માનૈવ્યાસઙ્ગવાતાર્ તરપર ચરશ્લાેકપાઠાદ ય તે
સાેઢવ્યાઃ કે િકય તઃ શવ શવ કિવતે કુચ્છલા મ સરાણામ્॥ ૬૨૭૭॥
MSS@6278@1ઈષન્મી લતદૃ ષ્ટ મુગ્ધિવલસ સી કારધારાવશાદ્
અવ્યક્તાકુલકે લકાકુિવકસદ્દ તાંશધુાૈતાધરમ્ ।
MSS@6278@2શા ત ત ધપયાેધરં શપિર વઙ્ગાત્
કુરઙ્ગીદશૃાે હષા કષર્િવમુક્તિનઃસહતનાેધર્ યાે ધયત્યાનનમ્॥ ૬૨૭૮॥
MSS@6279@1ઈષન્મી લતલાેચના શ્લથસમ તાઙ્ગા શ્રમાેદ્વે જતા
િનશ્વાસપ્રથમા િવરત્નરસના સતં્યક્તક ઠ વના ।
MSS@6279@2પ્રાેદ્ય કામજલા કલાસુ કુશલા િનલર્ જયા કા મની કા તા
કાલવશાત્ પ્રયસ્ય વશગા તા રતા તે ક્ષણમ્॥ ૬૨૭૯॥
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MSS@6280@1ઈષન્મી લતલાેલલાેચનયુગં વ્યાવ તતભ્રૂયુગં
સદંષ્ટાધરવેદનાપ્રણિયનં મા મે ત મ દાક્ષરમ્ ।
MSS@6280@2ત વઙ્ગ્યાઃ સરુતાવસાનસમયે દષંૃ્ટ મયા યન્મખું
વેદાદ્ર કૃતપા ડુગ ડયુગલં તત્ કેન િવ મયર્તે॥ ૬૨૮૦॥

MSS@6281@1ઈષ લ ધપ્રવેશાેઽિપ નેહિવચ્છેદકારકઃ ।
MSS@6281@2કૃતક્ષાેભાે નર ન ત ખલાે મ થાનદ ડવત્॥ ૬૨૮૧॥
MSS@6282@1ઈષ લાેમશભાવભા જ કિપશ યામાનુબ ધચ્છવી-
લપ્ત વ ચ ચકાેરક રહિરતાને્મષેી ણ માષીલતાઃ ।
MSS@6282@2અેતા તકર્ય બાલવાનરવધૂહ તાઙ્ગુલીલિ ધ્રમ-
પધાર્વ ત ફલાિન બભ્ર ત પર ણામા ભરામ શ્રયઃ॥ ૬૨૮૨॥
MSS@6283@1ઈહમાનઃ સમાર ભાન્ યિદ નાસાદયેદ્ ધનમ્ ।
MSS@6283@2ઉગં્ર તપઃ સમારાેહેન્ ન હ્યનુપં્ત પ્રરાેહ ત॥ ૬૨૮૩॥
MSS@6284@1દાનને ભાેગી ભવ ત મેધાવી દ્ધસવેયા ।
MSS@6284@2અિહસયા ચ દ ઘાર્યુિર ત પ્રાહુમર્ની ષણઃ॥ ૬૨૮૪॥
MSS@6285@1ઈહા ધનસ્ય ન સખુા લ વા ચ તા ચ ભૂયસી ।
MSS@6285@2લ દનાશાે યથા ત્યુલર્ દં ભવ ત વા ન વા॥ ૬૨૮૫॥
MSS@6286@1ઉક્તં ચ વક્ષ્યમાનં ચ ભ સર્નં તયર્ગીક્ષણમ્ ।
MSS@6286@2ક્વ ચદ્ યથાથર્કથનં વ્યાખ્યા ત ત્રસ્ય ષિડ્વધાઃ॥ ૬૨૮૬॥
MSS@6287@1ઉક્તં દુવર્ચનં મયા ન સભુગે હાસ્યેઽિપ દુઃખપ્રદં
ત્ય વા વામિપ ભા ષતૈરિપ મયા ના યા ગના લા લતા ।
MSS@6287@2 વામેકામનવદ્યભષૂણભરૈઃ સભંાવયા મ વયા હે
િન કારણકાપેને વદ કૃતઃ કાપેઃ િકમથ મિય॥ ૬૨૮૭॥
MSS@6288@1ઉક્તં પરસ્યા મષતામ્ અનુક્તં યાત્યદૃ યતામ્ ।
MSS@6288@2હૃદયે શલ્યતાં ધત્તે િનધને ધિનનાં ધનમ્॥ ૬૨૮૮॥
MSS@6289@1ઉક્તં યત્ કૃપણં વચાે િવર ચતાે ભૂયાન્ વસનૂાં
વ્યયઃ સાેઢાઃ િક ચ િવયાેગવજ્રતતયાે દૂતી મુહુઃ પ્રે ષતા ।
MSS@6289@2બદ્ધાેઽયં પ્રણયા જ લિવિનિહતે બા પા બુધાૈતે દશૃાૈ
િન પીયાધરપ લવં ગદશૃઃ સવ સખે િવ તમ્॥ ૬૨૮૯॥
MSS@6290@1ઉક્તસ(્ઉત્તસ)્ તે િધરેણાહં ષં્ટ તે મ તકં મયા ।
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MSS@6290@2ઇત્યેતાઞ્ શપથાન્ કૃ વા સા વૈ ગ યા પનુઃ પનુઃ॥ ૬૨૯૦॥
MSS@6291@1ઉક્તા ગચ્છ ત લ જતા િવરમ ત પ્રે ણા મના ગક્ષતે
કેશાં લુ ચ ત જૃ ભણં રચય ત પ્ર તાૈ ત ગાથાં મુહુઃ ।
MSS@6291@2આ લ ગત્યપરાં િવરાૈ ત પ ષં ચુ બત્યસાૈ બાલકં
ગાતં્ર ભ જ ત જૃ ભતે િવહસ ત પ્રત્યુત્તરં યાચતે॥ ૬૨૯૧॥
MSS@6292@1દાેમૂર્લં ખલુ દશર્યેત્ તનયુગે વસં્ત્ર સમાલ બતે
અ ગુષે્ઠન લખને્મહી ં મતમખુી વ્રીડાં િવધત્તે ષા ।
MSS@6292@2દ તનેાધરપ લવં િવદશ ત વ્યક્તં તથા ભાષતે
ભાવૈરે ભિરહ સુ્ફટં ગદશૃાં જ્ઞેયાેઽ ભલાષઃ સદા॥ ૬૨૯૨॥
MSS@6293@1ઉક્તા બ્રવી ષ સરુતં ન મયા િનશાયાસ્ વં દાૈષ્ટવને
ગજગા મિન લ જયા વા ।
MSS@6293@2તા બૂલક જલકુચામય ચહ્ન ચત્રં તત્ સિંનવેદય ત
માં રમણાેત્તર યમ્॥ ૬૨૯૩॥
MSS@6294@1ઉ ક્તનાર્ યા સુ્ફર ત િનયતં યાનમ યન્ન ચા તે
પ યત્ય યં ન ખલુ નયનં ન શ્રવાેઽિપ શ ◌ૃણાે ત ।
MSS@6294@2 યામં યામં પ થષુ ચિકતં ર તરેતાદશૃી નાે
દાર યે ચરપિર ચતાઃ કે ન વ ત નાયર્ઃ॥ ૬૨૯૪॥

MSS@6295@1ઉક્તને બહુના િક વા િક કૃતૈઃ શપથૈઘર્નૈઃ ।
MSS@6295@2વદા મ સત્યમવેૈતત્ વમવે મમ માનસે॥ ૬૨૯૫॥
MSS@6296@1ઉ વા તં ભવેદ્ યત્ર પ્રા ણનાં પ્રાણ્રક્ષણમ્ ।
MSS@6296@2અ તં તત્ર સતં્ય સ્યાત્ સત્યમ ય તં ભવેત્॥ ૬૨૯૬॥
MSS@6297@1કા મનીષુ િવવાહેષુ ગવાં મુક્તાૈ તથવૈ ચ ।
MSS@6297@2બ્રાહ્મણાનાં િવપત્તાૈ ચ શપથનૈાર્ ત પાતકમ્॥ ૬૨૯૭॥
MSS@6298@1ઉગ્રગ્રાહમુદ વતાે જલમ તક્રામત્યનાલ બને વ્યાે
ભ્રા ય ત દુગર્મં ક્ષ ત તામ્ પ્રાગ્ભારમારાેહ ત ।
MSS@6298@2ક ણ યા ત િવષાકુલૈરિહકુલૈઃ પાતાલમેકાિકની ક ત તે
નયના ભરામ કૃતકં મ યે ભયં યાે ષતામ્॥ ૬૨૯૮॥
MSS@6299@1ઉગ્ર વં ચ દુ વં ચ સમયં વીક્ષ્ય સશં્રયેત્ ।
MSS@6299@2અ ધકારમસહૃંત્ય નાેગ્રાે ભવ ત ભાસ્કરઃ॥ ૬૨૯૯॥
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MSS@6300@1ઉગ્ર પં કુચદ્વ દં્વ હારગ ગાધરં તવ ।
MSS@6300@2ચ દ્રચૂડં કિર યા મ કુ તાવદ્ િદગ બરમ્॥ ૬૩૦૦॥
MSS@6301@1ઉગ્રા ભષ ગમનષુ ગ પરસ્ય દુઃખં હ તાશ્લથં
વ્યથય ત પ્રસભાદ્રર્ભાવમ્ ।
MSS@6301@2બદ્ધઃ સરાજેકુહરે િવરહાતર્નાદૈશ્ ચક્રા ભધસ્ય
મધપુાેઽિધકમે ત દૈ યમ્॥ ૬૩૦૧॥
MSS@6302@1ઉગ્રાવગ્રાહમગ્ ા કુશધવુનધુતાધાેરણાસ્ફા લતા ગૈઃ
પ્રત્યગ્રાેદ્દ ડશુ ડાેડ્ડમરણસમરત્ર તિદ ના ગચકૈ્રઃ ।
MSS@6302@2આલાેક્યાલાેક્ય શલૈાનુ ચરણરણચ્છૃ ખલાઘટ્ટયદ્ ભર્
યસ્યાશા ભ ત્તજેતુમર્દકલકિર ભઃ ક્વાિપ ન પ્રાિપ ર ગઃ॥ ૬૩૦૨॥
MSS@6303@1ઉગ્રૈઃ શાપૈ પહ ત ભયા રક્ષસા દૂરમુક્તાઃ દગ્ધું
યાેગ્યા હુતવહમિપ વિ પ્રયાવણર્શદુ્ધાઃ ।
MSS@6303@2ઉ પ ય ત્યાે જનકતનયાતજેસવૈ વરક્ષાં રાેધં
યસ્યામનુિવદધતે લાેકપાલાવરાેધાઃ॥ ૬૩૦૩॥
MSS@6304@1ઉ ચતં ગાપેનમનયાેઃ કુચયાેઃ કનકાિદ્રકા તતસ્કરયાેઃ ।
MSS@6304@2અવધીિરતિવધુમ ડલ- મખુમ ડલગાપેનં િક મ ત
॥ ૬૩૦૪॥
MSS@6305@1ઉ ચતં નામ નાર ગ્યાં કેતક્યામિપ ક ટકાઃ ।
MSS@6305@2રસગ ધાે જ્ઝતે િક તે ક ટકાઃ ક ટકાિરકે॥ ૬૩૦૫॥
MSS@6306@1ઉ ચતં બ ધનમનયાેઃ કુચયુગયાેઃ કેવલં ત વ ।
MSS@6306@2યવુજનમાનસહાટક- ચાૈરિવધાૈ પ યતાેહરયાેઃ
॥ ૬૩૦૬॥
MSS@6307@1ઉ ચતઃ પ્રણયાે વરં િવહ તં બહવઃ ખ ડનહેતવાે
િહ દષૃ્ટાઃ ।
MSS@6307@2ઉપચારિવિધમર્ન વનીનાં ન તુ પવૂાર્ યિધકાેઽિપ
ભાવશૂ યઃ॥ ૬૩૦૭॥
MSS@6308@1ઉ ચતકમર્ તનાે ત ન સ પદામ્ ઇતરદ યસદેવ િવવેિકનામ્ ।
MSS@6308@2ઇ ત િનર તસમ તસખુા વયઃ કથમતાે ન િવષીદતુ પ ડતઃ॥ ૬૩૦૮॥
MSS@6309@1ઉ ચતગુણાેિ ક્ષપ્તા અિપ પુરતાેઽિપ િનવે શતે સવુણર્લવે ।
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MSS@6309@2ઝ ગ ત પત ત મખુને પ્રકટપ્રમદા યથા ચ તુલાઃ॥ ૬૩૦૯॥
MSS@6309A@1ઉ ચતવ્યયશીલસ્ય કૃશ વમિપ શાેભતે ।
MSS@6309A@2 દ્વતીયશ્ચ દ્રમા વ દ્યાે ન વ દ્યઃ પૂણર્ચ દ્રમાઃ॥
MSS@6310@1ઉ ચતામપુાસ્ય ચતામ્ અ ભધેિહ ગરં િનર તરાવિહતઃ ।
MSS@6310@2અ યાય તમ ત પુ ષે પ્રભુણા કલષુેણ ભૂયતે ક થતે॥ ૬૩૧૦॥
MSS@6311@1ઉ ચતને િવચારેણ ચા તાં યા ત સકૂ્તયઃ ।
MSS@6311@2વેદ્યત વાવબાેધને િવદ્યા ઇવ મની ષણામ્॥ ૬૩૧૧॥
MSS@6312@1ઉચ્ચં પ્રદેશં ભષણાેઽિધ હ્ય ભષત્યભી ણં રિવમીક્ષમાણઃ ।
MSS@6312@2યદા તદાનીમ ચરેણ ષ્ટર્ અ ભાેદમુક્તા ભવ ત પ્રભૂતા॥ ૬૩૧૨॥
MSS@6313@1ઉચ્ચઃ સ ફલદાે યથાયમહમ યેતાદગૃેતાવતા પધા મ દ મદાેદ્ધતઃ
વજનકેનાકણ મા મા કૃથાઃ ।

MSS@6313@2દૂરાદેવ ભવાદશૃાેઽસ્ય મહસા વ તાઃ સમ તાઃ વયં
નવૈેચ્છત્યયમત્યયં ગુ ણસખઃ કસ્યાિપ તે ેિનિધઃ॥ ૬૩૧૩॥
MSS@6314@1ઉચ્ચકુચકુ ભિનિહતાે હૃદયં ચાલય ત જઘનલગ્ ાગ્રઃ ।
MSS@6314@2અ તિન મ યસકં્રમ- દા િનભ ત ણ તવ હારઃ॥ ૬૩૧૪॥
MSS@6315@1ઉચ્ચાત્ પ્રદેશાદવતીયર્ િન ં યાે યા ત વામાેઽથ સખુપ્રદાેઽસાૈ ।
MSS@6315@2િન પ્રદેશાત્ પનુ ચ્ચદેશં યક્ષાે વ્રજન્ દ ક્ષણગાેઽિપ શ તઃ
॥ ૬૩૧૫॥
MSS@6316@1ઉચ્ચારણજ્ઞાેઽથ ગરાં દધાનમ્ ઉચ્ચા રણ પ ક્ષગણા તટ તમ્ ।
MSS@6316@2ઉ કં ધરં દ્રષુ્ટમવેક્ષ્ય શાૈિરમ્ ઉ કં ધરં દા ક ઇત્યુવાચ
॥ ૬૩૧૬॥
MSS@6316A@1ઉચ્ચા ઢૈનર્રૈરાત્મા રક્ષણીયાેઽ તયત્નતઃ ।
MSS@6316A@2દૂરારાેહપિરભ્રંશિવિનપાતઃ સદુુઃસહઃ॥
MSS@6317@1ઉચ્ચાવચં જગદ્દાૈઃ યમ્ અેક અેવ િનષેધ ત ।
MSS@6317@2પ્રિવષ્ટમાત્રાે પ તઃ પ્રપ ચ મવ નઃ શ્રુ તઃ॥ ૬૩૧૭॥
MSS@6318@1ઉચ્ચાવચં ન કુ ત વિનતં પત ગાસ્ તૂણ મખુાિન પશવાે
મુકુલીકુ વમ્ ।
MSS@6318@2કણ પ્રદાય ર સકાઃ કલય તુ હષ તારં તનાે ત ર ણતં ત ણઃ
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િપકાેઽયમ્॥ ૬૩૧૮॥
MSS@6319@1ઉચ્ચાવચકરા યા યાઃ પવૂર્રાજ્ઞાં યુિધ ષ્ઠર ।
MSS@6319@2યથા યથા ન હીયેરં તથા કુયાર્ન્ મહીમ તઃ॥ ૬૩૧૯॥
MSS@6320@1ઉચ્ચાવચાિન જનનાિન ભવ ત યાવત્ કમાર્ ણ તાવદ ખલાિન લયં ન યા ત ।
MSS@6320@2તત્ કમર્મૂલહનનાય યત વમાયાર્ યાવ ચ્છરાે ન િવરમે જલબ ધરાેગઃ
॥ ૬૩૨૦॥
MSS@6321@1ઉચ્ચાસનગતાે નીચઃ નીચ અેવ ન ચાેત્તમઃ ।
MSS@6321@2પ્રસાદ શખરસ્થાેઽિપ કાકઃ િક ગ ડાયતે॥ ૬૩૨૧॥
MSS@6322@1ઉ ચ્ચત્યં પ્રથમમધઃ સ્થતં ગાક્ષી પુ પાૈઘં શ્રતિવટપં
ગ્રહીતુકામા ।
MSS@6322@2આરાેઢંુ ચરણમદાદશાેકયષ્ટેર્ આમૂલં પનુરિપ તને પુ પતાેઽસાૈ॥ ૬૩૨૨॥
MSS@6323@1ઉચ્ચીકૃતગ્રીવમહાે મુધવૈ િક યાચસે ચાતકપાેત મેઘમ્ ।
MSS@6323@2અત્યૂ જર્તં ગ જર્તમાત્રમ મન્ન્ અ ભાેધરે બ દુલવ તુ દૂરે॥ ૬૩૨૩॥
MSS@6324@1ઉચ્ચીય તે મ વે મ યશનિવરિહતે યત્નતઃ શ્રાેિત્રયાણાં યત્ર
યામાકબી યિપ ચટકવધૂચ ચુકાેિટચ્યુતાિન ।
MSS@6324@2ય મન્ દાતયર્ક માચ્ચટુલવટુકરાકૃષ્ટમુક્તાવચૂલ- ભ્રષ્ટા તત્રવૈ
દષૃ્ટા યવુ ત ભરલસં ઘૂ ણતા મુ ક્તકાૈઘાઃ॥ ૬૩૨૪॥
MSS@6325@1ઉચ્ચૈઃ કલ્યાણવાહી કર જતવસધુઃ સવર્દા પૂણર્કામાે િવખ્યાતઃ કણર્ ત્ત્યા
ન ચ વચ સ કટુ શ્ચત્રપાકાનુભાવી ।
MSS@6325@2કાષેાપેક્ષી પર માદુ ચતબહુકથ ત પરઃ પુ યલાેકે ચતં્ર રા િધરાજ
વ મવ તવ િરપુ તત્ર ક પં પ્રતીમઃ॥ ૬૩૨૫॥
MSS@6326@1ઉચ્ચૈઃ કુ ભઃ કિપશદશનાે બ ધુરસ્ક ધસિંધઃ
નગ્ધાતામ્રદ્યુ તનખમ ણલર્ બ ત્તાે હ તઃ ।

MSS@6326@2શરૂઃ સપ્તચ્છદપિરમલ પિધદાનાેદકાેઽયં ભદ્રઃ
સા દ્રદુ્રમ ગિરસિરત્તીરચાર કર દ્રઃ॥ ૬૩૨૬॥
MSS@6327@1ઉચ્ચૈઃ પદમિધ તષં્ઠલ્ લાેક ત વષેુ મુહ્ય ત પ્રાયઃ ।
MSS@6327@2િવષયમિપ પ ય ત સમં પવર્ત શખરાગ્રમા ઢઃ॥ ૬૩૨૭॥
MSS@6328@1ઉચ્ચૈઃ પ્રકથનં હાસઃ ષ્ઠ વનં કુ સનં તથા ।
MSS@6328@2જૃ ભણં ગાત્રભ ગં ચ પવર્સ્ફાેટં ચ વજર્યેત્॥ ૬૩૨૮॥
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MSS@6329@1ઉચ્ચૈઃ ષ્ઠ વનમુ કટપ્રહ સતં શ યાસનાે સપર્ણં
ગાત્રાસ્ફાેટનજૃ ભણાિન સલુભદ્રવ્યાથર્સ પ્રાથર્નમ્ ।
MSS@6329@2બાલા લ ગનચુ બના ય ભમખુે સખ્યાઃ સમાલાેકનં દકૃ્પાતશ્ચ પરા
મખુાે ગુણકથા કણર્સ્ય ક ડૂયનમ્॥ ૬૩૨૯॥
MSS@6330@1ઉચ્ચૈઃ સ્થાનકૃતાેદયૈબર્હુિવધજૈ્યા ત ભ દ્ય પ્રભૈઃ શકુ્રાદૈ્યઃ
િકમમી ભરત્ર િવતથાં પ્રાૈિઢ દધાનૈરિપ ।
MSS@6330@2યાવ લાેકતમાપેહેન ભવતા લ મીનર્ િવ તાયર્તે તાવચ્ચ દ્ર કથં
પ્રયા ત પરમાં દ્ધ સ રત્નાકરઃ॥ ૬૩૩૦॥
MSS@6331@1ઉચ્ચૈઃ સ્થતીનાં િવદુષાં પદમારાેઢુ મચ્છવઃ ।
MSS@6331@2સ સભુા ષતસાપેાનસિેવનઃ સ તુ સાધવઃ॥ ૬૩૩૧॥
MSS@6332@1ઉચ્ચૈર યયનં ચરંતનકથાઃ સ્ત્રી ભઃ સહાલાપનં તાસામભર્કલાલને
ર તરથાે ત પાક મ યા તુ તઃ ।
MSS@6332@2પતુ્રભ્રા જના શષઃ સભુગતાયાેગ્ય વસકં તર્નં
વાનુષ્ઠાનકથા ભવાદનિવિધ ભક્ષાેગુણા દ્વાદશ॥ ૬૩૩૨॥

MSS@6333@1ઉચ્ચૈર યયનં પુરાતનકથાઃ સ્ત્રી ભઃ સહાલાપનં તાસામભર્કલાલનં
પ તનુ ત ત પાક મ યા તુ તઃ ।
MSS@6333@2આદેશસ્ય કરાવલ બનિવિધઃ પા ડત્યલખેિક્રયા
હાેરાગા ડમ ત્રત ત્રકિવિધ ભક્ષાેગુણા દ્વાદશ॥ ૬૩૩૩॥
MSS@6334@1ઉચ્ચૈ ચ્ચરતુ ચરં ચીર વત્મર્િન ત ં સમા હ્ય ।
MSS@6334@2િદગ્વ્યાિપિન શ દગુણે શ ખઃ સભંાવના ભૂ મઃ॥ ૬૩૩૪॥
MSS@6334A@1ઉચ્ચૈ ચ્ચિરતવં્ય યત્ િક ચદ નતાિપ પુ ષેણ ।
MSS@6334A@2મખૂાર્ બહુ મ ય તે િવદુષામિપ સશંયાે ભવ ત॥
MSS@6335@1ઉચ્ચૈ ચ્ચૈઃશ્રવા તને હયરત્નમહાિર ચ ।
MSS@6335@2દેહબદ્ધ મવે દ્રસ્ય ચરકાલા જતં યશઃ॥ ૬૩૩૫॥
MSS@6336@1ઉચ્ચૈ ચ્ચૈ તરા મચ્છન્ પદા યાયચ્છતે મહાન્ ।
MSS@6336@2નીચાે નીચૈ તરાં યા ત િનપાતભયશ કયા॥ ૬૩૩૬॥
MSS@6337@1ઉચ્ચૈ ડ્ડીયમાના ન તમ તે વહ ત યા તુ ગચ્છ તી ।
MSS@6337@2ય ચ્ચરલ યમથા પં ત સા બહુ યચ્છ ત વિરતમ્॥ ૬૩૩૭॥
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MSS@6338@1ઉચ્ચૈ ત્તાલખેલદ્ભજુવનપવનાેદૂ્ધતશલૈાૈઘપાત-
સ્ફારાેદ ચ પયાેિધપ્રકિટતમકુટ વધુર્નીસગંમાિન ।
MSS@6338@2 યાસુ તા ડવાિન સુ્ફટિવકટજટાકાેિટસઘંટ્ટભૂિર-
ભ્ર યન્નક્ષત્રચક્રવ્યવિહતસમુનાે ષ્ટપાતાિન શભંાેઃ॥ ૬૩૩૮॥
MSS@6339@1ઉચ્ચૈ ત્તાલગ ડસ્થલબહુલગલદ્દાનપાનપ્રમત્ત-
સ્ફ તા લવ્રાતગી તશ્રુ તિવ તકલાને્મી લતાધાર્ ક્ષ પ મા ।
MSS@6339@2ભક્તપ્રત્યૂહ વી હિનવહસમનુ્મૂલનાેચ્ચૈ દ ચચ્- છુ ડાદ ડાગ્ર
ઉગ્રાભર્ક ઇભવદનાે વઃ સ પાયાદપાયાત્॥ ૬૩૩૯॥
MSS@6340@1ઉચ્ચૈ દ્ઘાે ય જેતવં્ય મ યસ્થશ્ચેદપ ડતઃ ।
MSS@6340@2પ ડતાે યિદ તત્રવૈ પક્ષપાતાેઽિધરાે યતામ્॥ ૬૩૪૦॥
MSS@6341@1ઉચ્ચૈ ન્મ થતસ્ય તને બ લના દૈવને િધક્કમર્ણા લ મીમસ્ય િનરસ્યતાે
જલિનધે ર્તં િકમેતાવતા ।
MSS@6341@2ગા ભીય િકમયં જહા ત િકમયં પુ ણા ત ના ભાેધરાન્ મયાર્દાં િકમયં
ભન ત્ત િકમયં ન ત્રાયતે વાડવમ્॥ ૬૩૪૧॥
MSS@6342@1ઉચ્ચૈરેષ ત ઃ ફલં ચ થુલં દૃ ટૈ્વવ હૃષ્ટઃ શકુઃ
પક્વં શા લવનં િવહાય જડધી તાં ના લકેર ં ગતઃ ।
MSS@6342@2તામા હ્ય બુભુ ક્ષતને મનસા બુ દ્ધઃ કૃતા ભેદને આશા તસ્ય ન કેવલં
િવગ લતા ચ ચૂગર્તા ચૂણર્તામ્॥ ૬૩૪૨॥
MSS@6343@1ઉચ્ચૈદવાિદહ પશપુતાૈ ભષૂણીભૂય તષ્ઠન્ કાલવ્યાલ પ્રથય સ
ફણાં ભીષણાં તાવદેવ ।
MSS@6343@2દેવે દૂરાદિવનયભયાદ્ યાવદેવં ગ ત્માન્ કાપેાટાપંે કથમિપ તરાેભાવયન્
માનૈમા તે॥ ૬૩૪૩॥
MSS@6344@1ઉચ્ચૈિનષાદગા ધારાૈ નીચૈરષૃભધવૈતાૈ ।
MSS@6344@2શષેા તુ વિરતા જ્ઞેયાઃ ષડ્જમ યમપ ચમાઃ॥ ૬૩૪૪॥
MSS@6345@1ઉચ્ચૈબ્રર્હ્મા ડખ ડ દ્વતયસહચરં કુ ભયુગ્મં દધાનઃ પ્રે
ખન્નાગાિરપક્ષપ્ર તભટિવકટશ્રાતે્રતાલા ભરા મઃ ।
MSS@6345@2દેવઃ શબંાેરપત્યં ભજુગપ તતનુ પ દ્ધવ દ્ધ હ તસ્
ત્રૈલાેક્યાશ્ચયર્મૂ તઃ સ જય ત જગતામીશ્વરઃ કુ જરાસ્યઃ॥ ૬૩૪૫॥
MSS@6346@1ઉચ્ચૈમર્હારજતરા જિવરા જતાસાૈ દુવર્ણર્ ભ ત્તિરહ સા દ્રસધુાસવણાર્ ।
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MSS@6346@2અ યે ત ભ મપિરપા ડુિરત મરારેર્ ઉદ્વિહ્નલાેચનલલામલલાટલીલામ્॥ ૬૩૪૬॥
MSS@6347@1ઉચ્ચૈયર્દ્ય ત મનઃ િક િવપદા સ પદા ગ ત્રી ।
MSS@6347@2પુ ષસ્ય મન સ ભગ્ ે મગ્ ેવાપ સુ લક્ષ્યતે લ મીઃ॥ ૬૩૪૭॥
MSS@6348@1ઉચ્ચૈયા મધપુાનલુ ધમનસાં ગા ગનાનાં ગણૈર્ ઉદ્ગ તાે ર ચતાલયઃ
ખગકુલૈદશા તરાદાગતૈઃ ।
MSS@6348@2આસીદ્ યશ્ચ િનષેિવતાેઽ વગશતૈગ્ર માે મતા ત ચ્છદે સાેઽયં
સ પ્ર ત દુમર્દેન દ લત છાયાત દર્ તના॥ ૬૩૪૮॥
MSS@6349@1ઉચ્ચૈ તન તમ ભગ ય ઘનં તવાહમ્ અ યાગતાેઽ ય ત થરેષ
પયાેધરાથ ।
MSS@6349@2વક્તું ત્રપા તદિપ વ ચ્મ િવદૂરબ ધાેઃ કાિઠ યમ ત ચ પયાેધરયાેમર્માિપ
॥ ૬૩૪૯॥
MSS@6350@1ઉચ્ચૈ તરાં મ સિરણાેઽિપ લાેકાઃ કુવર્ ત સસં સુ પુરઃ પ્રશસંામ્ ।
MSS@6350@2ન પ ડતિવશ્વ સતવ્યમત્ર ત સાૈહૃદં યત્ િક્રયતે પરાેક્ષમ્॥ ૬૩૫૦॥
MSS@6351@1ઉચ્ચૈ તરાદ બરશલૈમાૈલેશ્ ચ્યુતાે રિવગિરકગ ડશલૈઃ ।
MSS@6351@2તસ્યવૈ પાતને િવચૂ ણતસ્ય સં યાર ેરા જિરહાે જહીતે॥ ૬૩૫૧॥
MSS@6352@1ઉચ્ચાૈ કુચાૈ કૃશતરા ચ કિટગર્ભીરાે ના ભઃ સમુન્નતતરં ચ
િનત બ બ બમ્ ।
MSS@6352@2િન ાેન્નતે ત સદુશૃઃ સભુગે શર રે મગ્ ં મનાે મમ ન માં પનુર યપુૈ ત
॥ ૬૩૫૨॥
MSS@6353@1ઉચ્છન્નવે કલાૈ ષસ્ય ચરણશ્રેણી નવીનાં પનુસ્ તાં િનમાર્ય
કૃત વયા પનુરિપ ય તઃ પદસ્ય દનઃ ।
MSS@6353@2 ભ દાનૈ તર ણ વદસ્ત્રિનયતૈરેત કલાેદ િરતં શ્રુ વાનૂ રસાૈ િવહાય
મિહરં વાં દેવ સિેવ યતે॥ ૬૩૫૩॥
MSS@6354@1ઉચ્છલન્ મ સ્યપુચ્છાગ્રદ ડપાતહતાણર્ સ ।
MSS@6354@2જગદુદ્યાનમ ભાેધાવનુ્મમ જ મમ જ ચ॥ ૬૩૫૪॥
MSS@6355@1ઉચ્છાસ્ત્રપદિવ યાસઃ સહસવૈા ભસ પતઃ ।
MSS@6355@2શત્રખુ ગમખુગ્રાસમ્ અગ વા ન િનવતર્તે॥ ૬૩૫૫॥
MSS@6356@1ઉ ચ્છદ્યતે ધમર્ ત્તમ્ અધમા વતર્તે મહાન્ ।
MSS@6356@2ભયમાહુિદવારાત્રં યદા પાપાે ન વાયર્તે॥ ૬૩૫૬॥
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MSS@6357@1ઉ ચ્છદ્રા ણ િદગ બરસ્ય વસના યધાર્ ગન વા મનાે
રત્નાલંકૃ ત ભિવશાે ષતવપુઃશાેભાશતં સભુ્રવુઃ ।
MSS@6357@2પાૈરાઢ ાશ્ચ પુર ઃ મશાનવસતે ભક્ષાભુ ેઽ યક્ષમા લ મી ં ન
વ્યતનાેદ્ દિરદ્રભરણે વજ્ઞાે િહ સનેા વયઃ॥ ૬૩૫૭॥
MSS@6358@1ઉ ચ્છન્નાશ્રયકાતરેવ કુલટા ગાતે્રા તરં શ્રીગર્તા તામવેાનુગતા
ગતાનુગ તકા ત્યક્તાનુરાગાઃ પ્ર ઃ ।
MSS@6358@2આપ્તૈર યનવાપ્તપાૈ ષફલૈઃ કાયર્સ્ય ધૂ જ્ઝતા િક કુવર્ વથવાેત્તમા
ગરિહતૈર ગૈિરવ સ્થીયતે॥ ૬૩૫૮॥
MSS@6359@1ઉ ચ્છષં્ટ કરખપર્રં પ થ ગતં મખૂજર્ડિૈધકૃ્કતં
િવપ્રૈ ત વિવ ચ તકૈમર્ન સ તં વાત્મપ્રબાેધે કૃતમ્ ।
MSS@6359@2 ત્ય તં ચ િદગ બરં ચ જિટલં બાલૈશ્ચ મુક્તં જડં
િડ ભશ્ચાપેહસ ત ચ વરપથે દ વા મુહુ તા લકાઃ॥ ૬૩૫૯॥
MSS@6360@1ઉ ચ્છષં્ટ શવિનમાર્લ્યં વમનં શવકપર્ટમ્ ।
MSS@6360@2કાકિવષ્ઠાસમુ પન્નાઃ પ ચૈતેઽ તપિવત્રકાઃ॥ ૬૩૬૦॥
MSS@6361@1ઉ ચ્છષ્ટાે ન શતે્ ખ ગં િન શકુયાર્ન્ન શીષર્કે ।
MSS@6361@2િદવા ચ પજૂયેદેનં ગ ધમાલ્યાિદસ પદા॥ ૬૩૬૧॥
MSS@6362@1ઉચ્છ ષ પદકં કૃ વા યિદ શતેે શનુ તદા ।
MSS@6362@2આગચ્છદ્વ લભં વ ક્ત તદ્વે મ ય ચરાદિપ॥ ૬૩૬૨॥
MSS@6363@1ઉચ્છૂના ણમશ્રુ ણગર્મવશાચ્ચ મર્ના મ થરં
સાે મશ્વાસકદ થતાધર ચવ્યર્ તાલકા ભ્રૂભવુઃ ।
MSS@6363@2આપા ડુઃ કરપ લવે ચ િન તમ્ શતેે કપાેલસ્થલી મુગ્ધે કસ્ય તપઃફલં
પિરણતં ય મૈ તવેયં દશા॥ ૬૩૬૩॥
MSS@6364@1ઉચ્છૃ કલને િનરપેક્ષતયાને્મદેન યનેાકુલીકૃત મદં કિરણા બભવૂ ।
MSS@6364@2દ વા પદં શર સ હ તપકાભર્કેણ મ દઃ કથં ગ મત અેષ વશં
પ્રસહ્ય॥ ૬૩૬૪॥
MSS@6365@1ઉચ્છેદનં ચાપચયઃ પીડનં કશર્નં તથા ।
MSS@6365@2ઇ ત િવદ્યાિવદઃ પ્રાહુઃ શત્રાૈ તં્ત ચતુિવધમ્॥ ૬૩૬૫॥
MSS@6366@1ઉચ્છેદ્યમિપ િવદ્વાંસાે વધર્ય ત્યિરમેકદા ।
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MSS@6366@2ગુડને વિધતઃ શ્લે મા યતાે િનઃશષેતાં વ્રજેત્॥ ૬૩૬૬॥
MSS@6367@1ઉચ્છ્મશ્રવુ્યાર્ત્તવક્ત્રઃ પ્રિવતતરસનાપ લવાલીઢ ક્કા િપ
ગાેગ્રભ્રા તનતે્રઃ પુલિકતતરલાેત્તાનલા ગૂલનાલઃ ।
MSS@6367@2કુત્રા યક્લા તગામી ક્વ ચદ તિપિહતઃ ક્વાિપ તુ ગાગ્રમાત્રશ્
ચત્રવ્યાઘ્રાેઽયમાપ્તું પ્રમદવન ગીતણર્કાં તૂણર્મે ત॥ ૬૩૬૭॥
MSS@6368@1ઉચ્છ્ર ાયાે જનભી ત હેતુરિધકં વૈકૃત્યમુદ્ગ્રીવતા સવર્ત્ર
પ્ર તપવર્િવક્રમભવઃ કૂ્રરાે મ જર્ન્મભૂઃ ।
MSS@6368@2યસ્યાેચ્ચૈઃ કટુક ટકપ્રણિયતા િધક્ કષ્ટમુષ્ટ્ર ે પશાૈ ત મન્
રાજપિરગ્રહઃ સ ચ મહાશ દદ્વયીભાજનમ્॥ ૬૩૬૮॥
MSS@6369@1ઉચ્છ્વસન્ મ ડલપ્રા તરેખમાબદ્ધકુડ્મલમ્ ।
MSS@6369@2અપયાર્પ્તમુરાે દ્ધઃે શસંત્યસ્યાઃ તનદ્વયમ્॥ ૬૩૬૯॥
MSS@6370@1ઉચ્છ્વાસઃ ખ ડખ ડ તર લતહૃદયે મૂકતાં ભષૂણાનામ્
ઉ ક્તપ્રત્યુ ક્તબ ધાેઽ ય ભનયિવિહતઃ પાંસલુા ભૂઃ સશુ યા ।
MSS@6370@2તૂ ણીમવે પ્રસાદાનનુયનકલહાશ્ચુ બનં શ દશૂ યં યત્રૈતત્ વ ત
ત મૈ િન તિનધવુનાયે ત ના દ નમાેઽ તુ॥ ૬૩૭૦॥
MSS@6371@1ઉચ્છ્વાસય ત્યઃ શ્લથબ ધનાિન ગાત્રા ણ ક દપર્સમાકુલાિન ।
MSS@6371@2સમીપવ ત વધનુા પ્રયષેુ સમુ સકુા અેવ ભવ ત નાયર્ઃ॥ ૬૩૭૧॥
MSS@6372@1ઉચ્છ્વાસિહક્કાશયના ગભ ગ- િવષ્ઠાવ મશ્વાસિવજૃ ભણાિન ।
MSS@6372@2વક્ત્રં શનુાેઽધા ન્મ ષતાં ચ દૃ ષ્ટ દ્યુતે પ્રશસં ત ચ
વામચેષ્ટમ્॥ ૬૩૭૨॥
MSS@6373@1ઉચ્છ્વાસાવધયઃ પ્રાણાઃ સ ચાેચ્છ્વાસઃ સમીરણઃ ।
MSS@6373@2સમીરણાચ્ચલં ના ત યત્ પ્રા ણ ત તદદ્ભુતમ્॥ ૬૩૭૩॥
MSS@6374@1ઉચ્છ્વાસાેઽિપ ન િનયાર્ ત બાણે હૃદયવ તિન ।
MSS@6374@2િક પનુિવકટાટાપે પદબ ધા સર વતી॥ ૬૩૭૪॥
MSS@6375@1ઉચ્યતાં સ વચનીયમશષેં નેશ્વરે પ ષતા સ ખ સા વી ।
MSS@6375@2આનયનૈમનનુીય, કથં વા િવ પ્રયા ણ જનયન્નનનુેયઃ॥ ૬૩૭૫॥
MSS@6376@1ઉચ્યમાનાેઽવલ બેત પરમમર્ ણ મૂકતામ્ ।
MSS@6376@2 વકમર્ ણ તુ બાિધયર્સ્થૈયર્માધુયર્સાે મવાન્॥ ૬૩૭૬॥
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MSS@6377@1ઉ ગિરતભ્રા મત- દ તુરદલ દ્ધમધુકરપ્રકરે ।
MSS@6377@2કા ચનકેતિક મા તવ િવકસતુ સાૈર યસભંારઃ॥ ૬૩૭૭॥
MSS@6378@1ઉ િડતે યદા ગ્રામે ગચ્છતાં દ ક્ષણ વરાઃ ।
MSS@6378@2 ગાલા તં પનુઃ સ્થાનં કથય ત કર સ્થતમ્॥ ૬૩૭૮॥
MSS@6379@1ઉ જૃ ભતે કુમુિદનીસકૃુતં ગા કાે િવ વ ગ્વક ણર્પિરપાટલર મદ ડઃ ।
MSS@6379@2ઉ સતૂિવદુ્રમકુલાે જલધે તર ગાદ્ ઉિ ક્ષ યમાણ ઇવ કશ્ચન રાજક બુઃ
॥ ૬૩૭૯॥
MSS@6380@1ઉ જૃ ભાનનમુ લસ કુચતટં લાેલદ્ભ્રમદ્ભ્રૂલતં વેદા ભઃ નિપતા
ગય ષ્ટ િવગલદ્વ્રીડં સરાેમા ચયા ।
MSS@6380@2ધ યઃ કાેઽિપ યવુા સ યસ્ય વદને વ્યાપાિરતાઃ સાપં્રતં મુગ્ધે
દુગ્ધમહા ધફેનપટલપ્રખ્યાઃ કટાક્ષચ્છટાઃ॥ ૬૩૮૦॥
MSS@6381@1ઉ વલં સરલં ચવૈ વક્રમારક્તમવે ચ ।
MSS@6381@2નતંે્ર ચતુિવધં પ્રાેક્તં તસ્ય ભાવાઃ થક્ થક્॥ ૬૩૮૧॥
MSS@6382@1ઉ વલમ્ મત્રસયંાેગે સરલં પતુ્રદશર્ને ।
MSS@6382@2વકં્ર ચ કા મનીભાેગે આરકં્ત શત્રુદશર્ને॥ ૬૩૮૨॥
MSS@6383@1ઉ વલગુણમ યુિદતં દ્રાે દ્રષંુ્ટ ન કથમિપ ક્ષમતે ।
MSS@6383@2દગ્ વા તનુમિપ શલભાે દ પં્ર દ પા ચષં હર ત॥ ૬૩૮૩॥
MSS@6384@1ઉ વલચ પકમુકુલા- શ િકતયા યઃ પ્રદ પકં શ ત ।
MSS@6384@2ક જલકલ કદાહં મુ વા યત્ તસ્ય િક ઘટતામ્॥ ૬૩૮૪॥
MSS@6385@1ઉ વલાલાેકયા નગ્ધા વયા ત્યક્તા ન રાજતે ।
MSS@6385@2મલીમસમખુી વ તઃ પ્રદ પ શખયા યથા॥ ૬૩૮૫॥
MSS@6386@1ઉજ્ઝતી શુ ચ મવાશુ ત મસ્રામ્ અ તકં વ્રજ ત તારકરાજે ।
MSS@6386@2િદક્પ્રસાદગુણમ ડનમૂહે ર મહાસિવશદં મખુમૈ દ્ર ॥ ૬૩૮૬॥
MSS@6387@1ઉજ્ઝ ત્યઃ વણર્કા ચીઝર્ ણ ત રશનયા ચ પક યાસમ યા
ત વત્ય તારહારાન્ િવચિકલક લકાપં ક્તમુદ્રાવલી ભઃ ।
MSS@6387@2િક ચાશાેકપ્રવાલૈર ણમ ણમયાન્ સતં્યજ ત્યાેઽવતંસાન્ ઉ ક ણાર્ઃ
કામબાણૈિરવ હૃિદ સહૃુદાે વ લભાનાં બભવૂુઃ॥ ૬૩૮૭॥
MSS@6388@1ઉ જ્ઝત ષયાેગા અિપ ર તસમયે નરિવશષેિનરપેક્ષાઃ ।
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MSS@6388@2કૃ ણાૈકા ભરતા અિપ િહર યક શપુ પ્રયાઃ સતતમ્॥ ૬૩૮૮॥
MSS@6389@1ઉ જ્ઝતસાૈભાગ્યમદ- સુ્ફટયાચ્ઞાન ગભીતયાેયૂર્નાેઃ ।
MSS@6389@2અક લતમનસાેરેકા દૃ ષ્ટદૂર્તી િન ષ્ટાથ ॥ ૬૩૮૯॥
MSS@6390@1ઉ જ્ઝતાહ મ ત વ સ ન દૂયે રાઘવેણ કુલદૂષણભીત્યા ।
MSS@6390@2કા વ મત્ય ભિહતે બત વ યાન્ શ્રાવયે િક મ ત મુહ્ય ત ચેતઃ॥ ૬૩૯૦॥
MSS@6391@1ઉ જ્ઝ વા િદશમ બરં વરતરં વાસાે વસાન શ્ચરં િહ વા વાસરસં
પનુઃ િપ વને કૈલાસહ યાર્શ્રયઃ ।
MSS@6391@2ત્ય વા ભ મ કૃતા ગરાગિનચયઃ શ્રીખ ડસારદ્રવૈર્ દેવઃ પાતુ
િહમાિદ્ર પિરણયં કૃ વા ગ્ હસ્થઃ શવઃ॥ ૬૩૯૧॥
MSS@6392@1ઉડુગણપિરવારાે નાયકાેઽ યાષૈધીનામ્ અયમ તશર રઃ કા તયુક્તાેઽિપ
ચ દ્રઃ ।
MSS@6392@2ભવ ત િવગતર મમર્ ડલં પ્રા ય ભાનાેઃ પરસદનિનિવષ્ટઃ કાે લઘુ વં
ન યા ત॥ ૬૩૯૨॥
MSS@6393@1ઉડુપિર ઢઃ પત્યા મુક્તામયં યદપીડયદ્ યદિપ બ સની ં ભાનાે ર્યાં
જહાસ કુમુદ્વતી ।
MSS@6393@2તદુભય મતઃ શ કે સ કાે ચતં િનજશ કયા પ્રસર ત નવાક
કકર્ ધૂફલા ણરાેચ ષ॥ ૬૩૯૩॥
MSS@6394@1ઉડુપિરષદઃ િક નાહર્ વં િનશઃ િકમુ નાૈ ચતી પ તિરહ ન યદ્
દષૃ્ટ તા યાં ગણેય ચીગણઃ ।
MSS@6394@2સુ્ફટમુડુપતેરા મં વક્ષઃ સુ્ફરન્મ લના મન- ચ્છિવ
યદનયાેિવચ્છેદેઽિપ દુ્રતં બત ન દુ્રતમ્॥ ૬૩૯૪॥
MSS@6395@1ઉડુરાજમખુી ગરાજકિટર્ ગજરાજિવરા જતમ દગ તઃ ।
MSS@6395@2યિદ સા વિનતા હૃદયે િનિહતા ક્વ જપઃ ક્વ તપઃ ક્વ સમાિધર તઃ॥ ૬૩૯૫॥
MSS@6396@1ઉડ્ડાિયતઃ પવૂર્િદશા ક્રમેણ પ્રકાશર ગઃ થુલઃ પતઙ્ગઃ ।
MSS@6396@2પારે િવય દ્વચ્યુતર મરવાર્ક્ પતિન્નદાની ં ક્ષિપતાેઽ તશલૈે॥ ૬૩૯૬॥
MSS@6397@1ઉડ્ડીનં િવહગૈ ર્તં જલચરૈઃ મા તગર્તં કચ્છપૈઃ પાઠ નૈઃ
થપુ કપીઠલુઠનાદ્ય મન્ મુહુમૂર્ ચ્છતમ્ ।

MSS@6397@2ત મન્નવે સરસ્યકાલજલદેનાગત્ય તચ્ચે ષ્ટતં
યનેાકુ ભિનમગ્ વ યકિરણાં યૂથૈઃ પયઃ પીયતે॥ ૬૩૯૭॥
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MSS@6398@1ઉડ્ડીના ગુણપિત્રણઃ સખુફલા યારાદ્ િવક ણાર્ યધઃ પયર્ તાઃ પિરતાે
યશ તબિકતાઃ સ પ લતાપ લવાઃ ।
MSS@6398@2પ્રાગવેાપ તઃ પ્રમાેદહિરણ છાયા કથા તં ગતા દૈવાર યમત
ગજેન બ લના ભગ્ ેઽ ભમાનદુ્રમે॥ ૬૩૯૮॥
MSS@6399@1ઉડ્ડીનાનામષેાં પ્રાસાદાત્ ત ણ પ ક્ષણાં પ ક્તઃ ।
MSS@6399@2િવસુ્ફર ત વજૈય તી પવન ચ્છન્નાપિવદ્ધવે॥ ૬૩૯૯॥
MSS@6400@1ઉડ્ડીયાગત મ દુમ ડલ મદં િક ખ જર ટદ્વયં િહ વા કાેરકતાં
િવક વરતરે યાતે િક મ દ વરે ।
MSS@6400@2ઇ દાે બ બમવા ય તરભસાૈ િક વા ચકાેરાિવમાવ્ આં જ્ઞાતં
શફર િવલાસપટુની નતે્રે કુર ગીદશૃઃ॥ ૬૪૦૦॥
MSS@6401@1ઉડ્ડીયાણં તુ સહજં ક થતં ગુ ણા સદા ।
MSS@6401@2અ યસદે તત દ્ર તુ દ્ધાેઽિપ ત ણાે ભવેત્॥ ૬૪૦૧॥
MSS@6402@1ઉડ્ડીયાે વ ગમને િનપત્યવચના વધાને્મખુી શકુિનઃ ।
MSS@6402@2વામે યાતુિનધનં િદશ ત િવપકે્ષ િવપક્ષસ્ય॥ ૬૪૦૨॥
MSS@6402A@1ઉત વા ણવાન્ માગર્ઃ સમાે ગ યઃ પ્રશસ્યતે ।
MSS@6402A@2સશુાે ય સ્ત્રિવધાે માગર્ઃ ષિડ્વધં ચ વકં બલમ્॥
MSS@6403@1ઉ કટક ટકકાેટ - ઘષર્ણઘ્ ષ્ટાિન હૃિદ ન ચ તય ત ।
MSS@6403@2અસદશૃરસિવવશમ તર્ િવશત્ય લઃ કેતક કુસમુમ્॥ ૬૪૦૩॥
MSS@6404@1ઉ ક ઠય ત મેઘાનાં માલા દં કલાિપનામ્ ।
MSS@6404@2યનૂાં ચાે ક ઠયત્યેષ માનસં મકર વજઃ॥ ૬૪૦૪॥
MSS@6405@1ઉ ક ઠાકુલચક્રવાકયવુતીિનઃશ્વાસદ ડાહતઃ
પીયષૂદ્યુ તરચ્છદપર્ણતુલામારાેહ ત પ્ર સ્થતઃ ।
MSS@6405@2કાેકાનાં કૃપયવે કુકુ્કટરવૈરાહૂયમાને રવાૈ િદગ્ તા
નવધાૈતિવદુ્રમમ ણચ્છાયા ચ સાતૈ્રામણી॥ ૬૪૦૫॥
MSS@6406@1ઉ ક ઠાકુલમ તુ ક ટકકુલે સં યતાં તે મનઃ સાન દં
િપચુમ દક દલદલા વાદેષુ કા વા ક્ષ તઃ ।
MSS@6406@2અેતત્ િક તુ તવ ક્રમેલક કથકંારં સહે દુઃસહં ત મન્
પુ ડ્રકક દલીિકસલયે યનેા સ િન દાપરઃ॥ ૬૪૦૬॥
MSS@6407@1ઉ ક ઠત મનાે બાલા સદૂુરસ્થા નવં વયઃ ।
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MSS@6407@2િવિધવાર્માે િરપુઃ કામાે હા હા દુઃખપર પરા॥ ૬૪૦૭॥
MSS@6408@1ઉ ક ઠતસ્ય હૃદયાનુગુણા વયસ્યા સકેંતકે ચરય ત પ્રવરાે િવનાેદઃ ।
MSS@6408@2સસં્થાપના પ્રયતમા િવરહાતુરાણાં રક્તસ્ય રાગપિર દ્ધકરઃ પ્રમાેદઃ
॥ ૬૪૦૮॥
MSS@6409@1ઉ ક ઠતસ્ય હૃદયાનુગતા સખીવ સકં ણર્દાષેરિહતા િવષયષેુ ગાેષ્ઠ ।
MSS@6409@2ક્ર ડારસષેુ મદનવ્યસનષેુ કા તા સ્ત્રીણાં તુ કા તર તિવઘ્નકર સપત્ની
॥ ૬૪૦૯॥
MSS@6410@1ઉ ક પઘમર્િપ ચ્છલ- દાેઃસાિધકહ તિવચ્યુતશ્ચાૈરઃ ।
MSS@6410@2 શવમાશા તે સતુનુ તનયાે તવ પ ચલા ચલયાેઃ॥ ૬૪૧૦॥
MSS@6411@1ઉ ક પની ભયપિર ખ લતાંશકુા તા તે લાેચને પ્ર તિદશં િવધુરે
ક્ષપ તી ।
MSS@6411@2કૂ્રરેણ દા ણતયા સહસવૈ દગ્ધા ધૂમા ધતને દહનને ન વી ક્ષતા સ
॥ ૬૪૧૧॥
MSS@6412@1ઉ ક પાેઽિપ સક પ અેવ હૃદયે ચ તાિપ ચ તા વતા િનઃશ્વાસા અિપ
િનઃશ્વસ ત્યિન તં બા પાેઽિપ બા પાયતે ।
MSS@6412@2કા તાં સં મરતાે િવદેશવસતનેર્ક્તં િદવં કા મનઃ પ્રારાેહા ઇવ
િન પત ત મનસાે દુઃખાિન દુઃખા વતાત્॥ ૬૪૧૨॥
MSS@6413@1ઉ ક પાે હૃદયે ખલ ત વચના યાવેગલાેલં મનાે ગાત્રં સીદ ત
ચ રશ્રુકલષું ચ તા મખંુ શુ ય ત ।
MSS@6413@2યસ્યષૈા સ ખ પવૂર્ર ગરચના માનઃ સ મુક્તાે મયા વ સ્યા તા અિપ યાે ષતઃ
ક્ષ તતલે યાસામયં સમંતઃ॥ ૬૪૧૩॥
MSS@6414@1ઉ કણ કિરણાં ગણને િવકસન્માેદં ચરાદ્ બિહ ભઃ ક્ર ડાકેશિર ભશ્ચ
પ જરગતૈઃ કાપેસુ્ફર લાેચનમ્ ।
MSS@6414@2કુ ે સ ગભુિવ પ્રક પતરલં સીમ તની ભઃ ક્ષણાત્ પીતઃ શ્રાતે્રપુટેન
દેવ પિરતઃ પ્રાત ર્દ ગ વિનઃ॥ ૬૪૧૪॥
MSS@6415@1ઉ કણાઽયમકા ડચ ડમપટુઃ સ્ફારસુ્ફર કેસરઃ
કૂ્રરાકારકરાલવક્રિવકટ ત ધાે વર્લા ગૂલ ત્ ।
MSS@6415@2 ચત્રેણાિપ ન શક્યતેઽ ભ લ ખતું સવાર્ ગસકંાેચનાચ્
ચી કુવર્િદ્ગિરકુ જકુ જર શરઃ કુ ભસ્થલસ્થાે હિરઃ॥ ૬૪૧૫॥
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MSS@6416@1ઉ ક તતું સમથાઽિપ ગ તું ચવૈ સપક્ષકઃ ।
MSS@6416@2 દ્વરેફાે ગ ધલાેભને કમલે યા ત બ ધનમ્॥ ૬૪૧૬॥
MSS@6417@1ઉ કષર્વાન્ િનજગુણાે યથા યથા યા ત કણર્મ યસ્ય ।
MSS@6417@2ધનુિરવ સવુંશજન્મા તથા તથા સ જનાે નમ ત॥ ૬૪૧૭॥
MSS@6418@1ઉ કષા નવૈ િનત્યઃ સ્યાન્નાપકષર્ તથવૈ ચ ।
MSS@6418@2પ્રાક્ કમર્વશતાે િનતં્ય સધનાે િનધર્નાે ભવેત્॥ ૬૪૧૮॥
MSS@6419@1ઉ ક લકાબાહુલ્યં તત્ તત્ વાભાિવકં દ્રવ વં ચ ।
MSS@6419@2સ ચ િન પાિધ નેહસ્ તનેેશસ્ય પ્રયા ગ ગા॥ ૬૪૧૯॥
MSS@6420@1ઉ ક લાેલસ્ય લ મીં લવણજલિનિધલર્ ભતઃ ક્ષીર સ ધાેઃ કાે િવ યઃ
કશ્ચ ગાૈર ગુ િર ત મ તામ યુદ તાે િવવેકઃ ।
MSS@6420@2નીતાઃ કકર્ વમકર્પ્રવહણહરયાે હાિરતાે સ ગલ મા રાજન્નુદ્દામગાૈરૈરજિન
ચ રજનીવ લભ વદ્યશાે ભઃ॥ ૬૪૨૦॥
MSS@6421@1ઉ કામનુ્મનય ત્યેતે બાલાં તદલક વષઃ ।
MSS@6421@2અ ભાેધરા તિડ વ તાે ગ ભીરાઃ તનિયત્નવઃ॥ ૬૪૨૧॥
MSS@6422@1ઉ ક ણાર્ ઇવ વાસય ષ્ટષુ િનશાિનદ્રાલસા બિહણાે
ધપૂૈ ર્લિવિનઃ તવૈર્લભયઃ સિંદગ્ધપારાવતાઃ ।
MSS@6422@2આચારપ્રયતઃ સપુ પબ લષુ સ્થાનષેુ ચા ચ મતીઃ સં યામ ગલદ િપકા
િવભજતે શદુ્ધા ત દ્ધાે જનઃ॥ ૬૪૨૨॥
MSS@6423@1ઉ કૂજ ત ભ્રમ ત રાેિદ ત રારટ ત પદ્માિન ચાેિ ક્ષપ ત ચ ચપુુટેન દૂરમ્ ।
MSS@6423@2તાેયે િનમ જ ત શશા કમુદ ક્ષતે ચ કષં્ટ પ્રયાિવરિહતાે િન શ ચક્રવાકઃ
॥ ૬૪૨૩॥
MSS@6424@1ઉ કૂજ ત શ્વ સ ત મુહ્ય ત યા ત તીરં તીરાત્ ત ં ત તલાત્ પનુરે ત વાપીમ્ ।
MSS@6424@2વા યાં ન તષ્ઠ ત ન ચા ત ણાલખ ડં ચક્રઃ ક્ષપાસુ િવરહે
ખલુ ચક્રવાક્યાઃ॥ ૬૪૨૪॥
MSS@6425@1ઉ કૂજ તુ વટે વટે બત બકાઃ કાકા વરાકા અિપ ક્રાંકુવર્ તુ સદા
િનનાદપટવ તે િપ પલે િપ પલે ।
MSS@6425@2સાેઽ યઃ કાેઽિપ રસાલપ લવલવગ્રાસાે લસ પાટવ-
ક્ર ડ કાેિકલક ઠકૂજનકલાલીલાિવલાસક્રમઃ॥ ૬૪૨૫॥
MSS@6426@1ઉ કૃત્ય વ લતાત્ શવાત્ કથમિપ પ્રેતાશનઃ પૈ શતી ં પેશીમ ગ્ મયી ં
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િનગીયર્ સહસા દ દહ્યમાનાેદરઃ ।
MSS@6426@2ધાવત્યુ લવતે મુહુિનપત ત પ્રાે ત્તષ્ઠ ત પ્રેક્ષતે િવ વક્ક્રાેશ ત
સ પન ષ્ટ જઠરં મુષ્ટ ા હતે મ તકમ્॥ ૬૪૨૬॥
MSS@6427@1ઉ કૃત્યાે કૃત્ય કૃ ત્ત પ્રથમમથ થૂચ્છાેફભૂયાં સ માંસા ય
અંસ સ્ફક્ ષ્ઠિપ ડાદ્યવયવસલુભા યુગ્રપૂત્ ઈિન જગ્ વા ।
MSS@6427@2આત્ત ના વ ત્રનતે્રઃ પ્રકિટતદશનઃ પ્રેતર કઃ કર કાદ્ અ
કસ્થાદ સ્થસસંં્થ સ્થપુટગતમિપ ક્રવ્યમવ્યગ્રમ ત્ત॥ ૬૪૨૭॥
MSS@6428@1ઉ કૃત્યાે કૃત્ય ગભાર્નિપ શકલયતઃ ક્ષત્રસતંાનરાષેાદ્
ઉદ્દામસ્યૈકિવશત્યવિધ િવધસતઃ સવર્તાે રાજવં યાન્ ।
MSS@6428@2િપ યં તદ્રક્તપૂણર્હ્ર દસવનમહાન દમ દાયમાન- ક્રાેધાગ્ ેઃ કુવર્તાે
મે ન ખલુ ન િવિદતઃ સવર્ભૂતૈઃ વભાવઃ॥ ૬૪૨૮॥
MSS@6429@1ઉ કૃષ્ટબલવીયર્સ્ય િવ જગીષાજેર્યૈ ષણઃ ।
MSS@6429@2ગુણાનુરક્તપ્રકૃતેયાર્ત્રા યાન મ ત તમ્॥ ૬૪૨૯॥
MSS@6430@1ઉ કૃષ્ટમ યમિનકૃષ્ટજનષેુ મતૈ્રી યદ્વ ચ્છલાસુ સકતાસુ જલષેુ
રેખા ।
MSS@6430@2વૈરં ક્રમાદધમમ યમસ જનષેુ યદ્વ ચ્છલાસુ સકતાસુ જલષેુ
રેખા॥ ૬૪૩૦॥
MSS@6431@1ઉ કાેચં પ્રી તદાનં ચ દ્યૂતદ્રવં્ય સભુા ષતમ્ ।
MSS@6431@2કા મની ં પ્રથમાવસ્થાં સદ્યાે ગ્ હ્ણા ત બુ દ્ધમાન્॥ ૬૪૩૧॥
MSS@6432@1ઉ કાેચકાશ્ચાપૈિધકા વ ચકાઃ િકતવા તથા ।
MSS@6432@2મ ગલાદેશ ત્તાશ્ચ ભદ્રપ્રેક્ષ ણકૈઃ સહ॥ ૬૪૩૨॥
MSS@6433@1અસ યક્કાિરણશ્ચવૈ મહામાત્રા શ્ચિક સકાઃ ।
MSS@6433@2 શ પાપેચારયુક્તાશ્ચ િનપુણાઃ પુ યયાે ષતઃ॥ ૬૪૩૩॥
MSS@6434@1અેવમાદ્યાન્ િવ નીયાત્ પ્રકાશાં લાેકક ટકાન્ ।
MSS@6434@2િવગૂઢચાિરણશ્ચા યાન્ અનાયાર્નાયર્ લ ગનઃ॥ ૬૪૩૪॥
MSS@6435@1ઉ કાેચપાિરતાષેક- ભાટસભુા ષતતરાથર્ચાૈયાશાઃ ।
MSS@6435@2ત ક્ષણમવે ગ્રાહ્યાઃ ષડ યકાલે ન લ ય તે॥ ૬૪૩૫॥
MSS@6436@1ઉ ક્રા તં ગિરકૂટલ ઘનસહં તે વજ્રસારા નખાસ્ તત્તજેશ્ચ તદૂ જતં
સ ચ નગાને્માથી િનનાદાે મહાન્ ।
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MSS@6436@2આલસ્યાદિવમુ ચતા ગિરગુહાં સહેન િનદ્રાલનુા સવ
િવશ્વજયૈકસાધન મદં લ ધં ન િક ચત્ કૃતમ્॥ ૬૪૩૬॥
MSS@6437@1ઉ ક્રા તાનામા મષાયાપેિરષ્ટાદ્ અ યાકાશં બભ્રુમુઃ પત્રવાહાઃ ।
MSS@6437@2મૂતાર્ઃ પ્રાણા નનૂમદ્યા યવેક્ષા- માસઃુ કાયં ત્યા જતા દા ણાસૈ્ત્રઃ॥ ૬૪૩૭॥
MSS@6438@1ઉ ક્રામદ્ ભશ્ચ યઃ પ્રાણૈઃ પ્રયતઃ શષ્ટસમંતઃ ।
MSS@6438@2 ચ તયને્ મનસા ગ ગાં સ ગ ત પરમાં લભેત્॥ ૬૪૩૮॥
MSS@6439@1ઉિ ક્ષપ્તં કરક કણદ્વય મદં બદ્ધા દૃઢં મખેલા યત્નને પ્ર તપાિદતા
મખુરયાેમર્ રયાેમૂર્કતા ।
MSS@6439@2આર ધે રભસાન્ મયા પ્રયસ ખ ક્ર ડા ભસારાે સવે
ચ ડાલ ત મરાવગુ ઠનપટકે્ષપં િવધત્તે િવધુઃ॥ ૬૪૩૯॥
MSS@6440@1ઉિ ક્ષપ્તં સ ખ વ તપૂિરતમખંુ મૂક કૃતં નપૂુરં કા ચીદામ
િન ત્તઘઘર્રરવં ક્ષપ્તં દુકૂલા તરે ।
MSS@6440@2સપુ્તાઃ પ જરસાિરકાઃ પિરજનાેઽ યાઘૂ ણતાે િનદ્રયા શૂ યાે રાજપથ તમાં સ
િનિવડા યેહ્યેિહ િનગર્ યતામ્॥ ૬૪૪૦॥
MSS@6441@1ઉિ ક્ષપ્તં સહ કાૈ શકસ્ય પુલકૈઃ સાકં મખુનૈાર્ મતં ભપૂાનાં
જનકસ્ય સશંયિધયા સાધ સમાસ્ફા લતમ્ ।
MSS@6441@2વૈદેહીમનસા સમં ચ સહસા કૃષં્ટ તતાે ભાગર્વ-
પ્રાૈઢાહંકૃ તક દલને ચ સમં ભગ્ ં તદૈશં ધનુઃ॥ ૬૪૪૧॥
MSS@6442@1ઉિ ક્ષપ્તબાહુદ શત- ભજુમૂલં ચૂતમુકુલ મમ સખ્યા ।
MSS@6442@2આકૃ યમાણ રાજ ત ભવતઃ પરમુચ્ચપદલાભઃ॥ ૬૪૪૨॥
MSS@6443@1ઉિ ક્ષપ્તમુ ચ્છ્ર ત સતાંશકુરાવલ બૈર્ ઉત્ત ભતાેડુ ભરતીવતરાં
શરાે ભઃ ।
MSS@6443@2શ્રદ્ધયેિનઝર્રજલવ્યપદેશમસ્ય િવ વક્તટેષુ પત ત સુ્ફટમ તર ક્ષમ્
॥ ૬૪૪૩॥
MSS@6444@1ઉિ ક્ષપ્તા અિપ દ તીદ્રઃૈ કાપેનૈઃ પત્તયઃ પરમ્ ।
MSS@6444@2તદસનૂહરન્ ખડ્ગઘાતૈઃ વસ્ય પુરઃ પ્રભાેઃ॥ ૬૪૪૪॥
MSS@6445@1ઉિ ક્ષ ય કિર ભદૂર્રાન્ મુક્તાનાં યાેિધનાં િદિવ ।
MSS@6445@2પ્રાિપ વાત્મ ભિદવ્યા ગ તવાર્ િવગ્રહૈમર્હી॥ ૬૪૪૫॥
MSS@6446@1ઉિ ક્ષ ય િટિટ્ટભઃ પાદાવા તે ભ ગભયાદ્ િદવઃ ।
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MSS@6446@2 વ ચત્તક પતાે ગવર્ઃ કસ્ય નાત્રાિપ િવદ્યતે॥ ૬૪૪૬॥
MSS@6447@1ઉિ ક્ષ યાલકમા લકાં િવલુ લતામાપા ડુગ ડસ્થલાદ્
િવ શ્લ યદ્વલયપ્રપાતભયતઃ પ્રાે લાસ્ય િક ચત્ કરાૈ ।
MSS@6447@2દ્વાર ત ભિનષ ણગાત્રલ તકા કેનાિપ પુ યાત્મના
માગાર્લાેકનદત્તદૃ ષ્ટરબલા ત કાલમા લ ગ્યતે॥ ૬૪૪૭॥
MSS@6448@1ઉિ ક્ષ યાેચ્ચૈઃ પ્રસુ્ફર તં રદા યામ્ ઈષાદ તઃ કુ જરં શાત્રવીયમ્ ।
MSS@6448@2શ ◌ૃ ગપ્રાેતપ્રા ષે યા બુદસ્ય પષં્ટ પ્રાપત્ સા યમવુ ધરસ્ય॥ ૬૪૪૮॥
MSS@6449@1ઉ ખાતં િનિધશ કયા ક્ષ તતલં માતા ગરેધાર્તવાે િન તીણર્ઃ
સિરતાપં ત ર્પતયાે યત્નને સસંિેવતાઃ ।
MSS@6449@2મ ત્રારાધનત પરેણ મનસા નીતાઃ મશાને િનશાઃ પ્રાપ્તઃ કાણવરાટકાેઽિપ
ન મયા ણેઽધનુા મા ભવ॥ ૬૪૪૯॥
MSS@6450@1ઉ ખાત ચ્છન્નસં યા ણકમલવનાે વ્યાેમકાસારમ યં મ યે મત્તાે
િનશીથાહ્વયવનમિહષાે મ વિવક્ષ ન્મમ ઃ ।
MSS@6450@2ત કાલાેદ્ ભદ્યમાનઃ સહ તનુ થુ ભ તારકાબુદુ્બદાૈઘૈસ્ ત માદેવાે જહીતે
કલુ ષતભવુનં ભીષણાે વા તપ કઃ॥ ૬૪૫૦॥
MSS@6451@1ઉ ખાતદૈવત મવાયતનં પુરારેર્ અ તાચલા તિરતસયૂર્ મવા તિરક્ષમ્ ।
MSS@6451@2હ મીરભૂભુ જ ગતે સરુવે મ િવશ્વં પ યા મ હાર મવ નાયકરત્નશૂ યમ્
॥ ૬૪૫૧॥
MSS@6452@1ઉ ખાતાન્ પ્ર તરાપેયન્ કુસુ મતાં શ્ચ વં લઘનૂ્ વધર્યન્ અત્યુચ્ચાન્
નમયન્ થનૂ્ િવદલયન્ િવશ્લષેયન્ સહંતાન્ ।
MSS@6452@2તી નાન્ ક ટિકનાે બિહિનયમયન્ વારાેિપતાન્ પાલયન્ માલાકાર ઇવ
પ્રયાેગકુશલાે રાજે્ય ચરં તષ્ઠ ત॥ ૬૪૫૨॥
MSS@6453@1ઉ ખાય ચત્તાપેવનાત્ સમુેધા-ે માલા કૃતા પુ તકિન કુટેષુ ।
MSS@6453@2કાવ્યદુ્રમાણામિધરાેિપતાનાં ફલં પરાં િન ર્ તમુન્નયામઃ॥ ૬૪૫૩॥
MSS@6454@1ઉ ખેલિ ત્રવલીતર ગતરલા રાેમાવલીશવૈલ- સ્ત્રગ્વ લયુર્વતી ધ્રવું
જનમનાેિનવાર્ણવારાણસી ।
MSS@6454@2અેતસ્યા યદુર તટ પિરસરે યદ્બાલ્યચાપલ્યયાેઃ સ્થાને
યાવૈન શ પક પત ચતાચૈત્યદ્વયં દૃ યતે॥ ૬૪૫૪॥
MSS@6455@1ઉતં્તસઃ કેિકિપચ્છૈમર્રકતવલય યામલે દાઃેપ્રકા ડે હારઃ
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સા દ્રે દ્રનીલૈ ર્ગમદર ચતાે વક્ત્રપત્રપ્રપ ચઃ ।
MSS@6455@2નીલા જૈઃ શખેરશ્રીર સતવસનતા ચેત્યભીકા ભસારે સ પ્રત્યેણેક્ષણાનાં
ત મરભરસખી વતર્તે વષેલીલા॥ ૬૪૫૫॥
MSS@6456@1ઉતં્તસકાૈતુકરસને િવલા સનીનાં લનૂાિન યસ્ય ન નખૈરિપ પ લવાિન ।
MSS@6456@2ઉદ્યાનમ ડનતરાે સહકાર સ વમ્ અ ગારકારકરગાેચરતાં ગતાેઽ સ॥ ૬૪૫૬॥
MSS@6457@1ઉતં્ત સતં ભા ત મખુપ્રભા ભર્ ન િક ચદ જં યદહાે તદસ્યાઃ ।
MSS@6457@2યુક્તં દશૃાવવે િવિધિવિધજ્ઞઃ કણર્દ્વયાલંકરણં ચકાર॥ ૬૪૫૭॥
MSS@6458@1ઉતં્તસીકૃતચ દ્રમાઃ સભજુગાન્ વીચીન્ પરાવતર્યન્ જ્યાે નાભ મિવલપેને
િનરવિધસ્ફ તે મિહ સ્થતઃ ।
MSS@6458@2પ્રે કચ્છ કરાેિટકાેિટહનનૈઃ વઃ સ ધુમુદ્ઘાષેયન્ન્ અત્ય તં પ થ
ગ જતાટ્ટહ સતાે દં્ર હસત્યણર્વઃ॥ ૬૪૫૮॥
MSS@6459@1ઉતં્તસષેુ નનતર્ ન ક્ષ તભુ ં ન પ્રેક્ષકૈલર્ ક્ષતઃ સાકા કં્ષ
લુિઠતાે ન ચ તનતટે લીલાવતીનાં ક્વ ચત્ ।
MSS@6459@2કષં્ટ ભાે શ્ચરમ તરેવ જલધેદવાદ્ િવશીણાઽભવત્ ખેલદ્વ્યાલકુલા
ગઘષર્ણપિરક્ષીણપ્રમાણાે મ ણઃ॥ ૬૪૫૯॥
MSS@6460@1ઉત્તપ્તાેઽયમુરંગમઃ શ ખતલચ્છાયાં સમાલ બતે વૈરં સાહ જકં
િવહાય ચ શખી મૂલં તરાેગર્ચ્છ ત ।
MSS@6460@2યાચ તે ચ જલં િનકુ જભવને ણાતુરાઃ સાિરકાસ્ તપ્તે વાિર ણ પ
ક િન મધપુા ત્ય વા શ્રય તે લતાઃ॥ ૬૪૬૦॥
MSS@6461@1ઉત્તમં પુ કરકે્ષતં્ર તારાક્ષતંે્ર ન મ યમમ્ ।
MSS@6461@2અધમં ચ કુ ક્ષતંે્ર પ્રભાસં વધમાધમમ્॥ ૬૪૬૧॥
MSS@6462@1ઉત્તમં પ્ર ણપાતને શરંૂ ભેદેન યાજેયેત્ । નીચમ પપ્રદાનને સમશ ક્ત
પરાક્રમૈઃ॥
MSS@6463@1ઉત્તમં સુ ચરં નવૈ િવપદાેઽ ભભવ ત્યલમ્ ।
MSS@6463@2રાહુગ્રસનસભંૂ તઃ ક્ષણં િવચ્છાયયેદ્ િવધુમ્॥ ૬૪૬૩॥
MSS@6464@1ઉત્તમં વા જતં િવત્તં મ યમં િપતુર જતમ્ ।
MSS@6464@2અધમં ભ્રા િવત્તં ચ સ્ત્રીિવત્તમધમાધમમ્॥ ૬૪૬૪॥
MSS@6465@1ઉત્તમઃ ક્લેશિવક્ષાેભં ક્ષમઃ સાેઢંુ ન હીતરઃ ।
MSS@6465@2મ ણરેવ મહાશાણઘષર્ણં ન તુ કણઃ॥ ૬૪૬૫॥
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MSS@6466@1ઉત્તમઃ ષટ્પદઃ પ્રાેક્તાે મ યમઃ પ ચ ભ તથા ।
MSS@6466@2કિનષ્ઠ તુ ચતુ ભઃ સ્યાદ્ અેવં સ્યુધ્રુર્વકા સ્ત્રધા॥ ૬૪૬૬॥
MSS@6467@1ઉત્તમકુલેઽિપ તઃ સવેાં િવદધા ત નીચલાેકસ્ય ।
MSS@6467@2વદ ત ચ વાચં નીચામ્ ઉદરેશ્વરપીિડતાે મત્યર્ઃ॥ ૬૪૬૭॥
MSS@6468@1ઉત્તમત ણપ્રકૃ તઃ પુલકાિદકસૂ ચતા યતનુસ ક્તઃ ।
MSS@6468@2સુ્ફટસિંનિહતિવભાવાે િનવાયર્તે કેન શ ◌ૃ ગારઃ॥ ૬૪૬૮॥
MSS@6469@1ઉત્તમપદાથર્ર સકાઃ સલુભા લાેકે ભવ ત સવઽિપ ।
MSS@6469@2દૂ ષતપદાથર્ર સકસ્ વ મવ મત વં પનુઃ કરટ॥ ૬૪૬૯॥
MSS@6470@1ઉત્તમભજંુગસગંમ- િન પ દિનત બચાપલ તસ્યાઃ ।
MSS@6470@2મ દર ગિરિરવ િવબુધૈર્ ઇત તતઃ કૃ યતે કાયઃ॥ ૬૪૭૦॥
MSS@6471@1ઉત્તમણર્ધનદાનશ કયા પાવકાે થ શખયા હૃિદસ્થયા ।
MSS@6471@2દેવ દગ્ધવસના સર વતી નાસ્યતાે બિહ પૈ ત લ જયા॥ ૬૪૭૧॥
MSS@6472@1ઉત્તમણર્મખંુ પ યન્ન્ અધમણા િહ્રયા નમન્ ।
MSS@6472@2 ત્યુ િવતયાેયુર્દ્ધસભં્રમં પિરલાેકતે॥ ૬૪૭૨॥
MSS@6473@1ઉત્તમવિનતૈકગ તઃ કર વ સરસીપયઃ સખીધૈયર્મ્ ।
MSS@6473@2આસ્ક દતાે ણા વં હ તનેવૈ શન્ હર સ॥ ૬૪૭૩॥
MSS@6474@1ઉત્તમ શ્ચ તતં કુયાર્ત્ પ્રાેક્તકાર તુ મ યમઃ ।
MSS@6474@2અધમાેઽશ્રદ્ધયા કુયાર્દ્ અકતાચ્ચિરતમ્ િપતુઃ॥ ૬૪૭૪॥
MSS@6475@1ઉત્તમ તાષેમાયા ત તદ ગં પાે યતે યિદ ।
MSS@6475@2 ક્ષઃ પ્રસીદ ત પ્રાયઃ પાદા ય ગને ન વયમ્॥ ૬૪૭૫॥
MSS@6476@1ઉત્તમસ્ય ક્ષણં કાપેાે મ યસ્ય પ્રહરદ્વયમ્ ।
MSS@6476@2અધમસ્ય વહાેરાત્રં પાિપષ્ઠાે નવૈ મુચ્યતે॥ ૬૪૭૬॥
MSS@6477@1ઉત્તમસ્યાિપ વણર્સ્ય નીચાેઽિપ ગ્ હમાગતઃ ।
MSS@6477@2પજૂનીયાે યથાયાેગ્યં સવર્દેવમયાેઽ ત થઃ॥ ૬૪૭૭॥
MSS@6478@1ઉત્તમસ્યાિપ વણર્સ્ય નીચાેઽિપ ગ્ હમાગતઃ ।
MSS@6478@2બાલાે વા યિદ વા દ્ધઃ સવર્સ્યા યાગતાે ગુ ઃ॥ ૬૪૭૮॥
MSS@6479@1ઉત્તમાઃ વગુણૈઃ ખ્યાતા મ યમાશ્ચ િપતુગુર્ણૈઃ ।
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MSS@6479@2અધમા માતુલસ્યાિપ શ્વશરુસ્યાધમાધમાઃ॥ ૬૪૭૯॥
MSS@6480@1ઉત્તમાઃ વા જતૈદ્રર્વ્યૈઃ િપતુિવત્તને મ યમાઃ ।
MSS@6480@2અધમા મા િવત્તને સ્ત્રીિવત્તનેાધમાધમાઃ॥ ૬૪૮૦॥
MSS@6481@1ઉત્તમા આત્મનઃ ખ્યાતાઃ િપતુઃ ખ્યાતાશ્ચ મ યમાઃ ।
MSS@6481@2અધમા માતુલાત્ ખ્યાતાઃ શ્વશરુાચ્ચાધમાધમઃ॥ ૬૪૮૧॥
MSS@6482@1ઉત્તમા ગાેદ્ભવા જૈ્ય ઠ્યાદ્ બ્રહ્મણશ્ચવૈ ધારણાત્ ।
MSS@6482@2સવર્સ્યવૈાસ્ય સગર્સ્ય ધમર્તાે બ્રાહ્મણઃ પ્રભુઃ॥ ૬૪૮૨॥
MSS@6483@1ઉત્તમાધમમ યાનાં શ્રાેતવં્ય વચનં બુધૈઃ ।
MSS@6483@2તત્ર ચાત્મિહતં ગ્રાહં્ય વ તવાક્યં યથા પઃ॥ ૬૪૮૩॥
MSS@6484@1ઉત્તમાધમમ યાિન બુદ્ વા કાયાર્ ણ પા થવઃ ।
MSS@6484@2ઉત્તમાધમમ યષેુ પુ ષષેુ િનયાજેયેત્॥ ૬૪૮૪॥
MSS@6485@1ઉત્તમાધમસસંક્તાૈ નન્ સદશૃ ત્તતામ્ ।
MSS@6485@2નાર ણાં શુ ચબાહ્યાનામ્ અ ગનાખ્યાં વ્યધાદ્ િવિધઃ॥ ૬૪૮૫॥
MSS@6486@1ઉત્તમાનાં વભાવાેઽયં પરદુઃખાસિહ તા ।
MSS@6486@2 વયં દુઃખં ચ સ પ્રાપ્તં મ યતેઽ યસ્ય વાયર્તે॥ ૬૪૮૬॥
MSS@6487@1ઉત્તમાનામિપ સ્ત્રીણાં િવશ્વાસાે નવૈ િવદ્યતે ।
MSS@6487@2રાજ પ્રયાઃ કૈરિવ યાે રમ તે મધપુૈઃ સહ॥ ૬૪૮૭॥
MSS@6488@1ઉત્તમાનુત્તમાનવે ગચ્છન્ હીનાંશ્ચ વજર્યન્ ।
MSS@6488@2બ્રાહ્મણઃ શ્રેષ્ઠતામે ત પ્રત્યવાયને શદૂ્રતામ્॥ ૬૪૮૮॥
MSS@6489@1ઉત્તમાનવે સવેેત પ્રાપ્તે કાલે તુ મ યમાન્ ।
MSS@6489@2અધમાં તુ ન સવેેત ય ઇચ્છેચ્ શ્રેય આત્મનઃ॥ ૬૪૮૯॥
MSS@6490@1ઉત્તમા ભજનાપેેતાન્ ન નીચૈઃ સહ વધર્યેત્ ।
MSS@6490@2કૃશાેઽિપ િહ િવવેકજ્ઞાે યા ત સશં્રયણીયતામ્॥ ૬૪૯૦॥
MSS@6491@1ઉત્તમાશ્ચાત્મના ખ્યાતાઃ િપત્રા ખ્યાતાશ્ચ મ યમાઃ ।
MSS@6491@2અધમા માતુલૈઃ ખ્યાતાઃ શ્વશરૈુશ્ચાધમાધમાઃ॥ ૬૪૯૧॥
MSS@6492@1ઉત્તમા તા જકાઃ પ્રાેક્તાઃ પારસીકાઃ સમુદ્ર ઃ ।
MSS@6492@2કાેક્કાણાખતલાણાશ્ચ તથા સાૈરાષ્ટ્ર હયાઃ॥ ૬૪૯૨॥
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MSS@6493@1ઉત્તમે તુ ક્ષણં કાપેાે મ યમે ઘિટકાદ્વયમ્ ।
MSS@6493@2અધમે સ્યાદહાેરાત્રં ચા ડાલે મરણા તકઃ॥ ૬૪૯૩॥
MSS@6494@1ઉત્તમનેાેત્તમં સવ મનુ યાણાં પ્રયત્નતઃ ।
MSS@6494@2અદષૃ્ટમીક્ષ્ય સવષાં વક્તવ્યં સિુવચક્ષણૈઃ॥ ૬૪૯૪॥
MSS@6495@1ઉત્તમે િવઘ્નવત્તા ત અધમાે દુઃખભાજનમ્ ।
MSS@6495@2ત માત્ સવર્ત્ર યાેગ્ય વાચ્ શ્રેષ્ઠાે વૈ મ યમઃ તઃ॥ ૬૪૯૫॥
MSS@6496@1ઉત્તમૈઃ સહ સ ગને કાે ન યા ત સમુન્ન તમ્ ।
MSS@6496@2મૂધ્નાર્ ણાિન ધાયર્ તે ગ્ર થતૈઃ કુસમુૈઃ સહ॥ ૬૪૯૬॥
MSS@6497@1ઉત્તમૈઃ સહ સાંગત્યં પ ડતૈઃ સહ સકંથામ્ ।
MSS@6497@2અલુ ધૈઃ સહ મત્ર વં કુવાર્ણાે નાવસીદ ત॥ ૬૪૯૭॥
MSS@6498@1ઉત્તમૈઃ સહ સાંગત્યં યત્ પ્રાજ્ઞૈઃ સત્યવાિદ ભઃ ।
MSS@6498@2બ ધનસ્થાેઽિપ તષે્ઠત ન તુ રાજે્ય નરાધમૈઃ॥ ૬૪૯૮॥
MSS@6499@1ઉત્તમૈઃ વીકૃતાે નીચાે નીચ અેવ ન ચાેત્તમઃ ।
MSS@6499@2ભૈરવાિધ ષ્ઠતઃ શ્વા તુ કદા ચન્ નવૈ કેસર ॥ ૬૪૯૯॥
MSS@6500@1ઉત્તમૈરનનુજ્ઞાતં કાય નેચ્છેચ્ચ તૈઃ સહ ।
MSS@6500@2દેવૈઃ સાકં સધુાપાનાદ્ રાહાે છન્નં શરાે યતઃ॥ ૬૫૦૦॥
MSS@6501@1ઉત્તમૈ ત્તમૈિનતં્ય સબં ધાનાચરેત્ સહ ।
MSS@6501@2િનનીષુઃ કુલમુ કષર્મ્ અધમાનધમાં ત્યજેત્॥ ૬૫૦૧॥
MSS@6502@1ઉત્તમાે ના તવક્તા સ્યાદ્ અધમાે બહુભાષકઃ ।
MSS@6502@2ન િહ વણ વિન તાદગૃ્ યાદક્ૃ કાંસ્યે પ્ર યતે॥ ૬૫૦૨॥
MSS@6503@1ઉત્તમાેઽિપ કુલ ેઽિપ મનુ યઃ સવર્લાેકમિહતાેઽિપ બુધાેઽિપ ।
MSS@6503@2દાસતાં ભજ ત યાં ભજમાનસ્ તાં ભજ ત ગ ણકાં િકમુ સ તઃ॥ ૬૫૦૩॥
MSS@6504@1ઉત્તમાેઽ યધમસ્યસ્યાદ્ યાચ્ઞાનમ્રકરઃ ક્વ ચત્ ।
MSS@6504@2કાૈ તુભાદ િન રત્નાિન યયાચે હિરર બુિધમ્॥ ૬૫૦૪॥
MSS@6505@1ઉત્તમાેઽપ્રા થતાે દત્તે મ યમઃ પ્રા થતઃ પનુઃ ।
MSS@6505@2યાચકૈયાર્ચ્યમાનાેઽિપ દત્તે ન વધમાધમઃ॥ ૬૫૦૫॥
MSS@6506@1ઉત્તમાે મ યમાે નીચાેઽધમાે ભ્રા ગુણનૈર્રઃ ।
MSS@6506@2ક યાસ્ત્રીભ ગનીભાગ્યાે નરાેઽધમતમાે મતઃ॥ ૬૫૦૬॥
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MSS@6507@1ઉત્તમાે રસવાદશ્ચ ધાતવુાદશ્ચ મ યમઃ ।
MSS@6507@2અધમાે મ ત્રવાદશ્ચ મ યાવાદાેઽધમાધમઃ॥ ૬૫૦૭॥
MSS@6508@1ઉત્તર ગય કુર ગલાેચને લાેચને કમલગવર્માેચને ।
MSS@6508@2અ તુ સુ દિર ક લ દન દની- વી ચડ બરગભીરમ બરમ્॥ ૬૫૦૮॥
MSS@6509@1ઉત્તરતશ્ચ મધૂકાદ્ અિહિનલયઃ પ શ્ચમાેત્તરે તાેયમ્ ।
MSS@6509@2પિરહૃત્ય પ ચહ તાન્ અધાર્ષ્ટમપાૈ ષં વાચ્યમ્॥ ૬૫૦૯॥
MSS@6510@1ઉત્તર ત િવિનક યર્ પ વલં ગાઢપ કમ તવાિહતાતપાઃ ।
MSS@6510@2દં ષ્ટ્રણાે વનવરાહયૂથપા દષ્ટભ ગુર બસા કુરા ઇવ॥ ૬૫૧૦॥
MSS@6511@1ઉત્તરાદુત્તરં વાક્યમ્ ઉત્તરાદેવ યતે ।
MSS@6511@2સુ ષ્ટગુણસ પન્નાદ્ બી દ્ બીજ મવાપરમ્॥ ૬૫૧૧॥
MSS@6512@1ઉત્તરાપથકા તાનાં િક બ્રૂમાે રામણીયકમ્ ।
MSS@6512@2યાસાં તષુારસભંેદે ન લાય ત મખુા બુજમ્॥ ૬૫૧૨॥
MSS@6513@1ઉત્તર યિવનયાત્ ત્રપમાણા ધતી િકલ તદ ક્ષણમાગર્મ્ ।
MSS@6513@2આવિરષ્ટ િવકટેન િવવાેઢુર્ વક્ષસવૈ કુચમ ડલમ યા॥ ૬૫૧૩॥
MSS@6514@1ઉત્તરેણ િકમાત્મવૈ પ ચબાણા ગ્ સા ક્ષકમ્ ।
MSS@6514@2તવ સખ્યૈ મયા દત્તાે ન સવે્યઃ સિેવતા રહઃ॥ ૬૫૧૪॥
MSS@6515@1ઉત્તરેણ સદા કાય પ્રાણસ્ય ન િવરાેધકમ્ ।
MSS@6515@2સગં્રામેણ િવના કાય ન લકં્ષ્ય દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫૧૫॥
MSS@6516@1ઉત્તાનફલલુ ધાનાં વરં રા પે િવનઃ ।
MSS@6516@2ન તુ ત વા મન તીવ્રપિરક્લેશઃૈ ફલ ત યે॥ ૬૫૧૬॥
MSS@6517@1ઉત્તાનાઃ ક ત વે લતાઃ ક ત રયાદાભુગ્ મ યાઃ ક ત ક્ષપ્તાેિ ક્ષપ્તિવકુ ચતાઃ
ક ત ભુ તાૈયર્િત્રકાનુક્રમાત્ ।
MSS@6517@2ક પા તષેુ મહાનટસ્ય ઝિટ ત પ્રક્રા તચક્રભ્ર મ- ભ્રા તાૈ
કેવલમ ગ્ હાસગરલૈલખાત્રયં પાતુ વઃ॥ ૬૫૧૭॥
MSS@6518@1ઉત્તાનામપુધાય બાહુલ તકામેકામપા ગ શ્રતામ્ અ યામ યલસાં િનધાય
િવપુલાભાેગે િનત બસ્થલે ।
MSS@6518@2નીવી ં િક ચદવશ્લથાં િવદધતી િનશ્વાસલાેલાલકા
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ત પાે પીડન તયર્ગુન્નતકુચં િનદ્રા ત શાતાેદર ॥ ૬૫૧૮॥
MSS@6519@1ઉત્તાનાેચ્છૂનમ ડૂકપાિટતાેદરસિંનભે ।
MSS@6519@2ક્લેિદિન સ્ત્રીવ્રણે સ ક્તરકૃમેઃ કસ્ય યતે॥ ૬૫૧૯॥
MSS@6520@1ઉત્તાનાે લિપતપ્રતાિરતનવશ્રાતે્રૈઃ કથં ભાવ્યતાં
વાક્પ્રતં્યશિનવે શતા ખલજગત્ત વા કવીનાં કલા ।
MSS@6520@2ર યાગતર્િવગાહનાદ્ભુતકૃતૈગાર્હ્યઃ ક્વ રત્નાકરાે
યસ્યા તઃશફરાધમાનનતટ મ જિદ્ગર દ્રાઃ શ્રયઃ॥ ૬૫૨૦॥
MSS@6521@1ઉત્તાનાૈ ચરણાૈ કૃ વા ઊ સસં્થાૈ પ્રયત્નતઃ ।
MSS@6521@2ઊ મ યે તથાેત્તાનાૈ પાણી પદ્માસનં વદમ્॥ ૬૫૨૧॥
MSS@6522@1ઉત્તારકમ ત નગ્ધં ભ્રૂક્ષપેવશવ ત ચ ।
MSS@6522@2સદા મખુસં્થ મતં્ર ચને્ નતે્રેણ ચપલને િકમ્॥ ૬૫૨૨॥
MSS@6523@1ઉત્તારય ત િવપત્તાવ્ ઇ ત ધનવત્તામપેક્ષતે ક્ષ તપઃ ।
MSS@6523@2ચેન્નેહ તદુપયાેગસ્ તં િનયતં િવત્તસચંયાે રાેગઃ॥ ૬૫૨૩॥
MSS@6524@1ઉત્તાલતાટકાે પાતદશર્નેઽ યપ્રક પતઃ ।
MSS@6524@2િનયુક્ત ત પ્રમાથાય સૈ્ત્રણને િવ ચિક સ ત॥ ૬૫૨૪॥
MSS@6525@1ઉત્તાલતાલીવનસ પ્ર ત્ત- સમીરસીમ તતકેતક કાઃ ।
MSS@6525@2આસિેદરે લાવણસૈ ધવીનાં ચમૂચરૈઃ કચ્છભવુાં પ્રદેશાઃ॥ ૬૫૨૫॥
MSS@6526@1ઉત્તાલાપીતહાલારસિવવશમનાે ત્તતાલા કસીર-
પ્રાે ખાતાકૃષ્ટકાલાગુ ચર ચઃ સ્ત્રાેતસાને્માદશીલા ।
MSS@6526@2અચ્છ ડીદ્વ પવ દ ભવદ ખલચલ કા દશીકાેગ્રનક્રા કા લ દ વાેઽ તુ
સદં િપતસકૃુતચયાેદ્રકે દ કૃતનૈાઃ॥ ૬૫૨૬॥
MSS@6527@1ઉત્તાલાલકભ જનાિન કબર પાશષેુ શક્ષારસાે દ તાનાં પિરકમર્
નીિવનહનં ભ્રૂલાસ્યયાેગ્યાગ્રહઃ ।
MSS@6527@2 તયર્ગ્લાેચનચે ષ્ટતાિન વચસાં છેકાે ક્તસકં્રા તયઃ સ્ત્રીણાં લાય ત
શશૈવે પ્ર તકલં કાેઽ યષે કે લક્રમઃ॥ ૬૫૨૭॥
MSS@6528@1ઉ ત્તષ્ઠ ક્ષણમેકમુદ્વહ સખે દાિરદ્ર્યભારં ગુ ં શ્રા ત તાવદહં
ચરાન્ મરણજં સવેે વદ યં સખુમ્ ।
MSS@6528@2ઇત્યુક્તાે ધનવ જતને િવદુષા ગ વા મશાનં શવાે દાિરદ્ર્યાન્ મરણં
વરં સખુ મ ત જ્ઞા વા સ તૂ ણી ં સ્થતઃ॥ ૬૫૨૮॥
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MSS@6529@1ઉ ત્તષ્ઠ ત નમ ત વ ણક્ ચ્છ ત કુશલં દદા ત ચ સ્થાનમ્ ।
MSS@6529@2િનકે્ષપપા ણમાપ્તં દૃ ટ્વા ધ યા કથાં કુ તે॥ ૬૫૨૯॥
MSS@6530@1ઉ ત્તષ્ઠ દૂ ત યામાે યામાે યાત તથાિપ નાયાતઃ ।
MSS@6530@2યાતઃ પરમિપ વજ્ે િવતનાથાે ભવેત્ તસ્યાઃ॥ ૬૫૩૦॥
MSS@6531@1ઉ ત્તષ્ઠ ત્યા રતા તે ભરમુરગપતાૈ પા ણનૈકેન કૃ વા વા ચા યને
વાસાે િવગ લતકબર ભારમંસે વહ ત્યાઃ ।
MSS@6531@2ભૂય ત કાલકા ત દ્વગુ ણતસરુતપ્રી તના શાૈિરણા વઃ શ યામા લ ગ્ય નીતં
વપુરલસલસદ્બાહુ લ યાઃ પનુાતુ॥ ૬૫૩૧॥
MSS@6532@1ઉ ત્તષ્ઠમાન તુ પરાે નાપેેક્ષ્યઃ પ ય મચ્છતા ।
MSS@6532@2સમાૈ િહ શષ્ટૈરા ાતાૈ વ સ્યર્ તાવામયઃ સ ચ॥ ૬૫૩૨॥
MSS@6533@1ઉ ત્તષ્ઠ યિદ વ તી ં મા મચ્છ સ તમાનય ।
MSS@6533@2અહં નેતુમશક્યાિપ સદૂુર મદમ તરમ્॥ ૬૫૩૩॥
MSS@6534@1ઉ ત્તષ્ઠ વ સતે્ય તાયમાનં વચાે િનશ યાે થતમુ થતઃ સન્ ।
MSS@6534@2દદશર્ રા જનની મવ વાં ગામગ્રતઃ પ્રસ્રિવણીં ન સહમ્॥ ૬૫૩૪॥
MSS@6535@1ઉ ત્તષ્ઠારાત્ તરાૈ મે ત ણમમ તરાેઃ શ ક્તરારાેહણ કા સાક્ષાદાખ્યા મ
મુગ્ધે તર ણ મહ રવેરાખ્યયા કા ર તમ ।
MSS@6535@2વાતયં નાપૈ્રસ ગે કથમિપ ભિવતા નાવયાેઃ સગંમાથાર્ વાતાર્પી ત
મતાસ્યં જત ગરમ જતં રાધયારાધયા મ॥ ૬૫૩૫॥

MSS@6536@1ઉ ત્તષ્ઠાે ત્તષ્ઠ િક શષેે પ્રાપ્તે પિરભવે નવે ।
MSS@6536@2અદ્ય વૈ િનભર્યા લ કાં પ્રિવષ્ટાઃ સયૂર્ર મયઃ॥ ૬૫૩૬॥
MSS@6537@1ઉત્તીણર્ભારલઘનુા યલઘૂલપાૈઘ- સાૈિહત્યિનઃસહતરેણ તરાેરધ તાત્ ।
MSS@6537@2રાેમ થમ થરચલદુ્ગ સા નમાસાં ચકે્ર િનમીલદલસકે્ષણમાૈક્ષકેણ
॥ ૬૫૩૭॥
MSS@6538@1ઉત્તીયર્ દ ક્ષણે પવૂ પશ્ચાદ્ વામેઽ તિન દતાઃ ।
MSS@6538@2કૈ શ્ચત્ કૃ ણાે ગશ્ચૈકઃ કૈ શ્ચત્ સવઽિપ નાદતૃાઃ॥ ૬૫૩૮॥
MSS@6539@1ઉત્તીયર્ ષ્ઠતાે યા ત વેષ્ટનં વાકરાે ત ચેત્ ।
MSS@6539@2 વસ્થસ્ય વેષ્ટનપ્રા પ્તઃ સભયસ્ય ભયં હરેત્॥ ૬૫૩૯॥
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MSS@6540@1ઉત્તુ ગપીવરકુચદ્વયપીિડતા ગમ્ આ લ ગતઃ પુલિકતને ભજેુન રત્યા ।
MSS@6540@2શ્રીમઞ્ જગ ત મદયન્ નયના ભરામઃ કામાેઽયમે ત મદઘૂ ણતનતે્રપદ્મઃ
॥ ૬૫૪૦॥
MSS@6541@1ઉત્તુ ગમત્તમાત ગમ તક ય તલાેચનઃ ।
MSS@6541@2આસન્ન્ઽઅેિપ ચ સાર ગે ન વા છાં કુ તે હિરઃ॥ ૬૫૪૧॥
MSS@6542@1ઉત્તુ ગવાતાયનગાપેુરા ણ ગ્ હા ણ િવત્તાિન દુર જતાિન ।
MSS@6542@2ક્ષણાદધઃપાતકરા ણ હ ત ચતા તથેરસ્ય િનરથર્કાિન॥ ૬૫૪૨॥
MSS@6543@1ઉત્તુ ગશલૈ શખર સ્થતપાદપસ્ય કાકઃ કૃશાેઽિપ ફલમાલભતે
સપક્ષઃ ।
MSS@6543@2 સહઃ પ્રચ ડગજકુ ભિવદારકાેઽિપ ઉ ચ્છષ્ટમવે લભતે ખલુ
પક્ષહીનઃ॥ ૬૫૪૩॥
MSS@6544@1ઉત્તુ ગશલૈ શખરાશ્રયણને કે ચદ્ ઉદ્દામવી ચવ લતાઃ સિરતાે ભવ ત ।
MSS@6544@2અ યે પુણજર્લકના ણલાેષ્ટપાતાદ્ અ ભાેમુચાં પય સ ન ક્ષયમા ુવ ત
॥ ૬૫૪૪॥
MSS@6545@1ઉત્તુ ગશલૈ શખરે નનુ પાદપસ્ય કાકાેઽિપ પક્વફલમાલભતે સપક્ષઃ ।
MSS@6545@2 સહાે બલી ગજિવદારણદા ણાેઽિપ સીદત્યહાે ત તલે િનજપક્ષહીનઃ॥ ૬૫૪૫॥
MSS@6546@1ઉત્તુ ગ તનપવર્તાદવતરદ્ગ ગવે હારાવલી રાેમાલી નવનીલનીરજ ચઃ
સયંે ક લ દાત્મ ।
MSS@6546@2 તં તીથર્ મદં સપુુ યજનકં યત્રાનયાેઃ સગંમશ્ ચ દ્રાે મ જ ત
લા છનાપહૃતયે નનંૂ નખાંકચ્છલાત્॥ ૬૫૪૬॥
MSS@6547@1ઉત્તુ ગ તનપવર્તૈ તનુ હૈ રાેમાવલીભૂ હૈઃ કા ચીક
કણનપૂુર વિનપરૈહાર્રાવલીવાગુરૈઃ ।
MSS@6547@2ભ્રૂચાપને કટાક્ષિવ તરશરૈઃ ક દપર્દાવાનલૈર્ બાલા ખેલ ત પારધં
િનજગુણૈઃ કામી ગાે બ યતે॥ ૬૫૪૭॥
MSS@6548@1ઉત્તુ ગ તનભરતા તતા તમ યં િવ શ્લ યદ્ઘનકચવા તવા તસનૂમ્ ।
MSS@6548@2વક્રા જભ્રમદ લભીતભીતનતે્રં મુગ્ધાક્ષી મમ ધુિર મ દમ દમે ત
॥ ૬૫૪૮॥
MSS@6549@1ઉત્તુ ગ તનભાર અેશ તરલે નતે્રે ચલે ભ્રૂલતે રાગા ધષેુ
તદાેષ્ઠપ લવ મદં કુવર્ તુ નામ વ્યથામ્ ।
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MSS@6549@2સાૈભાગ્યાક્ષરપ ક્તરેવ લ ખતા પુ પાયુધને વયં મ યસ્થાિપ કરાે ત
તાપમિધકં રાેમાવલી કેન સા॥ ૬૫૪૯॥
MSS@6550@1ઉત્તુ ગ તનમ ડલાદવતરદ્ગ ગવે હારાવલી રાેમાલી નવનાલનીરદ ચઃ
સયંે ક લ દાત્મ ।
MSS@6550@2 તં તીથર્ મદં સપુુ યજનકં યત્રાવયાેઃ સગંમશ્ ચ દ્રાે મ જ ત
લા છનાપહૃદયે નનંૂ નખાંકચ્છલાત્॥ ૬૫૫૦॥
MSS@6551@1ઉત્તુ ગ તનમ ડલાપેિરલસ પ્રાલ બમુક્તામણેર્
અ ત બ બત મ દ્રનીલિનકરચ્છાયાનુકાિરદુ્ય ત ।
MSS@6551@2લ વ્યાજમપુેત્ય નમ્રવદના પષં્ટ મુરારેવર્પુઃ પ ય તી મુિદતા
મુદેઽ તુ ભવતાં લ મીિવવાહાે સવે॥ ૬૫૫૧॥
MSS@6552@1ઉત્તુ ગ તનશલૈદુ તરમુરાે િન ા તના ભસ્થલી ભીમં દેહવનં
સુ્ફરદ્ભજુલતં રાેમા લ લાકુલમ્ ।
MSS@6552@2વ્યાધઃ પ ચશરઃ િકરત્ય તતરાં તી ણાન્ કટાક્ષાશગુાંસ્ તન્મે બ્રૂિહ
મનઃકુર ગ શરણં કં સાપં્રતં યાસ્ય સ॥ ૬૫૫૨॥
MSS@6553@1ઉત્તુ ગાદિનલચલાંશકુા તટા તાચ્ ચેતાે ભઃ સહ ભયદ શનાં પ્રયાણામ્ ।
MSS@6553@2શ્રાેણી ભગુર્ ભરતૂણર્મુ પત ત્યસ્ તાેયષેુ દુ્રતતરમ ગના િનપેતુઃ॥ ૬૫૫૩॥
MSS@6554@1ઉત્તુ ગે કૃતસશં્રયસ્ય શખિર યુચ્ચાવચગ્રાવ ણ યગ્રાેધસ્ય િકમ
ગ તસ્ય વચસા શ્લાઘાસુ પયાર્ યતે ।
MSS@6554@2બ દુવાર્ સ પુરાકૃતઃ િકમથવા સ કમર્ણાં સચંયાે માગ
ક્ષિવપત્રશા ખિન જનાે યં પ્રા ય િવશ્રા ય ત॥ ૬૫૫૪॥

MSS@6555@1ઉત્તુ ગે િવભવદુ્રમસ્ય શખરે ભુ વા ફલં વેચ્છયા ત માત્
પ્ર ખ લતઃ પદા દ્વિધવશાદ્ ભ્રષ્ટાે િનરાલ બનઃ ।
MSS@6555@2પાતાલાેદરભીષણે બહુિવધક્લેશાેરગા યા સતે દાૈગર્ત્યાવટગભર્કે
િનપ તત શ્ચતં્ર યિદ પ્રા ણ ત॥ ૬૫૫૫॥
MSS@6556@1ઉત્તુ ગૈ ત ભઃ િકમે ભરફલૈરાકાશસં પ શ ભર્ ધ યાેઽસાૈ
િનતરામુલપૂિવટપાે નદ્યા તટે તષ્ઠ ત ।
MSS@6556@2અેવં યઃ કૃતબુ દ્ધ થતજલવ્યાલાેલવીચીવશાન્ મ જ તં જનમુદ્ધરા મ
યિદ વા તનેવૈ મ યહમ્॥ ૬૫૫૬॥
MSS@6558@1ઉ થાતવં્ય ગ્ તવં્ય યાેક્તવ્યં ભૂ તકમર્સુ ।
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MSS@6558@2ભિવ યતીત્યેવ મનઃ કૃ વા સતતમવ્યથૈઃ॥ ૬૫૫૮॥
MSS@6559@1ઉ થાનં તુ મનુ યાણાં દક્ષાણાં દૈવવ જતમ્ ।
MSS@6559@2અફલં દૃ યતે લાેકે સ યગ યપુપાિદતમ્॥ ૬૫૫૯॥
MSS@6560@1ઉ થાનં સયંમાે દાક્ષ્યમ્ અપ્રમાદાે તઃ તઃ ।
MSS@6560@2સમીક્ષ્ય ચ સમાર ભાે િવ દ્ધ મૂલં ભવસ્ય તત્॥ ૬૫૬૦॥
MSS@6561@1ઉ થાનં િહ નરે દ્રાણાં હ પ તરભાષત ।
MSS@6561@2રાજધમર્સ્ય યન્ મૂલં॥। ॥। ॥। ॥ ૬૫૬૧॥
MSS@6562@1ઉ થાનધીરઃ પુ ષાે વાગ્ધીરાનિધ તષ્ઠ ત ।
MSS@6562@2ઉ થાનધીરં વાગ્ધીરા રમય ત ઉપાસતે॥ ૬૫૬૨॥
MSS@6563@1ઉ થાનમ ભ ન ત સવર્ભૂતાિન ભારત ।
MSS@6563@2પ્રત્યકં્ષ ફલમશ્ન ત કમર્ણાં લાેકસા ક્ષકમ્॥ ૬૫૬૩॥
MSS@6564@1ઉ થાનયુક્તઃ સતતં પરેષામ તરૈષણે ।
MSS@6564@2આ યમા ાે ત નરઃ પરસ્યાત્મન અેવ ચ॥ ૬૫૬૪॥
MSS@6565@1ઉ થાનહીનાે રા િહ બુ દ્ધમાનિપ િનત્યશઃ ।
MSS@6565@2ધષર્ણીયાે િરપૂણાં સ્યાદ્ ભજંુગ ઇવ િનિવષઃ॥ ૬૫૬૫॥
MSS@6566@1ઉ થાનનેા તં લ ધમ્ ઉ થાનનેાસરુા હતાઃ ।
MSS@6566@2ઉ થાનને મહે દ્રણે શ્રૈ ઠ્યં પ્રાપં્ત િદવીહ ચ॥ ૬૫૬૬॥
MSS@6567@1ઉ થાનનેૈધયેત્ સ વમ્ ઇ ધનનેવે પાવકમ્ ।
MSS@6567@2 શ્રયાે િહ સતતાે થાયી દુબર્લાેઽિપ સમશ્નુતે॥ ૬૫૬૭॥
MSS@6568@1ઉ થાને સ યાનામ્ ઉ ત્તષ્ઠ ત યા ત તષેુ યાતષેુ ।
MSS@6568@2મતમ તરાિપ રાજ્ઞાે િવજ્ઞાયાશીઃપ્રદાે બિહ પૈ ત॥ ૬૫૬૮॥
MSS@6568@1ઉ થાિપતઃ સયં ત રે રશ્વૈઃ સા દ્ર કૃતઃ સ્ય દનવંશચકૈ્રઃ ।
MSS@6568@2િવ તાિરતઃ કુ જરકણર્તાલૈર્ નતે્રક્રમેણાપે રાેધ સયૂર્મ્॥ ૬૫૬૮॥
MSS@6569@1ઉ થા ય ભજુગી ં શ ક્ત મૂલવાતૈરધઃ સ્થતામ્ ।
MSS@6569@2સષુુ ા તગર્તાં પ ચચક્રાણાં ભેિદની ં શવામ્॥ ૬૫૬૯॥
MSS@6570@1ઉ થાય પ શ્ચમે યામે કૃતશાૈચઃ સમાિહતઃ ।
MSS@6570@2હુ વા ગ્ બ્રાહ્મણાંશ્ચાયર્ પ્રિવશચે્ચ શભુાં સભામ્॥ ૬૫૭૦॥
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MSS@6571@1ઉ થાયાે થાય પાપે વ ભરમ ત મ તમર્ દબુદ્ધયેર્દા તે નવૈેદ્વગેાે ન
શા તનર્ ચ ભવ ત ઘ્ ણા કુવર્તઃ કમર્ િન દ્યમ્ ।
MSS@6571@2તત્ િક નવૈ પ્રભાતે વલદનલસમા રાૈરવી નામ રાૈદ્ર
તી ણાયઃક લચક્રક્રકચપટુરવા રાજધાની યમસ્ય॥ ૬૫૭૧॥
MSS@6572@1ઉ થાયાે થાય બાેદ્ધવ્યં િકમદ્ય સકૃુતં કૃતમ્ ।
MSS@6572@2આયષુઃ ખ ડમાદાય રિવર તં ગ મ ય ત॥ ૬૫૭૨॥
MSS@6573@1ઉ થાયાે થાય બાેદ્ધવ્યં િકમદ્ય સકૃુતં કૃતમ્ ।
MSS@6573@2દતં્ત વા દાિપતં વાિપ વાક્ સત્યા વાિપ ભા ષતા॥ ૬૫૭૩॥
MSS@6574@1ઉ થાયાે થાય બાેદ્ધવ્યં મહદ્ભયમપુ સ્થતમ્ ।
MSS@6574@2મરણવ્યાિધશાેકાનાં િકમદ્ય િનપ ત ય ત॥ ૬૫૭૪॥
MSS@6575@1ઉ થાયાે થાય લીય તે દિરદ્રાણાં મનાેરથાઃ ।
MSS@6575@2બાલવૈધવ્યદગ્ધાનાં કુલસ્ત્રીણાં કુચા ઇવ॥ ૬૫૭૫॥
MSS@6576@1ઉ થાયાેન્નતવાસય ષ્ટ શખરે િવ તાિરતાકુ ચતં
બભ્ર પાદમુદ તકેસરસટઃ િક ચદ્ િવિનદ્રકે્ષણઃ ।
MSS@6576@2દૂરાદ ચતક ધરઃ શમવશાદ્ વ્યાધૂય પક્ષદ્વયં માન લાિનકરઃ
કુર ગકદશૃાં કાેકૂયતે કુકુ્કટઃ॥ ૬૫૭૬॥
MSS@6577@1ઉ થતા અેવ પજૂ્ય તે જનાઃ કાયાર્ થ ભનર્રૈઃ ।
MSS@6577@2શત્રવુત્ પ તતં કાે નુ વ દતે માનવં પનુઃ॥ ૬૫૭૭॥
MSS@6577A@1ઉ થતાગ્રચરણા થુ તની પુ પ લમપ ચ વતી તરાૈ ।
MSS@6577A@2મ યભ જનભયાપદેશતાે િનસ્ત્રપા દિયતક ઠમગ્રહીત્॥
MSS@6578@1ઉ થતાે િન શ કલાિનિધભર્વેદ્ અેતદ યમખુતુલ્યતાપ્તયે ।
MSS@6578@2પ્રાિપતાે મ લનભાવમેતયા લ જયા નભ સ યાત્યદૃ યતામ્॥ ૬૫૭૮॥
MSS@6579@1ઉ પ મણાનેર્યનયાે પ દ્ધ ત્ત બા પં કુ સ્થરતયા
િવરતાનુબ ધમ્ ।
MSS@6579@2અ મન્નલ ક્ષતનતાેન્નતભૂ મભાગે માગ પદાિન ખલુ તે િવષમીભવ ત
॥ ૬૫૭૯॥
MSS@6580@1ઉ પતતાેઽ ય તિરકં્ષ ગચ્છતાેઽિપ મહીતલમ્ ।
MSS@6580@2ધાવતઃ થવી ં સવા નાદત્તમપુ તષ્ઠ ત॥ ૬૫૮૦॥
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MSS@6581@1ઉ પત ત યદાકાશે િનપત ત મહીતલે ।
MSS@6581@2પ ક્ષણ તદિપ પ્રા યા નાદત્તમપુ તષ્ઠતે॥ ૬૫૮૧॥
MSS@6582@1ઉ પત તી ભ્રમ તી સા નમ તી ન લનેક્ષના ।
MSS@6582@2શ પાશતં િવત વાના ભ્રમર વ ભ્રમં વ્યધાત્॥ ૬૫૮૨॥
MSS@6583@1ઉ પત વ તિરકં્ષ વા પાતાલં પ્રિવશ તુ વા ।
MSS@6583@2ચર તુ વા િદશઃ સવાર્ હ્યદતં્ત નાપેલ યતે॥ ૬૫૮૩॥
MSS@6585@1ઉ પતેત્ સ દ્ દેશાદ્ વ્યાિધદુ ભક્ષપીિડતાત્ ।
MSS@6585@2અ યત્ર વ તું ગચ્છેદ્ વા વસદ્ે વા િનત્યમાિનતઃ॥ ૬૫૮૫॥
MSS@6586@1ઉ પ ત્તઃ પયસાં િનધવેર્પુરિપ ખ્યાતં સધુામ દરં પધર્ તે િવશદા
લતાભસરલા હારાવલીમંશવઃ ।
MSS@6586@2કા તા કૈરિવણી તવ પ્રયસખઃ શ ◌ૃ ગારસારઃ મરાે હં હાે ચ દ્ર
િકમત્ર તાપજનનં તાપાય યન્ મે ભવાન્॥ ૬૫૮૬॥
MSS@6587@1ઉ પ ત્તપિરપૂિરતાયાઃ િકમસ્યાઃ પાવના તરૈઃ ।
MSS@6587@2તીથાદકં ચ વિહ્નશ્ચ ના યતઃ શુ દ્ધમહર્તઃ॥ ૬૫૮૭॥
MSS@6588@1ઉ પ ત્તરેવ િવપ્રસ્ય મૂ તધર્મર્સ્ય શાશ્વતી ।
MSS@6588@2સ િહ ધમાર્થર્મુ પન્નાે બ્રહ્મભૂયાય ક પતે॥ ૬૫૮૮॥
MSS@6588A@1ઉ પ ત્તજર્મદ ગ્ તઃ સ ભગવાન્ દેવઃ િપનાક ગુ ઃ શાૈય યત્તુ ન
તદ્ ગરાં પ થ નનુ વ્યક્તં િહ ત કમર્ ભઃ ।
MSS@6588A@2ત્યાગઃ સપ્તસમુદ્રમુિદ્રતમહીિનવ્યાર્જદાનાવિધઃ
ક્ષ ત્રબ્રહ્મતપાેિનધેભર્ગવતઃ િક વા ન લાેકાેત્તરમ્॥
MSS@6589@1ઉ પ ત્તદવયજનાદ્ બ્રહ્મવાદ પઃ િપતા ।
MSS@6589@2સપુ્રસન્નાે વલા મૂ તરસ્યાં નેહં કરાે ત મે॥ ૬૫૮૯॥
MSS@6590@1ઉ પ ત્તમર્ તાં પ્રભાેયુર્ગિદને પ્રખ્યા ય િવશ્વાે સવે પૂ યાહશ્રુ તષુ
પ્ર સ દ્ધરિધકા પૂણ વયઃ પાૈ ષમ્ ।
MSS@6590@2કાકુ સ્થને સમં સપત્નકલહાે દૈવજ્ઞતા તાદશૃી કાક તને ગુણને
કા ચનમયે વ્યાપાિરતઃ પ જરે॥ ૬૫૯૦॥
MSS@6591@1ઉ પ ત્તમર્લયે સમુદ્રિનલયે પ થા તાે રાક્ષસસૈ્ તત્રત્યાનિપ હ ત
ચ દનત ં છ દ ત સાંયાિત્રકાઃ ।
MSS@6591@2વતર્ તે સિવધ સ્થતાશ્ચ સુ ખનઃ શાખાેટમખુ્યદુ્રમાસ્ તન્મ યે કૃ તન તુ
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તે ત કુલે યે નાપેયાેગક્ષમાઃ॥ ૬૫૯૧॥
MSS@6592@1ઉ પત્ત્યુ પન્ન શષ્ટા િવિવધગુણગણા યત્ર યા ત પ્રિટષ્ઠાં બાધને
પ્રાક્તનાનાં ન ચ િનયમિવિધનાર્િપ સખં્યાથર્દાને ।
MSS@6592@2ઊહઃ સવર્ત્ર યસ્ય સુ્ફર ત ચ સકલઃ સત્ય અેવાથર્વાદાે
મીમાંસાભાવમ ચત્ય ભનવમધનુા મૂ તરેષા વદ યા॥ ૬૫૯૨॥
MSS@6593@1ઉ પત્રવે દશૃાેઽ ચષા કુસુ મતવેે દાેઃ કરૈભા ગ ભઃ સારાેહેવ જટાટવી
ફલતુ વઃ શ્રેયાે ભવાનીપતેઃ ।
MSS@6593@2ય પયર્ તિવવ તનઃ સરુસિર પૂરસ્ય ભૂિરસુ્ફરત-્ ફેનાે ડૂકિવલાસમ ચ ત
િવધે ર્ ણાર્ કપાલાવલી॥ ૬૫૯૩॥
MSS@6594@1ઉ પથા દુનર્દાઃ કે ચદ્ બહુભ ગભ્રમાિવલાઃ ।
MSS@6594@2તટસ્થાનિપ િનઘ્ન ત તરસા ભન્નસતેવઃ॥ ૬૫૯૪॥
MSS@6595@1ઉ પથને ક્વ ચદ્ યા ત ક્વ ચન્ માગણ ગચ્છ ત ।
MSS@6595@2મુહુ ણાે મુહુઃ શીતશ્ચપલશ્ચપલાયતે॥ ૬૫૯૫॥
MSS@6596@1ઉ પદ્ય તે િવપદ્ય તે મ દ્વધાઃ દ્રજ તવઃ ।
MSS@6596@2પરાથર્બદ્ધકક્ષ્યાણાં તાદશૃામુદ્ભવઃ કુતઃ॥ ૬૫૯૬॥
MSS@6597@1ઉ પનં્ન સિુધયાં કુલે યદ ખલૈ ત્યક્તં બુધનૈર્ ક્ષણં યન્ નાે
િવ તમેકદાિપ સજુનૈયર્દ્યન્ન યુક્તં ખલૈઃ ।
MSS@6597@2દાૈગર્ત્યસ્ય તથાિવધસ્ય મહત તસ્યાિપ કેનાિપ નાે યદ્
દાના બુસિર પ્રવાહપ તતસ્યાકાિર હ તાપર્ણમ્॥ ૬૫૯૭॥
MSS@6598@1ઉ પન્નપિરતાપસ્ય બુ દ્ધભર્વ ત યાદશૃી ।
MSS@6598@2તાદશૃી યિદ પવૂ સ્યાત્ કસ્ય ન સ્યાન્મહાેદયઃ॥ ૬૫૯૮॥
MSS@6599@1ઉ પન્નપતુ્રમાત્રસ્ય પુંસઃ વગા ભવેદ્ વમ્ ।
MSS@6599@2િટિટ્ટભાે પાદનાદેવ મ દપાલાે િદવં યયાૈ॥ ૬૫૯૯॥
MSS@6600@1ઉ પન્ન મહ લાેકે વૈ જન્મપ્ર ત માનવમ્ ।
MSS@6600@2િવિવધા યપુવતર્ તે દુઃખાિન ચ સખુાિન ચ॥ ૬૬૦૦॥
MSS@6601@1તયાેરેકતરે માગ યદે્યનમ ભસનંયેત્ ।
MSS@6601@2ન સખંુ પ્રા ય સહૃં યેત્ ન દુઃખં પ્રા ય સં વરેત્॥ ૬૬૦૧॥
MSS@6602@1ઉ પન્નસ્ય રાેઃ શ ◌ૃ ગં વધર્માનસ્ય વધર્તે ।
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MSS@6602@2પ્રાથર્ના પુ ષસ્યવે તસ્ય માત્રા ન િવદ્યતે॥ ૬૬૦૨॥
MSS@6603@1ઉ પન્નાઃ સિરતાં હ્ર દેષુ સુ ચરં તત્રવૈ પુષ્ટા તતઃ પ્રાપ્તાઃ પ્રા ષ
સાગરં જલચરા તાસાં મખુાદેવ યે ।
MSS@6603@2 દ્વત્રૈરેવ િદનૈ ત મ ગલકુલસ્યાસાદ્ય કૂટસ્થતાં ય ત્યદ્ય ન
તે રહસ્યિપ કૃતાં નાદેયતાસકંથામ્॥ ૬૬૦૩॥
MSS@6604@1ઉ પન્ના બહવ તલષેુ સરસામ ભાે હાણાં ચયા યે
યા મ યિધપાનુકાિરરમણીવક્ત્રાપેમાનં ગતાઃ ।
MSS@6604@2નાભાૈ ભાૈમિરપાેર યત મહાપદ્મઃ સ કાેઽ યેકકાે
યસૈ્ત્રલાેક્યસમુદ્ભવપ્રભિવતજુર્ન્માવિન વં ગતઃ॥ ૬૬૦૪॥
MSS@6605@1ઉ પન્નામાપદં ય તુ સમાધત્તે સ બુ દ્ધમાન્ ।
MSS@6605@2વ ણ ે ભાયર્યા રઃ પ્રત્યક્ષે િનહ્નતુાે યથા॥ ૬૬૦૫॥
MSS@6606@1ઉ પન્નષેુ ચ કાયષુ મ તયર્સ્ય ન હીયતે ।
MSS@6606@2સ િન તર ત દુગાર્ ણ ગાપેી રદ્વયં યથા॥ ૬૬૦૬॥
MSS@6607@1ઉ પન્નાે ઘટ ચક્રવત્યર્ સ પનુવર્િહ્ન પ્રિવ ય વયા પ્રાતઃ
નાનપિરશ્રમેણ પયસાં પાનને તપં્ત તપઃ ।
MSS@6607@2આક્ર યાેન્નત નુ યન્ ગદશૃાં તષ્ઠિન્નત બસ્થલે
ક ઠાલ બતબાહુવ લકુચયાેઃ સીમાનમાસ્ક દ સ॥ ૬૬૦૭॥
MSS@6608@1ઉ પલસ્ય ચ પદ્મસ્ય મ સ્યસ્ય કુમુદસ્ય ચ ।
MSS@6608@2અેક તપ્રસતૂાનાં પં ગ ધઃ થક્ થક્॥ ૬૬૦૮॥
MSS@6609@1ઉ પલસ્ય િહ ર ક્તમા સાધાેઃ પરાપેકાિરતા ।
MSS@6609@2અસાધાેઃ ક ણાભાવઃ વભાવા સ્ત્રિવધા યથા॥ ૬૬૦૯॥
MSS@6610@1ઉ પ લવ ઇવ િકરણૈઃ કુસુ મત ઇવ તારકા ભરય મ દુઃ ।
MSS@6610@2ઉદયત્યુદયતટા તે સરુત િરવ શીતલચ્છાયઃ॥ ૬૬૧૦॥
MSS@6611@1ઉ પ યા મ દુ્રતમિપ સખે મિ પ્રયાથ િયયાસાેઃ કાલક્ષપંે કકુભસરુભાૈ
પવર્તે પવર્તે તે ।
MSS@6611@2શકુ્લાપા ગૈઃ સજલનયનૈઃ વાગતીકૃત્ય કેકાઃ પ્રત્યુદ્યાતઃ કથમિપ
ભવાન્ ગ તુમાશુ વ્યવસ્યેત્॥ ૬૬૧૧॥
MSS@6612@1ઉ પાતકં તિદહ દેવ િવચારણીયં નારાયણાે યિદ પતેદથવા સભુદ્રા ।
MSS@6612@2કાદ બર મદિવઘૂ ણતલાેચનસ્ય યુક્તં િહ લા ગલ તઃ પતનં
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થવ્યામ્॥ ૬૬૧૨॥
MSS@6613@1ઉ પાતકેતુિરવ મન્મથનાયકસ્ય વજ્રપ્રહાર ઇવ કે લલતાવનસ્ય ।
MSS@6613@2સહંારકાલ ઇવ પા થવધજૂનસ્ય ગ્રી મસ્ય ભા ત િદવસઃ સ ખ દૂિરતાશઃ
॥ ૬૬૧૩॥
MSS@6614@1ઉ પાતજં છદ્રમસાૈ િવવ વાન્ વ્યાદાય વક્ત્રાકૃ ત લાેકભી યમ્ ।
MSS@6614@2અત્તું જનાન્ ધૂસરર મરા શઃ સહાે યથા ક ણર્સટાેઽ યુદે ત॥ ૬૬૧૪॥
MSS@6615@1ઉ પાતાય ચ કાવ્યે દુ પશ્રુ તર ભનયે ચ નાટ ાનામ્ ।
MSS@6615@2 વસ્થાનામિપ યદ્વદ્ વ તા ધારા ધિરત્રી ત॥ ૬૬૧૫॥
MSS@6616@1ઉ પાદકબ્રહ્મદાત્રાેગર્ર યાન્ બ્રહ્મદઃ િપતા ।
MSS@6616@2બ્રહ્મજન્મ િહ િવપ્રસ્ય પ્રેત્ય ચેહ ચ શાશ્વતમ્॥ ૬૬૧૬॥
MSS@6617@1ઉ પાદનમપત્યસ્ય તસ્ય પિરપાલનમ્ ।
MSS@6617@2પ્રત્યથ લાેકયાત્રાયાઃ પ્રત્યકં્ષ સ્ત્રીિનબ ધનમ્॥ ૬૬૧૭॥
MSS@6618@1ઉ પાદય ત લાેકસ્ય પ્રી ત મલયમા તઃ ।
MSS@6618@2નનુ દા ક્ષ યસ પન્નઃ સવર્સ્ય ભવ ત પ્રયઃ॥ ૬૬૧૮॥
MSS@6619@1ઉ પાદયત્યલ મદં મનસાે િવષાદં સીદ સરાે હિનભં વદનં વદ યમ્ ।
MSS@6619@2જ્ઞા વા િનદાનમહમત્ર સમાનદુઃખા પ્રાણૈરિપ પ્રયતમે ભિવતું સમીહે
॥ ૬૬૧૯॥
MSS@6620@1ઉ પાદય તાે સરુતસ્ય િવઘં્ન પર પરાલાપસખંુ હર તી ।
MSS@6620@2સરંા ગણઃ કા મજનસ્ય ગાઢમ્ અ ણાેલર્લ બે સહસવૈ િનદ્રા॥ ૬૬૨૦॥
MSS@6621@1ઉ પાિદતા વય મયં યિદ તત્ તનૂ તાતને વા યિદ તદા ભ ગની ખલુ શ્રીઃ ।
MSS@6621@2યદ્ય યસગંમવતી ચ તદા પરસ્ત્રી તત્ત્યાગબદ્ધમનસઃ સિુધયાે ભવ ત
॥ ૬૬૨૧॥
MSS@6622@1ઉ પાદ્ય કૃિત્રમાન્ દાષેાન્ ધની સવર્ત્ર બા યતે ।
MSS@6622@2કૃતદાષેસહસ્રાેઽિપ િનધર્નઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૬૬૨૨॥
MSS@6623@1ઉ પાદ્ય પતુ્રાન ણાંશ્ચ કૃ વા ત્ત ચ તે યાેઽનુિવધાય કાં ચત્ ।
MSS@6623@2સ્થાને કુમાર ઃ પ્ર તપાદ્ય સવાર્ અર યસસં્થાે મુિનવદ્ બુભષૂેત્॥ ૬૬૨૩॥
MSS@6624@1ઉ પાદ્ય યત્ વયમિપ પ્રબલાનુરાગ- ભાજ તથાનુસરતાેઽિપ િદવાકરસ્ય ।
MSS@6624@2છાયા પ્રસપર્ ત સદૂુરમનને મ યે ક્ પં્ત તયા સદશૃમવે કુલીનતાયાઃ

594 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

॥ ૬૬૨૪॥
MSS@6625@1ઉ પુચ્છઃ પ્રમદાેચ્છ્વસદ્ વપુરધાેિવસ્રં સપક્ષદ્વયઃ
વૈરાે ફાલગ તક્રમેણ પિરતાે ભ્રા વા સલીલં મુહુઃ ।

MSS@6625@2ઉ ક ઠાલસકૂ જતઃ કલ તાં ભૂયાે િરરંસારસ- યગ્ભૂતાં ચટકઃ
પ્રયામ ભસરત્યુદ્વપેમાનઃ ક્ષણમ્॥ ૬૬૨૫॥
MSS@6626@1ઉ પુચ્છાનતધૂતપક્ષતતયાે ઝા કાિરણાે િવભ્રમૈર્ ઉદ્વાચ્યા તતચ ચવાે
લયવશાદુિ ક્ષપ્તપાદા મુહુઃ ।
MSS@6626@2પ ય તાે િનજક ઠકા ડમ લનાં કાદ બનીમુન્નત-
ગ્રીવા યણર્ મલ કલાપિવટપા ત્ય ત કેકા તઃ॥ ૬૬૨૬॥
MSS@6627@1ઉ પ્રવાલા યર યાિન વા યઃ સમુ્ફ લપ ક ઃ ।
MSS@6627@2ચ દ્રઃ પૂણર્શ્ચ કામને પા થદષૃ્ટેિવષં કૃતમ્॥ ૬૬૨૭॥
MSS@6628@1ઉ લુત્ય દૂરં પિરધૂય પક્ષા- વધાે િનર ક્ષ્ય ક્ષણબદ્ધલક્ષ્યઃ ।
MSS@6628@2મ યજેલં બુડ્ડ ત દત્તઝ પઃ સમ સ્યમુ સપર્ ત મ સ્યર કઃ॥ ૬૬૨૮॥
MSS@6629@1ઉ લુત્ય યઃ શખિરણં મદકુ ભકુ ભમ્ ઉદ્ ભદ્ય સાનુશતમાયતમુ લલ
ઘે ।
MSS@6629@2પ ચાનનાે િનયતયા જરયા ભભૂતઃ સાેઽયં કરાૈ લહ ત
િંહતલાેિહતાક્ષઃ॥ ૬૬૨૯॥

MSS@6630@1ઉ લુત્યા ગ્ હકાેણતઃ પ્રચ લતાઃ તાેકાગ્રજ ઘં તતાે
વક્ર વૈરપદક્રમૈ પગતાઃ િક ચચ્ચલ તાે ગલે ।
MSS@6630@2ભેકાઃ પૂ તિનપા તનાે મ ચ મચીત્યુન્મી લતાધક્ષણા
નક્રાકારિવદાિરતાનનપુટૈિનમર્ ક્ષકં કુવર્તે॥ ૬૬૩૦॥
MSS@6631@1ઉ લુત્યારાદધર્ચ દ્રણે લનૂે વક્ત્રેઽ યસ્ય ક્રાેધદષ્ટાેષ્ઠદ તે ।
MSS@6631@2સૈ યૈઃ ક ઠચ્છેદલીને કબ ધાદ્ ભૂયાે બ યે વ ગતઃ સા સપાણેઃ॥ ૬૬૩૧॥
MSS@6632@1ઉ ફાલં હેલયવૈ દુ્રતમ ભપતતઃ પવૂર્ વીધરાગ્રાદ્
ઉચ્ચૈર ચશ્ચપેટાહ ત ભિરવ હરે વાર્ તદ તી િવદ ણર્ઃ ।
MSS@6632@2રક્તાઃ કુ ભૈિવમુક્તા ઇવ સકલદશૃાં િવ મયં સદંધાનાઃ
સં યાશાેણ વષ તાઃ સપિદ િનપ તતા તારકા તાઃ સમ તાઃ॥ ૬૬૩૨॥
MSS@6633@1ઉ ફુ લકમલકેસર- પરાગગાૈરદ્યુતે મમ િહ ગાૈિર ।
MSS@6633@2અ ભવા છતં પ્ર સદ્ યતુ ભગવ ત યુ મ પ્રસાદેન॥ ૬૬૩૩॥
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MSS@6634@1ઉ ફુ લગ લપિરફુ લમખુારિવ દ- સાૈગ યલુ ધમધપુાકુલયા રતાંતે ।
MSS@6634@2સભંુગ્ પીનકુચચૂચુકયા તગાઢ- મા લ ગતાે ગિરજયા ગિરશઃ પનુાતુ
॥ ૬૬૩૪॥
MSS@6635@1ઉ ફુ લગ લૈરાલાપાઃ િક્રય તે દુમુર્ખૈઃ સખુમ્ ।
MSS@6635@2 ના ત િહ પનુઃ સ યક્ કિવરેવ કવેઃ શ્રમમ્॥ ૬૬૩૫॥
MSS@6636@1ઉ ફુ લતાિપચ્છમનાેરમશ્રીર્ માતુઃ તન ય તમખુારિવ દઃ ।
MSS@6636@2સચંાલયન્ પાદસરાે હાગં્ર કૃ ણઃ કદા યાસ્ય ત દકૃ્પથં મે॥ ૬૬૩૬॥
MSS@6637@1ઉ ફુ લપ કજિનષક્તલસદ્દિ્વરેફઃ િક ચ દ્વિનદ્રકુમુદાે કરસં તશ્રીઃ
।
MSS@6637@2આમૂલનદ્ધિવિવધાદ્ભુતમાલ્યમાલશ્ ચતં્ર ન કસ્ય તનુતે લ લત તમાલઃ
॥ ૬૬૩૭॥
MSS@6637A@1ઉ ફુ લપ કજવનં દદશર્ િવમલં સરઃ ।
MSS@6637A@2સ્ફાિટકં વનદેવીનામ્ ઇવ િવભ્રમદપર્ણમ્॥
MSS@6638@1ઉ ફુ લપદ્મવદનાં દલ કુવલયેક્ષણામ્ ।
MSS@6638@2બ ધૂકકમનીયાૈષ્ઠાં મ દાર તબક તનીમ્॥ ૬૬૩૮॥
MSS@6639@1 શર ષસકુુમારા ગી ં પ ચપુ પમયી મવ ।
MSS@6639@2અેકમવે જગ જૈત્રી ં મરેણ િવિહતા મષુમ્॥ ૬૬૩૯॥
MSS@6640@1ઉ ફુ લમાનસરસી હચા મ ય- િનયર્ન્મધવુ્રતભરદુ્ય તહાિરણી ભઃ ।
MSS@6640@2રાધાિવલાેચનકટાક્ષપર પરા ભર્ દષૃ્ટાે હિર તવ સખુાિન તનાેતુ કામમ્
॥ ૬૬૪૦॥
MSS@6641@1ઉ ફુ લર ય સહકાર રસાલબ ધાે કૂજ પકાવ લિનવાસ તથા િવધેિહ ।
MSS@6641@2ગુ જદ્ભ્રમદ્ભ્રમરક વિય બદ્ધ ણાે ના યાન્ પ્રયા ત
િપચુમ દકર ર ક્ષાન્॥ ૬૬૪૧॥
MSS@6642@1ઉ ફુ લસ્થલન લનીવનાદમુ માદ્ ઉદૂ્ધતઃ સર સજસભંવહ્ પરાગઃ ।
MSS@6642@2વાત્યા ભિવય ત િવવ તતઃ સમ તાદ્ આધત્તે કનકમયાતપત્રલ મીમ્॥ ૬૬૪૨॥
MSS@6643@1ઉ ફુ લા નવમા લકા મદય ત ઘ્રાણે દ્રયાહ્લાિદની તં ધૂસરમવે
િકશકુતરાેરા યામલં લકમ્ ।
MSS@6643@2આ ચ વ ત કદ બકાિન મધનુઃ પા ડૂિન મત્તાલયઃ સ્ત્રીણાં પીનઘન તનષેુ
કણવાન્ વેદઃ કરાેત્યા પદમ્॥ ૬૬૪૩॥
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MSS@6644@1ઉ ફુ લામલકાેમલાે પલદલ યામાય રામામનઃ- કામાય
પ્રથમાનિનમર્લગુણગ્રામાય રામાત્મને ।
MSS@6644@2યાેગા ઢમનુી દ્રમાનસસરાેહંસાય સસંારિવ- વંસાય સુ્ફરદાજેસે
રઘુકુલાેત્તંસાય પુંસે નમઃ॥ ૬૬૪૪॥
MSS@6645@1ઉ ફુ લાજુર્નસજર્વા સતવહ પાૈર ત્યઝંઝામ ત્ પ્રે
ખાેલ ખ લતે દ્રનીલશકલ નગ્ધા બુદશ્રેણયઃ ।
MSS@6645@2ધારા સક્તવસુધંરાસરુભયઃ પ્રાપ્તા ત અેવાધનુા
ઘમાર્ ભાેિવગમાગમવ્ય તકરશ્રીવાિહનાે વાસરાઃ॥ ૬૬૪૫॥
MSS@6646@1ઉ ફુ લૈબર્કુલૈલર્વ ગમુકુલૈઃ શફેા લકાકુડ્મલૈર્ નીલા ભાજેકુલૈ તથા
િવ ચિકલૈઃ ક્રા તં ચ કા તં ચ યત્ ।
MSS@6646@2ત મન્ સાૈરભધા દા િક મદં સાૈગ ધવ યં મુધા મ યે મુગ્ધ
કુસુ ભમુ ભ સ ભવને્ નવૈષૈ યુક્તઃ ક્રમઃ॥ ૬૬૪૬॥
MSS@6647@1ઉ સ ગે વા મ લનવસને સાૈ ય િન ક્ષ ય વીણાં મદ્ગાતે્રા કં િવર ચતપદં
ગેયમુદ્ગાતુકામા ।
MSS@6647@2ત ત્રીરાદ્રાર્ નયનસ લલૈઃ સારિય વા કથં ચદ્ ભૂયાેભૂયઃ વયમિપ
કૃતાં મૂચ્છર્નાં િવ મર તી॥ ૬૬૪૭॥
MSS@6648@1ઉ સ ગૈઃ સકૈતાનાં શકુિનશતપદ યાસરેખા િકતાનાં જ બૂષ ડાિન
નદ્યાે દધ ત પિરણમ લ બલ બાલકાિન ।
MSS@6648@2યત્તાેયા દાેલદાેલઃ પુલકય ત તનું તીરક તૂિરકૈણ-

પ્રક્રા તગ્ર થપણર્ગ્રસનપિરમલાે ક ધરાે ગ ધવાહઃ॥ ૬૬૪૮॥
MSS@6649@1ઉ સન્નચ્છિદ ચ્છ્વસદ્વ ૃ ત ગલદ્ ભ ત્ત ખલન્મ ડ લ ભ્રા ય કુ ડ લ
િહ ડદાખુ ખુર લપ્રક્ર િડભેકાવ લ ।
MSS@6649@2પ ચચ્ચમર્ચટાૈઘપક્ષ તપુટપ્રાર ધભાંભાંકૃ ત
શ્રીમ સનેકુલાવતંસ ભવતઃ શત્રાેિરવા મદ્ગહૃમ્॥ ૬૬૪૯॥
MSS@6650@1ઉ સન્નમાપણમમું દ્રક્ષ્યામાે િનમર્લૈઃ કદા નયનૈઃ ।
MSS@6650@2 ચ તામ ણકાચકણાૈ િવપર તગુણાગુણાૈ યત્ર॥ ૬૬૫૦॥
MSS@6651@1ઉ સન્નાે મધુર ત કાેિકલરવૈ સન્નમ ત્યેતદ ય્ ઉ સનં્ન મલયાિનલૈિરદમિપ
પ્રાગવે નીમહે ।
MSS@6651@2પા થા તુ યથ તાવતવૈ િક મ ત ભ્રા તા યિદ પ્રા ણ ત તાેકેનાિપ મનાેભવાે
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િવગલતુ પ્રાણષેુ શુ કાે ગ્રહઃ॥ ૬૬૫૧॥
MSS@6652@1ઉ સર ગક લતાે કટાર - ભા જરા ઉત ભયંકરભાલાઃ ।
MSS@6652@2સ તુ પાયકગણા જય તૈ વં ગામગાેહર મલાપ ઇલાવી॥ ૬૬૫૨॥
MSS@6653@1ઉ સપર્દૂ્ધમલખેા વ ષ તમ સ મના ગ્વસુ્ફ લ ગાયમાનૈર્ ઉદ્ભેદૈ તારકાણાં
િવય ત પિરગતે પ શ્ચમાશામપુેતા ।
MSS@6653@2ખેદેનવેાનતાસુ ખલદ લરસના વ જનીપ્રેયસીષુ પ્રાયઃ સં યાતપા ગ્
િવશ ત િદનપતાૈ દહ્યતે વાસરશ્રીઃ॥ ૬૬૫૩॥
MSS@6654@1ઉ સવાદિપ નીચાનાં કલહાેઽિપ સખુાયતે ।
MSS@6654@2કપદર્કાધર્લાભને કુશલાે બહુ મ યતે॥ ૬૬૫૪॥
MSS@6655@1ઉ સવાદુ સવં યા ત વગાર્ત્ વગ સખુાત્ સખુમ્ ।
MSS@6655@2શ્રદ્ધધાનાશ્ચ દા તાશ્ચ ધનાઢ ાઃ શભુકાિરણઃ॥ ૬૬૫૫॥
MSS@6656@1ઉ સવે વ્યસને પ્રાપ્તે દુ ભક્ષે શત્રુસકંટે ।
MSS@6656@2રાજદ્વારે મશાને ચ ય તષ્ઠ ત સ બા ધવઃ॥ ૬૬૫૬॥
MSS@6657@1ઉ સારણ પ્રયતયા પિર દ્ધસવર્- દ્વારે ગ્ હે િનરનુરાેધતયા વસ તઃ ।
MSS@6657@2સ પ લઘૂકૃતિધયાેઽપ્ર તઘપ્ર ત્તેર્ િધગ્ નતે ન રભસાિન્નયતેિનપાતમ્
॥ ૬૬૫૭॥
MSS@6658@1ઉ સાિરતાે હ સતદ િધ ત ભઃ કપાેલાદ્ અેકાવલી ભરવધૂત ઇવ તને યઃ ।
MSS@6658@2અ ગે વલ ધપિરભાેગસખુાેઽ ધકારાે ગ્ હ્ણા ત કેશરચનાસુ ષવે
નાર ઃ॥ ૬૬૫૮॥
MSS@6659@1ઉ સાયર્ કુ તલમપાસ્ય દુકૂલકૂલમ્ ઉન્ના ય બાહુલ તકામલસા ત યઃ ।
MSS@6659@2 વેદા બુ સક્તતનવઃ હય ત ય મૈ ત મૈ નમઃ સકૃુ તને મલયાિનલાય
॥ ૬૬૫૯॥
MSS@6660@1ઉ સાહઃ સ્યાદ્રસે હાસ્યે તાલે ક દુકસજં્ઞકે ।
MSS@6660@2વંશા ભ દ્ધકૃ પાદસ્ત્રયાેદશ મતાક્ષરઃ ।
MSS@6660@3લઘુદ્વયં િવરામા તં તાલે ક દુકસજં્ઞકે॥ ૬૬૬૦॥
MSS@6661@1ઉ સાહકારકસખીવચનૈિવધાય ભષૂાિવિધ કનકગાૈરતરા ગકેષુ ।
MSS@6661@2પ્રાણેશ્વરસ્ય સદનાય કૃતપ્રયાણા મુગ્ધા તથાિપ હૃિદ ક પભરં
બભ ત॥ ૬૬૬૧॥

598 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@6662@1ઉ સાહપ્રભુશ ક્ત યાં મ ત્રશ યા ચ ભારત ।
MSS@6662@2ઉપપન્નાે પાે યાયાદ્ િવપર તમતાેઽ યથા॥ ૬૬૬૨॥
MSS@6663@1ઉ સાહવ તઃ પુ ષા દુબર્લા બ લનં િરપુમ્ ।
MSS@6663@2હિન ય ત િહ સયંાતા તથૈતે પ ચ કુ જરમ્॥ ૬૬૬૩॥
MSS@6664@1ઉ સાહવ તાે િહ નરા ન લાેકે
MSS@6664@2સીદ ત કમર્ વ તદુ કરેષુ॥ ૬૬૬૪॥
MSS@6664@2॥। ॥।
MSS@6665@1ઉ સાહશ ક્તયુતિવક્રમધૈયર્રા શયા વે ત્ત ગાે પદ મવા પતરં સમુદ્રમ્ ।
MSS@6665@2વ મીકશ ◌ૃ ગસદશૃં ચ સદા નગે દં્ર લ મીઃ વયં તમપુયા ત
ન દ નસ વમ્॥ ૬૬૬૫॥
MSS@6666@1ઉ સાહશ ક્તહીન વાદ્ દ્ધાે દ ઘાર્મય તથા ।
MSS@6666@2 વૈરેવ પિરભૂયેતે દ્વાવ યેતાવસશંયમ્॥ ૬૬૬૬॥
MSS@6667@1ઉ સાહસ પન્નમદ ઘર્સતંૂ્ર િક્રયાિવિધજ્ઞં વ્યસને વસક્તમ્ ।
MSS@6667@2શરંૂ કૃતજ્ઞં દૃઢસાૈહૃદં ચ લ મીઃ વયં વા છ ત
વાસહેતાેઃ॥ ૬૬૬૭॥
MSS@6668@1ઉ સાહસ્ય પ્રભાેમર્ ત્રસ્યવંૈ શ ક્તત્રયં જગુઃ ।
MSS@6668@2આત્મનઃ સહૃુદશ્ચવૈ ત ન્મત્રસ્યાેદયાસ્ત્રયઃ॥ ૬૬૬૮॥
MSS@6669@1ઉ સાહા તશયં વ સ તવ બાલ્યં ચ પ યતઃ ।
MSS@6669@2મમ હષર્િવષાદા યામ્ આક્ર તં યુગપન્મનઃ॥ ૬૬૬૯॥
MSS@6670@1ઉ સાિહતા સકલશીધુમદેન વક્તુમ્ અધાિદતે નવવધૂરવલ બતહ્ર ીઃ ।
MSS@6670@2આલીજને વનપુસહૃંતવાક્યશષેા ભતુર્શ્ચકાર સિવશષેકુતૂહલ વમ્
॥ ૬૬૭૦॥
MSS@6671@1ઉ સાહાે ઝતમનસાં રાજ્ઞાં પિરમાે ષણાં જગીષૂણામ્ ।
MSS@6671@2િન પાયાે દ્વગ્ ાનાં સાધુશ્ચરકે સદા શકુનઃ॥ ૬૬૭૧॥
MSS@6672@1ઉ સાહાેદ્ધતિવભ્રમભ્રમરકવ્યા ત્તહારા તર-
ત્રુટ સતૂ્રિવમુક્તમાૈ ક્તકભરઃ સક્તઃ તનાે સ ગયાેઃ ।
MSS@6672@2વક્ત્રે દુચ્યુતસતંતા તકણાકારશ્ચકાર ક્ષણં તસ્યા
ત્તરસશ્રમાેિદતઘન વેદા બુ બ બ શ્રયમ્॥ ૬૬૭૨॥
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MSS@6673@1ઉ સાહાે બલવાનાયર્ ના ત્યુ સાહાત્ પરં બલમ્ ।
MSS@6673@2ઉ સાહાર ભમાત્રેણ ય તે સવર્સ પદઃ॥ ૬૬૭૩॥
MSS@6674@1ઉ સાહાે બલવાનાયર્ ના ત્યુ સાહાત્ પરં બલમ્ ।
MSS@6674@2સાે સાહસ્ય િહ લાેકેષુ ન િક ચદિપ દુલર્ભમ્॥ ૬૬૭૪॥
MSS@6675@1ઉ સાહાે િરપવુન્ મત્રમ્ આલસ્યં મત્રવદ્ િરપુઃ ।
MSS@6675@2અ તં િવષવદ્ િવદ્યાઽ તવદ્ િવષમ ગના॥ ૬૬૭૫॥
MSS@6676@1ઉ સક્તઃ કુસમુાસવૈઃ કુમુિદની ં રાજ પ્રયાં પુ પણીમ્ આ લ ગન્ િન શ િનભર્યં
પિરચયં કુવર્ન્ પનુઃ પ લવૈઃ ।
MSS@6676@2યાવત્ પ કજ્સાૈરભ વમ ખલં ગ્ હં્ણ લઘુ પ્ર સ્થતસ્ તાવત્ કલ્ય
ઉપ સ્થતે મ દયં િવ વગ્ ભયાદ્ ધાવ ત॥ ૬૬૭૬॥
MSS@6677@1ઉ સક્તસ્ય તપઃપરાક્રમિનધેરસ્યાગમાદેકતઃ સ સ ગ પ્રયતા ચ
વીરરભસાને્માદશ્ચ માં કષર્તઃ ।
MSS@6677@2વૈદેહીપિરર ભ અેષ ચ મુહુશ્ચૈત યમામીલયન્ન્ આન દ
હિરચ દને દુ શ શર નગ્ધાે ણદ્ ય યતઃ॥ ૬૬૭૭॥
MSS@6678@1ઉ સીદેરન્ પ્ર ઃ સવાર્ ન કુયુર્ઃ કમર્ ચેદ્ યિદ ।
MSS@6678@2તથા હ્યેતા ન વધરન્ કમર્ ચેદ્ અફલં ભવેદ્॥ ૬૬૭૮॥
MSS@6679@1ઉ જ્ય કુસમુશયનં ન લનીદલક પત તનાવરણમ્ ।
MSS@6679@2કથમાતપે ગ મ ય સ પિરબાધાપેલવૈર ગૈઃ॥ ૬૬૭૯॥
MSS@6680@1ઉ જ્ય ગીતમસમા ય િવલાસલાસ્યમ્ અ કાદપાસ્ય સહસા મ ણવ લક ં ચ ।
MSS@6680@2અત્યુન્મના તદવલાેકનકાૈતુકેન વાતાયના યિધ રાેહ પુરિ ધ્રલાેકઃ॥ ૬૬૮૦॥
MSS@6680A@1ઉ જ્ય જલસવર્ વં િવમલાઃ સતમૂતર્યઃ ।
MSS@6680A@2તત્યજુશ્ચા બરં મેઘા િવગ્રહં યાે ગનાે યથા॥
MSS@6681@1ઉ જ્ય િવિનવતર્ તે જ્ઞાતયઃ સહૃુદઃ સતુાઃ ।
MSS@6681@2અપુ પાનફલાન્ ક્ષાન્ યથા તાત પતિત્રણઃ॥ ૬૬૮૧॥
MSS@6682@1ઉ જ્ય સાધુ તં્ત કુિટલિધયા વ ચતઃ પરાે યને ।
MSS@6682@2આત્મવૈ મૂઢમ તના કૃતસકૃુતાે વ ચત તને॥ ૬૬૮૨॥
MSS@6683@1ઉ જ્યા બુિધ મખુા બુજસખુાલાેકવ્રતં ય શ્ચરાદ્ દેવઃ સિેવતવાન્
સરાજેનયનાે િનદ્રાં સમુદ્રા ભ સ ।
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MSS@6683@2સાેઽ યુત્તુ ગભજુ ગભાેગશયના ગ ત યસ્યાે સવે સાેઽયં
શારદશીતરાે ચ ષ ચમ કારઃ કથં ક યતામ્॥ ૬૬૮૩॥
MSS@6684@1ઉ ષ્ટમ બુજદશૃા મવ માનરત્નમ્ આદાય ષટ્પદ તલાન્ મધવુાિરપૂરાન્ ।
MSS@6684@2પુંસ્કાેિકલસ્ય કલકૂ જતકૈતવને સકં પવાક્યમયમાતનુતે રસાલઃ॥ ૬૬૮૪॥
MSS@6685@1ઉદકં ચા ગ્ સં ષ્ટકુ ભસ ગાદ્યથવૈ િહ ।
MSS@6685@2ઉદ્વગેાેદ્વતર્નાદાૈ યં ભજતે તદ્વદેવ િહ॥ ૬૬૮૫॥
MSS@6686@1અ ગસ ગાત્ તથા વાે ભજતે પ્રાકૃતાન્ ગુણાન્ ।
MSS@6686@2અહ કારા ભભૂતઃ સન્ ભન્ન તે યાેઽિપ સાેઽવ્યયઃ॥ ૬૬૮૬॥
MSS@6687@1ઉદકાનલચાૈરે યાે મષૂકે યાે િવશષેતઃ ।
MSS@6687@2કષ્ટેન લ ખતં શાસં્ત્ર યત્નને પિરપાલયેત્॥ ૬૬૮૭॥
MSS@6688@1ઉદકે સવર્બી િન સવર્દેવા િનજેશ્વરે ।
MSS@6688@2કલત્રે સવર્સાખૈ્યાિન સવ ધમાર્ દયામયાઃ॥ ૬૬૮૮॥
MSS@6689@1ઉદકે સવર્બી િન સવ દેવા હુતાશને ।
MSS@6689@2કલત્રે સવર્સાખૈ્યાિન સવર્દાનાિન બ્રાહ્મણે॥ ૬૬૮૯॥
MSS@6690@1ઉદક્યાપ તત લેચ્છચા ડાલાદ્ય ભભાષણે ।
MSS@6690@2મા ર્રમષૂક પશ િવ મતૂ્રાે સગર્દશર્ને॥ ૬૬૯૦॥
MSS@6691@1ઉદગ્રગાેતાવતગાતે્રગાૈરવાે મહારજઃ પૂતભટાે કટચ્છટઃ ।
MSS@6691@2 વ પસ પ ત્તપરા તમન્મથઃ સ લ મણાે લ ક્ષતલક્ષણાે વલઃ॥ ૬૬૯૧॥
MSS@6692@1ઉદ મખુાે વ ક્ત ભષિન્નશીથે દ્વ પેપીડાં મરણં ગવાં ચ ।
MSS@6692@2કુમાિરકાદૂષણગભર્પાત- વહ્ન ન્ િનશા તે શવિદ મખુઃ સ્યાત્॥ ૬૬૯૨॥
MSS@6693@1ઉદ ચ કાવેર લહિરષુ પિર વ ગર ગે લુઠ તઃ
કુહૂક ઠ ક ઠ રવરવલવત્રા સતપ્રાે ષતેભાઃ ।
MSS@6693@2અમી ચતૈ્રે મતૈ્રાવ ણ ત ણીકે લક કે લમ લી-
ચલદ્વ લીહ લીસકસરુભયશ્ચ ડ ચ ચ ત વાતાઃ॥ ૬૬૯૩॥
MSS@6694@1ઉદ ચ ક્વણદંુ્ધકૃ તક્વાણચ ચન્- મણીમખેલાદામદૃ યિન્નત બા ।
MSS@6694@2કૃપાપા ગમા ગલ્યપટ્ટા ભષેકૈર્ જગન્મ ગલં વાલપા નઃ સહાયઃ॥ ૬૬૯૪॥
MSS@6695@1ઉદ ચદ્ઘમાશદુ્યુ તપિરચયાેિન્નદ્ર બ સની- ઘનામાેદાહૂતભ્રમરભરઝ
કારમધુરામ્ ।
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MSS@6695@2અપ ય કાસાર શ્રયમ તવ તપ્રણિયની ં સખંુ વત્ય ધૂદરિવવરવ ત
લવકુલમ્॥ ૬૬૯૫॥
MSS@6696@1ઉદ ચદ્વક્ષાજેદ્વયતટભરક્ષાે ભતકિટ સુ્ફરદ્દગૃ્ યાં
મ દ કૃતિવલસિદ દ વરયુગમ્ ।
MSS@6696@2સમુદ્યદ્ભ્રૂભ ગં પ્રિવિહતધનુભર્ ગમિનશં વય તત્ પદ્માક્ષ્યાઃ
કથ મવ મનાે ન વ્યથયતુ॥ ૬૬૯૬॥
MSS@6697@1ઉદ ચ તાં વાચાે મધુિરમધુર ણાઃ ખલુ ન મે ન ચા યુ જૃ ભ તાં
નવભ ણતયાે ભ ગસભુગાઃ ।
MSS@6697@2ક્ષણં તાતે્રવ્યા દિપ યિદ ભવ તં હૃિદ નયે તદાત્મા પાિવ યં
િનયત મયતવૈા ચ ત મમ॥ ૬૬૯૭॥
MSS@6698@1ઉદ ચન્મ ર વિન મ લતકા ચીકલરવં
મ લ દાલીગુ રવસભુગ શ નવલયમ્ ।
MSS@6698@2ગલન્મુક્તાદામ તનિવિનિહત વેદક ણકં રતં ધ યં મ યે
ચલદલક મ દ વરદશૃઃ॥ ૬૬૯૮॥
MSS@6699@1ઉદ ચય દગૃ ચલં ચલતુ ચ ચર કાેચ્ચયઃ પ્રપ ચય
વચઃસધુા શ્રવણપા લમા લ ગતુ ।
MSS@6699@2ભ્રવું નટય નાગિર ત્યજતુ મન્મથઃ કામુર્કં મખંુ ચ કુ સમંખંુ
વ્રજતુ લાઘવં ચ દ્રમાઃ॥ ૬૬૯૯॥
MSS@6700@1ઉદ ચય દગૃ ચલં રચય મ ગલં સવર્તશ્ ચરાય સમપુાગતઃ
પુરત અેષ તે વ લભઃ ।
MSS@6700@2ઇ ત પ્રય ગરા શ્રુતીપુલકદ તુરે કુવર્તી પ્રકશય ત નાે દશૃાૈ પ્રયસખી
ષાશ કયા॥ ૬૭૦૦॥

MSS@6701@1ઉદિધરવિધ વ્યાર્ તં હનૂમાં તતાર િનરવિધ ગગનં ચે વા ડકાેશે
િવલીનમ્ ।
MSS@6701@2ઇ ત પિર મ તમ તાે ભા ત સવઽિપ ભાવાઃ સ તુ િનરવિધરેકઃ સ જનાનાં
િવવેકઃ॥ ૬૭૦૧॥
MSS@6702@1ઉદધેિરવ રત્નાિન તે ં સીવ િવવ વતઃ ।
MSS@6702@2 તુ ત યાે વ્ય તિરચ્ય તે દૂરા ણ ચિરતાિન તે॥ ૬૭૦૨॥
MSS@6703@1ઉદ વ ચ્છન્ના ભૂઃ સ ચ િનિધરપાં યાજેનશતં સદા પા થઃ પષૂા
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ગગનપિરમાણં કલય ત ।
MSS@6703@2ઇ ત પ્રાયાે ભાવાઃ સુ્ફરદવિધમુદ્રામુકુ લતાઃ સતાં પ્રજ્ઞાને્મષેઃ
પનુરયમસીમા િવજયતે॥ ૬૭૦૩॥
MSS@6704@1ઉદ વાિનવ યાેઽક્ષાે યાે જ્ઞાયતે સં શ્રતૈઃ પ્રભુઃ ।
MSS@6704@2કા હ્ર ી તતાેઽ યા સાેઽ યૈયર્ત્ તષેામગ્રેઽ ભભૂયતે॥ ૬૭૦૪॥
MSS@6705@1ઉદમ જ કૈટભ જતઃ શયનાદ્ અપિનદ્રપા ડુરસરાજે ચા ।
MSS@6705@2પ્રથમપ્રબુદ્ધનદરાજસતુા- વદને દુનવે તુિહનદ્યુ તના॥ ૬૭૦૫॥
MSS@6706@1ઉદયં પ્રા ય તી ણ વાદ્ દુ પ્રેક્ષ્ય વમપુેયષુઃ ।
MSS@6706@2પાદા તકે વસમુતાે ન િહ માની િનષીદ ત॥ ૬૭૦૬॥
MSS@6707@1ઉદયં સહંતા અેવ સહંતા અેવ ચ ક્ષયમ્ ।
MSS@6707@2પ્રયા તઃ હણીય વં તિ ત્રણઃ કસ્ય નાગમન્॥ ૬૭૦૭॥
MSS@6708@1ઉદય ગિરગતાયાં પ્રાક્પ્રભાપા ડુતાયામ્ અનુસર ત િનશીથે શ ◌ૃ ગમ તાચલસ્ય
।
MSS@6708@2જય ત િકમિપ તજેઃ સાપં્રતં વ્યાેમમ યે સ લલ મવ િવ ભન્નં હ્નવં
યામનંુ ચ॥ ૬૭૦૮॥
MSS@6709@1ઉદય ગિરતટસ્થઃ પ દ્મનીબાધિય વા દુતરિકરણાગ્રૈ તાઃ વયં
ચાપેભજુ્ય ।
MSS@6709@2મ લનમધપુસ ગાત્ તાસુ સં તકાપેઃ કૃત િધરિવરાે ચભાર્નુર તં
પ્રયાતઃ॥ ૬૭૦૯॥
MSS@6710@1ઉદય ગિર શરઃસ્થાે િનદ્રયા મૂઢમેતજ્ જગદગદમશષેં િન મમીતેઽિનશં
યઃ ।
MSS@6710@2અ મતત મત મસ્રાેદ્દામદાિરદ્ર્યહાિર- પ્ર મરિકરણાૈઘઃ સ્યાન્મુદે વઃ સ
દેવઃ॥ ૬૭૧૦॥
MSS@6711@1ઉદયગૂઢશશા કમર ચ ભસ્ તમ સ દૂર મતઃ પ્ર તસાિરતે ।
MSS@6711@2અલકસયંમનાિદવ લાેચને હર ત મે હિરવાહનિદ મખુમ્॥ ૬૭૧૧॥
MSS@6712@1ઉદયતટા તિરત મયં પ્રાચી સચૂય ત િદ િનશાનાથમ્ ।
MSS@6712@2પિરપા ડુના મખુને પ્રય મવ હૃદય સ્થતં રમણી॥ ૬૭૧૨॥
MSS@6713@1ઉદય ત કલમ દ્રઃૈ ક ઠતાલૈરલીનાં કુમુદમુકુલકેષુ વ્ય જયન્ન
ગહારાન્ ।
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MSS@6713@2મદમખુરચકાેર તાેયકમાર્ તકાેઽયં તુિહન ચરધામા દ ક્ષણં
લાેકચ ઃ॥ ૬૭૧૩॥
MSS@6714@1ઉદય ત તિડ ચ્ચતં્ર મતં્ર રતેઃ કમલદ્વયી કુસુ મતનવ ત ભે ર ભે
િવધાય તનાેરધઃ ।
MSS@6714@2તિડ ત વલ ત વ્યાેમ વ્યાેમાશ્રયં ચ ગિરદ્વયં ગિરપિરસરે ક બુઃ ક બાૈ
કલાિનિધમ ડલમ્॥ ૬૭૧૪॥
MSS@6715@1ઉદય ત તપનેઽિપ ચેત્ ત મસ્રં વદ કુત અેવ િદનક્ષપાિવવેકઃ ।
MSS@6715@2ભગવ ત યિદ કમર્ દુિનવાય તવ ચરણ મરણને સા યતે િકમ્॥ ૬૭૧૫॥
MSS@6716@1ઉદય ત ત ણમતરણી શશૈવશ શિન પ્રશા તમાયાતે ।
MSS@6716@2કુચચક્રવાકયુગલં ત ણતિટ યાં મથાે મલ ત॥ ૬૭૧૬॥
MSS@6717@1ઉદય ત નવનીતિપ ડપા ડુઃ કુમુદવના યવઘટ્ટયન્ કરાગ્રૈઃ ।
MSS@6717@2ઉદય ગિરતટસુ્ફટાટ્ટહાસાે રજિનવધૂમખુદપર્ણઃ શશા કઃ॥ ૬૭૧૭॥
MSS@6718@1ઉદય ત યિદ ભાનુઃ પ શ્ચમે િદ ગ્વભાગે પ્રચલ ત યિદ મે ઃ શીતતામ્
યા ત વિહ્નઃ ।
MSS@6718@2િવકસ ત યિદ પદં્મ પવર્તાગ્રે શલાયાં ન ભવ ત પનુ કં્ત ભા ષતં
સ જનાનામ્॥ ૬૭૧૮॥
MSS@6719@1ઉદય ત િવતતાે વર્ર મર - વિહમ ચાૈ િહમધા યા ત ચા તમ્ ।
MSS@6719@2વહ ત ગિરરયં િવલ બઘ ટા- દ્વયપિરવાિરતવારણે દ્રલીલામ્॥ ૬૭૧૯॥
MSS@6720@1ઉદય ત િહ શશા કઃ કા મનીગ ડપા ડુર્ ગ્રહગણપિરવારાે રાજમાગર્પ્રદ પઃ ।
MSS@6720@2 ત મરિનકરમ યે ર મયાે યસ્ય ગાૈરાઃ સ્રુતજલ ઇવ પ કે ક્ષીરધારાઃ
પત ત॥ ૬૭૨૦॥
MSS@6721@1ઉદય ત હૃિદ યસ્ય નવૈ લ ન ચ ક ણા ન ચ કાેઽિપ ભી તલેશઃ ।
MSS@6721@2બકુલમુકુલકાેશકાેમલાં માં પનુરિપ તસ્ય કરે ન પાતયેથાઃ॥ ૬૭૨૧॥
MSS@6722@1ઉદયદુદયદ ક્ષણાય પત્યુશ્ ચપલદશૃસ્ત્રપયા િન યમાનમ્ ।
MSS@6722@2મન ઇવ કૃપણસ્ય દાનકાલે ક ત ન તતાન ગતાગતાિન ચ ઃ॥ ૬૭૨૨॥
MSS@6723@1ઉદય તુ નામ મેઘા ભવતુ િનશા વષર્મિવરતં પતતુ ।
MSS@6723@2ગણયા મ નવૈ સવ દિયતા ભમખુને હૃદયને॥ ૬૭૨૩॥
MSS@6724@1ઉદયન્નષે સિવતા પદ્મે વપર્ય ત શ્રયમ્ ।
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MSS@6724@2િવભાવિયતુ દ્ધ નાં ફલં સહૃુદનુગ્રહમ્॥ ૬૭૨૪॥
MSS@6725@1ઉદયપ્રભસરૂ દ્રઃ પ્ર થતઃ પ્ર તભાેદયઃ ।
MSS@6725@2નાનાિદવ્યપ્રબ ધાનાં િનમાર્તાયં િવરાજતે॥ ૬૭૨૫॥
MSS@6726@1ઉદયપ્રભસરૂ દ્રે પ્રકાશય ત ભૂતલમ્ ।
MSS@6726@2અપરે િવબુધાઃ સવ િન પ્રભા ઇવ સવર્તઃ॥ ૬૭૨૬॥
MSS@6727@1ઉદયમયતે િદ મા લ યં િનરાકુ તેતરાં નય ત િનધનં િનદ્રામુદ્રાં
પ્રવતર્ય ત િક્રયાઃ ।
MSS@6727@2રચય તતરાં વૈરાચારપ્રવતર્નકતર્નં બત બત લસત્તજેઃપુ ે
િવભા ત િવભાકરઃ॥ ૬૭૨૭॥
MSS@6728@1ઉદયમુિદતદ પ્તયાર્ ત યઃ સગંતાૈ મે પત ત ન વર મ દુઃ સાેઽપરામષે
ગ વા ।
MSS@6728@2 મત ચિરવ સદ્યઃ સા યસયંૂ પ્રભે ત સુ્ફર ત િવશદમષેા પવૂર્કાષ્ઠા
ગનાયાઃ॥ ૬૭૨૮॥
MSS@6729@1ઉદય શખિરશ ◌ૃ ગપ્રા ગણે વષે િર ગન્ સકમલમખુહાસં વી ક્ષતઃ
પ દ્મની ભઃ ।
MSS@6729@2િવતત દુકરાગ્રઃ શ દય ત્યા વયાે ભઃ પિરપત ત િદવાેઽ કે હેલયા
બાલસયૂર્ઃ॥ ૬૭૨૯॥
MSS@6730@1ઉદય સહ ધરાિધપતાૈ વિય સુ્ફર ત િક રિવણા િવધનુાિપ વા ।
MSS@6730@2 વમહસા િહ િવકાશયસે જગત્ વયશસા ચ સશુીતલયસ્યિપ॥ ૬૭૩૦॥
MSS@6731@1ઉદયસ્થઃ સહસ્રાંશદુૃર્ષ્ટેરાયા ત ગ યતામ્ ।
MSS@6731@2અ તિરક્તં કદા કં વા લ ઘય ત ન યાે ષતઃ॥ ૬૭૩૧॥
MSS@6732@1ઉદયાદ્રે ડ્ડીનાે િદનં ભ્ર મ વા પત ગાેઽયમ્ ।
MSS@6732@2અદ્ય પ્રદાષેસમયે વડવા વલને જુહાે ત દેહં વમ્॥ ૬૭૩૨॥
MSS@6733@1ઉદયા તાૈ મૂલાખ્યાૈ ઉત્તરયા યાૈ ધ્રવુિનવાસનામાનાૈ ।
MSS@6733@2નૈરતૃવાયવ્યાૈ ચ પ્રયાણચરકાહ્વયાૈ તષેામ્॥ ૬૭૩૩॥
MSS@6734@1ઉદયે સિવતારક્તાે રક્તશ્ચા તમયે તથા ।
MSS@6734@2સ પત્તાૈ ચ િવપત્તાૈ ચ મહતામેક પતા॥ ૬૭૩૪॥
MSS@6735@1ઉદરં નતમ ય ષ્ઠતા- સુ્ફટદ ગુષ્ઠપદેન મુ ષ્ટના ।
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MSS@6735@2ચતુર ગુલમ યિનગર્ત- િત્રવ લભ્રા જ કૃતં દમ વસઃુ॥ ૬૭૩૫॥
MSS@6736@1ઉદરં પિરમા ત મુ ષ્ટના કુતુક કાેઽિપ દમ વસઃુ િકમુ ।
MSS@6736@2 તતચ્ચતુર ગુલીવ યદ્ વ લ ભભાર્ ત સહેમકા ચ ભઃ॥ ૬૭૩૬॥
MSS@6737@1ઉદર અેવ તઃ િકમુદ વતા ન િવષમાે વડવાનલવદ્ િવધુઃ ।
MSS@6737@2િવષવદુ જ્ઝતમ યમનુા ન સ મરહરઃ િકમમું બુભજેુ િવભુઃ॥ ૬૭૩૭॥
MSS@6738@1ઉદરદર યં ગહના યદ્ગતમ ખલં િવલીયતે ક્વચન ।
MSS@6738@2અેકા તત્ર ચ ભજુગી િવલાપય ત કં ન સા દુષ્ટા॥ ૬૭૩૮॥
MSS@6739@1ઉદરદ્વયભરણભયાદ્ અધાર્ ગાિહતદારઃ ।
MSS@6739@2યિદ નવૈં તસ્ય સતુઃ કથમદ્યાિપ કુમારઃ॥ ૬૭૩૯॥
MSS@6740@1ઉદર ભિરતા લાેકે તવવૈ ના યસ્ય દુઃશકા દષૃ્ટા ।
MSS@6740@2ઉ ષ્ટપુર ષમિપ વાદૂકુવર્ન્ વરાહ યદ્ ભુ ક્ષે॥ ૬૭૪૦॥
MSS@6741@1ઉદરસ્યેદમ વં સહજગુ વં યિદ નેદં હૃદયસ્ય ।
MSS@6741@2 વાથ કથમલસ વં કથમનુસ વં િહતકરણે મ તરસ્ય॥ ૬૭૪૧॥
MSS@6742@1ઉદરાથ ન ય ક ચન્ િનષવેેત કદાચન ।
MSS@6742@2ન હંસાે વણર્સા યેઽિપ બકવન્ મ સ્યભુગ્ યતઃ॥ ૬૭૪૨॥
MSS@6743@1ઉદકર્ભૂ ત મચ્છદ્ ભઃ સદ્ ભઃ ખલુ ન દૃ યતે ।
MSS@6743@2ચતુથ ચ દ્રલખેવે પરસ્ત્રીભાલપિટ્ટકા॥ ૬૭૪૩॥
MSS@6744@1ઉદસ્ય ધૈય દિયતને સાદરં પ્રસાિદતાયાઃ કરવાિરવાિરતમ્ ।
MSS@6744@2મખંુ િનમીલન્નયનં નતભ્રવુઃ શ્રયં સપત્નીવદનાિદવાદદે॥ ૬૭૪૪॥
MSS@6745@1ઉદસ્યાેચ્ચૈઃ પુચ્છં શર સ િનિહતં ણર્જિટલે
યદચૃ્છાવ્યાપન્ન દ્વપિપ શતલેશાઃ કવ લતાઃ ।
MSS@6745@2ગુહાગભ શૂ યે સુ ચરમુ ષતં જ બુક સખે તદેતત્ િકમ્ કુમા યદ સ
ન ગતઃ સહસમતામ્॥ ૬૭૪૫॥
MSS@6746@1ઉદાયુધાે યાવદહં તાવદ યૈઃ િકમાયુધૈઃ ।
MSS@6746@2યદ્વા ન સદ્ધમસે્ત્રણ મમ તત્ કેન સે સ્ય ત॥ ૬૭૪૬॥
MSS@6747@1ઉદારચિરતાત્ ત્યાગી યા ચતઃ કૃપણાેઽિધકઃ ।
MSS@6747@2અેકાે ધનં તતઃ પ્રાણાન્ અ યઃ પ્રાણાં તતાે ધનમ્॥ ૬૭૪૭॥
MSS@6748@1ઉદારસ્ય ણં િવત્તં શરૂસ્ય મરણં ણમ્ ।
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MSS@6748@2િવરક્તસ્ય ણં ભાયાર્ િનઃ હસ્ય ણં જગત્॥ ૬૭૪૮॥
MSS@6749@1ઉદારાં વદતૃે ના યાન્ પ્રપ યા યિય પાવર્ ત ।
MSS@6749@2શ્રીરામભ ક્તમા ણક્યમ્ અદેયમિપ દેિહ મે॥ ૬૭૪૯॥
MSS@6750@1ઉદારૈમર્ દારૈ ર ચત શખરં ચ દ્ર શખરં સમ યચ્યર્ પ્રે ણા
િવપુલપુલકાલંકૃતતનુઃ ।
MSS@6750@2કદા ગ ધાબ ધપ્રમદમુિદતાેદ્દામમધપુ-
સુ્ફરદુ્ગ ગભિવભુમ ભભજેયં નુ તપદૈઃ॥ ૬૭૫૦॥
MSS@6751@1ઉદાસીનાલીનામિપ વચ સ લીનાતનુલસત્ ત્રપાધીના દ નાલપનપદવીનાયક તા
।
MSS@6751@2કવીનામાસીના હૃિદ કુમુિદનીનાથવદના નવીના મીનાક્ષી વ્યથય ત મનુીનામિપ
મનઃ॥ ૬૭૫૧॥
MSS@6752@1ઉદાસીનાે દેવાે મદનમથનઃ સ જનકુલે ક લક્ર ડાસક્તઃ કૃતપિરજનઃ
પ્રાકૃતજનઃ ।
MSS@6752@2ઇયં લેચ્છાક્રા તા િત્રદશતિટની ચાેભયતટે કથં ભ્રાતઃ સ્થાતા
કથય સકૃુ તન્ કુત્ર િવભયઃ॥ ૬૭૫૨॥
MSS@6753@1ઉદાહરણમાશીઃષુ પ્રથમે તે મન વનામ્ ।
MSS@6753@2શુ કેઽશિનિરવામષા યૈરરા તષુ પાત્યતે॥ ૬૭૫૩॥
MSS@6754@1ઉિદતં પ્રયાં પ્ર ત સહાદર્ મ ત શ્રદધીયત પ્રયતમને વચઃ ।
MSS@6754@2િવિદતે ગતે િહ પુર અેવ જને સપદ િરતાઃ ખલુ લગ ત ગરઃ॥ ૬૭૫૪॥
MSS@6755@1ઉિદતં મ ડલ મ દાે િદતં સદ્યાે િવયાે ગવગણ ।
MSS@6755@2મુિદતં ચ સકલલલના- ચૂડામ ણશાસનને મદનને॥ ૬૭૫૫॥
MSS@6756@1ઉિદતઃ સમયઃ શ્રયતેઽ તમયં કૃતકં સકલં લભતે િવલયમ્ ।
MSS@6756@2સકલાિન ફલાિન પત ત તરાેઃ સકલા જલિધ સમપુૈ ત નદ ॥ ૬૭૫૬॥
MSS@6757@1ઉિદતમુિદતાે હ ત વા તં સહસ્રકરઃ કરૈર્ િનહતિનિહતં ભૂયાે ભૂય તમઃ
પિરજૃ ભતે ।
MSS@6757@2િવરમ ત તમાે નેદં નાયં િનષીદ ત ભાનુમાન્ ન ખલુ િવકસદ્વરૈા ધીરાઃ
કથં ચદુદાસતે॥ ૬૭૫૭॥
MSS@6758@1ઉિદતવ ત દ્વજરાજે કસ્ય ન હૃદયે મુદઃ પદં દધ ત ।
MSS@6758@2સકુંચ સ કમલ યદયં હર હર વામાે િવિધભર્વતઃ॥ ૬૭૫૮॥
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MSS@6759@1ઉિદતવ ત પર મન્ પ્રત્યયે શાસ્ત્રયાનેાૈ ગતવ ત િવલયં ચ
પ્રાકૃતેઽ તપ્રપ ચે ।
MSS@6759@2સપિદ પદમુદ તં કેવલઃ પ્રત્યયાે યસ્ તિદયિદ ત ચ વક્તું કઃ ક્ષમઃ
પ ડતાેઽિપ॥ ૬૭૫૯॥
MSS@6760@1ઉિદતે દૃ ષ્ટસખુે વિય શ શનીવ ભવ ત ચ દ્રકા તાિન ।
MSS@6760@2વદના યિરનાર ણામ્ અિવરલજલ બ દુવષ ણ॥ ૬૭૬૦॥
MSS@6761@1ઉિદતેઽિપ તવાવની દ્ર તજેસ્ તપને સ્ફારગભ તભારભા જ ।
MSS@6761@2તવ વૈિર પાયશ તમાં સ સુ્ફરદુ જૃ ભતમાચર ત ચત્રમ્॥ ૬૭૬૧॥
MSS@6762@1ઉિદતે ભાસ્કરે લકં્ષ્ય પ શ્ચમાયાં િનવેશયેત્ ।
MSS@6762@2અપરાહે્ણ ચ કતર્વં્ય લકં્ષ્ય પવૂર્િદગા શ્રતમ્॥ ૬૭૬૨॥
MSS@6763@1ઉિદતૈર યપુષ્ટાનામ્ આ તૈમ હતં મનઃ ।
MSS@6763@2ઉિદતૈરિપ તે દૂ ત મા તૈરિપ દ ક્ષણૈઃ॥ ૬૭૬૩॥
MSS@6764@1ઉિદતાેઽિપ તુિહનગહને ગગનપ્રા તે ન દ યતે તપનઃ ।
MSS@6764@2કિઠનઘ્ તપૂરપૂણ શરાવ શર સ પ્રદ પ ઇવ॥ ૬૭૬૪॥
MSS@6765@1ઉિદતાે સાદમ તવપેથુમત્ સદુશૃાેઽ ભભ ર્ િવધુરં ત્રપયા ।
MSS@6765@2વપુરાદરા તશયશં સ પનુઃ પ્ર તપ ત્તમૂઢમિપ બાઢમભૂત્॥ ૬૭૬૫॥
MSS@6766@1ઉદ ચ્યાં સસ્યિન પ ત્તયાર્ યાં િન પ ત્તનાશનમ્ ।
MSS@6766@2ગ્ હાિન્નગર્ચ્છતાં વમે શભંુ ક્ષતે્રે ચ દ ક્ષણમ્॥ ૬૭૬૬॥
MSS@6767@1ઉદ િરતાેઽથર્ઃ પશનુાિપ ગ્ હ્યતે હયાશ્ચ નાગાશ્ચ વહ ત ચાેિદતાઃ ।
MSS@6767@2અનુક્તમ યૂહ ત પ ડતાે જનઃ પરે ગતજ્ઞાન ફલા િહ બુદ્ધયઃ॥ ૬૭૬૭॥
MSS@6768@1ઉદ ણર્મનસાે યાેધ વાહનાિન ચ ભારત ।
MSS@6768@2યસ્યાં ભવ ત સનેાયાં ધ્રવું તસ્યાં જયાે ભવેત્॥ ૬૭૬૮॥
MSS@6769@1ઉદ યર્માણેઽિપ ચ સા વવાદે માનાપનાેદાે નિહ રાિધકાયાઃ ।
MSS@6769@2માનાેઽ તુ તે યદ્યપરાિધકઃ સ્યાં વ ેઽિપ નવૈા યપરાિધકાેઽહમ્॥ ૬૭૬૯॥
MSS@6770@1ઉદુ બરદુ્રમાનષ્ટાૈ રાપેયેત્ વયમવે યઃ ।
MSS@6770@2પ્રેરયેદ્ રાપેણાયાિપ ચ દ્રલાેકે સ માેદતે॥ ૬૭૭૦॥
MSS@6771@1ઉદુ બરફલાનીવ બ્રહ્મા ડા ય ત્ત યઃ સદા ।
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MSS@6771@2સવર્ગવાર્પહઃ કાલ તસ્ય કે મશકા વયમ્॥ ૬૭૭૧॥
MSS@6772@1ઉદે ત ઘનમ ડલી નટ ત નીલક ઠાવલી તિડદ્ વલ ત સવર્તાે વહ ત
કેતક મા તઃ ।
MSS@6772@2તથાિપ યિદ નાગતઃ સ સ ખ તત્ર મ યેઽધનુા દધા ત
મકર વજસુ્ત્રિટત શ જનીકં ધનુઃ॥ ૬૭૭૨॥
MSS@6773@1ઉદે ત પવૂ કુસમંુ તતઃ ફલં ઘનાેદયઃ પ્રાક્ તદન તરં પયઃ ।
MSS@6773@2િન મત્તનૈ મ ત્તકયાેરયં ક્રમસ્ તવ પ્રસાદસ્ય પુર તુ સ પદઃ॥ ૬૭૭૩॥
MSS@6774@1ઉદે ત યસ્યાં ન િનશાકરાે િરપુસ્ ત થનુર્ કા પુ યવતી ભરા યતે ।
MSS@6774@2ઇતીવ દુષ્ટ ા પિરદેિવતે મુહુઃ કુહૂકુહૂિરત્યલમાહ કાેિકલઃ॥ ૬૭૭૪॥
MSS@6775@1ઉદે ત સિવતા તામ્ર તામ્ર અેવા તમે ત ચ ।
MSS@6775@2સ પત્તાૈ ચ િવપત્તાૈ ચ મહતામેક પતા॥ ૬૭૭૫॥
MSS@6776@1ઉદેતુમત્યજન્નીહાં રાજસુ દ્વાદશ વિપ ।
MSS@6776@2 જગીષુરેકાે િદનકૃદ્ આિદત્યે વવ ક પતે॥ ૬૭૭૬॥
MSS@6777@1ઉદે ય પીયષૂદુ્ય ત ચકણાદ્રાર્ઃ શ શમ ણ- સ્થલીનાં પ થાનાે
ઘનચરણલાક્ષા લિપ તઃ ।
MSS@6777@2ચકાેરૈ ડ્ડીનૈઝર્િટ ત કૃતશ કાઃ પ્ર તપદં પરા ચઃ
સચંારાનિવનયવતીનાં િવ તે॥ ૬૭૭૭॥
MSS@6778@1ઉદ્ગચ્છત્ય લઝ કૃ તઃ મરધનજુ્યાર્મ જુગુ રવૈર્ િનયાર્તા
િવષ લપ્તભ લિવષમાઃ કંકે લફુ લચ્છટાઃ ।
MSS@6778@2રે સ પ્રત્યપિવત્રમત્ર પ થકાઃ સાર ભમુ જૃ ભતે ચૂતાે દૂત ઇવા તકસ્ય
ક લકા લસુ્ફર પ લવઃ॥ ૬૭૭૮॥
MSS@6779@1ઉદ્ગતા મથનક્ષાેભાત્ ફેનરા જઃ પયાેદધેઃ ।
MSS@6779@2તારકાવ લિરત્યજ્ઞૈિરયં સ ખ િનવેદ્યતે॥ ૬૭૭૯॥
MSS@6780@1ઉદ્ગતે દુમિવ ભન્નત મસ્રાં પ ય ત મ રજનીમિવ પ્તઃ ।
MSS@6780@2વં્યશકુસુ્ફટમખુીમ ત જહ્માં વ્રીડયા નવવધૂ મવ લાેકઃ॥ ૬૭૮૦॥
MSS@6781@1ઉદ્ગમનાપેિનવેશન- શયનપરા ત્તવલનચલનષેુ ।
MSS@6781@2અિનશં સ માેહય ત માં હૃ લગ્ ઃ શ્વાસ ઇવ દિયતઃ॥ ૬૭૮૧॥
MSS@6782@1ઉદ્ગજર્ જલકુ જરે દ્રરભસાસ્ફાલાનુબ ધાેદ્ધતઃ સવાર્ઃ
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પવર્તક દરાેદરભવુઃ કુવર્ન્ પ્ર ત વાિનનીઃ ।
MSS@6782@2ઉચ્ચૈ ચ્ચર ત વિનઃ શ્રુ તપથાને્માથી યથાયં તથા પ્રાયઃ પ્રે
ખદસખં્યશ ખવલયા વેલેયમાગચ્છ ત॥ ૬૭૮૨॥
MSS@6783@1ઉદ્ગજર્ન્ કુિટલ તટાશ્રયત પ્રાને્મૂલનાેડ્ડામરાે મા ગવ ઃ સિરતઃ પ્રવાહ
જલિધ પ્રક્ષાેભયામી ત ભાેઃ ।
MSS@6783@2 વાં સત્તાં યિદ વા છ સ ભ્રમ મ વવેા વ તત્રવૈ વા દૂરે
વાડવવિહ્નરત્ર તુ મહાસ વૈિવશન્ પીયતે॥ ૬૭૮૩॥
MSS@6784@1ઉદ્ગભર્હૂણત ણીરમણાપેમદર્- ભુગ્ ાેન્ન ત તનિનવેશિનભં િહમાંશાેઃ ।
MSS@6784@2 બ બં કઠાેર બસકા ડકડારગાૈરૈર્ િવ ણાેઃ પદં પ્રથમમગ્રકરૈવ્યર્ન ક્ત
॥ ૬૭૮૪॥
MSS@6785@1ઉદ્ગહૃ્ય વીટ ગ્રથનં નતભ્રૂર્ આચ્છાદ્ય વક્ષઃસ્થલમ ચલને ।
MSS@6785@2ઉત્તારય તી િનિવડં િનચાેલં મનાેભવસ્યાિપ મનાે મનાે ત॥ ૬૭૮૫॥
MSS@6786@1ઉદ્ગ્રાહશ્ચા યધાતુઃ સ્યાદ્ ધ્રવુકશ્ચા યધાતુકઃ ।
MSS@6786@2મેલાપકાેઽ યધાતુઃ સ્યાદ્ આભાેગશ્ચા યધાતુકઃ ।
MSS@6786@3ચતુધાર્તુકમેત દ્ધ પકં ક ત્યર્તે બુધૈઃ॥ ૬૭૮૬॥
MSS@6787@1ઉદ્ગ્રાહસ્યાદ્યખ ડે ચ યાસઃ સ ધ્રવુકાે મતઃ ।
MSS@6787@2અેવં િહ ષટ્પદઃ પ્રાેક્ત ઉત્તમાે ધ્રવુકાે બુધૈઃ॥ ૬૭૮૭॥
MSS@6788@1ઉદ્ગ્રાહાે ધ્રપુદશ્ચ સ્યાદ્ આભાેગ તદન તરમ્ ।
MSS@6788@2િનયમ સ્ત્રિવધાે જ્ઞેયાે મ ઠકસ્ય િવચક્ષણૈઃ॥ ૬૭૮૮॥
MSS@6789@1ઉદ્ગ્રીવં ખલુ વી ક્ષતં વપુિરદં લ લસં યત્તદા ગચ્છ ત્યાઃ
સ ખસિંનધાૈ િકમિપ યિન્નવર્ણર્કં ભા ષતમ્ ।
MSS@6789@2હે પ્રાણા િવરહેણ યાત િક મદં નૈઘ્ ર્ યમાલ બતં તત્ વા યિદ
યુક્તમા સતુમહાે યૂયં પ્રમાણં મમ॥ ૬૭૮૯॥
MSS@6790@1ઉદ્ગ્રીવ ત મતેક્ષન તત ઇતઃ પ યન્ િનલીય સ્થતં
પાદાેદ્ઘ ૃ ષ્ટપર પરપ્ર તભયભ્રા તં ચલ પક્ષ તઃ ।
MSS@6790@2દ્રાક્ત્રાેટ પુરકાેિટકુ ઠતરયં પ્રા ક્તયર્ગૂ વ કૃતં
ગભાર્ તઃપ્રણયીચકાર શફરં કાસારચાર બકઃ॥ ૬૭૯૦॥
MSS@6791@1ઉદ્ગ્રીવા િવ તા ણાસ્યકુહરા ણાચલત્તાલવઃ
પક્ષાસભંવવપેમાનતનવઃ પ્રાેડ્ડીય િક ચદ્ ભવુઃ ।
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MSS@6791@2અ યાે યાક્ર મણઃ શરાિર શશવઃ પ્રાતનર્દ રાેધ સ પ્રાલેયા બુ િપબ ત
વીરણદલદ્રાેણીપ્રણાલસ્રુતમ્॥ ૬૭૯૧॥
MSS@6792@1ઉદ્ઘાતયેદ્ દ ક્ષણમ ક્ષ યક્ષાે હ તને દ્નાત્યથ દ ક્ષણને ।
MSS@6792@2યસ્યા ભષેકે સ ભવેત્ વશ યા ક્ષતીશલક્ષે ક્ષતપાદપદ્મઃ॥ ૬૭૯૨॥
MSS@6793@1ઉદ્ઘાિટતનવદ્વારે પ જરે િવહગાેઽિનલઃ ।
MSS@6793@2યત્ તષ્ઠ ત તદાશ્ચાય પ્રયાણે િવ મયઃ કુતઃ॥ ૬૭૯૩॥
MSS@6794@1ઉદ્ઘાટ ચેદ્ દ ક્ષણમ ક્ષ લીઢે ના ભ વક યામથવાિધ ઢઃ ।
MSS@6794@2શતેે ગ્ હસ્યાપેિર ગ કસ્ તદા બુદાેઽ બુ ક્ષપ ત પ્રભૂતમ્॥ ૬૭૯૪॥
MSS@6795@1ઉદ્ઘાટ યાેગકલયા હૃદયા જકાેશં ધ યૈ શ્ચરાદિપ યથા ચ
ગ્ હ્યમાણઃ ।
MSS@6795@2યઃ પ્રસુ્ફરત્યિવરતં પિરપૂણર્ પઃ શ્રેયઃ સ મે િદશતુ શાશ્વ તકં
મુકુ દઃ॥ ૬૭૯૫॥
MSS@6796@1ઉદ્દ ડકાેકનદકાેમલકાેશકા તઃ કા તાકચગ્રહણક ટિકતપ્રકાેષ્ઠઃ ।
MSS@6796@2 મત્ર દ્વ તિરપવુગર્િવલા સનીનાં સમંાનદાનભયભાેગકરઃ કર તે॥ ૬૭૯૬॥
MSS@6797@1ઉદ્દ ડે ભજુદ ડે તવ કાેદ ડે પિરસુ્ફર ત ।
MSS@6797@2અિરમ ડલરિવમ ડલ- ર ભાકુચમ ડલાિન વપે તે॥ ૬૭૯૭॥
MSS@6798@1ઉદ્દામ વલદંશમુા લિકરણવ્યથાર્ તરેકાિદવ ચ્છાયાઃ સ પ્ર ત યા ત
િપ ડપદવી ં મૂલષેુ ભૂમી હામ્ ।
MSS@6798@2િક ચૈતદ્ દનુ િધરાજયવુતીવગાર્વગાહાે સરત્-
ક્ષાેભાેડ્ડીનિવહંગમ ડલકૃતાલીકાતપ્ અતં્ર સરઃ॥ ૬૭૯૮॥
MSS@6799@1ઉદ્દામદ ક્ષણમ દ્ભરચા લતા ભઃ શાખા ભરાકુલતરં તવારણાય ।
MSS@6799@2મા મે ત કાેિકલકુલં વદતીવ ક્ષઃ સૈ્ત્રણં િવયાેગિવધુરં કૃપયા
િવલાેક્ય॥ ૬૭૯૯॥
MSS@6800@1ઉદ્દામદ ત ચપ લિવતાધર્ચ દ્ર- જ્યાે નાિનપીત ત મરપ્રસરાપેરાેધઃ ।
MSS@6800@2શ્રેયાં સ વાે િદશતુ તા ડિવતસ્ય શ ભાેર્ અ ભાેધરાવ લઘન વિનરટ્ટહાસઃ
॥ ૬૮૦૦॥
MSS@6801@1ઉદ્દામદાન દ્વપ દ િંહતૈર્ િનતા તમુત્તુ ગતુરંગહે ષતૈઃ ।
MSS@6801@2ચલદ્ઘનસ્ય દનને મિનઃ વનૈર્ અભનૂ્ િન ચ્છ્વાસ મવાકુલં જગત્॥ ૬૮૦૧॥
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MSS@6802@1ઉદ્દામિદિગ્દ્વરદચ ચલકણર્પૂર- ગ ડસ્થલાેચ્ચલદ લ તબકાકૃતીિન ।
MSS@6802@2મીલન્નભાં સ ગના ભસમાનભાં સ િદક્ક દરેષુ િવલસ તતમાં
તમાં સ॥ ૬૮૦૨॥
MSS@6803@1ઉદ્દામદ્યુમ ણદ્યુ તવ્ય તકરપ્રક્ર ડદકાપલ- વાલા લજટાલ
ગલતટ િન કૂજકાેયષ્ટયઃ ।
MSS@6803@2ભાૈમાે મ લવમાનસરૂિકરણકૂ્રરપ્રકાશા દશૃાેર્ આયુઃકમર્ સમાપય ત
િધગમૂમર્ યેઽિહ્ન શૂ યા િદશઃ॥ ૬૮૦૩॥
MSS@6804@1ઉદ્દામદુ્રમભ ગભીમદશનાે યનેા યઘાિન દ્વપઃ સાેઽયં
વ ચકચે ષ્ટતૈ ત્યજ ત િક પ ચાનનઃ કાનનમ્ ।
MSS@6804@2તત્ પ્રી તન્નર્ કૃ તઃ સમં ન સમરં ક્ષા તમર્નાેગ્લાનયે શ્રેયાિનત્યયમસ્ય
માનિનિધનાે યત્ કાનનાપેક્રમઃ॥ ૬૮૦૪॥
MSS@6805@1ઉદ્દામ દ્વરદાવલનૂ બ સનીસાૈર યસભંાિવત- વ્યાેમાનઃ
કલહંસક પતગ પાલીમ ન્માંસલાઃ ।
MSS@6805@2દૂરાેત્તાનતર ગલ ઘનકલાજ ઘાલગવર્ શઃ કપૂર્રદ્રવશીકરૈિરવ
િદશાે લ પ ત પ પાિનલાઃ॥ ૬૮૦૫॥
MSS@6806@1ઉદ્દામભ્ર મવેગિવ તજટાવ લીપ્રણાલીપતત્- વગર્ ગાજલદ ડકાવલિયતં
િનમાર્ય તત્ પ જરમ્ ।
MSS@6806@2સભં્રા યદ્ભજુદ ડપક્ષપટલદ્વ દ્વને હંસાિયતસ્
ત્રૈલાેક્યવ્યયનાિટકાનયનટઃ વામી જગત્ ત્રાયતામ્॥ ૬૮૦૬॥
MSS@6807@1ઉદ્દામા બુદગિહતા ધતમસપ્ર વ તિદ મ ડલે કાલે
યા મક ગ્રદુગ્રસભુટવ્યાક ણર્કાેલાહલે ।
MSS@6807@2કણર્સ્યાસહૃુદણર્વા બુવડવાવહે્નયર્દ તઃપુરાદ્ આયાતા સ તદ બુ ક્ષ
કૃતકં મ યે ભયં યાે ષતામ્॥ ૬૮૦૭॥
MSS@6808@1ઉદ્દામા બુદવધર્ માન શ ખનીકેકા તરેકાકુલે સ પ્રા યં સ લલં સ્થલે વિપ
સદા િન તષર્વષાર્ગમે ।
MSS@6808@2ભી મગ્રી મભટે પર પરભયાદાલાેચ્યમાનં મુહુર્ દ નં મીનકુલં ન
પાલય સ ચેત્ કાસાર કા સારતા॥ ૬૮૦૮॥
MSS@6809@1ઉદ્દામાકર્મર ચમૂ છતદશૃાં યનેા વગાનામયં
વેલાલ બન ગ કમનસામાર ભ કણર્ વરઃ ।
MSS@6809@2ક્લેશાેચ્છૃ ખલચેતસઃ પ્રિવશતાે ગ ડૂષગભ મનુેર્ લીનઃ કુત્ર
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મહાણર્વસ્ય સ પનુઃ ક લાેલકાેલાહલઃ॥ ૬૮૦૯॥
MSS@6810@1ઉદ્દામાકાશદુ યિદ્દનમ ણમ ણ ભભર્ મતા ત્ અે સમ તાદ્
વાયવુ્યાધૂયમાન વલનકણગણાક ણર્ધૂલ્ ઇપ્રક ણ ।
MSS@6810@2કા તારેઽ મન્ પાત પ થ પ થક ભવે ક્વાિપ પાથાેદસનેા- સચૂ્યગ્રે
કૂપષટ્કં તદુપિર નગર તત્ર ગ ગાપ્રવાહઃ॥ ૬૮૧૦॥
MSS@6811@1ઉદ્દામાે ક લકાં િવપા ડુર ચં પ્રાર ધજૃ ભાં ક્ષણાદ્ આયાસં
શ્વસનાેદ્ગમૈરિવરતૈરાત વતીમાત્મનઃ ।
MSS@6811@2અદ્યાેદ્યાનલતા મમાં સમદનાં નાર મવા યાં ધ્રવું પ યન્ કાપેિવપાટલદ્યુ ત
મખંુ દેવ્યાઃ કિર યા યહમ્॥ ૬૮૧૧॥
MSS@6812@1ઉિદ્દ ય િનઃસર તી ં સખી મયં કપટકાપેકુિટલભ્રૂઃ ।
MSS@6812@2અેવમવતંસમા ક્ષપદ્ આહતદ પાે યથા પત ત॥ ૬૮૧૨॥
MSS@6813@1ઉિદ્દષં્ટ વ તુ રાગાદાૈ િક ચદાિધક્ય ચ તતમ્ ।
MSS@6813@2તદ્ધાતુમાતુિન પનં્ન પ્રત્ય તર મતીિરતમ્॥ ૬૮૧૩॥
MSS@6814@1ઉદ્દ િપતાેઽિપ કનકદ્યુ તમ જુલાેઽિપ નેહા વતાેઽિપ સદુશૃાેઽિપ
સવુ તતાેઽિપ ।
MSS@6814@2કા તાકરા તરકુચચ્છિવમ ડતાેઽિપ વાભાિવક ં મ લનતાં ન જહા ત
દ પઃ॥ ૬૮૧૪॥
MSS@6815@1ઉદ્દ પ્તા ગ્ રસાૈ મુિનિવજયતે યસ્યાેદરે યર્તઃ પાથાેધેરવ શષ્ટમ બુ
કથમ યુદ્ગ ણર્મ યાણર્વમ્ ।
MSS@6815@2િક ચા મા જઠરાનલાિદવ નવ ત કાલવા તક્રમાન્ િનયાર્તઃ સ પનુયર્માય
પયસામ તગર્તાે વાડવઃ॥ ૬૮૧૫॥
MSS@6816@1ઉદે્દશાેઽયં કનક સકતાકાેમલૈકા તકા તા- લીલાવાસીકૃતત તલઃ
કા મ ભનર્મર્દાયાઃ ।
MSS@6816@2િકચૈત મન્ સરુતસ ચવા ત વ તે વા ત વાતા યષેામગ્રે સર ત
ક લતાક ઠકાપેાે મનાેભૂઃ॥ ૬૮૧૬॥
MSS@6817@1ઉદે્દશાેઽયં સરસકદલીશ્રે ણશાેભા તશાયી કુ ે કષાર્
કુિરતરમણીિવભ્રમાે નમર્દાયાઃ ।
MSS@6817@2િક ચૈત મન્ સરુતસહૃુદ ત વ તે વા ત વાતા યષેામગ્રે સર ત
ક લતાકા ડકાપેાે મનાેભૂઃ॥ ૬૮૧૭॥
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MSS@6818@1ઉદ્ધતા અલમુદ્ધતુર્મ્ આૈદ્ધતં્ય દુિરતાત્મનામ્ ।
MSS@6818@2ક્ષારાણામવે સામ ય મલનાશાય વાસસામ્॥ ૬૮૧૮॥
MSS@6819@1ઉદ્ધતૈિરવ પર પરસ ગાદ્ ઈિરતા યુભયતઃ કુચકુ ભૈઃ ।
MSS@6819@2યાે ષતામ તમદેન જુઘૂ ર્ર્ િવભ્રમા તશયપું ષ વપૂં ષ॥ ૬૮૧૯॥
MSS@6820@1ઉદ્ધતૈિન તમેકમનેકૈશ્ છેદવન્ ગદશૃામિવરામૈઃ ।
MSS@6820@2શ્રૂયતે મ મ ણતં કલકા ચી- નપૂુર વિન ભરક્ષતમવે॥ ૬૮૨૦॥
MSS@6821@1ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનં નાત્માનમવસાદયેત્ ।
MSS@6821@2આત્મવૈહ્યાત્મનાે બ ધુરાત્મવૈ િરપુરાત્મનઃ॥ ૬૮૨૧॥
MSS@6822@1ઉદ્ધતુ િકલ શલૈકે લરભસસ્ર તાિન પાથાેિનધેર્ અ તભૂર્ષણમાૈ ક્તકાિન
િદિવજસ્ત્રી ભઃ સમુ ક ઠયા ।
MSS@6822@2ગાઢં તત્ર િનમ જતને રિવણા બદ્ વા દૃઢં ર મ ભઃ પ્રાેિ ક્ષપ્તાિન
િનપત્ય તાિન ગગને તારાપદેશં દધુઃ॥ ૬૮૨૨॥
MSS@6823@1ઉદ્ધતુ ધરણીં િનશાકરરવી ક્ષેપ્તું મ ન્માગર્તાે વાતં ત ભિયતું
પયાેિનિધજલં પાતું ગિર ચૂ ણતુમ્ ।
MSS@6823@2શક્તા યત્ર િવશ ત ત્યુવદને કા યસ્ય તત્ર સ્થ તર્ ય મન્ યા ત
ગિર બલે સહ વનૈઃ કાત્ર વ્યવસ્થા હ્યણાેઃ॥ ૬૮૨૩॥
MSS@6824@1ઉદ્ધવ માધવસિવધે િવિનવેદ્યં સવર્થા ભવતા ।
MSS@6824@2અિપ બહુમૂલ્યં ભવનં યમનુાકુ પેમં ન સ્યાત્॥ ૬૮૨૪॥
MSS@6825@1ઉદૂ્ધતકામાનલતાપતપ્તા િવહાય દાષેાિધક ં તુ ચ તામ્ ।
MSS@6825@2વનાિદરાગાવયવપ્રભેદં નરે ત મ વા વિનતા રમ તે॥ ૬૮૨૫॥
MSS@6825A@1ઉદૂ્ધતપાંસપુટલાનુ મતપ્રબ ધ- ધાવ ખુરાગ્રચયચુ બતભૂ મભાગાઃ ।
MSS@6825A@2િનમર્ યમાનજલિધ વિનઘાેરઘાષેમ્ અેતે રથં ગગનસી વહ ત
વાહાઃ॥
MSS@6826@1ઉદૂ્ધતા ધૂમધારા િવરિહજનમનાેમા થનાે મન્મથાગ્ ેઃ ક તૂર પત્રમાલા
ત મરત તરહાે િદક્પુર ધ્રીમખુાનામ્ ।
MSS@6826@2િનવાર્ણા ગારલખેા િદવસહુતભજુઃ સચંરચ્ચ ચર ક- શ્રેણીયં
ભા ત ભા વ કરલુ લતનભઃક દરે દ વરસ્ય॥ ૬૮૨૬॥
MSS@6827@1ઉદૂ્ધય ધૂલીધર્વલા રસાતલાદ્ વાત્યા લગ તી ગગને વ્યવતર્ત ।
MSS@6827@2ફૂ કારય ત્યેવ ભવુાેદૃ્ધતા ભુ િનદાઘતાપાકુલયા તપાત્યયે॥ ૬૮૨૭॥
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MSS@6828@1ઉદૂ્ધયેત તનૂલતે ત ન લનીપત્રેણ નાે વીજ્યતે સ્ફાેટઃ સ્યાિદ ત ના ગકં
મલયજક્ષાેદા ભસા સચ્યતે ।
MSS@6828@2સ્યાદસ્યા તભરાત્ પરાભવ ઇ ત પ્રાયાે ન વા પ લવા- રાપેાે વક્ષ સ તત્
કથં કૃશતનાેરાિધઃ સમાધીયતામ્॥ ૬૮૨૮॥
MSS@6829@1ઉદૂ્ધયેત નતભ્રૂઃ પ મિનપાતાેદ્ભવૈઃ પવનૈઃ ।
MSS@6829@2ઇ ત િનિનમષેમસ્યા િવરહવયસ્યા િવલાેકતે વદનમ્॥ ૬૮૨૯॥
MSS@6830@1ઉદૃ્ધતે વિપ શસે્ત્રષુ દૂતાે વદ ત ના યથા ।
MSS@6830@2તે વૈ યથાેક્તવક્તારાે ન વ યાઃ થવીભુ ॥ ૬૮૩૦॥
MSS@6831@1ઉદૃ્ધતે વિપ શસે્ત્રષુ બ ધવુગર્વધે વિપ ।
MSS@6831@2પ ષા યિપ જ પ તાે વ યા દૂતા ન ભૂભુ ॥ ૬૮૩૧॥
MSS@6832@1ઉદ્િધ્રયમાને દુકરૈર્ ઉન્મ જત્ય ધકારવાિરિનધેઃ ।
MSS@6832@2ક્વાિપ ક્વાિપ િવલગ્ - ચ્છાયાજ બાલધાેરણી ધરણી॥ ૬૮૩૨॥
MSS@6833@1ઉદ્બદ્ધે યઃ સદૂુરં ઘનરજિનતમઃપૂિરતષેુ દુ્રમષેુ પ્રાેદ્ગ્રીવં પ ય
પાદ દ્વતય તભવુઃ શ્રેણયઃ ફેરવાણામ્ ।
MSS@6833@2ઉલ્કાલાેકૈઃ સુ્ફરદ્ ભિનજવદનગુહાે સિપ ભવ ક્ષતે યશ્ ચ્યાેત સા દં્ર
વસા ભઃ ક્વ થતશવવપુમર્ ડલે યઃ િપબ ત॥ ૬૮૩૩॥
MSS@6834@1ઉદ્બ ધનં દૃઢં ગાઢં સહાેઽિપ સહતે યિદ ।
MSS@6834@2કથં કરિટન તિહ પ ચહ્નાિન બભ્ર ત॥ ૬૮૩૪॥
MSS@6835@1ઉદ્ભ ર્ગા મની પુ ષ- ભા ષણી કામ ચહ્નકૃતવેશા ।
MSS@6835@2યા ના તમાંસયુક્તા સરુા પ્રયા સવર્તશ્ચપલા॥ ૬૮૩૫॥
MSS@6836@1ઉદ્ભાવ્યમાનાે ન લનીપલાશઃૈ સમીરણ તદૃ્ધદયા પદસ્ય ।
MSS@6836@2કરાે ત દાહસ્ય િનવારણં નુ સધંુક્ષણં વા મરપાવકસ્ય॥ ૬૮૩૬॥
MSS@6837@1ઉદ્ભા સતા ખલખલસ્ય િવશ ◌ૃ ખલસ્ય પ્રાગ્ તિવ તિન ધમકમર્ ત્તેઃ
।
MSS@6837@2દૈવાદવાપ્તિવભવસ્ય ગુણ દ્વષાેઽસ્ય નીચસ્ય ગાેચરગતૈઃ સખુમાસ્યતે
કૈઃ॥ ૬૮૩૭॥
MSS@6838@1ઉદ્ભા સતેઽ ધતમસવ્રજ અે ત નાશં સનૂે પ્રયા ત્યુભયતાેઽ તમર દમુગ્ધાઃ
।
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MSS@6838@2 સહા િનહત્ય િધરં બહુ ભ ક્ષતં યદ્ દ પા કુરે મધુકરાઃ કિરણં
વમ ત॥ ૬૮૩૮॥
MSS@6839@1ઉદ્ ભદુરં તનવદનં લાેચનમ લગવર્માેચનં સદુશૃઃ ।
MSS@6839@2દૃ ટ્વા િવગતિવચારં ધાતારં િન દ ત સ્થિવરઃ॥ ૬૮૩૯॥
MSS@6840@1ઉદ્ ભન્નં િક મદં મનાેભવ પક્ર ડારિવ દદ્વયં સતૂે તત્ કથમેકતઃ
િકલ લસદ્રાેમાવલીનાલતઃ ।
MSS@6840@2ચક્રદ્વ દ્વ મદં ક્ષમં તદિપ ન સ્થાતું મખુે દાેઃ પુરાે
લાવ યા બુિનમગ્ યાવૈનગજસ્યાવૈ મ કુ ભદ્વયમ્॥ ૬૮૪૦॥
MSS@6841@1ઉદ્ ભન્નયાવૈનમનાેહર પશાેભા- સભંાિવતા ભનવભાેગમનાેભવાનામ્ ।
MSS@6841@2અેણીદશૃાં વદુપદેશિવવ જતાનાં માતભર્વ ત નિહ નામ સમીિહતાથાર્ઃ
॥ ૬૮૪૧॥
MSS@6842@1ઉદ્ ભન્નસા વકિવકારપિર લવાિન સદ્ય તરસૃ્કતમનાેભવવેદનાિન ।
MSS@6842@2ત વ વદ ગપિરર ભસખુા તાિન પ્રાદુભર્વ તુ પનુરાગત િવતાિન
॥ ૬૮૪૨॥
MSS@6843@1ઉદ્ ભન્ન તનકુડ્મલદ્વયમુરઃ િક ચત્ કપાેલસ્થલીં લ પત્યેવ
મધૂકકા તરધરઃ સમંુગ્ધલ મીમયઃ ।
MSS@6843@2પ્રત્યાસીદ ત યાવૈને ગદશૃઃ િક ચા યદાિવભર્વલ્ લાવ યા તપ
કલપેલડહચ્છાયં વપવુર્તર્તે॥ ૬૮૪૩॥
MSS@6844@1ઉદ્ ભન્ન તબકાવતંસસભુગાઃ પ્રે ખન્મ ન્ન તતાઃ
પુ પાેદ્ગ ણર્પરાગપાંશલુલસ પત્રપ્રકા ડ વષઃ ।
MSS@6844@2ગ ભીરક્રમપ ચમાને્મદિપક વાનાેચ્છલદ્ગ તયઃ
પ્રત્યુ િવતમન્મથાે સવ ઇવ ક્ર ડ ત્યમૂ ભૂ હઃ॥ ૬૮૪૪॥
MSS@6845@1ઉદ્ ભન્ના કલક ઠક ઠકુહરાત્ કણાર્ તસ્ય દની હૃદ્યા યદ્યિપ
માદર્વૈકવસ તઃ સા કાકલીહંુકૃ તઃ ।
MSS@6845@2અ ય ત વ તથાિપ તે િત્રણયન લુષ્ટસ્ય વાપર્ણઃ
પ ચષેાે ચતપ્રપ ચતરસઃ પાકા ચતઃ પ ચમઃ॥ ૬૮૪૫॥
MSS@6847@1ઉદ્ભેદં પ્ર તપદ્ય પક્વબદર ભાવં સમેત્ય ક્રમાત્ પુનંાગાકૃ તમા ય
પૂગપદવીમા હ્ય બ વ શ્રયમ્ ।
MSS@6847@2લ વા તાલફલાપેમાં ચ લ લતામાસાદ્ય ભૂયાેઽધનુા
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ચ ચ કા ચનકુ ભજૃ ભણ મભાવસ્યાઃ તનાૈ બભ્રતઃ॥ ૬૮૪૭॥
MSS@6848@1ઉદ્ભ્રા તભેકકુલક ણર્જલે તડાગે કાેઽ ય ત નામ યિદ ના યગ તબર્કાેટઃ ।
MSS@6848@2ઉ ફુ લપદ્મસરુભી ણ સરાં સ િહ વા ન સ્થાતુમહર્ ત ભવાિનહ રાજહંસ
॥ ૬૮૪૮॥
MSS@6849@1ઉદ્યચ્છતા ધુરમકાપુ ષાનુ પાં ગ તવ્યમા જિનધનને િપતુઃ પથા વા ।
MSS@6849@2આ ચ્છદ્ય વા વજનનીજનલાેચને યાે નેયાે મયા િરપવુધનૂયનાિન બા પઃ
॥ ૬૮૪૯॥
MSS@6850@1ઉદ્ય વાલાવલી ભવર્ર મહ ભવુન લાષેકે હવ્યવાહે ર ગદ્વ ચાૈ પ્રિવષં્ટ
જલિનિધપય સ ગ્રાહનક્રાકુલે વા ।
MSS@6850@2સગં્રામે વાિરરાૈદ્રે િવિવધશરહતાનેકયાેધપ્રધાને નાે નાર સાખૈ્યમ યે
ભવશતજિનતાન તદુઃખપ્રવીણે॥ ૬૮૫૦॥
MSS@6851@1ઉદ્ય છશી ત ણભાસ્કરકા તચાૈરઃ પશન શીતકરલા લતયા પ્રદાષેે ।
MSS@6851@2જ્ઞાતાેઽધર્સપુ્તન લની પ્રયયા સલ જઃ પા ડુ વમાપ રભસાિદવ મન્મથાતર્ઃ
॥ ૬૮૫૧॥
MSS@6852@1ઉદ્યતં શસ્ત્રમાલાેક્ય િવષાદં યા ત િવહ્વલઃ ।
MSS@6852@2 વનં પ્ર ત સતં્રા તાે ના ત ત્યુસમં ભયમ્॥ ૬૮૫૨॥
MSS@6853@1ઉદ્યતમેકહ તચરણં દ્વતીયકરરે ચતં સિુવનતં વંશ દ
ગવાદ્યમધુરં િવ ચત્રકરણા વતં બહુ િવધમ્ ।
MSS@6853@2મદ્રકમેતદદ્ય સભુગૈિવદગ્ધગ તચે ષ્ટતૈઃ સલુ લતૈર્ ત્ય સ
િવભ્રમાકુલપદં િવિવક્તરસભાિવતં શ શમુ ખ॥ ૬૮૫૩॥
MSS@6854@1ઉદ્યતસ્ય પરં હ તું ત ધસ્ય િવવરૈ ષણઃ ।
MSS@6854@2પતનં યતેઽવ યમ્ કૃચ્છ્ર ેણ પનુ ન્ન તઃ॥ ૬૮૫૪॥
MSS@6855@1ઉદ્યતસ્ય િહ કામસ્ય પ્ર તવાદાે ન શસ્યતે ।
MSS@6855@2અિપ િનમુર્ક્તસ ગસ્ય કામરક્તસ્ય િક પનુઃ॥ ૬૮૫૫॥
MSS@6856@1ઉદ્યતા સ ર્પાે યત્ર તત્રવૈ ધનરક્ષણમ્ ।
MSS@6856@2ક ટકાકુલશાખ્યાયાં લગ્ ં ગ્ હ્ણા ત નાે ફલમ્॥ ૬૮૫૬॥
MSS@6857@1ઉદ્યતેત યથાશ ક્ત ન પ્રસજે્યત તુ ચત્ ।
MSS@6857@2સા યાનાં સદ્ ય સદ્ધ યન્ િનયત્યા િનયતે કૃતે॥ ૬૮૫૭॥
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MSS@6858@1ઉદ્યતે વિપ શસે્ત્રષુ દૂતાે વદ ત ના યથા ।
MSS@6858@2સદૈવાવ યભાવને યથાથર્સ્ય િહ વાચકઃ॥ ૬૮૫૮॥
MSS@6859@1ઉદ્યતે વિપ શસે્ત્રષુ યથાેક્તં શાસનં વદેત્ ।
MSS@6859@2રાગાપરાગાૈ નીયાદ્ દૃ ષ્ટવક્ત્રિવચે ષ્ટતૈઃ॥ ૬૮૫૯॥
MSS@6860@1ઉદ્ય કરકરવાલઃ શક ત મર વંસને મહાિનપુણઃ ।
MSS@6860@2ક લ્કહિરવર્ઃ પાયાદ્ અપાયતઃ ક લિનશા તાે થઃ॥ ૬૮૬૦॥
MSS@6861@1ઉદ્યત્તારાિધનાથદુ્ય તહૃ તપટવઃ સા દ્ર સ દૂરશાેણાઃ
શ્રીમદ્વતે ડતુ ડપ્ર તભટબટવઃ પદ્મરાગા તરાગાઃ ।
MSS@6861@2દૂરાદાનમ્રકમ્રચ્છિવરિવિકરણશ્રે ણિકમ િરતા તા
ગુ પુ નુરાગ દ્વગુ ણતમહસઃ પા તુ કૃ ણા ઘ્રભાસઃ॥ ૬૮૬૧॥
MSS@6862@1ઉદ્યત્તા યવા ય તશિયતમદાેચ્છ્વાસચા યતી વ
પ્રાેદ ચ પ ચબાણપ્રચુર ચરદકૃ્ચ ચર કપ્રપ ચે ।
MSS@6862@2મ દશ્રીશ્ચ દ્રમા તે સ ત સતુનુ મખુે પ્રાેચ્છ્વસત્ત દ્રમા તે હીનં
શાેભા ભર ભાે હમિપ રજનાૈ નૈ ત ર ભાે હાસમ્॥ ૬૮૬૨॥
MSS@6863@1ઉદ્ય સાૈરભગભર્િનભર્ર મલદ્વાલા કુરશ્રી તાે માક દાનવલાેક્ય યઃ
પ્ર તિદશં સાન દમુ કૂ જતઃ ।
MSS@6863@2તાનવેાદ્ય ફલાશયા પિરરટ લુ ઠાકકાકાવલી- વાચાલાનપુલ ય કાેિકલયવુા
તઃ સ વાચયંમઃ॥ ૬૮૬૩॥

MSS@6864@1ઉદ્યદ્ગ ધપ્રબ ધાં પરમસખુરસાં કાેિકલાલાપજ પાં
પુ પસ્રક્સાૈકુમાયા કુસમુશરવધૂં પતાે િનજર્ય તીમ્ ।
MSS@6864@2સાખૈ્યં સવ દ્રયાણામ ભમતમ ભતઃ કુવર્તી ં માનસષે્ટાં
સ સાૈભાગ્યા લભ તે કૃતસકૃુતવશાઃ કા મની ં મત્યર્મખુ્યાઃ॥ ૬૮૬૪॥
MSS@6865@1ઉદ્યદ્દઃુસહિવત્તતાનવતયા બદ્ધાવધાને મનસ્ય્ ઉન્માગર્ભ્રમણેઽવશસ્ય
રભસાચ્છ્વભ્રે પિરભ્રા યતઃ ।
MSS@6865@2અ યાેઽપાિહતકાેશ ષ્ઠલુઠનાત્ સદં શતા ગક્ષતેર્ જ તાેહર્ ત તનાે ત
દુગર્ તશમં ર યાનુલાે યાે િવિધઃ॥ ૬૮૬૫॥
MSS@6866@1ઉદ્યદ્બિહ ષ દદુર્રારવપુ ષ ક્ષીણપા થાયુ ષ યાેત દ્વપ્રુ ષ
ચ દ્ર મુ ષ સખે હંસ દ્વ ષ પ્રા ષ ।
MSS@6866@2મા મુ ચાેચ્ચકુચાગ્રસ તતપતદ્બા પાકુલાં બા લકાં કાલે
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કાલકરાલનીલજલદવ્યાલુપ્તભા વ વ ષ॥ ૬૮૬૬॥
MSS@6867@1ઉદ્યદ્બાલા કુરશ્રીિદ શ િદ શ દશનૈરે ભરાશાગ નાં રાેહન્મૂલા
સગુાૈરૈ રગપ તફણૈરત્ર પાતાલકુક્ષાૈ ।
MSS@6867@2અ મન્નાકાશદેશે િવક સતકુસમુા રા શ ભ તારકાણાં નાથ વ ક તવ લી
ફલ ત ફલ મદં બ બ મ દાેઃ સધુાદ્રર્મ્॥ ૬૮૬૭॥
MSS@6868@1ઉદ્ય દ્વદુ્રમકા ત ભઃ િકસલયૈ તામ્રાં વષં બભ્રતાે ગાલીિવ તૈઃ
કલૈરિવશદવ્યાહારલીલા તઃ ।
MSS@6868@2ઘૂણર્ તાે મલયાિનલાહ તચલૈઃ શાખાસમૂહૈમુર્હુર્ ભ્રા ત પ્રા ય મધપુ્રસ
ગમધનુા મત્તા ઇવામી દુ્રમાઃ॥ ૬૮૬૮॥
MSS@6869@1ઉદ્ય દ્વલાેચનહુતાશતિડ દ્વકાશ- વ્યાસં ગની સરુધનુીપયસા સગભાર્ ।
MSS@6869@2ભ્રાજ કલાિનિધબલાકિવશાેભમાના પાયા જટાઘનઘટા ષભ વજસ્ય
॥ ૬૮૬૯॥
MSS@6870@1ઉદ્ય દ્વવેકતપનપ્રફુ લે હૃદયા બુજ ।
MSS@6870@2િવશતે ભગવદ્ભ ક્તરરિવ દ ઇવે દરા॥ ૬૮૭૦॥
MSS@6871@1ઉદ્ય તુ નામ સબુહૂિન મહામહાં સ ચ દ્રાેઽ યલં ભવુનમ ડલમ ડનાય ।
MSS@6871@2સયૂાર્દતૃે ન તદુદે ત ન ચા તમે ત યનેાેિદતને િદનમ ત મતને રાિત્રઃ
॥ ૬૮૭૧॥
MSS@6872@1ઉદ્ય તુ શતમાિદત્યા ઉદ્ય તુ શત મ દવઃ ।
MSS@6872@2ન િવના િવદુષાં વાક્યનૈર્ યત્યા ય તરં તમઃ॥ ૬૮૭૨॥
MSS@6873@1ઉદ્યન્નાદં ધ વ ભિનષુ્ઠરા ણ સ્થૂલા યુચ્ચૈમર્ ડલ વં દધ ત ।
MSS@6873@2આસ્ફાલ્ય તે કામુર્કા ણ મ કામં હ ત્યારાેહૈઃ કુ જરાણાં શરાં સ॥ ૬૮૭૩॥
MSS@6874@1ઉદ્યિન્નતં્ય વિરતસ્ તમાેઽપગમય ત કરૈઃ સમાકૃ ય ।
MSS@6874@2મિહત તદ સ સ્થાને મત્ર પુમાં વં પરે ક્લીબાઃ॥ ૬૮૭૪॥
MSS@6875@1ઉદ્યન્નવે જગ દ્વ વરઘન વા તાૈઘમ વંસયઃ
પાદ યાસમશષેભૂધર શરઃ પીઠ તટેષુ યધાઃ ।
MSS@6875@2િધકૃ્કત્યે દુમિપ શ્રયં વ્યતનુથાઃ પદ્માપ્તપદ્માે કરે વેદ્ વાસરમવે
વા વ મવ ય ત વનં વનમ્॥ ૬૮૭૫॥
MSS@6876@1ઉદ્યન્મહાિનલવશાે થિવ ચત્રવી ચ- િવ ક્ષપ્તનક્રમકરાિદિનતા તભી તમ્ ।
MSS@6876@2અ ભાેિધમ યમપુયા ત િવ દ્ધવેલં લાેભાકુલાે મરણદાષેમમ યમાનઃ
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॥ ૬૮૭૬॥
MSS@6877@1ઉદ્યન્મહીપાલમર ચમાલી- શલીમખુશ્રે ણકરાવલી ભઃ ।
MSS@6877@2ઉદારભૂદારઘના ધકાર- સભંારમુ ચ્છન્નતરં ચકાર॥ ૬૮૭૭॥
MSS@6878@1ઉદ્યમં કુ તે જ તુદવં સવર્ત્ર કારણમ્ ।
MSS@6878@2સમુદ્રમ થના લેભે હિરલર્ મી ં હરાે િવષમ્॥ ૬૮૭૮॥
MSS@6879@1ઉદ્યમં કુવર્તાં પુંસાં ફલં ભાગ્યાનુસારતઃ ।
MSS@6879@2સમુદ્રમ થના લેભે હિરલર્ મી ં હરાે િવષમ્॥ ૬૮૭૯॥
MSS@6880@1ઉદ્યમં કુવર્તાં પુંસાં ફલં મા ર્રકમર્વત્ ।
MSS@6880@2જન્મપ્ર ત ગાનૈાર્ ત પયઃ િપબ ત િનત્યશઃ॥ ૬૮૮૦॥
MSS@6881@1ઉદ્યમઃ કલહઃ ક ડૂદ્યૂર્તમદ્યપર સ્ત્રયઃ ।
MSS@6881@2િનદ્રા મૈથનુમાલસં્ય સવેનાત્ તુ િવવધર્તે॥ ૬૮૮૧॥
MSS@6882@1ઉદ્યમઃ સાહસં ધૈય બલં બુિધઃ પરાક્રમઃ ।
MSS@6882@2ષડતેે યસ્ય તષ્ઠ ત તસ્ય દેવાેઽિપ શ િકતઃ॥ ૬૮૮૨॥
MSS@6883@1ઉદ્યમસ્ય પ્રસાદેન દૃ ય તે િવિવધાઃ કલાઃ ।
MSS@6883@2કાતરા અેવ જ પ ત યદ્ ભાવ્યં તદ્ ભિવ ય ત॥ ૬૮૮૩॥
MSS@6884@1ઉદ્યમાખ્યાનમપરં પ્રક ણાર્ખ્યાનકં તથા ।
MSS@6884@2સમસ્યાખ્યાનમપરં પ્રહેલ્યાિદપ્રશસંનમ્॥ ૬૮૮૪॥
MSS@6885@1ઉદ્યમી લભતે સ દ્ધમ્ અયાેગ્યાેઽિપ સિુન શ્ચતમ્ ।
MSS@6885@2અનૂ ગર્ગનસ્યા તં પ્રયાત્યેવ િદને િદને॥ ૬૮૮૫॥
MSS@6885A@1ઉદ્યમી સ દ્ધમા ાે ત સહા યિવકલાેઽિપ ચેત્ ।
MSS@6885A@2અેકચક્રરથાેઽનૂ સતૂાેઽકા વ્યાેમ ગાહતે॥
MSS@6886@1ઉદ્યમને િવના રાજન્ ન સ ય ત મનાેરથાઃ ।
MSS@6886@2કાતરા ઇ ત જ પ ત યદ્ ભાવ્યં તદ્ ભિવ ય ત॥ ૬૮૮૬॥
MSS@6887@1ઉદ્યમને િવના રાજન્ ન સ ય ત મનાેરથાઃ ।
MSS@6887@2નિહ સપુ્તસ્ય સહસ્ય પ્રિવશ ત મખુે ગાઃ॥ ૬૮૮૭॥
MSS@6888@1ઉદ્યમને િહ સ ય ત કાયાર્ ણ ન મનાેરથૈઃ ।
MSS@6888@2નિહ સપુ્તસ્ય સહસ્ય પ્રિવશ ત મખુે ગાઃ॥ ૬૮૮૮॥
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MSS@6889@1ઉદ્યમે ના ત દાિરદ્ર્યં જ યતાે ના ત પાતકમ્ ।
MSS@6889@2માનૈને કલહાે ના ત ના ત ગરતાે ભયમ્॥ ૬૮૮૯॥
MSS@6890@1ઉદ્યમનેવૈ કાયાર્ ણ સ ય ત ન મનાેરથૈઃ ।
MSS@6890@2નિહ સપુ્તસ્ય સહસ્ય િવશ ત વદને ગાઃ॥ ૬૮૯૦॥
MSS@6891@1ઉદ્યયાૈ દ ઘકાગભાર્ન્ મુકુલં મેચકાે પલમ્ ।
MSS@6891@2નાર લાેચનચાતુયર્શ કાસકું ચતં યથા॥ ૬૮૯૧॥
MSS@6892@1ઉદ્ય લાવ યલ મીવલિયતવપુષાં વગર્વારા ગનાનામ્ આશ્લષેે યઃ પ્રમાેદઃ
સુ્ફર ત ચ ગિરમા યાેઽ તે માધુર ણામ્ ।
MSS@6892@2સાૈર યં કુ કુમે યત્ પય સ િવમલતા યા યહાે ત સમ તં
મત્રૈકત્રે ક્ષતું ચેદ ભલષ સ તદા પ ય કૃ ણસ્ય કાવ્યમ્॥ ૬૮૯૨॥
MSS@6893@1ઉદ્યાત્યેવ સહૃુ કુલં પ્ર તબલં યાત્યેવ નીચૈ તરામ્ આયા ત્યેવ યશઃ શ્રયઃ
પ્ર તિદશં યા ત્યેવ સ ક તર્યઃ ।
MSS@6893@2યનેૈકેન મખુાગ્રપાિટતતનૂભૂતાદ્રર્કાેિટ શ્રયા સવાર્શ્ચયર્મયઃ સ અેવ
જય ત વ ખડ્ગધારાપથઃ॥ ૬૮૯૩॥
MSS@6894@1ઉદ્યાનં કાૈમુદ ગીતં કા તા કે લઃ સહૃુત્ કથા ।
MSS@6894@2કૃ તનાં સકૃુતક્ર તઃ વગર્ભાેગાે ભુિવ સ્થતઃ॥ ૬૮૯૪॥
MSS@6895@1ઉદ્યાનં વનભૂમયઃ કુસુ મતૈ દ્ગ ધયઃ પાદપૈઃ શલૈા િનઝર્રહા સનાે
જલધર યામા ગિરઃ કૃિત્રમઃ ।
MSS@6895@2નદ્યઃ સારસમૂ ચ્છતાે મવલયા ઘમાર્ ભષેકા પદં શીતાઃ
શીકરસગંમા સરુભયાે મતં્ર સરાે િનલાઃ॥ ૬૮૯૫॥
MSS@6896@1ઉદ્યાનપાલ કલશા બુિનષેચનાનામ્ અેતસ્ય ચ પકતરાેરયમવે કાલઃ ।
MSS@6896@2ત મન્ િનદાઘિનહતે ઘનવાિરણા વા સવંિધતે તવ થાેભયથાપેયાેગઃ
॥ ૬૮૯૬॥
MSS@6897@1ઉદ્યાનમા તાેદૂ્ધતાશ્ચૂતચ પકરેણવઃ ।
MSS@6897@2ઉદશ્રય ત પા થાનામ્ અ શ તાેઽિપ લાેચને॥ ૬૮૯૭॥
MSS@6898@1ઉદ્યાનસહકારાણામ્ અનુદ્ ભન્ના ન મ જર ।
MSS@6898@2દેયઃ પ થકનાર ણાં સ તલઃ સ લલા જ લઃ॥ ૬૮૯૮॥
MSS@6899@1ઉદ્યાનાિન ન સવર્દા પિરભવત્રાસાિદવા યાસતે ભૂમાૈ નાપેિવશ ત યે ખલુ
રજઃસ પકર્તકાર્િદવ ।
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MSS@6899@2તષેામ ય તપૂજનીયવપષુાં નનંૂ િપકાના મયં િધક્ કષં્ટ પરપુષ્ટતે ત
િકમિપ પ્રાચાં ફલં કમર્ણામ્॥ ૬૮૯૯॥
MSS@6900@1ઉદ્યાનષેુ િવ ચત્ર હાજેનિવિધ તીવ્રા તતીવ્રં તપઃ કાપૈીનાવરણં
સવુસ્ત્રમ ભતં ભક્ષાટનં મ ડનમ્ ।
MSS@6900@2આસનં્ન મરણં ચ મ ગલસમં સતં્ય સમુ પદ્યતે તાં કાશી ં
પિરહૃત્ય હ ત િવબુધૈર યત્ર િક સ્થીયતે॥ ૬૯૦૦॥
MSS@6901@1ઉદ્યાને સહકારકાેરકરસપ્રત્યાશયા કાેિકલઃ સ્થાતું વા છ ત
ચત્તજન્મ પતે મતં્ર ચ મ ત્રી યતઃ ।
MSS@6901@2િકતુ વા ક્ષિવજૃ ભતષેુ ચ િપકપ્રાર ધગાનષેુ ચ ક્રકારેષુ
ચ પ ચમ વિનષુ ચ શ્રાેતા ન વેત્ત્ય તરમ્॥ ૬૯૦૧॥
MSS@6903@1ઉદ્યાેગઃ ક્ષયમે ત હ ત સહસા ડં્ય સમુ જૃ ભતે મત્રસ્યાિપ ચ
દશર્નં ભવ ત નાે િક વા યદાચ મહે ।
MSS@6903@2ય લાેક હણીયતાં ગતમભૂત્ ત વનં વ્યથર્તાં પ્રાપ્તં યને
દુનાે ત તન્ મમ મનાે દુદવવદ્ દુિદનમ્॥ ૬૯૦૩॥
MSS@6904@1ઉદ્યાેગઃ શત્રવુન્ મત્રમ્ આલસ્યં મત્રવદ્ િવષમ્ ।
MSS@6904@2િવષવચ્ચા તં િવદ્યા સધુાવદ્ િવષમ ગના॥ ૬૯૦૪॥
MSS@6905@1ઉદ્યાેગઃ સાહસં ધૈય બુ દ્ધઃ શ ક્તઃ પરાક્રમઃ ।
MSS@6905@2ઉ સાહઃ ષિડ્વધાે યસ્ય તસ્ય દેવાેઽિપ શ કતે॥ ૬૯૦૫॥
MSS@6906@1ઉદ્યાેગમેધા તસ વસત્ય- ત્યાગાનુરાગ સ્થ તગાૈરવા ણ ।
MSS@6906@2 જતે દ્રય વં પ્રસિહ તા હ્ર ીઃ પ્રાગ ય મત્યાત્મગુણપ્રવેકઃ॥ ૬૯૦૬॥
MSS@6907@1ઉદ્યાેગાદિન ત્તસ્ય સસુહાયસ્ય ધીમતઃ ।
MSS@6907@2છાયવેાનુગતા તસ્ય િનતં્ય શ્રીઃ સહચાિરણી॥ ૬૯૦૭॥
MSS@6907A@1ઉદ્યાેગાનુસાર લ મીઃ ક ત ત્યાગાનુસાિરણી ।
MSS@6907A@2અ યાસાનુસાર િવદ્યા બુ દ્ધઃ કમાર્નુસાિરણી॥
MSS@6908@1ઉદ્યાે ગનં પુ ષ સહમપુૈ ત લ મીર્ દૈવને દેય મ ત કાપુ ષા વદ ત ।
MSS@6908@2દૈવં િનહત્ય કુ પાૈ ષમાત્મશ યા યત્ને કૃતે યિદ ન સ ય ત
કાેઽત્ર દાષેઃ॥ ૬૯૦૮॥
MSS@6909@1ઉદ્યાે ગનઃ કરાલ બં કરાે ત કમલાલયા ।
MSS@6909@2અનુદ્યાે ગકરાલ બં કરાે ત કમલાગ્ર ॥ ૬૯૦૯॥
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MSS@6910@1ઉદ્યાેગને કૃતે કાય સ દ્ધયર્સ્ય ન િવદ્યતે ।
MSS@6910@2દૈવં તસ્ય પ્રમાણં િહ કતર્વં્ય પાૈ ષં સદા॥ ૬૯૧૦॥
MSS@6911@1ઉદ્યાેગને િવના નવૈ કાય િકમિપ સ ય ત ।
MSS@6911@2નિહ સપુ્તસ્ય સહસ્ય પ્રિવશ ત મખુે ગાઃ॥ ૬૯૧૧॥
MSS@6913@1ઉદ્વતર્ય ત્યા હૃદયે િનપત્ય પસ્ય દૃ ષ્ટ યર્ તદ્ દુ્રતવૈ ।
MSS@6913@2િવયાે ગવૈરાત્ કુચયાનેર્ખા કૈર્ અધ દુલીલૈગર્લહ તતવે॥ ૬૯૧૩॥
MSS@6914@1ઉદ્વ તતમિપ બહુધા- નુ લપ્તમિપ ચ દનાગુ રસાદૈ્યઃ ।
MSS@6914@2ભજ ત તથાિપ શર રં દાૈગર્ યં તત્ર કાે હેતુઃ॥ ૬૯૧૪॥
MSS@6915@1ઉદ્વાસિયતું વે મિન સરઘાઃ કુવર્ ત યન્મધુચ્છ ત્રમ્ ।
MSS@6915@2દુગાર્ કરાે ત નીડં કુયુર્વર્ મીકમપુદ કાઃ॥ ૬૯૧૫॥
MSS@6916@1ઉદ્વાહારાેિપતાદ્રર્ક્ષતિનજપદયાેઃ સગંતા મ દુમાૈલા- વાનમ્રે યાં
સધુાંશાવે્યર્િધત િકલ કલાં તૂણર્મવેાન્નપૂણાર્મ્ ।
MSS@6916@2સક્તાનામક્ષતાનામ તદગૃનલાપેાિધતઃ પક્વભાવાન્ નાનાથરન્નપૂણાર્
પ્રણતજનતતેઃ પૂણર્તામાતનાેતુ॥ ૬૯૧૬॥
MSS@6917@1ઉ દ્વજ તે યથા સપાર્ન્ નરાદ તવાિદનઃ ।
MSS@6917@2ધમર્ઃ સતં્ય પરાે લાેકે મૂલં વગર્સ્ય ચાેચ્યતે॥ ૬૯૧૭॥
MSS@6918@1ઉદ્વ ક્ષ્ય પ્રયકરકુડ્મલાપિવદ્ધર્ૈ વક્ષાજેદ્વયમ ભ ષક્તમ યનાયાર્ઃ ।
MSS@6918@2અ ભાે ભમુર્હુર સચદ્વધૂરમષાર્દ્ આત્મીયં થુતરનતે્રયુગ્મમુક્તૈઃ
॥ ૬૯૧૮॥
MSS@6919@1ઉદ્વતૃ્તદૈત્ય તનાપ તક ઠપીઠ-
ચ્છેદાેચ્છલદ્બહલશાે ણતશાેણધારમ્ ।
MSS@6919@2ચકં્ર િક્રયાદ ભમતાિન હરે દાર- િદગ્દાહદા ણનભઃ શ્રયમુદ્વહદ્
વઃ॥ ૬૯૧૯॥
MSS@6920@1ઉદ્વતૃ્ત તનભાર અેષ તરલે નતે્રે ચલે ભ્રૂલતે
રાગાિધક્યતમાેષ્ઠપ લવદલં કુવર્ તુ નામ વ્યથામ્ ।
MSS@6920@2સાૈભાગ્યાક્ષરપ ક્તકેવ લ ખતા પુ પાયુધને વયં મ યસ્થા િહ કરાે ત
તાપમિધકં રાેમાવલી કેન સા॥ ૬૯૨૦॥
MSS@6921@1ઉદ્વતૃ્ત તનભારભ ગુરમુરાે નાે ક ચુકં કાિરતા સયંાેગ તુ યથા
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તથે ત સકલા નીવી ન િવસ્રં સતા ।
MSS@6921@2ભૂયઃ સગંમ આવયાેઃ ક્વ નુ ભવેદેવં ચ નાે લાિપતા સભં્રા ત વિરતને
ભીતસરુતનેવંૈ વયં વ ચતાઃ॥ ૬૯૨૧॥
MSS@6922@1ઉદ્વગેં જનય ત સં ચત ષવ્યાપ્તા જરાપેા તકાઃ પ્રાતઃ
શીણર્કુટ રપુ જતલતા શ બીતષુારાિવ લાઃ ।
MSS@6922@2ગ્રામા ગાેમયધૂમસતં તપિર ક્લષ્ટા ણ મશ્રુ ભર્ દ્ધઃૈ
કુડ્યિનવાતલીનિન તૈર ય યર્માનાતપાઃ॥ ૬૯૨૨॥
MSS@6922A@1ઉદ્વગેસ્ય િનવારણાય દુિરતચ્છેદાય પુ યાપ્તયે પાનાય શ્રવણા તસ્ય
તયે ક મૈ ચદા ત ચ્છદે ।

MSS@6922A@2ઉચ્છ્વાસં પુ ષાેત્તમાચ્યુત હરે ગાેિવ દ નારાયણ શ્રીવ સા ક મુકુ દ
કૃ ણ કમલાકા તે ત વાચ્યં મુહુઃ॥
MSS@6923@1ઉદ્વજેનીયાે ભૂતાનાં શસંઃ પાપકમર્કૃત્ ।
MSS@6923@2ત્રયાણામિપ લાેકાનામ્ ઈશ્વરાેઽિપ ન તષ્ઠ ત॥ ૬૯૨૩॥
MSS@6924@1ઉદ્વજેય ત તી ણને દુના પિરભૂયતે ।
MSS@6924@2ત માદ્ યથાહર્તાે દ ડં નયેત્ પક્ષમના શ્રતઃ॥ ૬૯૨૪॥
MSS@6925@1ઉદ્વજેય ત તી ણને દુના પિરભૂયતે ।
MSS@6925@2દ ડને પ ત ત માદ્ યુક્તદ ડઃ પ્રશસ્યતે॥ ૬૯૨૫॥
MSS@6926@1ઉદ્વજેય ત દિરદં્ર પરમુદ્રાયા ઝણ કારઃ ।
MSS@6926@2ગ્ હપ તર ત મ લતાયાઃ ક કણરાવાે યથા રમ્॥ ૬૯૨૬॥
MSS@6927@1ઉદ્વજેય ત ભૂતાિન દ ડપા યવાન્ પઃ ।
MSS@6927@2ભૂતા યુદ્વજે્યમાનાિન દ્વષતાં યા ત સશં્રયમ્॥ ૬૯૨૭॥
MSS@6928@1ઉદ્વજેય ત ભૂતાિન યસ્ય રાજ્ઞઃ કુશાસનમ્ ।
MSS@6928@2 સહાસનિવયુક્તસ્ય તસ્ય ક્ષપં્ર કુશાસનમ્॥ ૬૯૨૮॥
MSS@6929@1ઉદ્વજેયત્ય ગુ લપા ણર્ભાગાન્ માગ શલીભૂતિહમેઽિપ યત્ર ।
MSS@6929@2ન દુવર્હશ્રાે ણપયાેધરાતાર્ ભ દ ત મ દાં ગ તમશ્વમખુ્યઃ॥ ૬૯૨૯॥
MSS@6930@1ઉદ્વષે્ટ વયમવે લખેમુિદતપ્ર વેદક પા ગુ લસ્ ત મન્
સકેિવલુપ્તશષે શ થલં દૃ ટ્વા લિપપ્રક્રમમ્ ।
MSS@6930@2અેતત્ િકન્નુ હતા મ સ પ્ર ત દશા તસ્યવૈમાસીદયં બા પાે હ ત કરસ્ય
ક પત મદં હ તે ત સા રાેિદ ત॥ ૬૯૩૦॥
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MSS@6931@1ઉદ્વાેઢંુ કનકિવભષૂણા યશક્તઃ સધ્રીચા વલિયતપદ્મનાલસતૂ્રઃ ।
MSS@6931@2આ ઢપ્ર તવિનતાકટાક્ષભારઃ સાધીયાે ગુ રભવદ્ ભજુ ત યાઃ॥ ૬૯૩૧॥
MSS@6932@1ઉન્નતં પદમવા ય યાે લઘુર્ હેલયવૈ સ પતેિદ ત બ્રવુન્ ।
MSS@6932@2શલૈશખેરગતાે દષૃ કણશ્ ચા મા તધુતઃ પતત્યધઃ॥ ૬૯૩૨॥
MSS@6933@1ઉન્નતં માનસં યસ્ય ભાગ્યં તસ્ય સમુન્નતમ્ ।
MSS@6933@2નાેન્નતં માનસં યસ્ય ભાગ્યં તસ્યાસમુન્નતમ્॥ ૬૯૩૩॥
MSS@6934@1ઉન્નતં સદનમુચ્ચકૈહર્યાે મા ક્ષકં દિધ સશકર્રં પયઃ ।
MSS@6934@2યા મની શ શકલા સકુાેમલા લ યતે કથમન ચતે શવે॥ ૬૯૩૪॥
MSS@6935@1ઉન્નતઃ પ્રાે લસદ્ધારઃ કાલાગુ મલીમસઃ ।
MSS@6935@2પયાેધરભર ત વ્યાઃ કં ન ચકે્રઽ ભલા ષણમ્॥ ૬૯૩૫॥
MSS@6936@1ઉન્નતઘનમ યગતં િનગુર્ણમિપ સરુધનુઃ શાેભામ્ ।
MSS@6936@2તને મહદ્ ભઃ સાકં સવંાસઃ પ્રા યર્તે િવજ્ઞૈઃ॥ ૬૯૩૬॥
MSS@6937@1ઉન્નતદ ક્ષણપક્ષા ભક્ષ્યમખુી િવિહતપા થવિનનાદા ।
MSS@6937@2તારા ત મિધગચ્છ ત તદ્યચ્છ ત વા છતાદિધકમ્॥ ૬૯૩૭॥
MSS@6938@1ઉન્નતાનાં સવુંશાનાં દ્વધંૈ તાવન્ન યતે ।
MSS@6938@2યાવત્ કુઠારધારેવ યાે ષદ્ િવશ ત ના તરમ્॥ ૬૯૩૮॥
MSS@6939@1ઉન્નતાવનતભાવવત્તયા ચ દ્રકા સ ત મરા ગરેિરયમ્ ।
MSS@6939@2ભ ક્ત ભબર્હુિવધા ભરિપતા ભા ત ભૂ તિરવ મત્તદ તનઃ॥ ૬૯૩૯॥
MSS@6940@1ઉન્નતષેુ શ શનઃ પ્રભા સ્થતા િન સશં્રયપરં િનશાતમઃ ।
MSS@6940@2નનૂમાત્મસદશૃી પ્રક પતા વેધસવૈ ગુણદાષેયાેગર્ તઃ॥ ૬૯૪૦॥
MSS@6941@1ઉન્નતાેઽિપ િવશદાેઽિપ કાેમલાેઽ ય્ અદ્ય ડ્યહરણક્ષમાેઽિપ ચ ।
MSS@6941@2અ ત વલગુણાેઽિપ િનધર્નસ્ તૂલરા શિરવ યા ત લાઘવમ્॥ ૬૯૪૧॥
MSS@6942@1ઉન્નત્યૈ નમ ત પ્રભું પ્રભુગ્ હાન્ દ્રષંુ્ટ બિહ તષ્ઠ ત
વદ્રવ્યવ્યયમાતનાે ત જડધીરાગા મિવત્તાશયા ।

MSS@6942@2પ્રાણાન્ પ્રા ણતુમવે મુ ચ ત રણે ક્લશ્ના ત ભાેગેચ્છયા સવ તદ્
િવપર તમવે કુ તે ણા ધદક્ૃ સવેકઃ॥ ૬૯૪૨॥
MSS@6943@1ઉન્નમ ય સકચગ્રહમાસ્યં ચુ બ ત પ્રયતમે હઠ ત્ત્યા ।
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MSS@6943@2હંુ હુ મુ ચ મમ મે ત ચ મ દં જ પતં જય ત માનધનાયાઃ॥ ૬૯૪૩॥
MSS@6944@1ઉન્ન મતૈકભ્રૂલતમ્ આનનમસ્યાઃ પદાિન રચય ત્યાઃ ।
MSS@6944@2ક ટિકતને પ્રથય ત મ યનુરાગં કપાેલને॥ ૬૯૪૪॥
MSS@6945@1ઉન્ન ય દૂરં મુહુરાનમ ત્યઃ કા તાઃ શ્લથીભૂતિનત બ ડ્યાઃ ।
MSS@6945@2દાેલાિવલાસને જતશ્રમ વાત્ પ્રકષર્માપુઃ પુ ષાિયતષેુ॥ ૬૯૪૫॥
MSS@6946@1ઉન્ન યાેન્ન ય તત્રવૈ દિરદ્રાણાં મનાેરથાઃ ।
MSS@6946@2પત ત હૃદયે વ્યથાર્ િવધવાસ્ત્રી તના ઇવ॥ ૬૯૪૬॥
MSS@6947@1ઉન્નમ્ર વપયાેધરા તરપયાેધારા ભરાન દ સઃ ચ ચદ્બાલકલાપકાન્
કલ ગરાે મુગ્ધાન્ નવા ઘ્રક્રમાન્ ।
MSS@6947@2 વ યાધાય શખ ડનઃ શવ શવ પ્રા ટ્ સમા પ્ત ગતા તષેુ વં
તુ શરચ્છરા ચ લતા તા સ ધાૈતા સવત્॥ ૬૯૪૭॥
MSS@6948@1ઉન્નય ત ના ભિન ાન્ મુક્તાવ લપા શ રાેમરા જનલમ્ ।
MSS@6948@2 મરશબરઃ તનભૂધર- િનપતત્ત ના ક્ષપ ક્ષબ ધાય॥ ૬૯૪૮॥
MSS@6949@1ઉિન્નદ્રક દલદલા તરલીયમાન- ગુ જન્મદા ધમધપેુ નવમેઘકાલે ।
MSS@6949@2 વ ેઽિપ યઃ પ્રવસ ત પ્રિવહાય કા તાં ત મૈ િવષાણરિહતાય નમાે
ષાય॥ ૬૯૪૯॥

MSS@6950@1ઉિન્નદ્રકાેકનદરે િપશ ગતા ગા ગાય ત મ જુ મધપુા ગ્ હદ ઘકાસુ ।
MSS@6950@2અેતચ્ચકા ત ચ રવનેર્વબ ધુ વ- પુ પચ્છદાભમુદયાચલચુ બ
બ બમ્॥ ૬૯૫૦॥
MSS@6951@1ઉિન્નદ્રતા મ સ્યસગ ધતા ચ પ્રવાલહાિનઃ સિપપી લકા વમ્ ।
MSS@6951@2 વગ્ભ્રંશનાદ્ વાિરકૃતાદ ણાર્ત્ તરાેભર્વેત્ તત્ર ચિક સનીયમ્॥ ૬૯૫૧॥
MSS@6952@1ઉિન્નદ્ર પ્રયકમનાેરમં રમ યાઃ સરેંજે સર સ વપુઃ પ્રકાશમવે ।
MSS@6952@2યુક્તાનાં િવમલતયા તર સ્ક્રયાયૈ નાક્રામન્નિપ િહ ભવત્યલં જલાૈઘઃ
॥ ૬૯૫૨॥
MSS@6953@1ઉિન્નદ્રણે મયાદ્ય ચ તતમભૂદ્યત્રાવતારા હરેર્ આખ્યાતા દશ ક તતાેઽ સ
ન કથં તત્ર વમેકાદશઃ ।
MSS@6953@2 વચ્ચાિરત્રમગાેચરં કિવ ગરાં નન્નિપ માપતે ન પ્ર તાૈ મ ભયને
ભારતકવેઃ ક તાદશૃં વક્ષ્ય ત॥ ૬૯૫૩॥
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MSS@6954@1ઉન્નીતાે ભવભૂ તના પ્ર તિદનં બાણે ગતે યઃ પુરા યશ્ચીણર્ઃ કમલાયુધને
સુ ચરં યનેાગમત્ કેશટઃ ।
MSS@6954@2યઃ શ્રીવાક્પ તરાજપાદરજસાં સ પકર્પૂત શ્ચરં િદષ્ટ ા શ્લાઘ્યગુણસ્ય
કસ્ય ચદસાૈ માગર્ઃ સમનુ્મીલ ત॥ ૬૯૫૪॥
MSS@6955@1ઉન્મગ્ ચ ચલવનાિન વનાપગાનામ્ આ યાનસકૈતતર ગપરંપરા ણ ।
MSS@6955@2િન ાવ શષ્ટસ લલાિન મનાે હર ત રાેધાં સ હંસપદમુિદ્રતકદર્માિન
॥ ૬૯૫૫॥
MSS@6956@1ઉન્મ જન્મકર ઇવામરાપગાયા વેગને પ્ર તમખુમેત્ય બાણનદ્યાઃ ।
MSS@6956@2ગા ડીવી કનક શલાિનભં ભુ યામ્ આજઘે્ન િવષમિવલાેચનસ્ય વક્ષઃ
॥ ૬૯૫૬॥
MSS@6957@1ઉન્મત્ત ક ટિકફલપ્ર તયાે ગબુદ્ યા વૈરં થવૈ કુ ષે પનસને
સાધર્મ્ ।
MSS@6957@2સ તાે હસ ત ન ભજ ત ભજ ત ચેત્ વાં ભ્રા તા ભવ ત સહસા ન
પનુભર્જ ત॥ ૬૯૫૭॥
MSS@6958@1ઉન્મત્ત ધૂતર્ ત ણે દુિનવાસયાેગ્યે સ્થાને િપશાચપ તના િવિનવે શતાેઽ સ ।
MSS@6958@2િક કૈરવા ણ િવકસ ત તમઃ પ્રયા ત ચ દ્રાપેલાે દ્રવ ત વાિધ પૈ ત
દ્ધમ્॥ ૬૯૫૮॥

MSS@6959@1ઉન્મત્તપ્રેમસરં ભાદ્ આરભ તે યદ ગનાઃ ।
MSS@6959@2તત્ર પ્રત્યૂહમાધાતું બ્રહ્માિપ ખલુ કાતરઃ॥ ૬૯૫૯॥
MSS@6960@1ઉન્મત્તમાસાદ્ય હરઃ મરશ્ચ દ્વાવ યસીમાં મુદમુદ્વહેતે ।
MSS@6960@2પવૂ પર પિધતયા પ્રસનંૂ નનંૂ દ્વતીયાે િવરહાિધદૂનમ્॥ ૬૯૬૦॥
MSS@6961@1ઉન્મત્તાનાં ચ યા ગાથાઃ શશનૂાં યચ્ચ ભા ષતમ્ ।
MSS@6961@2સ્ત્રયાે યચ્ચ પ્રભાષ તે તસ્ય ના ત વ્ય તક્રમઃ॥ ૬૯૬૧॥
MSS@6962@1ઉન્મત્તાનાં ભજુ ગાનાં મદ્યપાનાં ચ દ તનામ્ ।
MSS@6962@2સ્ત્રીણાં રાજકુલાનાં ચ િવશ્વસ ત ગતાયષુઃ॥ ૬૯૬૨॥
MSS@6963@1ઉન્મત્તાનાં ભજુ ગાનાં શ ◌ૃ ગણાં શસ્ત્રપા ણનામ્ ।
MSS@6963@2િવશ્વાસાે નવૈ કતર્વ્યઃ સ્ત્રીષુ રાજકુલષેુ ચ॥ ૬૯૬૩॥
MSS@6964@1ઉન્મદતયા કયા ચત્ કદા ચદપથપ્ર ત્તમિપ પુ ષમ્ ।
MSS@6964@2સદ્યઃ સહૃુદુપદેશઃ ણિરવ કિરણં િનવત્તર્ય ત॥ ૬૯૬૪॥
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MSS@6965@1ઉન્માદગદ્ગદ ગરાે મદિવહ્વલાક્ષા ભ્ર યિન્નજપ્રકૃતયઃ કૃતમ મર તઃ ।
MSS@6965@2અૈશ્વયર્સીધુરસપાનિવઘૂણર્માનાઃ કે નામ ન પ્ર તપદં પુ ષાઃ ખલ ત
॥ ૬૯૬૫॥
MSS@6966@1ઉન્માદમેકે પુ ય ત યા ત્ય યે દ્વષતાં વશમ્ ।
MSS@6966@2દાસ્યમેકે ચ ગચ્છ ત પરેષામથર્હેતનુા॥ ૬૯૬૬॥
MSS@6967@1ઉન્મીલિ ત્રવલીતર ગવલયા પ્રાેત્તુ ગપીન તન-
દ્વ દ્વનેાેદ્યતચક્રવાક મથનુા વક્ત્રા બુ ેદ્ભા સની ।
MSS@6967@2કા તાકારધરા નદ યમ ભતઃ કૂ્રરાશયા ને યતે સસંારાણર્વમ જનં
યિદ તતાે દૂરેણ સતં્યજ્યતામ્॥ ૬૯૬૭॥
MSS@6968@1ઉન્મીલ પુલકં િવલાેલદલકં વદ્ય કપાેલસ્થલં
ભ્રા ય કુ ડલમાકુલાકુલલસ સી કારમુદ્ય કરમ્ ।
MSS@6968@2િક ચ કુ ચદુદ ચતભ્રુ િવલસચ્ચાેલં ગલન્નીિવકં સ્યાદ્ ભૂયાેઽિપ
કદા મદાકુલદશૃાે બ બાધરા વાદનમ્॥ ૬૯૬૮॥
MSS@6969@1ઉન્મીલ પુલકા કુરેણ િનિવડાશ્લષેે િનમષેેણ ચ
ક્ર ડાકૂતિવલાેિકતેઽધરસધુાપાને મુધા નમર્ ભઃ ।
MSS@6969@2આન દા ભગમને મન્મથકલાયુદ્ધઽેિપ ય મન્નભૂત્ પ્રત્યૂહાે ન તયાેબર્ભવૂ
સરુતાર ભઃ પ્રયંભાવુકઃ॥ ૬૯૬૯॥
MSS@6970@1ઉન્મીલત્યુરસા ગુણા લિન ચતા િનદૂર્ષણા ભષૂણા સાે લાસાષે સ લાેલયા સમુનસા
સૂ યા મનાેહાિરણી ।
MSS@6970@2શ યામેત્ય દંુ મદ યકિવતવેા ભાે જનીનાિયકા કસ્યા યુન્નતપવૂર્પુ યતપસઃ
ક ઠં સમા લ ગ ત॥ ૬૯૭૦॥
MSS@6971@1ઉન્મીલ ગુડપાકત તુલતયા ર વા ભ્રમીરજર્યન્
દાના તઃશ્રુતશકર્રાચલમથઃ વનેા તા ધાઃ મરઃ ।
MSS@6971@2નવ્યા મ રસાેદધેયર્િદ સધુામુ થાપયેત્ સા ભવજ્ જહ્વાયાઃ કૃ તમાહ્વયેત
પરમાં મ કણર્યાેઃ પારણામ્॥ ૬૯૭૧॥
MSS@6972@1ઉન્મીલદ્યાવૈના સ પ્રયસ ખ િવષમાઃ શ્રેણયાે નાગરાણાં ત માત્ કાેઽિપ
વયાદ્યપ્ર ત ન સહસા સમંખંુ વીક્ષણીયઃ ।
MSS@6972@2યાવચ્ચ દ્રાકર્મેકઃ પ તર તશિયતશ્રદ્ધયા સિેવતવ્યઃ કતર્વ્યા પરક્ષા
વચ સ ન હૃદયં દેયમ મ દ્વધાનામ્॥ ૬૯૭૨॥
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MSS@6973@1ઉન્મીલદ્રસ બ દુગ ધકુસમુાવ લ્યાે વસ તાેદયે કા તાઃ કાેમલપ લવાઃ ક ત
ક ત ક્ર ડાવને સ ત ન ।
MSS@6973@2સાૈભાગ્યૈકિનધે રસાલ તદિપ શ્રીમ જર શા લનસ્ વત્તાેઽ યત્ર ચ
કુત્ર ચન્ મધુકરશ્રેણી ન િવશ્રા ય ત॥ ૬૯૭૩॥
MSS@6974@1ઉન્મીલદ્વદને દુકા તિવસરૈદૂર્રં સમુ સાિરતં ભગ્ ં પીનકુચસ્થલસ્ય
ચ ચા હ તપ્રભા ભહર્તમ્ ।
MSS@6974@2અેતસ્યાઃ કલિવકક ઠકદલીક પં મલ કાૈતુકાદ્ અપ્રાપ્તા ભમખું ષવે
સહસા કેશષેુ લગ્ ં તમઃ॥ ૬૯૭૪॥
MSS@6975@1ઉન્મીલ ત િકય ત વા ન કુસમુા યુ ણદ્યુતે દ્ગમે ત વેતાવ ત
બ ધુિરત્ય તસખીત્યાિદત્યકા તે ત ચ ।
MSS@6975@2ક ત દત્તવતાં િત્રલાેકિવિદતામવેં કવીના ણં િક કૃ વેયમપાકરાેતુ
જનષુાં કાેટ ાિપ નાલીિકની॥ ૬૯૭૫॥
MSS@6976@1ઉન્મીલ ત નખૈલુર્નીિહ વહ ત ક્ષાૈમા ચલનેા ક્ર ડાકાનનમાિવશ ત
વલયક્વાણૈઃ સમુ ત્રાસય ।
MSS@6976@2ઇ થં વ જુલદ ક્ષણાિનલકુહૂક ઠ ષુ સકેં તક- વ્યાહારાઃ સભુગ
વદ યિવરહે તસ્યાઃ સખીનાં મથઃ॥ ૬૯૭૬॥
MSS@6977@1ઉન્મીલ ત િનશાિનશાચરવધૂ પ્રાેચ્ચાટનામાિ ત્રકાઃ સાયં સાલસસપુ્તપ
કજવનપ્રાેદ્બાેધવૈતા લકાઃ ।
MSS@6977@2ફુ લ પ કજકાેશગભર્કુહરપ્રાેદ્ભૂત ગાવલી- ઝ
કારપ્રણવાપેદેશગુરવ તીવ્રદ્યુતેરંશવઃ॥ ૬૯૭૭॥
MSS@6978@1ઉન્મીલ ત ણાલકાેમલ ચાે રા વસવં તકા- સવંતર્વ્રત ત્તયઃ
ક તપયે પીયષૂભાનાેઃ કરાઃ ।
MSS@6978@2અ યુસ્રૈધર્વલીભવ સુ ગિરષુ ધાેઽયમનુ્મ જતા િવશ્વનેવે તમાેમયાે
િનિધરપામહ્નાય ફેનાયતે॥ ૬૯૭૮॥
MSS@6979@1ઉન્મીલન્નયના તકા તલહર િન પીતયાેઃ કેવલાદ્ આમાેદાદવધારણીયવપષુાેઃ
કા તાસખને ક્ષણમ્ ।
MSS@6979@2ય કણા પલયાેઃ સ્થતને ભવતા િક ચત્ સમુદુ્ગ જતં ભ્રાત તષ્ઠ ત
કુત્ર તત્ કથય મે કા તં પ્રયાયા મખુમ્॥ ૬૯૭૯॥
MSS@6980@1ઉન્મીલન્મ ણર મ લજિટલચ્છાયં રણ ક કણં બભ્રાણ તવ દેવ
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વૈિરકદનક્ર ડાકઠાેરઃ કરઃ ।
MSS@6980@2ત્ય વા સયં ત િવતાિન િરપવાે યે વગર્માગ ગતાસ્ તાનાક્રષુ્ટ મવાિવવેશ
રભસાચ્ચ ડદ્યુતેમર્ ડલમ્॥ ૬૯૮૦॥
MSS@6981@1ઉન્મીલન્મધુગ ધલુ ધમધપુવ્યાધૂતચૂતા કુર-
ક્ર ડ કાેિકલકાકલીકલરવૈ દ્ગ ણર્કણર્ વરાઃ ।
MSS@6981@2નીય તે પ થકૈઃ કથં કથમિપ યાનાવધાનક્ષણ-

પ્રાપ્તપ્રાણસમાસમાગમરસાે લાસરૈમી વાસરાઃ॥ ૬૯૮૧॥
MSS@6982@1ઉન્મીલન્મુકુલકરાલકુ દકાેશ- પ્ર યાેતદ્ઘનમકર દગ ધબ ધાે ।
MSS@6982@2તામીષ પ્રચલિવલાેચનાં નતા ગીમ્ આ લન્ ગન્ પવન મમ શા ગમ
ગમ્॥ ૬૯૮૨॥
MSS@6983@1ઉન્મીલય ત કુસમુાિન મનાેરમા ણ કે નામ નાત્ર તરવઃ સમયાે ચતાિન ।
MSS@6983@2કસ્યેદશૃં કથય દાેહદમ ત તસ્ય યાદૃ ક્વિન મતમશાેકમહી હસ્ય
॥ ૬૯૮૩॥
MSS@6984@1ઉન્મીલ લીલનીલાે પલદલદલનામાેદમેદ વપૂર-
ક્રાેડક્ર ડ દ્વ લીગ દુિદતમ સ્ફાલવાચાલવી ચ ◌ઃ ।
MSS@6984@2અેતનેાખાિન શાખાિનવહનવહિર પણર્પૂણર્દુ્રમાલી-
વ્યાલીઢાપેા તશા તવ્યથપ થકદશૃાં દત્તરાગ તડાગઃ॥ ૬૯૮૪॥
MSS@6985@1ઉન્મી લતં તૂ લકયવે ચતં્ર સયૂાશુ ભ ભન્ન મવારિવ દમ્ ।
MSS@6985@2બભવૂ તસ્યાશ્ચતુરશ્રશાે ભ વપુિવભક્તં નવયાવૈનને॥ ૬૯૮૫॥
MSS@6986@1ઉન્મીલ્યા ક્ષ સખીનર્ પ ય સ ન ચા યુક્તા દદાસ્યુત્તરં નાે વે સીદશૃમત્ર
નેદશૃ મમાં શૂ યામવસ્થાં ગતા ।
MSS@6986@2ત પાદૃ યકર કપ જર મદં વને લપ્તં મના મુ ચ તી િકમુ
કતુર્ મચ્છ સ કુ પ્રેમા યદેશાગતે॥ ૬૯૮૬॥
MSS@6987@1ઉન્મુકુ લતાધરપુટે ભૂ તકણત્રાસમી લતાધાર્ ક્ષ ।
MSS@6987@2ધૂમાેઽિપ નેહ િવરમ ભ્રમરાેઽયં શ્વ સતમનુસર ત॥ ૬૯૮૭॥
MSS@6988@1ઉન્મુક્તક ચુકતયેયમુદારકા તઃ શસ્ત્રીવ શ બરિરપાેરપનીતકાેશા ।
MSS@6988@2રક્તાવકુ ઠનપટ ર ચતાિપધાના સં યા બુવાહક લતવે શશા કરેખા
॥ ૬૯૮૮॥
MSS@6989@1ઉન્મુક્તક્રમહાિરમે શખરાત્ ક્રામ તમ યાે ધરઃ કાેઽત્ર વાં
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શરભીિકશાેરપિરષદ્ધાૈરેય ધતુ ક્ષમઃ ।
MSS@6989@2ત માદ્ દુગર્મશ ◌ૃ ગલ ઘનકલાદુલાર્ લતાત્મન્ વ્રજ વદ્વાસાય સ અેવ
ક ણર્કનકજ્યાે નાે ગર ણાં પ તઃ॥ ૬૯૮૯॥
MSS@6990@1ઉન્મુક્તમાનકલહા રમ વં દિયતા વતાઃ ।
MSS@6990@2ઇતીવ મધુરાલાપાઃ કાેિકલા જગદુજર્નાન્॥ ૬૯૯૦॥
MSS@6991@1ઉન્મુક્તા ભિદવસમધનુા સવર્ત તા ભરેવ વચ્છાયા ભિનચુ લત મવ
પ્રેક્ષ્યતે િવશ્વમેતત્ ।
MSS@6991@2પયર્ તષેુ વલ ત જલધાૈ રત્નસાનાૈ ચ મ યે ચત્રા ગીયં રમય ત
તમઃ તાેમલીલા ધિરત્રી॥ ૬૯૯૧॥
MSS@6992@1ઉન્મુચ્ય વજનાનપેુક્ષ્ય ણવત્ પ્રાણાનિપ પ્રેયસસ્ તી વાર્ દુ તરમણર્વં
ચ વ ણજઃ પ્રાપ્તાઃ પટ રાશયા ।
MSS@6992@2શ્વાસૈ તે િવિનવ તતાઃ પ્ર તભયૈઃ વસ્થાે ભવાતઃપરં વં વા કેવલમ
ગમ ગમુરગ વ્યા લ પ ગ ધદ્રવૈઃ॥ ૬૯૯૨॥
MSS@6993@1ઉન્મુદ્ર કૃતિવશ્વિવ મયભરૈ તત્તન્મહાઘગુર્ણૈર્ દુગાર્ધે હૃદયા બુધાૈ
તવ ભવને્ નઃ સૂ ક્તગ ગા યિદ ।
MSS@6993@2િવશ્વ શ્વત્રમત ગનીઘનરસસ્ય દ યમ દ વિનર્ ગ ગાસાગરસગંમઃ
પનુિરવાપૂવર્ઃ સમનુ્મીલ ત॥ ૬૯૯૩॥
MSS@6994@1ઉન્મૂ લતાલાનિવલાભના ભશ્ છન્ન ખલચ્છૃ ખલરાેમરા જઃ ।
MSS@6994@2મત્તસ્ય સયંે મદન દ્વપસ્ય પ્ર વાપવપ્રાેચ્ચકુચા તુ વા તુ॥ ૬૯૯૪॥
MSS@6995@1ઉન્મૂલ્ય સતકેશાં તુ મૂલે મુલે ચ તિ ક્ષપેત્ ।
MSS@6995@2તતઃ કેશાઃ પ્ર ય તે કૃ ણાઃ કાૈતુકકાિરણઃ ।
MSS@6995@3યુ યા પવૂાક્તયા યુ જ્યાન્ મષેશ ◌ૃ ગીપયઃ સધુીઃ॥ ૬૯૯૫॥
MSS@6996@1ઉન્મૂલ્યાલાનભૂમી હમ તતરસાે ખ ડતા ડ્ ઊિવતાના ય્- આકષર્ન્નષે
પાદૈમર્દજલકલષુઃ ક્ષપ્તનક્ષત્રમાલઃ ।
MSS@6996@2શુ ડાદ ડા ભઘાતનૈર્ભ સ િવદલયન્ પુ કરાવતર્કાદ ન્ ધાવત્યાધૂતમૂધાર્
હિરમ ભરભસાદ્ દેવપતુ્રઃ કર દ્રઃ॥ ૬૯૯૬॥
MSS@6997@1ઉ ષં્ટ કુચસી પત્રમકરં દૃ ટ્વા હઠા લ ગનાત્ કાપેાે મા તુ
પનુ લખા યમુ મ ત મેરે રઘૂણાં વરે ।
MSS@6997@2કાપેેણા ણતાેઽશ્રપુાતદ લતઃ પ્રે ણા ચ િવ તાિરતાે દત્તાે મૈ થલક યયા
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િદશતુ નઃ ક્ષેમં કટાક્ષા કુરઃ॥ ૬૯૯૭॥
MSS@6998@1ઉ ષ્ટપત્રા લુ લતાલકા તાઃ ક ઠેષુ લગ્ ા જઘનં શ તઃ ।
MSS@6998@2કુચસ્થલી વાહ તમાદધાના ગતા વધનૂાં પ્રયતાં જલાૈઘાઃ॥ ૬૯૯૮॥
MSS@6999@1ઉન્મષેં યાે મમ ન સહતે તવૈર િનશાયામ્ ઇ દાેિર દ વરદલદશૃા
તસ્ય સાૈ દયર્દપર્ઃ ।
MSS@6999@2નીતઃ શા ત પ્રસભમનયા વક્ત્રકા ત્યે ત હષાર્લ્ લગ્ ા મ યે લ લતતનુ
તે પાદયાેઃ પદ્મલ મીઃ॥ ૬૯૯૯॥
MSS@7000@1ઉપકરાેત્યપકૃતાે હ્યુત્તમાેઽ ય યથાધમઃ ।
MSS@7000@2મ યમઃ સા યમ વચ્છેદ્ અપરઃ વાથર્ત પરઃ॥ ૭૦૦૦॥
MSS@7001@1ઉપકતાર્િધકારાઢ ઃ વાપરાધં ન મ યતે ।
MSS@7001@2ઉપકારં વ કૃત્ય સવર્મવે િવલુ પ ત॥ ૭૦૦૧॥
MSS@7002@1ઉપકતુ પ્રયં વક્તું કતુ નેહમનુત્તમમ્ ।
MSS@7002@2સ જનાનાં વભાવાેઽયં કેને દુઃ શ શર કૃતઃ॥ ૭૦૦૨॥
MSS@7003@1ઉપકતુ યથા વ પઃ સમથા ન તથા મહાન્ ।
MSS@7003@2પ્રાયઃ કૂપ ષાં હ ત સતતં ન તુ વાિરિધઃ॥ ૭૦૦૩॥
MSS@7004@1ઉપકતુર્ઃ કૃતઘ્નસ્યા યુભયાેિરયતી ભદા ।
MSS@7004@2સદ્યાે િહ િવ મરત્યાદ્યઃ કૃતં પશ્ચાત્ તુ પ શ્ચમઃ॥ ૭૦૦૪॥
MSS@7005@1ઉપકતુર્ઃ સ્થરં દ્રવં્ય યત્ન ત કાલસભંવઃ ।
MSS@7005@2િકમ ત તાલ તસ્ય મ દમા તસગં્રહઃ॥ ૭૦૦૫॥
MSS@7006@1ઉપકતુર્મનપુકતુર્ઃ પ્રયા ણ કતુ કૃતા યનુ મતુર્મ્ ।
MSS@7006@2િવિનપ તતાંશ્ચાેદ્ધતુ કુલા વતાનામુ ચતમેતત્॥ ૭૦૦૬॥
MSS@7007@1ઉપકતુર્મપ્રકાશં ક્ષ તું યનૂે વયા ચતં દાતુમ્ ।
MSS@7007@2અ ભસધંાતું ચ ગુણૈઃ શતષેુ કે ચદ્ િવ ન ત॥ ૭૦૦૭॥
MSS@7008@1ઉપકત્રાર્િરણા સિંધનર્ મત્રેણાપકાિરણા ।
MSS@7008@2ઉપકારાપકારાૈ િહ લકં્ષ્ય લક્ષણમેતયાેઃ॥ ૭૦૦૮॥
MSS@7009@1ઉપકારં સહૃુદ્વગ યાેઽપકારં ચ શત્રષુુ ।
MSS@7009@2 મેઘાે વષર્ ત પ્રાજ્ઞ તસ્યેચ્છ ત સદાેન્ન તમ્॥ ૭૦૦૯॥
MSS@7010@1ઉપકારં મર ત તુ કૃતજ્ઞ વવશવંદાઃ ।
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MSS@7010@2પદવીમપુકત્ર્ ણાં યા ત િનશ્ચેતના અિપ॥ ૭૦૧૦॥
MSS@7011@1િનવાર્ણમનુ િનવાર્ ત તપનં તપનાપેલઃ ।
MSS@7011@2ઇ દુ મ દુમ ણઃ િક ચ શુ ય તમનુ શુ ય ત॥ ૭૦૧૧॥
MSS@7012@1ઉપકારઃ પરાે ધમર્ઃ પરાેઽથર્ઃ કમર્નપૈુણમ્ ।
MSS@7012@2પાત્રે દાનં પરઃ કામઃ પરાે માેક્ષાે િવ ણતા॥ ૭૦૧૨॥
MSS@7013@1ઉપકારકમાયતે ર્શં પ્રસવઃ કમર્ફલસ્ય ભૂિરણઃ ।
MSS@7013@2અનપાિય િનબહર્ણં દ્વષાં ન ત તક્ષાસમમ ત સાધનમ્॥ ૭૦૧૩॥
MSS@7014@1ઉપકારગ્ હીતને શત્રુણા શત્રુમુદ્ધરેત્ ।
MSS@7014@2પાદલગ્ ં કરસ્થને ક ટકેનવે ક ટકમ્॥ ૭૦૧૪॥
MSS@7015@1ઉપકારપરઃ પ્રવરઃ પ્રત્યુપકારં કરાે ત મ યસ્થઃ ।
MSS@7015@2નીચ તદિપ ન કુ તે ઉપકાવર્શાદ્ ભવ ત શત્રુઃ સઃ॥ ૭૦૧૫॥
MSS@7016@1ઉપકારપરઃ વભાવત સતતં સવર્જનસ્ય સ જનઃ ।
MSS@7016@2અસતામિનશં તથા યહાે ગુ હૃદ્રાેગકર તદુન્ન તઃ॥ ૭૦૧૬॥
MSS@7017@1ઉપકારપ્રધાનઃ સ્યાદ્ અપકારપરેઽ યરાૈ ।
MSS@7017@2સ પ દ્વપ વેકમના હેતાવી યત્ ફલે ન તુ॥ ૭૦૧૭॥
MSS@7018@1ઉપકારફલં મત્રમ્ અપકારાેઽિરલક્ષણમ્ ।
MSS@7018@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૭૦૧૮॥
MSS@7019@1ઉપકારમવે તનુતે િવપદ્ગતઃ સદુ્ગણાે િનતરામ્ ।
MSS@7019@2મૂચ્છા ગતાે તાે વા િનદશર્નં પારદાેઽત્ર રસઃ॥ ૭૦૧૯॥
MSS@7020@1ઉપકારશતનેાિપ ગ્ હ્યતે કેન દુજર્નઃ ।
MSS@7020@2સાધુઃ સમંાનમાત્રેણ ભવત્યેવાત્મિવક્રયી॥ ૭૦૨૦॥
MSS@7021@1ઉપકારશતનેાિપ દાનૈશ્ચાિપ સિુવ તરૈઃ ।
MSS@7021@2લાલનાત્ પ્રી તપવૂાર્ચ્ચ ન ગ્રાહ્યાે ભ ગનીસતુઃ॥ ૭૦૨૧॥
MSS@7022@1ઉપકારશ્ચાપકારાે યસ્ય વ્રજ ત િવ તમ્ ।
MSS@7022@2પાષાણહૃદયસ્યાસ્ય વતીત્ય ભધા મુધા॥ ૭૦૨૨॥
MSS@7023@1ઉપકારાચ્ચ લાેકાનાં િન મત્તા ગપ ક્ષણામ્ ।
MSS@7023@2ભયા લાેભાચ્ચ મખૂાર્ણાં મતૈ્રી સ્યાદ્ દશર્નાત્ સતામ્॥ ૭૦૨૩॥
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MSS@7024@1ઉપકારાદતૃેઽ યાશુ મતં્ર શ્રેય સ તષ્ઠ ત ।
MSS@7024@2 મત્રવાન્ સાધયત્યથાર્ન્ દુઃસા યાન યનાદરાત્॥ ૭૦૨૪॥
MSS@7025@1ઉપકારાય ન તઃ સપિદ સુ તઃ ક્વ તવૈરેઽિપ ।
MSS@7025@2ગ્રાસય ત ગ્ર તાેઽિપ દ્રાેિહણમ તાિન રાેિહણીરમણઃ॥ ૭૦૨૫॥
MSS@7026@1ઉપકારાય યા પુંસાં ન પરસ્ય ન ચાત્મનઃ ।
MSS@7026@2પત્રસચંયસભંારૈઃ િક તયા ભારિવદ્યયા॥ ૭૦૨૬॥
MSS@7027@1ઉપકાિરણમિપ પજંૂ્ય હ ત મહા તં ખલાેઽત્રપાેઽવસરે ।
MSS@7027@2 ષ્ટદ્યુ ાે મ યે- વીરં હતવાન્ ગુ ં શા તમ્॥ ૭૦૨૭॥
MSS@7028@1ઉપકાિર ણ િવક્ષીણે શનૈઃ કેદારવાિર ણ ।
MSS@7028@2સાનુક્રાેશતયા શા લરભૂત્ પા ડુરવા મખુઃ॥ ૭૦૨૮॥
MSS@7029@1ઉપકાિર ણ િવશ્ર ધે શદુ્ધમતાૈ યઃ સમાચર ત પાપમ્ ।
MSS@7029@2તં જનમસત્યસધંં ભગવ ત વસધુે કથં વહ સ॥ ૭૦૨૯॥
MSS@7030@1ઉપકાિર ણ વીતમ સરે વા સદય વં યિદ તત્ર કાેઽ તરેકઃ ।
MSS@7030@2અિહતે સહસાપરાદ્ધલ ધે સઘ્ ણં યસ્ય મનઃ સતાં સ ધુયર્ઃ॥ ૭૦૩૦॥
MSS@7031@1ઉપકાિરષુ યઃ સાધુઃ સાધુ વે તસ્ય કાે ગુણઃ ।
MSS@7031@2અપકાિરષુ યઃ સાધુઃ સ સાધુઃ સદ્ ભ ચ્યતે॥ ૭૦૩૧॥
MSS@7032@1ઉપકારે કૃતજ્ઞ વમ્ અપકારે કૃતઘ્નતા ।
MSS@7032@2િવષયસ્ય ગુણાવેતાૈ કતુર્ઃ સ્યાતાં િવપયર્યાૈ॥ ૭૦૩૨॥
MSS@7033@1ઉપકારેણ દૂય તે ન સહ તેઽનુક પતામ્ ।
MSS@7033@2આપ વિપ દુરારા યા િનત્યદુઃખા મન વનઃ॥ ૭૦૩૩॥
MSS@7034@1ઉપકારેણ નીચાનામ્ અપકારાે િહ યતે ।
MSS@7034@2પયઃપાનં ભજંુગાનાં કેવલં િવષવધર્નમ્॥ ૭૦૩૪॥
MSS@7035@1ઉપકારેણ વીર તુ પ્ર તકારેણ યજુ્યતે ।
MSS@7035@2અકૃતજ્ઞાેઽપ્ર તકૃતાે હ ત સ વવતાં મનઃ॥ ૭૦૩૫॥
MSS@7036@1ઉપકાયાપકાિર વં દૂરે ચેત્ સા િહ મત્રતા ।
MSS@7036@2પુ પવ તાૈ િકમાસન્નાૈ પ ય કૈરવપદ્મયાેઃ॥ ૭૦૩૬॥
MSS@7037@1ઉપકૃતં બહુ તત્ર િકમુચ્યતે સજુનતા પ્ર થતા ભવતા પરમ્ ।
MSS@7037@2િવદધદ દશૃમવે સદા સખે સુ ખતમા વ તતઃ શરદાં શતમ્॥ ૭૦૩૭॥
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MSS@7038@1ઉપકૃતમનને સતુરામ્ ઇત્યસતામ ત ન ક્વ ચદપેક્ષા ।
MSS@7038@2હાેતુઃ વહ તમા શ્રત ઉદ્વહતાેઽ ગ્ દર્હત્યેવ॥ ૭૦૩૮॥
MSS@7039@1ઉપકૃતવતા યનાય નાશ્વ સતવં્ય કૃ ત પ્રયાેઽ મી ત ।
MSS@7039@2પયસાિપ સક્તમૂલાે ભવ ત િહ મધુરાે ન િપચુમ દઃ॥ ૭૦૩૯॥
MSS@7040@1ઉપકૃતવતા શ્રીરત્ના યાં હરેઃ શ શલખેયા મન સજિરપાેઃ
પીયષૂેણા યશષેિદવાૈકસામ્ ।
MSS@7040@2કથ મતરથા તને સ્થેયં યશાેભરમ થરં યિદ ન મથનાયાસં
ધીરઃ સહેત પયાેિનિધઃ॥ ૭૦૪૦॥
MSS@7041@1ઉપકૃ તરેવ ખલાનાં દાષેસ્ય ગર યસાે ભવ ત હેતુઃ ।
MSS@7041@2અનુકૂલાચરણને િહ કુ ય ત વ્યાધયાેઽત્યથર્મ્॥ ૭૦૪૧॥
MSS@7042@1ઉપકૃ તસાહ સકતયા ક્ષ તમિપ ગણય ત નાે ગુ ણનઃ ।
MSS@7042@2જનય ત િહ પ્રકાશં દ પ શખાઃ વા ગદાહેન॥ ૭૦૪૨॥
MSS@7043@1ઉપકૃત્ય ભવ ત દૂરતઃ પરતઃ પ્રત્યુપકારશ કયા ।
MSS@7043@2ઇયમવે િહ સ વશા લનાં મહતાં કાિપ કઠાેર ચત્તતા॥ ૭૦૪૩॥
MSS@7044@1ઉપક્રમં વા છતમાશુ કુયાર્દ્ દૂતાપેયાનાત્ િક્રયમાણસિંધઃ ।
MSS@7044@2સ ચેદ્ િવસિંધઃ સ તુ તત્ર ચૈકઃ કૃતાે ભવત્યાત્મસમુચ્છ્ર યશ્ચ
॥ ૭૦૪૪॥
MSS@7045@1ઉપગૂઢવેલમલઘૂ મભજૈુઃ સિરતામચુ ભદધીશમિપ ।
MSS@7045@2રજનીકરઃ િક મવ ચત્રમદાે યદુરા ગણાં ગણમન ગલઘુમ્॥ ૭૦૪૫॥
MSS@7046@1ઉપગૂહ ત દવદહને િત્રભવુનધ યામર યાનીમ્ ।
MSS@7046@2મૂતાર્ ઇવા ધકારાઃ પ્ર તિદશમપયા ત કાસરાવલયઃ॥ ૭૦૪૬॥
MSS@7047@1ઉપચિરતા ય તમાતં્ર પ યવધૂઃ ક્ષીણસ પદઃ પુંસઃ ।
MSS@7047@2પાતય ત દશૃં વ્રજતઃ હયા પિરધાનમાત્રેઽિપ॥ ૭૦૪૭॥
MSS@7048@1ઉપચિરતા હિરણદશૃઃ સ જનગાેષ્ઠ ષુ મ શ્રતા વાચઃ ।
MSS@7048@2ચિરતં ક્લમનમદવનં ન િવધેઃ કુિટલાદિપ ત્રાસઃ॥ ૭૦૪૮॥
MSS@7049@1ઉપચારઃ કતર્વ્યાે યાવદનુ પન્નસાૈહૃદાઃ પુ ષાઃ ।
MSS@7049@2ઉ પન્નસાૈહૃદાનામ્ ઉપચારઃ કૈતવં ભવ ત॥ ૭૦૪૯॥
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MSS@7050@1ઉપચારિવિધજ્ઞાેઽિપ િનધર્નઃ િક કિર ય ત ।
MSS@7050@2િનર કુશ ઇવા ઢાે મત્ત દ્વરદમૂધર્િન॥ ૭૦૫૦॥
MSS@7051@1ઉપચારાનનુયા તે િકતવસ્યાપેે ક્ષતાઃ સખીવચસા ।
MSS@7051@2અધનુા િનષુ્ઠરમિપ યિદ સ વદ ત ક લકૈતવાદ્ યા મ॥ ૭૦૫૧॥
MSS@7052@1ઉપ ચતાવયવા શુ ચ ભઃ કણૈર્ અ લકદ બકયાેગમપુેયષુી ।
MSS@7052@2સદશૃકા તરલક્ષ્યત મ જર તલક લક લકમાૈ ક્તકૈઃ॥ ૭૦૫૨॥
MSS@7053@1ઉપ ચતષેુ પરે વસમથર્તાં વ્રજ ત કાલવશાદ્ બલવાનિપ ।
MSS@7053@2તપ સ મ દગભ તરભીષુમાન્ નિહ મહાિહમહાિનકરાેઽભવત્॥ ૭૦૫૩॥
MSS@7054@1ઉપચ્છ દ્યાિપ દાતવ્યં બ લને શા ત મચ્છતા ।
MSS@7054@2સમૂલમવે ગા ધાિરરપ્રયચ્છન્ ગતઃ ક્ષયમ્॥ ૭૦૫૪॥
MSS@7055@1ઉપજ યાનપુજપેદ્ બુ યેતવૈ ચ ત કૃતમ્ ।
MSS@7055@2યુક્તે ચ દૈવે યુ યેત જયપ્રે સરુપેતભીઃ॥ ૭૦૫૫॥
MSS@7056@1ઉપ પઃ કૃત તને તાનાકાપેવત વિય ।
MSS@7056@2આશુ દ પિયતા પાેઽિપ સાગ્ ીનેધાિનવાિનલઃ॥ ૭૦૫૬॥
MSS@7057@1ઉપ પ શ્ચરારાેધાેઽવસ્ક દ તીવ્રપાૈ ષમ્ ।
MSS@7057@2દુગર્સ્ય લ ઘનાપેાયાશ્ચ વારઃ ક થતા ઇમે॥ ૭૦૫૭॥
MSS@7058@1ઉપ પસહાન્ િવલ ઘયન્ સ િવધાતા પતીન્ મહાેદ્ધતઃ ।
MSS@7058@2સહતે ન જનાેઽ યધઃિક્રયાં િકમુ લાેકાિધકધામ રાજકમ્॥ ૭૦૫૮॥
MSS@7059@1ઉપ પહૃત વા મ નેહસી પરાશ્રયમ્ ।
MSS@7059@2માૈલે વા છ ત મેિદ યાઃ પત્યુઃ પાતાે ન સશંયઃ॥ ૭૦૫૯॥
MSS@7060@1ઉપ વ ત મ સતતં દધતઃ પિરમુગ્ધતાં વ ણ ગવાેડુપતેઃ ।
MSS@7060@2ઘનવી થવી થમવતીણર્વતાે િનિધર ભસામપુચયાય કલાઃ॥ ૭૦૬૦॥
MSS@7061@1ઉપ વ્યા હતા ક યા વાથ પાકિક્રયા હતા ।
MSS@7061@2શદૂ્ર ભક્ષાહતાે યાગઃ કૃપણસ્ય હતં ધનં॥ ૭૦૬૧॥
MSS@7062@1ઉપતા યમાનમલઘૂ ણમ ભઃ શ્વ સતૈઃ સતેતરસરાજેદશૃઃ ।
MSS@7062@2દ્રવતાં ન નેતુમધરં ક્ષમતે નવનાગવ લદલરાગરસઃ॥ ૭૦૬૨॥
MSS@7063@1ઉપિદશ ત લાેક ત્તં િવતર ત િવત્તં િવનાેદય ત ચત્તમ્ ।
MSS@7063@2ઉત્ત ભય ત મહ વં િવદ્યા હૃદ્યા સરુાજસવેવે॥ ૭૦૬૩॥
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MSS@7064@1ઉપદેશં િવદુઃ શદંુ્ધ સ ત તમપુદે શનઃ ।
MSS@7064@2 યામાયતે ન યુ માસુ યઃ કા ચન મવા ગ્ ષુ॥ ૭૦૬૪॥
MSS@7065@1ઉપદેશપ્રદાત્ ણાં નરાણાં િહત મચ્છતામ્ ।
MSS@7065@2પર મિન્નહલાેકે ચ વ્યસનં નાપેપદ્યતે॥ ૭૦૬૫॥
MSS@7066@1ઉપદેશાે ન દાતવ્યાે યાદશૃે તાદશૃે નરે ।
MSS@7066@2પ ય વાનરમખૂણ સગુ્ હી િનગ્ ર્હીકૃતા॥ ૭૦૬૬॥
MSS@7067@1ઉપદેશાે િહ મખૂાર્ણાં ક્રાેધાયવૈ શમાય ન ।
MSS@7067@2પયઃપાનં ભજુ ગાનાં િવષાયવૈા તાય ન॥ ૭૦૬૭॥
MSS@7068@1ઉપદેશાે િહ મખૂાર્ણાં પ્રકાપેાય ન શા તયે ।
MSS@7068@2પયઃપાનં ભજુ ગાનાં કેવલં િવષવધર્નં॥ ૭૦૬૮॥
MSS@7069@1ઉપદ્રષ્ટાનુમ તા ચ ભતાર્ ભાેક્તા મહેશ્વરઃ ।
MSS@7069@2પરમાત્મે ત ચા યુક્તાે દેહેઽ મન્ પુ ષઃ પરઃ॥ ૭૦૬૯॥
MSS@7070@1ઉપધાશાેિધતાઃ સ યગ્ ઈહમાનાઃ ફલાેદયમ્ ।
MSS@7070@2તેઽસ્ય સવ પર ક્ષેરન્ સાનુરાગાઃ કૃતાકૃતમ્॥ ૭૦૭૦॥
MSS@7071@1ઉપેત્ય ધીયતે ય માદ્ ઉપધે ત તતઃ તા ।
MSS@7071@2ઉપાય ઉપધા જ્ઞેયા તયામાત્યાન્ પર ક્ષયેત્॥ ૭૦૭૧॥
MSS@7072@1॥। ॥। ॥। ।
MSS@7072@2ઉપિધત્રયશુ દ્ધતાેઽસ્ય િક કનકસ્યવે પરં પર ક્ષણમ્॥ ૭૦૭૨॥
MSS@7073@1ઉપિધવસ તિપ ડાન્ ગ્ હ્ણતે નાે િવ દ્ધાંસ્ તનવુચનમનાે ભઃ સવર્થા યે
મનુી દ્રાઃ ।
MSS@7073@2વ્રતસ મ તસમેતા વ તમાેહપ્રપ ચા દદતુ મમ િવમુ ક્ત તે
હતક્રાેધયાેધાઃ॥ ૭૦૭૩॥
MSS@7074@1ઉપનતભયે યાે યાે માગા િહતાથર્કરાે ભવેત્ સ સ િનપુણયા બુદ્ યા સવે્યાે
મહાન્ કૃપણાેઽિપ વા ।
MSS@7074@2કિરકરિનભાૈ જ્યાઘાતા કાૈ મહાસ્ત્રિવશારદાૈ વલયર ચતાૈ સ્ત્રીવદ્ બાહૂ
કૃતાૈ ન િકર િટના॥ ૭૦૭૪॥
MSS@7075@1ઉપનતમ તપુ યચયૈઃ સ પૂણ ર ક્ષતં ચ યત્નને ।
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MSS@7075@2સ પિદ િવપિદ ત્રાણં ભવ ત િનધાનં ચ મતં્ર ચ॥ ૭૦૭૫॥
MSS@7076@1ઉપનિદપુ લને મહાપલાશઃ પવનસમુચ્છલદેકપ ત્રપા ણઃ ।
MSS@7076@2દવદહનિવનષ્ટ િવતાનાં સ લલ મવષૈ દદા ત પાદપાનામ્॥ ૭૦૭૬॥
MSS@7077@1ઉપનય ત કપાેલે લાેલકણર્પ્રવાલ- ક્ષણમુકુલિનવેશા દાેલનવ્યા તાનામ્ ।
MSS@7077@2પિરમ લતહિરદ્રાન્ સ પ્ર ત દ્વાિવડીનાં નવનખપદ તક્તાનાતપઃ વેદ બ દૂન્
॥ ૭૦૭૭॥
MSS@7078@1ઉપનયનિવવાહાવુ સવૈકપ્રધાનાૈ ક લિવભવત અેષાં કાલભેદાન ભજ્ઞાઃ ।
MSS@7078@2િવજહ ત ન કદા ચદ્ વેદપાઠૈકયાેગ્યે વય સ ચ યવનાનીવાચના યાસમેતે
॥ ૭૦૭૮॥
MSS@7079@1ઉપનય ત મ સ પ તં્ર ચેદં લખા મ િકમત્ર વા વ મ ત િવનયભ્રંશાે
યૂયં વ ત પ્રણયક્ષ તઃ ।
MSS@7079@2સહૃુિદ ત ષા નાથેત્યૂનં પે ત તટસ્થતા કથ મ ત તતઃ
સદેંષ્ટવ્યાે મયા યદુન દનઃ॥ ૭૦૭૯॥
MSS@7080@1ઉપિનષદઃ પિરપીતા ગીતાિપ ન હ ત મ તપથં નીતા ।
MSS@7080@2તદિપ ન હા િવધવુદના માનસસદનાદ્ બિહયાર્ ત॥ ૭૦૮૦॥
MSS@7081@1ઉપિનિહતહલીષાસાગર્લદ્વારમારાત્ પિરચિકતપુર ધ્રીસાિરતા યણર્ભા ડમ્ ।
MSS@7081@2પવનરય તરશ્ચીવાર્િરધારાઃ પ્રતીચ્છન્ િવશ ત વ લતશ ◌ૃ ગઃ
પામરાગારમુક્ષા॥ ૭૦૮૧॥
MSS@7082@1ઉપનીતની તનાૈકઃ સસંારિવકારવાિરવ યાસુ ।
MSS@7082@2સ પુ ષકણર્ધારસ્ તારય ત જનાન્ બહૂનેકઃ॥ ૭૦૮૨॥
MSS@7083@1ઉપનીય કલમકુડવં કથય ત સભય શ્ચિક સકે હ લકઃ ।
MSS@7083@2શાેણં સાેમાધર્િનભં વધૂ તને વ્યાિધમપુ તમ્॥ ૭૦૮૩॥
MSS@7084@1ઉપનીય પ્રયમસમય- િવદં ચ મે દગ્ધમાનમપનીય ।
MSS@7084@2નમાપક્રમ અેવ ક્ષણદે દૂતીવ ચ લતા સ॥ ૭૦૮૪॥
MSS@7085@1ઉપનીય યિન્નત બે ભજંુગમુચ્ચૈરલ બ િવબુધૈઃ શ્રીઃ ।
MSS@7085@2અેકઃ સ મ દર ગિરઃ સ ખ ગિરમાણં સમુદ્વહતુ॥ ૭૦૮૫॥
MSS@7086@1ઉપનેતુમુન્ન તમતવે િદવં કુચયાેયુર્ગને તરસા ક લતામ્ ।
MSS@7086@2રભસાે થતામપુગતઃ સહસા પિરર ય કશ્ચન વધૂમ ધત્॥ ૭૦૮૬॥
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MSS@7087@1ઉપપ ત્ત ભર લાના નાપેદેશઃૈ કદ થતાઃ ।
MSS@7087@2 વસવંેદનસવંેદ્યસારાઃ સહૃદયાેક્તયઃ॥ ૭૦૮૭॥
MSS@7088@1ઉપપનં્ન નનુ શવં સપ્ત વઙ્ગષેુયસ્ય મે ।
MSS@7088@2દૈવીનાં માનષુીણાં ચ પ્ર તહતાર્ વમાપદામ્॥ ૭૦૮૮॥
MSS@7089@1ઉપપિરસરં ગાેદાવયાર્ઃ પિરત્યજતા વગાઃ સર ણમપરાે માગર્ તાવદ્
ભવદ્ ભિરહેક્ષ્યતામ્ ।
MSS@7089@2ઇહ િહ િવિહતાે રક્તાશાેકઃ કયાિપ હતાશયા
ચરણન લન યાસાેદ ચન્નવાઙુ્કરક ચુકઃ॥ ૭૦૮૯॥
MSS@7090@1ઉપપ્રદાનં સા વં વા ભેદં કાલે ચ િવક્રમમ્ ।
MSS@7090@2યાેગં ચ રક્ષસામ્ શ્રેષ્ઠ તાવુભાૈ ચ નયાનયાૈ॥ ૭૦૯૦॥
MSS@7091@1ઉપપ્રાકારાગ્રં પ્રિહ નયને તકર્ય મનાગ્ અનાકાશે કાેઽયં ગ લતહિરણઃ
શીતિકરણઃ ।
MSS@7091@2સધુાબદ્ધગ્રાસૈ પવનચકાેરૈરનુ તાં િકરઞ્ જ્યાે નામચ્છાં
નવલવલપાકપ્રણિયનીમ્॥ ૭૦૯૧॥
MSS@7092@1ઉપ લવાેઽસાૈ િકમુ રાજપતુ્રી જ્યાે નાદ્રવાેઽસાવુત વજ્રપાતઃ ।
MSS@7092@2અલં તયા સવૈ િહ િવતં મે િધઙ્ મામહં વા ચિરતાથર્ અેકઃ॥ ૭૦૯૨॥
MSS@7093@1ઉપ લુતં પાતુમદાે મદાેદ્ધતૈસ્ વમવે િવશ્વંભર િવશ્વમી શષે ।
MSS@7093@2ઋતે રવેઃ ક્ષાલિયતું ક્ષમેત કઃ ક્ષપાતમસ્કા ડમલીમસં નભઃ
॥ ૭૦૯૩॥
MSS@7094@1ઉપબહર્મ બુજદશૃાે િનજં ભજંુ િવરચ ય વક્ત્રમિપ ગ ડમ ડલે ।
MSS@7094@2િનજસ ક્થ સ ક્થિન િનધાય સાદરં વિપ ત તનાિપતકરા બુ ે યવુા॥ ૭૦૯૪॥
MSS@7095@1ઉપભુક્તં યથા વાસઃ સ્ર ે વા િદતા યથા ।
MSS@7095@2અેવં રાજ્યાત્ પિરભ્રષ્ટઃ સમથાઽિપ િનરથર્કઃ॥ ૭૦૯૫॥
MSS@7096@1ઉપભુક્તખિદરવીટક- જિનતાધરરાગભઙ્ગભયાત્ ।
MSS@7096@2િપતિર તેઽિપ ન વે યા રાેિદ ત હા તાત તાતે ત॥ ૭૦૯૬॥
MSS@7097@1ઉપભુક્તાશષે ષં ધાવ તં ગ શરેશભાેગાય ।
MSS@7097@2કઃ ખેચરકેસિરણં પ યતુ ભા વ તમ તકપ્ર તમમ્॥ ૭૦૯૭॥
MSS@7098@1ઉપભાેક્તું ન ના ત કદાિપ કૃપણાે જનઃ ।
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MSS@7098@2આક ઠજલમગ્ ાેઽિપ કુકુ્કરાે લેિઢ જહ્વયા॥ ૭૦૯૮॥
MSS@7099@1ઉપભાેગકાતરાણાં પુ ષાણામથર્સચંયપરાણામ્ ।
MSS@7099@2ક યામ ણિરવ સદને તષ્ઠત્યથર્ઃ પરસ્યાથ॥ ૭૦૯૯॥
MSS@7100@1ઉપભાેગાદતૃે તસ્ય નાશ અેવ ન િવદ્યતે ।
MSS@7100@2પ્રાક્તનં બ ધનં કમર્ કાેઽ યથા કતુર્મહર્ ત॥ ૭૧૦૦॥
MSS@7101@1ઉપભાેગાય ચ ધનં િવતં યને ર ક્ષતમ્ ।
MSS@7101@2ન ર ક્ષતા તુ ભૂયન િક તસ્ય ધન િવતૈઃ॥ ૭૧૦૧॥
MSS@7102@1ઉપભાેગને પુ યાનાં પ્રાક્તનાનાં તથાંહસામ્ ।
MSS@7102@2કતર્વ્ય મ ત િનત્યાનામ્ અકામકરણાત્ તથા॥ ૭૧૦૨॥
MSS@7103@1ઉપભાેગૈરિપ ત્યક્તં નાત્માનમવસાદયેત્ ।
MSS@7103@2ચ ડાલ વેઽિપ માનુ યં સવર્થા તાત દુલર્ભમ્॥ ૭૧૦૩॥
MSS@7104@1ઉપમા કા લદાસસ્ય ભારવેરથર્ગાૈરવમ્ ।
MSS@7104@2દ ડનઃ પદલા લતં્ય માઘે સ ત ત્રયાે ગુણાઃ॥ ૭૧૦૪॥
MSS@7105@1ઉપમાનમભૂદ્ િવલા સનાં કરણં યત્ તવ કા તમત્તયા ।
MSS@7105@2તિદદં ગતમીદશૃીમ્ દશાં ન િવદ ય કિઠનાઃ ખલુ સ્ત્રયઃ॥ ૭૧૦૫॥
MSS@7106@1ઉપયયાૈ તનુતાં મધખુ ડતા િહમકરાેદયપા ડુમખુચ્છિવઃ ।
MSS@7106@2સદશૃ મષ્ટસમાગમિન ર્ ત વિનતયાિનતયા રજનીવધૂઃ॥ ૭૧૦૬॥
MSS@7107@1ઉપિર કબર બ ધગ્ર થેરથ ગ્ર થતાઙ્ગુલી િનજભજુલતે તયર્ક્ત વ્યા
િવતત્ય િવ ત્તયા ।
MSS@7107@2િવ તિવલસદ્વામાપાઙ્ગ તનાધર્કપાેલયા કુવલયદલસ્રક્સંિદગ્ધ શ્રયઃ
પ્રિહતા દશૃઃ॥ ૭૧૦૭॥
MSS@7108@1ઉપિર કરવાલધારા- કારાઃ કૂ્રરા ભજુઙ્ગમપુઙ્ગવાત્ ।
MSS@7108@2અ તઃ સાક્ષાદ્દ્રાક્ષા- દ ક્ષાગુરવાે જય ત કેઽિપ જનાઃ॥ ૭૧૦૮॥
MSS@7109@1ઉપિરગતં િહ સવણ હૃ વા કરતાે દદા સ ર તું મે ।
MSS@7109@2ધ યઃ સરાજેયુગલં વ વા તનયુગમથા શત્ કૃ ણઃ॥ ૭૧૦૯॥
MSS@7110@1ઉપિર ઘનં ઘનપટલં તયર્ ગ્ગરયાેઽિપ ન તતમયૂરાઃ ।
MSS@7110@2 ક્ષ તરિપ ક દલધવલા દૃ ષ્ટ પ થકઃ ક્વ પાતયતુ॥ ૭૧૧૦॥
MSS@7111@1ઉપિર ઘનં ઘનરિટતં દૂરે દિયતા િકમેતદાપ તતમ્ ।
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MSS@7111@2િહમવ ત િદવ્યાષૈધયઃ શીષ સપર્ઃ સમાિવષ્ટઃ॥ ૭૧૧૧॥
MSS@7112@1ઉપિરજત િન યાજમાનાં કુશલતયા પિરર ભલાેલપુાેઽ યઃ ।
MSS@7112@2પ્ર થત થપુયાેધરાં ગ્ હાણ વય મ ત મુગ્ધવધૂમુદાસ દાે યાર્મ્
॥ ૭૧૧૨॥
MSS@7113@1ઉપિર તમાલતરાેઃ સ ખ પિરણતશરિદ દુમ ડલઃ કાેઽિપ ।
MSS@7113@2તત્ર ચ મુરલીખુરલી કુલમયાર્દામધાે નય ત॥ ૭૧૧૩॥
MSS@7114@1ઉપિરતલિનપા તતેષ્ટકાેઽયં શર સ તનુિવપુલશ્ચ મ યદેશે ।
MSS@7114@2અસદશૃજનસ પ્રયાેગભીરાેર્ હૃદય મવ સુ્ફિટતં મહાગ્ હસ્ય॥ ૭૧૧૪॥
MSS@7115@1ઉપિર પિર લવતે મમ બાલેયં ગ્ િહ ણ હંસમાલવે ।
MSS@7115@2સરસ ઇવ ન લનનાલા વમાશયં પ્રા ય વસ સ પનુઃ॥ ૭૧૧૫॥
MSS@7116@1ઉપિર પીનપયાેધરપા તતા પટકુટ વ મનાેભવભપૂતેઃ ।
MSS@7116@2િવજિયન સ્ત્રપુરાિર જગીષયા તવ િવરાજ ત ભા મિન ક ચુક ॥ ૭૧૧૬॥
MSS@7117@1ઉપિર મિહરઃ કૂ્રરઃ કૂ્રરા તલેઽચલભૂમયાે વહ ત પવનઃ પાંશૂ કષ
કૃશઃ સરસાે રસઃ ।
MSS@7117@2અહહ ન જહત્યેતે પ્રાણાં તદૈવ િકમ વગા યિદ ન ભવતઃ પત્રચ્છતં્ર
િવશ ત મહી હઃ॥ ૭૧૧૭॥
MSS@7118@1ઉપિર િવ તશાિરપ્રાૈઢધ વપ્રસારાદ્ ઇહ પય સ નદ નાં ગાિહતું
નવૈ શક્તાઃ ।
MSS@7118@2તટિનકટિન ઢાઃ પ્ર સ્થતાૈ યસ્ય ચ ડાઃ સર લતકરદ ડાઃ કુ ભનાેઽ ભઃ
િપબ ત॥ ૭૧૧૮॥
MSS@7119@1ઉપિરષ્ઠા યદા નાર રમતે કામુકં નરમ્ ।
MSS@7119@2િવપર તં રતં જ્ઞેયં સવર્કા મજન પ્રયમ્॥ ૭૧૧૯॥
MSS@7120@1ઉપિરસ્થા ભ ક્તર તિનમૂર્લા તારયેત્ કથમ્ ।
MSS@7120@2નિહ ભારક્ષમા દષૃ્ટા વારાં સા દ્રાિપ ની લકા॥ ૭૧૨૦॥
MSS@7121@1ઉપ ધ ત શ્વાસાન્ મનુયાે નાશ્ન ત ન િપબ ત ।
MSS@7121@2 તૂય તે સજુનૈઃ િક ક ઠે કુવર્ ત કનકપાશ મમે॥ ૭૧૨૧॥
MSS@7122@1ઉપયશમુતઃ સદ્ધાશ્ચર તાે યસ્ય સાનષુુ ।
MSS@7122@2છત્રા યાતપસતં્રાસાદ્ અવાચીનાિન બભ્ર ત॥ ૭૧૨૨॥
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MSS@7123@1ઉપયર્ષ્ટાૈ શતા યાહુ તથા ભૂયશ્ચ સપ્ત તઃ ।
MSS@7123@2ગ નાં તુ પર માણમ્ અેતદેવ િવિનિદશતે્॥ ૭૧૨૩॥
MSS@7124@1ઉપયુર્પિર લાેકસ્ય સવા ગ તું સમીહતે ।
MSS@7124@2યતતે ચ યથાશ ક્ત ન ચ તદ્ વતર્તે તથા॥ ૭૧૨૪॥
MSS@7125@1ઉપલક્ષ્ય વણર્સકંર- મપગતગુણયાેગમુ જ્ઝતસૈ્થયર્મ્ ।
MSS@7125@2પ થકાઃ સમુ દ્વજ તે કુદેશ મવ વીક્ષ્ય શક્રધનુઃ॥ ૭૧૨૫॥
MSS@7126@1ઉપલિનકષં સવુણ પુ ષાે વ્યવહારિનકષ ઉિદ્દષ્ટઃ ।
MSS@7126@2ધૂિનકષાે ગાે ષભઃ સ્ત્રીણાં તુ ન િવદ્યતે િનકષઃ॥ ૭૧૨૬॥
MSS@7127@1ઉપલશકલમેતદ્ ભેદકં ગાેમયાનાં વટુ ભ પહૃતાનાં બિહષાં
તપૂમેતત્ ।

MSS@7127@2શરણમિપ સ મદ્ ભઃ શુ યમાણા ભરા ભર્ િવન મતપટલા તં દૃ યતે
ણર્કુડ્યમ્॥ ૭૧૨૭॥

MSS@7128@1ઉપવનત ત્યા યાપને લ ધવણા િવર ચતજલકે લઃ પ દ્મનીકા મની ભઃ ।
MSS@7128@2 પ્રયસહૃુદસમષેાેરાયયાૈ યાે ગયાેગ- સ્થ તિવદલનદક્ષાે દ ક્ષણાે
ગ ધવાહઃ॥ ૭૧૨૮॥
MSS@7129@1ઉપવનનવમા લકાપ્રસનૂૈઃ સ્રજમિપ યા પિર ખદ્યતે જ તી ।
MSS@7129@2પિરજનવિનતાે ચતાિન કમાર્ ય્ અપિર ચતાિન કથં િવધાસ્ય સ વમ્॥ ૭૧૨૯॥
MSS@7130@1ઉપવનપવનાનપુાતદકૈ્ષર્ અ લ ભરલા ભ યદઙ્ગનાજનસ્ય ।
MSS@7130@2પિરમલિવષય તદુન્નતાનામ્ અનુગમને ખલુ સ પદાેઽગ્રતઃસ્થાઃ॥ ૭૧૩૦॥
MSS@7131@1ઉપવન મવ વાિરમ યમગ્ ં િવમલતયા પ્ર ત બ બતં દધાના ।
MSS@7131@2શ શકરિનકરેણ પૂિરતવે ક્વ ચદુપનેયપયાઃ સખુાય વાપી॥ ૭૧૩૧॥
MSS@7132@1ઉપવનસ લલાનાં બાલપદ્મૈર્ ભ્રમરપર તાનાં ક ઠનાદૈઃ ।
MSS@7132@2સમદગ તિવલાસઃૈ કા મનીનાં કથય ત પટુ તં્ત મધુમાસઃ॥ ૭૧૩૨॥
MSS@7133@1ઉપિવશ ત પિનયુક્તઃ કેન ચદ યને વા જનનેાેક્તઃ ।
MSS@7133@2િનજવેશ તસમુ ચતમ્ આસનમાલાેક્ય સવેતે સમુ તઃ॥ ૭૧૩૩॥
MSS@7134@1ઉપિવષ્ટઃ સભામ યે યાે ન વ ક્ત સુ્ફટં વચઃ ।
MSS@7134@2ત માદ્ દૂરેણ સ ત્યાજ્યાે ન યાે વા ક તર્યેદ્ ઋતમ્॥ ૭૧૩૪॥
MSS@7135@1ઉપવીણય ત પરમ સરસાે પમાન સહ તવ દાનયશઃ ।
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MSS@7135@2સરુશા ખમાૈ લકુસમુ હયા નમનાય તસ્ય યતમાનતમાઃ॥ ૭૧૩૫॥
MSS@7136@1ઉપશમફલાદ્ િવદ્યાબી ત્ ફલં ધન મચ્છતાં ભવ ત િવફલઃ
પ્રાર ભાે યત્તદત્ર િકમદ્ભુતમ્ ।
MSS@7136@2િનયતિવષયાઃ સવ ભાવા ન યા ત િહ િવિક્રયાં જનિયતુમલં શાલેબ જં
ન તુ યવાઙુ્કરમ્॥ ૭૧૩૬॥
MSS@7137@1ઉપશ મતમેઘનાદં પ્ર વ લતદશાનનં ર મતરામમ્ ।
MSS@7137@2રામાયણ મવ સભુગં દ પિદનં હરતુ વાે દુિરતમ્॥ ૭૧૩૭॥
MSS@7138@1ઉપશાેભવૈ સહાયાઃ સ દ્ધવ રસ્ય સાહસે વસ ત ।
MSS@7138@2દલય ત કુલાિન કિરણાં િકલ હિરણપિરગ્રહઃ સહઃ॥ ૭૧૩૮॥
MSS@7139@1ઉપસં યમા ત તનુ સાનુમતઃ શખરેષુ ત ક્ષણમશીત ચઃ ।
MSS@7139@2કર લમ તસમયેઽિપ સતામ્ ઉ ચતં ખલૂચ્ચતરમવે પદમ્॥ ૭૧૩૯॥
MSS@7140@1ઉપસગાર્ઃ િક્રયાયાેગે પા ણનેિર ત સમંતમ્ ।
MSS@7140@2િન ક્રયાેઽિપ તવારા તઃ સાપેસગર્ઃ સદા કથમ્॥ ૭૧૪૦॥
MSS@7141@1ઉપસગાર્ઃ પ્રવતર્ તે દષૃ્ટેઽ યાત્મિન યાે ગનઃ ।
MSS@7141@2યે તાં તે સ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને િનબાેધ મે॥ ૭૧૪૧॥
MSS@7142@1ઉપસગઽ યચકે્ર ચ દુ ભક્ષે ચ ભયાવહે ।
MSS@7142@2અસાધજુનસ પક યઃ પલાયેત્ સ વ ત॥ ૭૧૪૨॥
MSS@7143@1ઉપસગ જતૈરે ભ પસગાર્ તતઃ પનુઃ ।
MSS@7143@2યાે ગનઃ સ પ્રવતર્ તે સા વરાજસતામસાઃ॥ ૭૧૪૩॥
MSS@7144@1ઉપ સ્થતઃ પ્રાકૃતપુ યપાકાત્ પુરઃ સ્થતાે દ ક્ષણપા ણના વમ્ ।
MSS@7144@2 શરઃ શદ્ે દ ક્ષણચે ષ્ટતાે વા યાે મ ડલાે મ ડલલાભદાેઽસાૈ॥ ૭૧૪૪॥
MSS@7145@1ઉપ સ્થતસ્ય કામસ્ય પ્ર તવાદાે ન િવદ્યતે ।
MSS@7145@2અિપ િનમુર્ક્તદેહસ્ય કામરક્તસ્ય િક પનુઃ॥ ૭૧૪૫॥
MSS@7146@1ઉપ સ્થતાયાં િવપિદ ઘાેરાયાં વીયરક્ષણે ।
MSS@7146@2ધીમદ્ ભઃ પુ ષૈયુર્ક્તં વસં્ત્ર ત્ય વા પલાયનમ્॥ ૭૧૪૬॥
MSS@7147@1ઉપ સ્થતે પ્રાણહરે કૃતા તે િકમાશુ કાય સિુધયા પ્રયત્નાત્ ।
MSS@7147@2વાક્કાય ચત્તૈઃ સખુદં યમઘં્ન મુરાિરપાદા બુજમવે ચ ત્યમ્॥ ૭૧૪૭॥
MSS@7148@1ઉપ સ્થતે િવ લવ અેવ પુંસાં સમ તભાવઃ પિરમીયતેઽ તઃ ।
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MSS@7148@2અવા ત વાયાૈ નિહ તૂલરાશર્ે ગરેશ્ચ ક શ્ચત્ પ્ર તભા ત ભેદઃ॥ ૭૧૪૮॥
MSS@7149@1ઉપ સ્થતે િવવાહે ચ દાને યજ્ઞે તથા િવભાે ।
MSS@7149@2સમાચર ત યાે િવઘં્ન સ વા યતે કૃ મઃ॥ ૭૧૪૯॥
MSS@7150@1ઉપહરણં િવભવાનાં સહંરણં સકલદુિરત લસ્ય ।
MSS@7150@2ઉદ્ધરણં સસંારાચ્ ચરણં વઃ શ્રેયસઽે તુ િવશ્વપતેઃ॥ ૭૧૫૦॥
MSS@7151@1ઉપહાસાિદકં દૂત્યા નાિયકાયા તતઃ પરમ્ ।
MSS@7151@2અથ સભંાેગશ ◌ૃઙ્ગારે પર પરિવલાેકનમ્॥ ૭૧૫૧॥
MSS@7152@1ઉપિહતં શ શરાપગમ શ્રયા મુકુલ લમશાેભત િકશકેુ ।
MSS@7152@2પ્રણિયનીવ નખક્ષતમ ડનં પ્રમદયા મદયાિપતલ જયા॥ ૭૧૫૨॥
MSS@7153@1ઉપંશકુ્ર િડતાેઽમાત્યઃ વયં રા યતે યતઃ ।
MSS@7153@2અવજ્ઞા િક્રયતે તને સદા પિરચયાદ્ ધ્રવુમ્॥ ૭૧૫૩॥
MSS@7153@1ઉપાકૃતાયા નવયાવૈનને યા ત્યા ગલ સા જનબા પપૂરમ્ ।
MSS@7153@2બાલ્ય શ્રયઃ િક પદવી િવરેજે રાેમાવલી ખ જનલાેચનાયાઃ॥ ૭૧૫૩॥
MSS@7154@1ઉપાદદે તસ્ય સહસ્રર મસ્ વષ્ટ્ર ા નવં િન મતમાતપત્રમ્ ।
MSS@7154@2સ તદ્દકૂુલાદ્ અિવદૂરમાૈ લર્ બભાૈ પતદ્ગઙ્ગ ઇવાેત્તમાઙ્ગે॥ ૭૧૫૪॥
MSS@7155@1ઉપાદાતા યાવન્ન ભવ ત ભવાદગૃ્ગુણવતામ્ અસ ક પા તાવત્ િત્રભવુનમહાહાર્
અિપ ગુણાઃ ।
MSS@7155@2અિપ પ્રાગ્દૈત્યારેહૃર્દયવસતેઃ કાૈ તુભમ ણઃ સ િક નાસીદ ધાૈ શ્રુ તરિપ
િકમસ્ય ક્વ ચદભૂત્॥ ૭૧૫૫॥
MSS@7156@1ઉપાિધ ભઃ સતતસગંતાેઽિપ નિહ વભાવં િવજહા ત ભાવઃ ।
MSS@7156@2આજન્મ યાે મ જ ત દુગ્ધ સ ધાૈ તથાિપ કાકઃ િકલ કૃ ણ અેવ॥ ૭૧૫૬॥
MSS@7157@1ઉપા યાયં િપતરં માતરં ચ યેઽ ભદુ્રહ્ય ત મનસા કમર્ણા વા ।
MSS@7157@2તષેાં પાપં ભ્રૂણહત્યાિવ શષં્ટ ત માન્ના યઃ પાપકૃદ ત લાેકે॥ ૭૧૫૭॥
MSS@7158@1ઉપા યાયશ્ચ વૈદ્યશ્ચ પ્ર તભૂભુર્ક્તનાિયકા ।
MSS@7158@2સૂ તકા દૂ તકાશ્ચવૈ સદ્ધે કાય ણાપેમાઃ॥ ૭૧૫૮॥
MSS@7159@1ઉપા યાયાન્ દશાચાયર્ આચાયાર્ણાં શતં િપતા ।
MSS@7159@2સહસ્રં તુ િપત્ ન્ માતા ગાૈરવેણા તિરચ્યતે॥ ૭૧૫૯॥
MSS@7160@1ઉપા વં તત્ પા થાઃ પનુરિપ સરાે માગર્ તલકં યદાસાદ્ય વચ્છં
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િવલસથ િવનીતક્લમભરાઃ ।
MSS@7160@2ઇત તુ ક્ષારા ધજેર્રઠમકર ણપયસાે િન ત્તઃ કલ્યાણી ન
પનુરવતારઃ કથમિપ॥ ૭૧૬૦॥
MSS@7161@1ઉપાનહાૈ ચ યાે દદ્યાત્ પાત્રભૂતે દ્વ ેત્તમે ।
MSS@7161@2સાેઽિપ લાેકાનવા ાે ત દૈવતૈર ભપૂ જતાન્॥ ૭૧૬૧॥
MSS@7162@1ઉપાનીતં દૂરાત્ પિરમલમપુાઘ્રાય મ તા સમાયાસીદ મન્
મધુરમધુલાેભાન્મધુકરઃ ।
MSS@7162@2પરાે દૂરે લાભઃ કુિપતફ ણનશ્ચ દનતરાેઃ પનુ ર્ વન્ યાયાદ્ યિદ તિદહ
લાભાેઽયમતુલઃ॥ ૭૧૬૨॥
MSS@7163@1ઉપા તપ્રાને્મીલ દ્વટિપજિટલાં કાૈતુકવતી કદા ચદ્ ગ તા સ પ્રયસ ખ ન
શપ્રાતટભવુમ્ ।
MSS@7163@2યદસ્યાં મુક્તાસ્ર ગ્વિહત સતભાે ગભ્રમતયા વયાે ઢઃ કેક લખ ત નખરેણ
તનતટમ્॥ ૭૧૬૩॥

MSS@7164@1ઉપાયં ચ તયેત્ પ્રાજ્ઞાે હ્યપાયમિપ ચ તયેત્ ।
MSS@7164@2પ યતાે બકમખૂર્સ્ય નકુલૈભર્ ક્ષતાઃ સતુાઃ॥ ૭૧૬૪॥
MSS@7165@1ઉપાયં યં પુરસૃ્કત્ય સવેતે સવેકઃ પ્રભુમ્ ।
MSS@7165@2અન તરજ્ઞ તત્રવૈ યાેગ્યં તં િકલ મ યતે॥ ૭૧૬૫॥
MSS@7166@1ઉપાયકુશલં વૈદ્યં ત્યસદૂંષણે રતમ્ ।
MSS@7166@2શરૂમૈશ્વયર્કામં ચ યાે ન હ ત સ વ યતે॥ ૭૧૬૬॥
MSS@7167@1ઉપાયજ્ઞશ્ચ યાેગજ્ઞ ત વજ્ઞઃ પ્ર તભાનવાન્ ।
MSS@7167@2 વધમર્િનરતાે િનતં્ય પરસ્ત્રીષુ પરાઙ્મખુઃ ।
MSS@7167@3વક્તાેહવાં શ્ચત્રકથઃ સ્યાદકુ ઠતવાક્ સદા॥ ૭૧૬૭॥
MSS@7168@1ઉપાયનીકૃતં યત્ તુ સહૃુ સ બ ધબ ધષુુ ।
MSS@7168@2િવવાહાિદષુ ચાચારદત્તં હ્ર ીદત્તમવે તત્॥ ૭૧૬૮॥
MSS@7169@1ઉપાયપવૂ લ સતે કાલં વીક્ષ્ય સમુ પતેત્ ।
MSS@7169@2પશ્ચાત્તાપાય ભવ ત િવક્રમૈકરસજ્ઞતા॥ ૭૧૬૯॥
MSS@7170@1ઉપાયમા સ્થતસ્યાિપ ન ય ત્યથાર્ઃ પ્રમાદ્યતઃ ।
MSS@7170@2હ ત નાપેશયસ્થાેઽિપ શયાલુ ર્ગયુ ર્ગાન્॥ ૭૧૭૦॥
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MSS@7171@1ઉપાયાનાં ચ સવષામ્ ઉપાયઃ પ યસભંવઃ ।
MSS@7171@2ધનાથ શસ્યતે હ્યેક તદ યઃ સશંયાત્મકઃ॥ ૭૧૭૧॥
MSS@7172@1ઉપાયા યુક્તયાે માયાઃ કાલયાપનમુચ્યતે ।
MSS@7172@2િનરપાયાે જય તૂણર્મ્ અેક અેવ પરાક્રમઃ॥ ૭૧૭૨॥
MSS@7173@1ઉપાયને જયાે યાદગૃ્ િરપાે તાદઙ્ૃ ન હે ત ભઃ ।
MSS@7173@2ઉપાયજ્ઞાેઽ પકાયાેઽિપ ન શરૈૂઃ પિરભૂયતે॥ ૭૧૭૩॥
MSS@7174@1ઉપાયને િહ યચ્છકં્ય ન તચ્છકં્ય પરાક્રમૈઃ ।
MSS@7174@2કાક કનકસતૂ્રેણ કૃ ણસપર્મઘાતયત્॥ ૭૧૭૪॥
MSS@7175@1ઉપાયને િહ યચ્છકં્ય ન તચ્છકં્ય પરાક્રમૈઃ ।
MSS@7175@2શ ◌ૃગાલને હતાે હ તી ગચ્છતા પઙ્કવત્મર્ના॥ ૭૧૭૫॥
MSS@7176@1ઉપાયૈર યશક્યા તે ને જેતું નરેશ્વરાઃ ।
MSS@7176@2ઉપે ક્ષતા ભિવ ય ત સકં પેઽ યથ દુજર્યાઃ॥ ૭૧૭૬॥
MSS@7177@1ઉપાયૈિરવ તૈઃ કાલે ચતુ ભઃ સપુ્રયાે જતૈઃ ।
MSS@7177@2મૈલુ ગક્ષાે ણપાલસ્ય રાજં્ય તં સદાેન્નતમ્॥ ૭૧૭૭॥
MSS@7178@1ઉપા જતાનામથાર્નાં ત્યાગ અેવ િહ રક્ષણમ્ ।
MSS@7178@2તડાગાેદરસસં્થાનાં પર વાહ ઇવા ભસામ્॥ ૭૧૭૮॥
MSS@7179@1ઉપાલ યાે નાયં સકલભવુનાશ્ચયર્મિહમા હરેનાર્ભીપદ્મઃ પ્રભવ ત
િહ સવર્ત્ર િનય તઃ ।
MSS@7179@2યદત્રવૈ બ્રહ્મા િપબ ત િનજમાયુમર્ધુ પનુર્ િવલુ પ ત
વેદાિધકમ તહૃદ્યં મધુ લહઃ॥ ૭૧૭૯॥

MSS@7180@1ઉપાસતે યથા બાલા માતરં ધયાિદતાઃ ।
MSS@7180@2શ્રેયસ્કામા તથા ગઙ્ગામ્ ઉપાસ તીહ દેિહનઃ॥ ૭૧૮૦॥
MSS@7181@1ઉપાસ્યમાનાિવવ શ ક્ષતું તતાે દુ વમપ્રાૈઢ ણાલનાલયા ।
MSS@7181@2રરાજતુમાર્ઙ્ગ લકેન સગંતાૈ ભુ ૈ સદુત્યા વલયને ક બુનઃ॥ ૭૧૮૧॥
MSS@7182@1ઉપેક્ષણીયવૈ પરસ્ય દ્ધઃ પ્રનષ્ટનીતેર જતે દ્રયસ્ય ।
MSS@7182@2મદાિદયુક્તસ્ય િવરાગહેતુઃ સમૂલઘાતં િવિનહ ત ચા તે॥ ૭૧૮૨॥
MSS@7183@1ઉપે ક્ષતઃ ક્ષીણબલાેઽિપ શત્રુઃ પ્રમાદદાષેાત્ પુ ષૈમર્દા ધૈઃ ।
MSS@7183@2સા યાેઽિપ ભૂ વા પ્રથમં તતાેઽસાવ્ અસા યતાં વ્યાિધિરવ પ્રયા ત॥ ૭૧૮૩॥
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MSS@7184@1ઉપે ક્ષતાનાં મ દાનાં ધીરસ વૈરવજ્ઞયા ।
MSS@7184@2અત્રા સતાનાં ક્રાેધા ધૈભર્વત્યેષા િવક થના॥ ૭૧૮૪॥
MSS@7185@1ઉપેક્ષેત પ્રનષં્ટ યત્ પ્રાપં્ત યત્ તદુપાહરેત્ ।
MSS@7185@2ન બાલં ન સ્ત્રયં ચા તલાલયેત્ તાડયને્ ન ચ ।
MSS@7185@3િવદ્યા યાસે ગ્ હ્યકૃત્યે તાવુભાૈ યાજેયેત્ ક્રમાત્॥ ૭૧૮૫॥
MSS@7186@1ઉપેક્ષેત સમથર્ઃ સન્ ધમર્સ્ય પિરપ થનઃ ।
MSS@7186@2સ અેવ સવર્નાશાય હેતુભૂતાે ન સશંયઃ॥ ૭૧૮૬॥
MSS@7187@1ઉપેક્ષ્યપકે્ષ ભપૂાનાં માનઃ વાથર્સ્ય સદ્ધયે ।
MSS@7187@2સ તુ પ્રાણાનપુેક્ષ્યાિપ ગ્રાહ્યપકે્ષ મન વનામ્॥ ૭૧૮૭॥
MSS@7187A@1ઉપેક્ષ્ય લાેષ્ટક્ષેપ્તારં લાેષં્ટ દશ ત મ ડલઃ ।
MSS@7187A@2 સહ તુ શરમપેક્ષ્ય શરક્ષેપ્તારમીક્ષતે॥
MSS@7188@1ઉપેતઃ કાેશદ ડા યાં સામાત્યઃ સહ મિ ત્ર ભઃ ।
MSS@7188@2દુગર્સ્થ શ્ચ તયેત્ સાધુ મ ડલં મ ડલાિધપઃ॥ ૭૧૮૮॥
MSS@7188A@1ઉપેત્ય તાં દૃઢપિરર ભલાલસશ્ ચરાદભૂઃ પ્રમુ ષતચા ચ દનઃ ।
MSS@7188A@2 તા જનઃ સપિદ તદ ક્ષચુ બનાદ્ ઇહૈવ તે પ્રય િવિદતા કૃતાથર્તા॥
MSS@7189@1ઉપૈ ત ક્ષારા ધ સહ ત બહુવાતવ્ય તકરં પુરાે નાનાભઙ્ગાનનુભવ ત
પ યષૈ જલદઃ ।
MSS@7189@2કથં ચ લ ધાિન પ્રિવતર ત તાેયાિન જગતે ગુણં વા દાષેં વા ગણય ત
ન દાનવ્યસિનતા॥ ૭૧૮૯॥
MSS@7190@1ઉપૈ ત સસ્યં પિરણામર યતાં નદ રનાૈદ્ધત્યમપઙ્કતાં મહી ।
MSS@7190@2નવૈગુર્ણૈઃ સ પ્ર ત સં તવ સ્થરં તરાેિહતં પ્રેમ ઘનાગમ શ્રયઃ
॥ ૭૧૯૦॥
MSS@7191@1ઉપાેઢરાગા યબલા મદેન સા મદેનસા મ યુરસને યાે જતા ।
MSS@7191@2ન યાે જતાત્માનમનઙ્ગતાિપતાં ગતાિપ તાપાય મમાદ્ય નેયતે॥ ૭૧૯૧॥
MSS@7192@1ઉપાેઢરાગેણ િવલાેલતારકં તથા ગ્ હીતં શ શના િનશામખુમ્ ।
MSS@7192@2યથા સમ તં ત મરાંશકંુ તયા પુરાેઽિપ રાગાદ્ ગ લતં ન લ ક્ષતમ્
॥ ૭૧૯૨॥
MSS@7193@1ઉપાેદક સમાયા ત ત તડીમિ ત્રણા સહ ।
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MSS@7193@2પલાય વં પલાય વં રે રે શાકિવડ બકાઃ॥ ૭૧૯૩॥
MSS@7194@1ઉપાે યૈકાદશીઃ સવાર્ તથા કૃ ણાશ્ચતુદર્શીઃ ।
MSS@7194@2 યા વા હિરહરં દેવં પ્રા ાે ત પરમં પદમ્॥ ૭૧૯૪॥
MSS@7195@1ઉપ્તા ક તલતા ગુણૈ તવ િવભાે સક્તા ચ દાનાેદકૈર્ મે ત ભમવા ય
િદ િવતતા પ્રાપ્તા નભાેમ ડલમ્ ।
MSS@7195@2ધપૂૈ વ પ્ર તપક્ષલક્ષવિનતાિનઃશ્વાસજૈધૂર્િપતા ઋક્ષૈઃ કાેરિકતે દુના
કુસુ મતા શ્રીરામચ દ્ર પ્રભાે॥ ૭૧૯૫॥
MSS@7196@1ઉ ય તે િવષવ લબીજિવષમાઃ ક્લષેાઃ પ્રયાખ્યા નરૈસ્ તે યઃ નેહમયા
ભવ ત ન ચરાદ્ વ ગ્ ગભાર્ઙુ્કરાઃ ।
MSS@7196@2યે યાેઽમી શતશઃ કુકૂલહુતભુગ્દાહં દહ તઃ શનૈર્ દેહં
દ પ્ર શખાસહસ્ર શખરા રાેહ ત શાેકદુ્રમાઃ॥ ૭૧૯૬॥
MSS@7197@1ઉ યમાનં મુહુઃ ક્ષતંે્ર વયં િનવ યર્તા મયાત્ ।
MSS@7197@2ન ક પતે પનુઃ સતૂ્યા ઉપં્ત બીજં ચ ન ય ત॥ ૭૧૯૭॥
MSS@7198@1અેવં કામાશયં ચત્તં કામાનામ તસવેયા ।
MSS@7198@2િવરજ્યતે યથા રાજન્ ના ગ્ વત્ કામ બ દુ ભઃ॥ ૭૧૯૮॥
MSS@7199@1ઉભયમવે વદ ત મની ષણઃ સમયવ ષતયા કૃતકમર્ણામ્ ।
MSS@7199@2બલિનષૂદનમથર્પ ત ચ તં શ્રમનુદં મનુદ ડધરા વયમ્॥ ૭૧૯૯॥
MSS@7200@1ઉભયી પ્રકૃ તઃ કામે સ જેિદ ત મનુેમર્તમ્ ।
MSS@7200@2અપવગ તીયે ત ભણતઃ પા ણનેરિપ॥ ૭૨૦૦॥
MSS@7201@1ઉભયાેરિપ િન તતુ શક્તઃ સાધુ તથાપદમ્ ।
MSS@7201@2શત્રાેઃ વસ્ય ચ િન તીણા ગજગ્રાહાૈ યથાપદમ્॥ ૭૨૦૧॥
MSS@7202@1ઉભયાનેર્ વભાેગેચ્છા પરાથ ધનસચંયમ્ ।
MSS@7202@2કૃપણાેદારયાેઃ પ ય તથાિપ મહદ તરમ્॥ ૭૨૦૨॥
MSS@7203@1ઉભયાેમલને પ્રી તયર્િદ સ્યાન્ મેલનં તદા ।
MSS@7203@2અેકેન ન િહ હ તને યતે તાલવાદનમ્॥ ૭૨૦૩॥
MSS@7204@1ઉભા યાં ગ તરેકૈવ ગભર્સ્થસ્ય ઋણસ્ય ચ ।
MSS@7204@2હસ તી ધારયેદ્ ગભ દ તી પ્ર તમુ ચ ત॥ ૭૨૦૪॥
MSS@7205@1ઉભા યાંઅેવ પક્ષા યાં યથા ખે પ ક્ષણાં ગ તઃ ।
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MSS@7205@2તથા દૈવને યુક્તં તુ પાૈ ષં ફલસાધકમ્॥ ૭૨૦૫॥
MSS@7206@1ઉભા યાંઅેવ પક્ષા યાં યથા ખે પ ક્ષણં ગ તઃ ।
MSS@7206@2તથવૈ જ્ઞાનકમર્ યાં યતે પરમં પદમ્॥ ૭૨૦૬॥
MSS@7207@1ઉભાવવે ચલાૈ યત્ર લકં્ષ્ય ચાિપ ધનુધર્રઃ ।
MSS@7207@2તદ્ િવજ્ઞેયં દ્વયાચલં શ્રમેણવૈ િહ સા યતે॥ ૭૨૦૭॥
MSS@7208@1ઉભાૈ યિદ વ્યાે થક્પ્રવાહાવ્ આકાશગઙ્ગાપયસઃ પતેતામ્ ।
MSS@7208@2તનેાપેમીયેત તમાલનીલમ્ આમુક્તમુક્તાલતમસ્ય વક્ષઃ॥ ૭૨૦૮॥
MSS@7209@1ઉભાૈ ર ભા ત ભાવપુિર િવપર તાૈ કમલયાેસ્ તદૂ વ રત્ના મસ્થલમથ
દુ હં િકમિપ તત્ ।
MSS@7209@2તતઃ કુ ભાૈ પશ્ચાદ્ બસિકસલયે ક દલમથાે તદ વ દાિવ દ વરમધુકરાઃ
િક પનુિરદમ્॥ ૭૨૦૯॥
MSS@7210@1ઉભાૈ લાેકાવ ભપ્રેક્ષ્ય રા ન ષયઃ વયમ્ ।
MSS@7210@2અ જન્ સમુહદ્ ભૂતમ્ અયં ધમા ભિવ ય ત॥ ૭૨૧૦॥
MSS@7211@1ઉભાૈ શ્વેતાૈ પક્ષાૈ ચર ત ગગનેઽવાિરતગ તઃ સદા મીનં ભુઙ્ક્તે વસ ત
સકલઃ સ્થા શર સ ।
MSS@7211@2બકે ચા દ્રઃ સવા ગુણસમુદયઃ િક ચદિધકાે ગુણાઃ સ્થાને મા યા નરવર
ન તુ સ્થાનરિહતાઃ॥ ૭૨૧૧॥
MSS@7212@1ઉમાકાેમલહ તા જસ ભાિવતલલાિટકમ્ ।
MSS@7212@2િહર યકુ ડલં વ દે કુમારં પુ કરસ્રજમ્॥ ૭૨૧૨॥
MSS@7213@1ઉમાતનજેૂન ગદાધરેણ પ્રત્યુ સવં સિેવતશકંરેણ ।
MSS@7213@2ગાૈર શપતુ્રેણ રસજ્ઞહેતાેર્ િવરચ્યતે કશ્ચન કાવ્યબ ધઃ॥ ૭૨૧૩॥
MSS@7214@1ઉમા તલકતાલે તુ દુ્રતાૈ લઘુગુ તાૈ ।
MSS@7214@2ચારાખ્ય વડતાલઃ સ્યાદ્ િવદ્વદ્ ભ તને ગીયતે॥ ૭૨૧૪॥
MSS@7215@1ઉમા મમાં સમુદ્વ ક્ષ્ય શીતદ િધ તશખેરામ્ ।
MSS@7215@2અેષા તુ ભારતી ભાનું મતં્ત વીકૃત્ય ત્ય ત॥ ૭૨૧૫॥
MSS@7216@1ઉમા પેણ યૂયં તે સયંમ ત મતં મનઃ ।
MSS@7216@2શભંાેયર્ત વમાક્રષુ્ટમ્ અયસ્કા તને લાેહવત્॥ ૭૨૧૬॥
MSS@7217@1ઉભે અેવ ક્ષમે વાેઢુમ્ ઉભયાેબ જમાિહતમ્ ।
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MSS@7217@2સા વા શભંાે તદ યા વા મૂ તજર્લમયી મમ॥ ૭૨૧૭॥
MSS@7218@1ઉમા વધૂભર્વાન્ દાતા યા ચતાર ઇમે વયમ્ ।
MSS@7218@2વરઃ શભંુરલં હ્યષે વ કુલાેદ્ભૂતયે િવિધઃ॥ ૭૨૧૮॥
MSS@7219@1ઉમા ષાઙ્કાૈ શરજન્મના યથા યથા જય તને શચીપુરંદરાૈ ।
MSS@7219@2તથા પઃ સા ચ સતુને માગધી નન દતુ ત સદશૃને ત સમાૈ॥ ૭૨૧૯॥
MSS@7220@1ઉરઃ કૃ વાવે યં મ ણફલકગાઢ સ્થતકુચં ભુ વાલ બ્યૈહીત્યમરવિનતા
વ્યાેમગ્ હગાઃ ।
MSS@7220@2અપદ્વારેણવૈ વિરતપદમાભા ય સહસા હતં હ તાલ બૈહર્ર ત સરુલાેકં
રણમખુાત્॥ ૭૨૨૦॥
MSS@7221@1ઉરઃ ષં્ઠ કિટશ્ચવૈ મખુતુલં્ય સમાિદશતે્ ।
MSS@7221@2કણા સપ્તાઙ્ગુલાૈ પ્રાેક્તાૈ તાલુકં ચ ષડઙ્ગુલમ્॥ ૭૨૨૧॥
MSS@7222@1ઉરઃસ્થલં કાેઽત્ર િવના પયાેધરં બભ ત સબંાેધય મા તાશનમ્ ।
MSS@7222@2વદ ત કં પત્તનસભંવં જનાઃ ફલં ચ િક ગાપેબધૂકુચાપેમભ્
॥ ૭૨૨૨॥
MSS@7223@1ઉરગી શશવે બુભુક્ષવે વામ્ અિદશત્ ફૂ કૃ તમાનનાિનલને ।
MSS@7223@2મ દાગમવાતર્યાિપ શૂ યે સમયે ગ્ર ત સ પ્ર દ્ધ અેવ॥ ૭૨૨૩॥
MSS@7224@1ઉર સ િનપ તતાનાં સ્ર તધ મ લકાનાં મુકુ લતનયનાનાં િક ચદુન્મી લતાનામ્
।
MSS@7224@2ઉપિરસરુતખેદ વન્નગ ડસ્થલીનામ્ અધરમધુ વધનૂાં ભાગ્યવ તઃ
િપબ ત॥ ૭૨૨૪॥
MSS@7225@1ઉર સ િનિહત તારાે હારઃ કૃતા જઘને ઘને કલકલવતી કા ચી પાદાૈ
રણન્મ ણનપૂુરાૈ ।
MSS@7225@2 પ્રયમ ભસરસ્યવેં મુગ્ધે વમાહતિડ ડમા યિદ િકમિધકત્રાસાે ક પા
િદશઃ સમુદ ક્ષસે॥ ૭૨૨૫॥
MSS@7226@1ઉર સ ફ ણપ તઃ શખી લલાટે શર સ િવધુઃ સરુવાિહની જટાયામ્ ।
MSS@7226@2 પ્રયસ ખ કથયા મ િક રહસ્યં પુરમથનસ્ય રહાેઽિપ સસંદેવ
॥ ૭૨૨૬॥
MSS@7227@1ઉર સ મુર ભદઃ કા ગાઢમા લઙ્ ગતા તે સર સજમકર દામાેિદતા ન દને કા ।
MSS@7227@2 ગિરસમલઘવુણરણર્વાખ્યા તસખં્યર્ૈ ગુ ભરિપ કૃતા કા છ દસાં
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ત્તર ત॥ ૭૨૨૭॥
MSS@7228@1ઉર તવ પયાેધરાિઙ્કત મદં કુતાે મે ક્ષમા તતાે મિય િવધીયતાં વસુ
પુરા યદઙ્ગીકૃતમ્ ।
MSS@7228@2ઇ ત પ્રચલચેતસઃ પ્રયતમસ્ય વાર સ્ત્રયા ક્વણ કનકકઙ્કણં કરતલાત્
સમાકૃ યતે॥ ૭૨૨૮॥
MSS@7229@1ઉરસ્યસ્ય ભ્ર યત્ કબરભરિનયર્ત્ સમુનસઃ પત ત વબાર્લાઃ
મરપરવશા દ નમનસઃ ।
MSS@7229@2સરુા તં ગાય ત સુ્ફિરતતનુગઙ્ગાધરમખુાસ્ તવાયં દકૃ્પાતાે યદુપિર
કૃપાતાે િવલસ ત॥ ૭૨૨૯॥
MSS@7230@1ઉ ગું દ્યુગુ ં યુ સુ ચુકુશુ તુષુ્ટવુઃ પુ ।
MSS@7230@2લુલુભુઃ પપુષુુમુર્ સુ મુમુહુનુર્ મુહુમુર્હુઃ॥ ૭૨૩૦॥
MSS@7231@1ઉરાજેવચ્ચક્રમનાેજ્ઞ પા કેશાવલીવ ભ્રમરા જતા વા ।
MSS@7231@2સગંીતવત્ સ પુટભેદહૃદ્યા િવદ્યેત નાભીસરસી ગાક્ષ્યાઃ॥ ૭૨૩૧॥
MSS@7232@1ઉરાે તાશ્ચ ક રાશ્ચ તુ કારટ્ટ શ્ચ યે ।
MSS@7232@2ટક્ક ઃ સૈ ધવા મ યાઃ સ્થલ તા તથા હયાઃ॥ ૭૨૩૨॥
MSS@7233@1ઉરાેભાવાે સદંે ભવદિપ િવલાસરૈ ભનવૈર્ ગાક્ષ્યા તા યં
િત્રભવુન મદં વ્યાકુલય ત ।
MSS@7233@2 તનાભાેગસ્ફ તં યિદ િકલ ભવેત્ કા ખલુ કથા ભિવત્રી િક ચા યદ્
િવ જતમ ખલં પુ પધનષુા॥ ૭૨૩૩॥
MSS@7234@1ઉરાેભવુા કુ ભયુગને જૃ ભતં નવાપેહારેણ વયસૃ્કતને િકમ્ ।
MSS@7234@2ત્રપાસિરદ્દગુર્મિપ પ્રતીયર્ સા નલસ્ય ત વી હૃદયં િવવેશ યત્॥ ૭૨૩૪॥
MSS@7235@1ઉરાેભુિવ ન તુઙ્ ગમા ન ચ ગતાગતે ચઙ્ ગમા ન વા વચ સ વિક્રમા તર લમા
ન તાદગૃ્ ભ્રવુાેઃ ।
MSS@7235@2તથાિપ હિરણીદશૃાે વપુ ષ કાિપ કા તચ્છટા
પટા તમહામ ણદ્યુ તિરવા તરા લક્ષ્યતે॥ ૭૨૩૫॥
MSS@7236@1ઉરાે માસદ્વયે તે િત્ર ભમાર્સૈ તથાેદરમ્ ।
MSS@7236@2ચતુમાર્સિૈનત બં ચ હ તપાદાિવવ સ્થતઃ॥ ૭૨૩૬॥
MSS@7237@1ઉરાે હાદુદ્ગ મતૈઃ પયાે ભર્ આપૂયર્ કેલ્યા િનજમાસ્યગભર્મ્ ।
MSS@7237@2ફૂ કૃત્ય માતવુર્દને હસ તં તનૂભવં પ ય ત કાેઽિપ ધ યઃ॥ ૭૨૩૭॥
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MSS@7238@1ઉરાે હા ભાે હદશર્નાય િવમુ ચતઃ ક ચુકબ ધનાિન ।
MSS@7238@2આન દનીરાકુલલાેચનસ્ય પ્રયસ્ય તાે િવફલઃ પ્રયાસઃ॥ ૭૨૩૮॥
MSS@7239@1ઉરાે િવશાલં શ તં ચ કક્ષે દ ઘાન્નતે શભુે ।
MSS@7239@2ઊ ત્તાૈ સમાૈ બાહૂ ગૂઢં નુ પ્રશસ્યતે॥ ૭૨૩૯॥
MSS@7240@1ઉવર્શી યિદ પેણ ર ભા યિદ તલાેત્તમા ।
MSS@7240@2ગાપેાલી મનેકા ચવૈ વજર્નીયાઃ પર સ્ત્રયઃ॥ ૭૨૪૦॥
MSS@7241@1ઉવ ગવુ વહ ત સતતં ત્યતાે ભૂતભતુર્ર્ ભૂ વા હારાે ભવ ત
શયનં િક ચ િવશ્વંભરસ્ય ।
MSS@7241@2અેતત્ કમર્ િત્રજગ ત પરં શષેનાગૈકશક્યં ભેકાન યે િવપુલવપુષાે
ભાે ગનાે ભક્ષય તુ॥ ૭૨૪૧॥
MSS@7242@1ઉવ માવૈ િકણ ત ભવદ્દાે ણ બભ્રત્યશષેાં શા તક્લા તઃ િકમિપ
કુ તે નમર્ણા કમર્ કૂમર્ઃ ।
MSS@7242@2કૃ વા વેલાપુ લનલવલીપ લવગ્રાસગાેષ્ઠ ં િદઙ્માતઙ્ગાઃ સમમથ
સિરન્નાથપાથઃ િપબ ત॥ ૭૨૪૨॥
MSS@7243@1ઉવ ઙ્ગવુ તમવુ ધર લઘય શરૈવિરઘવૈ યર્ગુવ
વવ થીવ તદવ કરિનકરમદૈવ રકુવ ત ગવુ ઃ ।

MSS@7243@2ખવ કુવ ત કાેઽ ય વ મવ િરપુચમવૂ જતવૈજય ત્યાઃ કુવર્ન્
દુવ ક્ષ્યમાે ે િનજ મતરધનવુાર્રણવૈ તહાતે્રમ્॥ ૭૨૪૩॥
MSS@7244@1ઉવ પતેશ્ચ સ્ફિટકા મનશ્ચ શીલાે જ્ઝતસ્ત્રીહૃદસ્ય ચા તઃ ।
MSS@7244@2અસિંનધાનાત્ સતત સ્થતીનામ્ અ યાપેરાગઃ કુ તે પ્રવેશમ્॥ ૭૨૪૪॥
MSS@7245@1ઉવ મુદ્દામસસ્યાં જનયતુ િવ જન્ વાસવાે ષ્ટ મષ્ટામ્
ઇષ્ટૈસૈ્ત્રિવષ્ટપાનાં િવદધતુ િવિધવત્ પ્રીણનં િવપ્રમખુ્યાઃ ।
MSS@7245@2આક પા તં ચ ભૂયાત્ સ્થરસમપુ ચતા સગં તઃ સ જનાનાં િનઃશષેં
યા તુ શા ત િપશનુજન ગરાે દુઃસહા વજ્રલપેાઃ॥ ૭૨૪૫॥
MSS@7246@1ઉવ્યર્સાવત્ર તવાર્લી મવર્ તે ચાવર્વ સ્થ તઃ ।
MSS@7246@2નાત્રજુર્ યજુ્યતે ગ તું શરાે નમય તન્મનાક્॥ ૭૨૪૬॥
MSS@7247@1ઉવ્યા કાેઽિપ મહીધરાે લઘુતરાે દાે યા તાે લીલયા તને વં િદિવ
ભૂતલે ચ સતતં ગાવેધર્નાે ગીયસે ।
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MSS@7247@2 વાં ત્રૈલાેક્યધરં વહા મ કુચયાેરગ્રે ન તદ્ ગ યતે િક વા કેશવ
ભાષણને બહુના પુ યૈયર્શાે લ યતે॥ ૭૨૪૭॥
MSS@7248@1ઉલખૂલં યથા મ યે તૈલય ત્રે દૃઢં સ્થતમ્ ।
MSS@7248@2સવાર્ધાર તથા મે મર્ યે ભૂમ ડલે સ્થતમ્॥ ૭૨૪૮॥
MSS@7249@1ઉ બેન સં ત ત મન્ન્ આદ્રશ્ચ બિહરા તઃ ।
MSS@7249@2આ તે કૃ વા શરઃ કુક્ષાૈ ભુગ્ ષ્ઠ શરાેધરઃ॥ ૭૨૪૯॥
MSS@7250@1ઉ લઙ્ઘ્ય જઙ્ઘામવલ બમાના વેણી સુ્ફરત્યાયતલાેચનાયાઃ ।
MSS@7250@2 જ વા જગચ્ચ દનશા ખકાયાં ય તા સવ લીવ મનાેભવને॥ ૭૨૫૦॥
MSS@7251@1ઉ લઙ્ઘ્ય સિરદર ય- ગ્રામ ગર ન્ કામકાતરા યા તુ ।
MSS@7251@2અ ભસાિર ય ઇવા તસ-્ ણાં િનગદ ત ન વયં સિુધયઃ॥ ૭૨૫૧॥
MSS@7252@1ઉ લઙ્ઘ્યાિપ સખીવચઃ સમુ ચતામુ જ્ય લ મલં િહ વા ભી તભરં
િનરસ્ય ચ િનજં સાૈભાગ્યગવ મનાક્ ।
MSS@7252@2આજ્ઞાં કેવલમવે મન્મથગુરાેરાદાય નનંૂ મયા વં
િનઃશષેિવલા સવગર્ગણનાચૂડામ ણઃ સં શ્રતઃ॥ ૭૨૫૨॥
MSS@7253@1ઉ લસ સાૈરભૈઃ પુ પૈ બભ્રન્માલાં સગુુ મ્ફતામ્ ।
MSS@7253@2પ યર્ તસ્થાિયનાેઽ ય યાન્ આમાેદય ત ભપૂ તઃ॥ ૭૨૫૩॥
MSS@7254@1ઉ લ સતભ્રૂઃ િકમ ત- ક્રા તં ચ તય સ િન તરઙ્ગા ક્ષ ।
MSS@7254@2 દ્રાપચારિવરસઃ પાકઃ પ્રે ણાે ગુડસ્યવે॥ ૭૨૫૪॥
MSS@7255@1ઉ લ સતભ્રૂધનષુા તવ થનુા લાેચનને ચરાઙ્ ગ ।
MSS@7255@2અચલા અિપ ન મહા તઃ કે ચ ચલભાવમાનીતાઃ॥ ૭૨૫૫॥
MSS@7256@1ઉ લ સતલા છનાેઽયં જ્યાે નાવષ સધુાકરઃ સુ્ફર ત ।
MSS@7256@2આસક્તકૃ ણચરણઃ શકટ ઇવ પ્રકિટતક્ષીરઃ॥ ૭૨૫૬॥
MSS@7257@1ઉ લ સતશીતદ િધ ત- કલાપેક ઠે સુ્ફર ત તારાૈઘાઃ ।
MSS@7257@2કુસમુાયુધિવ તધનુર્- િનગર્તમકર દ બ દુિનભાઃ॥ ૭૨૫૭॥
MSS@7258@1ઉ લાપય ત્યા દિયતસ્ય દૂતી ં વ વા િવભષૂાં ચ િનવેશય ત્યાઃ ।
MSS@7258@2પ્રસન્નતા કાિપ મખુસ્ય જજ્ઞે વષે શ્રયા નુ પ્રયવાતર્યા નુ॥ ૭૨૫૮॥
MSS@7259@1ઉ લાસાેઽધરપ લવસ્ય તનુતે પયાર્પ્તમસ્યાઃ મતે િવ યાસાે નયના ચલસ્ય
ગમયત્યુ સાહવત્ સાહસમ્ ।
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MSS@7259@2રત્યાગારપથામખુીનગમકં વૈ ત્યકક્ષાવિધઃ પયર્ઙે્ક પદરાપેણં
પનુરપયર્ તા િવપયર્ તતા॥ ૭૨૫૯॥
MSS@7260@1ઉ લાસાે િવ તને મઙ્ગલબ લગ્રાસને િવશ્વાસનં સચંારેણ કૃતાે
િવલાેચનયુગે બા પાેદ્ગમાવગ્રહઃ ।
MSS@7260@2યાતાેઽ તમ્ રિવરેષ સ પ્ર ત પુરઃ વ ત્ય તુ તે ગ યતામ્ અેતે વામનુયા તુ
સ પ્ર ત મમ પ્રાણાઃ પ્રયા વે ષણઃ॥ ૭૨૬૦॥
MSS@7261@1ઉ લાસ્ય કાલકરવાલમહા બુવાહં દેવને યને જરઠાે જતગ જતને ।
MSS@7261@2િનવાર્િપતઃ સકલ અેવ રણે િરપૂણાં ધારા જલૈ સ્ત્રજગ ત વ લતઃ પ્રતાપઃ
॥ ૭૨૬૧॥
MSS@7262@1ઉ લાસ્યતાં ષ્ટનલાઙ્ગમઙ્ગં તાસાં નલચ્છાયિપબાિપ દૃ ષ્ટઃ ।
MSS@7262@2અ મવૈ રત્યા તદન ત પત્યા છેદેઽ યબાેધં યદહ ષ લાેમ॥ ૭૨૬૨॥
MSS@7263@1ઉ લખંે િનજમીક્ષતે ભ ણ તષુ પ્રાૈિઢ પરાં શક્ષતે સધંત્તે
પદસ પદઃ પિરચયં ધત્તે વનેર વિન ।
MSS@7263@2વૈ ચ યં િવતનાે ત વાચકિવધાૈ વાચ પતેર તકે દેવ વદુ્ગણવણર્નાય
કુ તે િક િક ન વાગ્દેવતા॥ ૭૨૬૩॥
MSS@7264@1ઉવાચ ધા યા પ્રથમાેિદતં વચાે યયાૈ તદ યામવલ બ્ય ચાઙ્ગુ લમ્ ।
MSS@7264@2અભૂચ્ચ નમ્રઃ પ્ર ણપાત શક્ષયા િપતુમુર્દં તને તતાન સાેઽભર્કઃ
॥ ૭૨૬૪॥
MSS@7265@1ઉશના વેદ યચ્છાસં્ત્ર યચ્ચ વેદ હ પ તઃ ।
MSS@7265@2સ્ત્રીબુદ્ યા ન િવ શ યેતે તાઃ મ રક્ષ્યાઃ કથં નરૈઃ॥ ૭૨૬૫॥
MSS@7266@1ઉષઃકાલશ્ચ ગગર્શ્ચ શકુનં ચ હ પ તઃ ।
MSS@7266@2અઙ્ ગરાશ્ચ મનાે સાહાે િવપ્રવાક્યં જનાદર્નઃ॥ ૭૨૬૬॥
MSS@7267@1ઉષઃ શશસં ગાગ્યર્ તુ શકુનં તુ હ પ તઃ ।
MSS@7267@2મનાજેયં તુ મા ડવ્યાે િવપ્રવાક્યં જનાદર્નઃ॥ ૭૨૬૭॥
MSS@7268@1ઉષ સ ગુ સમકં્ષ લ જમાના ગાક્ષી ર ત તમનુકતુ રાજક રે
પ્ર ત્તે ।
MSS@7268@2 તરય ત શશલુીલાનતર્નચ્છદ્મતાલ- પ્રચલવલયમાલાસ્ફાલકાેલાહલને
॥ ૭૨૬૮॥
MSS@7269@1ઉષ સ ગુ સમીપે વાસસા સાવધાના પ્રય લ ખતનખાઙં્ક ગાપેય તી સમ તાત્ ।
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MSS@7269@2િક મદ મ ત સખી ભઃ સાદરં ચ્છ માના હિર હિર હિરણાક્ષી હ્ર ીસમુદ્રે
િનમગ્ ા॥ ૭૨૬૯॥
MSS@7270@1ઉષ સ િન બડય ત્યાઃ કુ ડલં કે લપયાર્- િવલિવગ લતમ તઃ કણર્પા લ
પ્રયાયાઃ ।
MSS@7270@2સરસહ સત તયર્ગ્ભઙ્ગુરાપાઙ્ગર તઃ સકૃુ ત ભરવલીઢા લાેચના યાં
મખુશ્રીઃ॥ ૭૨૭૦॥
MSS@7271@1ઉષ સ પિરવતર્ય ત્યા મુક્તાદામાપેવીતતાં નીતમ્ ।
MSS@7271@2પુ ષાિયતવૈદગ્ યં વ્રીડાવ ત કૈનર્ ક લતં તે॥ ૭૨૭૧॥
MSS@7272@1ઉષ સ ભ્રમરયવુાનઃ વ ે દૃ ટ્વા સરાજેસામ્રાજ્યમ્ ।
MSS@7272@2ગતક પકુ દત પાઃ સરસીસ લલાિન જઘ્ર ત॥ ૭૨૭૨॥
MSS@7273@1ઉષ સ મલયવાસી લમાગર્પ્રિવષ્ટાે િવકચકમલરે ં વ્યાિકરન્ માેહચૂણર્મ્ ।
MSS@7273@2સપિદ શ મતદ પાે વાયુચાેરાે વધનૂાં હર ત સરુતખેદ વેદમુક્તાફલાિન
॥ ૭૨૭૩॥
MSS@7274@1ઉષસ્યવે ભ્રા તં હતજઠરહેતાે તત ઇતઃ વયં ચ વં બભ્રદ્
િવચર ત કુટુ બં િદ શ િદ શ ।
MSS@7274@2બતા મા ભઃ કાકૈિરવ કવલમાત્રૈકમુિદતૈર્ ન ચાયુદુર્ગર્ત્યાેરવિધિરહ
લ ધઃ કથમિપ॥ ૭૨૭૪॥
MSS@7275@1ઉષાપ તમખુા ભાજેે નર ન ત સર વતી ।
MSS@7275@2ઋતુરાજકવેરેવ ગાય તી ગુણગાૈરવમ્॥ ૭૨૭૫॥
MSS@7276@1ઉષ્ટ્ર ાણાં ચ િવવાહેષુ ગીતં ગાય ત ગદર્ભાઃ ।
MSS@7276@2પર પરં પ્રશસં ત અહાે પમહાે અહાે વિનઃ॥ ૭૨૭૬॥
MSS@7277@1ઉ ણં જલં ક્ષપેત્ તત્ર માત્રા ના તીહ કસ્ય ચત્ ।
MSS@7277@2પક્ષૈકં સ્થાિપતે ભા ડે કાે ણસ્થાને મની ષણા ।
MSS@7277@3કુણપ તુ ભવેદેવ ત ણાં પુ ષ્ટકારકઃ॥ ૭૨૭૭॥
MSS@7278@1ઉ ણકાલે જલં દદ્યાચ્ શીતકાલે હુતાશનમ્ ।
MSS@7278@2પ્રા ટ્કાલે ગ્ હં દેયં સવર્કાલે ચ ભાજેનમ્॥ ૭૨૭૮॥
MSS@7279@1ઉ ણમન્નં ઘ્ તં મદં્ય ત ણી ક્ષીરભાજેનમ્ ।
MSS@7279@2વાપીકપવટચ્છાયા ષડ્કં તત્ બલવધર્નમ્॥ ૭૨૭૯॥
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MSS@7280@1ઉ ણાલુઃ શ શરે િનષીદ ત તરાેમૂર્લાલવાલે શખી િન ભદ્યાપેિર
ક ણકારમુકુલા યાલીયતે ષટ્પદઃ ।
MSS@7280@2તપં્ત વાિર િવહાય તીરન લની ં કાર ડવઃ સવેતે ક્ર ડાવે મિન ચષૈ
પ જરશકુઃ ક્લા તાે જલં યાચતે॥ ૭૨૮૦॥
MSS@7281@1ઉ ણાલુ ક્વ ચદકર્ધામિન મનાઙ્ િનદ્રાલુ શીતાિનલે હાલાનાં ગ્ હયાલુ
ચુ બદસકૃ લ લુ યામખુમ્ ।
MSS@7281@2િનતં્ય િન પતયાલુ તયર્ગવનીશ યાશયાલુ ક્ષણં ગીતે યઃ હયાલુ
ધામ ધવલં દ ને દયાલુ શ્રયે॥ ૭૨૮૧॥
MSS@7282@1ઉ ણીષવાન્ યથા વસૈ્ત્ર સ્ત્ર ભભર્વ ત સં તઃ ।
MSS@7282@2સં તાેઽયં તથા દેહી સ વરાજસતામસઃૈ॥ ૭૨૮૨॥
MSS@7283@1ઉ માયમાણ તનમ ડલી ભર્ વારાઙ્ગના ભઃ સુ્ફટિવભ્રમા ભઃ ।
MSS@7283@2આ લઙ્ ગતા રાિત્રષુ શૈ શર ષુ તે શરેતે યૈઃ પ્રણતાે શશાઙ્કઃ॥ ૭૨૮૩॥
MSS@7284@1ઊ ચવાનુ ચતમક્ષરમનેં પાશપા ણરિપ પા ણમુદસ્ય ।
MSS@7284@2ક તરેવ ભવતાં પ્રયદારા દાનનીરઝરમાૈ ક્તકહારા॥ ૭૨૮૪॥
MSS@7284A@1ઊઢા ખડ્ગલતા યામા વયા માતઙ્ગદાિરકા ।
MSS@7284A@2અત અેવ ભવાન્ મ યે દૂરં પિરહૃતઃ પરૈઃ॥
MSS@7285@1ઊઢાિપ દ્યુતરઙ્ ગ ણ િત્રજગતીવ દે્યન તનેા યહાે માૈલાૈ
બાલકુરઙ્ગકેતનકલાલીલાવતંસાિઙ્કતે ।
MSS@7285@2તારક્ષારકરં કરાલમકરં સશ્વભ્રમભં્રકષં મુગ્ધે ડ્યિનિધ
મુધા જલિનિધ યાતા સ ચત્રાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૭૨૮૫॥
MSS@7286@1ઊઢામનુા તવાહય ષે્ઠ લગ્ ાિપ કાલમચલાિપ ।
MSS@7286@2સવસહે કઠાેર- વચઃ િકમઙે્કન કમઠસ્ય॥ ૭૨૮૬॥
MSS@7287@1ઊઢા યને મહાધુરાઃ સિુવષમે માગ સદૈકાિકના સાેઢાે યને કદા ચદેવ ન
િનજે ગાેષે્ઠઽ યશાૈ ડ વિનઃ ।
MSS@7287@2આસીદ્ ય તુ ગવાં ગણસ્ય તલક તસ્યૈદ સ પ્રત્યહાે િધક્ કષં્ટ ધવલસ્ય
તજરસાે ગાેઃ પ યમુદ્ઘાે યતે॥ ૭૨૮૭॥

MSS@7288@1ઊધ છ દ્યા દ્ધ યાે ધે વાઃ ક્ષીરાથ ન લભેત્ પયઃ ।
MSS@7288@2અેવં રાષ્ટ્રમયાેગને પીિડતં ન િવવધર્તે॥ ૭૨૮૮॥
MSS@7289@1ઊનષાેડશવષાર્યામ્ અપ્રાપ્તઃ પ ચિવશ તમ્ ।
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MSS@7289@2યદ્યાધત્તે પુમાન્ ગભર્ઃ કુ ક્ષસ્થઃ સ િવપદ્યતે॥ ૭૨૮૯॥
MSS@7290@1ઊને દદ્યાદ્ ગુ નવે યાવત્ સવર્લઘુભર્વેત્ ।
MSS@7290@2પ્ર તારાેઽયં સમાખ્યાત છ દાેિવ ચ તવેિદ ભઃ॥ ૭૨૯૦॥
MSS@7291@1ઊનનેાિપ િહ તુચ્છેન વૈિરણાિપ કથચંન ।
MSS@7291@2મતૈ્રી બુ દ્ધમતા કાયાર્ આપદ્યિપ િનવતર્તે॥ ૭૨૯૧॥
MSS@7292@1ઊર કતુ તુિહનિકરણપ્રી તધારામુદારાં દૂર કતુ
િદનકરકરક્લેશબાધામગાધામ્ ।
MSS@7292@2યસ્યાઃ પુ યે પય સ િવશ ત નાતુકામા િત્રયામા પ્રાય તસ્યા ત મરત ત ભઃ
યામલં નીરમસ્યાઃ॥ ૭૨૯૨॥
MSS@7293@1ઊ ઃ કુરઙ્ગદશૃશ્ ચ ચલચેલા ચલાે ભા ત ।
MSS@7293@2સપતાકઃ કનકમયાે િવજય ત ભઃ મરસ્યવે॥ ૭૨૯૩॥
MSS@7294@1ઊ દ્વ દ્વમિન દતં પ્રથયતા શ્રાેણી ં સમાત વતા રાેમાલી ં જતા
સમાગમયતા ના ભ ગભીર શ્રયા ।
MSS@7294@2મ યં ક્ષામયતા તનાૈ ઘનયતા કા ત્યા મખંુ લ પતા ત વઙ્ગ્યા
નવયાવૈનને િકમિપ પ્રત્યઙ્ગમનુ્મી લતમ્॥ ૭૨૯૪॥
MSS@7295@1ઊ દ્વયં કદલક દલયાેઃ સવંશં શ્રાે ણઃ શલાફલકસાેદરસિન્નવેશા ।
MSS@7295@2વક્ષઃ તન દ્વતયતાિડતકુ ભશાેભં સબ્રહ્મચાિર શ શનશ્ચ મખંુ
ગાક્ષ્યાઃ॥ ૭૨૯૫॥

MSS@7296@1ઊ દ્વયં ગદશૃઃ કદલસ્ય કા ડાૈ મ યં ચ વેિદરતુલં
તનયુગ્મમસ્યાઃ ।

MSS@7296@2લાવ યવાિરપિરપૂિરતશાતકુ ભ- કુ ભાૈ મનાજે પતેર ભષેચનાય
॥ ૭૨૯૬॥
MSS@7297@1ઊ પ્રકા ડ દ્વતયને ત વ્યાઃ કરઃ પરા યત વારણીયઃ ।
MSS@7297@2યુક્તં િહ્રયા કુ ડલનચ્છલને ગાપેાય ત વં મખુપુ કરં સઃ॥ ૭૨૯૭॥
MSS@7298@1ઊ મૂલગતનતે્રયુગસ્ય પ્રેયસાે રભસવે લતકેશી ।
MSS@7298@2ચુ બ ત મ ર તકે લિવદગ્ધા હાવહાિર વદનં દિયતસ્ય॥ ૭૨૯૮॥
MSS@7299@1ઊ મૂલચપલેક્ષણમઘ્નન્ યવૈર્તંસકુમુમૈઃ પ્રયમેતાઃ ।
MSS@7299@2ચિક્રરે સપિદ તાિન યથાથ મન્મથસ્ય કુસમુાયુધનામ॥ ૭૨૯૯॥
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MSS@7300@1ઊ ર ભા દગૃિપ કમલં શવેલં કેશપાશાે વક્ત્રં ચ દ્રાે
લિપતમ તં મ યદેશાે ણાલમ્ ।
MSS@7300@2ના ભઃ કૂપાે વ લરિપ સિર પ લવઃ િક ચ પા ણર્ યસ્યાઃ સા ચેદ્ ઉર સ ન
કથં હ ત તાપસ્ય શા તઃ॥ ૭૩૦૦॥
MSS@7301@1ઊ ર ભે બાહૂ લતે િવધાત્રા કુચાૈ પનુઃ કમલે ।
MSS@7301@2યાવૈનમપુવનમસ્યાં મદનિવલાસાય િક ર ચતમ્॥ ૭૩૦૧॥
MSS@7302@1ઊરાૈ શર તવ િનવે ય દયાિવતીણર્- સયંાનપ લવસમીરિવનીતખેદમ્ ।
MSS@7302@2અત્રવૈ જન્મિન િવભાેઃ પરમાપેદેશમ્ આકણર્યેયમિપ િક મ ણક ણકાયામ્
॥ ૭૩૦૨॥
MSS@7303@1ઊ જતં સ જનં દૃ ટ્વા દ્વે ષ્ટ નીચઃ પનુઃ પનુઃ ।
MSS@7303@2કવલીકુ તે વસં્થ િવધું િદિવ િવધુંતુદઃ॥ ૭૩૦૩॥
MSS@7304@1ઊણા નવૈ દદા ત નવૈ િવષયાે વાહસ્ય દાેહસ્ય વા પ્તનાર્ ત મહાેદરસ્ય
બહુ ભઘાર્સઃૈ પલાશરૈિપ ।
MSS@7304@2હા કષં્ટ કથમસ્ય ષ્ઠ શખરે ગાેણી સમારાે યતે કાે ગ્ હ્ણા ત
કપદર્કૈરલ મ ત ગ્રા યૈગર્ ે હસ્યતે॥ ૭૩૦૪॥
MSS@7305@1ઊ વ ગચ્છ ત યં ત્ય વા યં ગ્ હી વા પત ત્યધઃ ।
MSS@7305@2તસ્ય ગાૈરવમથર્સ્ય તાવતવૈાનુમીયતામ્॥ ૭૩૦૫॥
MSS@7306@1ઊ વ ગચ્છ ત સ વસ્થા મ યે તષ્ઠ ત રાજસાઃ ।
MSS@7306@2જઘ યગુણ ત્તસ્થા અધાે ગચ્છ ત તામસાઃ॥ ૭૩૦૬॥
MSS@7307@1ઊ વ ન ક્ષીરિવચ્છેદાત્ પયાે ધનેાેરવા યતે ।
MSS@7307@2અેવં રાષ્ટ્ર ાદયાેગને પીિડતાન્ના યતે બ લઃ॥ ૭૩૦૭॥
MSS@7308@1ઊ વ નીરદ દમૈ દવ મદં બ બં વધાે િન મતં વ્યાે ઃ
પ વલ ચિત્રતસ્ય િનિહતાૈ શલૈાવપુયુર્ન્નતાૈ ।
MSS@7308@2િક ચાધઃ પુ લનાેચ્ચયસ્ય કદલીકા ડાવવારાેિપતાૈ તન્મ યે ચતુરસ્ય
પુ પધનષુઃ સગાઽયમ યાદશૃઃ॥ ૭૩૦૮॥
MSS@7309@1ઊ વ પ્રાણા હ્યુ ક્રામ ત યનૂઃ સ્થિવર આય ત ।
MSS@7309@2પ્રત્યુ થાના ભવાદા યાં પનુ તાન્ પ્ર તપદ્યતે॥ ૭૩૦૯॥
MSS@7310@1ઊ વ યા ત ચાપમુ ષ્ટગુર્ણમુ ષ્ટરધાે ભવેત્ ।
MSS@7310@2સ મુક્તાે માગર્ણાે લક્ષ્યાદ્ દૂરં યા ત ન સશંયઃ॥ ૭૩૧૦॥
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MSS@7311@1ઊ વવ્રીિહત્રયં માનમ્ અઙ્ગુલસ્ય િનગદ્યતે ।
MSS@7311@2હ તાેઽિપ િહ સમાખ્યાતશ્ચતુિવશદ્ ભરઙ્ગુલૈઃ॥ ૭૩૧૧॥
MSS@7312@1ઊ વ શ્વસં તતઃ પ્રાણાે યાત્યલ ધ સ્થ ત તનાેઃ ।
MSS@7312@2તં યા તમનુયાત્યેવ વઃ કાલપ્રણાેિદતઃ॥ ૭૩૧૨॥
MSS@7313@1ઊ વર્ગં કિપલાભાસમ્ અઙ્ગં ય મન્ પ્રતીયતે ।
MSS@7313@2નકુલાઙ્ગં તુ તં િવદ્યાત્ પશર્ તસ્યાિહનાશનઃ॥ ૭૩૧૩॥
MSS@7314@1ઊ વર્બાહુિવરાૈ યષે ન ચ ક શ્ચચ્ ણાે ત મે ।
MSS@7314@2ધમાર્દથર્શ્ચ કામશ્ચ સ િકમથ ન સવે્યતે॥ ૭૩૧૪॥
MSS@7315@1ઊ વર્વેધી ભવે જ્યેષ્ઠાે ના ભવેદ ચ મ યમઃ ।
MSS@7315@2યઃ પાદવેધી લક્ષ્યસ્ય સ કિનષ્ઠાે મતાે મયા॥ ૭૩૧૫॥
MSS@7316@1ઊ વર્શ ક્તિનપાતને અધઃશક્તેિનકુ ચનાત્ ।
MSS@7316@2મ યશ ક્તપ્રબાેધને યતે પરમં સખુમ્॥ ૭૩૧૬॥
MSS@7317@1ઊ વાર્નના ભાસ્કરસમંખુીનાઃ શ્વાનાે વ તાે મહતે ભયાય ।
MSS@7317@2અેવં િહ સં યાસમયેઽ યદા તુ િનવાર્સકાઃ સ્યનુર્ગરસ્ય તસ્ય॥ ૭૩૧૭॥
MSS@7318@1ઊ વાર્રાેહે ય આલ બહેતુભૂર્ ચ્છન ત્ત તમ્ ।
MSS@7318@2કુઠાિરક ત સ્ક ધમ્ ઇવાધાેગમનાને્મખુઃ॥ ૭૩૧૮॥
MSS@7319@1ઊ વાર્ધ લક્ષણં યસ્ય નાધાેઽધ લક્ષણં ભવેત્ ।
MSS@7319@2તં ખડ્ગં મ યમં પ્રાહુઃ પ્રવીણમતયાે બુધાઃ॥ ૭૩૧૯॥
MSS@7320@1ઊ વ કૃતગ્રીવમહાે મુધવૈ િક યાચસે ચાતકપાેત મેઘમ્ ।
MSS@7320@2અત્યૂ જતં ગ જતમાત્રમ મન્ન્ અ ભાેધરે બ દુલવ તુ દૂરમ્॥ ૭૩૨૦॥
MSS@7321@1ઊ વ કૃતાસ્યા રિવદત્તદષૃ્ટયઃ સમેત્ય સવ સરુિવ દ્વષઃ પુરઃ ।
MSS@7321@2શ્વાનઃ વરેણ શ્રવણા તશા તના મથાે દ તઃ ક ણને િનયર્યુઃ॥ ૭૩૨૧॥
MSS@7322@1ઊષરં કમર્સસ્યાનાં ક્ષતંે્ર વારાણસી પુર ।
MSS@7322@2યત્ર સલં યતે માેક્ષઃ સમં ચ ડાલપ ડતૈઃ॥ ૭૩૨૨॥
MSS@7323@1ઊષરેષુ ચ ક્ષતે્રષેુ યથા બીજં િહ િન ફલમ્ ।
MSS@7323@2ઉપકારાેઽિપ નીચાનાં કૃતાે ભવ ત તાદશૃઃ॥ ૭૩૨૩॥
MSS@7324@1ઊષરેષુ િવવરેષુ ચા ભસાં વીચયાેઽિપ ભવતા િવિન મતાઃ ।
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MSS@7324@2ક્ષતે્રસી િનિહતા તુ બ દવાે વાિરવાહ ભવતાે નવાે નયઃ॥ ૭૩૨૪॥
MSS@7325@1ઊષરે સિર ત શા મલીવને દાવપાવક ચતેઽિપ ચ દને ।
MSS@7325@2તુલ્યમપર્ય ત વાિર વાિરદે ક તર તુ ગુણગાૈરવૈગર્તમ્॥ ૭૩૨૫॥
MSS@7326@1ઊ મવ્યપેતા રિહતાશ્ચ દ્ યા સયંાેગહીના લઘવાેઽિપ ચા તઃ ।
MSS@7326@2શ્લાેકસ્ય વણાર્ ઇવ િવ દ્વષ તે પાદા તમાગ ય ગુ ભવ ત॥ ૭૩૨૬॥
MSS@7327@1ઊ મા યસ્યાં ધા યાં ધૂમાે વા તત્ર વાિર નરયુગલે ।
MSS@7327@2િનદષ્ટવ્યા ચ શરા મહતા વાિરપ્રવાહેણ॥ ૭૩૨૭॥
MSS@7328@1ઊ મા િહ િવત્ત ે દ્ધ તે ે નય ત દેિહનામ્ ।
MSS@7328@2િક પનુ તસ્ય સભંાેગ ત્યાગધમર્સમ વતઃ॥ ૭૩૨૮॥
MSS@7329@1ઋક્ષસ્ય ક્રાેડસિંધપ્રિહતમખુતયા મ ડલીભૂતમૂતર્ આરાત્ સપુ્તસ્ય
વીર વદિરવરપુરદ્વાિર નીહારકાલે ।
MSS@7329@2પ્રાતિનદ્રાિવનાેદક્રમજિનતસખુાને્મી લતં ચ રેકં વ્યાધાઃ
પાલાલભ મ સ્થતદહનકણાકારમાલાેકય ત॥ ૭૩૨૯॥
MSS@7330@1ઋક્ષાણાં ભૂિરધા ાં શ્રતમિધપ તના પ્રસુ્ફરદ્ભીમતારં સ્ફારં
નતે્રાનલને પ્રસભિનય મતાેચ્ચાપમીન વજેન ।
MSS@7330@2રામાયત્તં પુરારેઃ કુમુદશુ ચ લસન્નીલસગુ્રીવમઙ્ગં લાવઙ્ગં
સૈ યમ યદ્ દશવદન શરચ્છેદહેતુ શ્રયૈ વઃ॥ ૭૩૩૦॥
MSS@7331@1ઋક્ષૈ ર્તાે હિરપદે િનવસન્ સમીર- સતંાનશતૈ્યજનકઃ
કુમુદપ્રમાેદ ।
MSS@7331@2િનઘ્નન્ િનશાચરતમઃ થનુીલલ મા તારાપ તઃ સુ્ફર ત
ચત્રમનઙ્ગદાેઽયમ્॥ ૭૩૩૧॥
MSS@7332@1ઋગ્યજુઃસામનામાનસ્ત્રયાે વેદાસ્ત્રયી તા ।
MSS@7332@2ઉભાૈ લાેકાવવા ાે ત ત્ર યાં તષ્ઠન્ યથાિવિધ॥ ૭૩૩૨॥
MSS@7333@1ઋજુતાં નયતઃ મરા મ તે શરમુ સઙ્ગિનષ ણધ વનઃ ।
MSS@7333@2મધનુા સહ સ મતાં કથાં નયનાપેા તિવલાેિકતં ચ યત્॥ ૭૩૩૩॥
MSS@7333A@1ઋજુતા ધ વગુણયાેર તુ વ તુ વ પતઃ ।
MSS@7333A@2કાયર્ સદ્ધાૈ પ્રશસ્યેત વક્રતવૈ તયાેઃ પનુઃ॥
MSS@7334@1ઋજુ વં ચ પિરત્યજ્ય કલાં દશર્યતાેઽચર્ના ।
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MSS@7334@2 દ્વજરા ેઽ જુ વને મહેશનેાિપ મહ્યતે॥ ૭૩૩૪॥
MSS@7335@1ઋજુ વં ત્યા ગતા શાૈય સામા યં સખુદુઃખયાેઃ ।
MSS@7335@2દા ક્ષ યં ચાનુિરક્તશ્ચ સત્યતા ચ સહૃુદુ્ગણાઃ॥ ૭૩૩૫॥
MSS@7336@1ઋજુ વમાનૈશ્રુ તપારગા મતા યદ યમેતત્ પરમવે િહ સતુમ્ ।
MSS@7336@2અતીવ િવશ્વાસિવધાિય ચે ષ્ટતં બહુમર્હાનસ્ય સ દા ભકઃ શરઃ॥ ૭૩૩૬॥
MSS@7337@1ઋજુદશૃઃ કથય ત પુરાિવદાે મધુ ભદં િકલ રાહુ શર છદમ્ ।
MSS@7337@2િવરિહમૂધર્ ભદં િનગદ ત ન ક્વ નુ શશી યિદ ત જઠરાનલઃ॥ ૭૩૩૭॥
MSS@7338@1ઋજુનયનિનપાતઃ કામત ત્રા ભઘાતસ્ તનુરિપ તરલાક્ષ્યાઃ કસ્ય ન સ્યાત્
કટાક્ષઃ ।
MSS@7338@2ઇ ત ન મતમખુે દંુ પ ય ત પ્રાણનાથં જનસદ સ િવદગ્ધા
પ મણામ તરેણ॥ ૭૩૩૮॥
MSS@7339@1ઋજુના િનધેિહ ચરણાૈ પિરહર સ ખ િન ખલનાગરાચારમ્ ।
MSS@7339@2ઇહ ડાિકની ત પ લી- પ તઃ કટાક્ષેઽિપ દ ડય ત॥ ૭૩૩૯॥
MSS@7340@1ઋજુ પ ય ત યઃ સવ ચ ષાનુિપબિન્નવ ।
MSS@7340@2આસીનમિપ તૂ ણીકમ્ અનુરજ્ય ત તં પ્ર ઃ॥ ૭૩૪૦॥
MSS@7341@1ઋજુરેષ પક્ષવાિન ત કા ડે પ્રી ત ખલે ચ મા કાષ ઃ ।
MSS@7341@2પ્રાયેણ ત્યક્તગુણઃ ફલને હૃદયં િવદારય ત॥ ૭૩૪૧॥
MSS@7342@1ઋ વાયતાં ચ િવરલાં ચ નતાેન્નતાં ચ સપ્ત ષવંશકુિટલાં ચ
િનવતર્નષેુ ।
MSS@7342@2િનમુર્ચ્યમાનભજુગાેદરિનમર્લસ્ય સીમા મવા બરતલસ્ય િવભજ્યમાનામ્॥ ૭૩૪૨॥
MSS@7343@1ઋ વાયતાં િહ મખુતાેરણલાેલમાલાં ભ્રષ્ટાં ક્ષતાૈ વમવગચ્છ સ
મખૂર્ સપર્મ્ ।
MSS@7343@2મ દાિનલને િન શ યા પિરવતર્માના િક ચત્ કરાે ત ભજુગસ્ય િવચે ષ્ટતાિન
॥ ૭૩૪૩॥
MSS@7344@1ઋ વી દૃ ષ્ટરનુ બણં િવહ સતં મ દં પિર પ દતં દ્વષેાે નમર્ ણ
દૂરતીથર્ગમને યત્નાે ર ત લઙ્ ગષુ ।
MSS@7344@2યસ્યા ત્યક્તસખુ હં િકલ વપુઃ પીના પલ બ તની સક્ષીરા
િવટચેટકૈકમિહષી ર ડા શવાયા તુ વઃ॥ ૭૩૪૪॥
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MSS@7345@1ઋ વી સ્થરા સુ ત્તા પા ણગ્રહણાે વલા સવુંશાે થા ।
MSS@7345@2સધંારય ત પત તં સ પ્ર ત ગ્ હણીવ ય ષ્ટમાર્મ્॥ ૭૩૪૫॥
MSS@7346@1ઋણં કૃતં વદત્તં ચેદ્ બાધતેઽત્ર પરત્ર ચ ।
MSS@7346@2ન ન યેદ્ દુ કૃતં તદ્વદ્ ભુ ક્ત વા િન કૃ ત િવના॥ ૭૩૪૬॥
MSS@7347@1ઋણં મત્રાન્ન કતર્વં્ય ન દેયં ચાિપ મત્રકે ।
MSS@7347@2પ્રી તચ્છેદકર જ્ઞેયા ય માદ્ વૈ ઋણકતર્ર ॥ ૭૩૪૭॥
MSS@7348@1ઋણં યાચ્ઞા ચ દ્ધ વં રચાેરદિરદ્રતાઃ ।
MSS@7348@2રાેગશ્ચ ભુક્તશષેશ્ચા યષ્ટ કષ્ટાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૭૩૪૮॥
MSS@7349@1ઋણકતાર્ િપતા શત્રુમાર્તા ચ વ્ય ભચાિરણી ।
MSS@7349@2ભાયાર્ પવતી શત્રુઃ પતુ્રઃ શત્રુરપ ડતઃ॥ ૭૩૪૯॥
MSS@7350@1ઋણત્રયં દ્વ તીનાં જન્મનઃ પ્ર ત સ્થતમ્ ।
MSS@7350@2ઋણા તર તાં પુંસાં વનં વનં િવના॥ ૭૩૫૦॥
MSS@7351@1ઋણત્રયં િનરાકાિર નૂત્નં ચાકાિર યને નાે ।
MSS@7351@2સ અેકઃ સકૃુતી લાેકઃ સવર્ત્ર સખુમેધતે॥ ૭૩૫૧॥
MSS@7352@1ઋણત્રયમપાકતુ શાસ્ત્રાજ્ઞાભઙ્ગભીઃ પુરઃ ।
MSS@7352@2ચતુથર્ણર્િનરાકારે પ્રત્યકં્ષ પતેભર્યમ્॥ ૭૩૫૨॥
MSS@7353@1ઋણદાતા ચ દૈવજ્ઞઃ શ્રાેિત્રયઃ સજુલા નદ ।
MSS@7353@2યત્ર હ્યેતે ન િવદ્ય તે ન તત્ર િદવસં વસતે્॥ ૭૩૫૩॥
MSS@7354@1ઋણદૈઃ વજનૈઃ પતુ્રૈલર્ ધક્ષામપ્ર તગ્રહઃ ।
MSS@7354@2િનત્યમાયાસ્યતે યને ક લદાનને તને િકમ્॥ ૭૩૫૪॥
MSS@7355@1ઋણપાપસમુદ્ધારાદ્ ઋણાેદ્ધારાે વરઃ તઃ ।
MSS@7355@2પરલાેકે દહેત્ પાપમ્ ઋણા ગ્ િરહ તત્ર ચ॥ ૭૩૫૫॥
MSS@7356@1ઋણપ્રદાતા વૈદ્ય તુ શ્રાેિત્રયઃ સજલા નદ ।
MSS@7356@2રા યત્ર ન િવદ્ય તે ન કુયાર્ત્ તત્ર સં સ્થ તમ્॥ ૭૩૫૬॥
MSS@7357@1ઋણમાદં્ય િનરાકૃત્ય િનરાકતુર્ ણા તરમ્ ।
MSS@7357@2પ્ર તષ્ઠા રાજતે યસ્ય ગ્ હસ્થાશ્રમ અેવ સઃ॥ ૭૩૫૭॥
MSS@7358@1ઋણવ ચ્ચરસશંાે યં વચસા પ્ર તપાિદતમ્ ।
MSS@7358@2યન્ િનત્યયાચનદ્વષેં યાચ્યદાનને તને િકમ્॥ ૭૩૫૮॥
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MSS@7359@1ઋણશષંે રાેગશષેં શત્રુશષંે ન રક્ષયેત્ ।
MSS@7359@2યાચકાદ્યૈઃ પ્રા થતઃ સન્ ન તી ણં ચાેત્તરં વદેત્ ।
MSS@7359@3ત કાય તુ સમથર્શ્ચેત્ કુયાર્દ્ વા કારયીત ચ॥ ૭૩૫૯॥
MSS@7360@1ઋણશષેાેઽ ગ્ શષેશ્ચ વ્યાિધશષે તથવૈ ચ ।
MSS@7360@2પનુશ્ચ વધર્તે ય માત્ ત માચ્છેષં ચ કારયેત્॥ ૭૩૬૦॥
MSS@7361@1ઋણશષેાેઽ ગ્ શષેશ્ચ શત્રુશષે તથવૈ ચ ।
MSS@7361@2પનુઃ પનુિવવધત વ પાેઽ યિનવાિરતઃ॥ ૭૩૬૧॥
MSS@7362@1ઋણસબં ધનઃ સવ પતુ્રદારં પશુ તથા ।
MSS@7362@2ઋણક્ષયે ક્ષયં યા ત કા તત્ર પિરદેવના॥ ૭૩૬૨॥
MSS@7363@1ઋણાિન ત્રી યપાકૃત્ય મનાે માેક્ષે િનવેશયેત્ ।
MSS@7363@2અનપાકૃત્ય માેકં્ષ તુ સવેમાનાે વ્રજત્યધઃ॥ ૭૩૬૩॥
MSS@7364@1ઋણાનુબ ધ પેણ પશપુત્નીસતુાલયાઃ ।
MSS@7364@2ઋણક્ષયે ક્ષયં યા ત કા તત્ર પિરદેવના॥ ૭૩૬૪॥
MSS@7365@1ઋ ણકૈઃ કલહૈિનત્યમ્ અ ચ્છન્નગણનાગતેઃ ।
MSS@7365@2દાન દ્વષાેઽનપત્યસ્ય મ દાગ્ ેશ્ચ ધનને િકમ્॥ ૭૩૬૫॥
MSS@7366@1ઋણીકૃતા િક હિરણી ભરાસીદ્ અસ્યાઃ સકાશાન્ નયનદ્વયશ્રીઃ ।
MSS@7366@2ભૂયાેગુણેયં સકલા બલાદ્ યત્ તા યાેઽનયાલ યત બ યતી યઃ॥ ૭૩૬૬॥
MSS@7367@1ઋતુમત્યાં તુ તષ્ઠ ત્યાં વેચ્છાદાનં િવધીયતે ।
MSS@7367@2ત માદુદ્વાહયને્ નગ્ ાં મનુઃ વાયંભવુાેઽબ્રવીત્॥ ૭૩૬૭॥
MSS@7368@1ઋતુમાર્સદ્વયનેવૈ ષ માસરૈયનં તમ્ ।
MSS@7368@2અયન દ્વતયં વષા દેવાનાં વાસરાે િનશા॥ ૭૩૬૮॥
MSS@7369@1ઋતવુ્યર્તીતઃ પિરવતર્તે પનુઃ ક્ષયં પ્રયાતઃ પનુરે ત ચ દ્રમાઃ ।
MSS@7369@2ગતં ગતં નવૈ તુ સિંનવતર્તે જલં નદ નાં ચ ણાં ચ
યાવૈનમ્॥ ૭૩૬૯॥
MSS@7370@1ઋતુ નાતાં તુ યાે ભાયા નવૈ ગચ્છ ત મૂઢધીઃ ।
MSS@7370@2ઘાેરાયાં ભ્રૂણહત્યાયાં યજુ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૭૩૭૦॥
MSS@7371@1ઋતુ નાતા િપબેન્ નાર શ્વેતક ટાિરકાજટામ્ ।
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MSS@7371@2પયસા પતુ્રસભંૂ ત તસ્યાઃ સં યતે ધ્રવુમ્॥ ૭૩૭૧॥
MSS@7372@1ઋતને વેદ તને વને્ મતને વેત્ પ્ર મતને વેત્ ।
MSS@7372@2સત્યા તા યામથવાિપ વેત્ શ્વ ત્તમેકાં પિરવજર્યેત્ તુ॥ ૭૩૭૨॥
MSS@7373@1ઋતે િનયાેગાત્ સામ યર્મ્ અવબાેદંુ્ધ ન શક્યતે ।
MSS@7373@2સહસા િવિનયાેગાે િહ દાષેવાન્ પ્ર તભા ત મે॥ ૭૩૭૩॥
MSS@7374@1ઋતે યદથ પ્રણયાદ્ રક્ષ્યતે યચ્ચ રક્ષ ત ।
MSS@7374@2પવૂાપ ચતસબં ધં તન્ મતં્ર િનત્યમુચ્યતે॥ ૭૩૭૪॥
MSS@7375@1ઋતે સનેાપ્રણેતારં તના સમુહત્યિપ ।
MSS@7375@2દ યર્તે યુદ્ધમાસાદ્ય િપપી લકપુટં યથા॥ ૭૩૭૫॥
MSS@7376@1ઋ વક્પુરાેિહતાચાયાર્ઃ શ યાઃ સબં ધબા ધવાઃ ।
MSS@7376@2સવ પજૂ્યાશ્ચ મા યાશ્ચ શ્રુત ત્તાપેસિંહતાઃ॥ ૭૩૭૬॥
MSS@7377@1ઋ દ્ધમાન્ રાક્ષસાે મૂઢ શ્ચત્રમ્ નાસાૈ યદુદ્ધતઃ ।
MSS@7377@2કાે વા હેતુરનાયાર્ણાં ધ ય વત્મર્િન વ તતુમ્॥ ૭૩૭૭॥
MSS@7378@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@7378@2ઋ દ્ધયુક્તા િહ પુ ષા ન સહ તે પર તવમ્॥ ૭૩૭૮॥
MSS@7379@1ઋષભાેઽત્ર ગીયત ઇ ત શ્રુ વા વરપારગા વયં પ્રાપ્તાઃ ।
MSS@7379@2કાે વેદ ગાેષ્ઠમેતદ્ ગાેશા તાૈ િવિહતબહુમાનમ્॥ ૭૩૭૯॥
MSS@7380@1ઋષયશ્ચવૈ દેવાશ્ચ સત્યમવે િહ મેિનરે ।
MSS@7380@2સત્યવાદ િહ લાેકેઽ મન્ પરમં ગચ્છ ત ક્ષયમ્॥ ૭૩૮૦॥
MSS@7381@1ઋષયાેઽ યુગ્રતપસાે દૈવનેા ભપ્રપીિડતાઃ ।
MSS@7381@2ઉ જ્ય િનયમાં તીવ્રાન્ ભ્ર ય તે કામમ યુ ભઃ॥ ૭૩૮૧॥
MSS@7382@1ઋષયાે મનવાે દેવા મનપુતુ્રા મહાજૈસઃ ।
MSS@7382@2કલાઃ સવ હરેરેવ સપ્ર પતય તથા॥ ૭૩૮૨॥
MSS@7383@1ઋષયાે રાક્ષસીમાહુવાર્ચમનુ્મત્તદપૃ્તયાેઃ ।
MSS@7383@2સા યાેિનઃ સવર્વૈરાણાં સા િહ લાેકસ્ય િનરૃ તઃ॥ ૭૩૮૩॥
MSS@7384@1ઋ ષરયમ ત થશ્ચેદ્ િવષ્ટરઃ પાદ્યમઘ્ય તદનુ ચ મધપુકર્ઃ
ક યતાં શ્રાેિત્રયાય ।
MSS@7384@2અથ તુ િરપુરક માદ્ દ્વે ષ્ટ નઃ પતુ્રભા ડં તિદહ નયિવહીને
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કામુર્કસ્યાિધકારઃ॥ ૭૩૮૪॥
MSS@7385@1ઋ ષસનેા િવના વેદમ્ અ પ્રયા સહગા મની ।
MSS@7385@2દેવસનેા િવના દાત્ ન્ અિવ ઃ થવીપ તઃ॥ ૭૩૮૫॥
MSS@7386@1ઋષીશં્ચ દેવાંશ્ચ મહાસરુાંશ્ચ ત્રૈિવદ્ય દ્ધાંશ્ચ વને
મનુીશં્ચ ।
MSS@7386@2કાનાપદાે નાપેનમ ત લાેકે પરાવરજ્ઞા તુ ન સભં્રમ ત॥ ૭૩૮૬॥
MSS@7387@1ઋષીણાં ચ નદ નાં ચ કુલાનાં ચ મહાત્મનામ્ ।
MSS@7387@2પ્રભવાે નાિધગ તવ્યઃ સ્ત્રીણાં દુશ્ચિરતસ્ય ચ॥ ૭૩૮૭॥
MSS@7388@1ઋષીણાં પરમં ગુહ્યમ્ ઇદં ભરતસત્તમ ।
MSS@7388@2તીથાર્ ભગમનં પુ યં યજ્ઞૈરિપ િવ શ યતે॥ ૭૩૮૮॥
MSS@7389@1ઋષેરસ્યાશ્રમે પુ યે શાપસતં્ર તમાનસઃ ।
MSS@7389@2મુદ્બાેધતાેઽિપ પ્રાયાેઽયં ગાત્ સહઃ પલાયતે॥ ૭૩૮૯॥
MSS@7390@1અેકં કા ચનભૂધરં સવુલયં વાસઃ સધુાવાિરિધ તારં
તારકરાજમ ડલ મદં સ પ્રા ય સ કુ ડલમ્ ।
MSS@7390@2દૂરસ્થાિપ ચ તને તને સદશૃં વાં ભષૂણં ચાપરં સ્ત્રી
માનગ્રિહલવે યાચ તતરાં શ્રીરામ ક ત તવ॥ ૭૩૯૦॥
MSS@7391@1અેકં ચ િવવેકાે િહ દ્વતીયં સ સમાગમઃ ।
MSS@7391@2તાૈ ન તાે યસ્ય સ ક્ષપં્ર માેહકૂપે પતેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૭૩૯૧॥
MSS@7392@1અેકં ચત્રમતીવ દષૃ્ટ મહ યન્નાલાેિકતં ન શ્રુતં િક ક મૈ
કથયા મ કસ્ય મન સસ્યાદ્ વા મમ પ્રત્યયઃ ।
MSS@7392@2અેક મન્ કનકસ્ય દા સરસીમૈ લ દમત્ત દ્વપ-
જ્યાે નાચ દ્રચકાેરચક્રચમર વાલાશ્ચમ કુવર્તે॥ ૭૩૯૨॥
MSS@7393@1અેકં વનમૂલં ચ ચલમિપ તાપય તમિપ સતતમ્ ।
MSS@7393@2અ તવર્હ ત વરાક સા વાં નાસવે િનઃશ્વાસમ્॥ ૭૩૯૩॥
MSS@7394@1અેકં દ તચ્છદસ્ય સુ્ફર ત જપવશાદધર્મ યત્ પ્રકાપેાદ્ અેકઃ પા ણઃ
પ્રણ તું શર સ કૃતપદઃ ક્ષેપ્તુમ ય તમવે ।
MSS@7394@2અેકં યાનાિન્નમીલત્યપરમિવષહં વી ક્ષતું ચ િર થં
તુલ્યાિનચ્છાિપ વામા તનુરવતુ સ વાે યસ્ય સં યાવસાને॥ ૭૩૯૪॥
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MSS@7395@1અેકં દૃ ટ્વા શતં દૃ ટ્વા દૃ ટ્વા પ ચશતા યિપ ।
MSS@7395@2અ તલાેભાે ન કતર્વ્યશ્ચકં્ર ભ્રમ ત મ તકે॥ ૭૩૯૫॥
MSS@7395A@1અેકં દ્વજં ચ હણીયવાચં મત્ત દ્વરેફં ચ મધુઃ પપુાષે ।
MSS@7395A@2સતાે ગુણાન યસતાેઽિપ દાષેાન્ ત્યા િવહીનાે ન િવવેક્તુમીષ્ટે॥
MSS@7396@1અેકં ધામ શમીષુ લીનમપરં સયૂાપલજ્યાે તષાં વ્યા દિદ્રષુ
ગૂઢમ યદુદધાૈ સગંુપ્તમાવૈાર્યતે ।
MSS@7396@2 વત્તજે તપનાંશમુાંસલસમુત્તાપને દુગ ભયાદ્ વાક્ષ પાવર્તમાૈદકં
યિદ યયુ તે ં સ િક પા થવાઃ॥ ૭૩૯૬॥
MSS@7397@1અેકં યાનિનમીલનાન્મુકુ લતપ્રાયં દ્વતીયં પનુઃ પાવર્ત્યા
વદના બુજ તનભરે શ ◌ૃઙ્ગારભાવાલસમ્ ।
MSS@7397@2અ યદ્ દૂરિવકૃષ્ટચાપમદનક્રાેધાનલાેદ્દ િપતં શભંાે ભન્નરસં
સમાિધસમયે નતે્રત્રયં પાતુ વઃ॥ ૭૩૯૭॥
MSS@7398@1અેકં નામ જડાત્મકસ્ય મુ ષતં લાવ ય મ દાે તયા નતે્રા યામ સતાે પલસ્ય
ચ ચઃ પ્રાયેણ તન્નાે ષા ।
MSS@7398@2નાે ના ત હૃતામસાૈ પદગ ત મત્તાે વરાકઃ કર ત વઙ્ગ્યા િવદતાેઽિપ
યન્મમ હૃતં ચેત તદત્યદ્ભુતમ્॥ ૭૩૯૮॥
MSS@7399@1અેકં ભૂ મપ તઃ કરાે ત સ ચવં રાજે્ય પ્રમાણં યદા તં માેહાચ્ શ્રયતે
મદઃ સ ચ મદાલસ્યને િનિવદ્યતે ।
MSS@7399@2િનિવ ણસ્ય પદં કરાે ત હૃદયે તસ્ય વત ત્ર હા વાત ય હયા
તતઃ સ પતેઃ પ્રાણાન ભદુ્રહ્ય ત॥ ૭૩૯૯॥
MSS@7400@1અેકં મિહષ શરઃ સ્થતમ્ અપરં સાન દસરુગણપ્રણતમ્ ।
MSS@7400@2 ગિરદુિહતુઃ પદયુગલં શાે ણતમ ણરાગર જતં જય ત॥ ૭૪૦૦॥
MSS@7401@1અેકં મતં્ર ભજતે માસનેે દુઃ વયં ક્ષયં ગચ્છન્ ।
MSS@7401@2 મત્રશતાિન ભજં વં પ્ર તક્ષણં દ્ધમપુયા સ॥ ૭૪૦૧॥
MSS@7402@1અેકં મતં્ર ભપૂ તવાર્ ય તવાર્ અેકા ભાયાર્ સુ દર વા દર વા ।
MSS@7402@2અેકં શાસં્ત્ર વેદમ યાત્મકં વા અેકાે દેવઃ કેશવાે વા જનાે વા॥ ૭૪૦૨॥
MSS@7403@1અેકં લઙ્ગં પ્રમદા- હૃદયં િવદધા ત જજર્રં સહસા ।
MSS@7403@2તષેાં ષટ્કં યષેાં અ તગૂર્ઢં ન તે કથં પશવઃ॥ ૭૪૦૩॥
MSS@7404@1અેકં વદ ત મનાે મમ યા મ ન યામી ત હૃદયમપરં મે ।
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MSS@7404@2હૃદયદ્વયમુ ચતં તવ સુ દિર હૃતકા ત ચત્તાયાઃ॥ ૭૪૦૪॥
MSS@7405@1અેકં વ તુ દ્વધા કતુ બહવઃ સ ત ધ વનઃ ।
MSS@7405@2ધ વી સ માર અેવૈકાે દ્વયાેરૈક્યં કરાે ત યઃ॥ ૭૪૦૫॥
MSS@7406@1અેકં વ તુ યદ ત િવશ્વજનતાન દપ્રમાેદાત્મકં સતં્ય ત વમસી ત
વાક્યમ ખલં વ યવે િવશ્રા ય ત ।
MSS@7406@2 વામાક યર્ ન િક ચદ યદવનીશ ◌ૃઙ્ગાર ભાે મ યતે વ યાપ્તે
જનકાિદક તજનકે િક જ્ઞાનમીમાંસયા॥ ૭૪૦૬॥
MSS@7407@1અેકં વા કુિપત પ્રયાપ્રણિયની ં કૃ વા મનાેિન ર્ ત તષ્ઠામાે
િનજચા પીવરકુચક્ર ડારસા વાદને ।
MSS@7407@2અ યદ્ વા સરુ સ ધુસકૈતતટ દભાર્ષ્ટકસ્ર તર- સ્થાને બ્રહ્મપદં
સમાિહતિધયાે યાય ત અેવા મહે॥ ૭૪૦૭॥
MSS@7408@1અેકં િવષરસાે હ ત શસે્ત્રણૈકશ્ચ વ યતે ।
MSS@7408@2સરાષ્ટ્રં સપ્રજં હ ત રા નં મ ત્રિવસ્રવઃ॥ ૭૪૦૮॥
MSS@7409@1અેકં વૈ સવેતે િનત્યમ્ અ યં ચેત સ રાેચતે ।
MSS@7409@2પુ ષાણામલાભને નાર ચવૈ પ તવ્રતા॥ ૭૪૦૯॥
MSS@7410@1અેકં સિંદગ્ધયાે તાવદ્ ભાિવ તત્રેષ્ટજન્મિન ।
MSS@7410@2હેતુમાહુઃ વમ ત્રાદ ન્ અસઙ્ગાન યથા િવટાઃ॥ ૭૪૧૦॥
MSS@7411@1અેકં સાગરતીરનીરિનકરસ્ફારા જ લક્ષા લતૈઃ પુ પૈરચ્યુતપૂજનં
િનજકરવ્યાપારસ પાિદતૈઃ ।
MSS@7411@2નાે ચને્ મ જુલમાલતીદલલસ ખટ્વા ચતે મ દરે
કા તાતુઙ્ગિનત બ બ બસરુતક્ર ડારસઃૈ સ્થીયતે॥ ૭૪૧૧॥
MSS@7412@1અેકં સતુે ગાિરણી બહૂન્ સતૂે ક સતુાન્ ।
MSS@7412@2ઉત્તારઃ પ્રલયં યા ત નાદ્યમાનાઃ કથચંન॥ ૭૪૧૨॥
MSS@7413@1અેકં હ યાન્ ન વા હ યાદ્ ઇષુઃ ક્ષપ્તાે ધનુ મતા ।
MSS@7413@2પ્રાજ્ઞને તુ મ તઃ ક્ષપ્તા હ યાદ્ ગભર્ગતાનિપ॥ ૭૪૧૩॥
MSS@7414@1અેકં હ યાન્ ન વા હ યાદ્ ઇષુમુર્ક્તાે ધનુ મતા ।
MSS@7414@2બુ દ્ધબુર્ દ્ધમતાે ષ્ટા હ યાદ્ રાષ્ટ્રં સરાજકમ્॥ ૭૪૧૪॥
MSS@7415@1અેકં હ યાન્ ન વા હ યાદ્ ઇષુમુર્ક્તાે ધનુ મતા ।
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MSS@7415@2સરાષ્ટ્રં સપ્રજં હ ત રા નં મિ ત્રિનશ્ચયઃ॥ ૭૪૧૫॥
MSS@7416@1અેકં િહ ચ રમલં સહ ે િવવેકાે િવદ્વદ્ ભરેવ સહ સવંસ ત દ્વતીયમ્ ।
MSS@7416@2અેતદ્ દ્વયં ભુિવ ન યસ્ય સ ત વતાેઽ ધસ્ તસ્યાપમાગર્ચલને વદ
કાેઽપરાધઃ॥ ૭૪૧૬॥
MSS@7417@1અેકઃ કણર્મહીપ તઃ પ્ર તિદનં લક્ષાિધકા યાચકાઃ ક મૈ િક િવતિર યતી ત
મનસા ચ તાં થા મા કૃથાઃ ।
MSS@7417@2આ તે િક પ્ર તયાચકં સરુત ઃ પ્રત્ય બુજં િક રિવશ્ ચ દ્રઃ િક
પ્ર તકૈરવં પ્ર તલતાગુ મં િકમ ભાેધરઃ॥ ૭૪૧૭॥
MSS@7418@1અેકઃ કાપુ ષાે દ ણા દારયને્ મહતી ં ચમૂમ્ ।
MSS@7418@2તં દ ણર્મનુ દ યર્ તે યાેધાઃ શરૂતમા અિપ॥ ૭૪૧૮॥
MSS@7419@1અેકઃ કાેઽિપ મહીધરાે લઘુતરાે દાે યા તાે લીલયા તને વં િદિવ
ભૂતલે ચ િવિદતાે ગાવેદ્ધર્નાેદ્ધારકઃ ।
MSS@7419@2 વાં ત્રૈલાેક્યવહં વહા મ કુચયાેરગ્રે સદા પુ પવત્ તત્ િક કેશવ
જ પતને બહુના પુ યૈયર્શાે લ યતે॥ ૭૪૧૯॥
MSS@7420@1અેકઃ ક્ષમાવતં દાષેાે દ્વતીયાે નાપેલ યતે ।
MSS@7420@2યદેનં ક્ષમયા યુક્તમ્ અશક્તં મ યતે જનઃ॥ ૭૪૨૦॥
MSS@7421@1સાેઽસ્ય દાષેાે ન મ તવ્યઃ ક્ષમા િહ પરમં બલમ્ ।
MSS@7421@2ક્ષમા ગુણાે હ્યશક્તાનાં શક્તાનાં ભષૂણં ક્ષમા॥ ૭૪૨૧॥
MSS@7422@1અેકઃ ખલાેઽિપ યિદ નામ ભવેત્ સભાયાં વ્યથ કરાે ત િવદુષામ ખલં
પ્રયાસમ્ ।
MSS@7422@2અેકાિપ પૂણર્મુદરં મધુરૈઃ પદાથર્ આલાેડ્ય રેચય ત હ ત ન મ ક્ષકા
િકમ્॥ ૭૪૨૨॥
MSS@7423@1અેકઃ પ ચ વમાસાદ્ય યતે પનુરષ્ટધા ।
MSS@7423@2અહાે વા ણજ્યસ પ ત્તઃ કાશીપુરિનવા સનામ્॥ ૭૪૨૩॥
MSS@7424@1અેકઃ પથા ન ગ તવં્ય ન સુ પ્ત બાહ્યમ દરે ।
MSS@7424@2જનવાક્યં ન કતર્વં્ય સ્ત્રીણામાલાેચનં િવના॥ ૭૪૨૪॥
MSS@7425@1અેકઃ પાપાિન કુ તે ફલં ભુઙ્ક્તે મહાજનઃ ।
MSS@7425@2ભાેક્તારાે િવપ્રમુચ્ય તે કતાર્ દાષેેણ લ યતે॥ ૭૪૨૫॥
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MSS@7426@1અેકઃ પાલયતે લાેકમ્ અેકઃ પાલયતે કુલમ્ ।
MSS@7426@2મ જત્યેકાે િહ િનરય અેકઃ વગ મહીયતે॥ ૭૪૨૬॥
MSS@7427@1અેકઃ પતુ્રાે વરં િવદ્વાન્ બહુ ભિનગુર્ણૈ તુ િકમ્ ।
MSS@7427@2અેક તારયતે વંશમ્ અ યે સતંાપકારકાઃ॥ ૭૪૨૭॥
MSS@7428@1અેકઃ પ્ર યતે જ તુરેક અેવ પ્રલીયતે ।
MSS@7428@2અેકાેઽનુભુઙ્ક્તે સકૃુતમ્ અેક અેવ ચ દુ કૃતમ્॥ ૭૪૨૮॥
MSS@7429@1અેકઃ પ્રયાત્યુપરમં દ્રિવણં તદ યં હૃ વાપરઃ પ્રસભમુદ્વહ ત
પ્રમાેદમ્ ।
MSS@7429@2નાે વે ત્ત તત્ વિનધને પરકાેશગા મ િધગ્ વાસનામસમમાેહકૃતા ધકારામ્
॥ ૭૪૨૯॥
MSS@7430@1અેકઃ શતં યાેધય ત પ્રાકારસ્થાે ધનુધર્રઃ ।
MSS@7430@2શતં દશસહસ્રા ણ ત માદ્ દુગ િવધીયતે॥ ૭૪૩૦॥
MSS@7431@1અેકઃ શત્રનુર્ દ્વતીયાેઽ ત શત્રુર્ અજ્ઞાનતુલ્યઃ પુ ષસ્ય રાજન્ ।
MSS@7431@2યનેા તઃ કુ તે સ પ્રયુક્તાે ઘાેરા ણ કમાર્ ણ સદુા ણાિન॥ ૭૪૩૧॥
MSS@7432@1અેકઃ સગં્રામિરઙ્ગત્તુરગખુરર ેરા જ ભનર્ષ્ટદૃ ષ્ટર્
િદગ્યાત્રાજૈત્રમત્ત દ્વરદભરનમદ્ભૂ મભગ્ તથા યઃ ।
MSS@7432@2વીરાઃ કે નામ ત માત્ િત્રજગ ત ન યયુઃ ક્ષીણતાં કાણકુ જ- યાયાદેતને
મુક્તાવભયમભજતાં વાસવાે વાસિુકશ્ચ॥ ૭૪૩૨॥
MSS@7433@1અેકઃ સ પન્નમશ્ના ત વ તે વાસશ્ચ શાેભનમ્ ।
MSS@7433@2યાેઽસિંવભજ્ય ત્યે યઃ કાે શસંતર તતઃ॥ ૭૪૩૩॥
MSS@7434@1અેકઃ સ પ્ર ત પાકશાસનપુર પીયષૂસ ત્રી પુરઃ પારકં્ય તમસામસાૈ
કુમુિદનીચૈત ય ચ તામ ણઃ ।
MSS@7434@2માનાેચ્ચાટનકામર્ણં ગદશૃાં દેવાે નભાેઽ ભાેિનધાૈ પ યાેદ ચ ત
પ ચબાણવ ણ ે યાત્રાવિહત્રં શશી॥ ૭૪૩૪॥
MSS@7435@1અેકઃ સ અેવ વ ત વહૃદયશૂ યાેઽિપ સહૃદયાે રાહુઃ ।
MSS@7435@2યઃ સકલલ ઘમકારણમ્ ઉદરં ન બભ ત દુ પૂરમ્॥ ૭૪૩૫॥
MSS@7436@1અેકઃ સ અેવ તજે વી સિૈહકેયઃ સરુ દ્વષામ્ ।
MSS@7436@2 શરાેમાત્રાવશષેેણ ય તે યને શત્રવઃ॥ ૭૪૩૬॥
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MSS@7437@1અેકઃ સ અેવ પિરપાલયતા જગ ત ગાૈર ગર શચિરતાનુકૃ ત દધાનઃ ।
MSS@7437@2આભા ત યાે દશનશૂ યમખુૈકદેશ- દેહાધર્હાિરતવધૂક ઇવૈકદ તઃ
॥ ૭૪૩૭॥
MSS@7438@1અેકઃ સકલજનાનાં હૃદયષેુ કૃતા પદાે મદઃ શત્રુઃ ।
MSS@7438@2યનેાિવષ્ટશર રાે ન શ ◌ૃણાે ત ન પ ય ત ત ધઃ॥ ૭૪૩૮॥
MSS@7439@1અેકઃ સખા પ્રયાે ભૂય ઉપકાર ગુણા વતઃ ।
MSS@7439@2હ તવ્યઃ સ્ત્રીિન મત્તને કષ્ટમાપ તતં મમ॥ ૭૪૩૯॥
MSS@7440@1અેકઃ સ વ્યસની પુમાનચરમૈિનઃશ્વાસવાતૈઃ સમં હા મે સા દિયતે ત
યસ્ય વદતઃ પ્રાણાઃ સમં િનગર્તાઃ ।
MSS@7440@2અ યે તુ વ્યસનં ક્ષપ ત પશવઃ કા તાિવયાેગાેદ્ભવૈશ્
ચ તાગ્લાિનિવષાદદૈ યજિનતૈબાર્ પૈરનાહાિરણઃ॥ ૭૪૪૦॥
MSS@7441@1અેકઃ સધુાંશનુર્ કથચંન સ્યાત્ પ્તક્ષમ વન્નયનદ્વયસ્ય ।
MSS@7441@2 વ લાેચનાસચેનક તદ તુ નલાસ્યશીતદ્યુ તસ દ્વતીયઃ॥ ૭૪૪૧॥
MSS@7442@1અેકઃ તન તુઙ્ગતરઃ પરસ્ય વાતાર્ મવ પ્રષુ્ટમગાન્ મખુાગ્રમ્ ।
MSS@7442@2યસ્યાઃ પ્રયાધર્ સ્થ તમુદ્વહ ત્યાઃ સા પાતુ વઃ પવર્તરાજપતુ્રી॥ ૭૪૪૨॥
MSS@7443@1અેકઃ સ્થતાેઽ તઃ પ્રાપ્તાેઽ યઃ પરસ્યાદૈ્યવ દુગ્રર્હઃ ।
MSS@7443@2િક કરાેમી ત જનની ં ચ્છ તી વપરાસુ ચ॥ ૭૪૪૩॥
MSS@7444@1અેકઃ વાદુ ન ભુ ત અેકશ્ચાથાર્ન્ ન ચ તયેત્ ।
MSS@7444@2અેકાે ન ગચ્છેદ વાનં નૈકઃ સપુ્તષેુ ગ્ યાત્॥ ૭૪૪૪॥
MSS@7445@1અેક અેવ ખગાે માની વને વસ ત ચાતકઃ ।
MSS@7445@2િપપા સતાે વા મ્રયતે યાચતે વા પુરંદરમ્॥ ૭૪૪૫॥
MSS@7446@1અેક અેવ ખગાે માની સખંુ વ ત ચાતકઃ ।
MSS@7446@2અ થ વં યા ત શક્રસ્ય ન નીચમપુસપર્ ત॥ ૭૪૪૬॥
MSS@7447@1અેક અેવ ચરેદ્ ધમ ના ત ધમ સહાયતા ।
MSS@7447@2કેવલં િવિધમાસાદ્ય સહાયઃ િક કિર ય ત॥ ૭૪૪૭॥
MSS@7448@1અેક અેવ દમે દાષેાે દ્વતીયાે નાપેપદ્યતે ।
MSS@7448@2યદેનં ક્ષમયા યુક્તમ્ અશક્તં મ યતે જનઃ॥ ૭૪૪૮॥
MSS@7449@1અેતસ્ય તુ મહાપ્રાજ્ઞ દાષેસ્ય સમુહાન્ ગુણઃ ।
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MSS@7449@2ક્ષમાયાં િવપુલા લાેકાઃ સલુભા િહ સિહ ના॥ ૭૪૪૯॥
MSS@7450@1અેક અેવ ન ભુ યાદ્ યિદચ્છેચ્ શભુમાત્મનઃ ।
MSS@7450@2 દ્વિત્ર ભબર્ ધુ ભઃ સાધ ભાજેનં કારયને્ નરઃ॥ ૭૪૫૦॥
MSS@7451@1અેક અેવ પદાથર્ તુ િત્રધા ભવ ત વી ક્ષતઃ ।
MSS@7451@2કુણપં ક મની માંસં યાે ગ ભઃ કા મ ભઃ શ્વ ભઃ॥ ૭૪૫૧॥
MSS@7452@1અેક અેવ પરાે હ્યાત્મા સવષામિપ દેિહનામ્ ।
MSS@7452@2નાનવે ગ્ હ્યતે મૂઢૈયર્થા જ્યાે તયર્થા નભઃ॥ ૭૪૫૨॥
MSS@7453@1અેક અેવ મહાન્ દાષેાે ભવતાં િવમલે કુલે ।
MSS@7453@2લુ પ ત પવૂર્ ં ક ત તા તા ગુણાિધકાઃ॥ ૭૪૫૩॥
MSS@7454@1અેક અેવ લઘુયર્ત્ર આિદતાલઃ સ ક યતે ।
MSS@7454@2િવનાેદે રાસક તને શ્રાેત્ ણાં ચ સખુાવહઃ॥ ૭૪૫૪॥
MSS@7455@1અેક અેવ સહૃુદ્ ધમા િનધનેઽ યનુયા ત યઃ ।
MSS@7455@2શર રેણ સમં નાશં સવર્મ યદ્ િહ ગચ્છ ત॥ ૭૪૫૫॥
MSS@7456@1અેક અેવ િહતાથાર્ય તજે વી પા થવાે ભવુઃ ।
MSS@7456@2યુગા ત ઇવ ભા વ તાે બહવાેઽત્ર િવપત્તયે॥ ૭૪૫૬॥
MSS@7457@1અેક અેવ િહ ભૂતાત્મા ભૂતે ભૂતે વ્યવ સ્થતઃ ।
MSS@7457@2અેકધા બહુધા ચવૈ દૃ યતે જલચ દ્રવત્॥ ૭૪૫૭॥
MSS@7458@1અેક અેવ િહ વ યાયાઃ શાેકાે ભવ ત માનસઃ ।
MSS@7458@2અપ્ર મી ત સતંાપાે ન હ્ય યઃ પતુ્ર િવદ્યતે॥ ૭૪૫૮॥
MSS@7459@1અેક અેવાપેહાર તુ સિંધરેતન્મતં િહ નઃ ।
MSS@7459@2ઉપહારસ્ય ભેદા તુ સવઽ યે મતૈ્રવ જતાઃ॥ ૭૪૫૯॥
MSS@7460@1અેકકાયર્િનયાેગેઽિપ નાનયાે તુલ્યશીલતા ।
MSS@7460@2િવવાહે ચ ચતાયાં ચ યથા હુતભુ ેદ્વર્યાેઃ॥ ૭૪૬૦॥
MSS@7461@1અેક ક્ષ ત દુ પન્નાઃ સ ચ્છદ્રાઃ ક ટકાે બણાઃ ।
MSS@7461@2 મથઃ સઘંષર્ણાદ્ વંશા દહ્ય તે સાધુશા ખ ભઃ॥ ૭૪૬૧॥
MSS@7462@1અેકગભા ષતાઃ નગ્ધા મૂધ્નાર્ સ કૃત્ય ધાિરતાઃ ।
MSS@7462@2કેશા અિપ િવરજ્ય તે જરયા િકમુતાઙ્ગનાઃ॥ ૭૪૬૨॥
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MSS@7463@1અેકગુણા ભવ ત ત થશ્ ચતુગુર્ણં ભવ ત નક્ષત્રમ્ ।
MSS@7463@2ચતઃુષ ષ્ટગુણં લગ્ મ્ અેષ જ્યાે તષત ત્ર સદ્ધા તઃ॥ ૭૪૬૩॥
MSS@7464@1અેકચક્રાે રથાે ય તા િવકલાે િવષમા હયાઃ ।
MSS@7464@2આક્રામત્યેવ તજે વી તથા યકા નભ તલમ્॥ ૭૪૬૪॥
MSS@7465@1અેકચ નર્ કાકાેઽયં બલ મચ્છન્ન પન્નગઃ ।
MSS@7465@2ક્ષીયતે વધર્તે ચવૈ ન સમુદ્રાે ન ચ દ્રમાઃ॥ ૭૪૬૫॥
MSS@7466@1અેક ચત્તાે લભેત્ સ દ્ધ દ્વધા ચત્તાે િવન ય ત ।
MSS@7466@2સ્ક ધાવારં િહ ગચ્છ તમ્ ઇષુકારાે ન પ ય ત॥ ૭૪૬૬॥
MSS@7467@1અેકચ્છ તં્ર ક્ષ તતલ મદં ભુ જતે યન્ નરે દ્રાઃ વગાર્સ્થાને
મુિદતમનસાે યદ્ રમ તે મનુી દ્રાઃ ।
MSS@7467@2યન્ િનવાર્ણે િન પમસખંુ મત્યર્મખુ્યા લભ તે દાનસ્યાયં સુ્ફર ત મિહમા
કેવલસ્યામલસ્ય॥ ૭૪૬૭॥
MSS@7468@1અેકચ્છાગં દ્વરાવેયં િત્રગવં પ ચમાિહષમ્ ।
MSS@7468@2ષડશ્વં સપ્તમાતઙ્ગં શક્રસ્યાિપ શ્રયં હરેત્॥ ૭૪૬૮॥
MSS@7469@1અેકતઃ ક્રતવઃ સવ સમગ્રવરદ ક્ષણાઃ ।
MSS@7469@2અેકતાે ભયભીતસ્ય પ્રા ણનઃ પ્રાણરક્ષણમ્॥ ૭૪૬૯॥
MSS@7470@1અેકતઃ પ્રણયપીડનં મુધા માનધારણરસાદરાેઽ યતઃ ।
MSS@7470@2રક્ષતી દ્વય મદં મન વની િન ર્ણાેતુ કથમત્ર જન્મિન॥ ૭૪૭૦॥
MSS@7471@1અેકતઃ સકલા િવદ્યા ચાતુય પનુરેકતઃ ।
MSS@7471@2ચાતુયણ િવનાકૃત્ય સકલા િવકલા કલા॥ ૭૪૭૧॥
MSS@7472@1અેકતઃ સવર્પાપાિન મદ્યપાનં તથૈકતઃ ।
MSS@7472@2અેકતઃ સવર્દાનાિન બ્રહ્મચય તથૈકતઃ॥ ૭૪૭૨॥
MSS@7473@1અેકતશ્ચતુરાે વેદાઃ સાઙ્ગાપેાઙ્ગાઃ સિવ તરાઃ ।
MSS@7473@2 વાધીના તે નરશ્રેષ્ઠ સત્યમેકં િકલૈકતઃ॥ ૭૪૭૩॥
MSS@7474@1અેકતશ્ચતુરાે વેદા બ્રહ્મચય તથૈકતઃ ।
MSS@7474@2અેકતઃ સવર્પાપાિન મદ્યપાનં તથૈકતઃ॥ ૭૪૭૪॥
MSS@7475@1અેકતશ્ચ સરુસુ દર જનઃ શ્રીઃ પ્રતીચ્છ ત યુયુ સમુ યતઃ ।
MSS@7475@2પા મના સહ પલાયતાેઽયશશ્ ચૈકતઃ કુલકલઙ્કકારણમ્॥ ૭૪૭૫॥
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MSS@7476@1અેકતા મવ ગતસ્ય િવવેકઃ કસ્ય ચન્ ન મહતાેઽ યપુલેભે ।
MSS@7476@2ભા વતા િનદિધરે ભવુનાનામ્ આત્મનીવ પ તતને િવશષેાઃ॥ ૭૪૭૬॥
MSS@7477@1અેકતાે િદવસાન્ બાલા ગણયત્યેકતાેઽ તકઃ ।
MSS@7477@2ન િવદ્મઃ પ્રથમં કસ્ય યાસ્યામાે વયમ તકમ્॥ ૭૪૭૭॥
MSS@7478@1અેકતાેઽપિરતાષેશ્ચેદ્ અ યમ યં મહીભજુમ્ ।
MSS@7478@2િનદાઘપા થવચ્છાયામ્ અ યામ યામપુાશ્રયેત્॥ ૭૪૭૮॥
MSS@7478A@1અેકતાેઽિપ ભુિવ ભૂિરશાેઽભવન્ દ પકાદહહ પ ય દ પકાઃ ।
MSS@7478A@2અ ધકારિનધનાય ભાનુમન-્ મુક્તિદવ્યિવ શખાિદવષેવઃ॥
MSS@7479@1અેકતાેઽ યુિદત મ દુમ ડલં મેરમાસ્યમ સતભ્રવુાેઽ યતઃ ।
MSS@7479@2ચ ચુકાેરકપુટ ં ચકાેિરકા ચાલયત્યુભયતાેઽિપ ધાવ ત॥ ૭૪૭૯॥
MSS@7480@1અેકતાે મા વા સલ્યં પરતાે ગુણકાેટયઃ ।
MSS@7480@2અનયાેઃ સમતાં વક્તું નાલં બ્રહ્માદયઃ સરુાઃ॥ ૭૪૮૦॥
MSS@7481@1અેકતાે વા કુલં કૃ નમ્ આત્મા વા કુલવધર્ન ।
MSS@7481@2ન સમં સવર્મવેે ત બુધાનામષે િનશ્ચયઃ॥ ૭૪૮૧॥
MSS@7482@1અેકતાવે્યાિધદુ ભક્ષપ્રમખુા િવપદાેઽ ખલાઃ ।
MSS@7482@2પ્ર નામેકત વેકા લુ ધતા વસધુાપતેઃ॥ ૭૪૮૨॥
MSS@7483@1અેકત્ર કાૈલવ્રતભઙ્ગશઙ્કા િવદગ્ધતાભઙ્ગભયં પરત્ર ।
MSS@7483@2ઇત્યાકુલાનાં કુલકા મનીનાં ગતાગતૈરેવ ગતા િત્રયામા॥ ૭૪૮૩॥
MSS@7484@1અેકત્ર નાસ્ય ર તિરત્યવધૂયમાનઃ કાપેાિદવ શ્વસનક પિવઘૂ ણતાયાઃ ।
MSS@7484@2રક્તચ્છદં મધુસગુ ધ સરાે િહ યા ઙ્ગશ્ચુચુ બ
કમલાનનમાદરેણ॥ ૭૪૮૪॥
MSS@7485@1અેકત્ર પ્રપઠ ત સામ ચ યજુશ્ચા યત્ર વેદા તરં િહસ્રાશ્ચાિપ
ગાિયતાશ્ચ પરતાે યાગાે થધૂમઃ શવઃ ।

MSS@7485@2આ ત યાિદિવિધઃ પરત્ર િવિધવત્ પાદ્યાિદનાપાદ્યતે નાનાશાસ્ત્રિવવેચનં
ચ વટુ ભઃ સતં યતે સઙ્ગતૈઃ॥ ૭૪૮૫॥
MSS@7486@1અેકત્ર પ્રાકૃતૈઃ સા યમ્ અ યત્ર પરત ત્રતા ।
MSS@7486@2શકુસ્ય પિરતાષેાય ન વનં ન ચ પત્તનમ્॥ ૭૪૮૬॥
MSS@7487@1અેકત્ર મધનુાે બ દાૈ ભક્ષતેઽસખં્યદેિહનઃ ।
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MSS@7487@2યાે િહ ન સ્યાત્ કૃપા તસ્ય ત માન્ મધુ ન ભક્ષયેત્॥ ૭૪૮૭॥
MSS@7488@1અેકત્ર વાસાદવસાનભાજસ્ તા બૂલલ યા ઇવ સં મર તી ।
MSS@7488@2વક્ત્રષેુ યદ્વિૈરિવલા સનીનાં હાસપ્રભા તાનવમાસસાદ॥ ૭૪૮૮॥
MSS@7489@1અેકત્ર સાથ વ્રજતાં બહૂનાં તુલ્યેઽિપ તે શકુને ફલાિન ।
MSS@7489@2નાનાપ્રકારા ણ ભવ ત યને તં હંસચારં પ્રિવચારયામઃ॥ ૭૪૮૯॥
MSS@7490@1અેકત્ર સ્ફિટકતટાંશુ ભન્નનીરા નીલા મદ્યુ ત ભદુરા ભસાેઽપરત્ર ।
MSS@7490@2કા લ દ જલજિનત શ્રયઃ શ્રય તે વૈદગ્ધી મહ સિરતઃ સરુાપગાયાઃ॥ ૭૪૯૦॥
MSS@7491@1અેકત્રાદદતે જલં જલધરવ્યૂહાઃ પરત્રા યમી દ યિદ્દક્કિરણઃ પરત્ર
વડવાવક્ત્રાેદ્ગતા વહ્નયઃ ।
MSS@7491@2અેતાવત્ સતતવ્યયેઽિપ સતુરામાશ્ચયર્મ ભાેિનધેસ્ તા અેવ સ્થતયઃ સ અેવ
મિહમા સવૈાસ્ય ગ ભીરતા॥ ૭૪૯૧॥
MSS@7492@1અેકત્રાિપ હતે જ તાૈ પાપં ભવ ત દા ણમ્ ।
MSS@7492@2ન સૂ માનેકજ તનૂાં ઘા તનાે મધપુસ્ય િકમ્॥ ૭૪૯૨॥
MSS@7493@1અેકત્રાસનસઙ્ગ તઃ પિરહૃતા પ્રત્યુદ્ગમાદ્ દૂરતસ્ તા બૂલાનયનચ્છલને
રભસાશ્લષેાેઽિપ સિંવ ઘ્નતઃ ।
MSS@7493@2આલાપાેઽિપ ન મ શ્રતઃ પિરજનં વ્યાપારય ત્યા તકે કા તં
પ્રત્યુપચારતશ્ચતુરયા કાપેઃ કૃતાથ કૃતઃ॥ ૭૪૯૩॥
MSS@7494@1અેકત્રાસનસઙ્ગતે પ્રયતમે પશ્ચાદુપેત્યાદરાદ્ અેકસ્યા નયને િપધાય
મહતઃ ક્ર ડાનુબ ધચ્છલાત્ ।
MSS@7494@2 તયર્ગ્વિક્રતક ધરઃ સપુલક વેદાેદ્ગમાન દનીમ્ અ તહાર્સલસ કપાેલફલકાં
ધૂતાઽપરાં ચુ બ ત॥ ૭૪૯૪॥
MSS@7496@1અેક વં ન રસઃૈ કયાેઃ સમજિન સ્ત્રીપુંસયાેઃ પ્રા ષ પ્રાપ્તાૈ
યદ્રસિનભર્રાિવહ ધરાકાશાૈ ચરાદેકતામ્ ।
MSS@7496@2યાે ષ સઙ્ગમગૂઢસવર્ત ણઃ કાલાેઽયમાલાેક્યતે છન્નઃ ક્વાિપ િદવા યવુાિપ
િનશયા ક્રાેડીકૃતઃ ક્ર ડ ત॥ ૭૪૯૬॥
MSS@7497@1અેકદ તં િત્રનયનં વાલાનલસમપ્રભમ્ ।
MSS@7497@2ગણા યક્ષં ગજમખંુ પ્રણમા મ િવનાયકમ્॥ ૭૪૯૭॥
MSS@7498@1અેકદ તદ્યુ ત સતઃ શભંાેઃ સનૂુઃ શ્રયેઽ તુ વઃ ।
MSS@7498@2િવદ્યાક દ ઇવાેદ્ ભન્નનવાઙુ્કરમનાેહરઃ॥ ૭૪૯૮॥
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MSS@7499@1અેકદા ન િવગ્ હ્ણ યાદ્ બહૂન્ રા ભઘા તનઃ ।
MSS@7499@2સદપાઽ યુરગઃ ક ટૈબર્હુ ભનાર્ યતે ધ્રવુમ્॥ ૭૪૯૯॥
MSS@7500@1અેકદેશમપુા યાય ઋ વગ્ યજ્ઞકૃદુચ્યતે ।
MSS@7500@2અેતે મા યા યથાપવૂર્મ્ અે યાે માતા ગર યસી॥ ૭૫૦૦॥
MSS@7501@1અેક દ્વકરણે હેતૂ મહાપાતકપ ચકે ।
MSS@7501@2ન ણે મ યતે કાપેકામાૈ યઃ પ ચ કારયન્॥ ૭૫૦૧॥
MSS@7502@1અેક દ્વિત્રકલાક્રમેણ શ શનં ગ્ હ્ણ વમુ ચન્નયં
યચ્ચ ડદ્યુ તરાતનાે ત ભગવાનદ્યાિપ ચા દ્રાયણમ્ ।
MSS@7502@2દેવૈતદ્ ભવદ યભા વરભજુ ત ભપ્રતાપાનલ- પધાર્યૈ
ક્રમભુક્તલા છનપશાનેતત્ પનુઃ સે સ્ય ત॥ ૭૫૦૨॥
MSS@7503@1અેક દ્વપ્ર તક્રમેણ ગણનામષેા મવા તં યતાં કુવાર્ણા સમકાેચયદ્
દશશતા ય ભાજેસવં તકાઃ ।
MSS@7503@2ભૂયાેઽિપ ક્રમશઃ પ્રસારય ત તાઃ સ પ્રત્યમનૂુદ્યતઃ સખં્યાતું
સકુતૂહલવે ન લની ભાનાેઃ સહસ્રં કરાન્॥ ૭૫૦૩॥
MSS@7504@1અેકદ્વષેુ રસાલશા ખષુ મનાગુન્મી લતં કુડ્મલૈઃ કણાર્ક ણકયા મથઃ
કથમમી ઘૂણર્ ત િવશ્વેઽ વગાઃ ।
MSS@7504@2 દ્વત્રૈઃ ક્વાિપ િકલ શ્રુતાશ્રુતમિપ પષ્ટા યપુષ્ટા તં િવ વઙ્મૂછર્ ત
દુઃસહાે િવરિહણીગેહેષુ હાહારવઃ॥ ૭૫૦૪॥
MSS@7505@1અેકદ્વઃૈ િકમભાિવ સિૂર ભરથ દ્વત્રા ણ મત્રા ણ િક વ્યાપન્નાિન ગતાશ્ચ
િક િત્રચતુરા ઘાેરા મહાવ્યાધયઃ ।
MSS@7505@2સપ્તાષ્ટૈરલ મષ્ટમેતદિપ નશ્ચેતઃ ક્ષણાન્ પ ચષાન્ વાત્મ યવે
રમ વ તજે સ ગતે કાલેઽથવા સવર્તઃ॥ ૭૫૦૫॥
MSS@7506@1અેકદ્વિૈદવસભૈર્િવ ય ત મનાગ્ દાેર તરં દ તુરં દ્વત્રૈરેવ િદનૈશ્ચ
લાેચનપથં રાેમાવલી યાસ્ય ત ।
MSS@7506@2િક ચાભૂિદવ વાસરૈ સ્ત્રચતુરૈશ્ચા ચલ્યમસ્યા દશૃાેસ્ ત જેતું
જગતીમનઙ્ગ િકમતીવાયાસમાલંબસે॥ ૭૫૦૬॥
MSS@7507@1અેકદ્વમૈર્ધુ બ દુ ભમર્ધુ લહઃ સ્યાદેવ કુ ક્ષ ભિરઃ ક મન્ વા કુસમુે
ભવ ત સલુભા તેઽમી પનુઃ પ ચષાઃ ।
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MSS@7507@2કાલઃ કાેઽિપ સ તાદશૃઃ પિરણતાે યનેૈક ણાકુલાે યદ્યત્ પુ પમપુાગમત્
કૃપણવત્ તનેાસ્ય મા કુ ચતમ્॥ ૭૫૦૭॥
MSS@7508@1અેકધાતુ દ્વખ ડઃ સ્યાદ્ યત્રાેદ્ગ્રાહ તતઃ પરમ્ ।
MSS@7508@2 તીયં િક ચદુચ્ચં સ્યાત્ ખ ડં ગમકશાેભનમ્॥ ૭૫૦૮॥
MSS@7509@1અેકિનભા યત્ર મહી ણત વ મીકગુ મપિરહીના ।
MSS@7509@2તસ્યાં યત્ર િવકારાે ભવ ત ધિર યાં જલં તત્ર॥ ૭૫૦૯॥
MSS@7510@1અેક તુ લાેકવેદે યઃ સારમાકૃ ય ક યતે ।
MSS@7510@2પ્રાણાત્યયેઽિપ ન ત્યાજ્યાે યા યાે ધમર્શ્લથઃ પથઃ॥ ૭૫૧૦॥
MSS@7511@1અેકપઙ્ યપુિવષ્ટાનાં િવપ્રાણાં સહભાજેને ।
MSS@7511@2યદે્યકાેઽિપ ત્યજેદનં્ન સવ ચ્છષ્ટભાજેનમ્॥ ૭૫૧૧॥
MSS@7512@1અેકપત્નીસમાસક્તૈભર્વદ્ ભઃ સહંતૈ મથઃ ।
MSS@7512@2સ્થાતવ્યમપ્રસાદેન ભેદમૂલં િહ યાે ષતઃ॥ ૭૫૧૨॥
MSS@7513@1અેકપંુસા ન ગ તવં્ય કાકસપર્સ્ય કારણાત્ ।
MSS@7513@2કકર્ટસ્ય પ્રસાદેન બ્રાહ્મણાે િવતાે યથા॥ ૭૫૧૩॥
MSS@7514@1અેકપુચ્છશ્ચતુ પાદઃ કકુદ્માન્ લ બક બલઃ ।
MSS@7514@2ગાેરપત્યં બલીવદા ઘાસમ ત્ત સખુને સઃ॥ ૭૫૧૪॥
MSS@7515@1અેક પ્રયાચરણપદ્મપર ષ્ટ ત- ક્લેશસ્ય મે હૃદયમુત્તરલીચકાર ।
MSS@7515@2ઉદ્ ભન્નિનભર્રમનાેભવભાવમુગ્ધ- નાનાઙ્ગનાવદનચ દ્રમસાં
િદદકૃ્ષા॥ ૭૫૧૫॥
MSS@7516@1અેકભવે િરપપુન્નગદુઃખં જન્મશતષેુ મનાેભવદુઃખમ્ ।
MSS@7516@2ચા િધયે ત િવ ચ ત્ય મહા તઃ કામિરપું ક્ષણતઃ ક્ષપય ત॥ ૭૫૧૬॥
MSS@7516A@1અેકભુક્તં સદારાેગ્યં દ્વભુક્તં બલવદ્ધર્નમ્ ।
MSS@7516A@2િત્રભુક્તવે્યાર્િધપીડા સ્યાચ્ચતુભુર્ક્તે ર્ તધ્રુર્વમ્॥
MSS@7517@1અેકમિપ ક્ષણં લ વા સ ય વં યાે િવમુ ચ ત ।
MSS@7517@2સસંારાણર્વમુત્તીયર્ લભતે સાેઽિપ િન ર્ તમ્॥ ૭૫૧૭॥
MSS@7518@1અેકમિપ સતાં સકૃુતં િવકસ ત તૈલં યથા જલે ય તમ્ ।
MSS@7518@2અસતામપુકારશતં સકુંચ ત સશુીતલે ઘ્ તવત્॥ ૭૫૧૮॥
MSS@7519@1અેકમ યક્ષરં ય તુ ગુ ઃ શ યં પ્રબાેધયેત્ ।
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MSS@7519@2 થવ્યાં ના ત તદ્ દ્રવં્ય યદ્ દ વા સાેઽ ણી ભવેત્॥ ૭૫૧૯॥
MSS@7520@1અેકમ યત્ર યાે બ દંુ ભક્ષયને્ મધનુાે નરઃ ।
MSS@7520@2સાેઽિપ દુઃખ ષાક ણ પતતે ભવસાગરે॥ ૭૫૨૦॥
MSS@7521@1અેકમસ્ય પરમેકમુદ્યમં િનસ્ત્રપ વમપરસ્ય વ તનુઃ ।
MSS@7521@2િનત્યમુ ણમહસા િનરસ્યતે િનત્યમ ધતમસં પ્રધાવ ત॥ ૭૫૨૧॥
MSS@7522@1અેકમાત્રાે લઘુઃ પ્રાેક્તાે દ્વમાત્રશ્ચ ગુ ઃ તઃ ।
MSS@7522@2 લુત સ્ત્રમાત્રકાે જ્ઞેયાે દુ્રતઃ સ્યાદધર્માત્રકઃ॥ ૭૫૨૨॥
MSS@7523@1અેકમાશીિવષાે હ ત શસે્ત્રણૈકશ્ચ વ યતે ।
MSS@7523@2હ ત િવપ્રઃ સરાષ્ટ્ર ા ણ પુરા યિપ િહ કાેિપતઃ॥ ૭૫૨૩॥
MSS@7524@1અેકમુ ક ઠયા વ્યાપ્તમ્ અ યદ્ દિયતયા હૃતમ્ ।
MSS@7524@2ચૈત યમપરં ધત્તે િકય ત હૃદયાિન મે॥ ૭૫૨૪॥
MSS@7525@1અેકમવે ગુણં પ્રા ય નમ્રતામગમદ્ ધનુઃ ।
MSS@7525@2તવાશષેગુણા રાજ્ઞઃ ત ધતે ત સિુવ મયઃ॥ ૭૫૨૫॥
MSS@7526@1અેકમવે તુ શદૂ્રસ્ય પ્રભુઃ કમર્ સમાિદશત્ ।
MSS@7526@2અેતષેામવે વણાર્નાં શશુ્રષૂામનસયૂયા॥ ૭૫૨૬॥
MSS@7527@1અેકમવે દહત્ય ગ્ નર્રં દુ પસિપણમ્ ।
MSS@7527@2કુલં દહ ત રા ગ્ ઃ સપશદુ્રવ્યસચંયમ્॥ ૭૫૨૭॥
MSS@7528@1અેકમવે પુરસૃ્કત્ય દશ વ ત માનવાઃ ।
MSS@7528@2િવના તને ન શાેભ તે યથા સખં્યાઙ્ક બ દવઃ॥ ૭૫૨૮॥
MSS@7529@1અેકમવે બ લ બદ્ વા જગામ હિર ન્ન તમ્ ।
MSS@7529@2અસ્યા સ્ત્રબ લબ ધને સવૈ મ યસ્ય નમ્રતા॥ ૭૫૨૯॥
MSS@7530@1અેકમવે િહ દાિરદ્ર્યં ક્લશ્ના ત સકલં જગત્ ।
MSS@7530@2તમહં શા દકં વ દે યશ્ચકાર નપુંસકમ્॥ ૭૫૩૦॥
MSS@7531@1અેકમવેા ક્ષ વામા ક્ષ ર જયા જનલખેયા ।
MSS@7531@2 યતામૈ દવે બ બે ખ જના બુજસગંમઃ॥ ૭૫૩૧॥
MSS@7532@1અેકમવેા દ્વતીયં તદ્ યદ્ રાજન્ નાવબુ યસે ।
MSS@7532@2સતં્ય વગર્સ્ય સાપેાનં પારાવારસ્ય નાૈિરવ॥ ૭૫૩૨॥
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MSS@7533@1અેકયા દ્વે િવિન શ્ચત્ય ત્રીશં્ચતુ ભવર્શે કુ ।
MSS@7533@2પ ચ જ વા િવિદ વા ષટ્ સપ્ત િહ વા સખુી ભવ॥ ૭૫૩૩॥
MSS@7534@1અેકયાિપ કલયા િવશદુ્ધયા યાેઽિપ કાેઽિપ ભજતે ગર શતામ્ ।
MSS@7534@2ભૂયસીરિપ કલાઃ કલિઙ્કતાઃ પ્રા ય ક શ્ચદપચીયતે શનૈઃ॥ ૭૫૩૪॥
MSS@7535@1અેકયવૈ ગુરાેદૃર્ષ્ટ ા દ્વા યાં વાિપ લભેત યત્ ।
MSS@7535@2ન તત્ ત ભરષ્ટા ભઃ સહસ્રેણાિપ કસ્ય ચત્॥ ૭૫૩૫॥
MSS@7536@1અેકરદ દ્વમૈાતુર િન સ્ત્રગુણ ચતુભુર્ ેઽિપ પ ચકર ।
MSS@7536@2જય ષ મખુનુત સપ્ત- ચ્છદગ ધમદાષ્ટતનુતનય॥ ૭૫૩૬॥
MSS@7537@1અેકવણ યથા દુગ્ધં બહુવણાર્સુ ધનેષુુ ।
MSS@7537@2તથા ધમર્સ્ય વૈ ચ યે ત વમેકં પરં પનુઃ॥ ૭૫૩૭॥
MSS@7538@1અેકવણર્ મદં પવૂ િવશ્વમાસીદ્ યુિધ ષ્ઠર ।
MSS@7538@2કમર્િક્રયાિવભેદેન ચાતવુર્ ય પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૭૫૩૮॥
MSS@7539@1અેકવણા ભવેદ્ ય તુ લક્ષણૈકેન સયંુતઃ ।
MSS@7539@2સ ખડ્ગરા ે પતેિવજ્ઞેયઃ શભુકારકઃ॥ ૭૫૩૯॥
MSS@7540@1અેકવાપીજલં પ ય ઇક્ષાૈ મધુરતાં વ્રજેત્ ।
MSS@7540@2િન બે કટુકતાં યા ત પાત્રાપાત્રાય ભાજેનમ્॥ ૭૫૪૦॥
MSS@7541@1અેકવાપીભવં તાેયં પાત્રાપાત્રિવશષેતઃ ।
MSS@7541@2આમ્રે મધુરતામે ત િન બે કટુકતામિપ॥ ૭૫૪૧॥
MSS@7542@1અેકિવશ તરાિદષ્ટાઃ નરકાઃ શાસ્ત્રપારગૈઃ ।
MSS@7542@2ગભર્વાસસમીપે તે કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૭૫૪૨॥
MSS@7543@1અેકિવશ તવણાર્ઙ્ ઘ્રભર્વેચ્ શ ◌ૃઙ્ગારકે રસે ।
MSS@7543@2કામદાેઽભીષ્ટદઃ પુસાં તાલે તુરગલીલકે॥ ૭૫૪૩॥
MSS@7543@3॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૭૫૪૩॥
MSS@7544@1અેકિવશ તવારેણ કુકુ્કટસ્યા ે ક્ષતમ્ ।
MSS@7544@2ત ક્ષણાદ્ દાિડમીબીજં વધર્તે ફલ ત ધ્રવુમ્॥ ૭૫૪૪॥
MSS@7545@1અેકિવશ તસજંપં્ત જલં મ ત્રેણ પાયયેત્ ।
MSS@7545@2યદા વા ત તદા ત્યુનર્ વા ત ર્ વ ત ધ્રવુમ્॥ ૭૫૪૫॥
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MSS@7546@1અેકિવદ્યાપ્રધાનાેઽિપ બહુજ્ઞાની ભવને્ નરઃ ।
MSS@7546@2સભુા ષતાિન શક્ષેત યાિન શાસ્ત્રાેદૃ્ધતાિન વૈ॥ ૭૫૪૬॥
MSS@7547@1અેક ક્ષસમા ઢા નાનાવણાર્ િવહંગમાઃ ।
MSS@7547@2પ્રાતદર્શ િદશાે યા ત કા તત્ર પિરદેવના॥ ૭૫૪૭॥
MSS@7548@1અેક ક્ષે યથા રાત્રાૈ નાનાપ ક્ષસમાગમઃ ।
MSS@7548@2પ્રાતદર્શ િદશાે યા ત તદ્વદ્ ભૂતસમાગમઃ॥ ૭૫૪૮॥
MSS@7549@1અેકવેશાશ્રયા તવેર્ણર્સ્યાિપ પ્રગાપેનમ્ ।
MSS@7549@2યથા હ તપદેઽ યષેાં લીય તે ચરણા અિપ॥ ૭૫૪૯॥
MSS@7550@1અેકશ ક્તપ્રહારેણ મ્રયતેઽશ્વાે નરાેઽિપ િહ ।
MSS@7550@2સહેન્ મહાપ્રહારાણાં શતં યુદ્ધષેુ વારણઃ॥ ૭૫૫૦॥
MSS@7551@1અેકશીલવયાેિવદ્યા તવ્યસન ત્તયઃ ।
MSS@7551@2સાહચય ભવને્ મત્રમ્ અે ભયર્િદ તુ સાજર્વૈઃ॥ ૭૫૫૧॥
MSS@7552@1અેકશ્ચેત્ પવૂર્પુ ષઃ કુલે યશ્ચ બહુશ્રુતઃ ।
MSS@7552@2અપરઃ પાપકૃન્મખૂર્ઃ કુલં કસ્યાનવુતર્તે॥ ૭૫૫૨॥
MSS@7553@1અેકસાથર્પ્રયાતાનાં સવષાં તત્ર ગા મનામ્ ।
MSS@7553@2યસ્ય કાલઃ પ્રયાત્યગ્રે તત્ર કા પિરદેવના॥ ૭૫૫૩॥
MSS@7554@1અેકસકૃુતને દુ કૃત- શતાિન યે નાશય ત તે સવે્યાઃ ।
MSS@7554@2ન વેકદાષેજિનતાે યષેાં કાપેઃ કૃતશતઘ્નઃ॥ ૭૫૫૪॥
MSS@7555@1અેક તપાે દ્વર યાયી િત્ર ભગ તં ચતુઃ પથમ્ ।
MSS@7555@2સપ્ત પ ચ કૃષીણાં ચ સઙ્ગ્રામાે બહુ ભજર્નૈઃ॥ ૭૫૫૫॥
MSS@7557@1અેક સ્ત્રધા હૃિદ સદા વસ સ મ ચતં્ર યાે િવ દ્વષાં ચ િવદુષાં ચ
ગીદશૃાં ચ ।

MSS@7557@2તાપં ચ સમંદરસં ચ ર ત ચ ત વન્ શાૈયા મણા ચ િવનયને
ચ લીલયા ચ॥ ૭૫૫૭॥
MSS@7557A@1અેકસે્ત્રધા નયસિુનપુણૈયા ગ ભઃ સવેકૈવાર્ િનબાર્ધં યઃ સપિદ િવિદતાે
ભા ત સવર્ વ પઃ ।
MSS@7557A@2સાેઽયં ન દવ્રજમપુગતઃ સાકમાભીર દૈર્ દાર યે િવહર ત
પરાન દભૂ તમુર્કુ દઃ॥
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MSS@7558@1અેક વં ગહનેઽ મન્ કાેિકલ ન કલં કદા ચદિપ કુયાર્ઃ ।
MSS@7558@2સા ત્યશઙ્કયામી ન વાં િનઘ્ન ત િનદર્યાઃ કાકાઃ॥ ૭૫૫૮॥
MSS@7559@1અેક વં મ ભૂ હે દ્ર િવતતૈઃ શાખાશતૈર ચતઃ
પુ ય પુ પફલા વતૈર િદતૈ ર્ વ્યાઃ સહસ્રં સમાઃ ।
MSS@7559@2અશ્રા તં શ્રમ ગ્ણપા થજનતાસવાર્થર્િનવાર્હણં ક વાં
સા વકમ તરેણ ભવુનં િનમાર્તુ ધમાર્શયઃ॥ ૭૫૫૯॥
MSS@7560@1અેક વમાવહ સ જન્મિન સકં્ષયે ચ ભાેક્તું વયં
વકૃતકમર્ફલાનુબ ધમ્ ।

MSS@7560@2અ યાે ન તુ સખુદુઃખિવધાૈ સહાયઃ વા વનાય મ લતં િવટપેટકં
તે॥ ૭૫૬૦॥
MSS@7561@1અેકસ્થં િવતેશે વિય સકલજગ સારમાલાેકયામઃ યામે ચ તવા મન્
વપુ ષ િનિવશતે ના પપુ યસ્ય પુંસઃ ।
MSS@7561@2કસ્યા યત્રા તેઽ મન્ ર તર તિવપુલા દૃ ષ્ટરેવા તં તે
દૈત્યૈિરત્યુચ્યમાનાે મુિન ભરિપ હિરઃ સૈ્ત્રણ પાેઽવતાદ્ વઃ॥ ૭૫૬૧॥
MSS@7562@1અેક માદ્ ક્ષાદ્ યજ્ઞપાત્રા ણ રાજન્ સ્રુક્ ચ દ્રાેણી વાેઢની પીડની ચ ।
MSS@7562@2અેતદ્ રાજન્ બ્રવુતાે મે િનબાેધ અેક માત્ પુ ષા યતેઽસચ્ચ સચ્ચ॥ ૭૫૬૨॥
MSS@7563@1અેક મઞ્ જિનરાવયાેઃ સમજિન વચ્છે સરાવેાિર ણ ભ્રાતઃ કા ચિદહૈવ
કાિન ચદહા યત્ર વ્યતીતાિન નાૈ ।
MSS@7563@2લ ધં તામરસ વયા ગદશૃાં લીલાવતંસા પદં શવૈાલં
િવલુઠા મ પામરવધપૂાદાહતે પાથ સ॥ ૭૫૬૩॥
MSS@7564@1અેક મઞ્ શયને પરાઙ્ગખુતયા વીતાેત્તરં તા યતાેર્ અ યાે યસ્ય હૃિદ
સ્થતેઽ યનનુયે સરંક્ષતાેગારવમ્ ।
MSS@7564@2દ પત્યાેઃ શનકૈરપાઙ્ગવલનાન્ મશ્રીભવચ્ચ ષાેર્ ભગ્ ાે માનક લઃ
સહાસરભસવ્યા ત્તક ઠગ્રહઃ॥ ૭૫૬૪॥
MSS@7565@1અેક મઞ્ શયને િવપક્ષરમણીનામગ્રહે મુગ્ધયા
સદ્યઃકાપેપરાઙ્મખુગ્લિપતયા ચાટૂિન કુવર્ન્નિપ ।
MSS@7565@2આવેગાદવધીિરતઃ પ્રયતમ તૂ ણી ં સ્થત ત ક્ષણં મા ભૂત્ સપુ્ત
ઇવેત્યમ દવ લતગ્રીવં પનુવ ક્ષતઃ॥ ૭૫૬૫॥
MSS@7566@1અેક મઞ્ શયને સરાે હદશૃાેિવજ્ઞાય િનદ્રાં તયાેર્ અેકાં
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પ લિવતાવગુ ઠનપટામુ ક ધરાે દષૃ્ટવાન્ ।
MSS@7566@2અ યસ્યાઃ સિવધં સમેત્ય િન તવ્યાલાેલહ તાઙ્ગુ લ-
વ્યાપારૈવર્સના ચલં ચપલયન્ વાપચ્યુ ત ક્લપ્તવાન્॥ ૭૫૬૬॥
MSS@7567@1અેક મન્ િદવસે મયા િવચરતા પ્રાપ્તઃ કથં ચન્ મ ણર્ મૂલં્ય યસ્ય ન
િવદ્યતે ભવ ત ચેત્ વી સમ તા તતઃ ।
MSS@7567@2સાેઽયં દૈવવશાદભૂદ તતરાં કાચાપેમઃ સા પ્રતં િક કુમર્ઃ
કમપુા મહે ક્વ સ સહૃુદ્ યસ્યૈતદાવેદ્યતે॥ ૭૫૬૭॥
MSS@7568@1અેક મન્ન ય તક્રા તે િદને ધમર્િવવ જતે ।
MSS@7568@2દસ્યુ ભમુર્ ષતસ્યવે હૃદયં દહ્યતે ચરમ્॥ ૭૫૬૮॥
MSS@7569@1અેક મન્ નયને શં તપ ત યઃ કાલે સ દાહક્રમાે યનેાત યત
ય પ્રકાશસમયે નૈશં પદં દુલર્ભમ્ ।
MSS@7569@2સવ્યાેમાવયવસ્ય યસ્ય િવિદતા લાેકે પ્રકાશ સ્થ તઃ શ્રીસયૂર્ઃ ક્ષણસિેવતાેઽિપ
િહ મહાદેવઃ સ નસ્ત્રાયતામ્॥ ૭૫૬૯॥
MSS@7570@1અેક મન્નવે યેતે કુલે ક્લીબમહારથાૈ ।
MSS@7570@2ફલાફલવતી શાખે યથૈક મન્ વન પતાૈ॥ ૭૫૭૦॥
MSS@7571@1અેક મન્ મલયાચલે બહુિવધૈઃ િક તૈરિક ચ કરૈઃ
કાકાેલૂકકપાેતકાેિકલકુલૈરેકાેઽિપ પાશ્વર્ સ્થતઃ ।
MSS@7571@2કેક કૂજ ત ચેત્ તદા િવઘિટતવ્યાલાવલીબ ધનઃ સવે્યઃ સ્યાિદહ
સવર્લાેકમનસામાન દનશ્ચ દનઃ॥ ૭૫૭૧॥
MSS@7572@1અેક મન્ યત્ર િનધનં પ્રાિપતે દુષ્ટકાિર ણ ।
MSS@7572@2બહૂનાં ભવ ત ક્ષેમં તસ્ય પુ યપ્રદાે વધઃ॥ ૭૫૭૨॥
MSS@7573@1અેક મન્ િવ જતે ચત્તે િવ જતં સકલં જગત્ ।
MSS@7573@2અ જતે તુ પનુ ત મન્ ન પતુ્રાેઽિપ િવિન જતઃ॥ ૭૫૭૩॥
MSS@7574@1અેક મન્ િવિનપા તતેઽિપ શર સ ક્રાેધાપેશા તઃ કુતઃ િકતુ વાનનુયાય
મૂધર્િનધનં દષંૃ્ટ ન યત્રાિરણા ।
MSS@7574@2 વત્તાે મૂધર્બહુ વતઃ ફલ મદં સ યઙ્ મયા લ યતે છન્નં
છન્નમવેક્ષ્ય રાક્ષસપતે વં દુનર્યં જ્ઞાસ્ય સ॥ ૭૫૭૪॥
MSS@7575@1અેક મૈ પૂણર્મ ય મૈ કૃશં તુલ્યગુણાેદયે ।
MSS@7575@2ભેદાદ્ યદિપતં રાગદ્વષેદાનને તને િકમ્॥ ૭૫૭૫॥
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MSS@7576@1અેકસ્ય કમર્ સવંીક્ષ્ય કરાેત્ય યાેઽિપ ગિહતમ્ ।
MSS@7576@2ગતાનુગ તકાે લાેકાે ન લાેકઃ પારમા થકઃ॥ ૭૫૭૬॥
MSS@7577@1અેકસ્ય જન્મનાેઽથ મૂઢાઃ કુવર્ ત યાિન પાપાિન ।
MSS@7577@2જનય ત તાિન દુઃખં તષેાં જન્મા તરસહસ્રમ્॥ ૭૫૭૭॥
MSS@7578@1અેકસ્ય તસ્ય મ યે ધ યામ યુન્ન ત જલધરસ્ય ।
MSS@7578@2િવશ્વં સશલૈકાનનમ્ આનનમાલાેકતે યસ્ય॥ ૭૫૭૮॥
MSS@7579@1અેકસ્ય દુઃખસ્ય ન યાવદ તં ગચ્છા યહં પાર મવાણર્વસ્ય ।
MSS@7579@2તાવદ્ દ્વતીયં સમપુ સ્થતં મે છદ્રે વનથાર્ બહુલીભવ ત॥ ૭૫૭૯॥
MSS@7580@1અેકસ્ય િવશ્વપાપેન તાપેઽન તે િનમ જતઃ ।
MSS@7580@2કઃ શ્રાૈતસ્યાત્મનાે ભીરાે ભારઃ સ્યાદ્ દુિરતને તે॥ ૭૫૮૦॥
MSS@7581@1અેકસ્ય ષ્ટઃ પરમેશ્વરસ્ય ભન્ના ચતુધાર્ િવિનયાેગકાલે ।
MSS@7581@2ભાેગે ભવાની સમરેષુ દુગાર્ કાપેષેુ કાલી પુ ષષેુ િવ ઃ॥ ૭૫૮૧॥
MSS@7582@1અેકસ્ય િહ પ્રસાદેન કૃ નાે લાેકઃ પ્રસીદ ત ।
MSS@7582@2વ્યાકુલનેાકુલઃ સવા ભવતી ત િવિનશ્ચયઃ॥ ૭૫૮૨॥
MSS@7583@1અેકસ્યાિપ ન યઃ શક્તાે મનસઃ સિન્નબહર્ણે ।
MSS@7583@2મહી ં સાગરપયર્ તાં કથં નુ સ િવજે યતે॥ ૭૫૮૩॥
MSS@7584@1અેકસ્યાિપ મનાેભવુ તદબલાપાઙ્ગજૈર્ગિન્નજર્યે કામં
િનહ્નતુસવર્િવ મયરસવ્ય ક્તપ્રકારા વયમ્ ।
MSS@7584@2ય વનેં સબલં ચ જેતુમ ભત ત ક પમાતં્ર ભ્રવુાેર્ નારેભે સગુત તુ
તદુ્ગણકથા ત ભાય નઃ કેવલમ્॥ ૭૫૮૪॥
MSS@7585@1અેકસ્યા ય તથેરન્નં યઃ પ્રદાતું ન શ ક્તમાન્ ।
MSS@7585@2તસ્યાનેકપિરક્લેશે ગ્ હે િક વસતઃ ફલમ્॥ ૭૫૮૫॥
MSS@7586@1અેકસ્યાયમુદે ત મૂધર્િન ગરેર યસ્ય ચવૈ ક્રમાદ્ અ તં યા ત
કલાિનિધ તદુભયાેર તઃ પ્રશ તાેઽચલઃ ।
MSS@7586@2કાે નામાેદિયનં કરાે ત ન શરાેમા ણક્યમ તં પનુર્ યાતં યઃ કુ તે ભવાિનવ
સ દુ પ્રાપાેઽયમુચ્ચૈઃ શરાઃ॥ ૭૫૮૬॥
MSS@7587@1અેકસ્યાથાર્ય યાે હ યાદ્ આત્મનાે વા પરસ્ય વા ।
MSS@7587@2બહૂન્ વૈ પ્રા ણનાેઽથૈકં ભવેત્ તસ્યેહ પાતકમ્॥ ૭૫૮૭॥
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MSS@7588@1સખુમેધ ત બહવાે ય મ તુ િનહતે સ ત ।
MSS@7588@2ત મન્ હતે ના ત ભદ્રે પાતકં નાપેપાતકમ્॥ ૭૫૮૮॥
MSS@7589@1અેકસ્યા તપનકરૈઃ કરા લતાયા બભ્રાણઃ સપિદ સતાે ણવારણ વમ્ ।
MSS@7589@2સવેાયૈ વદનસરાજેિન જતશ્રીર્ આગત્ય પ્રય મવ ચ દ્રમાશ્ચકાર॥ ૭૫૮૯॥
MSS@7590@1અેકસ્યવૈ ન પયાર્પ્તમ્ અ ત યદ્ બ્રહ્મકાેશજમ્ ।
MSS@7590@2આશયા વ દ્ધતસ્યા ત તસ્યા પમિપ પૂ તકૃત્॥ ૭૫૯૦॥
MSS@7591@1અેકાં કૃ વા તનુમનપુમાં ચ દ્રચૂડને સાધ ય ત્યક્તાેઽધર્ઃ
સતતિવરહક્લેશભાગી ભવા યા ।
MSS@7591@2તનેાઙ્ગાનાં ર ચતમુ ચતં સિંવભક્તને કતુ નનંૂ દૂનાં
તનુતનુલતાં િનમર્મે તાં િવિર ચઃ॥ ૭૫૯૧॥
MSS@7592@1અેકાિકના તપાે દ્વા યાં પઠનં ગાયનં િત્ર ભઃ ।
MSS@7592@2ચતુ ભગર્મનં ક્ષતંે્ર પ ચ ભબર્હુભી રણઃ॥ ૭૫૯૨॥
MSS@7593@1અેકાિકના ન ગ તવં્ય યિદ કાયર્શતં ભવેત્ ।
MSS@7593@2અેકકુકુ્કટમાત્રેણ બ્રાહ્મણઃ પિરર ક્ષતઃ॥ ૭૫૯૩॥
MSS@7594@1અેકાિકના ન ગ તવં્ય યિદ કાયર્શતા યિપ ।
MSS@7594@2કકર્ટ જ તુમાત્રેણ કાલસપા િનપા તતઃ॥ ૭૫૯૪॥
MSS@7595@1અેકાિકિન વનવા સ ય્ અરાજલ મ યની તશાસ્ત્રજ્ઞે ।
MSS@7595@2સ વાે ચ્છ્ર તે ગપતાૈ રાજે ત ગરઃ પિરણમ ત॥ ૭૫૯૫॥
MSS@7596@1અેકાિકની ં રહઃ ક્ષીબાં લ વા દુલર્ભયાે ષતમ્ ।
MSS@7596@2અપ્રાૈઢાેઽનપુભજુ્યા યિદને દૂત્યાથર્યેત યઃ॥ ૭૫૯૬॥
MSS@7597@1િવભૂ ત રભસાવાપ્તાં યશ્ચ સતં્યજ્ય ત ક્ષણમ્ ।
MSS@7597@2નીત્યા કામયતેઽ યેદ્યુઃ શાેચ્ય તા યાં પરાેઽ ત કઃ॥ ૭૫૯૭॥
MSS@7598@1અેકાિકની યદબલા ત ણી તથાહમ્ અ મન્ ગ્ હે ગ્ હપ તશ્ચ ગતાે િવદેશમ્ ।
MSS@7598@2િક યાચસે તિદહ વાસ મયં વરાક શ્વશ્રૂમર્મા ધબિધરા નનુ મૂઢ
પા થ॥ ૭૫૯૮॥
MSS@7599@1અેકાિક યા મમ ગ્ હ મદં યા મકાે મામકાેઽ ધઃ કા મે નાેદેત્યહહ
મનસ તસ્કરેણાત્ર ભી તઃ ।
MSS@7599@2દૈવનેવૈં યિદ ન સુ ખતઃ સ્યાઃ શ્રમેણ પ્રસપુ્તઃ પા થ બ્રૂમઃ િક મહ
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સદશૃાે નષૈ નૈશાે િનવાસઃ॥ ૭૫૯૯॥
MSS@7600@1અેકાક ગ્ હસતં્યક્તઃ પા ણપાત્રાે િદગ બરઃ ।
MSS@7600@2સાેઽિપ સબંા યતે લાેકે ણયા પ ય કાૈતુકમ્॥ ૭૬૦૦॥
MSS@7601@1અેકાક ચ તયને્ િનતં્ય િવિવક્તે િહતમાત્મનઃ ।
MSS@7601@2અેકાક ચ તયાનાે િહ પરં શ્રેયાેઽિધગચ્છ ત॥ ૭૬૦૧॥
MSS@7602@1અેકાક િનઃ હઃ શા તઃ પા ણપાત્રાે િદગ બરઃ ।
MSS@7602@2કદા શભંાે ભિવ યા મ કમર્િનમૂર્લનક્ષમઃ॥ ૭૬૦૨॥
MSS@7603@1અેકાક્ષરપ્રદાતારં યાે ગુ ં નવૈ મ યતે ।
MSS@7603@2શ્વાનયાેિનશતં ગ વા ચા ડાલે વ ભ યતે॥ ૭૬૦૩॥
MSS@7604@1અેકા ગઙ્ગા પ્રયાગે મલયપિરસરે ચ દનં માૈ ક્તકાલી કા તાક ઠે
િહમાંશિુવય ત સર સ શ્વેતમ જં તથાસ્યાઃ ।
MSS@7604@2કા લ દ કાલસપાર્ મરકતતરલાે લા છનં ઙ્ગમાલેત્ય્ અેવં તે યત્ર
ક તઃ પિરણમ ત યુતા યત્ર શત્રાેરક ત્યાર્॥ ૭૬૦૪॥
MSS@7605@1અેકા ગ્ કમર્ હવનં ત્રેતાયાં યચ્ચ હૂયતે ।
MSS@7605@2અ તવદ્યાં ચ યદ્ દાનમ્ ઇષં્ટ તદ ભધીયતે॥ ૭૬૦૫॥
MSS@7606@1અેકાગ્રઃ સ્યાદિવ તાે િનતં્ય િવવરદશર્કઃ ।
MSS@7606@2રાજન્ રાજં્ય સપત્નષેુ િનત્યાે દ્વગ્ ઃ સમાચરેત્॥ ૭૬૦૬॥
MSS@7607@1અેકાગ્રતાથ સકં પઃ નાયવુદ્ વદ્ધર્નક્ષમાૈ ।
MSS@7607@2િનત્યા યાસપ્રયાેગા યામ્ અિધકાિધક યતઃ॥ ૭૬૦૭॥
MSS@7608@1અેકાઙ્ ઘ્ર િવિનધાય કા તચરણે ત નુદેશે પરં લીલાેદ ચતમ યમા
કરયુગેણાવજ્યર્ ત ક ધરામ્ ।
MSS@7608@2વક્ષ તસ્ય ઘનાેન્નત તનભરેણાપીડ્ય ગાઢં રસાદ્ આસ્યં ધ યતમસ્ય
પૂણર્પુલકા ચ દ્રાનના ચુ બ ત॥ ૭૬૦૮॥
MSS@7609@1અેકાતપતં્ર જગતઃ પ્રભુ વં નવં વયઃ કા ત મદં વપુશ્ચ ।
MSS@7609@2અ પસ્ય હેતાેબર્હુ હાતુ મચ્છન્ િવચારમૂઢઃ પ્ર તભા સ મે વમ્॥ ૭૬૦૯॥
MSS@7610@1અેકાદશ દ્રાણામ્ અેકા ગાૈર ત્યનાૈ ચતી ં મ વા ।
MSS@7610@2રાઘવ પ તવ યશસા દશાિપ ગાૈર કૃતા હિરતઃ॥ ૭૬૧૦॥
MSS@7611@1અેકાદશસે્થ ગાેિવ દે સવઽ યેકાદશે સ્થતાઃ ।
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MSS@7611@2િક કુવર્ ત ગ્રહાઃ સવ શિનરઙ્ગારકાે રિવઃ॥ ૭૬૧૧॥
MSS@7612@1અેકાદશાક્ષરાત્ પાદાદ્ અેકૈકાક્ષરવિધતૈઃ ।
MSS@7612@2ખ ડધૈ્રુર્વાઃ ષાેડશ સ્યુઃ ષિડ્વશત્યક્ષરાવિધ॥ ૭૬૧૨॥
MSS@7613@1અેકાનપાઙ્ગૈરપરાં તરઙ્ગૈર્ ભ્રવુાેિવલાસિૈરતરં ચ હાસઃૈ ।
MSS@7613@2િવમાેહય ત્ય યમહાે રહાે ભઃ કાે વા કલાં વેદ કલાવતીનામ્॥ ૭૬૧૩॥
MSS@7614@1અેકા તમ દરગતં મદનાપેમેયં ત પાપેિવષ્ટમતુલં ર ત પર યા ।
MSS@7614@2બાલા ચકાેરનયના નયના ત થ તં કૃ વા નમદ્વદનપઙ્કજમાનનામ
॥ ૭૬૧૪॥
MSS@7615@1અેકા તશા તમેકં મ ય તે માનવા િનવાસાખ્યમ્ ।
MSS@7615@2ઉગ્રસ્ય ચ શીતસ્ય ચ નાશકરં કાયર્યુગ્મસ્ય॥ ૭૬૧૫॥
MSS@7616@1અેકા તશીલસ્ય દૃઢવ્રતસ્ય સવ દ્રયપ્રી તિનવતર્કસ્ય ।
MSS@7616@2અ યાત્મયાેગે ગતમાનસસ્ય માેક્ષાે ધ્રવું િનત્યમિહસકસ્ય॥ ૭૬૧૬॥
MSS@7617@1અેકા તસુ દરિવધાનજડઃ ક્વ વેધાઃ સવાર્ઙ્ગકા તચતુરં ક્વ ચ
પમસ્યાઃ ।

MSS@7617@2મ યે મહેશ્વરભયાન્મકર વજેન પ્રાણા થના યવુ ત પ મદં ગ્ હીતમ્
॥ ૭૬૧૭॥
MSS@7618@1અેકા તને િહ સવષાં ન શકં્ય તાત રાે ચતુમ્ ।
MSS@7618@2 મત્રા મત્રમથાે મ યં સવર્ભૂતષેુ ભારત॥ ૭૬૧૮॥
MSS@7619@1અેકા તે વનતાે ગ્ હં શ શમખુાેઽ ય યાદશૃાે દૃ યતે ક્ષપં્ર
સાધય યાતુ પુિત્ર સિુદને ભુ વા યમાવાસકમ્ ।
MSS@7619@2શ્વ વા સભં્ર મતા િકલે ત બહુશઃ સ પ્રેરય ત્યા વધૂઃ પા થં વીક્ષ્ય
બભ જ સ મતમખુી સવૈાધર્ સદ્ધાૈદનમ્॥ ૭૬૧૯॥
MSS@7620@1અેકા તે િવજને દેશે પિવત્રે િન પદ્રવે ।
MSS@7620@2ક બલા જનવસ્ત્રાણામ્ ઉપયાર્સનમ યસતે્॥ ૭૬૨૦॥
MSS@7621@1અેકા તે િવજને ર યે પિવત્રે િન પદ્રવે ।
MSS@7621@2સખુાસને સમાિધઃ સ્યાદ્ વસ્ત્રા જનકુશાેત્તરે॥ ૭૬૨૧॥
MSS@7622@1અેકા તે સખુમાસ્યતા પરતરે ચેતઃ સમાધીયતાં પ્રાણાત્મા સસુમીક્ષ્યતાં
જગિદદં તદ્વ્યાિપતં દૃ યતામ્ ।
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MSS@7622@2પ્રાક્કમર્ પ્રિવલાે યતાં ચ તબલાન્ ના યુત્તરે શ્લ યતાં પ્રાર ધં
વહ ભજુ્યતામથ પરબ્રહ્માત્મનાસ્થીયતામ્॥ ૭૬૨૨॥

MSS@7623@1અેકાપવગર્સમયે જગતાેઽપવગર્ઃ સવાર્પવગર્સમયે પનુર તશઙ્કઃ ।
MSS@7623@2ઈદૃ ગ્વધં કમિપ પક્ષ મહાવલ બ્ય સ્થાતું સખંુ ક્ષમમનને પથા
પ્ર ત્તૈઃ॥ ૭૬૨૩॥
MSS@7624@1અેકાિપ પ ચશા તા તારા વા છાપ્તયે શભુાસીના ।
MSS@7624@2લાભ ઉભા યામિધકસ્ તસ્રાે રાજ્યાય યાત્રાયામ્॥ ૭૬૨૪॥
MSS@7625@1અેકા પ્રસયૂતે માતા દ્વતીયા વાક્ પ્રસયૂતે ।
MSS@7625@2વાગ્ તમિધકં પ્રાેચુઃ સાેદયાર્દિપ બા ધવાત્॥ ૭૬૨૫॥
MSS@7626@1અેકા ભાયાર્ ત્રયઃ પતુ્રા દ્વાૈ હલાૈ દશ ધનેવઃ ।
MSS@7626@2ક પકાલાવસાનેઽિપ ન તે યાસ્ય ત િવિક્રયામ્॥ ૭૬૨૬॥
MSS@7627@1અેકા ભાયાર્ ત્રયઃ પતુ્રા દ્વાૈ હલાૈ દશ ધનેવઃ ।
MSS@7627@2ગ્રામવેાસઃ પુરાસત્રૈઃ વગાર્દિપ મનાેહરઃ॥ ૭૬૨૭॥
MSS@7628@1અેકા ભાયાર્ પ્રકૃ તમખુરા ચ ચલા ચ દ્વતીયા પતુ્ર વેકાે ભવુનિવજયી
મન્મથાે દુિનવારઃ ।
MSS@7628@2શષેઃ શ યા શયનમુદધાૈ વાહનં પન્નગાિરઃ મારં મારં
વગ્ હચિરતં દા ભૂતાે મુરાિરઃ॥ ૭૬૨૮॥

MSS@7629@1અેકાભૂત્ કુસમુાયુધષેુિધિરવ પ્રવ્યક્તપુઙ્ખાવલી જેતુમર્ઙ્ગલપા લકેવ
પુલકૈર યા કપાેલસ્થલી ।
MSS@7629@2લાેલાક્ષી ં ક્ષણમાત્રભાિવિવરહક્લેશાસહાં પ યતાે દ્રાગાકણર્યતશ્ચ
વીર ભવતઃ પ્રાૈઢાહવાડ બરમ્॥ ૭૬૨૯॥
MSS@7630@1અેકા ભૂ ભયાેરૈક્યમ્ ઉભયાેદર્લકા ડયાેઃ ।
MSS@7630@2શા લ યામાકયાેભદઃ ફલને પિરચીયતે॥ ૭૬૩૦॥
MSS@7631@1અેકામધીત્ય િવદ્યાં બભે ત બહુિવદ્યપિરષદં પ્રાપ્તઃ ।
MSS@7631@2ક્વાસન્નશસ્ત્રિનકરઃ કુત્રૈકશરઃ પનુઃ પુ ષઃ॥ ૭૬૩૧॥
MSS@7632@1અેકા મષપ્રભવમવે સહાેદરાણામ્ ઉ જૃ ભતે જગ ત વૈર મ ત પ્ર સદ્ધમ્ ।
MSS@7632@2 વીિન મત્તમભવત્ કુ પા ડવાનાં તીવ્ર તથા િહ ભવુનક્ષયકૃદ્
િવરાેધઃ॥ ૭૬૩૨॥
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MSS@7633@1અેકા મષા ભલાષાે િહ બીજં વૈરમહાતરાેઃ ।
MSS@7633@2 તલાેત્તમા ભલાષાે િહ યથા સુ દાપેસુ દયાેઃ॥ ૭૬૩૩॥
MSS@7634@1અેકા ભાેધીકૃતાયાં ભુિવ જગદ ખલં િનજર્નીકૃત્ય ખેલન્ દેવઃ
કાલીસહાયઃ પ્રસભિવહરણાને્મુક્તલીલાટ્ટહાસઃ ।
MSS@7634@2સદ્યાે દંષ્ટ્ર ાંશુ ભન્ને તમ સ િનજવપુ બ બમાલાેક્ય ક વં ક વં
બ્રૂહી ત કાપેાદ ભદધદભયં ભૈરવશ્ચેષ્ટતાં વઃ॥ ૭૬૩૪॥
MSS@7635@1અેકાિર મત્રયાેશ્ચેત્ પર પરં ભપૂયાેભદઃ ।
MSS@7635@2તદુપિર પિરણતની તઃ સખુમ ભયાેગં કરાેતુ ગતભી તઃ॥ ૭૬૩૫॥
MSS@7636@1અેકારાૈકારયુક્તા હિરહિરજહરાઃ પ ચ બાણાઃ મરસ્ય ખ્યાતા લક્ષ્યા યમીષાં
હૃદયકુચદશૃાે મૂિધ્ન ગુહ્યે ક્રમેણ ।
MSS@7636@2મમર્ વેતષેુ ભૂયાે િનજનયનધનઃુપે્રિરતૈ તૈઃ પતદ્ ભઃ સ્ય દ તે
સુ દર ણાં વલદનલિનભૈ બ દવઃ કામવારામ્॥ ૭૬૩૬॥
MSS@7637@1અેકાથા સ યગુિદ્દ ય યાત્રાં યત્ર િહ ગચ્છતઃ ।
MSS@7637@2ય સહંતપ્રયાણ તુ સ ધઃ સયંાેગ ઉચ્યતે॥ ૭૬૩૭॥
MSS@7638@1અેકાથાર્ ભિનવે શ વમ્ અિરલક્ષણમુચ્યતે ।
MSS@7638@2દા ણ તુ તઃ શત્રુિવ જગીષુગુણા વતઃ॥ ૭૬૩૮॥
MSS@7639@1અેકાવલીક લતમાૈ ક્તકકૈતવને કસ્યા શ્ચદુન્નતપયાેધરયુગ્મસવેામ્ ।
MSS@7639@2ચકુ્રમર્નાં સ ય મનામ તિનમર્લાિન કંદપર્મુક્તશરપાતકૃતા તરા ણ
॥ ૭૬૩૯॥
MSS@7640@1અેકાવ સ્થ તર તુ વઃ પુરમુરપ્રદ્વે ષણાેદવયાેઃ
પ્રાલેયા જનશલૈશ ◌ૃઙ્ગસભુગચ્છાયાઙ્ગયાેઃ શ્રેયસે ।
MSS@7640@2તાક્ષ્યર્ત્રાસિવહ તપન્નગફટા યસ્યાં જટાપાલયાે
બાલે દુદ્યુ તકાેશસપુ્તજલ ે યસ્યાં ચ નાભીહ્ર દઃ॥ ૭૬૪૦॥
MSS@7641@1અેકા વા દુ ગ્ધકા તુ બી શઙ્ખપુ પી જટા તા ।
MSS@7641@2ક ઠદ તાેદ્ભવા ભૂતવેદનાહરણક્ષમા॥ ૭૬૪૧॥
MSS@7642@1અેકાસનસ્થા જલવાયુભક્ષા મુમુક્ષવ ત્યક્તપિરગ્રહાશ્ચ ।
MSS@7642@2 ચ્છ ત તેઽ ય બરચાિરચારં દૈવજ્ઞમ યે િકમુતાથર્ ચત્તાઃ
॥ ૭૬૪૨॥
MSS@7643@1અેકાહં જપહીન તુ સ યાહીનાે િદનત્રયમ્ ।

msubhsall.pdf 687



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@7643@2દ્વાદશાહમન ગ્ તુ શદૂ્ર અેવ ન સશંયઃ॥ ૭૬૪૩॥
MSS@7644@1અેકાહિન પન્નમહાપ્રબ ધઃ શ્રી સદ્ધરાજપ્ર તપન્નબ ધુઃ ।
MSS@7644@2શ્રીપાલનામા કિવચક્રવત્ત પ્રશ તમેતામકરાેત્ પ્રશ તામ્॥ ૭૬૪૪॥
MSS@7645@1અેકાહમિપ કાૈ તેય ભૂિયષ્ઠમુદકં કુ ।
MSS@7645@2કુલં તારયતે તાત સપ્ત સપ્ત ચ સપ્ત ચ॥ ૭૬૪૫॥
MSS@7646@1અેકાહારેણ સતંુષ્ટઃ ષટ્કમર્િનરતઃ સદા ।
MSS@7646@2ઋતુકાલા ભગામી ચ સ િવપ્રાે દ્વજ ઉચ્યતે॥ ૭૬૪૬॥
MSS@7647@1અેિકકેવ િનજ દમ યગા ય્ ઉચ્ચુકૂજ સભયં સતચ્છદ ।
MSS@7647@2દ તમૂલમસકૃચ્ચ સશંયાદ્ આમમશર્ કિરણઃ કરે કા॥ ૭૬૪૭॥
MSS@7648@1અેક કૃત વ ચ િન ષક્ત ઇવાવપીડ્ય િનભુર્ગ્ પીનકુચકુડ્મલયાનયા મે ।
MSS@7648@2કપૂર્રહારહિરચ દનચ દ્રકા ત- િન ય દશવૈલ ણાલિહમાિદવગર્ઃ
॥ ૭૬૪૮॥
MSS@7649@1અેક કૃત્ય િકમાષેધીપ તરસરૈાકાશભા ડાેદરે
ફુ લ પઙ્ક જનીજના બુજમખુ માતૈઃ સમ તાન્ મુહુઃ ।
MSS@7649@2કાષ્ઠાે થા ણદ પ્તવિહ્નપટલૈરાતા ય સ યગ્ શં તારાપારદમારણં
િવતનુતે વૈદ્યાેઽનવદ્યાે રિવઃ॥ ૭૬૪૯॥
MSS@7650@1અેક ભાવં ગતયાેર્ જલપયસાે મત્રચેતસાેશ્ચવૈ ।
MSS@7650@2વ્ય તરેકકૃતાૈ શ ક્તર્ હંસાનાં દુજર્નાનાં ચ॥ ૭૬૫૦॥
MSS@7651@1અેક ભૂય સુ્ફટ મવ િકમ યાચરદ્ ભઃ પ્રલીનૈર્ અે ભભૂર્તૈઃ મર ક ત
કૃતાઃ વા ત તે િવપ્રલ ભાઃ ।
MSS@7651@2ત માદેષાં ત્યજ પિરચયં ચ તય વવ્યવસ્થામ્ આભાષ તે િકમુ ન
િવિદતઃ ખ ડતઃ પ ડતઃ સ્યાત્॥ ૭૬૫૧॥
MSS@7652@1અેકે કુટ રકાેણેઽિપ ન લક્ષ્ય તે સ્થતાઃ ક્વ ચત્ ।
MSS@7652@2અ યષેાં િવભવસ્યૈતદ્ બ્રહ્મા ડમિપ સકંટમ્॥ ૭૬૫૨॥
MSS@7653@1અેકે કે ચત્ ય તકરગતાઃ પાત્રસજં્ઞાં લભ તે ગાય ત્ય યે સરસમધુરં
વીણયા સ પ્રયુક્તાઃ ।
MSS@7653@2અેકે તષેાં સહગ તવશાદ્ દુ તરં તારય ત કે ચત્ તષેાં વ લતહૃદયા
રક્તમવેાિપબ ત॥ ૭૬૫૩॥

688 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@7654@1અેકે તુ બા વ્ર તકરગતાઃ પાત્રતામાનય ત ગાય ત્ય યે સરસમધુરં
શદુ્ધવંશે િવલગ્ ાઃ ।
MSS@7654@2અેકે તાવદ્ ગ્ર થતસગુણા દુ તરં તારય ત તષેાં મ યે વ લતહૃદયા
રક્તમેકે િપબ ત॥ ૭૬૫૪॥
MSS@7655@1અેકેઽદ્ય પ્રાતરપરે પશ્ચાદ યે પનુઃ પરે ।
MSS@7655@2સવ િનઃસી સસંારે યા ત કઃ કેન શાેચ્યતે॥ ૭૬૫૫॥
MSS@7656@1અેકેન કેન ચદનઘર્મ ણપ્રભેણ કાવ્યં ચમ કૃ તપદેન િવના સવુણર્મ્ ।
MSS@7656@2િનદાષલેશમિપ રાેહ ત કસ્ય ચત્તે લાવ યહીન મવ યાવૈનમઙ્ગનાનામ્
॥ ૭૬૫૬॥
MSS@7657@1અેકેન કેનાિપ ગુણને નીચાેઽ ય્ ઉચ્ચૈઃ પ્ર તષ્ઠાં લભતે જગ સુ ।
MSS@7657@2દષૃ્ટા તમગ્રે દુતાપ્ર સદ્ધાે દાષેાકરાેઽ યુચ્ચપદં પ્રપન્નઃ॥ ૭૬૫૭॥
MSS@7658@1અેકેન ચુલુકેના ધિનપીતઃ કુ ભયાેિનના ।
MSS@7658@2તસ્યાેદયેઽતઃ કાલુ યં ત્યજ ત્યાપાે ભયાિદવ॥ ૭૬૫૮॥
MSS@7659@1અેકેન ચૂણર્કુ તલમ્ અપરેણ કરેણ ચબુકમુન્નમયન્ ।
MSS@7659@2પ યા મ બા પધાૈત- શ્રુ ત નગરદ્વાિર તદ્વદનમ્॥ ૭૬૫૯॥
MSS@7660@1અેકેન ચેત્ પિરહૃતાેઽ સ મહેશ્વરેણ િક ખેદમાવહ સ કેતક િનગુર્ણાેઽસાૈ ।
MSS@7660@2અ યે ન િક જગ ત સ ત પરં ગુણજ્ઞા યે વાં વહ ત શરસા
નરદેવદેવાઃ॥ ૭૬૬૦॥
MSS@7661@1અેકેન તષ્ઠતાધ તાદ્ અ યનેાપેિર તષ્ઠતા ।
MSS@7661@2દા યાચકયાેભદઃ કરા યામવે સૂ ચતઃ॥ ૭૬૬૧॥
MSS@7662@1અેકેન પ્રયસા ક્ષણા જતવતી વીણાં વચાે ભિનજૈર્ ગત્યા મ દર અેવ
િવશ્વગમનં હંસં જગાયા ચરાત્ ।
MSS@7662@2વક્ત્રેણાદ્વયમાેિદને દુમજયત્ સવર્પ્રમાેદપ્રદં દષૃ્ટ ા લક્ષ્યપદાગ્રયવે
દલયત્ય ભાે હાણાં મદમ્॥ ૭૬૬૨॥
MSS@7663@1અેકેન રાજહંસને યા શાેભા સરસાેઽભવત્ ।
MSS@7663@2ન સા બકસહસ્રેણ પિરત તીરવા સના॥ ૭૬૬૩॥
MSS@7664@1અેકેન રાેમનાલને તં પઙે્ક હદ્વયમ્ ।
MSS@7664@2જ્ઞા વાધાે ધનમસ્યા ત ખન ત િન શ રા ગણઃ॥ ૭૬૬૪॥
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MSS@7665@1અેકેન શુ ક કે્ષણ દહ્યમાનને વિહ્નના ।
MSS@7665@2દહ્યતે તદ્વનં સવ કુપતુ્રેણ કુલં યથા॥ ૭૬૬૫॥
MSS@7666@1અેકેન સિંધઃ કલહાેઽપરેણ કાયાઽ ભતાે વા પ્રસમીક્ષ્ય દ્ધમ્ ।
MSS@7666@2અેવં પ્રયુ ત જગીષુરેતા નીતીિવ નન્નિહતાત્મસારમ્॥ ૭૬૬૬॥
MSS@7667@1અેકેન મતપાટલાધર ચાે જ પ ત્યન પાક્ષરં વીક્ષ તેઽ ય મતઃ
સુ્ફટ કુમુિદનીફુ લાે લસ લાેચનાઃ ।
MSS@7667@2દૂરાેદારચિરત્ર ચત્રિવભવં યાય ત ચા યં િધયા કેને થં
પરમાથર્તાેઽથર્વિદવ પ્રેમા ત વામભ્રવુામ્॥ ૭૬૬૭॥
MSS@7668@1અેકેનાંશને ધમાર્થર્ઃ કતર્વ્યાે ભૂ ત મચ્છતા ।
MSS@7668@2અેકેનાંશને કામાથર્ અેકમંશં િવવધર્યેત્॥ ૭૬૬૮॥
MSS@7669@1અેકેના ણા પિરતત ષા વીક્ષતે વ્યાેમસસંં્થ ભાનાે બ બં
સજલલુ લતનેાપરેણાત્મકા તમ્ ।
MSS@7669@2અહ્ન છેદે દિયતિવરહા શિઙ્કની ચક્રવાક દ્વાૈ સકં ણા રચય ત
રસાૈ નતર્ક વ પ્રગ ભા॥ ૭૬૬૯॥
MSS@7670@1અેકેનાપા ત લત્તા પ તવપુ ષ પરેણાિપ પીતઃ િપતા તે ભ્રાતા યનેાિપ
શપ્ત સ્ત્રભવુનતલતાેઽ યને િનવાર્ સતા સ ।
MSS@7670@2સદ્યઃ શ્રીવીરભપૂ ણ મવ મનુતે વાં સરાે લયે યન્
માત ત તમાત્રપ્રણિયિન મિય તન્મા મ કાપંે િવદ યાઃ॥ ૭૬૭૦॥
MSS@7671@1અેકેનાપા ત લત્તા પ તવપુ ષ પરેણાિપ પીતાેઽ ત તાતાે ભ્રાતા શપ્તઃ પરેણ
િત્રભવુનતલતાેઽ યને િન કા સતા સ ।
MSS@7671@2છનં્ન ગેહં પરેણાઽક લ ચ તદપરેણા ત સાપ યશીલા ત માિન્નતં્ય
દ્વજે યાે મધુિરપુમિહલે વં િવયુક્તા સ મ યે॥ ૭૬૭૧॥
MSS@7672@1અેકેનાિપ ગુણવતા તિવશદુ્ધને ચા કૃત્યેન ।
MSS@7672@2 વકુલમલંકૃતમ ખલં મુકુટં મુક્તાફલનેવે॥ ૭૬૭૨॥
MSS@7673@1અેકેનાિપ ગુણવતા િવદ્યાયુક્તને સાધનુા ।
MSS@7673@2કુલં પુ ષ સહેન ચ દ્રણેવે પ્રકા યતે॥ ૭૬૭૩॥
MSS@7674@1અેકેનાિપ ગુણનેદ્ધા લભતે હણીયતામ્ ।
MSS@7674@2કાકલ્યવૈ િપકાે લાેકૈમાદ્યતે મ લનાેઽ યસાૈ॥ ૭૬૭૪॥
MSS@7675@1અેકેનાિપ ગુણનેાહાે હણીયાે નરાે ભવેત્ ।
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MSS@7675@2કલા ત્ત્યેન ચરશ્ચ દ્રાે દાષેાકરાેઽિપ સન્॥ ૭૬૭૫॥
MSS@7676@1અેકેનાિપ પયાેિધના જલમુચ તે પૂિરતાઃ કાેિટશાે તાે નાસ્ય
કુશાગ્રલીનતુિહનશ્લ ણાેઽિપ તાેયવ્યયઃ ।
MSS@7676@2આહાે શુ ય ત દૈવદૃ ષ્ટવલનાદ ભાે ભર ભાેમુચઃ સભંૂયાિપ િવધાતુમસ્ય
રજ સ તૈ મત્યમ યક્ષમાઃ॥ ૭૬૭૬॥
MSS@7677@1અેકેનાિપ િવનીતને સતુનેાેદ્િધ્રયતે કુલમ્ ।
MSS@7677@2ગઙ્ગાવતારણાપારપ્રથં પ ય ભગીરથમ્॥ ૭૬૭૭॥
MSS@7678@1અેકેનાિપ સધુીરેણ સાે સાહેન રણં પ્ર ત ।
MSS@7678@2સાે સાહં યતે સૈ યં ભગ્ ે ભઙ્ગમવા ુયાત્॥ ૭૬૭૮॥
MSS@7679@1અત અેવ િહ વા છ ત ભપૂા યાેધાન્ મહાબલાન્ ।
MSS@7679@2શરૂાન્ ધીરાન્ કૃતાે સાહાન્ વજર્ય ત ચ કાતરાન્॥ ૭૬૭૯॥
MSS@7680@1અેકેનાિપ સપુતુ્રેણ યમાનને સ કુલમ્ ।
MSS@7680@2શ શના ચવૈ ગગનં સવર્દૈવાે વલીકૃતમ્॥ ૭૬૮૦॥
MSS@7681@1અેકેનાિપ સપુતુ્રેણ િવદ્યાયુક્તને સાધનુા ।
MSS@7681@2આહ્લાિદતં કુલં સવ યથા ચ દ્રણે શવર્ર ॥ ૭૬૮૧॥
MSS@7682@1અેકેનાિપ સપુતુ્રેણ િવદ્યાયુક્તને સાધનુા ।
MSS@7682@2કુલમુ વલતાં યા ત ચ દ્રણે ગગનં યથા॥ ૭૬૮૨॥
MSS@7683@1અેકેનાિપ સપુતુ્રેણ સહી વિપ ત િનભર્યમ્ ।
MSS@7683@2સહૈવ દશ ભઃ પતુ્રૈભાર્રં વહ ત ગદર્ભી॥ ૭૬૮૩॥
MSS@7684@1અેકેનાિપ સુ ક્ષેણ પુ પતને સગુ ધના ।
MSS@7684@2વા સતં તદ્વનં સવ સપુતુ્રેણ કુલં યથા॥ ૭૬૮૪॥
MSS@7685@1અેકેનાિપ િહ શરેૂણ પાદાક્રા તં મહીતલમ્ ।
MSS@7685@2િક્રયતે ભાસ્કરેણવે સ્ફારસુ્ફિરતતજેસા॥ ૭૬૮૫॥
MSS@7686@1અેકેનવૈ ચરાય કૃ ણ ભવતા ગાવેધર્નાેઽયં તઃ શ્રા તાેઽ સ
ક્ષણમા વ સાપં્રતમમી સવ વયં દ મહે ।
MSS@7686@2ઇત્યુ લા સતદાે ણ ગાપેિનવહે િક ચદ્ ભુ કુ ચન-
ય ચચ્છૈલભરાિદતે િવરમ ત મેરાે હિરઃ પાતુ વઃ॥ ૭૬૮૬॥
MSS@7687@1અેકેનવૈ િહ ક શ્ચદ્ ગુણને જગ ત પ્ર સ દ્ધમપુયા ત ।
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MSS@7687@2અેકેન કરેણ ગજઃ કર ન સયૂર્ઃ સહસ્રેણ॥ ૭૬૮૭॥
MSS@7688@1અેકેનાેદૃ્ધત્ય ખડ્ગં હૃિદ પ તત મષું પા ણનૈકેન ભ જન્
ભ્રૂભેદાલંકૃતાસ્યઃ સરભસનયનઃ પષ્ટદષ્ટાધરાેષ્ઠઃ ।
MSS@7688@2ભીતૈઃ ક્રવ્યાદ દૈરનપુહતતનુઃ કુ જરે દ્રાપેધાનઃ શતેે
યાેધપ્રધાનાે યિદ મરણ મદં લ યતે િક જયને॥ ૭૬૮૮॥
MSS@7689@1અેકેયં રસના ન શ દમભજદ્ ભજેેઽનવુારં પરા નતંે્ર
િક ચદનૂ સઙ્ગમભવ તાે સઙ્ગં પરમ્ ।
MSS@7689@2રાગઃ કશ્ચન િનજર્ગામ હૃદયાત્ તસ્થાૈ તથવૈાપરાે બાહ્યે સ પુલકાેઽ તરે
િવપુલકાે તાેઽઙ્કભૂસભં્રમઃ॥ ૭૬૮૯॥
MSS@7690@1અેકે વાિરિનધાૈ પ્રવેશમપરે લાેકા તરાલાેકનં કે ચત્ પાવકયાે ગતાં
િનજગદુઃ ક્ષીણેઽિહ્ન ચ ડા ચષઃ ।
MSS@7690@2 મ યા ચૈતદસા ક્ષકં પ્રયસ ખ પ્રત્યક્ષતીવ્રાતપં મ યેઽહં
પનુર વનીનરમણીચેતાેઽિધશતેે રિવઃ॥ ૭૬૯૦॥
MSS@7691@1અેકેષાં વા ચ શકુવદ્ અ યષેાં હૃિદ મૂકવત્ ।
MSS@7691@2હૃિદ વા ચ તથા યષેાં વ ગુ વ ગ ત સકૂ્તયઃ॥ ૭૬૯૧॥
MSS@7692@1અેકે સ પુ ષાઃ પરાથર્ઘટકાઃ વાથ પિરત્યજ્ય યે સામા યા તુ
પરાથર્મુદ્યમ તઃ વાથાર્િવરાેધને યે ।
MSS@7692@2તેઽમી માનષુરાક્ષસાઃ પરિહતં વાથાર્ય િનઘ્ન ત યે યે તુ ઘ્ન ત
િનરથર્કં પરિહતં તે કે ન મીમહે॥ ૭૬૯૨॥
MSS@7693@1અેકૈકમક્ષિવષયં ભજતામમીષાં સ પદ્યતે યિદ કૃતા તગ્ હા ત થ વમ્
।
MSS@7693@2પ ચાક્ષગાેચરરતસ્ય િકમ ત વાચ્યમ્ અક્ષાથર્ મત્યમલધીરિધય ત્યજ ત
॥ ૭૬૯૩॥
MSS@7694@1અેકૈકશાેઽિપ િનઘ્ન ત િવષયા િવષસિંનભાઃ ।
MSS@7694@2ક્ષેમી તુ સ કથં નુ સ્યાદ્ યઃ સમં પ ચ સવેતે॥ ૭૬૯૪॥
MSS@7695@1અેકૈકશાે યવુજનં િવલઙ્ઘમાનાક્ષિનકર મવ તરલા ।
MSS@7695@2િવશ્રા ય ત સભુગ વામ્ અઙ્ગુ લરાસાદ્ય મે મવ॥ ૭૬૯૫॥
MSS@7696@1અેકૈકશાે િવિનઘ્ન ત િવષયા િવષસિંનભાઃ ।
MSS@7696@2િક પનુઃ પ ચ મ લતાઃ ન કથં નાશય ત િહ॥ ૭૬૯૬॥
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MSS@7697@1અેકૈકસ્ય યદાદાય પુ પસ્ય મધુ સં ચતમ્ ।
MSS@7697@2િક ચન્ મધુકર વગ તદ યશ્ન ત િનઘ્ ર્ણાઃ॥ ૭૬૯૭॥
MSS@7698@1અેકૈકસ્ય શરસ્યવૈ ચતુ પક્ષા ણ યાજેયેત્ ।
MSS@7698@2ષડઙ્ગુલપ્રમાણને પક્ષચ્છેદં ચ કારયેત્॥ ૭૬૯૮॥
MSS@7699@1અેકૈકસ્યાપેકારસ્ય પ્રાણાન્ દાસ્યા મ તે કપે ।
MSS@7699@2પ્રત્યહં િક્રયમાણસ્ય શષેસ્ય ઋ ણનાે વયમ્॥ ૭૬૯૯॥
MSS@7700@1અેકૈકા તશયાલવઃ પરગુણજ્ઞાનૈકવૈજ્ઞાિનકાઃ સ ત્યેતે ધિનકાઃ કલાસુ
સકલા વાચાયર્ચયાર્ચણાઃ ।
MSS@7700@2અ યેતે સમુનાે ગરાં િનશમનાદ્ બ યત્યહાે શ્લાઘયા ધૂતે મૂધર્િન કુ ડલે
કષણતઃ ક્ષીણે ભવેતા મ ત॥ ૭૭૦૦॥
MSS@7701@1અેકૈકાેઽસખં્ય વાનાં ઘાતતાે મધનુઃ કણઃ ।
MSS@7701@2િન પદ્યતે યત તને મ વશ્ના ત કથં બુધઃ॥ ૭૭૦૧॥
MSS@7702@1અેકૈવ કિવતા પુંસાં ગ્રામાયાશ્વાય હ તને ।
MSS@7702@2અ તતાેઽન્નાય વસ્ત્રાય તા બૂલાય ચ ક પતે॥ ૭૭૦૨॥
MSS@7703@1અેકૈવ કા ચન્ મહતામવસ્થા સૂ મા ણ વસ્ત્રા યથવા ચ ક થા ।
MSS@7703@2કરાગ્રલગ્ ા ભનવા ચ બાલા ગઙ્ગાતરઙ્ગે વથવાક્ષમાલા॥ ૭૭૦૩॥
MSS@7704@1અેકૈવ દ ડની ત તુ િવદ્યેત્યાૈશનસાઃ સ્થતાઃ ।
MSS@7704@2તસ્યાં િહ સવર્િવદ્યાનામ્ આર ભાઃ સ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૭૭૦૪॥
MSS@7705@1અેકૈવ સગંમે બાલા િવયાેગે તન્મયં જગત્ ।
MSS@7705@2કૃતાપેકાર અેવાયં િવયાેગઃ કેન િન દ્યતે॥ ૭૭૦૫॥
MSS@7706@1અેકૈવ સા તમયી સતુરામનઘ્યાર્ કા ય ત્યસાૈ િહમકરસ્ય કલા યયવૈ ।
MSS@7706@2આરાેિપતાે ગુણિવદા પરમેશ્વરેણ ચૂડામણાૈ ન ગ ણતાેઽસ્ય કલઙ્કદાષેઃ
॥ ૭૭૦૬॥
MSS@7707@1અેકૈવ સાથર્કા ચ તા ધમર્સ્યાથ િવ ચ ત્યતે ।
MSS@7707@2 દ્વતીયા સાથર્કા ચ તા યાે ગનાં ધમર્ન દની॥ ૭૭૦૭॥
MSS@7708@1અેકૈશ્વય સ્થતાેઽિપ પ્રણતબહુફલે યઃ વયં કૃ ત્તવાસાઃ
કા તાસં મશ્રદેહાેઽ યિવષયમનસાં યઃ પર તાદ્ યતીનામ્ ।
MSS@7708@2અષ્ટા ભયર્સ્ય કૃ નં જગદિપ તનુ ભ બભ્રતાે ના ભમાનઃ સન્માગાર્લાેકનાય
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વ્યપનયતુ સ વ તામસી ં ત્તમીશઃ॥ ૭૭૦૮॥
MSS@7709@1અેકાે ગિરશઃ વામી ગણતા તુલ્યવૈ વ લભ વં ચ ।
MSS@7709@2િક કુમર્ઃ કમર્ગતાૈ શુ ય ત ઙ્ગી િવનાયકઃ પીનઃ॥ ૭૭૦૯॥
MSS@7710@1અેકાે ગાતે્રે પુમાન્ પ્રાેક્તઃ પ્રાક્તનૈઃ વકુટુ બ ત્ ।
MSS@7710@2અેકાેઽ યનેકઃ પુ ષઃ પરેષાં ભરણક્ષમઃ॥ ૭૭૧૦॥
MSS@7711@1અેકાે જય ત સદ્વતૃ્તઃ િક પનુદ્વા સસુહંતાૈ ।
MSS@7711@2િક ચતં્ર યિદ ત વઙ્ગ્યાઃ તના યાં િન જતં જગત્॥ ૭૭૧૧॥
MSS@7712@1અેકાે વાે બહવાે દેહા અેકં ત વં બહવાે માેહાઃ ।
MSS@7712@2અેકા િવદ્યા બહુપાષ ડા િવબુધૈઃ િક્રયતે િક મ ત િવત ડા॥ ૭૭૧૨॥
MSS@7713@1અેકાેદરસમુદ્ભૂતા અેકનક્ષત્ર તકાઃ ।
MSS@7713@2ન ભવ ત સમાઃ શીલે યથા બદરક ટકાઃ॥ ૭૭૧૩॥
MSS@7714@1અેકાેદરાઃ થગ્ગ્રીવા અ યા યફલભ ક્ષણઃ ।
MSS@7714@2અસહંતા િવન ય ત ભા ડા ઇવ પ ક્ષણઃ॥ ૭૭૧૪॥
MSS@7715@1અેકાે દાશર થઃ કામં યાતુધાનાઃ સહસ્રશઃ ।
MSS@7715@2તે તુ યાવ ત અેવા ૈ તાવાંશ્ચ દદશૃે સ તૈઃ॥ ૭૭૧૫॥
MSS@7716@1અેકાે દેવઃ કેશવાે વા શવાે વા અેકં મતં્ર ભપૂ તવાર્ ય તવાર્ ।
MSS@7716@2અેકાે વાસઃ પત્તને વા વને વા અેકા ભાયાર્ સુ દર વા દર વા॥ ૭૭૧૬॥
MSS@7717@1અેકાે ધમર્ઃ પરં શ્રેયઃ ક્ષમૈકા શા ત ત્તમા ।
MSS@7717@2િવદ્યૈકા પરમા દૃ ષ્ટરિહસકૈા સખુાવહા॥ ૭૭૧૭॥
MSS@7718@1અેકાે ન રાેિપતાે યાવદ્ ઉ પન્નાેઽયં વ્રણાેઽપરઃ ।
MSS@7718@2સત્યઃ પ્રવાદાે ય ચ્છદ્રે વનથાર્ યા ત ભૂિરતામ્॥ ૭૭૧૮॥
MSS@7719@1અેકાનેા િવશ તઃ સ્ત્રીણાં નાનાથ સરયૂં ગતા ।
MSS@7719@2િવશ તઃ પનુરાયાતા અેકાે વ્યાઘે્રણ ભ ક્ષતઃ॥ ૭૭૧૯॥
MSS@7720@1અેકાનેા િવશ તનાર્યર્ઃ ક્ર ડાં કતુ વને ગતાઃ ।
MSS@7720@2િવશ તગ્ ર્હમાયાતાઃ શષેાે વ્યાઘે્રણ ભ ક્ષતઃ॥ ૭૭૨૦॥
MSS@7721@1અેકાે નેતા ક્ષિત્રયાે વા દ્વ ે વા ચૈકા િવદ્યા વી ક્ષક વા ત્રયી વા ।
MSS@7721@2અેકા ભાયાર્ વંશ વા પ્રયા વા ય્ અેકં મતં્ર ભપૂ તવાર્ ય તવાર્॥ ૭૭૨૧॥
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MSS@7722@1અેકાેઽ તે દ્વસમ સ્ત્રલાેચન ઇ ત ખ્યાતશ્ચતુ ભઃ તુતાે વેદૈઃ પ ચમખુઃ
ષડાનનિપતા સપ્ત ષ ભવર્ દતઃ ।
MSS@7722@2અષ્ટાઙ્ગાે નવતુલ્યઆમરગણે વાસાે દશાશા દધત્ વશ્ચૈકાદશ
સાેઽવતાન્ન િવ જતાે યાે દ્વાદશાત્માંશુ ભઃ॥ ૭૭૨૨॥
MSS@7723@1અેકાેઽિપ કૃ ણસ્ય કૃતઃ પ્રણામાે દશાશ્વમેધાવ થને તુલ્યઃ ।
MSS@7723@2દશાશ્વમેધી પનુરે ત જન્મ કૃ ણપ્રણામી ન પનુભર્વાય॥ ૭૭૨૩॥
MSS@7724@1અેકાેઽિપ કાેઽિપ સવે્યાે યઃ ક્ષીણં ક્ષીણં પનુનર્વમ્ ।
MSS@7724@2અનુ દ્વગ્ ં કરાેત્યેવ સયૂર્શ્ચ દ્રમસં યથા॥ ૭૭૨૪॥
MSS@7725@1અેકાેઽિપ ગુણવાન્ પતુ્રાે િનગુર્ણને શતને િકમ્ ।
MSS@7725@2અેકશ્ચ દ્ર તમાે હ ત ન ચ તારાઃ સહસ્રશઃ॥ ૭૭૨૫॥
MSS@7726@1અેકાેઽિપ ગુણવાન્ પતુ્રાે િનગુર્ણૈઃ િક શતૈરિપ ।
MSS@7726@2અેકશ્ચ દ્રાે જગન્નતંે્ર નક્ષત્રૈઃ િક પ્રયાજેનમ્॥ ૭૭૨૬॥
MSS@7727@1અેકાેઽિપ ગુણવાન્ પતુ્રાે મા િનગુર્ણશતં ભવેત્ ।
MSS@7727@2અેકશ્ચ દ્ર તમાે હ ત ન ચ તારાઃ સહસ્રશઃ॥ ૭૭૨૭॥
MSS@7728@1અેકાેઽિપ યતે હ ત કા લદાસાે ન કેન ચત્ ।
MSS@7728@2શ ◌ૃઙ્ગારે લ લતાેદ્ગારે કા લદાસત્રયી િકમુ॥ ૭૭૨૮॥
MSS@7729@1અેકાેઽિપ ત્રય ઇવ ભા ત ક દુકાેઽયં કા તાયાઃ કરતલરાગરક્તરક્તઃ ।
MSS@7729@2ભૂમાૈ તચ્ચરણનખાંશગુાૈરગાૈરઃ વઃસ્થઃ સન્ નયનમર ચનીલનીલઃ
॥ ૭૭૨૯॥
MSS@7730@1અેકાેઽિપ યઃ સકલકાયર્િવધાૈ સમથર્ઃ સ વાિધકાે ભવતુ િક બહુ ભઃ
પ્રસતૂૈઃ ।
MSS@7730@2ચ દ્રઃ પ્રકાશય ત િદઙ્મખુમ ડલાિન તારાગણઃ સમુિદતાેઽ યસમથર્
અેવ॥ ૭૭૩૦॥
MSS@7731@1અેકાેઽિપ યત્ર નગરે પ્ર સદ્ધઃ સ્યાદ્ ધનુઘર્રઃ ।
MSS@7731@2તતાે યા ત્યરયાે દૂરં ગાઃ સહગ્ હાિદવ॥ ૭૭૩૧॥
MSS@7732@1અેકાેઽિપ વારણપ ત દ્વષતામનીકં યુક્તં િનહ ત મદસ વગુણાપેપન્નઃ ।
MSS@7732@2નાગષેુ િહ ક્ષ ત તાં િવજયાે િનબદ્ધસ્ ત માદ્ ગ િધકબલાે પ તઃ
સદા સ્યાત્॥ ૭૭૩૨॥
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MSS@7733@1અેકાેઽિપ સહઃ સાહસ્રં યૂથં મ ા ત દ તનામ્ ।
MSS@7733@2ત માત્ સહ મવાેદારમ્ આત્માનં વીક્ષ્ય સ પતેત્॥ ૭૭૩૩॥
MSS@7734@1અેકાેઽ યમાત્યાે મેધાવી શરૂાે દક્ષાે િવચક્ષણઃ ।
MSS@7734@2રા નં રાજમાતં્ર વા પ્રાપયને્ મહતી ં શ્રયમ્॥ ૭૭૩૪॥
MSS@7735@1અેકાે બટુદર્ભર્કુશાગ્રપા ણર્ વને વનૈઃ સ ચ ત બાલચૂતાન્ ।
MSS@7735@2આમ્રાશ્ચ સક્તાઃ િપતરશ્ચ પ્તા અેકા િક્રયા દ્વ્યથર્કર પ્ર સદ્ધા॥ ૭૭૩૫॥
MSS@7736@1અેકાે બહૂનાં મખૂાર્ણાં મ યે િનપ તતાે બુધઃ ।
MSS@7736@2પદ્મઃ પાથ તરઙ્ગાણાં ઇવ િવ લવતે ધ્રવુમ્॥ ૭૭૩૬॥
MSS@7737@1અેકાે બાણઃ સુ્ફર ત વ લતાલાેકનં કા મનીનાં કામસ્યા યાે મલયપવનઃ
કા મનાં મમર્ભેદ ।
MSS@7737@2વીણાવે ક્વ ણતમપરશ્ચૂતપુ પં તુર યઃ સવા ક ઠપ્રથમસ ચવઃ
પ ચમઃ પ ચમાેઽિપ॥ ૭૭૩૭॥
MSS@7738@1અેકાે ભવાન્ મમ સમં દશ વા નમ ત જ્યાઘાષેપૂિરતિવય ત શરાસનાિન ।
MSS@7738@2ત લાેકપાલસિહતઃ સહ લ મણને ચાપં ગ્ હાણ સદશૃં ક્ષણમ તુ
યુદ્ધમ્॥ ૭૭૩૮॥
MSS@7739@1અેકાે ભાવઃ સદા શ તાે યતીનાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
MSS@7739@2શ્રીલુ ધાનાં ન લાેકાનાં િવશષેેણ મહીભુ મ્॥ ૭૭૩૯॥
MSS@7740@1અેકાેઽભૂત્ પુ લનાત્ તત તુ ન લનાચ્ચા યાેઽિપ નાકાેરભૂત્ પ્રાચ્યા તે ત્રય
અેવ િદવ્યકવયાે દ વ્ય તુ દેવ્યા ગરા ।
MSS@7740@2અવાર્ ચાે યિદ ગદ્યપદ્યરચનાચાતુયર્વાગુદ્ધતાસ્ તાન્ સવાર્ન તશ ય
ખેલ તતરાં શાક લમ લઃ કિવઃ॥ ૭૭૪૦॥
MSS@7741@1અેકાેઽભૂન્ન લનાત્ તતશ્ચ પુ લનાદ્ વ મીકતશ્ચાપરસ્ તે સવ કવયાે
ભવ ત ગુરવ તે યાે નમસુ્કમર્હે ।
MSS@7741@2અવાર્ ચાે યિદ ગદ્યપદ્યરચનૈશ્ચેતશ્ચમ કુવર્તે તષેાં મૂિધ્ન
દદા મ વામચરણં કણાર્ટરાજ પ્રયા॥ ૭૭૪૧॥
MSS@7742@1અેકાે ભેકઃ પરમમુિદતઃ પ્રા ય ગાે પાદનીરં કાે મે કાે મે રટ ત સતતં
પદ્ધર્યા વાક્યમુચ્ચૈઃ ।
MSS@7742@2ગઙ્ગાદ નાં સકલસિરતાં પ્રા ય તાેયં સમુદ્રઃ િક ચદ્ ગવ ન વહ ત
મહાન્ પ્રાયશાે ભૂિર રત્નૈઃ॥ ૭૭૪૨॥
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MSS@7743@1અેકાે મે શાશ્વતાત્મા સખુમસખુભુ ે જ્ઞાનદૃ ષ્ટ વભાવાે ના યત્
િક ચિન્નજં મે તનુધનકરણભ્રા ભાયાર્સખુાિદ ।
MSS@7743@2કમાદ્ભૂતં સમ તં ચપલમસખુદં તત્ર માેહાે મુધા મે પયાર્લાેચ્યે ત
વ વિહતમિવતથં મુ ક્તમાગ શ્રય વમ્॥ ૭૭૪૩॥

MSS@7744@1અેકાેઽ બુિધજર્ગ ત વ ત યને તાિન તાવ ત હ ત સ લલાિન સમુ ચ્ચતાિન ।
MSS@7744@2યે યઃ કથં ચદિપ િક ચદમી પયાેદાઃ પી વા ચરાય ધરણીમિપ
તપર્ય ત॥ ૭૭૪૪॥
MSS@7745@1અેકાે રિવર તતે અ તશરૂઃ કેસર વને વાસી ।
MSS@7745@2અ તિવપુલં ખં શૂ યં હ્ય તગ ભીરાેઽ બુિધઃ ક્ષારઃ॥ ૭૭૪૫॥
MSS@7746@1અેકાે રસઃ ક ણ અેવ િન મત્ત ભેદાદ્ ભન્નઃ થક્ થ ગવાશ્રયતે
િવવતાર્ન્ ।
MSS@7746@2આવતર્બુદુ્બદતરઙ્ગમયાન્ િવકારાન્ અ ભાે યથા સ લલમવે િહ તત્ સમ તમ્
॥ ૭૭૪૬॥
MSS@7747@1અેકાે રા ગષુ રાજતે પ્રયતમાદેહાધર્હાર હરાે નીરાગષેુ જનાે
િવમુક્તલલનાસઙ્ગાે ન ય માત્ પરઃ ।
MSS@7747@2દુવાર્ર મરબાણપન્નગિવષવ્યાસઙ્ગમુગ્ધાે જનઃ શષેઃ કામિવડ બતાે િહ
િવષયાન્ ભાેક્તું ન માેક્તું ક્ષમઃ॥ ૭૭૪૭॥
MSS@7748@1અેકાેઽથ િવ શદેેકાે ધમ પ્રકુ તે મનઃ ।
MSS@7748@2અેકઃ કાયાર્ ણ કુ તે તમાહુમર્ યમં નરમ્॥ ૭૭૪૮॥
MSS@7749@1અેકાે લલાટે દ્વાૈ મૂિધ્ન દ્વાૈ દ્વાૈ પાશ્વાપપાશ્વર્યાેઃ ।
MSS@7749@2દ્વાૈ ચ વક્ષ સ િવજ્ઞેયાૈ પ્રયાણે ચૈક અેવ તુ॥ ૭૭૪૯॥
MSS@7750@1અેકાે લાેભાે મહાગ્રાહાે લાેભાત્ પાપં પ્રવતર્તે ।
MSS@7750@2તતઃ પાપાદધમાર્ પ્ત તતાે દુઃખં પ્રવતર્તે॥ ૭૭૫૦॥
MSS@7751@1અેકાે િવત્તવતઃ સનૂુઃ િપ હીનઃ સયુાવૈને ।
MSS@7751@2મુગ્ધે ભૂભુ જ કાયસ્થઃ કા મ પધ વ ણક્સુતઃ॥ ૭૭૫૧॥
MSS@7752@1િનત્યાતુરામાત્યવૈદ્યપ્ર સદ્ધસ્ય ગુરાેઃ સતુઃ ।
MSS@7752@2॥। ॥। પ્રચ્છન્નકામાે જટાધરઃ॥ ૭૭૫૨॥
MSS@7753@1નપુંસકપ્રવાદસ્ય પ્રશમાથ ફલાશનઃ ।
MSS@7753@2મત્તાે ધૂતર્સહાયશ્ચ રાજસનૂુિનરઙુ્કશઃ॥ ૭૭૫૩॥
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MSS@7754@1ગ્રા યાે ધા દ્વજસતુઃ પ્રાપ્તલાભશ્ચ ગાયનઃ ।
MSS@7754@2સદ્યઃ સાથર્પ તઃ પ્રાપ્તઃ શ્રીમાન્ દૈવપરાયણઃ॥ ૭૭૫૪॥
MSS@7755@1ગતાનુગ તકાે મખૂર્ઃ શાસ્ત્રાને્માદશ્ચ પ ડતઃ ।
MSS@7755@2િનત્યક્ષીબશ્ચ વે યાનાં જઙ્ગમાઃ ક પપાદપાઃ॥ ૭૭૫૫॥
MSS@7756@1અેકાે િવશ્વસતાં હરા યપઘ્ ણઃ પ્રાણાનહં પ્રા ણનામ્ ઇત્યેવં પિર ચ ત્ય
માત્મમન સ વ્યાધાનુતાપં કૃથાઃ ।
MSS@7756@2ભપૂાનાં ભવનષેુ િક ચ િવમલક્ષતે્રષેુ ગૂઢાશયાઃ સાધનૂામરયાે
વસ ત ક ત ન વત્તુલ્યકક્ષા નરાઃ॥ ૭૭૫૬॥
MSS@7757@1અેકાે વૈ યશ્ચ દ્વાૈ શદૂ્રાૈ બ્રાહ્મણાસ્ત્રય અેવ ચ ।
MSS@7757@2િવદ્યાપે િવનઃ પ ચ ન ગચ્છેયુઃ સમં વયમ્॥ ૭૭૫૭॥
MSS@7757A@1અેકાે વૈ યાે દ્વાૈ ચ શદૂ્રાૈ ક્ષિત્રયાઃ સપ્ત પ ચ વા ।
MSS@7757A@2નવ નાયા ન ગચ્છેયુઃ ન ગચ્છેદ્ બ્રાહ્મણત્રયમ્॥
MSS@7758@1અેકાેઽહમસહાયાેઽહં કૃશાેઽહમપિરચ્છદઃ ।
MSS@7758@2 વ ેઽ યવેંિવધા ચ તા ગે દ્રસ્ય ન યતે॥ ૭૭૫૮॥
MSS@7759@1અેકાેઽહમ મી ત ચ મ યસે વં ન હૃચ્છયં વે સ મુિન પુરાણમ્ ।
MSS@7759@2યાે વેિદતા કમર્ણઃ પાપકસ્ય યસ્યા તકે વં જનં કરાે ષ॥ ૭૭૫૯॥
MSS@7760@1અેકાેઽહમ મીત્યાત્માનં યત્ વં કલ્યાણ મ યસે ।
MSS@7760@2િનતં્ય સ્થત તે હૃદ્યષે પુ યપાપે ક્ષતા મુિનઃ॥ ૭૭૬૦॥
MSS@7761@1અેકાે હરઃ પ્રયાધર- ગુણવેદ િદિવષદાેઽપરે મૂઢાઃ ।
MSS@7761@2િવષમ તં વા સમ મ ત યઃ પ યન્ ગરલમવે પપાૈ॥ ૭૭૬૧॥
MSS@7762@1અેકાે િહ કુ તે પાપં કાલપાશવશં ગતઃ ।
MSS@7762@2નીચનેાત્માપચારેણ કુલં તને િવન ય ત॥ ૭૭૬૨॥
MSS@7763@1અેકાે િહ ખ જનવરાે ન લનીદલસ્થાે દષૃ્ટઃ કરાે ત ચતુરઙ્ગબલાિધપત્યમ્ ।
MSS@7763@2િક મે કિર ય ત ભવદ્વદનારિવ દે ના મ નાે નયનખ જનયુગ્મમેતત્
॥ ૭૭૬૩॥
MSS@7764@1અેકાે િહ દાષેાે ગુણસિંનપાતે િનમ જતીત્યેતદયુક્તમુક્તમ્ ।
MSS@7764@2 પાિદકાન્ સવર્ગુણાન્ િનહ ત િક માખૈ્યર્મેકં ન શર રભા મ્॥ ૭૭૬૪॥
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MSS@7765@1અેકાે િહ દાષેાે ગુણસિંનપાતે િનમ જતી દાેઃ િકરણે વવાઙ્કઃ ।
MSS@7765@2કેનાિપ નનંૂ કિવના ચ દષંૃ્ટ દાિરદ્ર્યમેકં ગુણરા શના શ॥ ૭૭૬૫॥
MSS@7766@1અેકાે હ્યમાત્યાે મેધાવી શરૂાે દા તાે િવચક્ષણઃ ।
MSS@7766@2રા નં રાજપતંુ્ર વા પ્રાપયને્ મહતી ં શ્રયમ્॥ ૭૭૬૬॥
MSS@7767@1અેણઃ ક્ર ડ ત શકૂરશ્ચ ખન ત દ્વ પી ચ ગવાર્યતે ક્રાેષ્ટા ક્ર દ ત
વ ગતે ચ શશકાે વેગાદ્ ધાર્વ ત ।
MSS@7767@2િનઃશઙ્કઃ કિરપાેતક ત લતામનુ્માેટતે લીલયા હંહાે સહ િવના વયાદ્ય
િવિપને ક દગૃ્દશા વતર્તે॥ ૭૭૬૭॥
MSS@7768@1અેણશ્રે ણઃ શશકિનકરઃ શ લક નાં કદ બં કાેલવ્યૂહઃ શ ત
સુ ખતાં યત્ર તત્રાિપ કુ જે ।
MSS@7768@2કાે નામા મન્ બત હતવને પાદપ તાદગૃુચ્ચૈર્ યસ્ય
ચ્છાયામયમિધવસત્યુ ણ ગ્ણાે ગજે દ્રઃ॥ ૭૭૬૮॥
MSS@7769@1અેણાક્ષી હયાલુતા ન કથમ યા તે િવવેકાેદયાન્ િનતં્ય પ્રચ્યુ તશઙ્કયા
ક્ષણમિપ વગ ન માેદામહે ।
MSS@7769@2અ ય યષેુ િવના શવ તુિવષયાભાેગષેુ ણા ન મે વણર્દ્યાઃ પુ લને
પરં હિરપદ યાનં સમીહામહે॥ ૭૭૬૯॥
MSS@7770@1અેણાદ્યાઃ પશવઃ િકરાતપિરષન્નષૈા ગુણગ્રાિહણી સચંારાેઽિપ ન નાગરસ્ય
િવષયાે ચ્છન્નં મનુીનાં મનઃ ।
MSS@7770@2ધૂમનેવૈ સગુ ધના પ્ર તપદં િદક્ચક્રમામાેદયન્ આમૂલં
પિરદહ્યતેઽગુ ત ઃ ક મૈ િકમાચ મહે॥ ૭૭૭૦॥
MSS@7771@1અેણીગણષેુ ગુ ગવર્િનમી લતાક્ષઃ િક કૃ ણસાર ખલુ ખેલ સ
કાનનેઽ મન્ ।
MSS@7771@2સીમા મમાં કલય ભન્નકર દ્રકુ ભ- મુક્તામયી ં હિરિવહારવસુ ધરાયાઃ
॥ ૭૭૭૧॥
MSS@7772@1અેણીદશૃઃ પા ણપુટે િન દ્ધા વેણી િવરેજે શયનાે થતાયાઃ ।
MSS@7772@2સરાજેકાેશાિદવ િન પત તી શ્રેણી ઘનીભૂય મધવુ્રતાનામ્॥ ૭૭૭૨॥
MSS@7773@1અેણીદશૃઃ શ્રવણસી યદાનય ત તનેવૈ તસ્ય મિહમા નવચ પકસ્ય ।
MSS@7773@2 વં તત્ર નાે િવહરસે યિદ ઙ્ગ તને નૈતસ્ય િક ચદિપ તત્ તુ
તવવૈ હાિનઃ॥ ૭૭૭૩॥
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MSS@7774@1અેણીદશૃાે િવજયતે વેણી ષ્ઠાવલ બની ।
MSS@7774@2કશવે પ ચબાણસ્ય યવુતજર્નહેતવે॥ ૭૭૭૪॥
MSS@7775@1અેણી યા ત િવલાેક્ય બાલશલભાન્ શ પાઙુ્કરાિદ સયા છત્રીકુડ્મલકાિન
રક્ષ ત ચરાદ ડભ્રમાદ્ કુકુ્કટ ।
MSS@7775@2ધૂ વા ધાવ ત કૃ ણક ટપટલશ્રેણી ં શખ ડી શરાે દૂરાદેવ વના તરે
િવષધરગ્રાસા ભલાષાતુરઃ॥ ૭૭૭૫॥
MSS@7776@1અેણીશાબિવલાેચના ભરલસશ્રાેણીભરપ્રાૈિઢ ભર્ વેણીભૂતરસક્રમા ભર ભતઃ
શ્રેણીકૃતા ભ ર્તઃ ।
MSS@7776@2પાણી નામ િવનાેદયન્ ર તપતે તૂણીશયૈઃ સાયકૈર્ વાણીનામપદં પરં
વ્રજજનક્ષાેણીપ તઃ પાતુ નઃ॥ ૭૭૭૬॥
MSS@7777@1અેણાે ગજઃ પતઙ્ગશ્ચ ઙ્ગાે મીન તુ પ ચમઃ ।
MSS@7777@2શ દ પશર્ પગ ધરસરેૈતે હતાઃ ખલુ॥ ૭૭૭૭॥
MSS@7778@1અેતચ્ચ તપસાે મૂલં તપસાે મૂલમવે ચ ।
MSS@7778@2સવર્દા કામિવજયઃ સકં પિવજય તથા॥ ૭૭૭૮॥
MSS@7779@1અેતચ્ચતુગુર્ણં તૈલં ત માચ્ચાિપ ચતુગુર્ણમ્ ।
MSS@7779@2કાં જકં પ્ર ક્ષપેદ્ ધીમાં તત તૈલં િવપાચયેત્॥ ૭૭૭૯॥
MSS@7780@1અેતચ્છા તિવ ચત્રચ વરપથં િવશ્રા તવૈતા લક-
શ્લાઘાશ્લાેકમગુ જમ જુમુરજં િવ વ તગીત વિન ।
MSS@7780@2વ્યા ત્તા યયનં િન ત્તસકુિવક્ર ડાસમસ્યં નમદ્- િવદ્વદ્વાદપથં
કથં પુર મદં માનૈવ્રતે વતર્તે॥ ૭૭૮૦॥
MSS@7781@1અેતચ્છાસ્ત્રાથર્ત વં તુ મયાખ્યાતં તવાનઘ ।
MSS@7781@2અિવશ્વાસાે નરે દ્રાણામ્ અપરં ગુહ્યમુચ્યતે॥ ૭૭૮૧॥
MSS@7782@1અેત જડાજડિવવેચનમેતદેવ ક્ષત્યાિદત વપિરશાેધનકાૈશલં ચ ।
MSS@7782@2જ્ઞાનં ચ શવૈ મદમાગમકાેિટલ યં માતુયર્દઙ્ ઘ્રયુગલે િનિહતાે
મયાત્મા॥ ૭૭૮૨॥
MSS@7783@1અેત કરાલકરવાલિનકૃત્તક ઠ- નાલાેચ્ચલદ્બહુલફેિનલબુદુ્બદાૈઘૈઃ ।
MSS@7783@2સાધ ડમડ્ડમ ડાંકૃ તહૂતભૂત- વગણ ભગર્ગ્ િહણી ં
િધરૈિધનાે મ॥ ૭૭૮૩॥

MSS@7784@1અેતત્ કવી દ્રમખુચ દ્રમસઃ કદા ચત્ કાવ્યા ભધાનમ તં યિદ
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નાગ લ યત્ ।
MSS@7784@2સસંાિરણાં િવિવધદુઃખસહસ્રભા ં ચેતાેિવનાેદસદનં િક મહાભિવ યત્
॥ ૭૭૮૪॥
MSS@7785@1અેતત્ કા ત મદં કા તમ્ ઇત્યાવસથ ણયા ।
MSS@7785@2તસ્યા ભ્રમ ત સવાર્ઙ્ગં મ યે મૂઢ ઇવ મરઃ॥ ૭૭૮૫॥
MSS@7786@1અેતત્ કામફલં લાેકે યદ્ દ્વયાેરેક ચત્તતા ।
MSS@7786@2અ ય ચત્તકૃતે કામે શવયાેિરવ સગંમઃ॥ ૭૭૮૬॥
MSS@7787@1અેતત્ કાયર્મમરાઃ સશં્રુતં મે તઃ શમઃ સત્યધમાર્નુ ત્તઃ ।
MSS@7787@2ગ્ર થ િવનીય હૃદયસ્ય સવ પ્રયા પ્રયે ચાત્મવશં નયીત॥ ૭૭૮૭॥
MSS@7787A@1અેતત્ િક નનુ કણર્ભષૂણમયં હારઃ સકુા ચી નવા બદ્ધા કા ચિદયં
વયાદ્ય તલકઃ શ્લાઘ્યઃ પ્રયે ક પતઃ ।
MSS@7787A@2પ્રત્યઙ્ગં શતે ત ત ક્ષણભવદ્રાેમા ચમાલા ચતા ત વી
માનમપુેક્ષયવૈ શનકૈધૂર્તન સમંાે ચતા॥
MSS@7788@1અેતત્ િક પ્રણિય યિપ પ્રણિયની યન્ માિનની યતે મ યે માનિવધાૈ ભિવ ય ત
સખંુ િક ચદ્ િવ શષં્ટ રસાત્ ।
MSS@7788@2વા છા તસ્ય સખુસ્ય મેઽિપ હૃદયે ગ ત િનતં્ય પરં વ ેઽ યષે
ન મેઽપરા ય ત પ તઃ કુ યા મ ત મૈ કથમ્॥ ૭૭૮૮॥
MSS@7789@1અેતત્ િક શ્રુતસદશૃં વદ્વ્રતયાેગ્યં કુલાનુ પં વા ।
MSS@7789@2કૃતવાન સ યત્ સમુતે પિરભૂતગુણાેદયં કમર્॥ ૭૭૮૯॥
MSS@7790@1અેત ક તિવવતર્ધાૈતિન ખલત્રૈલાેક્યિનવાર્ સતૈર્ િવશ્રા તઃ ક લતા કથાસુ
જગતાં યામૈઃ સમગ્રૈરિપ ।
MSS@7790@2જજ્ઞે ક તમયાદહાે ભયભરૈર માદક તઃ પનુઃ સા યન્નાસ્ય કથાપથેઽિપ
મ લનચ્છાયા બબ ધ સ્થ તમ્॥ ૭૭૯૦॥
MSS@7791@1અેત કુચ પિધતયા ધટસ્ય ખ્યાતસ્ય શાસે્ત્રષુ િનદશર્ન વમ્ ।
MSS@7791@2ત માચ્ચ શ પાન્ મ ણકાિદકાર પ્ર સદ્ધનામાજિન કુ ભકારઃ॥ ૭૭૯૧॥
MSS@7792@1અેતત્ કૃ વા પ્રયમનુ ચતપ્રાથર્નાવત્મર્નાે મે સાૈહાદાર્દ્ વા િવધુર ઇ ત
વા મ યનુક્રાેશબુદ્ યા ।
MSS@7792@2ઇષ્ટાન્ દેશાન્ િવચર જલદ પ્રા ષા સં તશ્રીર્ મા ભૂદેવં ક્ષણમિપ
ચ તે િવદ્યુતા િવપ્રયાેગઃ॥ ૭૭૯૨॥
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MSS@7793@1અેતત્ કાેકકુટુ બનીજનમનઃશલ્યં ચકાેરાઙ્ગના-
ચ ચૂકાેિટકપાટયાેઘર્િટતયાે દ્ઘાિટની કુ ચકા ।
MSS@7793@2દગ્ધસ્યાિપ નવાઙુ્કરઃ મરતરાેરાદ્રાર્ગસાં પ્રેયસી- માનાેદ્દામગ ઙુ્કશાે
િવજયતે મુગ્ધં સધુાંશાવેર્પુઃ॥ ૭૭૯૩॥
MSS@7794@1અેતત્ તદ્ દુજર્યં લાેકે પતુ્રદારમયં િવષમ્ ।
MSS@7794@2 ય તે ચ મ્રય તે ચ યત્ પી વા માેિહતાઃ પ્ર ઃ॥ ૭૭૯૪॥
MSS@7795@1અેતત્ તદ્ તરાષ્ટ્રવક્ત્રસદશૃં મેઘા ધકારં નભાે હૃષ્ટાે
ગજર્ ત ચા તદિપતબલાે દુયાધનાે વા શખી ।
MSS@7795@2અક્ષદ્યૂત જતાે યુિધ ષ્ઠર ઇવા વાનં ગતઃ કાેિકલાે હંસાઃ સ પ્ર ત
પા ડવા ઇવ વનાદજ્ઞાતચયા ગતાઃ॥ ૭૭૯૫॥
MSS@7796@1અેતત્ તદ્વક્ત્રમત્ર ક્વ તદધરમધુ ક્વાયતા તે કટાક્ષાઃ ક્વાલાપાઃ
કાેમલા તે ક્વ સ મદનધનુભર્ઙ્ગુરાે ભ્રૂિવલાસઃ ।
MSS@7796@2ઇ થં ખટ્વાઙ્ગકાેટાૈ પ્રકિટતદશનં મ જુગુ જ સમીરમ્
રાગા ધાના મવાેચ્ચૈ પહ સતમહાે માેહ લં કપાલમ્॥ ૭૭૯૬॥
MSS@7797@1અેતત્ તકર્ય ચક્રવાકસદુશૃામાશ્વાસનાદાિયનઃ
પ્રાૈઢ વા તપયાેિધમગ્ જગતીદત્તાવલ બાે સવાઃ ।
MSS@7797@2દ પ્તાંશાેિવકસ ત િદ ગદશૃાં કા મીરપઙ્કાેદક-
વ્યાત્યુક્ષીચતુરાઃ સરાે હવનશ્રીકે લકારાઃ કરાઃ॥ ૭૭૯૭॥
MSS@7798@1અેતત્ તકર્ય ચક્રવાકહૃદયાશ્વાસાય તારાગણ- ગ્રાસાય
સુ્ફરિદ દુમ ડલપર હાસાય ભાસાં િનિધઃ ।
MSS@7798@2િદક્કા તાકુચકુ ભકુઙુ્કમર ે યાસાય પઙે્ક હાે- લાસાય
સુ્ફટવૈિરકૈરવવનત્રાસાય િવદ્યાેતતે॥ ૭૭૯૮॥
MSS@7799@1અેતત્ તસ્ય મખુાત્ િકયત્ કમ લનીપત્રે કણં વાિરણાે યન્ મુક્તામ ણિરત્યમં ત
સ જડઃ શ ◌ૃ વન્ યદ માદિપ ।
MSS@7799@2અઙ્ગુલ્યગ્રલઘુિક્રયાપ્રિવલિય યાદ યમાને શનૈસ્ કુત્રાેડ્ડીય ગતાે
મમેત્યનુિદનં િનદ્રા ત ના તઃશચુા॥ ૭૭૯૯॥
MSS@7800@1અેતત્ તુ માં દહ ત યદ્ ગ્ હમ મદ યં ક્ષીણાથર્ મત્ય તથયઃ
પિરવજર્ય ત ।
MSS@7800@2સશંુ કસા દ્રમદલખે મવ ભ્રમ તઃ કાલાત્યયે મધુકરાઃ કિરણઃ
કપાેલમ્॥ ૭૮૦૦॥
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MSS@7801@1અેતત્ તે ભ્રૂલતાેદ્ભા સ પાટલાધરપ લવમ્ ।
MSS@7801@2મખંુ ન દનમુદ્યાનમ્ અતાેઽ યત્ કેવલં વનમ્॥ ૭૮૦૧॥
MSS@7802@1અેતત્ તે મખુમક્ષતે દુલડહચ્છાયં ભવ લાેચનં
નીલે દ વરિનિવશષેમધર તે બ ધુ વા ણઃ ।
MSS@7802@2ભ્રવૂ લ તવ કામકામુર્કલતા લીલાસહા યાિયની ન યાય તુ કથં નુ
દેવ કથય વામેકમેણીદશૃઃ॥ ૭૮૦૨॥
MSS@7803@1અેતત્ પયાેધરયુગં પ તતં િનર ક્ષ્ય ખેદં થા વહ સ િક
કમલાયતા ક્ષ ।
MSS@7803@2 ત ધાે િવવેકરિહતાે જનતાપકાર હ્યત્યુન્નતઃ પ્રપતતી ત િકમત્ર ચત્રમ્
॥ ૭૮૦૩॥
MSS@7804@1અેતત્ પુરઃ સુ્ફર ત પદ્મદશૃાં સહસ્રમ્ અ ક્ષદ્વયં કથય કુત્ર
િનવેશયા મ ।
MSS@7804@2ઇત્યાકલ ય નયના બુ હે િનમીલ્ય રાેમા ચતને વપષુા સ્થતમચ્યુતને
॥ ૭૮૦૪॥
MSS@7805@1અેતત્ પૂતનચક્રમક્રમકૃતગ્રાસાધર્મુક્તૈ ર્કાન્ ઉ પુ ણ પિરતાે
માંસિવઘસરૈાદદર્રં ક્ર દતઃ ।

MSS@7805@2ખજૂર્રદુ્રમદઘ્નજઙ્ઘમ સત વઙ્નદ્ધિવ વક્તત-
નાયુગ્ર થઘના સ્થપ જરજર કઙ્કાલમાલાેક્યતે॥ ૭૮૦૫॥
MSS@7806@1અેતત્ પ્રચ ડ સમુદેત્યકલઙ્કમૂ ત ક મા ષતા બરતલં ગ્રહચક્રવાલમ્ ।
MSS@7806@2સયૂ દુસ પુટસમુદ્ગકવાટકાષે- િવશ્લષેક ણર્નવરત્નકલાપકા ત
॥ ૭૮૦૬॥
MSS@7807@1અેતત્ સવ પિરજ્ઞાય ક્ષારાપેં સમારભેત્ ।
MSS@7807@2ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં દુ્રમે યઃ સાધનં યતઃ॥ ૭૮૦૭॥
MSS@7808@1અેતત્ સવ શ ◌ૃ ત વચનં સગં્રહાદત્ર સખ્યઃ પ્રાણાનાં નઃ
ફલમિવકલં નનૂમષેા સખી વઃ ।
MSS@7808@2િવશ્લષેેઽ મન્ પ્રચલ ત શં દ િપકેવ પ્રવાતે સત્યામસ્યાં
વયમતમસઃ સવર્થા રક્ષતનૈામ્॥ ૭૮૦૮॥
MSS@7809@1અેતત્ સવર્મમાત્યાિદ રા નયપુરઃસરઃ ।
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MSS@7809@2નયત્યુન્ન તમુદ્યુક્તાે વ્યસની ક્ષયમવે ચ॥ ૭૮૦૯॥
MSS@7810@1અેતદત્ર પ થકૈક િવતં પ ય શુ ય તતરાં મહ સરઃ ।
MSS@7810@2રે મુધા બુધર દ્ધસદ્ગ તર્ વિધતા િક મ ત ઘટ્ટવાિહની॥ ૭૮૧૦॥
MSS@7811@1અેતદનપૂે વાચ્યં ઙ્ગલભૂમાૈ ચ પ ચ ભઃ પુ ષૈઃ ।
MSS@7811@2અેતૈરેવ િન મત્તૈર્ મ ભૂમાવષ્ટ ભઃ કથયેત્॥ ૭૮૧૧॥
MSS@7812@1અેતદથ શ્રુતે બુ દ્ધ કરાે ત દ્વષેદૂ ષતઃ ।
MSS@7812@2યદ્ િવવાદૈઃ કિર યા મ માન લાિન મની ષણામ્॥ ૭૮૧૨॥
MSS@7813@1અેતદથ િહ કુવર્ ત રા નાે ધનસચંયમ્ ।
MSS@7813@2રક્ષિય વા તુ ચાત્માનં યદ્ધનં તદ્ દ્વ તયે॥ ૭૮૧૩॥
MSS@7814@1અેતદથ િહ રાજ્યાિન પ્રશાસ ત નરેશ્વરાઃ ।
MSS@7814@2યદેષાં સવર્કૃત્યેષુ મનાે ન પ્ર તહ યતે॥ ૭૮૧૪॥
MSS@7815@1અેતદથ કુલીનાનાં પાઃ કુવર્ ત સગં્રહમ્ ।
MSS@7815@2આિદમ યાવસાનષેુ ન તે ગચ્છ ત િવિક્રયામ્॥ ૭૮૧૫॥
MSS@7816@1અેતદુચ્છ્વ સતપીતમૈ દવં સાેઢુમક્ષમ મવ પ્રભારસમ્ ।
MSS@7816@2મુક્તષટ્પદિવરાવમ જસા ભદ્યતે કુમુદમા િનબ ધનાત્॥ ૭૮૧૬॥
MSS@7817@1અેતદેવ કુલીન વમ્ અેતદેવ ગુણાજર્નમ્ ।
MSS@7817@2યત્ સદૈવ સતાં સ સુ િવનયાવનતં શરઃ॥ ૭૮૧૭॥
MSS@7818@1અેતદેવ તુ િવજ્ઞેયં વાથર્ધમર્િવઘાતજે ।
MSS@7818@2િવષય વંસજે શત્રાેિવષયપ્ર તપીડનમ્॥ ૭૮૧૮॥
MSS@7819@1અેતદેવ પરં શાૈય યત્ પરપ્રાણરક્ષણમ્ ।
MSS@7819@2નિહ પ્રાણહરઃ શરૂઃ શરૂઃ પ્રાણપ્રદાેઽ થનામ્॥ ૭૮૧૯॥
MSS@7819A@1અેતદેવ મમ પુ યમગ યં યત્ કૃશાેદિર દશૃાેર ત થ વમ્ ।
MSS@7819A@2દૂરમ તુ મદઘૂ ણતતારં શારદે દુમુ ખ વીક્ષણમ ણાેઃ॥
MSS@7820@1અેતદેવ મહ ચ્ચતં્ર પ્રાક્તનસ્યેહ કમર્ણઃ ।
MSS@7820@2યદનાત્મવતામાયુયર્ચ્ચાન તમતાં શ્રયઃ॥ ૭૮૨૦॥
MSS@7821@1અેતદેવ િહ પા ડત્યમ્ ઇયમવે બહુજ્ઞતા ।
MSS@7821@2અયમવે પરાે લાભાે યત્ વ પાદ્ ભૂિરરક્ષણમ્॥ ૭૮૨૧॥
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MSS@7822@1અેતદેવ િહ પા ડતં્ય અેષા ચવૈ કુલીનતા ।
MSS@7822@2અેષ અેવ પરાે ધમર્ આયાદૂનતરાે વ્યયઃ॥ ૭૮૨૨॥
MSS@7824@1અેતદેવાયષુઃ સારં િનસગર્ક્ષણભઙ્ ગનઃ ।
MSS@7824@2 નગ્ધમુર્ગ્ધૈિવદગ્ધૈશ્ચ યદયિ ત્રતમાસ્યતે॥ ૭૮૨૪॥
MSS@7824A@1અેતદેવાથર્સામ ય પ્રત્યક્ષેણાપેલક્ષ્યતે ।
MSS@7824A@2પતુ્રદારાિદસબં ધઃ પુંસાં ધનિનબ ધનઃ॥
MSS@7825@1અેતદેવાથર્સામ ય પ્રત્યક્ષેણાપેલક્ષ્યતે ।
MSS@7825@2યત્ સ્ક ધબ ધે વદ્ ભઃ શવઃ શ બકયાેહ્યતે॥ ૭૮૨૫॥
MSS@7826@1અેતદ્ગ ધગજ ષા ભ સ શં ક ઠા તમ જત્તનુઃ ફેનૈઃ
પા ડુિરતઃ વિદક્કિરજયક્ર ડાયશઃ પિધ ભઃ ।
MSS@7826@2દ તદ્વ દ્વજલાનુ બ બનચતુદર્ તઃ કરા ભાવે મ- વ્યા દભ્રમવુ લભને
િવરહં િનવાર્પયત્ય બુધેઃ॥ ૭૮૨૬॥
MSS@7827@1અેતદ્દત્તા સઘાતસ્રવદ ગસહૃુદં્વશસાદ્ર ધનૈત્ અદ્-
દાે દ્દામપ્રતાપ વલદનલ મલદ્ભૂમધૂમભ્રમાય ।
MSS@7827@2અેતિદ્દગ્જૈત્રયાત્રાસમસમરભરં પ યતઃ કસ્ય નાસીદ્
અેતન્નાસીરવા જવ્રજખુરજર ેરા જરા જસ્થલીષુ॥ ૭૮૨૭॥
MSS@7828@1અેતદ્ દધા ત નવયાવૈનનતર્કસ્ય ક મીરજચ્છુિરતતાલકયુગ્મલ મીમ્ ।
MSS@7828@2મ યે સમુચ્છ્વ સત ત્ત મનાગુપા તે લ ધાત્મસીમ કુચકુડ્મલયુગ્મમસ્યાઃ
॥ ૭૮૨૮॥
MSS@7829@1અેતદ્દ તબલૈિવલાેક્ય િન ખલામા લઙ્ ગતાઙ્ગી ં ભવું સગં્રામાઙ્ગણસી
જઙ્ગમ ગિર તાેમભ્રમાધાિય ભઃ ।
MSS@7829@2 વી દ્રઃ થુરેતદુગ્રસમરપ્રેક્ષાપેનમ્રામર- શ્રેણીમ યચરઃ
પનુઃ ક્ષ તધરક્ષપેાય ધત્તે િધયમ્॥ ૭૮૨૯॥
MSS@7830@1અેતદ્ દેવ યશસ્કરં નરપતેયર્ત્ તસ્કરે િનગ્રહાે દ ઘ વ
યથાપરાધમધુરં દ ડં જગત્યાવહન્ ।
MSS@7830@2યનેાયં પિરપ થપા થવવધૂ સ દૂરચાૈર વયા બદ્ધશ્ચ
પ્ર તદ ડભૈરવકર ક્ષપ્તશ્ચ કારાગ્ હે॥ ૭૮૩૦॥
MSS@7831@1અેતદ્ ધન જયાે વાચ્યાે િનત્યાેદુ્યક્તાે કાેદરઃ ।
MSS@7831@2યદથ ક્ષિત્રયા સતૂે તસ્ય કાલાેઽયમાગતઃ॥ ૭૮૩૧॥
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MSS@7832@1અેત દ્ધ પરમં નાયાર્ઃ કાય લાેકે સનાતનમ્ ।
MSS@7832@2પ્રાણાનિપ પિરત્યજ્ય યદ્ ભ ર્િહતમાચરેત્॥ ૭૮૩૨॥
MSS@7833@1અેતદ્ બભ્રુકચાનુકાિરિકરણં રાજદુ્રહાેઽહ્નઃ શરશ-્ છેદાભં િવયતઃ
પ્રતી ચ િનપતત્ય ધાૈ રવેમર્ ડલમ્ ।
MSS@7833@2અેષાિપ દ્યુરમા પ્રયાનુગમનં પ્રાેદ્દામકાષ્ઠાે થતે સં યાગ્ ાૈ િવિનધાય
તારક મષા તા સ્થશષે સ્થ તઃ॥ ૭૮૩૩॥
MSS@7834@1અેતદ્ બુ દ્ધમશષેાણાં સ વમાત ય યાેગિવત્ ।
MSS@7834@2પિરત્યજ ત સ પ્રા ય બુ દ્ધસાૈ યમનુત્તમમ્॥ ૭૮૩૪॥
MSS@7835@1અેતદ્ભીતાિરનાર ગિર બલિવગલદ્વાસરા િનઃસર તી
વક્ર ડાહંસમાેહગ્રિહલ શશુ શપ્રા થ તાેિન્નદ્રચ દ્રા ।

MSS@7835@2આક્ર દદ્ ભૂિર યત્તન્નયનજલ મલચ્ચ દ્રહંસાનુ બ બ-
પ્રત્યાસ ત્તપ્રહૃ યત્તનયિવહ સતૈરાશ્વસીન્ યશ્વસીચ્ચ॥ ૭૮૩૫॥
MSS@7836@1અેતદ્ ભીમપરાક્રમેણ ર ચતં સસંારસારં સરઃ
પાથાનેાથકથાપહ તનકલાવૈચક્ષણે દ ક્ષતમ્ ।
MSS@7836@2યન્માહા યિવલાેકનાદ્ભુતરસાદૂ્ધતા બરશ્રી શરઃ- સ્ર તં
કુ ડલમ બુ બ બતરિવવ્યાજેન િવદ્યાેતતે॥ ૭૮૩૬॥
MSS@7837@1અેતદ્ભષૂણકાૈશલં તવ તનાૈ પ યેત્ તદા માધવાે રાધે ત સિવધે િહ
ચેત સચલે ચેદ્ ધૈયર્માધાસ્ય ત ।
MSS@7837@2ઇ થં જ પ ત શ પકાિર ણ જને તસ્યાઃ મર ત્યા હિર સદ્યઃ વેદસિરદ્
વ્યલ પદમલં પત્રાવલીમ ડલમ્॥ ૭૮૩૭॥
MSS@7838@1અેતદ્યશઃક્ષીરિધપૂરગાિહ પતત્યગાધે વચનં કવીનામ્ ।
MSS@7838@2અેતદુ્ગણાનાં ગણનાઙ્કપાતઃ પ્રત્ય થક ત ઃ ખિટકાઃ ક્ષણાે ત॥ ૭૮૩૮॥
MSS@7839@1અેતદ્ રહસ્યં પરમમ્ અેતચ્ચ પરમં પદમ્ ।
MSS@7839@2અેષા ગ તિવરક્તાનામ્ અેષાેઽસાૈ પરમઃ શવઃ॥ ૭૮૩૯॥
MSS@7840@1અેતદ્ િવદ તાે િવદ્વાંસાે બ્રાહ્મણા બ્રહ્મવાિદનઃ ।
MSS@7840@2ન રાજ્ઞઃ પ્ર તગ્ હ્ણ ત પ્રેત્ય શ્રેયાેઽ ભકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૭૮૪૦॥
MSS@7841@1અેતદ્ િવદ્વાન્ મદુિદતં જ્ઞાનિવજ્ઞાનનપૈુણમ્ ।
MSS@7841@2ન િન દ ત ન ચ તાૈ ત લાેકે ચર ત સયૂર્વત્॥ ૭૮૪૧॥
MSS@7842@1અેતદ્ િવધાનમા તષે્ઠદ્ અરાેગઃ થવીપ તઃ ।
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MSS@7842@2અ વસ્થઃ સવર્મેતત્ તુ ત્યેષુ િવિનયાજેયેત્॥ ૭૮૪૨॥
MSS@7843@1અેતદ્ િવભા ત ચરમાચલચૂડચુ બ- િહ ડીરિપ ડ ચશીતમર ચ બ બમ્ ।
MSS@7843@2ઉ વા લતસ્ય રજની ં મદનાનલસ્ય ધૂમં દધત્ પ્રકટલા છનકૈતવને
॥ ૭૮૪૩॥
MSS@7844@1અેતદ્ વ્યાેમવનીવરાહવલયં િવશ્વૈકવીર મર-
સ્ક ધાવારમદા ધ સ ધુરકુલં યામાવધૂકૈ શકમ્ ।
MSS@7844@2ચ યા જનવ તુ ઘૂકસદસાં િવ શ્લષ્ટચક્રાહ્વય-
તાેમા તગર્તધૂમકેતનમહાધૂ યા તમ તાયર્તે॥ ૭૮૪૪॥

MSS@7845@1અેતન્નરે દ્ર ષભ ક્ષપયા વ્રજ ત્યા સરંાપેણાથર્ મવ ગાેિપતમ બુજેષુ ।
MSS@7845@2ઉદ્ઘાટયત્યયમશીતકરઃ કરાૈઘૈઃ પદ્માકરાત્ ત મરબીજ મવા લ દમ્
॥ ૭૮૪૫॥
MSS@7846@1અેતન્મ દિવપક્વ ત દુકફલ યામાેદરાપા ડર- પ્રા તં હ ત
પુ લ દસુ દરકર પશર્ક્ષમં લ યતે ।
MSS@7846@2તત્ પ લીપ તપુિત્ર કુ જરકુલં કુ ભાભયા યથર્ના- દ નં વામનનુાથતે
કુચયુગં પત્રા તં મા કૃથાઃ॥ ૭૮૪૬॥
MSS@7847@1અેતન્મય મવ તં િનપ તતમસ્યાં મનાે નનૂમ્ ।
MSS@7847@2નાયાત્યિપ યદુપાયાત્ કથમિપ કાયાત્ કુરઙ્ગનયનાયાઃ॥ ૭૮૪૭॥
MSS@7848@1અેતન્માિનિન માનસં સરુસરાે િનલૂર્નહેમા બુજં પાવર્ત્યા પ્રયપજૂનાથર્મમુતાે
ગઙ્ગાસિરિન્નગર્તા ।
MSS@7848@2અ મા ચ્ચત્ર શખ ડ ભશ્ચ પરમે પવર્ યપુાદ યતે
નાનાેત્તીણર્ ષાઙ્કભ મરજસાં સઙ્ગાત્ પિવતં્ર પયઃ॥ ૭૮૪૮॥
MSS@7849@1અેતન્માલવમ ડલં િવજયતે સાજૈ યરત્નાઙુ્કરૈઃ સ પ દ્વભ્રમધામ ભઃ
િકમપરં શ ◌ૃઙ્ગારસારૈજર્નૈઃ ।
MSS@7849@2યત્રા હ્ય િવ ચત્ર ચત્રવલભીલ લા શલાસદ્મનાં નીય તે જલદાેદયષેુ
િદવસાઃ કા તાસખૈઃ કા મ ભઃ॥ ૭૮૪૯॥
MSS@7850@1અેતન્મખું પ્રયાયાઃ શ શનં જ વા કપાેલયાેઃ કા ત્યા ।
MSS@7850@2તાપાનુરક્તમધનુા કમલં ધ્રવુમીહતે જેતુમ્॥ ૭૮૫૦॥
MSS@7851@1અેત લાેચનમુ પલભ્રમવશાત્ પદ્મભ્રમાદાનનં ભ્રા ત્યા બ બફલસ્ય
ચાજિન દધદ્વામાધરાે વેધસા ।
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MSS@7851@2તસ્યાઃ સત્યમનઙ્ગિવભ્રમભવુઃ પ્રત્યઙ્ગમાસઙ્ ગની
ભ્રા તિવશ્વ ેઽિપ યત્ર િકયતી તત્રા મદાદેમર્ તઃ॥ ૭૮૫૧॥
MSS@7852@1અેત મા જલધજેર્લસ્ય ક ણકાઃ કા શ્ચદ્ ગ્ હી વા તતઃ પાથાેદાઃ પિરપૂરય ત
જગતી ં દ્ધા બરા વાિર ભઃ ।
MSS@7852@2અ માન્ મ દરકૂટકાેિટઘટનાભી તભ્રમત્તારકાં પ્રા યૈકાં જલમાનષુી ં
િત્રભવુને શ્રીમાનભૂદચ્યુતઃ॥ ૭૮૫૨॥
MSS@7853@1અેત માત્ કથ મ દ્ર લમપરં સ્ત્રીગભર્વાસાેઽ સ્થરં રેતઃ યાેત ત
મ તમ તકપદાિવભૂર્તનાનાઙુ્કરમ્ ।
MSS@7853@2પયાર્યેણ શશુ વયાવૈનજરાવષેૈરશષેૈ ર્તં પ યત્ય ત્ત શ ◌ૃણાે ત
જઘ્ર ત મુહુિનદ્રા ત ગ ત ચ॥ ૭૮૫૩॥
MSS@7854@1અેત માત્ પરમાન દાચ્ શદુ્ધ ચન્માત્ર િપણઃ ।
MSS@7854@2 વઃ સં યતે પવૂ ત મા ચ્ચત્તં તતાે જગત્॥ ૭૮૫૪॥
MSS@7855@1અેત માત્ સરસ શ્ચરાય ચ લતં ચકે્રણ ચેત વતા નીરક્ષીરપર ક્ષકેણ
સિુધયા હંસને હા િનગર્તમ્ ।
MSS@7855@2િનયાર્તં િન તં કલ વિનકૃતા કાર ડવને ક્વ ચત્ સાધ કેન
કરાેતુ સારસયવુા સભંાષણં સવ્યથઃ॥ ૭૮૫૫॥
MSS@7856@1અેત માદ તં સરૈુઃ શતમખનેાેચ્ચૈઃશ્રવાઃ સદુ્ગણઃ
કૃ ણનેાદ્ભુતિવક્રમૈકવસ તલર્ મીઃ સમાસાિદતા ।
MSS@7856@2ઇત્યાિદ પ્રચુરાઃ પુરાતનકથાઃ સવ ય અેવ શ્રુતા અ મા ભ તુ ન
દષૃ્ટમત્ર જલધાૈ મષં્ટ પયાેઽિપ ક્વ ચત્॥ ૭૮૫૬॥
MSS@7857@1અેત માદ્ િવરમે દ્રયાથર્ગહનાદાયાસકાદાશ્રયાચ્
શ્રેયાેમાગર્મશષેદુઃખશમનવ્યાપારદકં્ષ ક્ષણાત્ ।
MSS@7857@2શા તં ભાવમપુૈિહ સતં્યજ િન ં ક લાેલલાેલાં ગ ત મા ભૂયાે ભજ
ભઙ્ગુરાં ભવર ત ચેતઃ પ્રસીદાધનુા॥ ૭૮૫૭॥
MSS@7858@1અેત માન્ માં કુશ લનમ ભજ્ઞાનદાનાદ્ િવિદ વા મા કાૈલીનાદ સતનયને
મ યિવશ્વા સની ભૂઃ ।
MSS@7858@2 નેહાનાહુઃ િકમિપ િવરહે હ્ર ા સન તે હ્યભાેગાદ્ ઇષ્ટે વ તુ યપુ ચતરસાઃ
પ્રેમરાશીભવ ત॥ ૭૮૫૮॥
MSS@7859@1અેત મન્ કુસમુે વભાવમહ ત પ્રાયાે મહીયઃ ફલં ર યં વાદુ સગુ ધ
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શીતલમલં પ્રાપ્તવ્ય મત્યાશયા ।
MSS@7859@2શા મલ્યાઃ પિરપાકકાલકલનાબાેધને ક રઃ સ્થતાે યાવત્
ત પુટસિંધિનગર્તપતત્તૂલં ફલાત્ પ ય ત॥ ૭૮૫૯॥
MSS@7860@1અેત મન્ ઘનચ દનાદ્રર્વપુષાે િનદ્રાકષાયેક્ષણા
લીલાલાેલ દૂ લસદ્ભજુલતાવ્યાજૃ ભમાણ્ આ મુહુઃ ।
MSS@7860@2િનગર્ચ્છ ત શનૈરહઃપિરણતાૈ મ દા લતામ દરાત્
વેદા ભઃકણદ તુર તનતટાભાેગાઃ કુરઙ્ગીદશૃઃ॥ ૭૮૬૦॥

MSS@7861@1અેત મન્ ઘનબદ્ધસ પિદ વનાે સઙ્ગે નવાપ્તાે મ ભઃ વચ્છ દં
ગ મતઃ સખુને ક ત ભઃ કાલાે ન દ તાવલૈઃ ।
MSS@7861@2િધગ્ તાેઽ સ તદાત્ર દગ્ધસમયે દ ત યદા નાેદકં નાે ક્ષા ન
ણાિન કેવલમયં દાવાનલઃ ક્ર ડ ત॥ ૭૮૬૧॥

MSS@7862@1અેત મન્ દા ક્ષણાશાિનલચ લતલતાલીનમત્તા લમાલ્ આ-

પક્ષક્ષાેભાવધૂતચ્યુતબહલર ેહ્લાિદહૃદ્યે વસ તે ।
MSS@7862@2પ્રેમ વેદાદ્રર્બાહુશ્લથવલયરણ પ્રાૈઢસીમ તનીનાં મ દઃ ક ઠગ્રહાેઽિપ
ગ્લપય ત હૃદયં િક પનુિવપ્રયાેગઃ॥ ૭૮૬૨॥
MSS@7863@1અેત મન્ િદવસસ્ય મ યસમયે વાતાેઽિપ ચ ડાતપ- ત્રાસનેવે ન
સચંરત્યિહમગાે બ બે લલાટંતપે ।
MSS@7863@2િક ચા ય પિરતપ્તધૂ લલુઠન લાષેાસહ વાિદવ ચ્છાયા દૂરગતાિપ
ભૂ હતલે વ્યાવત્યર્ સલંીયતે॥ ૭૮૬૩॥
MSS@7864@1અેત મન્નિધકપયઃ શ્રયં વહ ત્યઃ સકં્ષાેભં પવનભવુા જવને નીતાઃ ।
MSS@7864@2વા મીકેરરિહતરામલ મણાનાં સાધ ય દધ ત ગરાં મહાસરસ્યઃ
॥ ૭૮૬૪॥
MSS@7865@1અેત મન્નવદાતકા તિન કુચદ્વ દ્વે કુરઙ્ગીદશૃઃ
સકં્રા તપ્ર ત બ બમૈ દવ મદં દ્વધેા િવભક્તં વપુઃ ।
MSS@7865@2આન દાેત્તરલસ્ય પુ પધનષુ ત કાલ ત્યાે સવ-
પ્રા પ્તપ્રાેદ્યતકાંસ્યતાલયુગલપ્રાયં સમાલાેક્યતે॥ ૭૮૬૫॥
MSS@7866@1અેત મન્ મદકલમ લકાક્ષપક્ષ- વ્યાધૂતસુ્ફરદુ દ ડપુ ડર કાઃ ।
MSS@7866@2બા પા ભઃપિરપતનાેદ્ગમા તરાલે દૃ ય તામિવરિહત શ્રયાે િવભાગાઃ
॥ ૭૮૬૬॥
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MSS@7867@1અેત મન્ મદજજર્રૈ પ ચતે ક બૂરવાડ બરૈઃ તૈ મત્યં મનસાે
િદશત્યિન તં ધારારવે મૂચ્છર્ ત ।
MSS@7867@2ઉ સઙ્ગે કકુભાે િનધાય ર સતૈર ભાેમુચાં ઘાેરયન્ મ યે
મુિદ્રતચ દ્રસયૂર્નયનં વ્યાેમાિપ િનદ્રાયતે॥ ૭૮૬૭॥
MSS@7868@1અેત મન્ મ મ ડલે પિરચલ ક લાેલકાેલાહલ-
ક્ર ડ કઙ્કમપઙ્કમઙ્કિવલસિન્નઃશઙ્કમ સ્યવ્રજમ્ ।
MSS@7868@2કેનેદં િવકસ કુશશેયકુટ કાેણક્વણ ષટ્પદં
શ્રે ણપ્રી ણતપા થમુ વલજલં ચકે્ર િવશાલં સરઃ॥ ૭૮૬૮॥
MSS@7869@1અેત મન્ ગયાં ગતેઽિપ ધનષુા બાણે સમારાેિપતેઽ ય્ આકણાર્ તગતેઽિપ
મુ ષ્ટિવગતેઽ યનેાઙ્ગલગ્ ેઽિપ ચ ।
MSS@7869@2ન ત્ર તં ન પલાિયતં ન ચ લતં નાે ક ઠતં નાે લુતં ગ્યા
યદ્ વ શનં કરાે ત દિયતં કામાેઽય મત્યાશયા॥ ૭૮૬૯॥
MSS@7870@1અેત મન્ વનમાગર્ભપૂિરસરે સાૈ દયર્મુદ્રાિઙ્કતઃ પ્રાેદ્યદ્ ભઃ
ફલપત્રપુ પિનવહૈશ્ચૂતઃ સ અેકઃ પરમ્ ।
MSS@7870@2યં વીક્ષ્ય મતવક્ત્રમુદ્ગતમહાસતંાષેમુ લા સત-
સ્ફારાે ક ઠમકુ ઠતક્રમમમી ધાવ ત પા થવ્ર ઃ॥ ૭૮૭૦॥
MSS@7871@1અેત મન્ િવજને વનેઽતનુત ચ્છન્નાવકાશે સખંુ તષ્ઠામી ત તવ
દ્વષામિધપ તયાર્વદ્ િવધત્તે મ તમ્ ।
MSS@7871@2તાવત્ તત્ર િનપા તતં ભુિવ ભવન્નામાઙ્કસે લાહતં દૃ ટ્વા કેસિરણઃ
કરઙ્કમસમત્રાસાે મુહુમુર્ચ્છર્ ત॥ ૭૮૭૧॥
MSS@7872@1અેત મન્ િવિપને મયા બલવતા નાજ્ઞાિપતાઃ કે ગાઃ ક મૈ વા ન ફલં
િવક ણર્મુ ચતં રાષેસ્ય તાષેસ્ય ચ ।
MSS@7872@2સાેઽહં મષૂકમદ્ય બ ધનગુણચ્છેદાથર્મ યથર્યે નાસ્થાં સાેઽિપ
કરાે ત દગ્ધહૃદયં દ્વધેા ન િક ભદ્યતે॥ ૭૮૭૨॥
MSS@7873@1અેત મન્ િવપુલે લવંગમકુલે તાે ગુણૈરગ્રણીર્ અેકઃ ક્વાિપ કિપઃ સ કાેઽિપ
મ તાં વ દ્યાે મ ન્ન દનઃ ।
MSS@7873@2કે લપ્રાઙ્ગણવાિપકાવદભવદ્ યસ્યા ભસાં ભતર્િર
દ્રાક્ક લાેલિવકારક પતજગ ક પેઽિપ ઝ પારસઃ॥ ૭૮૭૩॥
MSS@7874@1અેત મન્ સર સ પ્રસન્નપય સ પ્રાણત્રુટત્તાલનુા િકકાેલાહલડ બરેણ ખલુ
રે મ ડૂક મૂક ભવ ।
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MSS@7874@2ઉન્મીલન્નયનાવલીદલચલ લ મીરણન્નપુૂર- વ્યાહારપ્ર તવાિદનઃ પ્ર તિદનં
પ્રષે ત હંસ વનાઃ॥ ૭૮૭૪॥
MSS@7875@1અેત મન્ સહસા વસ તસમયે પ્રાણેશ દેશા તરં ગ તું વં યતસે
તથાિપ ન ભયં તાપાત્ પ્રપદે્યઽધનુા ।
MSS@7875@2ય માત્ કૈરવસારસાૈરભમષુા સાકં સરાવેાયનુા ચા દ્ર િદ િવજૃ ભતે
રજિનષુ વચ્છા મયખૂચ્છટા॥ ૭૮૭૫॥
MSS@7876@1અેત મન્ સતુનુ લતાગ્ હેઽ તર યં માલત્યાઃ કુસમુમના ચતં પરેણ ।
MSS@7876@2ઇત્યુ વા દુકરપ લવં ગ્ હી વા મુગ્ધાક્ષી ં રહ સ િનનાય કાેઽિપ
ધૂતર્ઃ॥ ૭૮૭૬॥
MSS@7877@1અેતસ્ય કલામેકામ્ અ તમયખૂસ્ય પાવર્તીરમણઃ ।
MSS@7877@2વણાર્વ લ મવ વહ ત પ્ર તમાસં ઘટ માનસ્ય॥ ૭૮૭૭॥
MSS@7878@1અેતસ્ય ઙ્ગુ લક નાપર્ય મ ત્રદપાર્દ્ આસ્યે િન ઙ્ગુ લમયં ખલુ કાેઽિપ
સપર્ઃ ।
MSS@7878@2અત્રવૈ યસ્ય િવષમેણ િવષેણ દગ્ધાસ્ તે વાદશૃા િનરસવઃ પ તતાઃ
સહસ્રમ્॥ ૭૮૭૮॥
MSS@7879@1અેતસ્ય રહ સ વક્ષ સ સર સજપ ત્રેણ તાિડતસ્યાિપ ।
MSS@7879@2દિયતસ્ય વીક્ષ્ય હ સતં પ્રયસ ખ હ સતં મમા યાસીત્॥ ૭૮૭૯॥
MSS@7880@1અેતસ્ય વે મિન કલાવ ત હા લકસ્ય દુદ્દવવૈભવવશાત્ પ તતા સ ત વ ।
MSS@7880@2તદ્વાિરકુ ભવહનાય કર ષકૃત્યૈ ચાતુયર્મજર્ય વશીકરણાય ભતુર્ઃ
॥ ૭૮૮૦॥
MSS@7881@1અેતસ્ય સાવિનભજુઃ કુલરાજધાની કાશી ભવાેત્તરણધમર્તિરઃ મરારેઃ ।
MSS@7881@2યામાગતા દુિરતપૂિરતચેતસાેઽિપ પાપં િનરસ્ય ચરજં િવર ભવ ત
॥ ૭૮૮૧॥
MSS@7882@1અેતસ્યાં ર તવ લભ ક્ષ તપતેઃ ક્ર ડાસરસ્યાં શનૈઃ સશંાષેં નયતીહ
શશૈવવધૂ તા ય તગ્મદ્યુ તઃ ।
MSS@7882@2અ તઃસ્થાિપ યથા યથા કુચતટ ધત્તેઽ તરાયદ્વયં લાૈલ્યં હ ત
તથા તથાિવધજલે દકૃ્પીનમીનાવ લઃ॥ ૭૮૮૨॥
MSS@7883@1અેતસ્યાઃ કિરકુ ભસિંનભકુચપ્રાગ્ભાર ષે્ઠ લુઠદ્-
ગુ ગભર્ગજે દ્રમાૈ ક્તકસરશ્રેણીમનાેહાિર ણ ।
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MSS@7883@2દૂરાદેત્ય તરઙ્ગ અેષ પ તતાે વેગાદ્ િવલીનઃ કથં કાે વા યાેઽિપ િવલીયતે
ન સરસઃ સીમ તનીસગંમે॥ ૭૮૮૩॥
MSS@7884@1અેતસ્યાઃ તનપદ્મકાેરકયુગં યસ્યાનને દાેઃ સત- જ્યાે ના ભનર્ ભજત્યદાે
ગદશૃઃ શઙે્ક િવકાસં પનુઃ ।

MSS@7884@2ત મ લાેચનપઙ્કજં િવક સતં ભ્રૂ ઙ્ગસસંિેવતં વા તે
સશંયમાતનાે ત સતુરામેતન્ મમવૈાસકૃત્॥ ૭૮૮૪॥
MSS@7885@1અેતસ્યાઃ તનભારભઙ્ગુરમુરઃ ક ણાર્ િનત બસ્થલી મ યં મ જ ત
ના ભગતર્પ તતં ના ય ચલં ચુ બ ત ।
MSS@7885@2ધૈય ધેિહ મનઃકુરઙ્ગ પુરતાે રાેમાવલી વાગુરા અેતદ્
ભ્રા તગતાગતવ્યસિનનઃ િક વા િવધેયં િવધે॥ ૭૮૮૫॥
MSS@7886@1અેતસ્યા િવરહ વરઃ કરતલ પશઃ પર ક્ષ્યાે ન યઃ નગ્ધનેાિપ જનને
દાહભયતઃ પ્રસં્થપચઃ પાથસામ્ ।
MSS@7886@2િનઃશક્તીકૃતચ દનાષૈિધિવધાવ મશ્ચમ કાિરણાે લાજસ્ફાેટમમી
સુ્ફટ ત મણયાે િવશ્વેઽિપ હારસ્ર મ્॥ ૭૮૮૬॥
MSS@7887@1અેતસ્યાેન્નતસવર્કમર્કૃ તનસૈ્ત્રલાેક્યચૂડામણેઃ
શભંુબ્રહ્મપુરંદરપ્ર તયઃ તુત્યૈ ન શક્તા યિદ ।
MSS@7887@2દેવઃ પન્નગનાયકાે ભગવતી વાણી વયં ચે જડા સૈ દયર્સ્ય િન પણે
વદ કથં શક્તાે ભવને્ માનવઃ॥ ૭૮૮૭॥
MSS@7888@1અેતાં નવા બુધરકા તમુદ ક્ષ્ય વેણીમ્ અેણીદશૃાે યિદ વદ ત વદ તુ નામ ।
MSS@7888@2બ્રૂમાે વયં મખુસધુાંશસુધુા ભલાષાદ્ અ યાગતાં ભજુ ગની ં મ ણમુદ્વહ તીમ્
॥ ૭૮૮૮॥
MSS@7889@1અેતાં પ ય પુરઃસ્થલી મહ િકલ ક્ર ડાિકરાતાે હરઃ કાેદ ડને િકર િટના
સરભસં ચૂડા તરે તાિડતઃ ।
MSS@7889@2ઇત્યાક યર્ કથાદ્ભુતં િહમિનધાવદ્રાૈ સભુદ્રાપતેર્ મ દં મ દમકાિર
યને િનજયાેદાદર્ ડયાેમર્ ડનમ્॥ ૭૮૮૯॥
MSS@7890@1અેતાં િવલાેકય તનૂદિર તામ્રપણ મ્ અ ભાેિનધાૈ િવ તશુ ક્તપુટાેદૃ્ધતાિન ।
MSS@7890@2યસ્યાઃ પયાં સ પિરણાિહષુ હારમૂત્યાર્ વામભ્રવુાં પિરણમ ત પયાેધરેષુ
॥ ૭૮૯૦॥
MSS@7891@1અેતાં છન દ્મ યિદ તન્મમ િવતને શ ઢસ્ય િક નુ યિદ સ વથ
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ગાપેતેઃ િકમ્ ।
MSS@7891@2આસે પ્રસાયર્ યિદ ત જનતા હસ ત ભારૈગુર્ણૈશ્ચ ષણૈશ્ચ હલા
શ્રમાે મે॥ ૭૮૯૧॥
MSS@7892@1અેતાં તે ભ્રમરાૈઘનીલકુિટલાન્ બધ્ના મ િક કુ તલાન્ િક યસ્યા મ
મધૂકપા ડુમધુરે ગ ડઽેત્ર પત્રાવલીમ્ ।
MSS@7892@2િક ચા મન્ વ્યપનીય બ ધન મદં પઙે્ક હાણાં દલત-્ કાષેશ્રીમુ ષ
સવર્ ચત્તહિરણસ્યારાપેયા મ તને॥ ૭૮૯૨॥
MSS@7893@1અેતાઃ કરાે પીિડતવાિરધારા દપાર્ત્ સખી ભવર્દનષેુ સક્તાઃ ।
MSS@7893@2વકે્રતરાગ્રૈરલકૈ ત યશ્ ચૂણાર્ ણાન્ વાિરલવાન્ વમ ત॥ ૭૮૯૩॥
MSS@7894@1ઉદ્બ ધકેશ યુતપ ત્રલખેાે િવશ્લે ષમુક્તાફલપ ત્રવેષ્ટઃ ।
MSS@7894@2મનાેજ્ઞ અેવ પ્રમદામખુાનામ્ અ ભાેિવહારાકુ લતાેઽિપ વષેઃ॥ ૭૮૯૪॥
MSS@7895@1અેતાઃ કાનિપ મ ડય ત પુ ષાન્ નાનાિવધૈભૂર્ષણૈર્ અેતાઃ કાનિપ વ ચય ત
ચ જનાન્ મ યાવચાે ભઃ પનુઃ ।
MSS@7895@2અેતા વૈ રમય ત કાનિપ વરાન્ ભાવૈમર્નાે ે કટૈઃ વા ત ભ્રા ત કરાે ષ
િક બત મુધા નાર ષુ હાદ િહ તત્॥ ૭૮૯૫॥
MSS@7896@1અેતાઃ પિઙ્કલકૂલ ઢનલદ ત બક્વણ ક બવઃ
ક્ર ડ કકર્ટચક્રવાલિવદલ જ બાલતાેયાિવલાઃ ।
MSS@7896@2હૃ લખંે જનય ત્યનપૂસિરતામુત્તુ ડગ ડૂપદા-ે ક ણર્ ક્લન્ન દાે
નદસ્થપુિટતપ્રા તા તટ ભૂમયઃ॥ ૭૮૯૬॥
MSS@7897@1અેતાઃ પ્રફુ લકમલાે પલવક્ત્રનતે્રા ગાપેાઙ્ગનાઃ કનકચ પકપુ પગાૈરાઃ ।
MSS@7897@2નાનાિવરાગવસના મધુરપ્રલાપાઃ ક્ર ડ ત વ યકુસમુાકુલકેશહ તાઃ॥ ૭૮૯૭॥
MSS@7898@1અેતાઃ શાદૂર્લહેલાદ લત ગકુલવ્યક્તરક્તા ભ ષક્ત-

માપીઠા વાદલુ ધસુ્ફટતરકલહસ્ફારફ્ અેર ડચ ડાઃ ।
MSS@7898@2વે લિન્નમાકવ લીવલયિનગિડતાનાેકહક્રાેડનીડ-
ક્ર ડિન્નઃશકૂઘૂકવ્ય તકરમખુરા ભૂમયાે ભીષય ત॥ ૭૮૯૮॥
MSS@7899@1અેતાઃ સ પ્ર ત ગભર્ગાૈરવભરાદ્ રાજ્ઞાેઽવરાેધાઙ્ગનાઃ કા તારેષુ પલાિયતું
બત કથં પદ્ યાં ભવેયુઃ ક્ષમાઃ ।
MSS@7899@2ઇ થં ચેત સ સિંવભાવ્ય સદયં વૈકુ ઠક ઠ રવ વન્નાદાવ લ ભઃ
સખી ભિરવ િક તદ્ગભર્પાતઃ કૃતઃ॥ ૭૮૯૯॥
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MSS@7900@1અેતાઃ સત્યિવહીના ધનલવલીનાઃ સખુક્ષણાધીનાઃ ।
MSS@7900@2વે યા િવશ ત હૃદયં મખુમધુરા િનિવચારાણામ્॥ ૭૯૦૦॥
MSS@7901@1અેતાઃ સતુનુ મખંુ તે સખ્યઃ પ ય ત હેમકૂટગતાઃ ।
MSS@7901@2પ્રત્યાગતપ્રસાદં ચ દ્ર મવાપે લવાન્ મુક્તમ્॥ ૭૯૦૧॥
MSS@7902@1અેતાઃસ્થાનપિરગ્રહેણ શવયાેરત્ય તકા ત શ્રયઃ પ્રાલેયાચલમખેલાવનભવુઃ
પુ ણ ત નતે્રાે સવમ્ ।
MSS@7902@2વ્યાવ ગદ્બલવૈિરવારણવરપ્રત્યગ્રદ તાહ ત-
શ્વભ્રપ્રસ્રવદભ્ર સ ધુસવનપ્ર નગ્ધદેવદુ્રમાઃ॥ ૭૯૦૨॥
MSS@7903@1અેતાઃ વાથર્પરા નાયર્ઃ કેવલં વસખુે રતાઃ ।
MSS@7903@2ન તાસાં વ લભાે ય માત્ વસતુાેઽિપ સખંુ િવના॥ ૭૯૦૩॥
MSS@7904@1અેતા ગુ શ્રાે ણપયાેધર વાદ્ આત્માનમુદ્વાેઢુમશક્નવુત્યઃ ।
MSS@7904@2ગાઢાઙ્ગદૈબાર્હુ ભર સુ બાલાઃ ક્લેશાેત્તરં રાગવશાત્ લવ તે॥ ૭૯૦૪॥
MSS@7905@1અેતાદશૃે ક લયુગેઽિપ શતષેુ ક શ્ચજ્ તાદરાે જગ ત યઃ શ્રુ તમાગર્ અેવ ।
MSS@7905@2યત્ િક ચદાચરતુ પાત્રમસાૈ તુતીનાં શ્લાઘ્યં મતાપમિપ િક ન
મરાૈ સરશ્ચેત્॥ ૭૯૦૫॥
MSS@7906@1અેતાિન ક્રતુ ષ્ઠવેિદિવલુઠ દ્વપ્રા ણ વાતપ્રમી- ચ્છન્નાપેા તત ણ
પ ય દધતે પુ યાશ્રમા ણ શ્રયમ્ ।
MSS@7906@2યા યુિ ક્ષ ય મનઃ પરા ચ ત પરં નારાયણારાધન-
શ્રદ્ધામાેિદતમેકદૈવ ધિનકદ્વારે ચ દારેષુ ચ॥ ૭૯૦૬॥
MSS@7907@1અેતાિન તાિન નવયાવૈનગિહતાિન મષ્ટાન્નપાનશયનાસનલા લતાિન ।
MSS@7907@2હારાધર્હારમ ણમ ડતભષૂણાિન ભૂમાૈ પત ત િવલુઠ ત કલવેરા ણ
॥ ૭૯૦૭॥
MSS@7908@1અેતાિન તાિન હરનતે્ર શ ખપ્રબ ધ- દગ્ધ મરવ્રણિવનાશરસાયનાિન ।
MSS@7908@2કેષાં ન િવ મયકરા ણ િનત બનીનાં િવશ્વ પ્રયા ણ નયનાધર્િવલાેિકતાિન
॥ ૭૯૦૮॥
MSS@7909@1અેતાિન તા યાપ તતાિન કાલે ભાગ્યક્ષયાન્ િન ફલમુદ્યમાિન ।
MSS@7909@2તુરઙ્ગમસ્યવે રણે િન ત્તે નીરાજનાકાૈતુકમઙ્ગલાિન॥ ૭૯૦૯॥
MSS@7910@1અેતાિન િનઃસહતનાેરસમ જસાિન શૂ યં મનઃ િપશનુય ત ગતાગતાિન ।
MSS@7910@2અેતે ચ તીરતરવઃ પ્રથય ત તાપમ્ આલ બતાે જ્ઝતપિરગ્લિપતૈઃ પ્રવાલૈઃ
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॥ ૭૯૧૦॥
MSS@7911@1અેતાિન બાલધવલ પ્રિવહાય કામં ગાેષ્ઠાઙ્ગણે તરલતણર્કચે ષ્ટતાિન ।
MSS@7911@2સ્ક ધં િનધેિહ ધુિર પવૂર્ધુર ણમુક્તાે નેતવ્યતામપુગતાેઽ ત તવષૈ
ભારઃ॥ ૭૯૧૧॥
MSS@7912@1અેતાિન મમ પદ્યાિન પિઠ વા યઃ સભાં ગતઃ ।
MSS@7912@2સ સદા પજૂ્યતે રાજ્ઞા સદ્ધમા ગણૈિરવ॥ ૭૯૧૨॥
MSS@7913@1અેતાિન િવશ તપદા યાચિર ય ત યાે નરઃ ।
MSS@7913@2સ જે ય ત િરપનૂ્ સવાર્ન્ કલ્યાણશ્ચ ભિવ ય ત॥ ૭૯૧૩॥
MSS@7914@1અેતા િન ષક્તરજતદ્રવસિંનકાશા ધારા જવને પ તતા જલદાેદરે યઃ ।
MSS@7914@2િવદ્યુત્ પ્રદ પ શખયા ક્ષણનષ્ટદષૃ્ટાશ્ છન્ના ઇવા બરપટસ્ય દશાઃ
પત ત॥ ૭૯૧૪॥
MSS@7915@1અેતાિન સવર્દા તસ્ય ન ય તે તતઃ પરમ્ ।
MSS@7915@2સ્ત્રીસઙ્ગં વજર્યેદ્ યત્નાદ્ બ દંુ રક્ષેત્ પ્રયત્નતઃ ।
MSS@7915@3આયુઃક્ષયાે બ દુનાશાદ્ અસામ ય ચ યતે॥ ૭૯૧૫॥
MSS@7916@1અેતાન્ ગુણાં તાત મહાનુભાવાન્ અેકાે ગુણઃ સશં્રયતે પ્રસહ્ય ।
MSS@7916@2રા યદા સ કુ તે મનુ યં સવાર્ન્ ગુણાનષે ગુણાેઽ તભા ત॥ ૭૯૧૬॥
MSS@7917@1અેતા યિનગ્ હીતાિન વ્યાપાદિયતુમ યલમ્ ।
MSS@7917@2અિવધેયા ઇવાદા તા હયાઃ પ થ કુસાર થમ્॥ ૭૯૧૭॥
MSS@7918@1અેતા યવ તીશ્વરપાિર ત- તાિન તારાપ તપા ડુરા ણ ।
MSS@7918@2સ પ્રત્યહં પ યત િદગ્વધનૂાં યશઃપ્રસનૂા યવતંસયા મ॥ ૭૯૧૮॥
MSS@7919@1અેતા યહાિન િકલ ચાતકશાવકેન નીતાિન ક ઠકુહર સ્થત િવતને ।
MSS@7919@2તસ્યા થનાે જલદ પૂરય વા છતાિન મા ભૂત્ વદેકશરણસ્ય બત
પ્રમાદઃ॥ ૭૯૧૯॥
MSS@7920@1અેતા યવે તુ બ ધાય સપ્ત સૂ મા ણ સવર્દા ।
MSS@7920@2ભૂરાદ નાં િવરાગાેઽત્ર સભંવેદ્ ય તુ મુક્તયે॥ ૭૯૨૦॥
MSS@7921@1અેતા યાઃ પ્રેક્ષસે લ મી છ ત્રચામરચ ચલાઃ ।
MSS@7921@2 વ અેષ મહાબુદ્ધે િદનાિન ત્રી ણ પ ચ ચ॥ ૭૯૨૧॥
MSS@7922@1અેતા રાવણ મૂતાદ્ બાણધારા િવિનઃ તાઃ ।

msubhsall.pdf 715



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@7922@2િવભા ત રામમાસાદ્ય વાિરધારા વષં યથા॥ ૭૯૨૨॥
MSS@7923@1અેતાવચ્છક્યમ મા ભવર્ક્તું વં ગુણવાિન ત ।
MSS@7923@2રત્નાકરસ્ય રત્નાૈઘપિરચ્છેદે તુ કે વયમ્॥ ૭૯૨૩॥
MSS@7924@1અેતાવ જન્મસાફલ્યં દેિહના મહ દેિહષુ ।
MSS@7924@2પ્રાણૈરથિધયા વાચા શ્રેય અેવાચરેત્ સદા॥ ૭૯૨૪॥
MSS@7925@1અેતાવ જન્મસાફલ્યં યદનાયત્ત ત્તતા ।
MSS@7925@2યે પરાધીનતાં યાતા તે વૈ વ ત કે તાઃ॥ ૭૯૨૫॥
MSS@7926@1અેતાવતા ન વનુમેયશાે ભ કા ચીગુણસ્થાનમિન દતાયાઃ ।
MSS@7926@2આરાેિપતં યદ્ ગિરશને પશ્ચાદ્ અન યનાર કમનીયમઙ્કમ્॥ ૭૯૨૬॥
MSS@7927@1અેતાવતવૈ કાયણ મ ય વં નાે કૃતાથર્તામ્ ।
MSS@7927@2કતર્વ્યાનાં પરા કાષ્ઠા નેદાની ં િવદ્યતે ખલુ॥ ૭૯૨૭॥
MSS@7928@1અેતાવત્ સર સ સરાે હસ્ય કૃતં્ય ભ વા ભઃ સપિદ બિહિવિનગર્તં યત્ ।
MSS@7928@2સાૈર યં િવકસન મ દરાિનવાસસ્ તત્ સવ િદનકરકૃત્યમામન ત
॥ ૭૯૨૮॥
MSS@7929@1અેતાવદેવ પયાર્પં્ત ભક્ષાેરેકા તશાિયનઃ ।
MSS@7929@2ન તસ્ય મ્રયતે ક શ્ચન્ મ્રયતે સાેઽસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૭૯૨૯॥
MSS@7930@1અેતાવદેવ િહ ફલં પયાર્પં્ત જ્ઞાનસ વયુક્તસ્ય ।
MSS@7930@2યદ્યાપ સુ ન મુહ્ય ત ના યુદયે િવ મતાે ભવ ત॥ ૭૯૩૦॥
MSS@7931@1અેતાવ તં સમયમનયઃ કેસરાે સઙ્ગરઙ્ગી હૃદ્ ઙ્ગીનાં
સતતમહર વં સરઃસચંરેષુ ।
MSS@7931@2દૈવાદ મન્ મધપુ િનપતન્ કાનને કેતક નામ્ અેતાં દ નામનુભવ દશાં
ક લતઃ ક ટકેષુ॥ ૭૯૩૧॥
MSS@7932@1અેતાવાનવ્યયાે ધમર્ઃ પુ યશ્લાેકૈ પા સતઃ ।
MSS@7932@2યાે ભૂતશાેકહષાર્ યામ્ આત્મા શાેચ ત હૃ ય ત॥ ૭૯૩૨॥
MSS@7933@1અેતાવાનવે પુ ષઃ કૃતં ય મન્ ન ન ય ત ।
MSS@7933@2યાવચ્ચ કુયાર્દ યાેઽસ્ય કુયાર્દ્ બહુગુણં તતઃ॥ ૭૯૩૩॥
MSS@7934@1અેતાવાનવે પુ ષાે ય યાત્મા પ્રજે ત હ ।
MSS@7934@2િવપ્રાઃ પ્રાહુ તથા ચૈતદ્ યાે ભતાર્ સા તાઙ્ગના॥ ૭૯૩૪॥
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MSS@7935@1અેતાવાનવે પુ ષાે યદમષ યદક્ષમી ।
MSS@7935@2ક્ષમવાન્ િનરમષર્શ્ચ નવૈ સ્ત્રી ન પનુઃ પનુઃ॥ ૭૯૩૫॥
MSS@7936@1અેતાશ્ચતુષ્ટયકલા દ્વાિત્રશત્ ક્રમ તાઃ સમ તા વા ।
MSS@7936@2સસંારવ ચકાનાં િવદ્યા િવદ્યાવતામવે॥ ૭૯૩૬॥
MSS@7937@1અેતાશ્ચ દ્રાેદયેઽ મન્નિવરલમુશલાે ક્ષપેદાેલાયમાન-
નગ્ધ યામાગ્રપીન તનકલસનમ ક ઠનાલાગ્રર યાઃ ।

MSS@7937@2ઉદ્વે લદ્બાહુવ લીપ્રચ લતવલયશ્રેણયઃ પામરાણાં ગેિહ યાે
દ ઘર્ગી ત વિનજિનતસખુા ત ડુલાન્ ક ડય ત॥ ૭૯૩૭॥
MSS@7938@1અેતાશ્ચલદ્વલયસહં તમખેલાે થ- ઝંકારનપૂુરરવાહૃતરાજહંસ્યઃ ।
MSS@7938@2કુવર્ ત કસ્ય ન મનાે િવવશં ત યાે
િવત્ર તમુગ્ધહિરણીસદશૃા ક્ષપાતૈઃ॥ ૭૯૩૮॥
MSS@7939@1અેતાસુ કેતિકલતાસુ િવકા સનીષુ સાૈભાગ્યમદ્ભુતતરં ભવતી બભ ત ।
MSS@7939@2ય ક ટકૈવ્યર્ થતમાત્મવપનુર્ નંસ્ વામવે સિેવતુમપુક્રમતે દ્વરેફઃ
॥ ૭૯૩૯॥
MSS@7940@1અેતા તા િદવસા તભાસ્કરદશૃાે ધાવ ત પાૈરાઙ્ગનાઃ
સ્ક ધપ્ર ખલદંશકુા ચલ તવ્યાસઙ્ગબદ્ધાદરાઃ ।
MSS@7940@2પ્રાતયાર્તકૃષીવલાગમ ભયા પ્રાે લુત્ય વત્મર્ ચ્છદાે
હટ્ટક્ર તપદાથર્મૂલ્યકલનવ્યગ્રાઙ્ગુ લગ્ર થયઃ॥ ૭૯૪૦॥
MSS@7941@1અેતા તા મલયાપેક ઠસિરતામેણા ક્ષ રાેધાેભવુશ્ ચાપા યાસિનકેતનં
ભગવતઃ પ્રેયાે મનાજેન્મનઃ ।
MSS@7941@2યાસુ યામિનશાસુ પીતતમસાે મુક્તામયીશ્ચ દ્રકાઃ પીય તે
િવ તાે વર્ચ ચુ િવચલ ક ઠં ચકાેરાઙ્ગનાઃ॥ ૭૯૪૧॥
MSS@7942@1અેતા તુ િનઘ્ ર્ણ વને િનદર્ય વને િનત્યશઃ ।
MSS@7942@2િવશષેા ડ્યકૃત્યેન દૂષય ત કુલત્રયમ્॥ ૭૯૪૨॥
MSS@7943@1અેતા હસ ત ચ દ ત ચ કાયર્હેતાેર્ િવશ્વાસય ત ચ પરં ન ચ
િવશ્વસ ત ।
MSS@7943@2ત માન્ નરેણ કુલશીલસમ વતને નાયર્ઃ મશાનઘિટકા ઇવ વજર્નીયાઃ
॥ ૭૯૪૩॥
MSS@7944@1અેતે કબુર્િરતાતપા તત ઇતઃ સં યમાના બુદ- ચ્છેદૈઃ સ પ્ર ત
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કેતક દલ મલદ્દભાર્ તથેયાેદયાઃ ।
MSS@7944@2ગ્રામા તાેદ્ગતશા લબીજયવસાશ્લષેપ્રહૃ યન્મનાે-
ગાવેાહાયતગી તગ ભતિદશાે ર યાઃ સખે વાસરાઃ॥ ૭૯૪૪॥
MSS@7945@1અેતે િક નનુ સત્યમવે તરવશ્ચ ચ પ્રસનૂાે કરાઃ િક વા
કાનનવાિટકેયમનઘાયસ્યામમી કાેિકલાઃ ।
MSS@7945@2 ચતં્ર કુત્ર તરાેિહતા મ ધરા સા યત્ર મે પત્તનં નાનાિનઝર્રવૈભવં
કુત ઇદં સદ્યઃ સમનુ્મી લતમ્॥ ૭૯૪૫॥
MSS@7946@1અેતે કૂચર્કચાઃ સકઙ્કણરણ કણાર્ટસીમ તની- હ તાકષર્ણલા લતાઃ
પ્ર તિદનં પ્રાપ્તાઃ પરામુન્ન તમ્ ।
MSS@7946@2તેઽમી સ પ્ર ત પાિપનાિપતકરભ્રા ય રપ્રાનન- ણાઃ ક્ષાે ણતલે
પત ત પિરતઃ કૢપ્તાપરાધા ઇવ॥ ૭૯૪૬॥
MSS@7947@1અેતે કેતકધૂ લધૂસર ચઃ શીતદ્યુતેરંશવઃ પ્રાપ્તાઃ સ પ્ર ત પ શ્ચમસ્ય
જલધે તીરં જરાજજર્રાઃ ।
MSS@7947@2અ યેતે િવકસ સરાે હવનીદકૃ્પાતસભંાિવતાઃ પ્રાચીરાગમુદ રય ત
તરણે તા યભાજઃ કરાઃ॥ ૭૯૪૭॥
MSS@7948@1અેતે કેતકસૂ ચસાૈરભજુષઃ પાૈરપ્રગ ભાઙ્ગના-
વ્યાલાેલાલકવ લર િવલુલનવ્યા પેભુક્તાનનાઃ ।
MSS@7948@2િકચાેિન્નદ્રકદ બકુડ્મલકુટ ધૂલીલુઠ ષટ્પદ- વ્યૂહવ્યાહૃ તહાિરણાે
િવરિહણઃ કષર્ ત વષાર્િનલાઃ॥ ૭૯૪૮॥
MSS@7949@1અેતેઽ ણાજેર્નય ત કામિવ જં સીતાિવયાેગે ઘના વાતાઃ શીકિરણાેઽિપ
લ મણ દૃઢં સતંાપય ત્યેવ મામ્ ।
MSS@7949@2ઇ થં દ્ધપરંપરાપિરણતૈયર્ મન્ વચાે ભમુર્નીન્ અદ્યા યનુ્મનય ત
કાનનશકુાઃ સાેઽયં ગિરમાર્લ્યવાન્॥ ૭૯૪૯॥
MSS@7950@1અેતે ચ દ્ર શલાસમુચ્ચયમયાશ્ચ દ્રાતપપ્રસુ્ફરત-્
સવાર્ઙ્ગીણપયઃપ્ર ત્તસિરતાે ઝા કુવર્તે પવર્તાઃ ।
MSS@7950@2યષેામનુ્મદ ગ ક શ ખિન પ્રસ્થે નમે સ્થતાઃ યામા
મેઘગભીરગદ્ગદ ગરઃ ક્ર દ ત કાેયષ્ટયઃ॥ ૭૯૫૦॥
MSS@7951@1અેતે ચાંશકલાઃ પુંસઃ કૃ ણ તુ ભગવાન્ વયમ્ ।
MSS@7951@2ઇ દ્રાિરવ્યાકુલં લાેકં ડય ત યુગે યુગે॥ ૭૯૫૧॥
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MSS@7952@1અેતે ચા યે ચ બહવઃ પ્રયાેગાઃ પારદાિરકાઃ ।
MSS@7952@2દેશે દેશે પ્રવતર્ તે રાજ ભઃ સ પ્રવ તતાઃ॥ ૭૯૫૨॥
MSS@7952@1ન વવેૈતાન્ પ્રયુ ત રા લાેકિહતે રતઃ ।
MSS@7952@2િનગ્ હીતાિરષડ્વગર્ તથા િવજયતે મહીમ્॥ ૭૯૫૨॥
MSS@7954@1અેતે ચા યે ચ બહવાે દાષેાઃ પ્રાદુભર્વ ત્યુત ।
MSS@7954@2 પતાૈ માદર્વાપેેતે હષુર્લે ચ યુિધ ષ્ઠર॥ ૭૯૫૪॥
MSS@7955@1અેતે ચાપી દ્રતુલ્યાઃ ક્ષ તપ તતનયા ભીમસનેાજુર્નાદ્યાઃ શરૂાઃ સત્યપ્ર તજ્ઞા
િદનકર ચયઃ કેશવનેાપેગૂઢાઃ ।
MSS@7955@2તે દષૃ્ટા પાત્રહ તા જગ ત કૃપણવદ્ ભૈક્ષચયાર્નુયાતાઃ કઃ શક્તાે
ભાલપટે્ટ િવિધકર લ ખતાં કમર્રેખાં પ્રમાષુ્ટર્મ્॥ ૭૯૫૫॥
MSS@7956@1અેતે ચૂતમહી હાેઽ યિવરલૈધૂર્માિયતાઃ ષટ્પદૈર્ અેતે પ્ર વ લતાઃ
સુ્ફટ કસલયાેદ્ભેદૈરશાેકદુ્રમાઃ ।
MSS@7956@2અેતે િકશકુશા ખનાેઽિપ મ લનૈરઙ્ગાિરતાઃ કુડ્મલૈઃ કષં્ટ િવશ્રમયા મ
કુત્ર નયને સવર્ત્ર વામાે િવિધઃ॥ ૭૯૫૬॥
MSS@7957@1અેતે ણર્કુલાય લજિટલાઃ પાંસૂ કરાક ષણઃ
શાખાક પિવહ તદુઃસ્થિવહગાનાક પય ત ત ન્ ।
MSS@7957@2હેલા દાે લતન તતાે જ્ઝતહતવ્યાઘિટ્ટતાને્મૂ લત- પ્રાેિ ક્ષપ્તભ્ર મતૈઃ
પ્રપાપટલકૈઃ ક્ર ડ ત ઝ ઝાિનલાઃ॥ ૭૯૫૭॥
MSS@7958@1અેતે તે ગિરકૂટસઘંટ શલાસઘંટ્ટશીણાર્ ભસઃ
પ્રેઙ્ખચ્ચામરચા સીકરકણ મેરા દર િનઝર્રાઃ ।
MSS@7958@2ય પાતષેુ િનકુ જકુ જરમખુભ્ર ય ણાલાઙુ્કર- ગ્રાસાેદ્ગ્ર થતટં
રટ ત પિરતઃ ક ઠ રવા ભૈરવમ્॥ ૭૯૫૮॥
MSS@7959@1અેતે તે િદવસા િવયાે ગગુરવઃ પૂરાે લસ સ ધવાે િવ ય યામપયાેદનીલનભસાે
નીપાજુર્નામાેિદનઃ ।
MSS@7959@2આસન્નપ્રસવાલસાં સહચર માલાેક્ય નીડા થની ં
ચ ચપુ્રા તિક લ જસચંયપરઃ કાકાેઽિપ યે વાકુલઃ॥ ૭૯૫૯॥
MSS@7960@1અેતે તે િદવસા ત અેવ તરવ તાશ્ચ પ્રગ ભ સ્ત્રયસ્ તચ્ચવૈામ્રવનં
સકાેિકલ તં સયંે સચ દ્રા િનશા ।
MSS@7960@2વાતઃ સાેઽિપ ચ દ ક્ષણાે તહરઃ સાેઽયં વસ તાિનલાે હા તા ય િવના
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વયાદ્ય સકલં પાલાલભારાયતે॥ ૭૯૬૦॥
MSS@7961@1અેતે તે દુર તક્રમક્રમ મલદ્ધમા મમમર્ ચ્છદઃ કાદ બેન ર ેભરેણ
કકુભાે ધ ત જ ઝાિનલાઃ ।
MSS@7961@2ગાઢાર ભિન દ્ધનીરદઘટાસઘંટ્્ટ અનીલીભવદ્-
વ્યાેમક્રાેડકટાહપાતુકપયાવેેણીકણગ્રાિહણઃ॥ ૭૯૬૧॥
MSS@7962@1અેતે તે પુરતાે મ સ્થલભવુઃ પ્રાેચ્ચ ડદાવાનલ-
વાલાલીઢકઠાેરસરૂિકરણ લુષ્ટચ્છદાઃ શા ખનઃ ।

MSS@7962@2તાનેતાનવધીયર્ ખન્નવપુષાે દુઃશીલઝ ઝાિનલ- ક્ર ડા ભનર્ પયાેદ
ગ તુમુ ચતં વેલા ભ ષક્તદુ્રમાન્॥ ૭૯૬૨॥
MSS@7963@1અેતે તે મલયાિદ્રક દરજુષ તચ્છા ખશાખાવલી-
લીલાતા ડવસ પ્રદાનગુરવશ્ચેતાેભવુાે બા ધવાઃ ।
MSS@7963@2ચૂતાને્મત્તમધવુ્રતપ્રણિયનીહુઙ્કારઝઙ્કાિરણાે હા કષં્ટ પ્રસર ત
પા થયવુતી વદુ્રહાે વાયવઃ॥ ૭૯૬૩॥
MSS@7964@1અેતે વદ્વદનાનુકાિર ચયાે રાકાસધુાંશ્વાદયાે ની વા તે મરણં દહ ત
બત મામ તઃસુ્ફર ત્યા તવ ।
MSS@7964@2 વં વા મ ય સ ત જહીિહ જિહ વા નેદં પનુઃ સાપં્રતં ય વ પિધ ભરેવ
મદર્ય સ મામેતજૈર્ઘ યૈઃ પ્રયે॥ ૭૯૬૪॥
MSS@7965@1અેતે દિરદ્ર શશવ તનુ ણર્ક થાં સ્ક ધે િનધાય મ લનાં પુલકાકુલાઙ્ગાઃ ।
MSS@7965@2સયૂર્સુ્ફર કરકર બત ભ ત્તદેશ- લાભાય શીતસમયે ક લમાચર ત
॥ ૭૯૬૫॥
MSS@7966@1અેતને બદ્ધબ લના સકંાેચમવા ય દ્ધદેહેન ।
MSS@7966@2યાતં હિરણવે મયા દ્વત્રા ણ પદાિન કૃચ્છ્ર ેણ॥ ૭૯૬૬॥
MSS@7967@1અેતે ન તતમાૈલયાે ગુણગણપ્ર તાવના ભમર્ણેર્ ય તાં વ ણ ે વયં તુ
કનક વ ક તવૈતા લકાઃ ।
MSS@7967@2તે ચા લાનમખુને હ ત ભવતા દાહ ચ્છદા વેદનામ્ અઙ્ગીકૃત્ય
નરે દ્રશખેરસખુાસીનાઃ િક્રય તે યતઃ॥ ૭૯૬૭॥
MSS@7968@1અેતે નીવારવપ્રાઃ થુકુસમુસ મ પાવર્તઃ ક દરાેઽયં દેવીયં જહ્નપુુત્રી
સક તલશિયતઃ શા તિનઃશઙ્કરઙ્કઃ ।
MSS@7968@2કા તારે દભર્દૂવાર્ચયશુ ચિન વચઃ માતર્માવતર્ય ત બ્રહ્માણાે
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દુિવપાકગ્રહગહનતયા યા મની ગ કાઃ॥ ૭૯૬૮॥
MSS@7969@1અેતે નૂતનચૂતકાેરકઘનગ્રાસા તરેક ભવત્- ક ઠ વાનજુષાે હર ત
હૃદયં મ યવેનં કાેિકલાઃ ।
MSS@7969@2યષેામ ક્ષિનભને ભા ત ભગવદ્ભૂતેશનતે્રાનલ-
વાલા લકરા લતાસમશરાઙ્ગારસુ્ફ લઙ્ ગા ઇમે॥ ૭૯૬૯॥

MSS@7970@1અેતનેાે કૃત્તક ઠપ્ર તસભુટનટાર ધનાટ ાદ્ભુતાનાં કષં્ટ દ્રષ્ટૈવ
નાભૂદ્ ભુિવ સમરસમાલાેિકલાેકા પદેઽિપ ।
MSS@7970@2અશ્વૈર વૈરવેગૈઃ કૃતખુરખુરલીમઙ્ક્ષિુવ દ્યમાન-
મા ષ્ઠાે ત્તષ્ઠદ ધંકરણરણ ધુરારે ધારા ધકારાત્॥ ૭૯૭૦॥
MSS@7971@1અેતે પ ચદશાનથાર્ હ્યથર્મૂલા મતા ણામ્ ।
MSS@7971@2ત માદનથર્મથાર્ખ્યં શ્રેયાેઽથ દૂરત ત્યજેત્॥ ૭૯૭૧॥
MSS@7972@1 ભદ્ય તે ભ્રાતરાે દારાઃ િપતરઃ સહૃુદ તથા ।
MSS@7972@2અેકા નગ્ધાઃ કાિક ણના સદ્યઃ સવઽરયઃ કૃતાઃ॥ ૭૯૭૨॥
MSS@7973@1અથના પીયસા હ્યેતે સરં ધા દ પ્તમ યવઃ ।
MSS@7973@2ત્યજ ત્યાશુ ધાે ઘ્ન ત સહસાે જ્ય સાૈહૃદમ્॥ ૭૯૭૩॥
MSS@7974@1અેતે પ લપુરિ ધ્રિનભર્રજલક્ર ડાહૃતા ભઃકણ-

ક્ષાેદક્ષા લતલગ્ પા થવિનતાિનઃશ્વાસતીવ્રાતપાઃ ।
MSS@7974@2વા ત વૈરિવહારકુ જરકર ચ્છદ્રાેદરાઘૂણર્ન-
પ્રાર ધાેચ્ચ દઙ્ગનાદમખુરા તાપીિનકુ િનલાઃ॥ ૭૯૭૪॥
MSS@7975@1અેતે પ લીપિર ઢવધપૂ્રાૈઢક દપર્કે લ-
ક્લ ય પીન તનપિરસર વેદસ પ દ્વપક્ષાઃ ।
MSS@7975@2વા ત વૈરં સર સ સર સ ક્રાેડદંષ્ટ્ર ાિવમદર્-
ત્રુટ દુ્ગ દ્રાપિરમલગુણગ્રાિહણાે ગ ધવાહાઃ॥ ૭૯૭૫॥
MSS@7976@1અેતે પાટ રવાટ નવિવટપનટ લાસ્ય શક્ ષા તદક્ષા
દાેલાખેલ પુરંધ્રીશ્રમજલક ણકા લપા તપ્રત્ આનાઃ ।
MSS@7976@2સાૈર યાદાપતદ્ ભમર્ધુકરપટલૈઃ ષ્ઠતાેઽનપુ્રયાતાઃ કામાગ્ ેઃ
સ્ફારધા યાઃ પ થકકુલવધૂબદ્ધવૈરાઃ સમીરાઃ॥ ૭૯૭૬॥
MSS@7977@1અેતે પુરઃ સરુ ભકાેમલહાેમધૂમ- લખેાિનપીતનવપ લવશાે ણમાનઃ ।
MSS@7977@2પુ યાશ્રમાઃ શ્રુ તસમાેિહતસામગી ત- સાકૂતિનશ્ચલકુરઙ્ગકુલાઃ સુ્ફર ત
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॥ ૭૯૭૭॥
MSS@7978@1અેતે પ્રશ તતરવાે દ તધાવનકમર્ ણ ।
MSS@7978@2ક ટિકક્ષીર ક્ષાે થદ્વાદશાઙ્ગુલમ્ અવ્રણમ્॥ ૭૯૭૮॥
MSS@7979@1અેતે બહુિવધાઃ શાેકા િવલાપ િદતે તથા ।
MSS@7979@2વજર્નીયા િહ ધીરેણ સવાર્વસ્થાસુ ધીમતા॥ ૭૯૭૯॥
MSS@7980@1અેતે મેકલક યકાપ્રણિયનઃ પાતાલમૂલ શઃ સતં્રાસં જનય ત
િવ ય ભદુરા વારાં પ્રવાહાઃ પુરઃ ।
MSS@7980@2લીલાને્મૂ લતન તતપ્ર તહતવ્યાવ તતપે્રિરત-
ત્યક્ત વીકૃતિનહ્નતુપ્રચ લતપ્રાેદૂ્ધતતીરદુ્રમાઃ॥ ૭૯૮૦॥
MSS@7981@1અેતે લ મણ નક િવરિહણં માં ખેદય ત્ય બુદા મમાર્ણીવ ચ
ઘટ્ટય ત્યલમમી કૂ્રરાઃ કદ બાિનલાઃ ।
MSS@7981@2ઇ થં વ્યાહૃતપવૂર્જન્મિવરહાે યાે રાધયા વી ક્ષતઃ સે ય શિઙ્કતયા
સ વઃ સખુયતુ વ ાયમાનાે હિરઃ॥ ૭૯૮૧॥
MSS@7982@1અેતે વયં તનુધનાઃ કૃપણેયમવુ દ નાઃ શતં દુ ચ િવ તરય ત
વાચઃ ।
MSS@7982@2તદ્ ભ્રાતરઃ શકુિનફેરવસારમેયા ઢાૈક વમેતદહહ સુ્ફટતુ ક્ષણને
॥ ૭૯૮૨॥
MSS@7983@1અેતે વયમમી દારાઃ ક યેયં કુલ િવતમ્ ।
MSS@7983@2બ્રૂત યનેાત્ર વઃ કાયર્મ્ અનાસ્થા બાહ્યવ તષુુ॥ ૭૯૮૩॥
MSS@7984@1અેતે વ યકરાપેાયા દુજર્ને િન ફલાઃ તાઃ ।
MSS@7984@2ત સિંનિધ ત્યજેત્ પ્રાજ્ઞઃ શક્ત તં દ ડતાે જયેત્ ।
MSS@7984@3છલભૂતૈ તુ તદૂ્રપૈ પાયૈરે ભરેવ વા॥ ૭૯૮૪॥
MSS@7985@1અેતે વામિવલાેચનાકુચસખૈઃ સાેઢવ્યશીતાતર્યઃ પ્રાપ્તાઃ પ શ્ચમસૈ ધવસ્ય
મ તઃ પ્રેમ ચ્છદાે વાસરાઃ ।
MSS@7985@2યત્રાપાસ્ય પુરાણપઙ્કજમયં દેવઃ સશ ◌ૃઙ્ગારભૂર્ આદત્તે
નવકુ દકુડ્મલ શખાિનમાર્ણમ યદ્ ધનુઃ॥ ૭૯૮૫॥
MSS@7986@1અેતે વાિરકણાન્ િકર ત પુ ષાન્ વષર્ ત ના ભાેધરાઃ શલૈાઃ
શાદ્વલમુદ્વમ ત ન વમ ત્યેતે પનુનાર્યકાન્ ।
MSS@7986@2ત્રૈલાેક્યે તરવઃ ફલાિન સવુતે નવૈારભ તે જનાન્ ધાતઃ કાતરમાલપા મ
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કુલટાહેતાે વયા િક કૃતમ્॥ ૭૯૮૬॥
MSS@7987@1અેતે વૈયાકરણપશવઃ વીયમાયુ ર્થવૈ પ્રાજ્ઞંમ યાઃ શ્રવણકટુ ભઃ
શ દ લૈઃ ક્ષપ ત ।
MSS@7987@2શશ્વ કા તાધરમધુરતાવણર્નં કુવર્તાં નસ્ વાશીવાર્દૈિરહ સહૃદયાઃ
પ્રત્યહં વધર્ય તે॥ ૭૯૮૭॥
MSS@7988@1અેતે વ્યાેમિન શાષેય ત હિરણત્રાસા ચ્ચરં ચીવરે સં યાકમર્િવધાૈ
કમ ડલુ મમે પ ય ત િરક્તં તમ્ ।
MSS@7988@2 ભક્ષ તે ચ ફલા યમી કરપુટ પાત્રેણ ચાનાેકહાન્ અેષામઘર્િવધાૈ ચ
સિંનિધગતાઃ પુ ય ત્યકા ડે લતાઃ॥ ૭૯૮૮॥
MSS@7989@1અેતે શારદકાૈમુદ કુલભવુઃ ક્ષીરાેદધેઃ સાેદરાઃ શષેાહેઃ સહૃુદાે
િવિનદ્રકુમુદશ્રેણીમહઃસ્રાિવણઃ ।
MSS@7989@2શીતાંશાેઃ સહપાંશખુેલનસખાઃ વઃ સ ધુસબં ધનઃ
પ્રાલેયાચલબ ધવ તવ ગુણાઃ કૈનહ કણાર્િપતાઃ॥ ૭૯૮૯॥
MSS@7990@1અેતષેાં નવચક્રાણામ્ અેકૈકં યાયતાે મનુેઃ ।
MSS@7990@2 સદ્ધયાે મુ ક્તસિહતાઃ કરસ્થાઃ સ્યુિદને િદને॥ ૭૯૯૦॥
MSS@7991@1અેતષેામનુકૂલાે દ ક્ષણ ષ્ટાૈ શઠશ્ચે ત ।
MSS@7991@2ભેદચતુષ્ટયમષેાં વદા યુદાહરણમેકૈકમ્॥ ૭૯૯૧॥
MSS@7992@1અેતષેુ હા ત ણમા તધૂયમાન- દાવાનલૈઃ કવ લતષેુ મહી હેષુ ।
MSS@7992@2અ ભાે ન ચે જલદ મુ ચ સ મા િવમુ ચ વજં્ર પનુઃ ક્ષપ સ િનદર્ય
કસ્ય હેતાેઃ॥ ૭૯૯૨॥
MSS@7993@1અેતે સતંત જ્યમાનચણકામાેદપ્રધાના મનઃ
ક યર્ ત્યૂષરસિંનવેશજરઠચ્છાયાઃ સ્થલીગ્રામકાઃ ।
MSS@7993@2તા યા તશયાગ્રપામરવધૂસાે લાસહ તગ્રહ-
ભ્રા ય પીવરય ત્રકઘ્વિનરસદ્ગ ભીરગેહાેદરાઃ॥ ૭૯૯૩॥
MSS@7994@1અેતે સ પ્ર ત વૈમનસ્યમિનશં િનઃશઙ્કમાત વતે
કા તારસ્થલપ દ્મનીપિરમલૈરાન દતે દ દરાઃ ।
MSS@7994@2ઉન્મીલ સહકારકાનનતટ વાચાલપુંસ્કાેિકલ-
વાનાકણર્નકાંિદશીકપ થકાવસ્ક દનાે વાસરાઃ॥ ૭૯૯૪॥
MSS@7995@1અેતે સમુ લસદ્ભાસાે રાજ તે કુ દકાેરકાઃ ।
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MSS@7995@2શીતભીતા લતાકુ દમ્ આ શ્રતા ઇવ તારકાઃ॥ ૭૯૯૫॥
MSS@7996@1અેતે નગ્ધતમા ઇ ત મા મા દ્રષેુ કુ ત િવશ્વાસમ્ ।
MSS@7996@2 સદ્ધાથાર્નામષેાં નેહાેઽ યશ્રૂ ણ પાતય ત॥ ૭૯૯૬॥
MSS@7997@1અેતે િહ કામક લતાઃ પિરમલલીના લવલયહંુકારૈઃ ।
MSS@7997@2સૂ ચતદાનાઃ કિરણાે બ ય તે ક્ષપ્રમબલા ભઃ॥ ૭૯૯૭॥
MSS@7998@1અેતે િહ ગુણાઃ પઙ્કજ સ તાેઽિપ ન તે પ્રકાશમાયા ત ।
MSS@7998@2ય લ મીવસતે તવ મધપુૈ પભજુ્યતે કાેશઃ॥ ૭૯૯૮॥
MSS@7999@1અેતે િહ વા શ્ચદ્ભાવા ભવે ભાવનયા િહતાઃ ।
MSS@7999@2બ્રહ્મણઃ ક લતાકારાઃ સહસ્રાયુતકાેિટશઃ॥ ૭૯૯૯॥
MSS@8000@1અેતે િહ દેહદાહાદ્ િવરહા ઇવ દુઃસહા ભષજઃ ।
MSS@8000@2ગ્રી મિદવસા ઇવાેગ્રા બહુ ણાઃ શાષેય ત્યેવ॥ ૮૦૦૦॥
MSS@8001@1અેતે િહ િવદ્યુદુ્ગણબદ્ધકક્ષા ગ ઇવા યાે યમ ભદ્રવ તઃ ।
MSS@8001@2શક્રાજ્ઞયા વાિરધરાઃ સધારા ગાં યર વવે સમુદ્ધર ત॥ ૮૦૦૧॥
MSS@8002@1અેતે િહ સમપુાસીના િવહગા જલચાિરણઃ ।
MSS@8002@2નાવગાહ ત સ લલમ્ અપ્રગ ભા ઇવાહવભ્॥ ૮૦૦૨॥
MSS@8003@1અેતૈઃ િપષ્ટતમાલવણર્કિનભૈરા લપ્તમ ભાેધરૈઃ સસંક્તૈ પવી જતં
સરુ ભ ભઃ શીતૈઃ પ્રદાષેાિનલૈઃ ।
MSS@8003@2અેષા ભાેદસમાગમપ્રણિયની વચ્છ દમ યાગતા રક્તા કા ત મવા બરં
પ્રયતમા િવદ્યુત્ સમા લઙ્ગ ત॥ ૮૦૦૩॥
MSS@8004@1અેતૈરાદ્રર્તમાલપત્રમ લનૈરાપીતસયૂ નભાે વ મીકાઃ શરતાિડતા ઇવ
ગ ઃ સીદ ત ધારાહતાઃ ।
MSS@8004@2િવદ્યુત્ કા ચનદ િપકેવ ર ચતા પ્રાસાદસચંાિરણી જ્યાે ના દુબર્લભ ર્કેવ
વિનતા પ્રાે સાયર્ મેઘૈહૃર્તા॥ ૮૦૦૪॥
MSS@8005@1અેતૈરેવ યદા ગજે દ્રમ લનૈરા માતલ બાેદરૈર્ ગજર્દ્ ભઃ
સતિડદ્બલાકશબલૈમઘૈઃ સશલં્ય મનઃ ।
MSS@8005@2તત્ િક પ્રાે ષતભ ર્વ યપટહાે હા હા હૃતાશાે બકઃ પ્રા ટ્
પ્રા િડ ત બ્રવી ત શઠધીઃ ક્ષારં ક્ષતે પ્ર ક્ષપન્॥ ૮૦૦૫॥
MSS@8006@1અેતજૈર્હ્નસુતુાજલૈરયમનુા ભન્નૈરલગ્ ા જનૈર્ નાર ણાં
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નયનૈરકદર્મલવા લપ્તૈ ર્ણાલાઙુ્કરૈઃ ।
MSS@8006@2હારૈરસુ્ફરિદ દ્રનીલતરલૈઃ કુ દૈરલીના લ ભર્ વે લદ્ ભભુર્વનં
િવભૂ ષત મદં શીતદ્યુતેરંશુ ભઃ॥ ૮૦૦૬॥
MSS@8007@1અેતૈ ર્તૈઃ િક મહ બહુ ભભા ગ ભઃ િક તુ મ યે મા યઃ કાેઽિપ પ્રભવ ત
જગત્યેકશષેઃ સ શષેઃ ।
MSS@8007@2ય મન્ ગાૈર થુકુચતટ કુઙુ્કમસ્થાસકાઙે્ક યને સ્થાણાે ર સ રિહતાે
હારવ લીિવલાસઃ॥ ૮૦૦૭॥
MSS@8008@1અેતૈદર્ ક્ષણગ ધવાહવલનૈઃ શ્રીખ ડ િક સાૈરભં બ્રૂમ તે પિરતાે
મધવુ્રતયવુા યનેાયમાનીયતે ।
MSS@8008@2માક દાદપહૃત્ય પઙ્કજવનાદુદૂ્ધય કુ દાેદરાદ્
ઉદ્ભ્રા યદ્દિ્વપગ ડમ ડલતલાદાકૃ ય હૃ યન્મનાઃ॥ ૮૦૦૮॥
MSS@8009@1અેતૈયર્િદ સુ નગ્ધૈર્ વ મીકૈઃ પિર તા તત તાેયમ્ ।
MSS@8009@2હ તૈ સ્ત્ર ભ ત્તરતશ્ ચતુ ભરધન ચ નરસ્ય॥ ૮૦૦૯॥
MSS@8010@1અેતૈયર્દ્યદ્ સમાિદષં્ટ શભંુ વા યિદ વાશભુમ્ ।
MSS@8010@2કતર્વં્ય િનયતં ભીતૈરપ્રમત્તૈબુર્ભષૂુ ભઃ॥ ૮૦૧૦॥
MSS@8011@1અેતાૈ દ્વાૈ દશક ઠક ઠકદલીકા તારકા ત ચ્છદ ઉ
વૈદેહીકુચકુ ભકુઙુ્કમરજઃસા દ્રા ણાઙ્કાિઙ્કતાૈ ।
MSS@8011@2લાેકત્રાણિવધાનસાધુસવનપ્રાર ભયપૂાૈ ભુ ૈ દેયા તામુ િવક્રમાૈ
રઘપુતેઃ શ્રેયાં સ ભૂયાં સ વઃ॥ ૮૦૧૧॥
MSS@8012@1અેનં િવહાય તુલસીિવિપનાપેક ઠં ગાે યઃ પરત્ર નયના બુજમીલનાિન ।
MSS@8012@2કુવર્ તુ િકતુ તુલસીદલનીલભાસં કા વા મુકુ દમનુિવ દતુ લીનમ મન્
॥ ૮૦૧૨॥
MSS@8013@1અેનસાનને તયર્ક્ સ્યાદ્ ઇત્યાિદઃ કા િવભી ષકા ।
MSS@8013@2રા જલાેઽિપ િહ રાજેવ વૈઃ સખુી સખુહેતુ ભઃ॥ ૮૦૧૩॥
MSS@8014@1અેનામમ દમકર દિવિનદ્ર બ દુ- સદંાેહદાેહદપદં ન લની ં િવમુચ્ય ।
MSS@8014@2હે મુગ્ધ ષટ્પદ િનરથર્કરાગભા જ તં મન તવ જપાકુસમુે િકમત્ર
॥ ૮૦૧૪॥
MSS@8015@1અે ભ જતૈ જતં સવ સ તને મહાત્મના ।
MSS@8015@2 વા િવવજર્યેદેતાન્ ષડ્દાષેાંશ્ચ મહીપ તઃ॥ ૮૦૧૫॥
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MSS@8016@1અે ભિદનૈ તુ શ યાય ગુ ઃ શસ્ત્રા ણ દાપયેત્ ।
MSS@8016@2સતં યર્ દાનહાેમા યાં સરુાન્ વેદિવધાનતઃ॥ ૮૦૧૬॥
MSS@8017@1અે ભનાર્ શતયાેગા તુ સકલા દેવયાનેયઃ ।
MSS@8017@2ઉપસગમર્હાઘાેરૈરાવતર્ તે પનુઃ પનુઃ॥ ૮૦૧૭॥
MSS@8018@1અેર ડપ ત્રશયના જનય તી વેદમલઘજુઘનતટા ।
MSS@8018@2ધૂ લપુટ વ મલ તી મર વરં હર ત હ લકવધૂઃ॥ ૮૦૧૮॥
MSS@8019@1અેર ડબીજપ્ર તમમ્ અઙ્ગં ય મન્ પ્રતીયતે ।
MSS@8019@2મિહષાખ્યઃ સ વૈ ખડ્ગાે નીલમેઘસમચ્છિવઃ॥ ૮૦૧૯॥
MSS@8020@1અેર ડ ભ ડાકર્નલૈઃ પ્રભૂતૈરિપ સં તૈઃ ।
MSS@8020@2દા કૃત્યં યથા ના ત તથા નાજ્ઞૈઃ પ્રયાજેનમ્॥ ૮૦૨૦॥
MSS@8021@1અેલાકરણઢેક ભવર્તર્ યા ડૂમડને ચ ।
MSS@8021@2લ ભરાસકૈતાલી ભઃ શદુ્ધસડૂાેઽષ્ટ ભઃ તઃ॥ ૮૦૨૧॥
MSS@8022@1અેવં કદા ચન્ નરકં વગ યાે ય તરા યિપ ।
MSS@8022@2પ્રયા ત વા માેહેન માેિહતા ભવસકંટે॥ ૮૦૨૨॥
MSS@8023@1અેવં કરણસામ યાર્ત્ સયં યાત્માનમાત્મના ।
MSS@8023@2નયાપનયિવદ્ રા કુવ ત િહતમાત્મનઃ॥ ૮૦૨૩॥
MSS@8024@1અેવં કતુ વ વક્તું ચ યાે ના ત છલ પ્રયઃ ।
MSS@8024@2સ કરાેતુ સ યા વવેં કતુ ભાેક્તું િનજં િહતમ્॥ ૮૦૨૪॥
MSS@8025@1અેવં કુકમર્ સવર્સ્ય ફલત્યાત્મિન સવર્દા ।
MSS@8025@2યાે યદ્ વપ ત બીજં િહ લભતે સાેઽિપ ત ફલમ્॥ ૮૦૨૫॥
MSS@8026@1ત માત્ પરિવ દ્ધષેુ નાે સહ તે મહાશયાઃ ।
MSS@8026@2અેતદુત્તમસ વાનાં િવિધ સદં્ધ િહ સદ્વ્રતમ્॥ ૮૦૨૬॥
MSS@8027@1અેવં કુયાર્ત્ સમુદયં દ્ધ ચાયસ્ય દશર્યેત્ ।
MSS@8027@2હ્ર ાસં વ્યયસ્ય ચ પ્રાજ્ઞઃ સાધયેચ્ચ િવપયર્યમ્॥ ૮૦૨૭॥
MSS@8028@1અેવંગતસ્ય મમ સાપં્રતમેતદહર્મ્ અત્રેદમાપૈિયક મ થ મદં ચ સા યમ્ ।
MSS@8028@2અ મન્ પ્રમાણ મદ મત્યિપ બાેદુ્ધમ બ શ ક્તનર્ મે ભવુનસા ક્ષ ણ િક
કરાે મ॥ ૮૦૨૮॥
MSS@8029@1અેવં ચ ભાષતે લાેકશ્ચ દનં િકલ શીતલમ્ ।
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MSS@8029@2પતુ્રગાત્રસ્ય સં પશર્શ્ચ દનાદ તિરચ્યતે॥ ૮૦૨૯॥
MSS@8030@1અેવં ચેત્ સર સ વભાવમિહમા ડં્ય િકમેતાદશૃં ય માદેવ િનસગર્તઃ
સરલતા િક ગ્ર થમત્તેદશૃી ।
MSS@8030@2મૂલં ચેચ્ શુ ચ પઙ્કજશ્રુ તિરયં ક માદ્ ગુણા યદ્યમી િક છદ્રા ણ
સખે ણાલ ભવત ત વં ન મ યામહે॥ ૮૦૩૦॥
MSS@8031@1અેવં ચેદ્ િવિધના કૃતાેઽસ્યપુકૃતાૈ કસ્યાં ચદ યક્ષમઃ કામં
માપેકૃથા તત તવ મરાે વાચ્યં ન ધીરાે ભવ ।
MSS@8031@2િક વારાન્ ગ ણયાપેજનયન્ન ભાેમુચાં વ ચનાં પ્રે ણા
કષર્ સ તષર્મૂ છતિધયાેઽ ય યાનતઃ શાેચ્યસે॥ ૮૦૩૧॥
MSS@8032@1અેવં ચાેરાનચાેરાખ્યાન્ વ ણક્કા કુશીલવાન્ ।
MSS@8032@2 ભ કાન્ કુહકાંશ્ચા યાન્ વારયેદ્ દેશપીડનાત્॥ ૮૦૩૨॥
MSS@8033@1અેવં જડષેુ લાેકેષુ સ્ત્રીષુ મુગ્ધાસુ કા કથા ।
MSS@8033@2બુ દ્ધહીનપ્રસાદેન વામઃ કેવલં વયમ્॥ ૮૦૩૩॥
MSS@8033A@1અેવં જરા હ ત ચ િનિવશષેં ત ચ પં ચ પરાક્રમં ચ ।
MSS@8033A@2ન ચવૈ સવંેગમપુૈ ત લાેકઃ પ્રત્યક્ષતાેઽપીદશૃમીક્ષમાણઃ॥
MSS@8034@1અેવંજ્ઞા વા નરે દ્રણે ત્યાઃ કાયાર્ િવચક્ષણાઃ ।
MSS@8034@2કુલીનાઃ શાૈયર્સ પન્નાઃ શક્તા ભક્તાઃ ક્રમાગતાઃ॥ ૮૦૩૪॥
MSS@8035@1અેવંજ્ઞા વા મહાભાગાઃ પુ ષેણ િવ નતા ।
MSS@8035@2િદવા તત્ કમર્ કતર્વં્ય યને રાત્રાૈ સખંુ વપેત્॥ ૮૦૩૫॥
MSS@8036@1અેવં દુરવધાયવ ગ ત શ્ચત્તસ્ય યાે ષતામ્ ।
MSS@8036@2સવૈરસ્યાિવચારસ્ય નીચૈકા ભમખુસ્ય ચ॥ ૮૦૩૬॥
MSS@8037@1અેવં ચાત્યક્તશીલાનાં સસ વાનાં જતકુ્રધામ્ ।
MSS@8037@2તુષ્ટ વૈા ચ તતા અેવ વયમાયા ત સ પદઃ॥ ૮૦૩૭॥
MSS@8038@1અેવં દેવાપેહાસ્ય વં લાેકે ગચ્છ ત્યબુદ્ધયઃ ।
MSS@8038@2લભ તે નાથર્સં સ દ્ધ પજૂ્ય તે તુ સબુુદ્ધયઃ॥ ૮૦૩૮॥
MSS@8039@1અેવં દ્રવં્ય દ્વપવનં સતેુબ ધમથાકરાન્ ।
MSS@8039@2રક્ષેત્ પવૂર્કૃતાન્ રા નવાંશ્ચા ભપ્રવતર્યેત્॥ ૮૦૩૯॥
MSS@8040@1અેવં નરેશ વિનતાહૃદયે કદા ચત્ કૂટાદ્ ઋતે વસ ત સત્યકથાલવાેઽિપ ।
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MSS@8040@2તત્ સાથર્સા યગમનાસુ સદૈવ તાસુ શૂ યાટવી વવ રમેત ન ભૂ તકામઃ
॥ ૮૦૪૦॥
MSS@8041@1અેવં ન શક્નવુ તીહ યત્ તત્ કતુર્મશષેતઃ ।
MSS@8041@2યથાશ ક્ત ન તસ્યાંશમ્ અિપ કુવર્ ત્યબુદ્ધયઃ॥ ૮૦૪૧॥
MSS@8042@1અેવં િન શ્ચતમ યે ત શભુમવે શભુાત્મનામ્ ।
MSS@8042@2અેવં ચા તક્રમાે નામ ક્લેશાય મહતામિપ॥ ૮૦૪૨॥
MSS@8043@1અિવશ્વાસા પદં ચવૈ સ્ત્રીણાં શ ત નાશયમ્ ।
MSS@8043@2પ્રાણદાનાપેકારાેઽિપ િક તાસામ યદુચ્યતે॥ ૮૦૪૩॥
MSS@8044@1અેવં િનસગર્ચપલા લલના િવવેક- વૈરાગ્યદાિયબહુદુશ્ચિરતપ્રબ ધાઃ ।
MSS@8044@2સા વી તુ કા ચદિપ તાસુ કુલં િવશાલં યાલંકરાેત્ય ભનવા ખ મવે દુલખેા
॥ ૮૦૪૪॥
MSS@8045@1અેવં િનહત્ય સગં્રામે દુષ્ટશત્રું મદાેદ્ધતમ્ ।
MSS@8045@2જયતૂયર્િનનાદેન હષર્યન્ સભુટાન્ વકાન્॥ ૮૦૪૫॥
MSS@8046@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8046@2અેવં નાજે્ઝ ત મૂઢાેઽથાર્ન્ યાવદથઃ સ નાે જ્ઝતઃ॥ ૮૦૪૬॥
MSS@8047@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8047@2અેવં પશશુ્ચ મૂકર્શ્ચ િનિવવેકમતી સમાૈ॥ ૮૦૪૭॥
MSS@8048@1અેવં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ જ્ઞાતયાે બા ધવા તથા ।
MSS@8048@2તષેુ નેહાે ન કતર્વ્યાે િવપ્રયાેગાે િહ તૈધ્રુર્વમ્॥ ૮૦૪૮॥
MSS@8049@1અેવં પ્રજ્ઞવૈ પરમં બલં ન તુ પરાક્રમઃ ।
MSS@8049@2ય પ્રભાવેણ િનહતઃ શશકેનાિપ કેસર ॥ ૮૦૪૯॥
MSS@8050@1અેવં પ્રયત્નં કુવ ત યાનશ યાસનાશને ।
MSS@8050@2સ્થાને પ્રસાધને ચવૈ સવાર્લઙ્કારકેષુ ચ॥ ૮૦૫૦॥
MSS@8051@1અેવં ફલ ત સવર્સ્ય િવિધઃ સ વાનુસારતઃ ।
MSS@8051@2તત્ સસુ વાે ભવેત્ સ વહીનં ન વતે શ્રયઃ॥ ૮૦૫૧॥
MSS@8052@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8052@2અેવં બહુ ક્ષપય ત વ પસ્યાથ ધના ધધીઃ॥ ૮૦૫૨॥
MSS@8053@1અેવં બહૂનિપ િરપનૂ્ સમરપ્ર ત્તાન્ દ્વષેાકુલાનગ ણત વપર વ પાન્ ।
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MSS@8053@2અેકાેઽ યન યસમપાૈ ષભગ્ સાર- દપર્ વરાઞ્ જય ત સયંુગમૂિધ્ન
ધીરઃ॥ ૮૦૫૩॥
MSS@8054@1અેવં બુદ્ધઃે પરં બુદ્ વા સં ત યાત્માનમાત્મના ।
MSS@8054@2જિહ શત્રું મહાબાહાે કામ પં દુરાસદમ્॥ ૮૦૫૪॥
MSS@8055@1અેવં બ્રવુ ત લાેકેઽત્ર ધિનનાં પુરતઃ સ્થતાઃ ।
MSS@8055@2કુલીના અિપ પાપાનાં દૃ ય તે ધન લ સયા ।
MSS@8055@3દિરદ્રસ્ય મનુ યસ્ય ક્ષતાૈ રાજં્ય પ્રકુવર્તઃ॥ ૮૦૫૫॥
MSS@8056@1અેવં ભવ ત લાેકેઽ મન્ દેવ સવર્સ્ય સવર્દા ।
MSS@8056@2પ્રાક્કમાપા જતં જ તાેઃ સવર્મવે શભુાશભુમ્॥ ૮૦૫૬॥
MSS@8057@1અેવં ભવ ત વે યાઃ વાથકરતા વ્યપેતસદ્ભાવાઃ ।
MSS@8057@2અ ભલ ષતિવષય સદ્ધઃે કા હાિન તદિપ યુ માકમ્॥ ૮૦૫૭॥
MSS@8058@1અેવં મનઃ કમર્વશં પ્રયુઙ્ક્તે અિવદ્યયાત્મ યપુધીયમાને ।
MSS@8058@2પ્રી તનર્ યાવન્મિય વાસદેુવે ન મુચ્યતે દેહયાેગને તાવત્॥ ૮૦૫૮॥
MSS@8059@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8059@2અેવં મૂઢપ્રભવુ ત્ત િનગ્રહં ના યનુગ્રહમ્॥ ૮૦૫૯॥
MSS@8060@1અેવં મૂઢસ્ય મૂઢ વં વાથાર્ ધસ્યા ત ચત્રતા ।
MSS@8060@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૮૦૬૦॥
MSS@8061@1અેવં માેહપ્રભવાે રાગાે ન સ્ત્રીષુ કસ્ય દુઃખાય ।
MSS@8061@2તા વવે િવવેક તાં ભવ ત િવરાગ તુ માેક્ષાય॥ ૮૦૬૧॥
MSS@8062@1અેવં યથાહ ભવતી મમ સવર્દાષેાઃ કઃ વા મના કુવલયા ક્ષ સહાનુબ ધઃ ।
MSS@8062@2અેષાેઽ જ લિવર ચતઃ કુ િનગ્રહં મે દાસઽેપરાધવ ત કાેઽવસરઃ
ક્ષમાયાઃ॥ ૮૦૬૨॥
MSS@8063@1અેવં લપેત્રયં કુયાર્ત્ સપ્તમે સપ્તમેઽહિન ।
MSS@8063@2તતાે જન્માવિધ કચાઃ કૃ ણાઃ સ્યુભ્રર્મરપ્રભાઃ॥ ૮૦૬૩॥
MSS@8064@1અેવં લાેકં પરં િવદ્યાન્ નશ્વરં કમર્િન મતમ્ ।
MSS@8064@2સતુલ્યા તશય વંસં યથા મ ડલવ તનામ્॥ ૮૦૬૪॥
MSS@8065@1અેવં વશીકૃત વાત્મા િનતં્ય મતમખુાે ભવેત્ ।
MSS@8065@2ત્યજેદ્ ભ્રકુિટસકંાેચં પવૂાર્ભાષી જગ સહૃુત્॥ ૮૦૬૫॥
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MSS@8066@1અેવવંાિદિન દેવષા પાશ્વ િપતુરધાેમખુી ।
MSS@8066@2લીલાકમલપત્રા ણ ગણયામાસ પાવર્તી॥ ૮૦૬૬॥
MSS@8067@1અેવં િવચાર શ્ચ તા ચ સારં રાજે્યઽિધકં નુ િકમ્ ।
MSS@8067@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૮૦૬૭॥
MSS@8068@1અેવંિવધાન્ ગ ઞ્ ત્યાન્ વનાદાનીય પા થવઃ ।
MSS@8068@2િવનયે શ યવત્ કુયાર્ત્ પતુ્રવત્ પિરપાલયેત્॥ ૮૦૬૮॥
MSS@8069@1અેવંિવધે ભાિવ ન વે ત ચત્તે િનવે ય કાય ભષણં િવમુ ચેત્ ।
MSS@8069@2સભંક્ષ્ય િપ ડં સ્થરતાં ગતસ્ય ચેષ્ટાિદકં તસ્ય િન પણીયમ્
॥ ૮૦૬૯॥
MSS@8070@1અેવં િવલાેક્યાસ્ય ગુણાનનેકાન્ સમ તપાપાિરિનરાસદક્ષાન્ ।
MSS@8070@2િવશદુ્ધબાેધા ન કદાચનાિપ જ્ઞાનસ્ય પૂ ં મહતી ં ત્યજ ત॥ ૮૦૭૦॥
MSS@8071@1અેવં િવષપ્રયાેગેણ શત્રૂણાં દ્રધાતકમ્ ।
MSS@8071@2ક્ષીણને િક્રયતે યત્ તુ િવષદ ડઃ સ ઉચ્યતે॥ ૮૦૭૧॥
MSS@8072@1અેવં િવષહ્ય િવધુરસ્ય િવધેિનયાેગમ્ આપ સુ ર ક્ષતચિરત્રધના િહ
સા વ્યઃ ।
MSS@8072@2ગુપ્તાઃ વસ વિવભવને મહત્તમને કલ્યાણમાદધ ત પત્યુરથાત્મનશ્ચ
॥ ૮૦૭૨॥
MSS@8073@1અેવં ત્તસ્ય રાજ્ઞ તુ શલાે છેનાિપ વતઃ ।
MSS@8073@2િવ તીયર્તે યશાે લાેકે તૈલ બ દુિરવા ભ સ॥ ૮૦૭૩॥
MSS@8074@1અેવં વેધત્રયં કુયાર્ચ્ શઙ્ખદુ દુ ભિનઃ વનૈઃ ।
MSS@8074@2તતઃ પ્રણ ય ગુરવે ધનુબાર્ણાન્ િનવેદયેત્॥ ૮૦૭૪॥
MSS@8075@1અેવં શ્રમિવિધ કુયાર્દ્ યાવત્ સ દ્ધઃ પ્ર યતે ।
MSS@8075@2શ્રમે સદ્ધે ચ વષાર્સુ નવૈ ગ્રાહં્ય ધનુઃ કરે॥ ૮૦૭૫॥
MSS@8076@1અેવં સં ચ ત્ય મનસા પ્રેત્ય કમર્ફલાેદયમ્ ।
MSS@8076@2મનાવેાક્કમર્ ભિનત્યં શભંુ કમર્ સમાચરેત્॥ ૮૦૭૬॥
MSS@8077@1અેવં સ ત્યેવ દેવેહ ભ ર્ભક્તાઃ કુલાઙ્ગનાઃ ।
MSS@8077@2ન પનુઃ સવર્થા સવાર્ દુ ર્ત્તા અેવ યાે ષતઃ॥ ૮૦૭૭॥
MSS@8078@1અેવં સવ િવધાયેદમ્ ઇ તકતર્વ્યમાત્મનઃ ।

730 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@8078@2યુક્તશ્ચવૈાપ્રમત્તશ્ચ પિરરક્ષેિદમાઃ પ્ર ઃ॥ ૮૦૭૮॥
MSS@8079@1અેવં સવર્જગદ્ િવલાેક્ય ક લતં દુવાર્રવીયાર્ત્મના િન સ્ત્રશને
સમ તસ વસ મ તપ્ર વં સના ત્યુના ।
MSS@8079@2સદ્રત્નત્રયશાતમાગર્ણગણં ગ્ હ્ણ ત ત ચ્છત્તયે સ તઃ શા તિધયાે
જનેશ્વરતપઃ સામ્રાજ્યલ મી શ્રતાઃ॥ ૮૦૭૯॥
MSS@8080@1અેવં સવર્જનાનાં દુઃખકરં જઠર શ ખનમ તિવષમમ્ ।
MSS@8080@2સતંાષેજલૈરમલૈઃ શમય ત યતીશ્વરા યે તે॥ ૮૦૮૦॥
MSS@8081@1અેવં સવર્ મદં કૃ વા યન્ મયાસાિદતં શભુમ્ ।
MSS@8081@2તને સ્યાં સવર્સ વાનાં સવર્દુઃખપ્રશા તકૃત્॥ ૮૦૮૧॥
MSS@8082@1અેવં સવર્ મદં રા સમં ય સહ મિ ત્ર ભઃ ।
MSS@8082@2વ્યાય યા લુત્ય મ યાહે્ન ભાેક્તુમ તઃપુરં વ્રજેત્॥ ૮૦૮૨॥
MSS@8083@1અેવં સવાર્ત્મના કાયાર્ રક્ષા યાેગિવદાિનશમ્ ।
MSS@8083@2ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં શર રં સાધનં યતઃ॥ ૮૦૮૩॥
MSS@8084@1અેવં સવષુ ભૂતષેુ ભ ક્તરવ્ય ભચાિરણી ।
MSS@8084@2કતર્વ્યા પ ડતૈજ્ઞાર્ વા સવર્ભૂતમયં હિરમ્॥ ૮૦૮૪॥
MSS@8085@1અેવં સાધારણં દેહમ્ અવ્યક્તપ્રભવા યયમ્ ।
MSS@8085@2કાે િવદ્વાનાત્મસા કૃ વા હ ત જ તૂ તેઽસતઃ॥ ૮૦૮૫॥
MSS@8086@1અેવં સદ્ધાે ભવેદ્ યાેગી વ ચિય વા િવધાનતઃ ।
MSS@8086@2કાલં ક લતસસંારં પાૈ ષેણાદ્ભુતને િહ॥ ૮૦૮૬॥
MSS@8087@1અેવં સ્થાપય સભુ્રુ બાહુલ તકામવેં કુ સ્થાનકં નાત્યુચ્ચનૈર્મ
કુ ચયાગ્રચરણાૈ માં પ ય તાવત્ ક્ષણમ્ ।
MSS@8087@2અેવં નતર્યતઃ વવક્ત્રમુરજેના ભાેધર વાિનના શભંાવેર્ઃ પિરપા તુ
ન તતલયચ્છેદાહતા તા લકાઃ॥ ૮૦૮૭॥
MSS@8088@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8088@2અેવં વદાષેઃ પ્રકટાેઽ યજ્ઞૈદવ ન બુ યતે॥ ૮૦૮૮॥
MSS@8089@1અેવં વભાવં જ્ઞા વાસાં પ્ર પ તિનસગર્જમ્ ।
MSS@8089@2પરમં યત્નમા તષે્ઠત્ પુ ષાે રક્ષણં પ્ર ત॥ ૮૦૮૯॥
MSS@8090@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
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MSS@8090@2અેવં િહ કુ તે દેવ યાે ષદ યાર્િનયિ ત્રતા॥ ૮૦૯૦॥
MSS@8091@1 શક્ષયત્ય યપુ ષાઽસગંમી યવ િહ સ્ત્રયઃ ।
MSS@8091@2તદ યાર્મપ્રકા યવૈ રક્ષ્યા નાર સબુુ દ્ધના॥ ૮૦૯૧॥
MSS@8092@1રહસ્યં ચ ન વક્તવ્યં વિનતાસુ યથા તથા ।
MSS@8092@2પુ ષેણેચ્છતા ક્ષેમમ્॥। ॥। ॥। ॥ ૮૦૯૨॥
MSS@8093@1અેવમજ્ઞાતહૃદયા મખૂાર્ઃ કૃ વા િવપયર્યમ્ ।
MSS@8093@2ઘ્ન ત વાથ પરાથ ચ તાદગૃ્ દદ ત ચાેઽત્તરમ્॥ ૮૦૯૩॥
MSS@8094@1અેવમનેકિવધં િવદધા ત યાે જનનાણર્વપાતિન મત્તમ્ ।
MSS@8094@2ચે ષ્ટતમઙ્ગજબાણિવ ભન્નાે નેહ સખુી ન પરત્ર સખુી સઃ॥ ૮૦૯૪॥
MSS@8095@1અેવમ યા યયા બુદ્ યા કૃતં કમાર્શભુાવહમ્ ।
MSS@8095@2ત માત્ તન્ યા યયા કુયાર્દ્ બકેનાહેઃ કૃતં યથા॥ ૮૦૯૫॥
MSS@8096@1અેવમ યાે યસચંારં ષડ્ગુ યં યાેઽનપુ ય ત ।
MSS@8096@2સ બુ દ્ધિનગલૈબર્દ્ધિૈરષં્ટ ક્ર ડ ત પા થવૈઃ॥ ૮૦૯૬॥
MSS@8097@1અેવમપા તમ તઃ ક્રમતાેઽત્ર પુ પધનુધર્રવેગિવધૂતઃ ।
MSS@8097@2િક ન જનાે લભતે જનિન દ્યાે દુઃખમસહ્યમન તમવાચ્યમ્॥ ૮૦૯૭॥
MSS@8098@1અેવમ યાહતે લાેકે કાલનેા ભિનપીિડતે ।
MSS@8098@2સમુહદ્ ધૈયર્માલ બ્ય મનાે માેક્ષે િનવેશયેત્॥ ૮૦૯૮॥
MSS@8099@1અેવમ પશ્રુતાે મ ત્રી કલ્યાણા ભજનાેઽ યુત ।
MSS@8099@2ધમાર્થર્કામસયંુક્તં નાલં મ તં્ર પર ક્ષતુમ્॥ ૮૦૯૯॥
MSS@8100@1અેવમાચારતાે દૃ ટ્વા ધમર્સ્ય મનુયાે ગ તમ્ ।
MSS@8100@2સવર્સ્ય તપસાે મૂલમ્ આચારં જગ્ હુઃ પરમ્॥ ૮૧૦૦॥
MSS@8101@1અેવમાપ્તવચનાત્ સ પાૈ ષં કાકપક્ષકધરેઽિપ રાઘવે ।
MSS@8101@2શ્રદ્દધે િત્રદશગાપેમાત્રકે દાહશ ક્ત મવ કૃ ણવત્મર્િન॥ ૮૧૦૧॥
MSS@8102@1અેવમા લ િનગ્ હીતસા વસં શકંરાે રહ સ સવે્યતા મ ત ।
MSS@8102@2સા સખી ભ પિદષ્ટમાકુલા ના મરત્ પ્રમખુવ તિન પ્રયે॥ ૮૧૦૨॥
MSS@8103@1અેવમાશ્રમિવ દ્ધ ત્તના સયંમઃ િક મ ત જન્મત વયા ।
MSS@8103@2સ વસશં્રયસખુાેઽિપ દૂ યતે કૃ ણસપર્ શશનુવે ચ દનઃ॥ ૮૧૦૩॥
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MSS@8104@1અેવમુત્તમજન્માન તયર્ ચાેઽ યાપિદ પ્રયે ।
MSS@8104@2પ્રભું નાજે્ઝ ત મતં્ર વા તારય ત તતઃ પનુઃ॥ ૮૧૦૪॥
MSS@8105@1હીન ત્યુદ્ભવા યે તુ તષેાં શ ત નાશયમ્ ।
MSS@8105@2કદા ચદિપ સ વં વા નેહાે વા ચ ચલાત્મનામ્॥ ૮૧૦૫॥
MSS@8106@1અેવમપુચીયમાનં તાેકં તાેકં િવ ચ વતઃ પુ યમ્ ।
MSS@8106@2સ પદ્યતે િવશાલં શ્રુ તમ યવંે તપાેઽ યવેમ્॥ ૮૧૦૬॥
MSS@8107@1અેવમવે િક્રયાયુક્તા સવર્સાૈભાગ્યદાિયની ।
MSS@8107@2યસ્યષૈા ચ ભવેદ્ ભાયાર્ દેવે દ્રાેઽસાૈ ન માનષુઃ॥ ૮૧૦૭॥
MSS@8108@1અેવમવે નિહ વ્યતે ખલાત્ તત્ર કા પ તવ લભે કથા ।
MSS@8108@2પવૂર્મવે િહ સદુુઃસહાેઽનલઃ િક પનુઃ પ્રબલવાયનુેિરતઃ॥ ૮૧૦૮॥
MSS@8109@1અેવમવે મનુ યષેુ તષેુ પવૂાર્પકાિરષુ ।
MSS@8109@2િવશ્વાસાે નાપેગ તવ્યાે નદ ગતજલા યથા॥ ૮૧૦૯॥
MSS@8110@1અેવમવે િહ યાેઽશ્વ થં રાપેયેદ્ િવિધના નરઃ ।
MSS@8110@2યત્ર કુત્રાિપ વા સ્થાને ગચ્છેત્ સ ભવનં હરેઃ॥ ૮૧૧૦॥
MSS@8111@1અેષ અેવ મન તાપઃ પઙે્ક મગ્ સ્ય દ તનઃ ।
MSS@8111@2પતતે યત્ સમુદ્ધતુ જ્ઞાતયાે િન ત મતાઃ॥ ૮૧૧૧॥
MSS@8112@1અેષ ક્ર ડા તતા ય કુસમુપુરવધવૂક્ત્રસાૈર યબ ધુર્ મુગ્ધં િનદ્રાજડાનાં
ર સતમનુસરાેદ્રાઘયન્ સારસાનામ્ ।
MSS@8112@2આવાત્યઙ્ગાનુકૂલશ્ચ લતિવચિકલશ્રે ણગ ધાનુધાવદ્-
રાેલ બાેદુ્ઘ યમાણ મરજય બ દાડ બરાે માતિરશ્વા॥ ૮૧૧૨॥
MSS@8113@1અેષ ા ત પઙં્ક દલ ત કમ લનીમ ત્ત ગુ દ્રાપ્રરાેહાન્ આરાન્ મુ તાસ્થલાિન
સ્થપુટય ત જલા યુ કસતેૂિન યા ત ।
MSS@8113@2પ્રાપ્તઃ પ્રાપ્તઃ પ્રિવષ્ટાે વનગહનમયં યા ત યાતી ત સૈ યૈઃ
પશ્ચાદ વ યમાણઃ પ્રિવશ ત િવષમાન્ કાનના તાન્ વરાહઃ॥ ૮૧૧૩॥
MSS@8114@1અેષ ગ ેઽિદ્રમ તકતલે કલભપિર તઃ ક્ર ડ ત ક્ષગુ મગહને
કુસમુભરનતે ।
MSS@8114@2મેઘરવં િનશ ય મુિદતઃ પવનજવસમઃ સુ દિર વંશપત્રપ તતં
પનુરિપ કુ તે॥ ૮૧૧૪॥
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MSS@8115@1અેષ ચા મુ ખ યાેગતારયા યજુ્યતે તરલ બ બયા શશી ।
MSS@8115@2સા વસાદુપગતપ્રક પયા ક યયવે નવદ ક્ષયા વરઃ॥ ૮૧૧૫॥
MSS@8116@1અેષ તૂડ્ડમરવી ચડ બરઃ ક્ષાેભમાત્રમગમત્ પયાેિનિધઃ ।
MSS@8116@2િવભ્રમૈ તદુદયક્રમાે ચતૈર્ ઉ લલાસ લલનાસુ મન્મથઃ॥ ૮૧૧૬॥
MSS@8116A@1અેષ દુિનય તદ ડચ ડમ- પ્રેિરતાે બત રિવગર્તચ્છિવઃ ।
MSS@8116A@2સ્થાસ્ય ત વયમધઃપતન્ િકયત્- કાલમ બરિવલ બ ભઃ કરૈઃ॥
MSS@8117@1અેષ ધમર્ તુ સશુ્રાે ણ િપતુમાર્તુશ્ચ વ યતા ।
MSS@8117@2અતશ્ચાજ્ઞાં વ્ય તક્ર ય નાહં િવતુમુ સહે॥ ૮૧૧૭॥
MSS@8118@1અેષ ધમા મયાખ્યાતાે નાર ણાં પરમા ગ તઃ ।
MSS@8118@2યા નાર કુ તે ચા યત્ સા યા ત નરકં ધ્રવુમ્॥ ૮૧૧૮॥
MSS@8119@1અેષ બકઃ સહસવૈ િવપન્નઃ શાઠ્યમહાે ક્વ નુ તદ્ ગતમસ્ય ।
MSS@8119@2સાધુ કૃતા તક ક શ્ચદિપ વાં વ ચિયતું ન કુતાેઽિપ સમથર્ઃ
॥ ૮૧૧૯॥
MSS@8120@1અેષ બ્રહ્મા સરાજેે રજિનકરકલાશખેરઃ શકંરાેઽયં
દાે ભદત્યા તકાેઽસાૈ સધનુર સગદાચક્ર ચહૈ્નશ્ચતુ ભઃ ।
MSS@8120@2અેષાેઽ યૈરાવતસ્થ સ્ત્રદશપ તરમી દેિવ દેવા તથા યે ત્ય ત વ્યાે
ચૈતાશ્ચલચરણરણન્નપૂુરા િદવ્યનાયર્ઃ॥ ૮૧૨૦॥
MSS@8121@1અેષ ભાે િનમર્લજ્યાે નાે રાહુણા ગ્રસ્યતે શશી ।
MSS@8121@2જલં કૂલાવપાતને પ્રસનં્ન કલષુાયતે॥ ૮૧૨૧॥
MSS@8122@1અેષ રિવ તજે વી ખદ્યાેતાેઽ યષે હ ત તજે વી ।
MSS@8122@2અેષ રસાલઃ શાખી શાખી શાખાેટકાેઽ યષેઃ॥ ૮૧૨૨॥
MSS@8123@1અેષ રાજ્ઞાં પરાે ધમા હ્યાતાર્નામા તિનગ્રહઃ ।
MSS@8123@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૮૧૨૩॥
MSS@8124@1અેષ વ યાસતુાે યા ત ખપુ પકૃતશખેરઃ ।
MSS@8124@2 ગ ણા ભ સ નાતઃ શશશ ◌ૃઙ્ગધનુધર્રઃ॥ ૮૧૨૪॥
MSS@8125@1અેષ િવશષેઃ પષ્ટાે વહે્નશ્ચ વ પ્રતાપવહે્નશ્ચ ।
MSS@8125@2અઙુ્કર ત તને દગ્ધં દગ્ધસ્યાનને નાેદ્ભવાે ભૂયઃ॥ ૮૧૨૫॥
MSS@8126@1અેષ ક્ષ શખરે કૃતા પદાે ત પરસગાૈરમ ડલઃ ।
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MSS@8126@2હીયમાનમહરત્યયાતપં પીવરાે િપબતીવ બિહણઃ॥ ૮૧૨૬॥
MSS@8127@1અેષ ષટ્પદયવુા મદાયતઃ કુ દ યાપય ત યા મની વિય ।
MSS@8127@2દુવર્હા તદિપ નાપચીયતે પ દ્મનીિવરહવેદના હૃિદ॥ ૮૧૨૭॥
MSS@8128@1અેષ સા દ્ર ત મરે ગગના તે વાિરણીવ મ લને યમનુાયાઃ ।
MSS@8128@2ભા ત પક્ષપુટગાેિપતચ ચૂ રાજહંસ ઇવ શીતમયખૂઃ॥ ૮૧૨૮॥
MSS@8129@1અેષ સયૂાશસુતંપ્તાે ગઃ કુત મા શ્રતઃ ।
MSS@8129@2સાધુભાર્ગ્યપિરક્ષીણાે નીચં પ્રા યવે સીદ ત॥ ૮૧૨૯॥
MSS@8130@1અેષ વભાવાે નાર ણામ્ અનુભૂય પુરા સખુમ્ ।
MSS@8130@2અ પામ યાપદં પ્રા ય દુ ય ત પ્રજહત્યિપ॥ ૮૧૩૦॥
MSS@8131@1અેષ વગર્તરઙ્ ગણીજલ મલિદ્દગ્દ તદ તદ્યુ તર્
ભ્ર યદ્રાજતકુ ભિવભ્રમધરઃ શીતાંશરુ યુદ્યતઃ ।
MSS@8131@2હંસીયત્યમલા બુ ય ત લસિડ્ડ ડીરિપ ડીય ત સ્ફારસ્ફાિટકકુ ડલીય ત
િદશામાન દક દ ય ત॥ ૮૧૩૧॥
MSS@8132@1અેષ િહ પ્રથમાે ધમર્ઃ ક્ષિત્રયસ્યા ભષેચનમ્ ।
MSS@8132@2યને શકં્ય મહાપ્રાજ્ઞ પ્ર નાં પિરપાલનમ્॥ ૮૧૩૨॥
MSS@8133@1અેષાં ગાપેવધૂિવલાસસહૃુદાં રાધારહઃસા ક્ષણાં ભદં્ર ભદ્ર
ક લ દશલૈતનયાતીરે લતાશા ખનામ્ ।
MSS@8133@2િવ ચ્છન્ને મરત પક પનિવિધચ્છેદાય યાેગેઽધનુા તે ને
જરઠ ભવ ત િવલસન્નીલ વષઃ પ લવૈઃ॥ ૮૧૩૩॥
MSS@8134@1અેષાં પ લવમંશકુાિન કુસમંુ મુક્તાઃ ફલં િવદુ્રમં વૈડૂય
દલમઙુ્કરાે મરતકં હૈમં ચ શાખાશતમ્ ।
MSS@8134@2અેતે કે જગતી હાે વનજુષા યજ્ઞાતપૂવાર્ મયા પ્રાયઃ સારમમી િદવાે િવટિપનઃ
િક તૈમર્મા યાે ભરઃ॥ ૮૧૩૪॥
MSS@8135@1અેષા કા જઘનસ્થલી સલુ લતા પ્રાને્મત્તકામાિધકા ભ્રૂભઙ્ગં કુિટલં
વનઙ્ગધનષુઃ પ્રખ્યં પ્રભાચ દ્રવત્ ।
MSS@8135@2રાકાચ દ્રકપાેલપઙ્કજમખુી ક્ષામાેદર સુ દર વેણીદ ડ મદં િવભા ત
તુ લતં વે લદ્ભજંુ ગચ્છ ત॥ ૮૧૩૫॥
MSS@8136@1અેષા કા નવયાવૈના શ શમખુી કા તા પથાે ગચ્છ ત િનદ્રાવ્યાકુ લતા
િવઘૂણર્નયના સ પક્વ બ બાધરા ।
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MSS@8136@2કેશવૈ્યાર્કુ લતા નખૈિવદ લતા દ તૈશ્ચ ખ ડીકૃતા કેનેદં
ર તરાક્ષસને ર મતા શાદૂર્લિવક્ર િડતા॥ ૮૧૩૬॥
MSS@8137@1અેષા કા તા વ્રજ ત લ લતં વપેમાના ગુ મચ્છનં્ન વનમુ નગૈઃ
સ પ્રિવદ્ધમ્ ।
MSS@8137@2હા હા કષં્ટ િક મદ મ ત નાે વે દ્મ મૂઢાે વ્યક્તં ક્રાેધચ્છરભલ લતં
કતુર્કામા॥ ૮૧૩૭॥
MSS@8138@1અેષા કા પિરપૂણર્ચ દ્રવદના ગાૈર ગા ક્ષાે ભની
લીલામત્તગજે દ્રહંસગમના - - । - - । - ।
MSS@8138@2િનઃશ્વાસાધરગ ધશીતલમખુી વાચા દૂ લા સની સ શ્લાઘ્યઃ પુ ષ સ
વ ત વરાે યસ્ય પ્રયા હીદશૃી॥ ૮૧૩૮॥

MSS@8139@1અેષા કા પ્ર તુતાઙ્ગી પ્રચ લતનયના હંસલીલા વ્રજ તી દ્વાૈ હ તાૈ
કુઙુ્કમાદ્રા કનકિવર ચતા - । - - । - - ।
MSS@8139@2- ઊંગાંગેગતા સા બહુકુસમુયુતા બદ્ધવીણા હસ તી તા બૂલં વામહ તે
મદનવશગતા ગૂહ્ય શાલાં પ્રિવષ્ટા॥ ૮૧૩૯॥
MSS@8140@1અેષા કા ભુક્તમુક્તા પ્રચ લતનયના વેદલગ્ ાઙ્ગવસ્ત્રા પ્રત્યૂષે યા ત
બાલા ગ ઇવ ચિકતા સવર્તઃ શઙ્કય તી ।
MSS@8140@2કેનેદં વક્ત્રપદં્મ સુ્ફરદધરરસં ષટ્પદેનવૈ પીતં વગર્ઃ
કેનાદ્ય ભુક્તાે હરનયનહતાે મન્મથઃ કસ્ય તુષ્ટઃ॥ ૮૧૪૦॥
MSS@8141@1અેષા કા ર તહાવભાવિવલસચ્ચ દ્રાનનં બભ્રતી ગાતં્ર
ચ પકદામગાૈરસદશૃં પીન તનાલ બતા ।
MSS@8141@2પદ્ યાં સચંર ત પ્રગ ભહિરણી સલંીલયા વેચ્છયા િક ચષૈા
ગગનાઙ્ગના ભુિવતલે સ પાિદતા બ્રહ્મણા॥ ૮૧૪૧॥
MSS@8142@1અેષા કા તનપીનભારકિઠના મ યે દિરદ્રાવતી િવભ્રા તા હિરણી િવલાેલનયના
સતં્ર તયૂથાેદ્ગતા ।
MSS@8142@2અંતઃ વેદગજે દ્રગ ડગ લતા સલંીલયા ગચ્છ ત દૃ ટ્વા પ મદં
પ્રયાઙ્ગગહનં દ્ધાેઽિપ કામાયતે॥ ૮૧૪૨॥
MSS@8143@1અેષા કુસમુિનષ ણા ષતાિપ સતી ભવ તમનુરક્તા ।
MSS@8143@2પ્ર તપાલય ત મધુકર ન ખલુ મધુ િવના વયા િપબ ત॥ ૮૧૪૩॥
MSS@8144@1અેષાગતવૈ િન બર સિનત બ બ બ- ભારેણ પ મલદશૃઃ િક્રયતે તુ
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િવઘ્નઃ ।
MSS@8144@2યા ત્યા ઇતીવ દિયતા તકમેણદષૃ્ટેર્ અગ્રે જગામ ગિદતું લઘુ ચત્ત ત્તઃ
॥ ૮૧૪૪॥
MSS@8145@1અેષા જગીષ ત થુ તબકા લતા વાં પયાર્પ્તપીનિન બડ તનભાર ખન્નામ્ ।
MSS@8145@2અસ્યાઃ પ્રયે િવ ચનુમઃ તબકાં તથા યાઃ કતુ યથા ન િહ કદાિપ લતાઃ
મરેયુઃ॥ ૮૧૪૫॥
MSS@8146@1અેષા તે હર કા સગુાિત્ર કતમા મૂિધ્ન સ્થતા િક જટા હંસઃ િક ભજતે
જટાં નિહ શશી ચ દ્રાે જલં સવેતે ।
MSS@8146@2મુગ્ધે ભૂ તિરયં કુતાેઽત્ર સ લલં ભૂ ત તરઙ્ગાયતે ઇ થં યાે િવિનગૂહતે
િત્રપથગાં પાયાત્ સ વઃ શકંરઃ॥ ૮૧૪૬॥
MSS@8147@1અેષા દાષેા યથાથાર્ પ્રયતમ ભવતાે હ ત તા િવયાેગે સ્ત્રીહત્યાપાતક ત
પ્ર થ તમપુગતે લા છની ત િત્રલાેક્યામ્ ।
MSS@8147@2નવૈં ભૂયાેઽપરાધં બત દિયત કદા યાચિર યા મ સતં્ય વત્ત્યક્તાં
માં સુ તગ્મૈમર્ન સજશમનઃ સાયકૈહર્ તુમુ કઃ॥ ૮૧૪૭॥
MSS@8148@1અેષા ધમર્પતાિકની તટસધુાસવેાવસન્નાિકની શુ ય પાતિકની
ભગીરથતપઃસાફલ્યહેવાિકની ।
MSS@8148@2પ્રેમા ઢિપનાિકની ગિરસતુાસ્યાકેકરાલાેિકની પાપાડ બરડાિકની િત્રભવુનાન દાય
મ દાિકની॥ ૮૧૪૮॥
MSS@8149@1અેષા પુ કિરણી મરાલ મ લનૈ છન્ના કુવીથીજલૈર્ યસ્યામજ્ઞતયા
િવધેરકૃપયા ચેદ્ વ તુમાકાઙ્ક્ષસે ।
MSS@8149@2િવશ્ર ભાે બકમ ડલષેુ િવનયાે ભેકેષુ સબં ધતા રા ય ધષેુ
િવધીયતાં કૃપણતા કાેય ષ્ટકશ્રે ણષુ॥ ૮૧૪૯॥
MSS@8150@1અેષા પ્રવાસં કથમ યતીત્ય યાતા પનુઃ સશંયમ યથવૈ ।
MSS@8150@2કાે નામ પાકા ભમખુસ્ય જ તાેર્ દ્વારા ણ દૈવસ્ય િપધાતુમીષ્ટે॥ ૮૧૫૦॥
MSS@8151@1અેષા ફુ લકદ બનીપસરુભાૈ કાલે ઘનાેદ્ભા સતે કા તસ્યાલયમાગતા સમદના
હૃષ્ટા જલાદ્રાર્લકા ।
MSS@8151@2િવદ્યુદ્વાિરદગ જતૈઃ સચિકતા વદ્દશર્નાકાિઙ્ક્ષણી પાદાૈ
નપૂુરલગ્ કદર્મધરાૈ પ્રક્ષાલય તી સ્થતા॥ ૮૧૫૧॥
MSS@8152@1અેષા ભિવ ય ત િવિનદ્રસરાે હાક્ષી કામસ્ય કાિપ દિયતા તનુ નુ વા ।
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MSS@8152@2યઃ પ ય ત ક્ષણ મમાં કથમ યથાસાૈ કામ તમ તક ણ ત ણં
િહન ત॥ ૮૧૫૨॥
MSS@8153@1અેષા મનાે મે પ્રસભં શર રાત્ િપતુઃ પદં મ યમમુ પત તી ।
MSS@8153@2સરુાઙ્ગના કષર્ ત ખ ડતાગ્રાત્ સતંૂ્ર ણાલાિદવ રાજહંસી॥ ૮૧૫૩॥
MSS@8154@1અેષા રઙ્ગપ્રવેશને કલાનાં ચવૈ શક્ષયા ।
MSS@8154@2 વરા તરેણ દક્ષા િહ વ્યાહતુ તન્ન મુચ્યતામ્॥ ૮૧૫૪॥
MSS@8155@1અેષા લતા યિદ િવલાસવતી કથં સ્યાદ્ િવદ્યુ લતા યિદ કથં ભિવતા
ધર યામ્ ।
MSS@8155@2વ તું મનાજે પતનેર્ગર ગર યાે- વક્ષાજેદુગર્િવષમા િકમકાિર ધાત્રા
॥ ૮૧૫૫॥
MSS@8156@1અેષા વ્રજ તી લ લતં મય તી સખીજનૈઃ સાધર્મ તપ્રગ ભા ।
MSS@8156@2સરુ વ િનતં્ય સરુતાસખુાપ્તા િવભા ત ભૂમીધરપાઠકસ્ત્રી॥ ૮૧૫૬॥
MSS@8157@1અેષા સા િવ યમ યસ્થલિવપુલ શલાે સઙ્ગરઙ્ગત્તરઙ્ગા
સભંાેગશ્રા તતીરાશ્રયશબરવધૂશમર્ દા નમર્દા ચ ।
MSS@8157@2યસ્યાઃ સા દ્રદુ્રમાલીલ લતતલ મલ સુ દર સિંન દ્ધઃૈ સદ્ધઃૈ સવે્ય ત
અેતે ગ િદતદલ ક દલાઃ કૂલકચ્છાઃ॥ ૮૧૫૭॥
MSS@8158@1અેષા સ વયસાે દપાર્ત્ કુલપતુ્રાનુસાિરણી ।
MSS@8158@2કેશષેુ કુસમુાઢ ષેુ સિેવતવ્યષેુ ક ષતા॥ ૮૧૫૮॥
MSS@8159@1અેષા િહ પ્રકૃ તઃ સ્ત્રીણામ્ આ ષ્ટે રઘનુ દન ।
MSS@8159@2સમસ્થમનુરજ્ય તે િવષમસ્થં ત્યજ ત ચ॥ ૮૧૫૯॥
MSS@8160@1અેષા િહ મે રણગતસ્ય દૃઢા પ્ર તજ્ઞા દ્રક્ષ્ય ત યન્ન િરપવાે જઘનં
હયાનામ્ ।
MSS@8160@2યુદ્ધષેુ ભાગ્યચપલષેુ ન મે પ્ર તજ્ઞા દૈવં યિદચ્છ ત જયં ચ
પરાજયં ચ॥ ૮૧૬૦॥
MSS@8161@1અેષુ પશા વરસ્ત્રીણાં વા તહાર મનુેરિપ ।
MSS@8161@2અતાેઽપ્રમત્તઃ સવેેત િવષયાં તુ યથાે ચતાન્॥ ૮૧૬૧॥
MSS@8162@1અેષવૈ કાચન િવિનદ્રસરાે હાક્ષી કામસ્ય કાિપ દિયતા તનુ નુ વા ।
MSS@8162@2યઃ પ ય ત ક્ષણ મમાં કથમ યથાસાૈ કામ તમ તક ણં ત ણં
િનહ ત॥ ૮૧૬૨॥
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MSS@8163@1અેષવૈ મહતી લ સદાચારસ્ય ભપૂતેઃ ।
MSS@8163@2યદકાલભવાે ત્યુ તસ્ય સં શ ત પ્ર ઃ॥ ૮૧૬૩॥
MSS@8164@1અેષવૈ યાે ષતાં ધ યા શીલં ચ લભતે સખુમ્ ।
MSS@8164@2િદવા પ તવ્રતા ભૂયાે નક્તં ચ કુલટા યતઃ॥ ૮૧૬૪॥
MSS@8165@1અેષાેઽ ગ્ હાતે્રી ત બભ ત ગા તા િવક્ર ય દુગ્ધં સ લલં જુહાે ત ।
MSS@8165@2ખ્યાતાેઽ ત લાેકે તુકાલગામી રજ વલાં યા ત િદવાિપ વે યામ્॥ ૮૧૬૫॥
MSS@8166@1અેષાે જટસ્ય ભવતાે ગ્ િહણી વપણાર્ સ્થા ઃ વયં તવ ચ સનૂુરસાૈ
િવશાખઃ ।
MSS@8166@2 વત્તઃ ફલં ક ઇહ વા છ ત વામદેવ જન્મક્ષયઃ પરમસાૈ તવ
દશર્નને॥ ૮૧૬૬॥
MSS@8167@1અેષાેત્તુઙ્ગતરઙ્ગલઙ્ ઘતતટાે સઙ્ગા પતઙ્ગાત્મ પૂણયં તિરર બુ ભનર્
િહ હરેઃ શઙ્કા કલઙ્કાદિપ ।
MSS@8167@2કાિઠ યં ભજ નાદ્ય સુ દિર વયં રાધે પ્રસાદેન તે વામઃ
સુ્ફટમાતર કુ ગિરદ્રાેણીિવનાેદાે સવમ્॥ ૮૧૬૭॥
MSS@8168@1અેષાેઽ બુદિનઃ વનતુલ્યરવઃ ક્ષીબઃ ખલમાનિવલ બગ તઃ ।
MSS@8168@2શ્રુ વા ઘનગ જતમિદ્રતટે ક્ષાન્ પ્ર ત માેટય ત દ્વરદઃ॥ ૮૧૬૮॥
MSS@8169@1અેષાેઽહમિદ્રતનયામખુપદ્મજન્મા પ્રાપ્તઃ સરુાસરુમનાેરથદૂરવત ।
MSS@8169@2 વ ેઽિન દ્ધઘટનાિધગતા ભ પ- લ મીફલામસરુરાજસતુાં િવધાય
॥ ૮૧૬૯॥
MSS@8170@1અેષ્ટવ્યા બહવઃ પતુ્રા ગુણવ તાે બહુશ્રુતાઃ ।
MSS@8170@2તષેાં વૈ સમવેતાનામ્ અિપ ક શ્ચદ્ ગયાં વ્રજેત્॥ ૮૧૭૦॥
MSS@8171@1અેષ્ટવ્યા બહવઃ પતુ્રા યદે્યકાેઽિપ ગયાં વ્રજેત્ ।
MSS@8171@2યજેત વાશ્વમેધને નીલં વા ષમુ જેત્॥ ૮૧૭૧॥
MSS@8172@1અેષ્ટવ્યા બહવઃ પતુ્રા યદે્યકાેઽિપ ગયાં વ્રજેત્ ।
MSS@8172@2યત્રાસાૈ પ્ર થતાે લાેકે વક્ષ યકરણાે વટઃ॥ ૮૧૭૨॥
MSS@8173@1અે ય ત મા પનુરય મ ત ગમને યદમઙ્ગલં મયાકાિર ।
MSS@8173@2અધનુા તદેવ કારણમ્ અવ સ્થતાૈ દગ્ધગેહપતેઃ॥ ૮૧૭૩॥
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MSS@8174@1અે ય ત યાવદ્ ગણનાદ્ િદગ તાન્ પાઃ મરાતાર્ઃ શરણે પ્રવેષુ્ટમ્ ।
MSS@8174@2ઇમે પદા જે િવિધનાિપ ષ્ટાસ્ તાવત્ય અેકાઙ્ગુલયાેઽત્ર લખેાઃ॥ ૮૧૭૪॥
MSS@8175@1અે ય ત્યવ યમધનુા હૃદયાિધનાથા મુગ્ધા મુધા કુ ત મા િવિવધં
િવલાપમ્ ।
MSS@8175@2ઇ થં શશસંિુરવ ગ જતકૈતવને પાથાેધરાઃ પ થકપઙ્કજલાેચના યઃ
॥ ૮૧૭૫॥
MSS@8176@1અેિહ ગચ્છ પતાે ત્તષ્ઠ વદ માનંૈ સમાચર ।
MSS@8176@2ઇ ત િવત્ર તસારઙ્ગનતે્રયા કાે ન વ ચતઃ॥ ૮૧૭૬॥
MSS@8177@1અેિહ ગચ્છ પતાે ત્તષ્ઠ વદ માનંૈ સમાચર ।
MSS@8177@2અેવમાશાગ્રહગ્ર તૈઃ ક્ર ડ ત ધિનનાેઽ થ ભઃ॥ ૮૧૭૭॥
MSS@8178@1અેિહ તત્ર ચનવુઃ સકુાૈસમંુ કાૈ સમુ જુસમુન ત શ્રયામ્ ।
MSS@8178@2અેિકકા મ ત તતાન માિનનીમ્ આિનનીય કપટાદ્ રહઃ ક્ષણમ્॥ ૮૧૭૮॥
MSS@8179@1અેિહ િવશ્વાત્મને વ સે ભક્ષા વં પિરક પતા ।
MSS@8179@2અ થનાે મનુયઃ પ્રાપં્ત ગ્ હમેિધફલં મયા॥ ૮૧૭૯॥
MSS@8180@1અેિહ હે રમ ણ પ ય કાૈતુકં ધૂ લધૂસરતનું િદગ બરમ્ ।
MSS@8180@2સાિપ તદ્વદનપઙ્કજં પપાૈ ભ્રાત ક્તમિપ િક ન બુઘ્યતે॥ ૮૧૮૦॥
MSS@8181@1અેહ્યાગચ્છ સમાિવશાસન મદં ક મા ચ્ચરાદ્ દૃ યસે કા વાત્ત ત
સદુુબર્લાેઽ સ કુશલં પ્રીતાેઽ મ તે દશર્નાત્ ।
MSS@8181@2અેવં યે સમપુાગતાન્ પ્રણિયનઃ પ્રત્યાલપ ત્યાદરાત્ તષેાં યુક્તમશિઙ્કતને
મનસા હ યાર્ ણ ગ તું સદા॥ ૮૧૮૧॥
MSS@8182@1અેહ્યા લઙ્ગ વરય ત મનાે દુબર્લા વાસરશ્રીર્ આ શ્લષ્ટા સ ક્ષપય રજનીમેિકકા
ચક્રવાિક ।
MSS@8182@2ના યાસક્તાે ન ખલુ કુિપતાે નાનુરાગચ્યુતાે વા દૈવાધીનઃ સપિદ
ભવતીમ વત ત્ર ત્ય મ॥ ૮૧૮૨॥
MSS@8183@1અેહ્યેિહ ક્વ ગતા સ મૈ થ લ ગઃ પ્રાપ્તાે મયા કા ચનીમ્ અેતસ્ય
વચમુચ્ચરા મ કુચયાેિવ યસ્ય વણાશકુમ્ ।
MSS@8183@2મ સાૈભાગ્યબુભુ સયાિપ િવિપને વેકાિકની મા મ ભૂર્ િવ દ્વષ્ટા મિય
સચંર ત સરલે માયાિવનાે રાક્ષસાઃ॥ ૮૧૮૩॥
MSS@8184@1અેહ્યેિહ વ સ રઘનુ દન રામભદ્ર ચુ બા મ મૂધર્િન ચરાય પિર વજે
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વામ્ ।
MSS@8184@2આરાે ય વા હૃિદ િદવાિનશમુદ્વહા મ વ દેઽથવા ચરણપુ કરકદ્વયં
તે॥ ૮૧૮૪॥
MSS@8185@1અેહ્યેહી ત શખ ડનાં પટુતરં કેકા ભરાક્ર દતઃ પ્રાેડ્ડીયવે બલાકયા
સરભસં સાે ક ઠમા લઙ્ ગતઃ ।
MSS@8185@2હંસૈ જ્ઝતપઙ્કજૈર તતરાં સાેદ્વગેમુદ્વ ક્ષતઃ કુવર્ન્ન જનમેચકા
ઇવ િદશાે મેઘઃ સમુ ત્તષ્ઠ ત॥ ૮૧૮૫॥
MSS@8186@1અૈકગુ યમનીહાયામ્ અભાવઃ કમર્ણાં ફલમ્ ।
MSS@8186@2અથ દ્વગુૈ યમીહાયાં ફલં ભવ ત વા ન વા॥ ૮૧૮૬॥
MSS@8187@1અૈકમત્યમપુાગ ય શાસ્ત્રદષૃ્ટેન ચ ષા ।
MSS@8187@2મિ ત્રણાે યત્ર િનરતા તમાહુમર્ ત્રમુત્તમમ્॥ ૮૧૮૭॥
MSS@8188@1બહ્વ્યાેઽિપ મતયાે ગ વા મિ ત્રણામથર્િનણર્યે ।
MSS@8188@2પનુયર્ત્રૈકતાં પ્રાપ્તઃ સ મ ત્રાે મ યમઃ તઃ॥ ૮૧૮૮॥
MSS@8189@1અ યાેઽ યં મ તમાસ્થાય યત્ર સ પ્ર તભા યતે ।
MSS@8189@2ન ચૈકમત્યે શ્રેયાેઽ ત મ ત્રઃ સાેઽધમ ઉચ્યતે॥ ૮૧૮૯॥
MSS@8190@1અૈણં ચમર્ પલાશવે મ પુરતાે દૃ ટૈ્વવ કૃ ણા જનં ભક્ષાથ
િધત તપાવેનિધયા િક ધા મક ભ્રા ય સ ।

MSS@8190@2અેનાં ભ લપુર મવૈિહ સરુભીશ ◌ૃઙ્ગેણ યત્ર સ્થતૈઃ પીય તે
વનવિહ્નદગ્ધમિહષીમાંસાપેદંશં સરુાઃ॥ ૮૧૯૦॥
MSS@8191@1અૈ દવાદ ચષઃ કામી શ શરં હવ્યવાહનમ્ ।
MSS@8191@2અબલાિવરહક્લેશિવહ્વલાે ગણયત્યયમ્॥ ૮૧૯૧॥
MSS@8192@1અૈ દવી વહ ત નાિડકા યદા વેચ્છયા પ્રિવશ ત પ્રભ જનઃ ।
MSS@8192@2પાેતક વ્રજ ત દ ક્ષણા યદા સ્યાત્ તદા સકલમી સતં ફલમ્॥ ૮૧૯૨॥
MSS@8193@1અૈ દં્ર ધનુઃ પા ડુપયાેધરેણ શરદ્ દધાનાદ્રર્નખક્ષતાભમ્ ।
MSS@8193@2પ્રસાદય તી સકલઙ્ક મ દંુ તાપં રવેર યિધકં ચકાર॥ ૮૧૯૩॥
MSS@8194@1અૈ દ્રઃ િકલ નખૈ તસ્યા િવદદાર તનાૈ દ્વજઃ ।
MSS@8194@2 પ્રયાપેભાેગ ચહે્નષુ પાૈરાેભાગ્ય મવાચરન્॥ ૮૧૯૪॥
MSS@8195@1અૈ દ્ર્યાં િદગવલાેિકત- સયૂાર્ ભમખુાે ગ્ હે ગ્ િહણઃ ।
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MSS@8195@2રાજભયં ચાૈરભયં વધકલહઃ પશભુયં ચ સ્યાત્॥ ૮૧૯૫॥
MSS@8196@1અૈરાવણ ત કિરણઃ ફ ણનાેઽ યશષેાઃ શષે ત હ ત િવહગા અિપ
હં સતારઃ ।
MSS@8196@2નીલાે પલાિન કુમુદ ત ચ સવર્શલૈાઃ કૈલા સતું વ્યવ સતા ભવતાે
યશાે ભઃ॥ ૮૧૯૬॥
MSS@8197@1અૈરાવણાનનમદા બુકણાવપાત- સસંક્તતામરસરે િપશઙ્ ગતાઙ્ગઃ ।
MSS@8197@2ચ ડાિનલાહતતષુારિવશીણર્પક્ષઃ ક્ષીણઃ ક્ષતાૈ મધુકરાે િવવશાેઽત્ર
શતેે॥ ૮૧૯૭॥
MSS@8198@1અૈરાવણે સરુવધપૂિરગીયમાન- યુ મદ્યશઃશ્રવણિનશ્ચલકણર્તાલે ।
MSS@8198@2િનિવઘ્નમાિપબ ત ઙ્ગકુલં મદા ભઃ કલ્યાણમાવહ ત કસ્ય ન
ચે ષ્ટતં તે॥ ૮૧૯૮॥
MSS@8199@1અૈશા યાં પતનં દુષં્ટ િવિદશાેઽ યાશ્ચ શાેભનાઃ ।
MSS@8199@2હષર્પુ ષ્ટકરાશ્ચવૈ સ દ્ધદાઃ શસ્ત્રકમર્ ણ॥ ૮૧૯૯॥
MSS@8200@1અૈશા યાં સ પ્રા પ્તર્ ઘ્ તપૂણાર્નાં ભવેદનડુહશ્ચ ।
MSS@8200@2અેવં ફલં ગ્ હપતેર્ ગ્ હ ષ્ઠસમા શ્રતે ભવ ત॥ ૮૨૦૦॥
MSS@8201@1અૈશ્વય નહુષસ્ય શભંુિવષયશ્રદ્ધા દશાસ્યસ્ય સા શાૈય
શ્રીરઘનુાયકસ્ય સહજં ગા ભીયર્મ ભાેિનધેઃ ।
MSS@8201@2દા વં બ લકણર્યાેિરહ જગત્યેકત્ર ચેત્ સ્યાત્ તદા
શ્રીવીર ક્ષ તપાલમાૈ લ પતેઃ સા યં કથં ચદ્ ભવેત્॥ ૮૨૦૧॥
MSS@8202@1અૈશ્વયર્ ત મરં ચ ઃ પ યચ્ચાિપ ન પ ય ત ।
MSS@8202@2પશ્ચાદ્ િવમલતાં યા ત દાિરદ્ર્યગુ લકા જનૈઃ॥ ૮૨૦૨॥
MSS@8203@1અૈશ્વયર્ધનરત્નાનાં પ્રત્ય મત્રેઽિપ તષ્ઠતામ્ ।
MSS@8203@2દષૃ્ટા િહ પનુરા ત્ત ર્ વતા મ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૮૨૦૩॥
MSS@8204@1અૈશ્વયર્મત્તઃ પાિપષ્ઠાે મધપુાનમદાદિપ ।
MSS@8204@2અૈશ્વયર્મદમત્તાનાં ગ ત વાર્ ન િવદ્યતે॥ ૮૨૦૪॥
MSS@8205@1અૈશ્વયર્મદપાિપષ્ઠા મદાઃ પાનમદાદયઃ ।
MSS@8205@2અેશ્વયર્મદમત્તાે િહ નાપ ત વા િવબુ યતે॥ ૮૨૦૫॥
MSS@8206@1અૈશ્વયર્મદમત્તાંશ્ચ મત્તાન્ મદ્યમદેન ચ ।
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MSS@8206@2અપ્રમત્તાઃ શઠાઃ શરૂા િવક્રા તાઃ પયુર્પાસતે॥ ૮૨૦૬॥
MSS@8207@1અૈશ્વયર્મદમત્તાનાં િધતાનાં ચ કા મનામ્ ।
MSS@8207@2અહંકારિવમૂઢાનાં િવવેકાે નવૈ યતે॥ ૮૨૦૭॥
MSS@8208@1અૈશ્વયર્મધ્રવું પ્રા ય ધ્રવુધમ મ ત કુ ।
MSS@8208@2ક્ષણાદેવ િવના શ યઃ સ પદાેઽ યાત્મના સહ॥ ૮૨૦૮॥
MSS@8209@1અૈશ્વયર્મ પમેત્ય પ્રાયેણ િહ દુજર્નાે ભવ ત માની ।
MSS@8209@2સમુહ પ્રા યૈશ્વય પ્રશમં પ્ર તપદ્યતે સજુનઃ॥ ૮૨૦૯॥
MSS@8209A@1અૈશ્વયર્મવ્યાહતમાવહ તુ હેર બપાદા બુજપાંસવાે નઃ ।
MSS@8209A@2યે િનવર્હ ત શ્રુ તસુ દર ણાં સીમ ત સ દૂરપરાગલ મીમ્॥
MSS@8210@1અૈશ્વયર્મી યાર્ નૈઘ્ ર્ યં ક્ષીબ વં િનિવવેકતા ।
MSS@8210@2અેકૈકં િક ન યત્ કુયાર્ત્ પ ચાઙ્ ગ વે તુ કા કથા॥ ૮૨૧૦॥
MSS@8211@1અૈશ્વયર્વ તાેઽિપ િહ િનધર્ના તે વ્યથર્શ્રમા િવતમાત્રસારાઃ ।
MSS@8211@2કૃતા ન લાેભાપેહૃતાત્મ ભયઃ સહૃુ વયંગ્રાહિવભષૂણા શ્રીઃ
॥ ૮૨૧૧॥
MSS@8212@1અૈશ્વયર્સ્ય પરા કાષ્ઠા યત્ર િનતં્ય િવભાવ્યતે ।
MSS@8212@2ધનદઃ સ ન કેષાં સ્યાત્ હણીયગુણાેદયઃ॥ ૮૨૧૨॥
MSS@8213@1અૈશ્વયર્સ્ય િવભષૂણં સજુનતા શાૈયર્સ્ય વાક્સંયમાે જ્ઞાનસ્યાપેશમઃ
શમસ્ય િવનયાે િવત્તસ્ય પાત્રે વ્યયઃ ।
MSS@8213@2અક્રાેધ તપસઃ ક્ષમા પ્રભિવતુધર્મર્સ્ય િનવ્યાર્જતા સવષામિપ
સવર્કારણ મદં શીલં પરં ભષૂણમ્॥ ૮૨૧૩॥
MSS@8214@1અૈશ્વયાર્ત્ સહ સબં ધં ન કુયાર્ચ્ચ કદાચન ।
MSS@8214@2ગતે ચ ગાૈરવં ના ત આગતે ચ ધનક્ષયઃ॥ ૮૨૧૪॥
MSS@8215@1અૈશ્વયાર્દનપેતમીશ્વરમયં લાેકાેઽથર્તઃ સવેતે તં ગચ્છ ત્યનુ
યે િવપ ત્તષુ પનુ તે ત પ્ર તષ્ઠાશયા ।
MSS@8215@2ભતુર્ય પ્રલયેઽિપ પવૂર્સકૃુતાસઙ્ગને િનઃસઙ્ગયા ભ યા કાયર્ધુરં
વહ ત કૃ તન તે દુલર્ભા વાદશૃાઃ॥ ૮૨૧૫॥
MSS@8216@1અૈશ્વયઽિપ ક્ષમા યસ્ય દાિરદ્ર્યેઽિપ િહતૈ ષતા ।
MSS@8216@2આપત્તાવિપ ધીર વં દધતાે મત્યર્તા કથમ્॥ ૮૨૧૬॥
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MSS@8217@1અૈશ્વય વા સિુવ તીણ વ્યસને વા સદુા ણે ।
MSS@8217@2ર વવે પુ ષં બદ્ વા કૃતા તઃ પિરકષર્ ત॥ ૮૨૧૭॥
MSS@8218@1અૈહલાૈિકકપાર યં કમર્ પું ભિનષવે્યતે ।
MSS@8218@2કમાર્ યિપ તુ કલ્યા ણ લભતે કામમા સ્થતઃ॥ ૮૨૧૮॥
MSS@8219@1અૈહલાૈિકકમીહ તે માંસશાે ણતવધર્નમ્ ।
MSS@8219@2પારલાૈિકકકાયષુ પ્રસપુ્તા શના તકાઃ॥ ૮૨૧૯॥
MSS@8220@1અૈિહકામુ મકાન્ કામાં લાેભમાેહાત્મકાંશ્ચ યાન્ ।
MSS@8220@2િન યા તે સદા યાેગી પ્રા પ્તઃ સ્યાત્ સાવર્કા મક ॥ ૮૨૨૦॥
MSS@8221@1આકારઃ પુ ષઃ પવૂર્ઃ વ્યાહૃ તઃ પ્રકૃ તઃ સ્ત્રયઃ ।
MSS@8221@2ઉભયાેઃ કરસયંાેગે વસે્ત્રણાચ્છાદયને્ નરઃ॥ ૮૨૨૧॥
MSS@8222@1આકારશ દાે િવપ્રાણાં યસ્ય રાષ્ટ્ર ે પ્રવતર્તે ।
MSS@8222@2સ રા િહ ભવેદ્ યાેગી વ્યાિધ ભશ્ચ ન પીડ્યતે॥ ૮૨૨૨॥
MSS@8223@1આકારાઃ કુસમુાયુધાપેિનષદાં મ ત્રાનવુાદઃ મર- વા યાયસ્ય રતેઃ
પનુભર્વિવધાૈ ગ ધા ભરામશ્રુ તઃ ।
MSS@8223@2 ચત્તાકષર્ણસા ય સ દ્ધરસતીનતે્રસ્ય કણર્ વરઃ પા થાનાં
સહકારકાનનસધુાસકેઃ િપકાનાં વિનઃ॥ ૮૨૨૩॥
MSS@8224@1આકારે સ પ્રદ પે ગય ગ્ હપ ત સૂ મમેકા તરસં્થ સયં ય
દ્વારવાહં પવનમિવરતં નાયકં ચે દ્રયાણામ્ ।
MSS@8224@2વાગ્ લં કસ્ય હેતાેિવતર સ િહ ગરાં દૃ યતે નવૈ િક ચદ્ દેહસ્થં
પ ય નાથં ભ્રમ સ િકમપરે શાસ્ત્રમાેહા ધકારે॥ ૮૨૨૪॥
MSS@8225@1આકારાે મદન દ્વજસ્ય ગગનક્રાેડકૈદંષ્ટ્ર ાઙુ્કરસ્
તારામાૈ ક્તકશુ ક્તર ધતમસ ત બેરમસ્યાઙુ્કશઃ ।
MSS@8225@2શ ◌ૃઙ્ગારાગર્લકુ ચકા િવરિહણીમાન ચ્છદા કતર્ર
સં યાવારવધનૂખક્ષ તિરયં ચા દ્ર કલા રાજતે॥ ૮૨૨૫॥
MSS@8226@1આકારાે યસ્ય ક દઃ સ લલમપુિનષન્ યાય લં ણાલં બ્રહ્મા ડં
યસ્ય કા ડં પ્રસર ત પિરતાે યસ્ય યાગઃ પરાગઃ ।
MSS@8226@2 ઙ્ગ વાનઃ પુરાણં િવજનસરુધનુીતીરવાસાેઽિધવાસાે યસ્યાન દાે
મર દઃ પુરહરચરણા ભાે હં તદ્ ભ મઃ॥ ૮૨૨૬॥
MSS@8227@1આનમઃ પરમાથક પાય પરમાત્મને ।
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MSS@8227@2 વેચ્છાવભા સતાસત્યભેદ ભન્નાય શભંવે॥ ૮૨૨૭॥
MSS@8228@1આહ્ર ા શખાસ્થાને શકંરાય નમઃ ।
MSS@8228@2આહ્ર ા બાહ્વાેઃ કેશવાય નમઃ ।
MSS@8228@2આહ્ર ા ના ભમ યે બ્રહ્મણે નમઃ ।
MSS@8228-3આહ્ર ા જઙ્ઘયાેગર્ણપતયે નમઃ ।
MSS@8229@1આેઘવાતાહૃતં બીજં યસ્ય ક્ષતે્રે પ્રરાેહ ત ।
MSS@8229@2ક્ષેિત્રકસ્યવૈ તદ્ બીજં ન બી લભતે ફલમ્॥ ૮૨૨૯॥
MSS@8230@1આેજસાિપ ખલુ નનૂમનનંૂ નાસહાયમપુયા ત જયશ્રીઃ ।
MSS@8230@2યદ્ િવભુઃ શ શમયખૂસખઃ સન્ન્ આદદે િવજિય ચાપમનઙ્ગઃ॥ ૮૨૩૦॥
MSS@8231@1આે ેભા ં યદ્ રણે સં સ્થતાનામ્ આદત્ તીવં્ર સાધર્મઙ્ગને નનૂમ્ ।
MSS@8231@2 વાલાવ્યા દુદ્વમ તી તદ તસ-્ તજે તારં દ પ્ત જહ્વા વવાશે॥ ૮૨૩૧॥
MSS@8232@1આે મત્યેત પરં બ્રહ્મ શ્રુતીનાં મખુમક્ષરમ્ ।
MSS@8232@2પ્રસીદતુ સતાં વા તે વેકં િત્રપુ ષીમયમ્॥ ૮૨૩૨॥
MSS@8233@1આેષામાસે મ સરાે પાતવાતા- શ્લ યદ્દ ત મા હાં ઘષર્ણાે થૈઃ ।
MSS@8233@2યાૈગા તવૈાર્ વિહ્ન ભવાર્રણાનામ્ ઉચ્ચૈમૂર્ધર્વ્યાે નક્ષત્રમાલા॥ ૮૨૩૩॥
MSS@8234@1આેષ્ઠપ લવિવદંશ ચીનાં હૃદ્યતામપુયયાૈ રમણાનામ્ ।
MSS@8234@2ફુ લલાેચનિવનીલસરાજૈેર્ અઙ્ગનાસ્યચષકૈમર્ધવુારઃ॥ ૮૨૩૪॥
MSS@8235@1આેષ્ઠાગ્રં સુ્ફરતીક્ષણે િવચલતઃ કૂપાેદરે મ સ્યવદ્ ધ મ લઃ
કુસમુા ચતાે િવગ લતઃ પ્રા ાે ત બ ધં પનુઃ ।
MSS@8235@2પ્રચ્છન્નાૈ વ્રજતઃ તનાૈ પ્રકટતાં શ્રાેણીતટં દૃ યતે નીવી ચ
ખલ ત સ્થતાિપ સદુૃઢં કામેઙ્ ગતં યાે ષતામ્॥ ૮૨૩૫॥
MSS@8236@1સાૈભાગ્ય પપિરહાસગુણાનુરાગ- સકં તર્નને દિયતસ્ય ચ લ ધસાખૈ્યમ્ ।
MSS@8236@2સબં ધ મત્રમખુદશર્નદત્તદૂર- તાષેં પરાેક્ષમિપ કામગુણેઙ્ ગતં
સ્યાત્॥ ૮૨૩૬॥
MSS@8237@1આેષે્ઠ બ બફલાશયાલમલકેષૂ પાકજ બૂિધયા કણાર્લંકૃ તભા જ
દાિડમફલભ્રા ત્યા ચ શાેણે મણાૈ ।
MSS@8237@2િન પત્ત્યા સકૃદુ પલચ્છદદશૃામાત્તક્લમાનાં મરાૈ રાજન્
ગજૂર્રરાજપ જરશકૈુઃ સદ્ય ષા મૂ ચ્છતમ્॥ ૮૨૩૭॥
MSS@8238@1આૈ ચતં્ય તુત્યાનાં ગુણરાગશ્ચ દનાિદલપેાનામ્ ।
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MSS@8238@2ક યા શાેકકરાણાં બુ દ્ધિવહીનાેઽનુક યાનામ્॥ ૮૨૩૮॥
MSS@8239@1આૈ ચત્યપ્રચ્યુતાચારાે યુ યા વાથ ન સાધયેત્ ।
MSS@8239@2વ્યાજબા લવધનેવૈ રામક તઃ કલિઙ્કતા॥ ૮૨૩૯॥
MSS@8240@1આૈ ચત્યમેકમેકત્ર ગુણાનાં રા શરેકતઃ ।
MSS@8240@2િવષાયતે ગુણગ્રામ આૈ ચત્યપિરવ જતઃ॥ ૮૨૪૦॥
MSS@8241@1આૈ જ્ઝ પ્રયાઙ્ગૈઘ્ ર્ણયવૈ ક્ષા ન વાિરદુગાર્ત્ તુ વરાટકસ્ય ।
MSS@8241@2ન ક ટકૈરાવરણાચ્ચ કા તર્ ધૂલી તા કા ચનકેતકસ્ય॥ ૮૨૪૧॥
MSS@8242@1આૈ સકુ્યગભાર્ ભ્રમતીવ દૃ ષ્ટઃ પયાર્કુલં ક્વાિપ મનઃ પ્રયા ત ।
MSS@8242@2િવયજુ્યમાનસ્ય ગુણા વતને િનર તરપ્રેમવતા જનને॥ ૮૨૪૨॥
MSS@8243@1આૈ સકુ્યમાત્રમવસાદય ત પ્ર તષ્ઠા ક્લશ્ના ત લ ધપિરપાલન ત્તરેવ ।
MSS@8243@2ના તશ્રમાપનયનાય યથા શ્રમાય રાજં્ય વહ ત તદ ડ મવાતપત્રમ્
॥ ૮૨૪૩॥
MSS@8244@1આૈ સકુ્યહેતું િવ ણાે ષ ન વં ત વાવબાેધૈકરસાે ન તકર્ઃ ।
MSS@8244@2તથાિપ ર ભાે કરાે મ લક્ષ્યમ્ આત્માનમષેાં પિરદેિવતાનામ્॥ ૮૨૪૪॥
MSS@8245@1આૈ સકુ્યાત્ પિર મલતાં ત્રપયા સકંાેચમ ચતાં ચ મુહુઃ ।
MSS@8245@2નવસગંમયાેયૂર્નાેર્ નયનાનામુ સવાે જય ત॥ ૮૨૪૫॥
MSS@8246@1આૈ સકુ્યને કૃત વરા સહભવુા વ્યાવતર્માના િહ્રયા તૈ તૈબર્ ધવુધજૂનસ્ય
વચનનૈ તા ભમખુ્યં પનુઃ ।
MSS@8246@2દૃ ટ્વાગ્રે વરમાત્તસા વસરસા ગાૈર નવે સઙ્ગમે સરંાેહ પુલકા
હરેણ હસતા શ્લષ્ટા શવાયા તુ વઃ॥ ૮૨૪૬॥
MSS@8247@1આૈદાય દા ક્ષ યં પાપજુગુ સા ચ િનમર્લાે બાેધઃ ।
MSS@8247@2 લઙ્ગાિન ધમર્ સદ્ધઃે પ્રાયેણ જન પ્રય વં ચ॥ ૮૨૪૭॥
MSS@8248@1આૈદાય ભવુનત્રયેઽિપ િવિદતં સભંૂ તર ભાેિનધેર્ વાસાે ન દનકાનને
પિરમલાે ગીવાર્ણચેતાેહરઃ ।
MSS@8248@2અેવં દા ગુરાેગુર્ણાઃ સરુતરાેઃ સવઽિપ લાેકાેત્તરાઃ
સ્યાદ થપ્રવરા થતાપર્ણિવધાવેકાે િવવેકાે યિદ॥ ૮૨૪૮॥
MSS@8249@1આૈદાય સધને નયાે ગુ ણજને લ કુલસ્ત્રીજને સ કાવં્ય વદને મદાે
દ્વરદને પુંસ્કાેિકલઃ કાનને ।

746 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@8249@2રાેલ બઃ કમલે નખાઙ્કરચના કા તાકપાેલસ્થલે ત વી ત પતલે ભવાનિપ
િવભાે ભૂમ ડલે મ ડનમ્॥ ૮૨૪૯॥
MSS@8250@1આૈદાસી યં દયાલનૂામ્ અ થનાં ભાગ્યહીનતા ।
MSS@8250@2નિહ વમખુવૈ યં દપર્ણસ્યાપરાધતઃ॥ ૮૨૫૦॥
MSS@8251@1આૈદુ બરા ણ પુ પા ણ શ્વેતવણ ચ વાયસમ્ ।
MSS@8251@2મ સ્યપાદં જલે પ યને્ ન નાર હૃદય સ્થતમ્॥ ૮૨૫૧॥
MSS@8252@1આૈન્નતં્ય ભવતઃ સમુે શખરાેચ્છ્ર ાયાપેમાં ગાહતે વ્યા પ્ત તે
ગિરરાજમૂલમિહમ યાયને િનણ યતે ।
MSS@8252@2અેકસ્યાિપ ન િકતુ ચાતક શશાેઃ પૂત્ત્ય પયાે વતર્તે
વ યાપીનપયાેધરાપેમતયા બુદ્ધાેઽ સ પાથાેધર॥ ૮૨૫૨॥
MSS@8253@1આૈરસં મતૈ્રસબંદં્ધ તથા વંશક્રમાગતમ્ ।
MSS@8253@2ર ક્ષતં વ્યસને યશ્ચ મતં્ર જ્ઞેયં ચતુિવધમ્॥ ૮૨૫૩॥
MSS@8254@1આૈરસાનિપ પતુ્રાન્ િહ ત્યજ ત્યિહતકાિરણઃ ।
MSS@8254@2સમથાર્ન્ સ પ્રગ્ હ્ણ ત જનાનિપ નરાિધપાઃ॥ ૮૨૫૪॥
MSS@8255@1આૈરસી ં ભ ગની ં વાિપ ભાયા વા યનજુસ્ય યઃ ।
MSS@8255@2પ્રચરેત નરઃ કામાત્ તસ્ય દ ડાે વધઃ તઃ॥ ૮૨૫૫॥
MSS@8256@1આૈવાર્ ઇવા તલુ ધા ભવ ત ધનલવણવાિરબહુ ણાઃ ।
MSS@8256@2 ણલવ મવ િનજદેહં ત્યજ ત લેશં ન િવત્તસ્ય॥ ૮૨૫૬॥
MSS@8257@1આૈષધં મૂઢવૈદ્યાનાં ત્યજ તુ વરપીિડતાઃ ।
MSS@8257@2પરસસંગર્સસંક્તં કલત્ર મવ સાધવઃ॥ ૮૨૫૭॥
MSS@8258@1આૈષધાનાં ચ મ ત્રાણાં બુદ્ધશે્ચવૈ મહાત્મનામ્ ।
MSS@8258@2અસા યં ના ત લાેકેઽત્ર િક ચદ્ બ્રહ્મા ડમ યગમ્॥ ૮૨૫૮॥
MSS@8259@1આૈષધાિન ચ મ ત્રા ણ નક્ષતં્ર શકુનં ગ્રહાઃ ।
MSS@8259@2ભાગ્યકાલે પ્રસન્નાઃ સ્યુરભાગ્યે િન ફલાશ્ચ તે॥ ૮૨૫૯॥
MSS@8260@1આૈષધા યગદાે િવદ્યા દૈવી ચ િવિવધા સ્થ તઃ ।
MSS@8260@2તપસવૈ પ્ર સ ય ત તપ તષેાં િહ સાધનમ્॥ ૮૨૬૦॥
MSS@8261@1આૈષધાયાિપ યાે મત્યા મ વસ્ય ત િવચેતનઃ ।
MSS@8261@2કુયાનેાૈ યતે સાેઽિપ િક પનુ તત્ર લાેલપુઃ॥ ૮૨૬૧॥
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MSS@8262@1આૈષસાતપભયાદપલીનં વાસરચ્છિવિવરામપટ યઃ ।
MSS@8262@2સિંનપત્ય શનકૈરથ િન ાદ્ અ ધકારમુદવાપ સમાિન॥ ૮૨૬૨॥
MSS@8263@1આૈ યં તથા િવક્રમં ચ સાૈ યં દ ડં પ્રસન્નતામ્ ।
MSS@8263@2ધારય ત મહાત્માનાે રા નઃ પ્રાયશાે ભુિવ॥ ૮૨૬૩॥
MSS@8263@3ત માત્ સવાર્ વવસ્થાસુ મા યાઃ પજૂ્યાશ્ચ પા થવાઃ॥ ૮૨૬૩॥
MSS@8264@1આૈ માયમાણનવયાવૈનમુગ્ધભાવાઃ શ ◌ૃઙ્ગારસાગરમનાેજ્ઞતરઙ્ગલખેાઃ ।
MSS@8264@2ક દપર્કે લરસલ ધયશઃપતાકાઃ પ યાઙ્ગનાઃ પુર મમામિધવાસય ત
॥ ૮૨૬૪॥
MSS@8265@1કંચન વ ચનચતુરે પ્રપ ચય વં મુરા તકે માનમ્ ।
MSS@8265@2બહુવ લભે િહ પુ ષે દા ક્ષ યં દુઃખમુદ્વહ ત॥ ૮૨૬૫॥
MSS@8266@1કં ચત્ કાલં નય ગિરગુહાગહ્વરે રે મુધવૈ ક્ર ડન્ હાલાહલરસલસદ્દપર્
મા સપર્ ! સપર્ ।
MSS@8266@2માદ્યન્નુદ્ય સજલજલદવ્યાકુલે મેઘકાલે યને પ્રાપ્તાે વનિવહરણાે ક ઠયા
નીલક ઠઃ॥ ૮૨૬૬॥
MSS@8267@1કં ચત્ ક્ષણં નનુ સહ વ િવમુ ચ વાસાે ગત્યર્યં પિરજનાે
િધગપત્રપાેઽ સ ।
MSS@8267@2અેષાેઽ જ લઃ શમય દ પ મ ત પ્રયાયા વાચાે રતાદિપ પરાં મુદમાવહ ત
॥ ૮૨૬૭॥
MSS@8268@1કં ચદેવ સમયં સમાગતં વાં ન િવ મર ત શશ્વદ બુજમ્ ।
MSS@8268@2માનસે િવહર હંસ માનસે મા િવમુ ચ પનુરસ્ય સાૈહૃદમ્॥ ૮૨૬૮॥
MSS@8269@1કં નના ક જપરાગપુ જ- ગુ જ ન્મ લ દાવ લકુ તલશ્રીઃ ।
MSS@8269@2િવદ્વદ્દિ્વ ક્રા તમખુા તરાલા જ્યાે તિવદાયાર્ તિટનીવ ભા ત॥ ૮૨૬૯॥
MSS@8270@1કં ન શ ત પુ ષં વ્યસનાિન કાલે કાે વા િનર તરસખુી ય ઇહા ત
લાેકે ।
MSS@8270@2દુઃખં સખંુ ચ પિરણામવશાદુપૈ ત નક્ષત્રચક્ર મવ ખે
પિરવતર્માનમ્॥ ૮૨૭૦॥
MSS@8271@1કં ચ્છામઃ સરુાઃ વગ િનવસામાે વયં ભુિવ ।
MSS@8271@2િક વા કાવ્યરસઃ વાદુઃ િક વા વાદ યસી સધુા॥ ૮૨૭૧॥
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MSS@8272@1કં પ્ર ત કથિયતુમીશે સ પ્ર ત કાે વા પ્રતી તમાયાતુ ।
MSS@8272@2ગાપે તતનયાકુ જે ગાપેવધૂટ િવટં બ્રહ્મ॥ ૮૨૭૨॥
MSS@8273@1કં યાજેયન્ મનુ ેઽથ લભેત િનપાતયન્ નષ્ટદશૃં િહ ગત ।
MSS@8273@2અેવં નરાણાં િવષય હા ચ િનપાતયન્ િનરયે વ ધકૂપે॥ ૮૨૭૩॥
MSS@8274@1કં િવશષેમવલ બ્ય યાે ષતઃ પ્રેયસે ભજ સ વચર્સે ભવુમ્ ।
MSS@8274@2ત્યાગહેતુરિપ તુલ્ય અેવ તે સાિપ સાિપ મલમાેચનસ્થલી॥ ૮૨૭૪॥
MSS@8275@1કં સજંઘાન કૃ ણઃ કા શીતલવાિહની ગઙ્ગા ।
MSS@8275@2કે દારપાષેણરતાઃ કં બલવ તં ન બાધતે શીતમ્॥ ૮૨૭૫॥
MSS@8276@1કંસં વંસયતે મુરં તરયતે હંસં તથા િહસતે બાણં
ક્ષીણયતે બકં લઘયતે પાૈ ડ્ર ં તથા લુ પતે ।
MSS@8276@2ભાૈમં ક્ષામયતે બલાદ્ બલ ભદાે દપ પરાકુવર્તે ક્લષં્ટ શષ્ટગણં
પ્રણમ્રમવતે કૃ ણાય તુ યં નમઃ॥ ૮૨૭૬॥
MSS@8277@1કંસારાતવેર્દ ગમનં કેન સ્યાત્ ક મન્ દૃ ષ્ટ સલંભતે
વ પેચ્છુઃ ।

MSS@8277@2કં સવષાં શભુકરમૂચુધ રાઃ િક કુયાર્ વં સજુન સશાેકં
લાેકમ્॥ ૮૨૭૭॥
MSS@8278@1કંસાિરચરણાેદ્ભૂત સ ધુક લાેલલા લતમ્ ।
MSS@8278@2મ યે હંસ મનાે નીરે કુલ્યાનાં રમતે કથમ્॥ ૮૨૭૮॥
MSS@8279@1કંસાે રાવણાે રામશ્ચ રા દુયાધન તથા ।
MSS@8279@2ચ વારાેઽિપ મહામખૂાર્ઃ પ ચમઃ શા લવાહનઃ॥ ૮૨૭૯॥
MSS@8280@1કઃ કં શક્તાે ર ક્ષતું ત્યુકાલે ર જુચ્છેદે કે ઘટં ધારય ત ।
MSS@8280@2અેવં લાેક તુલ્યધમા વનાનાં કાલે કાલે છદ્યતે હ્યતે ચ॥ ૮૨૮૦॥
MSS@8281@1કઃ કઃ કુત્ર ન ઘુઘુર્રાિયતઘુર ઘાેરાે ઘુરેત્ સકૂરઃ કઃ કઃ કં
કમલાકરં િવકમલં કતુ કર નાેદ્યતઃ ।
MSS@8281@2કે કે કાિન વના યર યમિહષા નાને્મૂલયેયુયર્તઃ સહી નેહિવલાસબદ્ધવસ તઃ
પ ચાનનાે વતર્તે॥ ૮૨૮૧॥
MSS@8282@1કઃ ક ટકાનાં પ્રકરાે ત તૈ યં િવ ચત્રભાવં ગપ ક્ષણાં ચ ।
MSS@8282@2માધુયર્ મક્ષાૈ કટુતાં ચ િન બે વભાવતઃ સવર્ મદં િહ સદ્ધમ્॥ ૮૨૮૨॥
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MSS@8283@1કઃ કણાર્િરિપતા ગર દ્રતનયા કસ્ય પ્રયા કસ્ય તુક્ કાે ના ત પરેઙ્ ગતં
િવષમગુઃ કુત્રાેદભૂત્ કા મનામ્ ।
MSS@8283@2ભાયાર્ કસ્ય િવદેહ તુદ ત કા ભાૈમેઽિહ્ન િન દ્યશ્ચ કસ્
ત પ્રત્યુત્તરમ યમાક્ષરપદં સવાર્થર્સ પ કરમ્॥ ૮૨૮૩॥
MSS@8284@1કઃ કસ્ય પુ ષાે બ ધુઃ િકમા યં કસ્ય કેન ચત્ ।
MSS@8284@2યદેકાે યતે જ તુરેક અેવ િવન ય ત॥ ૮૨૮૪॥
MSS@8285@1ત માન્ માતા િપતા ચે ત રામ સ જેત યાે નરઃ ।
MSS@8285@2ઉન્મત્ત ઇવ સ જ્ઞેયાે ના ત ક શ્ચ દ્ધ કસ્ય ચત્॥ ૮૨૮૫॥
MSS@8286@1કઃ કા તારમગાત્ િપતવુર્ચનતઃ સં શ્લ ય ક ઠસ્થલીં કામી િક
કુ તે ચ ગ્ ધ્રહઠત છન્નં પ્ર ઢં ચ િકમ્ ।
MSS@8286@2કા રક્ષઃ કુલકાલરાિત્રરભવચ્ચ દ્રાતપં દ્વે ષ્ટ કાે રામશ્ચુ બ ત
રાવણસ્ય વદનં સીતાિવયાેગાતુરઃ॥ ૮૨૮૬॥
MSS@8287@1કઃ કાલઃ કાિન મત્રા ણ કાે દેશઃ કાૈ વ્યયાગમાૈ ।
MSS@8287@2કશ્ચાહં કા ચ મે શ ક્તિર ત ચ ત્યં મુહુમુર્હુઃ॥ ૮૨૮૭॥
MSS@8288@1કઃ કુયાર્દ્ ભવુનં સવ કઃ સમનુ્મૂલયેદ્ દુ્રમાન્ ।
MSS@8288@2િક પ્રતીકે ભવને્ મખુ્યં કઃ પરત્રૈ ત પુ યતામ્॥ ૮૨૮૮॥
MSS@8289@1કઃ કાપેઃ કઃ પ્રણયાે નટિવટહતમ તકાસુ વે યાસુ ।
MSS@8289@2રજક શલાતલસદશૃં યાસાં જઘનં ચ વદનં ચ॥ ૮૨૮૯॥
MSS@8290@1કઃ કાૈ કે કં કાૈ કાન્ હસ ત ચ હસતાે હસ ત હિરણાક્ષ્યા ।
MSS@8290@2અધરઃ પ લવમઙ્ઘ્રી હંસાૈ કુ દસ્ય કાેરકાન્ દ તાઃ॥ ૮૨૯૦॥
MSS@8291@1કઃ ખે ગચ્છ ત કા ર યા કા જ યા િક િવભષૂણમ્ ।
MSS@8291@2કાે વ દ્યઃ ક દશૃી લઙ્કા વીરમકર્ટક પતા॥ ૮૨૯૧॥
MSS@8292@1કઃ ખે ચર ત કઃ શ દં ચાેરં દૃ ટ્વા કરાે ત ચ ।
MSS@8292@2કૈરવાણામિરઃ કાે વા કાપેાનામાલયશ્ચ કઃ॥ ૮૨૯૨॥
MSS@8293@1કઃ ખે ભા ત, હતાે િનશાચરપ તઃ કેના બુધાૈ મ જ ત કઃ, ક દક્ૃ
ત ણીિવલાસગમનં, કાે નામ રાજ્ઞાં પ્રયઃ ।
MSS@8293@2પતં્ર િક પતેઃ, િકમ સુ લ લતં, કાે રામરામાહરાે
મ પ્રશ્નાેત્તરમ યમાક્ષરપદં યત્ તત્ તવાશીવર્ચઃ॥ ૮૨૯૩॥
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MSS@8294@1કઃ પરેતનગર પુરંદરઃ કાે ભવેદથ તદ યિકકરઃ ।
MSS@8294@2કૃ ણનામ જગદેકમઙ્ગલં ક ઠપીઠમુરર કરાે ત ચેત્॥ ૮૨૯૪॥
MSS@8295@1કઃ પ ય ત ખુરમહસઃ સમંખુમિપ તજેસાં સહસ્રસ્ય ।
MSS@8295@2ક લતં શશ દ્ધા ાે યાે મ ડલખ ડનં સહતે॥ ૮૨૯૫॥
MSS@8296@1કઃ પુ પ ત સરુ ભ િવધત્તે કશ્ચ દનં વૈ શ શર કરાે ત ।
MSS@8296@2કઃ પ્રાથર્યેદ્ ભાનુ મહ પ્રકાશે સાધુ તથા વને પરાપેકાર ॥ ૮૨૯૬॥
MSS@8297@1કઃ પજૂ્યઃ સદ્વતૃ્તઃ કમધમમાચક્ષતે ચ લત ત્તમ્ ।
MSS@8297@2કેન જતં જગદેતત્ સત્ય ત તક્ષાવતા પુંસા॥ ૮૨૯૭॥
MSS@8298@1કઃ પજૂ્યઃ, સજુન વમે ત કતમઃ, ક્વ સ્થીયતે પ ડતૈઃ શ્રીમત્યા શવયા
ચ કેન ભવુને યુદં્ધ કૃતં દા ણમ્ ।
MSS@8298@2િક વા છ ત સદા જના, યવુજના યાય ત િક માનસે
મ પ્રશ્નાેત્તરમ યમાક્ષરપદં ભૂયાત્ તવાશીવર્ચઃ॥ ૮૨૯૮॥
MSS@8298A@1કઃ પાૈરવે વસમુતી ં શાસ ત શા સતિર દુિવનીતાનામ્ ।
MSS@8298A@2અયમાચરત્યિવનયં મુગ્ધાસુ તપ વક યાસુ॥
MSS@8299@1કઃ પ્રસતૂે પૂરાવેાતં કઃ પ્રેરય ત વાિરદમ્ ।
MSS@8299@2પ્રાપ્તે તુ શ્રાવણે મા સ ભવત્યેકાણર્વં જગત્॥ ૮૨૯૯॥
MSS@8300@1કઃ પ્રાજ્ઞાે વા છ ત નેહં વે યાસુ સકતાસુ ચ ।
MSS@8300@2િવમુચ્યતે વા ભવતા વ તુધમાઽયમીદશૃઃ॥ ૮૩૦૦॥
MSS@8301@1કઃ પ્રા થતાેઽિપ દાસ્ય ત ણતષુપિરમાણમાત્રમ યિધકમ્ ।
MSS@8301@2અ તલર્લાટસ પુટ- િવકટાક્ષરમા લકાં મુ વા॥ ૮૩૦૧॥
MSS@8302@1કઃ પ્રા યર્તે મદનિવહ્વલયા યવુત્યા ભા ત ક્વ પુ ડ્રકમપુૈ ત કથં
બતાયુઃ ।
MSS@8302@2ક્વાનાદરાે ભવ ત, કેન ચ રાજતેઽ જં બાહ્યા સ્થ િક ફલમુદાહર
ના લકેરમ્॥ ૮૩૦૨॥
MSS@8303@1કઃ શક્રઃ કતમઃ સ્રષ્ટા વરાકઃ કતમાે યમઃ ।
MSS@8303@2સત્યવ્રતાનાં ભપૂાનાં કતુ શાસનલઙ્ઘનમ્॥ ૮૩૦૩॥
MSS@8304@1કઃ શમઃ િક્રયતાં પ્રાજ્ઞાઃ પ્રયાપ્રીતાૈ પિરશ્રમઃ ।
MSS@8304@2ભ મીભૂતસ્ય ભૂતસ્ય પનુરાગમનં કુતઃ॥ ૮૩૦૪॥
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MSS@8305@1કઃ શ્રદ્ધાસ્ય ત ભૂતાથ સવા માં તુલિય ય ત ।
MSS@8305@2શઙ્કનીયા િહ લાેકેઽ મન્ િન પ્રતાપા દિરદ્રતા॥ ૮૩૦૫॥
MSS@8306@1કઃ શ્લાઘનીયજન્મા માઘિનશીથેઽિપ યસ્ય સાૈભાગ્યમ્ ।
MSS@8306@2પ્રાલેયાિનલદ ઘર્ઃ કથય ત કા ચીિનનાદાેઽયમ્॥ ૮૩૦૬॥
MSS@8307@1કઃ સ્યાદ બુદયાચકાે, યવુતયઃ કં કામય તે પ ત લ કેન િનવાયર્તે,
િનકટકે દાસે કથં યાવની ।
MSS@8307@2ભાષા દશર્યતે ત વ તષુુ મહારાષ્ટ્ર ે કદા વા ભવેદ્ આદ્યા તાક્ષરયાેિહ
લાપેરચનાચાતુયર્તઃ પૂયર્તામ્॥ ૮૩૦૭॥
MSS@8308@1કઃ વભાવગભીરાણાં લક્ષયેદ્ બિહરાપદમ્ ।
MSS@8308@2બાલાપત્યેન ત્યેન યિદ સા ન પ્રકા યતે॥ ૮૩૦૮॥
MSS@8309@1ક આત્મા કઃ પરાે વાત્ર વીયઃ પારક્ય અેવ વા ।
MSS@8309@2 વપરા ભિનવેશને િવના જ્ઞાનને દેિહનામ્॥ ૮૩૦૯॥
MSS@8310@1ક આ લપ્તઃ પ્રયઃ કાેઽસ્યાઃ કં યાય ત કમીક્ષતે ।
MSS@8310@2ઇ ત ચ તા ન યસ્યાસીત્ સ પજૂ્યઃ પ યયાે ષતામ્॥ ૮૩૧૦॥
MSS@8311@1॥। ॥।
MSS@8311@2ક ઈ સતાથર્ સ્થરિનશ્ચયં મનઃ
MSS@8311@3પયશ્ચ િન ા ભમખું પ્રતીપયેત્॥ ૮૩૧૧॥
MSS@8312@1ક અેક વં પુ પાયુધ મમ સમાિધવ્યયિવધાૈ સપુવાર્ણઃ સવ યિદ
કુસમુશસ્ત્રા તદિપ િકમ્ ।
MSS@8312@2ઇતીવનૈાન્ નનંૂ ય ઇહ સમુનાેસ્ત્ર વમનયત્ સ વઃ શા તા શસં્ત્ર િદશતુ
દશિદઙ્મારિવજયી॥ ૮૩૧૨॥
MSS@8313@1કકુભકર રાવેક- ત્ર સયંુતાૈ કકુભ બ વાૈ વા ।
MSS@8313@2હ તત્રયેઽ બુ પશ્ચાન્ નરૈભર્વત્યેકિવશત્યા॥ ૮૩૧૩॥
MSS@8314@1કકુભસ્ય ફલં પુ પં લાક્ષા શ્રીવાસગુગ્ગુલૂ ।
MSS@8314@2શ્વેતાપરા જતામૂલં િવડઙ્ગા વતસષર્પાઃ॥ ૮૩૧૪॥
MSS@8315@1કકુભાં મખુાિન સહસાે વલયન્ દધદાકુલ વમિધકં રતયે ।
MSS@8315@2અિદદ પિદ દુરપરાે દહનઃ કુસમુષેુમિત્રનયનપ્રભવઃ॥ ૮૩૧૫॥
MSS@8316@1કકુ ભ કકુ ભ વા ત ધં િવતત્ય િવધાય ચ શ્રુ તપુટ ભદાે ગ ર્ઃ

752 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

શ્રેયઃ કૃતં પરમ બુદૈઃ ।
MSS@8316@2કથ મતરથા તાેદ્વગેઃ સમુ જ્ઝતપ વલઃ કનકકમલાેતં્તસે હંસઃ
સ ન દ ત માનસે॥ ૮૩૧૬॥
MSS@8317@1કકુ ભ કકુ ભ ભ્રા વા ભ્રા વા િવલાેક્ય િવલાેિકતં મલયજસમાે
દષૃ્ટાેઽ મા ભનર્ કાેઽિપ મહી હઃ ।
MSS@8317@2ઉપ ચતરસાે દાહે ચ્છેદે શલાતલઘષર્ણે- ઽ યિધકમિધકં યત્
સાૈર યં તનાે ત મનાેહરમ્॥ ૮૩૧૭॥
MSS@8318@1કક્ષે િક મતપુ તકં િકમુદકં (િક) કાવ્યસારાેદકં દ ઘ િક
યિદ તાડપત્ર લ ખતં િક ચાત્ર ગાૈડાક્ષરમ્ ।
MSS@8318@2ગ ધઃ િક યિદ રામરાવણકથાસગં્રામગ ધાે મહત્ િક વારં બહુ
જ પસે શ ◌ૃ સખે ના ા પુરાણાે ઝષઃ॥ ૮૩૧૮॥
MSS@8319@1કઙ્કગ્ ધ્ર ગાલષેુ દંશષેુ મશકેષુ ચ ।
MSS@8319@2પન્નગષેુ ચ ય તે નરાઃ ક્રાેધપરાયણાઃ॥ ૮૩૧૯॥
MSS@8320@1કઙ્કહંસશશાદાનાં મ સ્યાદક્રાૈ ચકેિકનામ્ ।
MSS@8320@2ગ્ ધ્રાણાં કુકુ્કટાનાં ચ પક્ષા અેતષેુ શાેભનાઃ॥ ૮૩૨૦॥
MSS@8321@1કઙે્ક લરેષ િકમચેતન અેવ સતં્ય ન ઃ વયં ન કુસમુાિન દદા ત ય તે ।
MSS@8321@2ધૂતાઽથવા નમ ત નાયમુદ તબાહુ- વ્યક્તાેન્નત તનતટા તિદદકૃ્ષયવે
॥ ૮૩૨૧॥
MSS@8322@1કચકુચચુબુકાગ્રે પા ણષુ વ્યા તષેુ
પ્રથમજલિધપુત્રીસગંમેઽનઙ્ગધા ।
MSS@8322@2ગ્ર થતિન બડનીવીબ ધિનમાચનાથ ચતુરિધકકરાશઃ પાતુ
વશ્ચક્રપા ણઃ॥ ૮૩૨૨॥
MSS@8323@1કચગ્રહમનુગ્રહં દશનખ ડનં મ ડનં દગૃ જનમવ ચનં
મખુરસાપર્ણં તપર્ણમ્ ।
MSS@8323@2નખાદર્નમતદર્નં િન બડપીડનં ક્ર ડનં કરાે ત ર તસઙ્ગમે
મકરકેતનઃ કા મનામ્॥ ૮૩૨૩॥
MSS@8324@1કચગ્રહસમુ લસ કમલકાષેપીડાજડ-
દ્વરેફકલકૂ જતાનુકૃતસી કૃતાલંકૃતાઃ ।
MSS@8324@2જય ત સરુતાે સવવ્ય તકરે કુરઙ્ગીદશૃાં
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પ્રમાેદમદિનભર્રપ્રણયચુ બનાે િવભ્રમાઃ॥ ૮૩૨૪॥
MSS@8325@1કચગ્રહાેત્તાિનતમધર્કુડ્મલં ત્રપાચલત્તારકમ દલાેચનમ્ ।
MSS@8325@2બલાદ્ગહૃીતાધરવેદનાકુલં કદા િપબેયં નનુ તત્ પ્રયામખુમ્॥ ૮૩૨૫॥
MSS@8326@1કચભારાત્ કુચભારઃ કુચભારાદ્ ભી તમે ત કચભારઃ ।
MSS@8326@2કચકુચભારા જઘનં કાેઽયં ચ દ્રાનને ચમ કારઃ॥ ૮૩૨૬॥
MSS@8327@1કચમૂલબદ્ધપન્નગ- િનશ્વાસિવષા ગ્ ધૂમહતમ યમ્ ।
MSS@8327@2અૈશાન મવ કપાલં સુ્ફટલ મા સુ્ફર ત શ શ બ બમ્॥ ૮૩૨૭॥
MSS@8328@1કચા યૂકાવાસા મખુમ જનબદ્ધા સ્થિનચયમ્ કુચાૈ માંસગ્ર થી જઠરમિપ
િવષ્ઠાિદધિટકા ।
MSS@8328@2મલાે સગ ય તં્ર જઘનમબલાયાઃ ક્રમયુગં તદાધારસ્થૂણે તિદહ
િકમુ રાગાય મહતામ્॥ ૮૩૨૮॥
MSS@8328A@1કચૈરધર્ ચ્છન્નૈઃ કરિનિહતરક્તૈઃ કુચતટૈર્
નખાે કૃત્તૈગર્ ડૈ પલહ તશીણશ્ચ િનિટલૈઃ ।
MSS@8328A@2િવદ ણરાક્ર દાદ્ િવકલગિદતૈઃ ક ઠિવવરૈર્
મન ત ણાેત્ય તઃપુરપિરજનાનાં સ્થ તિરયમ્॥
MSS@8328B@1ક ચ્ચત્ કા તારભા ં ભવ ત પિરભવઃ કાેઽિપ શાવૈાપદાે વા પ્રત્યૂહેન
ક્રતનૂાં ન ખલુ મખભુ ે ભુ જતે વા હવી ં ષ ।
MSS@8328B@2કતુ વા ક ચ્ચદ તવર્સ ત વસમુતીદ ક્ષણઃ સપ્તત તુર્ ય સ પ્રાપ્તાેઽ સ
િક વા રઘુકુલતપસામીદશૃાેઽયં િવવતર્ઃ॥
MSS@8329@1ક ચ્ચત્ પશવં્ય િન જં ભૂયર્ બુ ણવી ધમ્ ।
MSS@8329@2 હદ્વનં તદધનુા યત્રા સે વં સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૮૩૨૯॥
MSS@8330@1ક ચ્ચત્ સહસ્રાન્ મખૂાર્ણામ્ અેક મચ્છ સ પ ડતમ્ ।
MSS@8330@2પ ડતાે હ્યથર્કૃચ્છ્ર ેષુ કુયાર્ન્ િનઃશ્રેયસં મહત્॥ ૮૩૩૦॥
MSS@8331@1ક ચ્ચત્ સાૈ ય પ્રયસહચર િવદ્યુદા લઙ્ગ ત વામ્
આિવભૂર્તપ્રણયસમુખુાશ્ચાતકા વા ભજ તે ।
MSS@8331@2પાૈર ત્યાે વા સખુય ત મ સાધુસવંાહના ભર્
િવ વ ગ્બભ્ર સરુપ તધનુલર્ મ લ મી ં તનાે ત॥ ૮૩૩૧॥
MSS@8332@1ક ચ્ચત્ સાૈ ય વ્યવ સત મદં બ ધુકૃતં્ય વયા મે પ્રત્યાદેશાન્ન
ખલુ ભવતાે ધીરતાં તકર્યા મ ।
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MSS@8332@2િનઃશ દાેઽિપ પ્રિદશ સ જલં યા ચતશ્ચાતકે યઃ પ્રત્યુકં્ત િહ
પ્રણિયષુ સતામી સતાથર્િક્રયવૈ॥ ૮૩૩૨॥
MSS@8333@1ક ચ્ચદથન વા ધમર્મ્ અથ ધમણ વા પનુઃ ।
MSS@8333@2ઉભાૈ વા પ્રી તલાેભને કામને ન િવબાધસે॥ ૮૩૩૩॥
MSS@8334@1ક ચ્ચદથ ચ ધમ ચ કામં ચ યતાં વર ।
MSS@8334@2િવભજ્ય કાલે કાલજ્ઞ સવાર્ન્ ભરત સવેસે॥ ૮૩૩૪॥
MSS@8335@1કચ્છા વવાયજલધેર તાંશરુ યઃ પ્રત્ય થવંશદહનઃ સમુના
ગુણજ્ઞઃ ।
MSS@8335@2િવદ્યા પ્રયાે નયપરાે મ તમાન્ વદા યઃ મીવારભપૂ ત દેતુ યશાે િવત વન્
॥ ૮૩૩૫॥
MSS@8336@1ક જલ તલકકલિઙ્કત- મખુચ દ્રે ગ લતસ લલકણકે શ ।
MSS@8336@2નવિવરહદહનતૂલાે વિયતવ્ય વયા કતમઃ॥ ૮૩૩૬॥
MSS@8337@1કજ ભજ િવકાસમ ભતસ્ ત્યજ સકંાેચં ભ્રમત્યયં ભ્રમરઃ ।
MSS@8337@2યદ્યિપ ન ભવ ત કાય તથાિપ તુષ્ટ તનાેત્યયં ક તમ્॥ ૮૩૩૭॥
MSS@8338@1ક જલિહમકનક ચઃ સપુણર્ ષહંસવાહનાઃ શં વઃ ।
MSS@8338@2જલિનિધ ગિરકમલસ્થા હિરહરકમલાસના દદતુ॥ ૮૩૩૮॥
MSS@8339@1કટક વં થગ્ઘે તરંગ વં થગ્ જલાત્ ।
MSS@8339@2યથા ન સભંવત્યેવં ન જગત્ થગીશ્વરાત્॥ ૮૩૩૯॥
MSS@8340@1કટકાિન ભજ ત ચા ભર્ નવમુક્તાફલભષૂણૈભુર્જૈઃ ।
MSS@8340@2િનયતં દધતે ચ ચત્રકૈર્ અિવયાેગં થુગ ડશલૈતઃ॥ ૮૩૪૦॥
MSS@8341@1કટિકનઃ કટુકરસાન્ કર રખિદરાિદિવટપત ગુ માન્ ।
MSS@8341@2ઉપભુ ના કરભી દૈવાદા ાે ત મધુરમધુ લમ્॥ ૮૩૪૧॥
MSS@8342@1કટાક્ષેણાપીષત્ ક્ષણમિય િનર કે્ષત યિદ સા તદાન દઃ સા દ્રઃ સુ્ફર ત
િપિહતાશષેિવષયઃ ।
MSS@8342@2સરાેમા ચાેદ ચ કુચકલશિન ભન્નવસનઃ પર ર ભાર ભઃ ક ઇવ
ભિવતા ભાે હદશૃઃ॥ ૮૩૪૨॥
MSS@8343@1કટાક્ષૈરા ક્ષપ્તઃ પ્રયસ ખ રહઃ કે લભવને વને પુ પવ્યા ત્
કુચયુગ મદં ચાિપ વ લતમ્ ।
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MSS@8343@2રતાસક્તં દૃ ટ્વા હિરન મથનું ચા પહ સતં તથાિપ પ્રેયાન્ મે ન
િકમિપ ના ત િક મ ત॥ ૮૩૪૩॥
MSS@8344@1કિટમુર્ ષ્ટગ્રાહ્યા દ્વપુ ષભજુગ્રાહ્યમુદરં તનાૈ ઘ ટાલાેલાૈ જઘન મવ
ગ તું વ્યવ સતાૈ ।
MSS@8344@2 મતં ભેર નાદાે મખુમિપ ચ પત્યુભર્યકરં તથા યષેા ર ડા પિરભવ ત
સતંાપય ત ચ॥ ૮૩૪૪॥
MSS@8345@1કિટિવટશતૈઘૂર્ષ્ટા પા થપીતાે જ્ઝતં મખુમ્ ।
MSS@8345@2 તનાૈ સહસ્ર િદતાૈ યસ્યાઃ કસ્યા તુ સા િન ॥ ૮૩૪૫॥
MSS@8345A@1કિટસ્થકરવૈશાખસ્થાનકસ્થનરાકૃ તમ્ ।
MSS@8345A@2દ્રવ્યૈઃ પૂણ મરે લાેકં સ્થત્યુ પ ત્તવ્યયાત્મકૈઃ॥
MSS@8346@1કટ તટિનકુ જેષુ સચંરન્ વાતકુ જરઃ ।
MSS@8346@2અેર ડતૈલ સહસ્ય ગ ધમાઘ્રાય ધાવ ત॥ ૮૩૪૬॥
MSS@8347@1કટુ ક્વણ તાે મલદાયકાઃ ખલા- તુદ ત્યલં બ ધનશ ◌ૃઙ્ખલા ઇવ ।
MSS@8347@2મન તુ સાધુ વિન ભઃ પદે પદે હર ત સ તાે મ ણનપૂુરા ઇવ॥ ૮૩૪૭॥
MSS@8348@1કટુ તક્તકષાયરસઃૈ પવનઃ િપતં્ત કટૂ ણલવણા લૈઃ ।
MSS@8348@2 નગ્ધમધુરા લલવણૈઃ શ્લે મા કાપંે પ્રયા ત તરાેઃ॥ ૮૩૪૮॥
MSS@8349@1કટુતી ણાે ણલવણક્ષારા લાિદબ્ િહ બણૈઃ ।
MSS@8349@2મા ભુક્તૈ પ ષ્ટઃ સવાર્ઙ્ગાે થતવેદનઃ॥ ૮૩૪૯॥
MSS@8350@1કટુ ભરિપ કઠાેરચક્રવાકાેત્- કરિવરહ વરશા તશીતવીયૈઃ ।
MSS@8350@2 ત મરહતમયં મહાે ભર જઞ્ જય ત જગન્નયનાૈઘમુ ણભાનુઃ॥ ૮૩૫૦॥
MSS@8351@1કટુમધુરા યામાેદૈઃ પણ ક ણર્પત્રભઙ્ગાિન ।
MSS@8351@2દમનકવનાિન સ પ્ર ત કા ડરેૈકા તપા ડૂિન॥ ૮૩૫૧॥
MSS@8352@1કટુ રટ સ િકમવેં કણર્યાેઃ કુ જરારેર્ અિવિદતિનજબુદ્ધે િક ન
િવજ્ઞાતમ ત ।
MSS@8352@2 શલતરકરદંષ્ટ્ર ાટઙ્કિન ભન્નકુ ભં મશક ગલકર ધ્રે
હ તયૂથં મમ જ॥ ૮૩૫૨॥
MSS@8353@1કટુિવ શખ શ ખપ્રપ ચ પ ચા- નન ધનદ પ્રય મત્ર મત્રનતે્ર ।
MSS@8353@2 તસકલિવક પ ક પશષે- પ્રકટમહાનટ નાટય પ્રસાદમ્॥ ૮૩૫૩॥
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MSS@8354@1કટૂના મહ સાથર્ વાત્ કામં ભવ ત સગં્રહઃ ।
MSS@8354@2તથાિપ ત્તનર્ તથા રસજ્ઞાનુમ તક્ષમા॥ ૮૩૫૪॥
MSS@8355@1કટાૈ ન કલમખેલા ન કુચમ ડલે મા લકા દશૃાેરિપ ન ચા જનં ન
પનુર ત રાગાેઽધરે ।
MSS@8355@2 પ્રયેણ સહચાિરણા મદનતસ્કરસ્યાેચ્ચકૈસ્ તત વમ સ લુ ઠતા િનધવુને
વને શાેભને॥ ૮૩૫૫॥
MSS@8355A@1કટુ વર વં િપકભૂત્ તથાિપ શ્લાઘ્યાેઽ સ સ યક્ િપકપુત્રપાલાત્ ।
MSS@8355A@2આહ્લાદનાચ્ચ દ્ર ઇવાત્તલ મા ક તૂિરકા ગ ધ તવે કૃ ણા॥
MSS@8356@1કટ્વ લલવણાત્યુ ણતી ણ ક્ષિવદ્ આિહનઃ ।
MSS@8356@2આહારા રાજસસ્યેષ્ટા દુઃખશાેકામયપ્રદાઃ॥ ૮૩૫૬॥
MSS@8357@1કટે્વવાર્રાૈ યથા પક્વે મધુરઃ સન્ રસાેઽિપ ન ।
MSS@8357@2પ્રા યતે હ્યાત્મિન તથા નાપક્વકરણે જ્ઞતા॥ ૮૩૫૭॥
MSS@8358@1કિઠનં વા મધુરં વા પ્ર તુતવચનં મનાેહાિર ।
MSS@8358@2વામે ગદર્ભનાદશ્ ચત્તપ્રીત્યૈ પ્રયાણષેુ॥ ૮૩૫૮॥
MSS@8359@1કિઠનઃ કૃશમૂલશ્ચ દુલર્ભાે દ ક્ષણેતરઃ ।
MSS@8359@2ક શ્ચત્ કલ્યાણગાતે્રાેઽિપ મનુ યનૈાપ વ્યતે॥ ૮૩૫૯॥
MSS@8360@1કિઠનકુચાૈ તવ બાલે તરલસરાે ક્ષ તાવકં ચ ઃ ।
MSS@8360@2કુિટલસકેુ શ કચા તે મ યા ભ ણતં કૃશાઙ્ ગ તવ મ યમ્॥ ૮૩૬૦॥
MSS@8361@1કિઠનતરદામવેષ્ટન- લખેાસદેંહદાિયનાે યસ્ય ।
MSS@8361@2રાજ ત વ લિવભઙ્ગાઃ સ પાતુ દામાેદરાે ભવતઃ॥ ૮૩૬૧॥
MSS@8362@1કિઠનસ્યાિપ હૃદયં ગુણવાનાદ્રર્યેદ્ દશૃા ।
MSS@8362@2ચ દ્રકા તાપેલં ચ દ્રઃ વાંશુ ભદ્રાર્વયત્યસાૈ॥ ૮૩૬૨॥
MSS@8363@1કિઠનહૃદયે મુ ચ ક્રાેધં સખુપ્ર તઘાતકં લખ ત િદવસં યાતં
યાતં યમઃ િકલ માિનિન ।
MSS@8363@2વય સ ત ણે નૈતદ્ યુક્તં ચલે ચ સમાગમે ભવ ત કલહાે યાવત્ તાવદ્
વરં સભુગે રતમ્॥ ૮૩૬૩॥
MSS@8364@1કિઠનહૃદયે મુ ચ ભ્રા ત વ્યલીકકથાશ્રયાં િપશનુવચનૈદુર્ઃખં
નેતું ન યુક્ત મમં જનમ્ ।
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MSS@8364@2િક મદમથ વા સતં્ય મુગ્ધે વયાદ્ય િવિન શ્ચતં યદ ભ ચતં તન્
મે કૃ વા પ્રયે સખુમાસ્યતામ્॥ ૮૩૬૪॥
MSS@8365@1કિઠના તી ણવક્ત્રાશ્ચ તી ણાેદકાર્ તથવૈ ચ ।
MSS@8365@2ગણકૈઃ િક નુ લખે ય તા વા િક તે િવિન મતાઃ॥ ૮૩૬૫॥
MSS@8366@1કિઠને દુગર્મે વાસાે ગુપ્તશ ક્તપ્રકાશનમ્ ।
MSS@8366@2રણે પતુ્રઃ યથા શાેચ્યઃ કલહં વે યયા સહ॥ ૮૩૬૬॥
MSS@8367@1કઠાેરનખરાહત દ્વરદકુ ભપીઠસ્થલી-
લુઠદુ્રિધરર જતાે લ લતકેસરઃ કેસર ।
MSS@8367@2ગભીરરવકાતરાતુરતરાતુરવ્યાહૃતૈઃ પતન્ હિરણકૈઃ સમં
સમરભૂ મકાં લ જતે॥ ૮૩૬૭॥
MSS@8368@1કઠાેરપારાવતક ઠમેચકં વપવુૂર્ષસ્ક ધસબુ ધુરાંસકમ્ ।
MSS@8368@2પ્રસન્ન સહ ત મતં ચ વી ક્ષતં વિનશ્ચ મઙ્ગલ્ય દઙ્ગમાંસલઃ
॥ ૮૩૬૮॥
MSS@8369@1કઠાેરા સ્થગ્ર થવ્ય તકરરણ કારમખુરઃ
ખર નાયુચ્છેદક્ષણિવિહતવેગવ્યપુશમઃ ।
MSS@8369@2િનરાતઙ્કઃ પઙે્ક વવ િપ શતિપ ડષેુ િવલસ- ન્ન સગાર્તં્ર ગાતં્ર
સપિદ લવશ તે િવિકરતુ॥ ૮૩૬૯॥
MSS@8370@1કણ ઇવ પુરાં વહે્નભર્ માવધૂલનસઙ્ગતાે જય ત
બહલાલાેકસ્ફારાવધૂતિનશાેદયઃ ।
MSS@8370@2 મરહરજટાબ ધગ્ર થભુર્જઙ્ગફણામ ણ- સ્ત્રદશતિટનીપૂરાનીતઃ
સુ્ફરિન્નવ તારકઃ॥ ૮૩૭૦॥
MSS@8371@1કણાચામતષુાઙ્ગારાન્ યત્નને પિરરક્ષ સ ।
MSS@8371@2મષૂકાપહૃતં કાષેે રત્નરા શ ન પ ય સ॥ ૮૩૭૧॥
MSS@8372@1ક ટકસ્ય તુ ભગ્ સ્ય દ તસ્ય ચ લતસ્ય ચ ।
MSS@8372@2અમાત્યસ્ય ચ દુષ્ટસ્ય મૂલાદુદ્ધરણં સખુમ્॥ ૮૩૭૨॥
MSS@8373@1ક ટકાન્ કૂપમ ગ્ ચ વજર્ય ત યથા નરાઃ ।
MSS@8373@2તથા શસંકમાર્ણં વજર્ય ત નરા નરમ્॥ ૮૩૭૩॥
MSS@8374@1ક ટકાવરણં યાદક્ૃ ફ લતસ્ય ફલાપ્તયે ।
MSS@8374@2તાદગૃ્ દુજર્નસઙ્ગાેઽિપ સાધુસઙ્ગાય બાધનમ્॥ ૮૩૭૪॥
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MSS@8375@1ક ટિકતતનુશર રા લ મુકુલાયમાનનયનેયમ્ ।
MSS@8375@2તવ કુમુિદનીવ વા છ ત ચ દ્ર બાલા કર પશર્મ્॥ ૮૩૭૫॥
MSS@8376@1ક ટકેનાિપ યે ષ્ટા યા ત કામિપ િવિક્રયામ્ ।
MSS@8376@2તેઽિપ શસ્ત્રિનકૃ તસ્ય પશાેમાસાિન ભુ જતે॥ ૮૩૭૬॥
MSS@8377@1ક ટકેનાિપ િવદ્ધસ્ય મહતી વેદના ભવેત્ ।
MSS@8377@2ચક્રભીષણખડ્ગાદ્યૈમાર્યર્માણસ્ય િક પનુઃ॥ ૮૩૭૭॥
MSS@8378@1ક ટકૈિરવ િવદાિરતપાદઃ પ દ્મનીપિર ચતૈરપરાદ્રઃે ।
MSS@8378@2આ રાેહ સરસી હબ ધુઃ સ્ક ધમ બુિધતટ ગમનાય॥ ૮૩૭૮॥
MSS@8378A@1ક ટકાે દા ખ ડં ચ િવતનાે ત ગલવ્યથામ્ ।
MSS@8378A@2વ્ય જના તિનપ તત તાલુ િવ ય ત શ્ચકઃ॥
MSS@8379@1ક ટક્યક ટકાનાં વ્યત્યાસઽે ભ સ્ત્ર ભઃ કરૈઃ પશ્ચાત્ ।
MSS@8379@2ખા વા પુ ષિત્રતયં િત્રભાગયુક્તં ધનં વા સ્યાત્॥ ૮૩૭૯॥
MSS@8380@1ક ટાિરકાયા અ યાે ક્તઃ સણા યાે ક્ત દાહૃતા ।
MSS@8380@2ધત્તૂરપાદપા યાે ક્તરવધેયા ણાેક્તયઃ॥ ૮૩૮૦॥
MSS@8381@1ક ઠકાેણિવિનિવષ્ટમીશ તે કાલકૂટમિપ મે મહા તમ્ ।
MSS@8381@2અ યપુાત્તમ તં ભવદ્વપુર્- ભેદ ત્ત યિદ મે ન રાેચતે॥ ૮૩૮૧॥
MSS@8382@1ક ઠગતૈર યસુ ભઃ કસ્યાત્મા નાપેસપર્તે તુ ।
MSS@8382@2મખૂર્સ્ય િવષાદસ્ય ચ ગવર્સ્ય તથા કૃતઘ્નસ્ય॥ ૮૩૮૨॥
MSS@8383@1ક ઠગ્રહં ન વાત્યેવ ભતુર્ઃ કુ્રદ્ધાિપ યત્નતઃ ।
MSS@8383@2કઙ્કણશ્રે ણકેવાસાૈ દાષેમવેાવલ બતે॥ ૮૩૮૩॥
MSS@8384@1ઉન્મત્તવે પ્રમત્તવે પ્રહૃષ્ટેવાતુરેવ ચ ।
MSS@8384@2ન શક્યાપેા સતું રામા પ્રાૈઢં યાવૈનમા શ્રતા॥ ૮૩૮૪॥
MSS@8385@1સખુદુઃખપ્રદાિય ય તીયે યાવૈને સ્થતાઃ ।
MSS@8385@2 ય તે ગહના રામાઃ સસંારસ્યવે ર તયઃ॥ ૮૩૮૫॥
MSS@8386@1ક ઠગ્રહે શ થલતાં ગ મતે કથં ચદ્ યાે મ યતે મરણમવે
સખુા યપુાયમ્ ।
MSS@8386@2ગચ્છન્ સ અેષ ન બલાદ્ િવ તાે યવુા યામ્ ઇત્યુ જ્ઝતે ભજુલતે
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વલયૈિરવાસ્યાઃ॥ ૮૩૮૬॥
MSS@8387@1ક ઠચ્છાય મષેણ ક પરજનીમુતં્તસમ દાિકની- પેણ
પ્રલયા ધમૂ વર્નયનવ્યાજેન ક પાનલમ્ ।
MSS@8387@2ભષૂાપન્નગકે લપાનકપટાદેકાનેપ ચાશ તં વાતાન યપુસહંરન્નવતુ
વઃ ક પા તશા તાૈ શવઃ॥ ૮૩૮૭॥
MSS@8388@1ક ઠચ્છેદિવશીયર્માણ િધરપ્રાગ્ભારભગ્ અદ્યુતેર્ યને મેરમખુને
હાેમ શ ખનઃ સધંુક્ષણાકાિઙ્ક્ષણા ।
MSS@8388@2ભ્રૂભઙ્ગઃ શ તક ઠક ઠફ ણને ફૂ કારહેતાેઃ કૃતઃ
શાૈટ યર્વ્રતતુષ્ટધજૂર્િટરસાૈ િક વ યર્તે રાવણઃ॥ ૮૩૮૮॥
MSS@8389@1ક ઠચ્છેદે સવુણ ચેત્ રં યદ્વ દ્ધતં ન િહ ।
MSS@8389@2બ ધુર યપકાર ચેત્ સવ ત્યાજ્ય તથવૈ સઃ॥ ૮૩૮૯॥
MSS@8390@1ક ઠમાકુ ચ્ય હૃદયે સ્થાપયેદ્ દૃઢ મચ્છયા ।
MSS@8390@2 લંધરાે બ ધ અેષ સધુાવ્યયિનવારણઃ॥ ૮૩૯૦॥
MSS@8391@1ક ઠ શ્રયં કુવલય તબકા ભરામ- દામાનુકાિરિવકટચ્છિવકાલકૂટામ્ ।
MSS@8391@2 બભ્રત્ સખુાિન િદશતાદુપહારપીત- ધપૂાે થધૂમમ લના મવ ધજૂર્િટવર્ઃ
॥ ૮૩૯૧॥
MSS@8392@1ક ઠશ્લષંે સમાસાદ્ય તસ્યાઃ પ્રભ્રષ્ટયાનયા ।
MSS@8392@2તુલ્યાવસ્થા સખીવેયં તનુરાશ્વાસ્યતે મમ॥ ૮૩૯૨॥
MSS@8393@1ક ઠસક્ત દુબાહુબ ધનં ય તપાદતલમગ્રપાદયાેઃ ।
MSS@8393@2પ્રાથર્ય ત શયનાે થતં પ્રયાસ્ તં િનશાત્યયિવસગર્ચુ બનમ્॥ ૮૩૯૩॥
MSS@8394@1ક ઠ તસ્યાઃ કુવલ દશૃઃ કા ચનઃ કાેઽિપ ક બુર્
લાવ યા બુ મરનરપતેરઘ્યર્માિવઃ કરાે ત ।
MSS@8394@2 તસ્રાે રેખા સ્ત્રભવુનજયવ્ય જકા તત્ર તત્ િક ન સ્યાન્મ યે િત્રવ લરચના
પાનૈ યાય ધાતુઃ॥ ૮૩૯૪॥
MSS@8395@1ક ઠસ્થા યા ભવેદ્ િવદ્યા સા પ્રકા યા સદા બુધૈઃ ।
MSS@8395@2યા ગુરાૈ પુ તકે િવદ્યા તયા મૂઢઃ પ્રતાયર્તે॥ ૮૩૯૫॥
MSS@8396@1ક ઠસ્ય તસ્યાઃ તનબ ધુરસ્ય મુક્તાકલાપસ્ય ચ િન તલસ્ય ।
MSS@8396@2અ યાે યશાેભાજનનાદ્ બભવૂ સાધારણાે ભષૂણભૂ યભાવઃ॥ ૮૩૯૬॥
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MSS@8397@1ક ઠસ્ય િવદધે કા ત મુક્તાભરણતા યથા ।
MSS@8397@2તસ્યાઃ વભાવર યસ્ય મુક્તાભરણતા તથા॥ ૮૩૯૭॥
MSS@8398@1ક ઠાદૂ વ િવિનયાર્ ત પ્રાણા યા ચાક્ષરૈઃ સહ ।
MSS@8398@2દદામીત્યક્ષરૈદાર્તુઃ પનુઃ શ્રાતે્રાદ્ િવશ ત તે॥ ૮૩૯૮॥
MSS@8399@1ક ઠાદ્રક્તં િપબ ત ગુ ણનાં મદ્યમાંસં ન ભુઙ્ક્તે િવ દ્રવ્યં હર ત
કુ તે દ્વાદશીષપૂવાસમ્ ।
MSS@8399@2સાખં્યં શ્રુ વાપહર ત ગવાં બ્રાહ્મણાનાં ચ ત્ત પાપાે દ ભઃ
ક લયુગસખઃ કસ્ય મતં્ર િનયાેગી॥ ૮૩૯૯॥
MSS@8400@1ક ઠા તઃ ક્વ ણતં િદવાકરકરક્લા ત્યા ર ેિવ લવૈસ્
તન્નતે્રા ચલકુ ચનં શતકુશપ્રા તક્ષતૈઃ સી કૃ તઃ ।
MSS@8400@2શ્વાસાે મપ્રભવાે વનેચર ભયા વદ્વિૈરવામભ્રવુામ્ અેવં દેવ મરાે તટેઽિપ
સરુતક્ર ડાનુ પઃ ક્રમઃ॥ ૮૪૦૦॥
MSS@8401@1ક ઠાલંકારઘ ટાઘણઘણર ણતા માતરાેદઃકટાહઃ
ક ઠેકાલાિધરાેહાે ચતઘનસભુગં ભાવુક ન ધ ષ્ઠઃ ।
MSS@8401@2સાક્ષાદ્ ધમા વપુ માન્ ધવલકકુદિનધૂર્તકૈલાસકૂટઃ કૂટસ્થાે વઃ
કકુદ્માન્ િન બડતરતમઃ તાેમ યાં િવ યાત્॥ ૮૪૦૧॥
MSS@8402@1ક ઠા લઙ્ગનમઙ્ગલં ઘનકુચાભાેગાપેભાેગાે સવં શ્રાેણીસગંમસાૈભગં
ચ સતતં મ પે્રયસીનાં પુરઃ ।
MSS@8402@2પ્રાપ્તું કાેઽય મતી યર્યવે યમનુાકૂલે બલાદ્યઃ વયં ગાપેીનામહરદ્
દુકૂલિનચયં કૃ ણઃ સ પુ ણાતુ નઃ॥ ૮૪૦૨॥
MSS@8403@1ક ઠાવસક્ત દુબાહુલતા તુરઙ્ગાદ્ રા વરાેધનવધૂરવતારય તઃ ।
MSS@8403@2આ લઙ્ગના યિધકૃતાઃ સુ્ફટમાપુરેવ ગ ડસ્થલીઃ શુ ચતયા ન ચુચુ બુરાસામ્
॥ ૮૪૦૩॥
MSS@8404@1ક ઠાશ્લે ષણમુન્નત તનભરશ્રાેણીતટગ્રાિહણં સસંક્તાે યુગં
ગ્ હીતજઘનપ્રાકારમ ય તતઃ ।
MSS@8404@2દ્રાગવે શ્લથબ ધ મ દુવદના ગાઢાવમદાર્સહં િવજ્ઞાયાત્યજદાશુ
કા ચનપટં વ્રીડાકુલાિપ ક્ષણમ્॥ ૮૪૦૪॥
MSS@8405@1ક ઠે ક અેષ તવ વ લભ નપૂુરાેઽયં તત્ પાદભષૂણમયં
વલય તદાનીમ્ ।
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MSS@8405@2ઇત્યાિદવાચ્યમિવભાવ્ય વચાે ગાક્ષ્યા જ્ઞાનેઽિપ ત દ્વહૃતમુ સકુતાં
તનાે ત॥ ૮૪૦૫॥
MSS@8405A@1ક ઠે કૃત્તાવશષેં કનકમયમધઃ શ ◌ૃઙ્ખલાદામ કષર્ન્ ક્રા વા
દ્વારા ણ હેલાચલચરણરણ કઙ્કણીચક્રવાલઃ ।
MSS@8405A@2દત્તાતઙ્કાેઽઙ્ગનાનામનુ તસર ણઃ સભં્રમાદશ્વપાલૈઃ પ્રભ્રષ્ટાેઽયં
લવઙ્ગઃ પ્રિવશ ત પતેમર્ દરં મ દુરાયાઃ॥
MSS@8406@1ક ઠે ગદ્ગદતા વેદાે મખુે વવૈ યર્વપેથૂ ।
MSS@8406@2 મ્રયમાણસ્ય ચહ્નાિન યાિન તા યવે યાચતઃ॥ ૮૪૦૬॥
MSS@8407@1ક ઠે ચ તામ ણજ્ઞય શ્ચ તતાથર્પ્રદઃ સદા ।
MSS@8407@2આવતર્ઃ ષ્ઠવંશે યઃ સ સયૂાર્ખ્યઃ શભુઃ તઃ॥ ૮૪૦૭॥
MSS@8408@1ક ઠે િવતમાનને તવ ગુણાઃ પાણાૈ કપાેલ તનાૈ સતંાપ વિય માનસં
નયનયાેર ચ્છન્નધારં પયઃ ।
MSS@8408@2સવ િન ક ણ વદ યિવરહે સાલ બનં િક પનુસ્ તસ્યાઃ સ પ્ર ત િવતે
બત સખીવગા િનરાલ બનઃ॥ ૮૪૦૮॥
MSS@8409@1ક ઠે મદઃ કાેદ્રવ ે હૃિદ તા બૂલ ે મદઃ ।
MSS@8409@2લ મીમદ તુ સવાર્ઙ્ગે પતુ્રદારમખુે વિપ॥ ૮૪૦૯॥
MSS@8410@1ક ઠે માૈ ક્તકમા લકાઃ તનતટે કાપૂર્રમચ્છં રજઃ સા દં્ર
ચ દનમઙ્ગકે વલિયતાઃ પાણાૈ ણાલીલતાઃ ।
MSS@8410@2ત વી નક્ત મયં ચકા ત શુ ચની ચીનાંશકેુ બભ્રતી
શીતાંશાેરિધદેવતવે ગ લતા વ્યાેમાગ્રમારાેહતઃ॥ ૮૪૧૦॥
MSS@8411@1ક ઠે ર જંુ બદ્ વા તસ્ય પુંસ તુ ર જુમાદાય ।
MSS@8411@2તસ્યાઃ ખ ડં ક ઠે બદં્ધ ગ ડસ્રજં હર ત॥ ૮૪૧૧॥
MSS@8412@1ક ઠે વસ તી ચતુરા યદસ્યાઃ સર વતી વાદયતે િવપ ચીમ્ ।
MSS@8412@2તદેવ વાગ્ભૂય મખુે ગાક્ષ્યાઃ શ્રાેતુઃ શ્રુતાૈ યા ત સધુારસ વમ્॥ ૮૪૧૨॥
MSS@8413@1ક ઠાે ચતાેઽિપ હંુકૃ ત- માત્રિનર તઃ પદા તકે પ તતઃ ।
MSS@8413@2યસ્યાશ્ચ દ્ર શખઃ મર- ભ લિનભાે જય ત સા ચ ડી॥ ૮૪૧૩॥
MSS@8414@1ક ડૂયતે દ ક્ષણપા ણના ચેત્ સ સારમેયાે વદનં તદાનીમ્ ।
MSS@8414@2ભક્તૈઃ પ્રભૂતૈઃ સહ ભૂ મપાલૈર્ ભાજે્યાિન ભક્ષ્યા ણ ચરં ભવ ત
॥ ૮૪૧૪॥
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MSS@8415@1ક ડૂલ દ્વપગ ડિપ ડકષણાક પ્ અેન સ પા ત ભર્ ધમર્સં્ર સતબ ધનૈઃ
વકુસમુૈરચર્ ત ગાેદાવર મ્ ।

MSS@8415@2છાયાપ સ્કરમાણિવ કરમખુવ્યાકૃષ્ટક ટ વચઃ
કૂજ ક્લા તકપીતકુકુ્કટકુલાઃ કૂલે કુલાયદુ્રમાઃ॥ ૮૪૧૫॥
MSS@8416@1ક ડૂયમાનઃ ખલુ દ ક્ષણને હ તને ભાલં ભષણાે દદા ત ।
MSS@8416@2પ્રભાિવનમ્રીકૃતરાજચકં્ર રાજ્યા ભષેકે વરપટ્ટબ ધમ્॥ ૮૪૧૬॥
MSS@8417@1કતરત્ પુરહર પ ષં હાલાહલકવલયાચનાવચસાેઃ ।
MSS@8417@2અેકૈવ તવ રસજ્ઞા તદુભયરસતારત યજ્ઞા॥ ૮૪૧૭॥
MSS@8418@1ક ત ક ત ન પનુશ્ચર ત હ ત પ્ર ત શખરં પ્ર તકાનનં કુરઙ્ગાઃ ।
MSS@8418@2તદિપ જનમનાેિવનાેદહેતુર્ િવલસ ત કે વિપ કાેઽિપ ના ભગ ધઃ॥ ૮૪૧૮॥
MSS@8419@1ક ત ક ત ન મદાેદ્ધતાશ્ચર ત પ્ર ત શખિર પ્ર તકાનનં કુરઙ્ગાઃ ।
MSS@8419@2ક્વ ચદિપ પનુ ત્તમા ગા તે મદય ત યન્ મદ અેવ મેિદનીશાન્॥ ૮૪૧૯॥
MSS@8420@1ક ત ક ત ન લતાઃ ક લતાઃ સચંરતા ચ ચર કર સકેન ।
MSS@8420@2ન લિન ભવન્મધુ મધુરં યત્ પીતં તત્ તદેવ પિરપીતમ્॥ ૮૪૨૦॥
MSS@8421@1ક ત ક ત ન વસ તે વ લયઃ શા ખનાે વા સરુ ભતસમુનાે ભભૂર્ ષતાઙ્ગા
બભવૂુઃ ।
MSS@8421@2તદિપ યવુજનાનાં પ્રીતયે કેવલાેઽભૂદ્ અ ભનવક લકાલીભારશાલી રસાલઃ
॥ ૮૪૨૧॥
MSS@8422@1ક ત ચદુદ્ધતિનભર્રમ સરાઃ ક ત ચદાત્મવચઃ તુ તશા લનઃ ।
MSS@8422@2અહહ કેઽિપ િનરક્ષરકુક્ષયસ્ તિદહ સ પ્ર ત કં પ્ર ત મે શ્રમઃ॥ ૮૪૨૨॥
MSS@8422A@1ક ત ચદ્ િદવસાિન કા ડશષેાઃ પ તતાશષેપુરાણ ણર્પણાર્ઃ ।
MSS@8422A@2તરવ વ ચ ગિહતપ્રવાલાઃ સમવા ય ત ન નામતાે િવવેક્તુમ્॥
MSS@8423@1ક ત ચદ્ િદવસાિન તયા ગ મતા- િન ગ્ હે તવ સઙ્ગમરાેચનયા ।
MSS@8423@2ક ત ચદ્ િવિપને ન લનીશયને વચનને િપક મદમાેચનયા॥ ૮૪૨૩॥
MSS@8424@1ન વનેઽિપ ર તભર્વનેઽિપ ન યં પ્ર ત પિવિન જર્તરાેચનયા ।
MSS@8424@2ક ણાવ ણાલય િક િક્રયતામ્ અ ણાયતપઙ્કજલાેચનયા॥ ૮૪૨૪॥
MSS@8425@1ક ત તે કબર ભારઃ સમુનઃસઙ્ગાત્ પ્રયેઽ તનીલ વાત્ ।
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MSS@8425@2ભવ ત ચ કલાપવ વાન્ િનજૈરસવે્યઃ કથં ન સ્યાત્॥ ૮૪૨૫॥
MSS@8426@1ક ત ન સ ત જના જગતીતલે તદિપ ત દ્વરહાકુ લતં મનઃ ।
MSS@8426@2ક ત ન સ ત િનશાકરતારકાઃ કમ લની મ લની રિવણા િવના॥ ૮૪૨૬॥
MSS@8427@1ક ત ન સ ત મહીષુ મહી હઃ સરુ ભપુ પરસાલફલાલયઃ ।
MSS@8427@2સરુભય ત ન કેઽિપ ચ ભૂ હાન્ ઇ ત યશાેઽ ત પરં તવ ચ દન
॥ ૮૪૨૭॥
MSS@8428@1ક ત નાે િવષયા િનભા લતાઃ ક ત વા ભૂ મભુ ે ન શી લતાઃ ।
MSS@8428@2ધરણીધર તાવકાન્ ગુણાન્ અવધાયાર્જગણં ગુ ં લઘુમ્॥ ૮૪૨૮॥
MSS@8429@1ક તપયિદવસસ્થાિયિન મદકાિર ણ યાવૈને દુરાત્માનઃ ।
MSS@8429@2િવદધ ત તથાપરાધં જન્મવૈ યથા થા ભવ ત॥ ૮૪૨૯॥
MSS@8430@1ક ત્તપયિદવસસ્થાયી પૂરાે દૂરાેન્નતાેઽિપ ભિવતા તે ।
MSS@8430@2તિટિન તટદુ્રમપાતન- પાતકમેકં ચરસ્થાિય॥ ૮૪૩૦॥
MSS@8431@1ક તપયિદવસઃૈ ક્ષયં પ્રયાયાત્ કનક ગિરઃ કૃતવાસરાવસાનઃ ।
MSS@8431@2ઇ ત મુદમપુયા ત ચક્રવાક િવતરણશા લિન વીર દ્રદેવે॥ ૮૪૩૧॥
MSS@8432@1ક તપયિનમષેવ તિન જન્મજરામરણિવહ્વલે જગ ત ।
MSS@8432@2ક પા તકાેિટબ ધુઃ સુ્ફર ત કવીનાં યશઃપ્રસરઃ॥ ૮૪૩૨॥
MSS@8433@1ક તપયપુર વામી કાયવ્યયૈરિપ દુગ્રર્હાે મતિવતિરતા માેહેનાહાે મયાનુ તઃ
પુરા ।
MSS@8433@2િત્રભવુનપ તબુર્દ્ યારા યાેઽધનુા વપદપ્રદઃ પનુરિધગત તત્ પ્રાચીનાે
દુનાે ત િદનવ્યયઃ॥ ૮૪૩૩॥
MSS@8434@1ક તપયસહકારપુ પર યસ્ તનુતુિહનાેઽ પિવિનદ્ર સ દુવારઃ ।
MSS@8434@2સરુ ભમખુિહમાગમા તશસંી સમપુયયાૈ શ શરઃ મરૈકબ ધુઃ॥ ૮૪૩૪॥
MSS@8435@1ક ત પ લિવતા ન પુ પતા વા તરવઃ સ ત સમ તતાે વસ તે ।
MSS@8435@2જગતાે િવજયે તુ પુ પકેતાેઃ સહકાર સહકાર અેક અેવ॥ ૮૪૩૫॥
MSS@8436@1ક તષુ ન કૃતા સવેા કે વા ન વા ગ્વભવૈઃ તુતાસ્ ણમિપ ગુણપ્રીતઃ
પ્રાદાન્ન કાેઽિપ િવપ શ્ચતામ્ ।
MSS@8436@2અય મહ પરં દુઃખ વાલાકલાપમખ ડયત્ કનકપયસાં
ધારાદ ડરૈકા ડઘનાઘનઃ॥ ૮૪૩૬॥
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MSS@8437@1ક ત સ ત નાેન્ન ત ત તરવસ્ તદિપ વમવે ગુ ક તવરઃ ।
MSS@8437@2િન બડાદરં નવમર દહરઃ સહકાર કારણ મહ ભ્રમરઃ॥ ૮૪૩૭॥
MSS@8438@1ક ત સ ત લતા િવિપને કુસમુ- તવકાન મતાઃ ખલુ પ લિવતાઃ ।
MSS@8438@2પ્ર તચ પકચ દનનીપવની- નવપઙ્ક જનીમધુસવં લતાઃ॥ ૮૪૩૮॥
MSS@8439@1સુ ચરં કુસમુષેુ પિરભ્રમતા ન ચ માલ ત કાિપ તથા મ લતા ।
MSS@8439@2મધપુને પનુમર્ધપુાનિવધાૈ હૃદયે ન યથા ભવતી ક લતા॥ ૮૪૩૯॥
MSS@8440@1ક ત સ ત લવઙ્ગલતા લ લતા નવકાેરિકતા ધરણીસતુલે ।
MSS@8440@2ક ત બ ધુરગ ધ ત તરવાે ગુરવાે િનવસ ત ગરાૈ મલયે॥ ૮૪૪૦॥
MSS@8441@1કત્યક્ષી ણ કરાેટયઃ ક ત ક ત દ્વ િપ દ્વપાનાં વચઃ કાકાેલાઃ ક ત પન્નગાઃ
ક ત સધુાધા શ્ચ ખ ડાઃ ક ત ।
MSS@8441@2િક ચ વં ચ ક ત િત્રલાેકજનિન વદ્વાિરપૂરાેદરે મ જ જ તુકદ બકં
સમુદયત્યેકૈકમાદાય યત્॥ ૮૪૪૧॥
MSS@8442@1કત્યશ્વાઃ ક ત ધનેવઃ ક ત ગ ઃ કત્યદ્ભુતાઃ પાદપાઃ સુ દયર્ઃ ક ત
સસુ્રવુઃ ક ત મહારત્ના યન યાર્ યિપ ।
MSS@8442@2 તૈકા િકલ ક યકા જલિનધેદાર્તું પ્રસક્તા યદા સવ તદ્ વ્યિયતં
તદા પિરણતાૈ નામૈકમુચ્છે ષતમ્॥ ૮૪૪૨॥
MSS@8443@1કથં ચત્ કા લદાસસ્ય કાલને બહુના મયા ।
MSS@8443@2અવગાઢેવ ગ ભીરમ ણાૈધા સર વતી॥ ૮૪૪૩॥
MSS@8444@1કથં ચદિહ્ન હૃદયે કુશલૈિવિનવે શતા ।
MSS@8444@2 શક્ષા ગાૈરખરેણવે રાજ્ઞા િવ માયર્તે િન શ॥ ૮૪૪૪॥
MSS@8445@1કથં ચન્ નૈદાઘે િદવસ ઇવ કાપેે િવગ લતે પ્રસત્તાૈ પ્રાપ્તાયાં તદનુ
ચ િનશાયા મવ શનૈઃ ।
MSS@8445@2 મતજ્યાે નાર ભક્ષિપતિવરહ વા તિનવહાે મખુે દુમાર્િન યાઃ સુ્ફર ત
કૃતપુ યસ્ય સરુતે॥ ૮૪૪૫॥
MSS@8446@1કથં તે ત્યક્તસદ્વતૃ્તાઃ સખંુ રાિત્રષુ શરેતે ।
MSS@8446@2મરણા તિરતા યષેાં નરકેષપૂપત્તયઃ॥ ૮૪૪૬॥
MSS@8447@1કથં વદુપલ ભાશાિવહતાિવહ તાદશૃી ।
MSS@8447@2અવસ્થા નાલમારાેઢુમ્ અઙ્ગનામઙ્ગના શની॥ ૮૪૪૭॥
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MSS@8447A@1કથં ન રમતે ચત્તં ધમઽનેકસખુપ્રદે ।
MSS@8447A@2 વાનાં દુઃખભી ણાં પ્રાયાે મ યાદશૃાે યતઃ॥
MSS@8448@1કથં ન લ જત તાદક્ૃ સિવતા તજેસાં િનિધઃ ।
MSS@8448@2બ્રહ્મા ડખ ડકાં પ્રા ય કુવર્ન્ પાદપ્રસાિરકામ્॥ ૮૪૪૮॥
MSS@8449@1કથં નામ ન સવે્ય તે યત્નતઃ પરમેશ્વરાઃ ।
MSS@8449@2અ ચરેણવૈ યે તુષ્ટાઃ પૂરય ત મનાેરથાન્॥ ૮૪૪૯॥
MSS@8450@1કથં નુ તં બ ધુરકાેમલાઙ્ગુ લ કરં િવહાયા સ િનમગ્ મ ભ સ ।
MSS@8450@2અચેતનં નામ ગુણં ન લક્ષયને્ મયવૈ ક માદવધીિરતા પ્રયા॥ ૮૪૫૦॥
MSS@8451@1કથં નુ પતુ્રાઃ િપતરં હ યુઃ કસ્યાં ચદાપિદ ।
MSS@8451@2ભ્રાતા વા ભ્રાતરં હ યાત્ સાૈ મત્રે પ્રાણમાત્માનઃ॥ ૮૪૫૧॥
MSS@8452@1કથં યા યમનુષ્ઠાનં માદશૃઃ પ્ર તષેધતુ ।
MSS@8452@2કથં વા યનુ નાતુ સાહસકૈરસાં િક્રયામ્॥ ૮૪૫૨॥
MSS@8453@1કથં વદં કમલિવશાલલાેચને ગ્ હં ઘનૈઃ િપિહતકરે િનશાકરે ।
MSS@8453@2અ ચ તય ત્ય ભનવવષર્િવદ્યુતસ્ વમાગતા સતુનુ યથા પ્રભાવતી॥ ૮૪૫૩॥
MSS@8454@1કથં ચષૈા ત વી પ્રકૃ તસકુુમારાઙ્ગલ તકા પ્રગ ભવ્યાપારં
ર તકલહખેદં િવષહતે ।
MSS@8454@2ન લ યા તગ્માેઽિપ પ્રભવ ત સખુાયવૈ સિવતા પ્રકૃષ્ટે પ્રે યવંે
િક મવ ન સહ તે યવુતયઃ॥ ૮૪૫૪॥
MSS@8455@1કથં પ્રયાયા અનુક પતાયાઃ સઙ્ગં રહસ્યં ચરાંશ્ચ મ ત્રાન્ ।
MSS@8455@2સહૃુ સુ ચ નેહ સતઃ શશનૂાં કલાક્ષરાણામનુરક્ત ચત્તઃ॥ ૮૪૫૫॥
MSS@8456@1પતુ્રાન્ મરં તા દુિહત્ હૃર્દસ્યા ભ્રાત્ ન્ વ વા િપતરાૈ ચ દ નાૈ ।
MSS@8456@2ગ્ હાન્ મનાેજ્ઞાે પિરચ્છદાંશ્ચ ત્તીશ્ચ કુલ્યાઃ પશુ ત્યવગાર્ન્
॥ ૮૪૫૬॥
MSS@8457@1કથં ભાયાર્ તે ધમર્મ્ અથ વા પુ ષઃ પ્રભાે ।
MSS@8457@2પ્રા ાે ત કામમથ વા તસ્યાં િત્રતયમાિહતમ્॥ ૮૪૫૭॥
MSS@8458@1તથવૈ ભતાર્ર તે ભાયાર્ ધમાર્િદસાધને ।
MSS@8458@2ન સમથાર્ િત્રવગાઽયં દા પત્યં સમપુા શ્રતઃ॥ ૮૪૫૮॥
MSS@8459@1કથં મમાેર સ કૃતપક્ષિનઃ વનઃ શલીમખુાેઽપિહતિદ ત (?) જ પ ત
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પ્રયે ।
MSS@8459@2િન ત્ય િક િક મ ત બ્રવુાણયાનયા સસા વસં કુિપતમમાે ચ કા તયા
॥ ૮૪૫૯॥
MSS@8460@1કથં મુગ્ધે કથં વકે્ર કા તાયા તે િવલાેચને ।
MSS@8460@2કથં જનાનુરાગાય કથં જનિવપત્તયે॥ ૮૪૬૦॥
MSS@8461@1કથં યતેત મનુ ૈ ભન્નવૈ પ્રકૃ તયર્તઃ ।
MSS@8461@2અેકસ્થાનસમુ પન્ન સધુા વેડ ભદા તા॥ ૮૪૬૧॥
MSS@8462@1કથં રા સ્થતાે ધમ પરદારાન્ પરા શતે્ ।
MSS@8462@2રક્ષણીયા િવશષેેણ રાજદારા મહાબલ॥ ૮૪૬૨॥
MSS@8463@1કથં િવલાેકેયમમું યવુાનં કુમુદ્વતીબ ધુ મવાે જહાનમ્ ।
MSS@8463@2ભતુર્ઃ વસા ભાદ્રચતુ થકેવ કલઙ્કયત્યધર્િવલાેકનેઽિપ॥ ૮૪૬૩॥
MSS@8464@1કથં વીથીમ માનપુિદશ સ ધમર્પ્રણિયની ં પ્રસીદ વાં
શ યામ તખલમખુી ં શાિધ મુરલીમ્ ।
MSS@8464@2હર તી મયાર્દાં શવ શવ પરે પું સ હૃદયં નય તી ષ્ટેયં
યદુવર યથા નાહ્વય ત નઃ॥ ૮૪૬૪॥
MSS@8465@1કથં સબંાે યતે રા સગુ્રીવસ્ય ચ કા પ્રયા ।
MSS@8465@2િનધર્નાઃ િક ચ વા છ ત િક કુવર્ ત મની ષણઃ॥ ૮૪૬૫॥
MSS@8466@1કથં સ દ તરિહતઃ સયૂર્ઃ સિૂર ભ ચ્યતે ।
MSS@8466@2યાે મીનરા શ મુક્તવૈ મષંે ભાેક્તું સમુદ્યતઃ॥ ૮૪૬૬॥
MSS@8467@1કથનને િવના યાશાં પૂરય ત િહ સાધવઃ ।
MSS@8467@2પ્ર તગેહં ભાસતે િહ િવવ વાન્ કથનં િવના॥ ૮૪૬૭॥
MSS@8468@1કથમગ ણતપવૂ દ્રક્ષ્યતે તં નરે દ્રઃ કથમપુ ષવાકં્ય
શ્રાે યતે સદ્ધવાક્યઃ ।
MSS@8468@2કથમિવષયવ ઘ્યં ધારિય યત્યમષ પ્ર ણપત ત િન દ્ધઃ
સ કૃતાે ધ ષતાે વા॥ ૮૪૬૮॥
MSS@8469@1કથમદ્ય કથં ચ શ્વ ઇ ત વન ચ તયા ।
MSS@8469@2યા કૃથા હા થા દૈ યમ્ આયુર તં પ્રયચ્છ ત॥ ૮૪૬૯॥
MSS@8470@1કથમિપ કૃતપ્રત્યાપત્તાૈ પ્રયે ખ લતાેત્તરે િવરહકૃશયા કૃ વા
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વ્યાજં પ્રક પતમશ્રુતમ્ ।
MSS@8470@2અસહનસખીશ્રાતે્રપ્રા પ્ત િવશઙ્ક્ય સસભં્રમં િવવ લતદશૃા શૂ યે
ગેહે સમુચ્છ્વ સતં પનુઃ॥ ૮૪૭૦॥
MSS@8471@1કથમિપ તવ દાર યમાહા ય દં ન િહ
કથિયતુમુચ્ચૈર શ્વરાેઽ યીશ્વરઃ સ્યાત્ ।
MSS@8471@2અિપ ચ ણફલાનાં યસ્ય લુ ધાે રસાય પ્રભુર તભુ મ યાશ્રયદ્
વ સભાવમ્॥ ૮૪૭૧॥
MSS@8472@1કથમિપ ન િન ષદ્ધાે દુઃ ખના ભી ણા વા દુ્રપદતનયપા ણ તને િપત્રા
મમાદ્ય ।
MSS@8472@2તવ ભજુબલદપાર્ યાયમાનસ્ય વામઃ શર સ ચરણ અેષ યસ્યતે
વારયનૈમ્॥ ૮૪૭૨॥
MSS@8473@1કથમિપ પિર ચતમુદ્રા ભજુભુદ્રાસઙ્ગતં વ ે ।
MSS@8473@2ઉષ સ િનમીલતનયના શયના તઃ કા તમા ષ ત॥ ૮૪૭૩॥
MSS@8474@1કથમિપ સ ખ ક્ર ડાકાપેાદ્ વ્રજે ત મયાેિદતે કિઠનહૃદય ત્ય વા શ યાં
બલાદ્ ગત અેવ સઃ ।
MSS@8474@2ઇ ત સરભસ વ તપ્રે ણ વ્યપેતઘ્ ણે હાં પનુરિપ હતવ્રીડં
ચેતઃ કરાે ત કરાે મ િકમ્॥ ૮૪૭૪॥
MSS@8475@1કથમિપ િહ ભવ ત ક્ષતે્રસદ્બ જયાેગા જગદુપકૃ તહેતાનેાર્ત્મ ત્ત્યૈ
ફલ ત ।
MSS@8475@2દધ ત ફલસ દ્ યા દૂરમાનમ્રભાવં નનુ જગ ત સશુકૂાઃ સાધવઃ
શાલયશ્ચ॥ ૮૪૭૫॥
MSS@8476@1કથમ યિધગતર ધ્રૈર્ અ યુ ષતા યિદ ગુહાખુ ભઃ દ્રઃૈ ।
MSS@8476@2ઇયતવૈ િક ગાિધપ િનજિવક્રમિનિવદં વહ સ॥ ૮૪૭૬॥
MSS@8477@1કથમથ િનષેધ તુ શ્રુતયઃ તયાેઽિપ વા ।
MSS@8477@2યાસામેકં પદમિપ ન ચલત્યથર્તાે િવના॥ ૮૪૭૭॥
MSS@8478@1કથમવિનપ દપા યિન્નશાતા સધારા- દલનગ લતમૂધ્નાર્ િવ દ્વષાં
વીકૃતા શ્રીઃ ।

MSS@8478@2નનુ તવ િનહતારેર યસાૈ િક ન નીતા િત્રિદવમપગતાઙ્ગવૈર્ લભા
ક તરે ભઃ॥ ૮૪૭૮॥
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MSS@8479@1કથમસાૈ ન ભજત્યશર રતાં હતિવવેકપદાે હતમન્મથઃ ।
MSS@8479@2પ્રહરતઃ કદલીદલકાેમલે ભવ ત યસ્ય દયા ન વધજૂને॥ ૮૪૭૯॥
MSS@8480@1કથમસાૈ મદનાે ન નમસ્યતાં સ્થતિવવેકપદાે મકર વજઃ ।
MSS@8480@2 ગદશૃં કદલીલ લતં વપુર્ યદ ભ હ ત શરૈઃ કુસમુાેદ્ભવૈઃ
॥ ૮૪૮૦॥
MSS@8481@1કથ મય ત વના તે ક શ્ચદેકાે ન તાદગૃ્ વરવનત ચ્ચૈઃ
પુ પવ લીફલાઢ ઃ ।
MSS@8481@2જગદસખુિવધાતુદર્ગ્ધધાતુિનયાેગા- દ્ધવખિદરપલાશાઃ કેવલં
દ્ધભાજઃ॥ ૮૪૮૧॥

MSS@8482@1કથ મવ તવ સમં તભર્િવત્રી સમ તુ ભમુર્િનનાવધીિરતસ્ય ।
MSS@8482@2ઇ ત િવર ચતમ લકાિવકાસઃ મયત ઇવ મ મધું િનદાઘકાલઃ॥ ૮૪૮૨॥
MSS@8483@1કથ મહ મનુ યજન્મા સ પ્રિવશ ત સદ સ િવબુધગ મતાયામ્ ।
MSS@8483@2યને ન સભુા ષતા તમ્ આહ્લાિદ િનપીતમા પ્તેઃ॥ ૮૪૮૩॥
MSS@8484@1કથમુ પદ્યતે ધમર્ઃ કથં ધમર્ઃ પ્રવધર્તે ।
MSS@8484@2કથં ચ સ્થા યતે ધમર્ઃ કથં ધમા િવન ય ત॥ ૮૪૮૪॥
MSS@8485@1સત્યેનાે પદ્યતે ધમા દયાદાનૈિવવધર્તે ।
MSS@8485@2ક્ષમયા સ્થા યતે ધમર્ઃ ક્રાેધલાેભૈિવન ય ત॥ ૮૪૮૫॥
MSS@8486@1કથમપુિર કલાિપનઃ કલાપાે િવલસ ત તસ્ય તલેઽષ્ટમી દુખ ડમ્ ।
MSS@8486@2કુવલયયુગલં તતાે િવલાેલં તલકુસમંુ તદધઃ પ્રવાલમ માત્॥ ૮૪૮૬॥
MSS@8487@1કથમેતત્ કુચદ્વ દં્વ પ તતં તવ સુ દિર ।
MSS@8487@2પ યાધઃ ખનને મૂઢ પત ત ગરયાેઽિપ ચ॥ ૮૪૮૭॥
MSS@8488@1કથય કથ મવાશા યતાં િવતે મે મલયભજુગવા તા વા ત વાતાઃ
કૃતા તાઃ ।
MSS@8488@2અયમિપ ખલુ ગુ જન્ મ જુ માક દમાૈલાૈ ચુલુકય ત મદ યાં ચેતનાં
ચ ચર કઃ॥ ૮૪૮૮॥
MSS@8488A@1કથય કથમુરાજેદામહેતાેર્ યદુપ તરેષ ચનાે ત ચ પકાિન ।
MSS@8488A@2ભવ ત કરતલે યદસ્ય ક પઃ પ્રયસ ખ મ તરેવ મ સપત્ની॥
MSS@8489@1કથય િકમિપ દષંૃ્ટ સ્થાનમ ત શ્રુતં વા વ્રજ ત િદનકરાેઽયં
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યત્ર ના તં કદા ચત્ ।
MSS@8489@2ઇ ત િવહગસમૂહાન્ િનત્યમવેા ત ચ્છન્ રજિનિવરહભીતશ્ચક્રવાક
વરાકઃ॥ ૮૪૮૯॥
MSS@8490@1કથય િક મદં ત્યા ખ્યાતં િકમસ્ય વરાટકૈઃ ક ત ભરથવા લ યં
ચૈતત્ પ્રયાજેનમસ્ય િકમ્ ।
MSS@8490@2પ્ર તપદ મ ત ગ્રામીણાનાં ગણને લઘૂકૃતં બત કરતલે રત્નં કૃ વા
િવષીદ ત વા ણજઃ॥ ૮૪૯૦॥
MSS@8491@1કથયત ઇવ નતે્રે કણર્મૂલં પ્રયાતે સમુુ ખ તવ કુચા યાં વત્યર્
પ યાવની ં વા ।
MSS@8491@2 ખલ ત યિદ કથં ચત્ તે પદા ભાજેયુગ્મં તવ તનુતરમ યં ભજ્યતે
નાૈ ન દાષેઃ॥ ૮૪૯૧॥
MSS@8492@1કથયત કથમષેા મનેયા િવપ્રદત્તા શવ શવ ગિરપતુ્રાે દ્ધકાપા લકાય
।
MSS@8492@2ઇ ત વદ ત પુરંધ્રીમ ડલે સ દ્ધલેશ- વ્યયકૃતવરવષેઃ પાતુ વઃ
શ્રીમહેશઃ॥ ૮૪૯૨॥
MSS@8493@1કથય િનપુણે ક મન્ દષૃ્ટઃ કથં નુ િકય ચ્ચરં િકમ ભ લ ખતં
િક તનેાેકં્ત કદા સ ઇહૈ ય ત ।
MSS@8493@2ઇ ત બહુિવધપ્રેમાે લાસપ્રક પતિવ તરાઃ પ્રયતમકથાઃ વ પેઽ યથ
પ્રયા ત ન નષ્ટતામ્॥ ૮૪૯૩॥
MSS@8494@1કથયાિન મષાેઽ યહં કથં તે વપુરાલાેકનમાત્ર અેવ તઃ ।
MSS@8494@2અધરા તપાિયનાં ભવત્યા સરુતાવા પ્તરરાલકે શ યુક્તા॥ ૮૪૯૪॥
MSS@8494A@1કથા ભદશાનાં કથમિપ ચ કાલને બહુના સમાયાતે કા તે સ ખ
રજિનરધ ગતવતી ।
MSS@8494A@2તતાે યાવ લીલાપ્રણયકુિપતા મ પ્રકુિપતા સપત્નીવ પ્રાચી િદ ગયમભવત્
તાવદ ણા॥
MSS@8495@1કથાસુ યે લ ધરસાઃ કવીનાં યે નાનુરજ્ય ત કથા તરેષુ ।
MSS@8495@2ન ગ્ર થપણર્પ્રણયાશ્ચર ત ક તૂિરકાગ ધ ગા ણષેુ॥ ૮૪૯૫॥
MSS@8495A@1ક થતાવિધ િવતાવિધર્ ગણય તી િદવસાનનુક્ષણમ્ ।
MSS@8495A@2દિયતાશ્રુભરેણ વ્યતે બત રેખા ક ત ચ દ્વલુ પતા॥
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MSS@8496@1કદપતં્ય વરં મ યે સદપત્યાચ્છુચાં પદાત્ ।
MSS@8496@2િનિવદ્યેત ગ્ હાન્મત્યા યત્ ક્લેશિનવહા ગ્ હાઃ॥ ૮૪૯૬॥
MSS@8497@1કદ બ ક્ષસાર તુ િવદ્યુ પાતિનવારણઃ ।
MSS@8497@2િવદ્યુ પાતસ્ય નાે ભી તદવરાજેઽ ત ક તર્નાત્॥ ૮૪૯૭॥
MSS@8498@1કદ થતસ્યાિપ િહ ધૈયર્ ત્તેર્ ન શક્યતે ધૈયર્ગુણઃ પ્રમાષુ્ટર્મ્ ।
MSS@8498@2અધાેમખુસ્યાિપ કૃતસ્ય વહે્નર્ નાધઃ શખા યા ત કદા ચદેવ॥ ૮૪૯૮॥
MSS@8499@1કદયર્માક્રાેશકમશ્રુતં ચ વરાકસ ભૂતમમા યમાિનનમ્ ।
MSS@8499@2િનષૂ્ઠિરણં કૃતવૈરં કૃતઘ્નમ્ અેતાન્ શાતાઽિપ ન તુ યાચેત્
॥ ૮૪૯૯॥
MSS@8500@1કદયાપા જતં િવત્તં ભાેગ્યં ભાગ્યવતાં ભવેત્ ।
MSS@8500@2દ તા અદ ત કષ્ટેન જહ્વા ગ્રસ ત લીલયા॥ ૮૫૦૦॥
MSS@8501@1કદલી કદલી કરભઃ કરભઃ કિરરાજકરઃ કિરરાજકરઃ ।
MSS@8501@2ભવુનિત્રતયેઽિપ બભ ત તુલામ્ ઇદમૂ યુગં ન ચમૂ દશૃઃ॥ ૮૫૦૧॥
MSS@8502@1કદલીક દવદ્ધમા ન રાેહ ત બિહગર્તઃ ।
MSS@8502@2છાિદત તુ ફલં ચા સતૂે પનસમૂલવત્॥ ૮૫૦૨॥
MSS@8503@1કદલીકરભસમાનાં કલય ત યાે પકૢ પ્તમ્ અ ત ચરામ્ ।
MSS@8503@2સાપેાયાદ્ દૃઢયાેગં ગ મતાેર સકાપેકરણિવષયતયા॥ ૮૫૦૩॥
MSS@8504@1કદલીપ્રકા ડ ચરાે તરાૈ જઘનસ્થલીપિરસરે મહ ત ।
MSS@8504@2રશનાકલાપકગુણને વધૂર્ મકર વજ દ્વરદમાકલયત્॥ ૮૫૦૪॥
MSS@8504A@1કદલી બત જઙ્ઘાયાઃ સાદૃ યં લભતે કથમ્ ।
MSS@8504A@2શતંૈ્ય િહ સહજં તત્ર તત્ર કાલાનુ પતા॥
MSS@8505@1કદલીવનમ યસ્થાે વિહ્નમર્ દપરાક્રમઃ ।
MSS@8505@2અિવવેિકજનસ્થાને ગુણવાન્ િક કિર ય ત॥ ૮૫૦૫॥
MSS@8506@1કદલીસારિનઃસારે ગ ણવે ચ ચલે ।
MSS@8506@2સ્થાવરે જંગમે સવ ભૂતગ્રામે ચતુિવધે॥ ૮૫૦૬॥
MSS@8507@1કદા કા તાગારે પિરમલ મલ પુ પશયને શયાનઃ કા તાયાઃ કુચયુગમહં
વક્ષ સ વહન્ ।
MSS@8507@2અયે કા તે મુગ્ધે કુિટલનયને ચ દ્રવદને પ્રસીદેત્યા ત ક્રાેશન્ િન મષ મવ
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ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૦૭॥
MSS@8508@1કદા કાયાદ્યાેગં સકલમિપ સં યસ્ય સહસા મરન્ િનતં્ય શા તં
હૃદયવચનાગાેચરમહઃ ।
MSS@8508@2િવભાે માયાતીત પ્રથમ પરમાન દિન બડ પ્રસીદેત્યાક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૦૮॥
MSS@8509@1કદા ગ ડાદ ચન્મદલુ લત સ દૂરસભુગં નમસુ્કવર્ન્
પદ્મામલમધુરમૂ ત ગણપ તમ્ ।
MSS@8509@2ગ સ્ય શ્રીશ ભાેઃસતુ સમુખુ લ બાેદર િવભાે પ્રસીદેત્યાક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૦૯॥
MSS@8510@1કદાચન મહાકાય લઘુરેવાપેયજુ્યતે ।
MSS@8510@2િક દૂર કૃત્ય દ ઘાર્િદ દૂવા ક્ષેમાય નાદતૃઃ॥ ૮૫૧૦॥
MSS@8511@1કદા ચત્ કવચં ભેદં્ય નારાચને શરેણ વા ।
MSS@8511@2અિપ વષર્શતાઘાતે બ્રાહ્મણાશીનર્ ભદ્યતે॥ ૮૫૧૧॥
MSS@8512@1કદા ચત્ કષ્ટેન દ્રિવણમધમારાધનવશાન્ મયા લ ધં તાેકં
િનિહતમવનાૈ તસ્કરભયાત્ ।
MSS@8512@2તતાે િનત્યે ક શ્ચત્ ક્વ ચદિપ તદાખુ બલગ્ હે- ઽનય લ ધાેઽ યથાન
ભવ ત યદા કમર્ િવષમમ્॥ ૮૫૧૨॥
MSS@8513@1કદા ચત્ કા લ દ તટિવિપનસઙ્ગીતકરવાે મુદાભીર નાર વદનકમલા વાદમધપુઃ
।
MSS@8513@2રમાશ ભુબ્રહ્મામરપ તગણેશ ચતપદાે જગન્નાથઃ વામી નયનપથગામી
ભવતુ મે॥ ૮૫૧૩॥
MSS@8514@1કદા ચત્ પા ચાલી િવિપનભુિવ ભીમને બહુશઃ કૃશાઙ્ ગ શ્રા તા સ
ક્ષણ મહ િનષીદે ત ગિદતા ।
MSS@8514@2શનૈઃ શીતચ્છાયં તટિવટિપનં પ્રા ય મુિદતા પુરઃ પત્યુઃ
કામાચ્છ્વશરુ મયમા લઙ્ગ ત સતી॥ ૮૫૧૪॥
MSS@8515@1કદા ચત્ સાધુતામે ત પુરઃ શશરુસન્મ તઃ ।
MSS@8515@2પ્રાક્ પા ડુપત્રાઃ કુત્રાિપ ચાેય તે ચા ભૂ હાઃ॥ ૮૫૧૫॥
MSS@8516@1કદા ચદિપ સં તમ્ અકાયાર્િદષ્ટસાધનમ્ ।
MSS@8516@2યદિનષં્ટ તુ સ કાયાર્ન્ નાકાયર્પ્રેરકં િહ તત્॥ ૮૫૧૬॥
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MSS@8517@1કદા ચદારાેહ ત સાૈધમુન્નતં કદા ચદાયા ત ધરાતલં પનુઃ ।
MSS@8517@2કદા ચદાસ્યં િવિનવે ય લકે પ્રયં નવાેઢા તુ સલ જમીક્ષતે॥ ૮૫૧૭॥
MSS@8518@1કદા તે સાન દં િવતતનવદૂવાર્ ચતતટ - કુટ રે તીરે વા સવનમનુ
મ વાિદક થતૈઃ ।
MSS@8518@2કથાબ ધૈર ધઙ્કરણકરણગ્રામિનયમાદ્ યમાદુજ્ઝન્ ભી ત ભગવ ત
ભવેયં પ્રમુિદતઃ॥ ૮૫૧૮॥
MSS@8519@1કદા દ્રક્ષ્યા મ ન દસ્ય બાલકં નીપમાલકમ્ ।
MSS@8519@2પાલકં સવર્સ વાનાં લસ ત્તલકભાલકમ્॥ ૮૫૧૯॥
MSS@8520@1કદાધરદલે બાલે દ તકેસરશાે ભતે ।
MSS@8520@2ભવા મ વન્મખુા ભાજેે ર સકાે મધપુાે યથા॥ ૮૫૨૦॥
MSS@8521@1કદા નુ ક યાગમનપ્રવાદં પ્રક્ષાલયેયં જગ ત પ્ર ઢમ્ ।
MSS@8521@2ઇતીવ ભા વાન્ પિર દ્ધતાપસ્ તુલાં િવશદ્ુ યથર્ મવા રાેહ॥ ૮૫૨૧॥
MSS@8522@1કદા નુ ચા બ બાેષં્ઠ તસ્યાઃ પદ્મ મવાનનમ્ ।
MSS@8522@2ઈષદુન્ન ય પાસ્યા મ રસાયન મવાતુરઃ॥ ૮૫૨૨॥
MSS@8523@1કદા નાૈ સગંમાે ભાવીત્યાક ણ વક્તુમક્ષમમ્ ।
MSS@8523@2અવેત્ય કા તમબલા લીલાપદં્મ યમીલયત્॥ ૮૫૨૩॥
MSS@8524@1કદાિપ નાશ્રયેત્ પ્રાજ્ઞાેઽક ણં મષ્ટભા ષણમ્ ।
MSS@8524@2પ્રચ્છન્નમસિહ ં વા ગુડ મશ્રં િવષં યથા॥ ૮૫૨૪॥
MSS@8525@1કદાિપ નાેગ્રદ ડઃ સ્યાત્ કટુભાષણત પરઃ ।
MSS@8525@2ભાયાર્ પતુ્રાેઽ યુ દ્વજતે કટુવાક્યાત્ પ્રદ ડતઃ॥ ૮૫૨૫॥
MSS@8525@3પશવાેઽિપ વશં યા ત દાનૈશ્ચ દુભાષણૈઃ॥ ૮૫૨૫॥
MSS@8525A@1કદાિપ વે યા ન ગુણા થની સ્યાદ્ પા થની નવૈ િહતા થની ચ ।
MSS@8525A@2િવદ્યા થની નાિપ ન મ યસે ચેદ્ વાતા શ ◌ૃ વં કયવન્નકસ્ય॥
MSS@8526@1કદા પુ યક્ષતે્રે કરક લત દ્રાક્ષવલયાે દધત્ વા તે
શા તેઽ ખલ શવપદં શ્રી શવપદમ્ ।
MSS@8526@2મહેશ શ્રીક ઠ મરહર હર ય બક શવ પ્રસીદેત્યાક્રાેશાન્
િન મષ મવ ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૨૬॥
MSS@8527@1કદા બ્રહ્મશેાનિત્રદશપ તમખુ્યઃૈ સરુગણૈઃ તુતં િવ વક્સનેં
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જતદનજુસનંે હૃિદ ભજન્ ।
MSS@8527@2અયે િવ ણાે જ ણાે ગ ડરથ િવશ્વ ભર હરે પ્રસીદેત્યાક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૨૭॥
MSS@8528@1કદા ભાગીર યા ભવજલિધસતંારતરણેઃ
ખલદ્વ ચીમાલાચપલતલિવ તાિરતમુદઃ ।
MSS@8528@2તમઃસ્થાને કુ જે ક્વ ચદિપ િનિવ યાહૃતમના ભિવ યા યેકાક નરકમથને
યાનર સકઃ॥ ૮૫૨૮॥
MSS@8529@1કદા ભક્ષાભક્તૈઃ કરક લતગઙ્ગા બુતરલૈઃ શર રં મે
સ્થાસ્યત્યુપરતસમ તે દ્રયસખુમ્ ।
MSS@8529@2કદા બ્રહ્મા યાસ સ્થરતનુતયાર યિવહગાઃ પ ત ય ત સ્થા ભ્રમહતિધયઃ
સ્ક ધ શર સ॥ ૮૫૨૯॥
MSS@8530@1કદા મખંુ વરતનુ કારણાદતૃે તવાગતં ક્ષણમિય કાપેપાત્રતામ્ ।
MSS@8530@2અપવર્ ણ ગ્રહકલષુે દુમ ડલા િવભાવર કથય કથં ભિવ ય ત॥ ૮૫૩૦॥
MSS@8531@1કદા વારાણસ્યામમરતિટનીરાેધ સ વસન્ વસાનઃ કાપૈીનં શર સ
િનદધાનાેઽ જ લપુટમ્ ।
MSS@8531@2અયે ગાૈર નાથ િત્રપુરહર શ ભાે િત્રનયન પ્રસીદે ત ક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૩૧॥
MSS@8532@1કદા વા સાકેતે િવમલસરયૂતીરપુ લને ચર તં શ્રીરામં
જનકતનયાલ મણયુતમ્ ।
MSS@8532@2અયે રામ વા મન્ જનકતનયાવ લભ િવભાે પ્રસીદેત્યાક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૩૨॥
MSS@8533@1કદા દાર યે નવઘનિનભં ન દતનયં પર તં ગાપેી ભઃ
ક્ષણ ચમનાેજ્ઞા ભર ભતઃ ।
MSS@8533@2ગ મ યામ તાષેં નયનિવષયીકૃત્ય કૃ તનાે વયં પ્રેમાેદ્રકે ખ લતગતયાે
વપેથુ તઃ॥ ૮૫૩૩॥
MSS@8534@1કદા દાર યે મિહરદુિહતુઃ સઙ્ગમિહતે મુહુભ્રાર્મં ભ્રામં
ચિરતલહર ં ગાેકુલપતેઃ ।
MSS@8534@2લપન્નુચ્ચૈ ચ્ચનૈર્યનપયસાં વે ણ ભરહં કિર યે સાે ક ઠાે
િનિવડમવસકંે િવટિપનામ્॥ ૮૫૩૪॥
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MSS@8535@1કદા દાર યે િવમલયમનુાતીરપુ લને ચર તં ગાેિવ દં
હલધરસદુામાિદસિહતમ્ ।
MSS@8535@2અયે કૃ ણ વા મન્ મધુરમુરલીવાદન િવભાે પ્રસીદેત્યાક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૩૫॥
MSS@8536@1કદા શયાનાે મ ણક ણકાયાં કણ જપા યક્ષર મ દુમાૈલેઃ ।
MSS@8536@2અવા ય મુદ્રાં ગતમાેહમુદ્રાં નાલાેકિય યા મ પનુઃ પ્રપ ચમ્॥ ૮૫૩૬॥
MSS@8537@1કદા શ્રીમ પઙે્ક હવનિવકા શપ્ર મર- પ્રથાપુ જં તજેઃ િકમિપ
કલયન્નાપૈિનષદમ્ ।
MSS@8537@2ગ્રહેશ શ્રીભાનાે મિહર તરણે સયૂર્ સિવતઃ પ્રસીદેત્યાક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૩૭॥
MSS@8538@1કદા સસંાર લા તબર્દં્ધ િત્રગુણર જુ ભઃ ।
MSS@8538@2આત્માનં માેચિય યા મ શવભ ક્તશલાકયા॥ ૮૫૩૮॥
MSS@8539@1કદા સ યગ્ યાયન્નનપુમચિરતં્ર મ ણગણ- સુ્ફરદ્ભષૂા ચત્રં
પુરિરપુકલતં્ર િકમિપ તત્ ।
MSS@8539@2 શવે દુગ કાત્યાયિન જનિન ભક્તપ્રણિયિન પ્રસીદેત્યાક્રાેશન્ િન મષ મવ
ને યા મ િદવસાન્॥ ૮૫૩૯॥
MSS@8540@1કદા િહ મખૂા વચનષેુ ભીતઃ ખલાે ન કુત્રાિપ છલે વદક્ષઃ ।
MSS@8540@2અ ધને કા ચદ્ યવુતી િહ દષૃ્ટા કસ્યાત્ર કામષેુ ભવેચ્ચ લ ॥ ૮૫૪૦॥
MSS@8541@1કદા હ્યહં સમે યા મ ભરતને મહાત્મના ।
MSS@8541@2શત્રુઘે્નન ચ વીરેણ વયા ચ રઘનુ દન॥ ૮૫૪૧॥
MSS@8542@1કનકં સગુ ધ તવ ત વ વપુર્ મધુરાે મ ણશ્ચ સ ખ તેઽ યધરમ્ ।
MSS@8542@2િનગડં સખુસ્ય કરણં ભવતી ં જતાે િવધેિનરવિધમર્િહમા॥ ૮૫૪૨॥
MSS@8543@1કનકકમલકા તૈઃ સદ્ય અેવા બુધાૈતૈઃ શ્રવણતટિનષક્તૈઃ
પાટલાપેા તનતે્રૈઃ ।
MSS@8543@2ઉષ સ વદન બ બૈરંસસસંક્તકેશઃૈ શ્રય ઇવ ગ્ હમ યે સં સ્થતા
યાે ષતાેઽદ્ય॥ ૮૫૪૩॥
MSS@8544@1કનકકમલકા તૈરાનનૈઃ પા ડુગ ડર્ૈ ઉપિરિનિહતહારૈશ્ચ દનાદ્રઃ
તના તૈઃ ।

MSS@8544@2મદજિનતિવલાસદૂૈર્ ષ્ટપાતૈમુર્ની દ્રાન્ તનભરનતનાયર્ઃ કામય ત
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પ્રશા તાન્॥ ૮૫૪૪॥
MSS@8545@1કનકકલશશ્રેણી યત્ર પ્રભાકરચુ બનૈર્ અ તખરકરાઘાતૈમર્ ય દને
શ થલીકૃતા ।
MSS@8545@2દ્રવ ત ભજતે દાઢ્ય સક્તા સમીરણક પત-
વજપટસમાનીત વગાર્પગાજલ બ દુ ભઃ॥ ૮૫૪૫॥
MSS@8546@1કનકકુ ડલમ ડતભા ષણે શકિરપુિવષયાન્ દશ િવ દ્વષઃ ।
MSS@8546@2મગધકેકયકેરલકાેશલાન્ કિરશતં ચ મદાલસલાેચનમ્॥ ૮૫૪૬॥
MSS@8547@1કનકક્રમુકાિયતં પુર તાદ્ અથ પઙ્ગે હકાેરકાયમાણમ્ ।
MSS@8547@2ક્રમશઃ કલશાયમાનમા તે સદુશૃાે વક્ષ સ કસ્ય ભાગધેયમ્॥ ૮૫૪૭॥
MSS@8548@1કનકચ્છત્રમ બાયાઃ કુ તે કુતુકં મહત્ ।
MSS@8548@2િવશદેવ દશૃાેર તયર્િન્નગર્ચ્છ ત મૂધૈિન॥ ૮૫૪૮॥
MSS@8549@1કનકદ્રવકા તકા તયા મ લતં રામમુદ ક્ષ્ય કા તયા ।
MSS@8549@2ચપલાયુતવાિરદભ્રમાન્ ન તે ચાતકપાેતકૈવર્ને॥ ૮૫૪૯॥
MSS@8549A@1કનકદ્રવગાૈરમ બરં દધતાે દ્વતયને સુ દરમ્ ।
MSS@8549A@2ઉદયન્મ ણનપૂુરપ્રભા- સર ણશ્રે ણજટાલ નુકમ્॥
MSS@8550@1કનકિનકષભાસા સીતયા લઙ્ ગતાઙ્ગાે નવકુવલયદામ યામવણાર્ ભરામઃ ।
MSS@8550@2અ ભનવ ઇવ િવદ્યનુ્મ ડતાે મેધખ ડઃ શમયતુ મમ તાપં સવર્તાે
રામચ દ્રઃ॥ ૮૫૫૦॥
MSS@8551@1કનકિનકષ વચ્છે રાધાપયાેધરમ ડલે નવજલધર યામામાત્મદ્યુ ત
પ્ર ત બ બતામ્ ।
MSS@8551@2અ સત સચયપ્રા તભ્રા ત્યા મુહુમુર્હુ િ ક્ષપઞ્ જય ત
જિનતવ્રીડાનમ્ર પ્રયાહ સતાે હિરઃ॥ ૮૫૫૧॥
MSS@8552@1કનકભઙ્ગિપશઙ્ગદલૈદર્ધે સરજસા ણકેશરચા ભઃ ।
MSS@8552@2 પ્રયિવમાિનતમાનવતી ષાં િનરસનૈરસનૈર થાથર્તા॥ ૮૫૫૨॥
MSS@8553@1કનકભષૂણસગં્રહણાે ચતાે યિદ મ ણસ્ત્રપુ ણ પ્ર તબ યતે ।
MSS@8553@2ન સ િવરાૈ ત ન ચાિપ ન શાેભતે ભવ ત યાજેિયતવુર્ચનીયતા॥ ૮૫૫૩॥
MSS@8554@1કનક ગમુદસ્ય વાં કુટ ં સ પ્રિવષ્ટઃ ક્વ ચદિપ ન વધૂટ ં
નાેદદશાર્ઙ્ગનાદાૈ ।
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MSS@8554@2તદિપ સ રઘવુીરઃ પણર્શાલાગ્ હા તર્ ન િવશ ત
હૃદયાશાત તનુાશા તભી ઃ॥ ૮૫૫૪॥
MSS@8555@1કનકરસમ ણવ તત- હયગ ધામૂલ મશ્રપયુર્ ષતમ્ ।
MSS@8555@2માિહષ મહ નવનીતં ગતબીજે કનકફલમ યે
MSS@8556@1ગાેમયગાઢાેદ્વ તત- પવૂ પશ્ચાદનને સં લપ્તમ્ ।
MSS@8556@2ભવ ત હય લઙ્ગસદશૃં લઙ્ગં કિઠનાઙ્ગનાદિયતમ્॥ ૮૫૫૬॥
MSS@8557@1કનકસ્ય તુ પ ચાઙ્ગં કપૂર્રં કેતક રજઃ ।
MSS@8557@2આત્મશકેુ્રણ સયંુક્તં વ યકૃદ્ ભ ક્ષતં સ્ત્રયાઃ॥ ૮૫૫૭॥
MSS@8558@1કનકહિરણં હ વા રામાે યયાૈ િનજમાશ્રમં જનકતનયાં પ્રાણે યાેઽિપ
પ્રયામિવલાેકયન્ ।
MSS@8558@2દૃઢમપુગતૈબાર્ પાપૂરૈિનમી લતલાેચનાે ન િવશ ત
કુટ માશાત તપુ્રણાશભયાદસાૈ॥ ૮૫૫૮॥
MSS@8559@1કનકાચલકા તચાૈયર્ભા ેઃ કુચયાેઃ કુઙુ્કમપઙ્કપજૂનાિન ।
MSS@8559@2અિનબ ધનમવે બ ધનં તે કૃશતાભા ગિન િક નુ મ યભાગે॥ ૮૫૫૯॥
MSS@8560@1કનકાચલ જ વર તનીનાં રમણીનાં ખલુ યત્ર સિન્નવેશઃ ।
MSS@8560@2મનસઃ પરમા તાં વદ તઃ કથમદ્યાિપ ન તાિકકાસ્ત્રપ તે॥ ૮૫૬૦॥
MSS@8561@1કિનષ્ઠાઙ્ગુ લવત્ સ્થૂલં પવૂાર્ધર્કૃતકુ ચતમ્ ।
MSS@8561@2અભાવે દ તકાષ્ઠસ્ય પ્ર ત ષદ્ધિદનેઽિપ ચ ।
MSS@8561@3અપાં દ્વાદશગ ડૂષૈમુર્ખશુ દ્ધભર્િવ ય ત॥ ૮૫૬૧॥
MSS@8562@1કિનષે્ઠષુ ચ સવષુ સમ વનેાનવુતર્તે ।
MSS@8562@2સમાપેભાેગ વષેુ યથવૈ તનયષેુ ચ॥ ૮૫૬૨॥
MSS@8562A@1કનીિનકાકા ત ભર જનં દશૃાેઃ મત વષા ચ દનચચ્ચર્નં
હૃદઃ ।
MSS@8562A@2કટાક્ષભા ભનર્વમુ પલં શ્રુતેસ્ તદા વધનૂા મ ત ભષૂણા યભાન્॥
MSS@8562B@1કનીિનકેવ નતે્રસ્ય કુસમુસ્યવે સાૈરભમ્ ।
MSS@8562B@2સ ય વમુચ્યતે સારં સવષાં ધમર્કમર્ણામ્॥
MSS@8563@1ક થાં વહ સ દુબુર્દ્ધે ગદર્ભૈરિપ દુવર્હામ્ ।
MSS@8563@2 શખાયજ્ઞાપેવીતા યાં ભારઃ ક તે ભિવ ય ત॥ ૮૫૬૩॥
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MSS@8563A@1ક દમૂલાિન યે મૂઢાઃ સયૂર્દેવે જનાર્દને ।
MSS@8563A@2ભક્ષય ત નરાઃ પાથર્ તે વૈ નરક ગા મનઃ॥
MSS@8564@1ક દપર્ક ડૂલકટાક્ષબ દ ર્ ઇ દ વરાક્ષાેર ભલ યમાણાન્ ।
MSS@8564@2મ દ મતાધારમખુારિવ દાન્ વ દામહે વ લવધૂતર્પાદાન્॥ ૮૫૬૪॥
MSS@8565@1ક દપર્ક દ લ સલીલદશૃા લનુીિહ કાપેાઙુ્કરં ચરણયાેઃ શરણા ત થઃ
સ્યામ્ ।
MSS@8565@2પ ય પ્રસીદ ચરમાચલચૂલચુ બ બ બં િવધાેલર્વલપા ડુરમ તમે ત
॥ ૮૫૬૫॥
MSS@8566@1ક દપર્ વરસં વરાકુલતનાેરાશ્ચયર્મસ્યા શ્ચરં
ચેતશ્ચ દનચ દ્રમઃકમ લની ચ તાસુ સતંા ય ત ।
MSS@8566@2િક તુ ક્લા તવશને શીતલતરં વામેકમવે ક્ષણં યાય તી રહ સ
સ્થતા કથમિપ ક્ષીણા ક્ષણં પ્રા ણ ત॥ ૮૫૬૬॥
MSS@8567@1ક દપર્દપર્ક લતાઙ્ગમનાેહરાણાં પ્રે ણા વયં સરુતમ દરમાગતાનામ્ ।
MSS@8567@2અઙ્ગાિન કાેમલતરા ણ મનાેરમાણાં ધ યા નરાઃ સરભસં િહ પિર વજ તે
॥ ૮૫૬૭॥
MSS@8568@1ક દપર્દેવસ્ય િવમાન ષ્ટઃ પ્રાસાદમાલા રસપા થવસ્ય ।
MSS@8568@2ચતૈ્રસ્ય સવર્તુર્િવશષે ચહં્ન દાેલાિવલાસઃ સદુશૃાં રરાજ॥ ૮૫૬૮॥
MSS@8569@1ક દપર્પ્ર તભૂિનવે શતવલીરેખાવલીશાે ભતે
લીલાેદ ચતબાહુપાશયુગલાપાતૈશ્ચ ભાેઃ કામુકાઃ ।
MSS@8569@2વે યાનાં િવપુલે િનત બફલકે શારૈઃ કટાક્ષૈિરતાે યદ્વઃ ક્ર િડતમત્ર
દાસ્ય ત પુરાે દાિરદ્ર્યમવેાેત્તરમ્॥ ૮૫૬૯॥
MSS@8570@1ક દપર્પ્ર તમ લકા તિવભવં કાદ બનીબા ધવં
દાર યિવલા સનીવ્યસિનનં વષેેણ ભષૂામયમ્ ।

MSS@8570@2મ દ મેરમખુા બુજં મધુિરમવ્યા ષ્ટ બ બાધરં વ દે
ક દ લતાદ્રર્યાવૈનવનં કૈશાેરકં શાઙ્ર્ ગણઃ॥ ૮૫૭૦॥
MSS@8571@1ક દપર્શ્ચ ર તશ્ચ કુઙુ્કમ દાલપેને મષૂાદ્વયં કુવાર્તે રસસાધનાય
િવિધવત્ ક તૂિરકામુદ્વયા ।
MSS@8571@2અ તદર્પર્કબાણતાિપતયવુપ્રેમાે મભૂય તયા િનયાર્તા રસ બ દવાે બિહિરતાે
હારસ્ય મુક્તાચ્છલાત્॥ ૮૫૭૧॥
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MSS@8572@1ક દપર્સ્ય જગ ત્રયીિવજિયનઃ સામ્રાજ્યદ ક્ષાગુ ઃ
કા તામાન શલાે છ ત્તર ખલ વા તા ભચા રે કૃતી ।
MSS@8572@2દેવ ય બકમાૈ લમ ડનસિરત્તીરસ્થલીતાપસઃ શ ◌ૃઙ્ગારા વરદ ક્ષતાે
િવજયતે રા દ્વ નામયમ્॥ ૮૫૭૨॥
MSS@8573@1ક દપાર્દિપ સુ દરાકૃ તિર ત પ્રાૈઢાે સલદ્રાગયા દ્ધ વં
વરયાે ષતાેઽનયિદ ત ત્રાસાકુલ વા તયા ।
MSS@8573@2મારસ્યાિપ શરૈરભેદ્યહૃિદ ત શ્રદ્ધાભરપ્રહ્વયા પાયાદ્ વઃ
સુ્ફટબા પક પપુલકં રત્યા જનાે વ દતઃ॥ ૮૫૭૩॥
MSS@8574@1ક દપાર્દિપ સુ દરાે રિવમહાઃ પ્રત્ય થસીમ તની-
વક્ત્રા ભાજેસધુાકરાેઽ તિવભવાે યુદ્ધષેુ પાથાપમઃ ।
MSS@8574@2રક્ષાકૃ જગતઃ વક તિવિદતાે રામાેઽ તુ યુક્તાે મુદા દાની ં શઙ્કરસવેકાે
વરગુણાે નીત્યુત્તમઃ સવર્દા॥ ૮૫૭૪॥
MSS@8575@1ક દપ નલકૂવરે કુમુિદનીકા તેઽ યવજ્ઞાવતાં વ સાૈ દયર્કથાસુ
તાસુ મ તાં ત્તાસુ કાૈતૂહલાત્ ।
MSS@8575@2પ્રાપ્તા તાનવમવુર્શી ર તર તક્લા તા હતા રાેિહણી તા િકચ
ખર મર વરભરા ર ભાિપ ર ભાતનુઃ॥ ૮૫૭૫॥
MSS@8576@1ક દપકકૃપાણવ લિર વને ક માદ્ અકસ્યાિદયં હે કાલાગુ બાલમ જિર
હહા માેહાિદહ પ્રા હઃ ।
MSS@8576@2સહ્ય તામપુ તસાૈરભપિર વઙ્ગૈ તદઙ્ગૈિરમાઃ કા તૈઃ
કા તપુરંિધ્રકુ તલભરચ્છાયૈઃ કુઠાર ચ્છદઃ॥ ૮૫૭૬॥
MSS@8577@1ક દલયત્યાન દં િન દ ત મ દાિનલે દુચ દનકમ્ ।
MSS@8577@2મ દય ત મ દભાવં સધંત્તે સ પદાેઽિપ સ સઙ્ગઃ॥ ૮૫૭૭॥
MSS@8577A@1ક દલીષુ કુટજેષુ માલતી- લકેષુ નવકેતક ષુ ચ ।
MSS@8577A@2ક થરાસુ મધનુા સકેુિકનાં સિંવભક્ત ઇવ વાિરદાેદયઃ॥
MSS@8578@1ક દાગ્રાત્ પ્રાે થતઃ પ્રાણઃ સદા વહ ત દેિહનામ્ ।
MSS@8578@2હૃદ્ગતં વમાશ્વાસ્ય બિહગર્ વા િનવતર્તે॥ ૮૫૭૮॥
MSS@8579@1ક દુકાે ભ ત્તિનઃ ક્ષપ્ત ઇવ પ્ર તફલન્ મુહુઃ ।
MSS@8579@2આપતત્યાત્મનઃ પ્રાયાે દાષેાેઽ યસ્ય ચક ષતઃ॥ ૮૫૭૯॥
MSS@8580@1ક દે સુ દરતા દલે સરલતા વણર્સ્ય સ પૂણર્તા સ્ક ધે બ ધુરતા ફલે
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સરસતા કસ્યાપરસ્યેદશૃી ।
MSS@8580@2ધ ય વં સહકાર ખન્નપ થકાધાર સ્થતઃ સ પથે દ ઘાર્યુભર્વ
સાધુ સાધુ િવિધના મેધાિવના િન મતઃ॥ ૮૫૮૦॥
MSS@8581@1ક દૈઃ ક દ લતં વનૈઃ િકશ લતં વ લી ભ જૃ ભતં ક્ષૈઃ
પ લિવતં જનૈઃ પ્રમુિદતં ધારાધરે વષર્ ત ।
MSS@8581@2ભ્રાતશ્ચાતક પાતકં િકમિપ તે સ યગ્ ન નીમહે યનેા મન્ ન પત ત
ચ ચપુુટકે દ્વત્રાઃ પયાે બ દવઃ॥ ૮૫૮૧॥
MSS@8582@1ક ધરાં સમપહાય કં ધરાં પ્રા ય સયં ત જહાસ કસ્ય ચત્ ।
MSS@8582@2માં િકલાનમયતઃ વપૂતર્યે દુભર્રાત્ િકમુદરા દ્વયાેગતઃ॥ ૮૫૮૨॥
MSS@8583@1ક ધરાવનતસ્યાવે ગતસ્યાધાેમખુસ્ય તે ।
MSS@8583@2લ ન નામ િનલર્ ગવા ન ગ લતઃ કથમ્॥ ૮૫૮૩॥
MSS@8584@1ક યાં કામ યુદૂહ્ય પ્રિવજહદુદયદ્યાવૈનામજ્ઞ અેનાં દ્રવ્યાશાપાશકૃષ્ટાે
ભ્રમ ત ચરતરં હ ત દેશા તરેષુ ।
MSS@8584@2અ યાે યાશ્લષેવા છાિવગ લતવયસાેરાત્તમા લ યમ્ અત્યાેર્ દંપત્યાવે્યાર્કૃતવંૈ
હતિવિધ ભયાેલાકયાેઃ શાેકયાેગમ્॥ ૮૫૮૪॥
MSS@8584A@1ક યાં છતં્ર ફલં પક્વં દ પમનં્ન મહા વજમ્ ।
MSS@8584A@2મ તં્ર વા લભતે યાે િહ તસ્ય ચ તત સદ્ધયઃ॥
MSS@8585@1ક યાં ભુઙ્ક્તે રજઃકાલેઽ ગ્ ઃ શશી લાેમદશર્ને ।
MSS@8585@2 તનાેદ્ભવષેુ ગ ધવાર્ તત્ પ્રાગવે પ્રદ યતે॥ ૮૫૮૫॥
MSS@8586@1ક યાં પવતી ં દૃ ટ્વા માેહં ગચ્છેન્ મહાનિપ ।
MSS@8586@2ચ ડાલ્યામ ય ધત્યાં વ સષ્ઠાે માેિહતાેઽભવત્॥ ૮૫૮૬॥
MSS@8587@1ક યાક તતસતૂ્રેણ બદ્ધાપામાગર્મૂ લકા ।
MSS@8587@2અૈહાિહક વરં હ ત શખાયામ તવેગતઃ॥ ૮૫૮૭॥
MSS@8588@1ક યા કા ચિદહાિપ કમર્ ણ પણઃ સ્યાિદત્યસયૂાચલત્-
સીતાપાઙ્ગમયખૂમાંસલમખુજ્યાે નાિવલુપ્તી ં િદવમ્ ।
MSS@8588@2કુવાર્ણને રઘૂદ્વહેન ચકૃષે નારાયણીયં ધનુઃ સધંાયાથ શરશ્ચ
ભાગર્વગ તચ્છેદાદમાેઘીકૃતઃ॥ ૮૫૮૮॥
MSS@8589@1ક યા કાૈતુકમાત્રકેણ િવધવા સમંદર્માત્રા થની વે યા િવત્તલવેચ્છયા
વગ્ િહણી ગત્ય તરાસભંવાત્ ।
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MSS@8589@2વા છ તી થમનેકકારણવશાત્ પું ભઃ સ્ત્રયઃ સગંમં
શદુ્ધ નેહિનબ ધના પરવધૂઃ પુ યૈઃ પરૈઃ પ્રા યતે॥ ૮૫૮૯॥
MSS@8590@1ક યાગતે સિવતિર તષ્ઠ ત િપતરાે ગ્ હે ।
MSS@8590@2શૂ યં પ્રેતપુરં તત્ર યાવદ્ શ્ચકદશર્નમ્॥ ૮૫૯૦॥
MSS@8590A@1ક યા-ગાે-ભૂ યલીકાિન યાસાપહરણં તથા ।
MSS@8590A@2કૂટસાકં્ષ્ય ચ પ ચે ત સ્થૂલાસત્યાિન સતં્યજેત્॥
MSS@8590B@1ક યાગાેશઙ્ખભેર દિધફલકુસમું પાવકાે દ યમાનાે નાગે દ્રાેઽશ્વાે
રથાે વા પ તર ભમખુઃ પૂણર્કુ ભાે વ ે વા ।
MSS@8590B@2ઉિ ક્ષપ્તા નવૈ ભૂ મખર્લચરયુગલં સદ્ધમનં્ન શતાયુર્ વે યાસ્ત્રી
મદ્યમાંસાે િહતમિપ ગિદતં મઙ્ગલં પ્ર સ્થતાનામ્॥
MSS@8591@1ક યાદાત્રે તુ હ્યધનં દસ્યવે સધનં નરમ્ ।
MSS@8591@2ગુપ્તં જઘાંસવે નવૈ િવજ્ઞાતમિપ દશર્યેત્॥ ૮૫૯૧॥
MSS@8592@1ક યા િન કા સતા શ્રેષ્ઠા વધૂઃ શ્રેષ્ઠા પ્રવે શતા ।
MSS@8592@2અન્નં સકં લતં શ્રેષં્ઠ ધમર્ઃ શ્રેષ્ઠાે િદને િદને॥ ૮૫૯૨॥
MSS@8593@1ક યાપ્રસતૂસ્ય ધનઃુપ્રસઙ્ગાદ્ અઙ્ગાિધકાસાિદતિવક્રમસ્ય ।
MSS@8593@2ધનંજયાધીનપરાક્રમસ્ય િહમસ્ય કણર્સ્ય ચ કાે િવશષેઃ॥ ૮૫૯૩॥
MSS@8594@1ક યાયાઃ િકલ પજૂય ત િપતરાે માતુરાપ્તં જનં સ બ ધે િવપર તમવે
તદભૂદારાધનં તે મિય ।
MSS@8594@2 વં કામને તથાિવધાેઽસ્યપહૃતઃ સ બ ધબીજં ચ તદ્ ઘાેરેઽ મન્
મમ વલાેકનરકે પાપસ્ય િધગ િવતમ્॥ ૮૫૯૪॥
MSS@8595@1ક યા વરયતે પં માતા િવત્તં િપતા શ્રુતમ્ ।
MSS@8595@2બા ધવાઃ કુલ મચ્છ ત મષ્ટાન્ન મતરે જનાઃ॥ ૮૫૯૫॥
MSS@8595A@1ક યાિવક્રિયણશ્ચવૈ રસિવક્રિયણ તથા ।
MSS@8595A@2િવષિવક્રિયણશ્ચવૈ નરા િનરયગા મનઃ॥
MSS@8596@1ક યે સમાલાેકય કા યકુ જમ્ અકુ જક ત નરનાથમનેમ્ ।
MSS@8596@2કકુ જયે યસ્ય ધરાપરાગૈર્ ભવ ત વારાંિનધયઃ સ્થલાિન॥ ૮૫૯૬॥
MSS@8597@1કપટં ચ બહુતરં ન ના ત િહ કશ્ચન ।
MSS@8597@2કાૈ લકાે િવ પેણ ભુ જ ત રાજક યકામ્॥ ૮૫૯૭॥
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MSS@8598@1કપટક લતિનદં્ર મ દમાલાેકય તી પ્રયમધરમધૂિન વેચ્છયા
પાતુમૈચ્છત્ ।
MSS@8598@2મદનમદમનાેજ્ઞા લ જયાકૃષ્ટ ચત્તા મુકુ લતમખુપદ્મા ચત્રસસં્થવે
તસ્થાૈ॥ ૮૫૯૮॥
MSS@8599@1કપટનટનકાેટેધૂર્જર્ટેઃ સન્નટસ્યાેદ્- ભટિવકટજટા ભ તાિડતાઃ
શલૈકૂટાત્ ।
MSS@8599@2ખરતરકરઘાતૈ થતા િદિ થતા તે નભ સ િનરવલ બં દ તનઃ
સચંર ત॥ ૮૫૯૯॥
MSS@8600@1કપટપટુતા દ્રાેહે ચત્તં સતાં ચ િવમાનને મ તરપનયે શાઠં્ય મત્રે
સતુે વિપ વ ચના ।
MSS@8600@2કૃતકમધુરા વાક્ પ્રત્યકં્ષ પરાેક્ષિવઘા તની ક લયુગમહારાજસ્યૈતાઃ
વરાજ્યિવભૂતયઃ॥ ૮૬૦૦॥

MSS@8601@1કપટવચનભા કેન ચદ્ વારયાષેા સકલર સકગાેષ્ઠ વ ચકા
વ ચતાસાૈ ।
MSS@8601@2ઇ ત િવહસ ત િરઙ્ગદ્ ઙ્ગિવ ક્ષપ્તચ ર્ િવકચકુસમુકા તચ્છદ્મના
કે લકુ જઃ॥ ૮૬૦૧॥
MSS@8602@1કપટશતનદ ણવૈિર ભવર્ ચતાેઽિપ િનકૃ તકરણદક્ષાેઽ યત્ર
સસંારભી ઃ ।
MSS@8602@2તનવુચનમનાે ભવર્ક્રતાં યાે ન યા ત ગતમલ જુમાનં તસ્ય
સાધાવેર્દ ત॥ ૮૬૦૨॥
MSS@8603@1કપટાદિપ િરપુહનનં કુયાર્િદ ત ની તરાૈશનસી ।
MSS@8603@2હનન તે ચ ગુ મતે બ ધાિદ િવધીયતે િરપાેઃ કપટૈઃ॥ ૮૬૦૩॥
MSS@8604@1કપટેન પનુનવ વ્યાપારાે યિદ યા કૃતઃ ।
MSS@8604@2પનુનર્ પિરપાકાહાર્ હ ડકા કાષ્ઠિન મતા॥ ૮૬૦૪॥
MSS@8605@1કપદ ભૂ તસ પન્નાે જગતીપ તરદ્વયઃ ।
MSS@8605@2િધગ્દૈવમવ્યયઃ સાેઽિપ ઙ્ગી શુ યત્યતાે શમ્॥ ૮૬૦૫॥
MSS@8606@1કપાટમુદ્ધાટય ચા નતે્રે કામાેઽ ત શત્રુમર્મ ષ્ઠલગ્ ઃ ।
MSS@8606@2આપૂિરતં તસ્ય શરૈઃ શર રં ચ દ્રાનને વાં શરણં પ્રપન્નઃ
॥ ૮૬૦૬॥
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MSS@8607@1કપાટમુદ્ધાટય લાેલલાેચને ક દપર્શત્રુમર્મ ષ્ઠલગ્ ઃ ।
MSS@8607@2આકૃ ય બાણં શ થલીકરાે ત ચ દ્રાનને વાં શરણાગતાેઽ મ॥ ૮૬૦૭॥
MSS@8608@1કપાટિવ તીણર્મનાેરમાેરઃ- સ્થલસ્થ તશ્રીલલનસ્ય તસ્ય ।
MSS@8608@2આન દતાશષેજના બભવૂ સવાર્ઙ્ગસઙ્ ગ યપરૈવ લ મીઃ॥ ૮૬૦૮॥
MSS@8609@1કપાલં ક્ષમૂલાિન કુચેલસસહાયતા ।
MSS@8609@2સમતા ચવૈ સવર્ મન્ન્ અેતન્ મુક્તસ્ય લક્ષણમ્॥ ૮૬૦૯॥
MSS@8610@1કપાલ ઉપહારશ્ચ સતંાનઃ સગંત તથા ।
MSS@8610@2ઉપ યાસઃ પ્રતીકારઃ સયંાેગઃ પુ ષા તરઃ॥ ૮૬૧૦॥
MSS@8611@1અદષૃ્ટનર આિદષ્ટઆત્મા મષ ઉપગ્રહઃ ।
MSS@8611@2પિરક્રય તથાે ચ્છન્ન તથા ચ પરદૂષણઃ॥ ૮૬૧૧॥
MSS@8612@1સ્ક ધાપેનેયઃ સિંધશ્ચ ષાેડશઃ પરક તતઃ ।
MSS@8612@2ઇ ત ષાેડશકં પ્રાહુઃ સિંધ સ ધિવચક્ષણાઃ॥ ૮૬૧૨॥
MSS@8613@1કપાલસિંધિવજ્ઞપેઃ કેવલં સમસિંધકઃ ।
MSS@8613@2સ પ્રદાનાદ્ ભવ ત ય ઉપહારઃ સ ઉચ્યતે॥ ૮૬૧૩॥
MSS@8614@1કપાલે ગ ભીરઃ કુહિર ણ જટાસિંધષુ કૃશઃ
સમુત્તાલશ્ચૂડાભજુગફણરત્નવ્ય તકરે ।
MSS@8614@2 દુલખાકાેણે રયવશિવલાેલસ્ય શ શનઃ પનુીયાદ્ દ ઘ વાે હર શર સ
ગઙ્ગાકલકલઃ॥ ૮૬૧૪॥
MSS@8615@1કપાલે મા ર્રઃ પય ઇ ત કરાન્ લેિઢ શ શનઃ ત ચ્છદ્રપ્રાેતાન્ બસ મ ત
કર સકંલય ત ।
MSS@8615@2રતા તે ત પસ્થાન્ હર ત વિનતા યંશકુ મ ત પ્રભામત્તશ્ચ દ્રાે
જગિદદમહાે િવ લવય ત॥ ૮૬૧૫॥
MSS@8616@1કપાલે યદ્વદાપઃ સ્યુઃ શ્વદતૃાૈ વા યથા પયઃ ।
MSS@8616@2આશ્રયસ્થાનદાષેેણ ત્તહીને તથા શ્રુતમ્॥ ૮૬૧૬॥
MSS@8617@1કપાલૈયા બદ્ધઃ કથમ ખલિવશ્વપ્રભુરસાવ્ અનાયર મા ભઃ
પર મયમપવૂવ રચના ।
MSS@8617@2યિદ દાેઃ પીયષૂદ્રવમયમયખૂાે કરિકરઃ કલઙ્કાેરત્નં તુ
પ્ર તફણમનઘ િવષ તામ્॥ ૮૬૧૭॥
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MSS@8618@1કિપકચ્છૂમૂલને ચ િનજચરણિવલપેનાદ્ ભવ ત ।
MSS@8618@2બીજ ત ભઃ પુંસાે બહુશાે દષૃ્ટઃ પ્રયાેગાેઽયમ્॥ ૮૬૧૮॥
MSS@8619@1કિપકચ્છૂમૂલને ચ મદિવહ્રલછાગમતૂ્રિપષે્ટન ।
MSS@8619@2 મલનં ત ધીકરણં મૂલને દુરાલભાયાશ્ચ॥ ૮૬૧૯॥
MSS@8620@1કિપકુલનખમખુખ ડત- ત તલફલભાજેનાે વરં પુ ષઃ ।
MSS@8620@2ન પનુધર્નમદગિવત- મખુભઙ્ગકદ થતા ત્તઃ॥ ૮૬૨૦॥
MSS@8621@1કિપરિપ ચ કાિપશાયન- મદમત્તાે શ્ચકેન સદંષ્ટઃ ।
MSS@8621@2અિપ ચ િપશાચગ્ર તઃ િક બ્રૂમાે વૈકૃતં તસ્ય॥ ૮૬૨૧॥
MSS@8622@1કિપલાક્ષીરપાનને બ્રાહ્મણીગમનને ચ ।
MSS@8622@2વેદાક્ષરિવચારેણ સ શદૂ્રાે નરકં વ્રજેત્॥ ૮૬૨૨॥
MSS@8622A@1કિપલાનાં સહસ્રા ણ યાે િવપ્રે યઃ પ્રયચ્છ ત ।
MSS@8622A@2અેકસ્ય િવતં દદ્યાન્ ન ચ તુલ્યં યુિધ ષ્ઠર॥
MSS@8623@1કપીનાં વસયાશ્વાનાં વિહ્નદાહસમુદ્ભવા ।
MSS@8623@2વ્યથા િવનાશમ યે ત તમઃ સયૂાદયે યથા॥ ૮૬૨૩॥
MSS@8624@1કપેમર્ યં શશબુર્દ્ વા યથાેન્નતપદં વ્રજેત્ ।
MSS@8624@2તદ્વદ્રક્ષકમા શ્રત્ય પદમુન્નતમાશ્રયેત્॥ ૮૬૨૪॥
MSS@8625@1કપાેલં પ મ યઃ કલય ત કપાેલાત્ કુચતટં કુચાન્મ યં
મ યાન્નવમુિદતનાભીસર સજમ્ ।
MSS@8625@2ન નીમઃ િક નુ ક્વ નુ િકયદનને વ્યવ સતં યદસ્યાઃ પ્રત્યઙ્ગં
નયનજલ બ દુિવહર ત॥ ૮૬૨૫॥
MSS@8626@1કપાેલક ડૂઃ કિર ભિવનેતું િવઘિટ્ટતાનાં સરલદુ્રમાણામ્ ।
MSS@8626@2યત્ર સ્રુતક્ષીરતયા પ્રસતૂઃ સાનૂિન ગ ધઃ સરુભીકરાે ત॥ ૮૬૨૬॥
MSS@8627@1કપાેલપત્રાન્ મકરાત્ સકેતુર્ ભ્રૂ યાં જગીષુધર્નષુાં જગ ત ।
MSS@8627@2ઇહાવલ બ્યા ત ર ત મનાેભૂ રજ્યદ્વયસ્યાે મધનુાધરેણ॥ ૮૬૨૭॥
MSS@8628@1કપાેલપાલી ં તવ ત વ મ યે લાવ યધ યે િદશમુત્તરાખ્યામ્ ।
MSS@8628@2િવભા ત યસ્યાં લ લતાલકાયાં મનાેહરા વૈ શ્રવણસ્ય લ મીઃ॥ ૮૬૨૮॥
MSS@8629@1કપાેલફલકાવસ્યાઃ કષં્ટ ભૂ વા તથાિવધાૈ ।
MSS@8629@2અપ ય તાિવવા યાે યમીદકૃ્ષાં ક્ષમતાં ગતાૈ॥ ૮૬૨૯॥
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MSS@8630@1કપાેલયાેિર દુ જતાેરમુ યાઃ પ્રસપર્તાેરેવ મથાે જયાય ।
MSS@8630@2 વયં વયંભૂઃ કૃતરાેધમ તર્ વ્યધત્ત નાસા મહ સા યદ ડમ્॥ ૮૬૩૦॥
MSS@8631@1કપાેલવ્યાલાેલશ્રવણનવમાક દક લકા- મર દવ્યા મશ્રા તવ વરતનુ
વેદ ષતઃ ।

MSS@8631@2ર તવ્યત્યાસસ્ય શ્રમમપલપેયુયર્િદ ભવેદ્ અભેદાપેક્રા તક્વ ણતરશનાદામ
જઘનમ્॥ ૮૬૩૧॥
MSS@8632@1કપાેલાદુડ્ડીનૈભર્યવશિવલાેલૈમર્ધુકરૈર્ મદા ભઃસલંાેભાદુપિર પ તતું
બદ્ધપટલૈઃ ।
MSS@8632@2ચલદ્બહર્ચ્છત્ર શ્રય મવ દધાનાેઽ ત ચરામ્ અિવઘં્ન હેર બાે
ભવદઘિવઘાતં ઘટયતુ॥ ૮૬૩૨॥
MSS@8632A@1કપાેલાવનુ્મીલ પુલકિનકુર બાૈ મિય મનાઙ્
શત્ય તઃ મેર તબિકતમખુા ભાે હ ચઃ ।

MSS@8632A@2કથકંારં શક્યાઃ પિરગિદતુ મ દ વરદશૃાે
દલદ્દ્રાક્ષાિનયર્દ્રસભરસપક્ષા ભ ણતયઃ॥
MSS@8633@1કપાેલે નક્યાઃ કિરકલભદ તદ્યુ તમુ ષ મર મેરં ગ ડાેડ્ડમરપુલકં
વક્ત્રકમલમ્ ।
MSS@8633@2મુહુઃ પ યઞ્ શ ◌ૃ વન્ રજિનચરસનેાકલકલં જટાજૂટગ્ર થ
દ્રઢય ત રઘૂણાં પિર ઢઃ॥ ૮૬૩૩॥
MSS@8634@1કપાેલે પત્રાલી ં પુલિકિન િવધાતું વ્યવ સતઃ વયં શ્રીરાધાયાઃ
કરક લતવ તમર્ધુિરપુઃ ।
MSS@8634@2અભૂદ્ વક્ત્રે દાૈ યન્ િનિહતનયનઃ ક પતભજુસ્ તદેતત્ સામ ય
તદ ભનવ પસ્ય જય ત॥ ૮૬૩૪॥
MSS@8635@1કપાેલે પત્રાલી કરતલિનરાેધને િદતા િનપીતાે
િનઃશ્વાસરૈયમ તહૃદ્યાેઽધરરસઃ ।
MSS@8635@2મુહુઃ ક ઠે લગ્ તરલય ત બા પઃ તનતટં પ્રયાે મ યુ ર્ત તવ
િનરનુરાેધે ન તુ વયમ્॥ ૮૬૩૫॥
MSS@8636@1કપાેલે પા ડુ વં િકમિપ જલધારાં નયનયાેસ્ તનાૈ કા ય દૈ યં
વચ સ હૃિદ દાવાનલ શખામ્ ।
MSS@8636@2અવજ્ઞાં પ્રાણષેુ પ્રકૃ તષુ િવપયાર્સમધનુા િકમ યદ્ વૈરાગ્યં
સકલિવષયે વાકલયતે॥ ૮૬૩૬॥
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MSS@8637@1કપાેલેઽ ભાે ક્ષ્યાઃ પ્રયદશન ચહં્ન પ્રયદશૃાેઃ સરાે ક્ષી
વક્ત્રચ્યુતભજુગવ લીરસલવમ્ ।
MSS@8637@2સપત્ની દૃ ટ્વારાદુ તરિવિનશ્વાસતરલાે- ન્નતાેરાજેદ્વ દં્વ રહ સ
શનકૈ રાેિદ ત મુહુઃ॥ ૮૬૩૭॥
MSS@8638@1કપાેલાૈ લાેલાક્ષ્યા મધુમુકુલલીલાિવજિયના- વુરાે ૈ રે તે
કનકકલશાભાેગસભુગાૈ ।
MSS@8638@2દશૃાૈ વાતાે ખેલત્તરલતરનીલાે પલ ચાૈ વચાે નાે નીમઃ િકમ તમયં
િક િવષમયમ્॥ ૮૬૩૮॥
MSS@8638A@1કફમતૂ્રમલપ્રાયં િનજર્ તજુર્ગતીતલે ।
MSS@8638A@2યત્નાદ્યદુ જે સાધુઃ સાે સગર્સ મ તભર્વેત્॥
MSS@8639@1કબ ધઃ પિરઘાભાસાે દૃ યતે ભાસ્કરા તકે ।
MSS@8639@2જગ્રાસ સયૂ વભાર્નુરપવર્ ણ મહાગ્રહઃ॥ ૮૬૩૯॥
MSS@8640@1કમઠ ષ્ઠકઠાેર મદં ધનુર્ મધુરમૂ તરસાૈ રઘનુ દનઃ ।
MSS@8640@2કથમિધજ્યમનને િવધીયતામ્ અહહ તાત પણ તવ દા ણઃ॥ ૮૬૪૦॥
MSS@8641@1કમ ડલપૂમાેઽમાત્ય તનુત્યાગી બહુગ્રહઃ ।
MSS@8641@2 પતે િકઙ્ક્ષણાે મખૂા દિરદ્રઃ િકવરાટકઃ॥ ૮૬૪૧॥
MSS@8642@1કમનીયતાિનવાસઃ કણર્ તસ્યા િવ ચત્રમ ણભષૂઃ ।
MSS@8642@2સિવધપ્રસતૂરતં્ન શઙ્ખિનિધ દૂરતરમકરાેત્॥ ૮૬૪૨॥
MSS@8642A@1કમનીયતારહારા ચ દનપિરહ સતચા નીહારા ।
MSS@8642A@2પિર ચતપા ડ્યિવહારા કમલમખુીયં કરા ચદુપહારા॥
MSS@8643@1કમનેકતમાદાનં સરુતનરજતુચ્છલં તદાસીનમ્ ।
MSS@8643@2અ ય તમાનં ખમતે સાેઽગિનકાનં નરં જેતુમ્॥ ૮૬૪૩॥
MSS@8644@1કમલં કવલીકૃતં ન વા સ લલં વા ન સલીલમાહુતમ્ ।
MSS@8644@2કિરણા પિરણામદા ણાે દદશૃે િવ યવને ગાિધપઃ॥ ૮૬૪૪॥
MSS@8645@1કમલં તવ પદકમલે િવમલે મમ દેિહ ચ ચર ક વમ્ ।
MSS@8645@2ના યત્ િકમિપ ચ કાઙે્ક્ષ પશ્ચાદ્ ગાનં િકમ ત ભક્ષાયાઃ॥ ૮૬૪૫॥
MSS@8646@1કમલં ભવનં ર ેઽઙ્ગરાગાે મધુ પાનં મધુરાઃ પ્રયાપ્રલાપાઃ ।
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MSS@8646@2શયનં દુ કેસરાપેધાનં ભ્રમરસ્યા ભ સ કા ન રાજલીલા॥ ૮૬૪૬॥
MSS@8646A@1કમલદશૃાેઽિધકપાેલં દશનક્ષતપઙ્ ક્તરાભા ત ।
MSS@8646A@2યનૂાે વશિયતુ મચ્છાેર્ જપમાલવેાતનાેઃ પ્રવાલમયી॥
MSS@8647@1કમલનયન યુ મ દ્વપ્રયાેગાતુરા સા સર સ સર સ તઃ નાતુકામા મમ જ ।
MSS@8647@2દુ્રતતરમનુયાયાદ્ યાવદૂ વ કૃશાઙ્ગી હિર હિર હિરણાક્ષી પઙ્કમગ્ ા
બભવૂ॥ ૮૬૪૭॥
MSS@8648@1કમલનયનાકણાર્ભષૂે સુ્ફરન્મ ણમ જુલે િત્રભવુનતલે દૃ ટ્વામાેદં
પ્રયા ત ન કાે યવુા ।
MSS@8648@2શમભટ શર છેત્તું સ કૃતે બત વેધસા ન િકમુ કુમતે
ર જૂિ ક્ષપ્તે િવબાેધ સ ચક્રકે॥ ૮૬૪૮॥
MSS@8649@1કમલપ લવવાિરકણાપેમં િક મવ પા સ સદા િનધનં ધનમ્ ।
MSS@8649@2કલભકણર્ચલા ચલચ ચલં સ્થરતરા ણ યશાં સ ન િવતમ્
॥ ૮૬૪૯॥
MSS@8650@1કમલભૂતનયા વદના બુજે વસતુ તે કમલા કરપ લવે ।
MSS@8650@2વપુ ષ તે રમતાં કમલાઙ્ગજઃ પ્ર તિદનં હૃદયે કમલાપ તઃ॥ ૮૬૫૦॥
MSS@8651@1કમલમધનુ ત્ય વા પાનં િવહાય નવાે પલં પ્રકૃ તસભુગાં
ગ ધાેદ્દામામપાસ્ય ચ માલતીમ્ ।
MSS@8651@2શઠમધુકરાઃ ક્લ ય તીમે કટા બુષુ દ તનાં સલુભમપહાયૈઽવં
લાેકઃ કટેષુ િહ રજ્યતે॥ ૮૬૫૧॥
MSS@8652@1કમલમન ભ સ કમલે ચ કુવલયે તાિન કનકલ તકાયામ્ ।
MSS@8652@2સા ચ સકુુમારસભુગેત્યુ પાતપર પરા કેયમ્॥ ૮૬૫૨॥
MSS@8653@1કમલ મવ ચા વદનં ણાલ મવ કાેમલં ભુ યુગલમ્ ।
MSS@8653@2અ લમાલવે ચ નીલા તવવૈ મિદરેક્ષણે કબર ॥ ૮૬૫૩॥
MSS@8654@1કમલમુકુલ દ્વ ફુ લરા વગ ધઃ સરુતપય સ યસ્યાઃ સાૈરભં
િદવ્યમઙ્ગે ।
MSS@8654@2ચિકત ગદશૃાભે પ્રા તરક્તે ચ નતે્રે તનયુગલમનઘ્ય
શ્રીફલશ્રીિવડ બ॥ ૮૬૫૪॥
MSS@8655@1 તલકુસમુસમાનાં બભ્રતી ના સકાં ચ દ્વજગુ સરુપૂ ં શ્રદ્દધાના
સદૈવ ।
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MSS@8655@2કુવલયદલકા તઃ કાિપ ચા પેયગાૈર િવકચકમલકાેશાકારકામાતપત્રા
॥ ૮૬૫૫॥
MSS@8656@1વ્રજ ત દુ સલીલં રાજહંસીવ ત વી િત્રવ લવ લતમઘ્યા હંસવાણી
સવુષેા ।
MSS@8656@2 દુ શુ ચ લઘુ ભુઙ્ક્તે માિનની ગાઢલ ધવલકુસમુવાસાવે લભા
પ દ્મની સ્યાત્॥ ૮૬૫૬॥
MSS@8657@1કમલમુ ખ સવર્તાેમખુ- િનવારણં િવદધદેવ ભષૂય ત ।
MSS@8657@2રાેધાે દ્ધ વરસાસ્ તરઙ્ ગણી તરલનયનાશ્ચ॥ ૮૬૫૭॥
MSS@8658@1કમલવદના પીનાેત્તુઙ્ગં ઘટાકૃ ત િવભ્રતી તનયુગ મયં ત વી યામા
િવશાલદગૃ ચલા ।
MSS@8658@2િવશદદશના મ યક્ષામા થે ત જનાઃ શ્રમં િવદધ ત મુધા
રાગાદુચ્ચૈરનીદશૃવણર્ને॥ ૮૬૫૮॥
MSS@8659@1કમલવન ચતા બુઃ પાટલામાેદર યઃ સખુસ લલિનષેકઃ સવે્યચ દ્રાંશહુારઃ
।
MSS@8659@2વ્રજતુ તવ િનદાઘઃ કા મની ભઃ સમેતાે િન શ સલુ લતગીતે હ યર્ ષે્ઠ
સખુને॥ ૮૬૫૯॥
MSS@8660@1કમલશરિધર ભાસકૈતાનુક્રમાઢ ં કનકકલશભારાક્રા તસાૈદા મનીકમ્ ।
MSS@8660@2િકસલિયત ણાલં હારગભર્પ્રવાલં કુવલિયતશશાઙં્ક કાૈશલં
સા િવધાતુઃ॥ ૮૬૬૦॥
MSS@8661@1કમલાઃ પાકિવનમ્રા મૂલતલાઘ્રાતસરુ ભકહ્લારાઃ ।
MSS@8661@2પવનાક પત શરસઃ પ્રાયઃ કુવર્ ત પિરમલશ્લાઘામ્॥ ૮૬૬૧॥
MSS@8661A@1કમલાકુચકનકાચલ- જલધરમાભીરસુ દર મદનમ્ ।
MSS@8661A@2અિધતતશષેફણાવ લ- કમલવની ઙ્ગમચ્યુતં વ દે॥
MSS@8662@1કમલા ક્ષ િવલ બ્યતાં ક્ષણં કમનીયે કચભારબ ધને ।
MSS@8662@2દૃઢલગ્ મદં દશૃાેયુર્ગં શનકૈરદ્ય સમુદ્ધરા યહમ્॥ ૮૬૬૨॥
MSS@8663@1કમલા ચબુકાેન્નાયી કૃ ણસ્ય કરઃ કરાેતુ કલ્યાણમ્ ।
MSS@8663@2મુકુર ઇવ નીલ તાે ભા ત િનતા તં તદાનનં યને॥ ૮૬૬૩॥
MSS@8664@1કમલાિન પાનમધુભાજનાિન નઃ િપદધા ત યઃ સ િવધુરેષ ગાેચરઃ ।
MSS@8664@2ઇ ત રાષેણૈિરવ મધવુ્રતૈધુર્તં દધતી મખંુ સરુ ભચા મા તમ્
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॥ ૮૬૬૪॥
MSS@8665@1કમલા યાં સધુા સ ધવુદનેક્ષણયાે તુલામ્ ।
MSS@8665@2કલય તુ પરે િક તુ ક્વેમે પઙે્ક હે ક્વ તે॥ ૮૬૬૫॥
MSS@8666@1કમલાસનકમલેક્ષણ- કમલાિરિકર ટકમલ દ્વાહૈઃ ।
MSS@8666@2નુતપદકમલા કમલા કર તકમલા કરાેતુ મે કુશલમ્॥ ૮૬૬૬॥
MSS@8667@1કમ લિન મ લનીકરાે ષ ચેતઃ િક મ ત બકૈરવહે લતાન ભજ્ઞૈઃ ।
MSS@8667@2પિરણતમકર દમા મકા તે જગ ત ભવ તુ ચરાયષુાે મ લ દાઃ॥ ૮૬૬૭॥
MSS@8668@1કમ લિન િવમલે જલે જિન તે તદુ ચતમાચરણં ન સતંનાે ષ ।
MSS@8668@2મ લનમ લકુલં યત વમ તઃ શ શિકરણાન્ િવમલાન્ બિહ કરાે ષ॥ ૮૬૬૮॥
MSS@8669@1કમ લનીમ લની દિયતં િવના ન સહતે સહ તને િનષેિવતામ્ ।
MSS@8669@2તમધનુા મધનુા િનિહતં હૃિદ મર ત સા ર તસારમહિનશમ્॥ ૮૬૬૯॥
MSS@8670@1કમ લનીવનકે લકલારસી ગુણવશીકૃતકૈરિવણીગુણઃ ।
MSS@8670@2અ લરસાૈ તવ સાૈરભલાેભતઃ પત ત કેતિકક ટકસકંટે॥ ૮૬૭૦॥
MSS@8671@1કમલેઃ સમકેશં તે કમલે યાર્કરં મખુમ્ ।
MSS@8671@2કમલખે્યં કરાે ષ વં કમલવેાને્મિદ ષુ॥ ૮૬૭૧॥
MSS@8672@1કમલે કમલા શતેે હરઃ શતેે િહમાલયે ।
MSS@8672@2ક્ષીરા ધાૈ ચ હિરઃ શતેે મ યે મ કુણશઙ્કયા॥ ૮૬૭૨॥
MSS@8673@1કમલે કમલે િનતં્ય મધૂિન િપબત તવ ।
MSS@8673@2ભિવ ય ત ન સ દેહઃ કષં્ટ દાષેાકરાેદયે॥ ૮૬૭૩॥
MSS@8674@1કમલે કમલાે પ ત્તઃ શ્રૂયતે ન ચ દૃ યતે ।
MSS@8674@2બાલે તવ મખુા ભાજેે દષૃ્ટ મ દ વરદ્વયમ્॥ ૮૬૭૪॥
MSS@8675@1કમલે િનધાય કમલં કલય તી કમલવા સનં કમલે ।
MSS@8675@2કમલયુગાદુદ્ભૂતં કમલં કમલને વારય ત॥ ૮૬૭૫॥
MSS@8676@1કમલવે મ તમર્ તિરવ કમલા તનુિરવ િવભા િવભવે તનુઃ ।
MSS@8676@2ધરણીવ તધૂર્ તિરવ ધરણી સતતં િવભા ત બત યસ્ય॥ ૮૬૭૬॥
MSS@8676A@1કમલાેદરકાેમલપાદતલં ગણનાપિરવ જતબાહુબલમ્ ।
MSS@8676A@2પ્રણમા મ જગ ત્રયબાેિધકરં ગરનારિવભષૂણને મ જનમ્॥
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MSS@8677@1ક મતુર ભ વર ણાં ગાૈરાઙ્ગીણા મહે દુધવલાસુ ।
MSS@8677@2ઉડ્ડયમાનાના મવ રજિનષુ પરમીક્ષ્યતે છાયા॥ ૮૬૭૭॥
MSS@8677A@1ક પઃ વેદઃ શ્રમાે મૂચ્છાર્ ભ્ર મગ્લાર્િનબર્લક્ષયઃ ।
MSS@8677A@2રાજય માિદરાેગાશ્ચ ભવેયુમથનુાે થતાઃ॥
MSS@8677B@1ક પ ક્ષતીશમિનશં કથય ત સ તઃ સઙ્ગીતદુગ્ધજલધે િદતં
સધુાંશમુ્ ।
MSS@8677B@2સાિહત્યમાનસસરાવેરરાજહંસં સઙ્ગ્રામરઙ્ગનટન સ્થ તસતૂ્રધારમ્॥
MSS@8678@1ક પતે ગુણમુ ષ્ટ તુ માગર્ણસ્ય િહ ષ્ઠતઃ ।
MSS@8678@2સમંખુી સ્યાદ્ ધનુમુર્ ષ્ટ તદા વામે ગ તભર્વેત્॥ ૮૬૭૮॥
MSS@8679@1ક પ તે કપયાે શં જડકૃશં ગાેઽ િવકં ગ્લાય ત શ્વા
ચુ લીકુહરાેદરં ક્ષણમિપ ક્ષપ્તાેઽિપ નવૈાજે્જ્ઞ ત ।
MSS@8679@2શીતા તવ્યસનાતુરઃ પનુરયં દ નાે જનઃ કૂમર્વત્ વા યઙ્ગાિન શર ર
અેવ િહ િનજે િનહ્નાેતુમાકાઙ્ક્ષ ત॥ ૮૬૭૯॥
MSS@8680@1ક પ તે ગરયઃ પુરંદર ભયા મનૈાકમખુ્યાઃ પનુઃ ક્ર દ ત્ય બુધરાઃ
સુ્ફર ત બડવાવક્ત્રાેદ્ગતા વહ્નયઃ ।
MSS@8680@2ભાેઃ કુ ભાેદ્ભવ મુચ્યતાં જલિનિધઃ વ ત્ય તુ તે સાપં્રતં િનદ્રાલુઃ
શ્લથબાહુવ લકમલાશ્લષેાે હિરઃ સીદ ત॥ ૮૬૮૦॥
MSS@8681@1ક પપ્રદાેઽસાૈ શ શરતુર્ચાૈરાે મુ ણા ત ક્ષાન્ હરતે િકમ માન્ ।
MSS@8681@2ઇતીવ ભી વા પિરપા ડુરા ણ તાિન શુ કા ણ ણાિન ભૂમાૈ॥ ૮૬૮૧॥
MSS@8682@1ક પતં ભીતમુદ્ઘષૃ્ટમ્ અવ્યક્તમનનુા સકમ્ ।
MSS@8682@2કાક વરં શરઃસ્થં ચ તથા સ્થાનિવવ જતમ્॥ ૮૬૮૨॥
MSS@8683@1ક પતઃ પત સ પાદકયુગ્મે નતે્રકાેણિનહતાેઽિપ ભયાતર્ઃ ।
MSS@8683@2યુ યસે િક મષુ ભઃ પ્રય ભી ં ભાષુકા મ ત હસશં્ચ લતાેઽ યઃ॥ ૮૬૮૩॥
MSS@8684@1ક પી કાેઽ ભિવધાૈ િકમવ્યય મહ ક્વા તે દ્રવ વં પનુઃ સ્યાદ્ પં
પ્રથમા દ્વતીયવચને િક વેઃ ખમદ્યાહ્વય ।
MSS@8684@2કાે ધાતુગર્ તગ ધયાેદ્રર્િવ ણનાં િક યાચતે ભ કઃ પ્રશ્નાનાં
દુ્રતમુત્તરા ણ વદ રે ભ યા જલેબી ખવા॥ ૮૬૮૪॥
MSS@8685@1ક પાપે દ્ધસવાર્ઙ્ગૈગર્લ વેદાેદ બ દુ ભઃ ।
MSS@8685@2 વદાર ધૈમર્હીનાથ વૈિર ભવર્િનતાિયતમ્॥ ૮૬૮૫॥
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MSS@8686@1ક બાઘાતવૈર્પુ ષ િનહતૈ ચ્છલચ્છાે ણતાૈઘૈઃ
કારાગારૈિન બડિનગડલૈર્ઙ્ઘનં ચુ બનં ચ ।
MSS@8686@2અેવં જ્ઞા વા િવરમ સમુતે મા કુ વં િનયાેગં કણાપા તે મ લનવદના
લે ખની ફૂ કરાે ત॥ ૮૬૮૬॥
MSS@8687@1ક બુક ઠ ચરણઃ શનૈશ્ચરાે રાહુરેષ તવ કેશકલાપઃ ।
MSS@8687@2ન ચ્યુતં તદિપ યાવૈનમેતત્ સા પયાેધરગુરાેરનુક પા॥ ૮૬૮૭॥
MSS@8688@1કયાિપ ક્ર ડતુ બ્રહ્મા િદવ્યાઃ સ્ત્રીદ વ્યત વયમ્ ।
MSS@8688@2ક લ તુ ચરતુ બ્રહ્મ પ્રૈત વા ત પ્રયાય વઃ॥ ૮૬૮૮॥
MSS@8689@1કયા સ કા મન્ સરુતાપરાધાત્ પાદાનતઃ કાપેનયાવધૂતઃ ।
MSS@8689@2તસ્યાઃ કિર યા મ દૃઢાનુતાપં પ્રવાલશ યાશરણં શર રમ્॥ ૮૬૮૯॥
MSS@8690@1કરં ગ્ હી વા પિર દ્ય મ દં કિટ િનપીડ્યાનુિવ જ્ય ચાે મ્ ।
MSS@8690@2નીવીમપાકૃત્ય િવલક્ષણાયાઃ શઠાે મનાે પેિનષત્ પપાઠ॥ ૮૬૯૦॥
MSS@8691@1કરં પ્રસાયર્ સયૂણ દ ક્ષણાશાવલ બના ।
MSS@8691@2ન કેવલમનનેાત્મા િદવસાેઽિપ લઘૂકૃતઃ॥ ૮૬૯૧॥
MSS@8692@1કરકઙ્કટકુટ ઙ્કખડ્ગસઘંટ્ટટાઙૃ્કતૈઃ ।
MSS@8692@2કાલરા યા પ્ર ત્ય ત્યા રણવીણવે વાદ્યતે॥ ૮૬૯૨॥
MSS@8693@1કરકજલપૂતભૂતલ- િનિહતપદાે િવિહતિવકૃતહંુકારઃ ।
MSS@8693@2અિપ િવતથમ ત્રગણના- વ્યગ્રસમગ્રાઙ્ગુલીપવાર્॥ ૮૬૯૩॥
MSS@8694@1કરક પતખડ્ગય ષ્ટભીમે રણસનંાિહતરામનાથવીરે ।
MSS@8694@2અિરભૂ દમત્યર્સુ દર ણામ્ અચલન્ દ ક્ષણવામલાેચનાિન॥ ૮૬૯૪॥
MSS@8695@1કરક લતદારનરકે શરેત ઇહ યે સજ ત ભવ સ ધાૈ ।
MSS@8695@2ર સકા ત અેવ મા યા મ ય તાં ધ યમાત્માનમ્॥ ૮૬૯૫॥
MSS@8696@1કરક લતિપનાક નાકનાથ દ્બષદુ માનસશલૂ શલૂપાણે ।
MSS@8696@2ભવ ષભિવમાન માનશાૈ ડ િત્રજગદકારણતારક પ્રસીદ॥ ૮૬૯૬॥
MSS@8697@1કરકાકૃતભીકભેકલાેક- પ્ર તપાલ્યાઃ િકમુ સાગરેણ કુલ્યાઃ ।
MSS@8697@2વલ ભ કુ લશપ્રહારભી - ક્ષ ત દ્રક્ષણદ ક્ષણને તુલ્યાઃ॥ ૮૬૯૭॥
MSS@8697A@1કરિકશલયચાલ્યમાનસપૂર્- ક્રમનમદુન્નમદ ક્ષપ મપા લ ।
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MSS@8697A@2કરિનિહતકનીિનકં મતાક્ષ્યાઃ ક્ષણમિપ નાે પવનં જહા ત ચેતઃ॥
MSS@8698@1કરિકસલયં ધૂ વા ધૂ વા િવલ બતમખેલા ક્ષપ ત સમુનાેમાલાશષેં
પ્રદ પ શખાં પ્ર ત ।
MSS@8698@2સ્થગય ત મુહુઃ પત્યુનત્રે િવહસ્ય સમાકુલા સરુતિવરતાૈ ર યં ત વી
પનુઃ પનુર ક્ષ્યતે॥ ૮૬૯૮॥
MSS@8698A@1કરિકસલયમૂલં ધુ વતીનાં સ ધ યઃ શ્રવણપથમન પં યસ્ય
પુંસઃ પ્રિવષ્ટાઃ ।
MSS@8698A@2નવરતપિરર ભે બાલસીમ તનીનાં અહહ ન ન ન મા મા મુ ચ મુ ચે ત
વાચઃ॥
MSS@8699@1કરચરણકા ચહાર- પ્રહારમવ ચ ત્ય બલગ્ હીતકચઃ ।
MSS@8699@2પ્રણયી ચુ બ ત દિયતા- વદનં સુ્ફરદધરમ ણાક્ષમ્॥ ૮૬૯૯॥
MSS@8700@1કરચરણકૃતં વા કાયજં કમર્જં વા શ્રવણનયનજં વા માનસં
વાપરાધમ્ ।
MSS@8700@2િવિહતમિવિહતં વા સવર્મેતત્ ક્ષમ વ જય જય ક ણા ધે શ્રીમહાદેવ
શભંાે॥ ૮૭૦૦॥
MSS@8701@1કરચરણનાસમાદાૈ કણા ગ્ હ્ણા ત રક્તતાં ગમયન્ ।
MSS@8701@2શીતં ગુ કૃતપીડં પશ્ચાદઙ્ગાિન કૂમર્ ઇવ॥ ૮૭૦૧॥
MSS@8702@1કરચરણને પ્રહર ત યથા યથાઙ્ગષેુ કાપેતરલાક્ષી ।
MSS@8702@2રાષેય ત પ ષવચનૈસ્ તથા તથા પ્રેયસી ં ર સકઃ॥ ૮૭૦૨॥
MSS@8703@1કરચુલુકજલાે મહાેદિધશ્ ચરણિનબદ્ધમહાે િન ઙ્ગણમ્ ।
MSS@8703@2િનજસદનસમં રસાતલં ભવ ત ણાં વ્યવસાયશા લનામ્॥ ૮૭૦૩॥
MSS@8704@1કરજદશન ચહં્ન નૈશમઙ્ગેઽ યનાર - જિનત મ ત સરાષેામી યર્યા
શઙ્કમાનામ્ ।
MSS@8704@2 મર સ ન ખલુ દતં્ત મત્તયૈત વયવૈ સ્ત્રયમનનુયતી થં વ્રીડમાનાં
િવલાસી॥ ૮૭૦૪॥
MSS@8705@1કરજપદિવભૂ ષતા યથા વં સદુ ત દશનિવક્ષતાધરા ચ ।
MSS@8705@2ગ તરિપ ચરણાવલગ્ મ દા વમ સ ગસમા ક્ષ કામદત્તા॥ ૮૭૦૫॥
MSS@8706@1કર લમપવૂર્ચે ષ્ટતં વસ્ તદભીષ્ટપ્રદમ તુ તગ્મભાસઃ ।
MSS@8706@2િક્રયતે ભવબ ધનાદ્ િવમુ ક્તઃ પ્રણતાનામપુસિેવતને યને॥ ૮૭૦૬॥
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MSS@8707@1કર રગ્વધાિરષ્ટસપ્તપણર્ વચાકૃતઃ ।
MSS@8707@2ઉપચારઃ િક્ર મહરાે મતૂ્રમુ તિવડઙ્ગવાન્॥ ૮૭૦૭॥
MSS@8708@1કરિટકરટે ભ્રસ્યદ્દાનપ્રવાહિપપાસયા પિરસરસરદ્ ઙ્ગશ્રેણી કરાે ત
યદા રવમ્ ।
MSS@8708@2વદ ત શરસઃ ક પનૈાર્ માિન્નવારય વારણ િવતર િવતરામાનં દાનં
ચલાઃ િકલ સ પદઃ॥ ૮૭૦૮॥
MSS@8709@1કરણભગણદાષેં વારસકં્રા તદાષેં કુ ત થકુ લકદાષેં
યામયામાધર્દાષેમ્ ।
MSS@8709@2કુજશિનરિવદાષેં રાહુકે વાિદદાષેં હર ત સકલદાષેં ચ દ્રમાઃ
સમંખુસ્થઃ॥ ૮૭૦૯॥
MSS@8710@1કરતર લતબ ધં ક ચુકં કુવર્તીનાં પ્ર તફ લત મદાની ં
દૈપમાતામ્રમ ચઃ ।
MSS@8710@2 તનતટપિરણાહે ભા મનીનાં ભિવ યન્ નખપદ લિપલીલાસતૂ્રપાતં કરાે ત
॥ ૮૭૧૦॥
MSS@8711@1કરતલયુગપિરણદ્ધે કુચકલશે કુઙુ્કમા ણે તસ્યાઃ ।
MSS@8711@2 સ દૂિરતે કિરપતેઃ કુ ભે નક્ષત્રમાલવે॥ ૮૭૧૧॥
MSS@8712@1કરદ કરણં રાજ્ઞાં િરપૂણાં પિરમદર્નમ્ ।
MSS@8712@2ભૂમે પાજર્નં ભૂયાે રાજ ત્તં તુ ચાષ્ટધા॥ ૮૭૧૨॥
MSS@8713@1કરનખરિવદ ણર્ વા તકુ ભી દ્રકુ ભાત્ તુિહનકણ મષેણ
ક્ષપ્તમુક્તાપ્રરાેહઃ ।
MSS@8713@2અયમુદયધિરત્રીધાિરમૂધાર્િવ ઢાે નયનપથમપુેતાે ભાનુમ કેસર દ્રઃ
॥ ૮૭૧૩॥
MSS@8714@1કરપદાનનલાેચનનામ ભઃ શતદલૈઃ સતુનાેિવરહ વરે ।
MSS@8714@2રિવમહાે બહુપીતચરં ચરાદ્ અિનશતાપ મષાદુદ જ્યત॥ ૮૭૧૪॥
MSS@8715@1કરપાતૈદુર્રાલાેકૈ તી ણઃ સતંાપયન્ પ્ર ઃ ।
MSS@8715@2ભાનનુર્ ભવતા તુલ્યઃ ક્ષણસરંક્તમ ડલઃ॥ ૮૭૧૫॥
MSS@8716@1કરપ્રચેયામુત્તુઙ્ગપ્રભુશ ક્ત પ્રથીયસીમ્ ।
MSS@8716@2પ્રજ્ઞાબલ હન્મૂલઃ ફલત્યુ સાહપાદપઃ॥ ૮૭૧૬॥

msubhsall.pdf 793



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@8717@1કરબદરસદશૃમ ખલં ભવુનતલં ય પ્રસાદતઃ કવયઃ ।
MSS@8717@2પ ય ત સૂ મમતયઃ સા જય ત સર વતી દેવી॥ ૮૭૧૭॥
MSS@8718@1કરભ િક મદં દ ઘાચ્છ્વાસઃૈ ક્ષણાે ષ શર રકં િવરમ શઠ હે
કસ્યાત્ય તં સખે સખુમાગતમ્ ।
MSS@8718@2ચર િકસલયં વસ્થઃ પીલાેિવમુ ચ મધુ હાં પનુરિપ ભવાન્
કલ્યાણાનાં ભિવ ય ત ભાજનમ્॥ ૮૭૧૮॥
MSS@8719@1કરભદિયતે યત્તત્ પીતં સદુુલર્ભમેકદા મધુ વનગતં તસ્યાલાભે
િવરાૈ ષ િકમુ સકુા ।
MSS@8719@2કુ પિર ચતૈઃ પીલાેઃ પત્રૈધૂર્ ત મ ગાેચરૈર્ જગ ત સકલે કસ્યાવા પ્તઃ
સખુસ્ય િનર તરા॥ ૮૭૧૯॥
MSS@8720@1કરભદિયતે યાેઽસાૈ પીલુ વયા મધુલુ ધયા વ્યપગતઘનચ્છાય ત્યક્તાે
ન સાદરમી ક્ષતઃ ।
MSS@8720@2ચલિકસલયઃ સાેઽપીદાની ં પ્ર ઢનવાઙુ્કરઃ કરભદિયતા દૈર યૈઃ
સખંુ પિરભજુ્યતે॥ ૮૭૨૦॥
MSS@8721@1કરભ યિદ કદા ચત્ પ્રભ્રમન્ દૈવયાેગાન્ મધુકરકુલત વં પ્રાપયેથા
મધૂિન ।
MSS@8721@2િવરમ િવરમ તે યઃ સ ત શ પા યર યે પ્રથમમખુરસા તે શાષેય ત્યેવ
પશ્ચાત્॥ ૮૭૨૧॥
MSS@8722@1કરભ રભસાત્ ક્રાેષંુ્ટ વા છસ્યહાે શ્રવણ વરં શરણમથવા વી
દ ઘાર્ તવવૈ શરાેધરા ।
MSS@8722@2બહુગલ બલા ત્તશ્રા તાેચ્ચ લ ય ત વાઙ્ મખુાત્ િકય ત સમયે કાે નીતે
ભિવ ય ત કસ્ય િકમ્॥ ૮૭૨૨॥
MSS@8723@1કરમુદયમહીધર તનાગ્રે ગ લતતમઃપટલાંશકેુ િનવે ય ।
MSS@8723@2િવક સતકુમુદેક્ષણં િવચુ બ- ત્યયમમરેશિદશાે મખંુ સધુાંશઃુ
॥ ૮૭૨૩॥
MSS@8724@1કરયુગ્મપદ્મમુકુલાપવ જતૈઃ પ્ર તવે મ લાજકુસમુૈરવાિકરન્ ।
MSS@8724@2અવદ ણર્શુ ક્તપુટમુક્તમાૈક્તક- પ્રકરૈિરવ પ્રયરથાઙ્ગમઙ્ગનાઃ
॥ ૮૭૨૪॥
MSS@8725@1કરયાેઃ કલહાયમાનયાેર્ ઉભયાેરેવ પયાેધરાપેિર ।
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MSS@8725@2વલયાવલયાે બલાબલં બહુવેલં પતયાલવાે જગુઃ॥ ૮૭૨૫॥
MSS@8726@1કર દ્ધનીિવ દિયતાપેગતાૈ ગ લતં વરાિવરિહતાસનયા ।
MSS@8726@2ક્ષણદષૃ્ટહાટક શલાસદશૃ- સુ્ફરદૂ ભ ત્ત વસનં વવસે॥ ૮૭૨૬॥
MSS@8727@1કર હ શખાિનખાત ભ્રા વા િવશ્રા ત રજિનદુરવાપ ।
MSS@8727@2રિવિરવ ય ત્રાે લ ખતઃ કૃશાેઽિપ લાેકસ્ય હર સ દશૃમ્॥ ૮૭૨૭॥
MSS@8728@1કરલા લતાેઽિપ દહ ત વલ ત વ્યજનને વીજ્યમાનાેઽિપ ।
MSS@8728@2દહન ઇવાિનવાર્ણં ન િવમુ ચત્યુ ણતાં િપશનુઃ॥ ૮૭૨૮॥
MSS@8729@1કરવાિર હેણ સધંનુાને તરવાિર પતાૈ મુકુ દદેવે ।
MSS@8729@2રચય ત્યમરાવતીત યઃ પ્રથમં કા ચનપાિર તમાલાઃ॥ ૮૭૨૯॥
MSS@8730@1કરવાલકરાલવાિરધારા યમનુા િદવ્યતરઙ્ ગણી ચ ક તઃ ।
MSS@8730@2તવ કામદ તીથર્રાજ દૂરાદ્ અનુબધ્ના ત સર વતી કવીનામ્॥ ૮૭૩૦॥
MSS@8731@1કરશીકરશીતલં િવત વન્ વનભૂભાગમુદગ્રદાવદગ્ધમ્ ।
MSS@8731@2પુરતાેઽ ચ ત ચને્ ન યૂથનાથઃ કલભાનાં સલુભ તદા ન પ થાઃ
॥ ૮૭૩૧॥
MSS@8732@1કરસાદાેઽ બરત્યાગ તે ેહાિનઃ સરાગતા ।
MSS@8732@2વા ણીસઙ્ગ વસ્થા ભાનનુા યનુભૂયતે॥ ૮૭૩૨॥
MSS@8732A@1કરસ્થમ યવેમમી કૃષીવલાઃ ક્ષપ ત બાજંૈ થપુઙ્કસઙ્કટે ।
MSS@8732A@2વયસ્ય કેનાિપ કથં િવલાેિકતઃ સમ ત ના તીત્યથવા ફલાેદયઃ॥
MSS@8733@1કરસ્થમુદકં ત્ય વા ઘનસ્થમ ભવા છ ત ।
MSS@8733@2 સદ્ધમનં્ન પિરત્યજ્ય ભક્ષામટ ત દુમર્ તઃ॥ ૮૭૩૩॥
MSS@8734@1કર પશાર્ર ભાત્ પુલિકત થૂરાજેકલશાે શ્રમા ભાે વામાધ વમ ત
મદનાકૂ તસલુભમ્ ।
MSS@8734@2િવભાવેાર્રં વારં કૃતસમિધકાેદૂ્ધલનિવધેસ્ તનાૈ ભ મ નાનં
કથમિપ સમાપં્ત િવજયતે॥ ૮૭૩૪॥
MSS@8735@1કરાગ્ર ગ્રચ્છતકાેિટરથ યયાેિરમાૈ તાૈ તુલયેત્ કુચાૈ ચેત્ ।
MSS@8735@2સવ તદા શ્રીફલમનુ્મિદ તં વટ મ યધનુા ન લ ધુમ્॥ ૮૭૩૫॥
MSS@8736@1કરાદ્ગ લતખાદ્યસ્ય કા હાિનઃ કિરણાે ભવેત્ ।
MSS@8736@2િપપી લકા તુ તનેવૈ બભ ત વકુટુ બકમ્॥ ૮૭૩૬॥
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MSS@8737@1કરાનીતં પટાનીતં સ્ત્રયાનીતં તથવૈ ચ ।
MSS@8737@2અેર ડપત્રૈરાનીતં દેવતાનાં ચ નાહર્ ત॥ ૮૭૩૭॥
MSS@8737A@1કરાન્ તરાેધાય ત િન્નપીડ્ય શલા અવસ્ક દ્ય મહીયસાેઽિપ ।
MSS@8737A@2ઉ જૃ ભતઃ કાલવશાત્ તદ યસ્ તષેામધ તા પુનરેવ તઃ॥
MSS@8738@1કરા બુજસજ સમાક્ષવલયા તનુ તવ શભુે જતે દુસષુમા ।
MSS@8738@2 છનત્તુ દુિરતચ્છટાં મમ નદ તટ મવ ચલ જલાેદ્ધતગ તઃ॥ ૮૭૩૮॥
MSS@8739@1કરા ભાજેે ક મદનમદભ પદજુષાં મનઃપુ ર
મધુરમ ણમ રચરણઃ ।
MSS@8739@2કલાકૂતવ્ય વ્રજયવુ તસ જલમુચાં ગભીરાભાગ મમ સ
પરમ વનધનમ્॥ ૮૭૩૯॥
MSS@8740@1કરારિવ દેન પદારિવ દં મખુારિવ દે િવિનવેશય તમ્ ।
MSS@8740@2વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં બાલં મુકુ દં સતતં મરા મ॥ ૮૭૪૦॥
MSS@8741@1કરાલકાલ પેણ જનતાદુિરતાપહા ।
MSS@8741@2તારણી તિરણી ભૂયાદ્ અમનુા યમનુા બુના॥ ૮૭૪૧॥
MSS@8742@1કરાલવાચાલમખુાશ્ચમખૂનૈર્ વ તા બરા વીક્ષ્ય િદશાે રજ વલાઃ ।
MSS@8742@2 તરાેબભવૂે ગહનૈિદનેશ્વરાે ર ે ધકારૈઃ વિરતઃ કુતાેઽ યસાૈ॥ ૮૭૪૨॥
MSS@8743@1કરાલૈિવકટૈઃ કૃ ણૈઃ પુ ષૈ દ્યતાયુધૈઃ ।
MSS@8743@2પાષાણૈ તાિડતઃ વ ે સદ્યાે ત્યું લભને્ નરઃ॥ ૮૭૪૩॥
MSS@8744@1કરાિવવ શર રસ્ય નતે્રયાેિરવ પ મણી ।
MSS@8744@2અિવચાયર્ પ્રયં કુયાર્ત્ તન્ મતં્ર મત્રમુચ્યતે॥ ૮૭૪૪॥
MSS@8745@1કરા િહમાંશાેરિપ તાપય તીત્યેતત્ પ્રયે ચેત સ નવૈ શઙ્ક્યમ્ ।
MSS@8745@2િવયાેગતપ્તં હૃદયં મદ યં તત્ર સ્થતાં વાં સમપુૈ ત તાપઃ॥ ૮૭૪૫॥
MSS@8746@1કિરકપાેલમદાેદ્ધતબુ દ્ધતાે મ લનપઙ્કજ દ મહાશ્રયન્ ।
MSS@8746@2કનકગાૈરમમં નવચ પકં મધપુ ચ ચલ મુ ચ સ િક મુધા
॥ ૮૭૪૬॥
MSS@8747@1કિરકલભ િવમુ ચ લાેલતાં ચર િવનયવ્રતમાનતાનનઃ ।
MSS@8747@2 ગપ તનખકાેિટભઙ્ગુરાે ગુ પિર ક્ષમતે ન તેઽઙુ્કશઃ॥ ૮૭૪૭॥
MSS@8748@1કિરકવ લત ષૈ્ટઃ શા ખશાખાગ્રપત્રૈર્ અ ણસરણયાેઽમી સવર્તાે
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ભીષય તે ।
MSS@8748@2ચ લતશબરસનેાદત્તગાેશ ◌ૃઙ્ગચ ડ- વિનચિકતવરાહવ્યાકુલા
િવ યપાદાઃ॥ ૮૭૪૮॥
MSS@8748A@1કિરકુ ભતુલામુરાજેયાેઃ િક્રયમાણાં કિવ ભિવશ ◌ૃઙ્ખલૈઃ ।
MSS@8748A@2કથમા લ શ ◌ૃણાે ષ સાદરં િવપર તાથર્િવદાે િહ યાે ષતઃ॥
MSS@8749@1કિરકૃ ણાશ્વગ ધા ચ નવનીતં ચ માિહષમ્ ।
MSS@8749@2અેતષેાં મદર્ના લઙ્ગ દ્ધઃ સં યતે પરા॥ ૮૭૪૯॥
MSS@8750@1કિરણશ્ચ હ તકણર્ િનદ યા વા જનાેઽશ્વકણન ।
MSS@8750@2ગાવશ્ચ પાટલા ભઃ કદલી ભર િવકં ભવ ત॥ ૮૭૫૦॥
MSS@8751@1કિરન્ મા ગ ચ્ચૈમૂર્ગપ તિરહા તેઽ તિનકટે ન દષૃ્ટ વં દૈવાદપસર
સદૂુરં દુ્રત મતઃ ।
MSS@8751@2ન િક પ યસ્યગ્રે ખરનખરિનદાર્િરતકિર-
પ્રક ણાર્ સ્થશ્રેણીધવ લત મમં શલૈકટકમ્॥ ૮૭૫૧॥
MSS@8752@1કિરમદપિરમલવાહી વહ ત બિહ ગિરસિર સમીર ઇ ત ।
MSS@8752@2 દુગભાર્ તમાર્વં ન જહા ત ગુહાગ્ હસ્ય હિરગ્ િહણી॥ ૮૭૫૨॥
MSS@8753@1કિરવર િદતવલીમખુ- નલકૈમૂર્લષેુ ક લતસ્ય તરાેઃ ।
MSS@8753@2સવં સરં ચ યાવત્ ફ લનસ્ય ફલાિન ય તે॥ ૮૭૫૩॥
MSS@8754@1કિર ય ત કલાનાથઃ કુતુક કરમ બરે ।
MSS@8754@2ઇ ત િનવાર્પયામાસ રિવદ પં િનશાઙ્ગના॥ ૮૭૫૪॥
MSS@8755@1કિર યન્ ન પ્રભાષેત કૃતા યવે ચ દશયૈેત્ ।
MSS@8755@2ધમર્કામાથર્કાયાર્ ણ તથા મ ત્રાે ન ભદ્યતે॥ ૮૭૫૫॥
MSS@8756@1કિર યતે યત્ર સદુુશ્ચરા ણ પ્રસત્તયે ગાતે્ર ભદ તપાં સ ।
MSS@8756@2 શલાેચ્ચયં ચા શલાેચ્ચયં તમ્ અેષ ક્ષણાન્ને ય ત ગુહ્યક વામ્
॥ ૮૭૫૬॥
MSS@8757@1કિર યા મ કિર યા મ કિર યામી ત ચ તયા ।
MSS@8757@2મિર યા મ મિર યા મ મિર યામી ત િવ તમ્॥ ૮૭૫૭॥
MSS@8758@1કિર યેઽવ ય મત્યુ ક્તઃ કિર યન્નિપ દુ ય સ ।
MSS@8758@2દષૃ્ટાદષૃ્ટા િહ નાયત્તાઃ કાય યા હેતવ તવ॥ ૮૭૫૮॥
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MSS@8758@1કર બર ભર ત ચેદ્ િદશં સર સર ત કાં સ્થર ચર કર ત ચેત્ ન
ચ ચર કર તકામ્ ।
MSS@8758@2દર ધર ત કેતકં વર વર ત સારસં જર જર ત મ જર
િનર તર તર દશૃી॥ ૮૭૫૮॥
MSS@8759@1કર ષમ યે િનિહતં તત્ સવ પ ચમાસકમ્ ।
MSS@8759@2દ્રવીભૂતં તતઃ સવર્મ્ ઉદ્ધરેત્ તને લપેયેત્॥ ૮૭૫૯॥
MSS@8760@1ક ણમ ભિહતં ત્રપા િનર તા તદ ભમખંુ ચ િવમુક્તમશ્રુ તા ભઃ ।
MSS@8760@2પ્રકુિપતમ ભસારણેઽનનુેતું પ્રય મયતી હ્યબલાજનસ્ય ભૂ મઃ ।
MSS@8761@1ક ણાદ્રવમવે દુજર્નઃ સતુરાં સ પુ ષં પ્રબાધતે ।
MSS@8761@2 દુકં િહ ભન ત્ત ક ટકઃ કિઠને કુ ઠક અેવ યતે॥ ૮૭૬૧॥
MSS@8761A@1કરે કૃ વા તૂલં કુચકલશમૂલં િવદધતી સુ્ફટં વારં વારં
તરલય ત હારં સવુદના ।
MSS@8761A@2સમીચીના મીનાયતનયનનીલાે પલદલા િવત વાના ત તનૂ્ િવકલય ત
જ તનૂિવકલમ્॥
MSS@8762@1કરે ચ દ ક્ષણે વ્યાિધ હૃિદ રાજ્યાિદલાભદા ।
MSS@8762@2 ષે્ઠ ચાપેદ્રવં હ ત્યુદરે મષ્ટાન્નભાજેનમ્॥ ૮૭૬૨॥
MSS@8763@1કરેણ ક ડૂય ત દ ક્ષણને યક્ષાે યદા વામકરં તદાનીમ્ ।
MSS@8763@2પ્રભૂતમાતઙ્ગઘટાસ દં્ધ બ્રૂતે સમ તાત્ થવીપ ત વમ્॥ ૮૭૬૩॥
MSS@8764@1કરેણ કિરણા વીરઃ સગુ્ હીતાેઽિપ કાેિપના ।
MSS@8764@2અ સનાસનૂ્ જહારાશુ તસ્યવૈ વ મક્ષતઃ॥ ૮૭૬૪॥
MSS@8765@1કરેણ તે રણે વ તકરેણ દ્વષતાં હતાઃ ।
MSS@8765@2કરેણવઃ ક્ષરદ્રક્તા ભા ત સં યાઘના ઇવ॥ ૮૭૬૫॥
MSS@8766@1કરેણ દાનં મુિનરાદદાનાે ભક્તસ્ય સકેંત મ ત બ્રવી ત ।
MSS@8766@2લાેકદ્વયેચ્છાફલસ પ્રદાને દત્તાે મયા દ ક્ષણહ ત અેષઃ॥ ૮૭૬૬॥
MSS@8767@1કરેણ વા છેવ િવધું િવધતુ ય મ થમા થાદિરણી તમથર્મ્ ।
MSS@8767@2પાતું શ્રુ ત યામિપ નાિધકુવ વણ શ્રુતવેર્ણર્ ઇવા તમઃ િકમ્॥ ૮૭૬૭॥
MSS@8768@1કરેણ વાતાયનલ બતને ષ્ટ વયા ચ ડ કુતૂહ લ યા ।
MSS@8768@2આમુ ચતીવાભરણં દ્વતીયમ્ ઉદ્ ભન્નિવદ્યુદ્વલયાે ઘન તે॥ ૮૭૬૮॥
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MSS@8768A@1કરેણ સ લલાદ્રણ ન ગ ડાૈ નાપરં કરમ્ ।
MSS@8768A@2નેક્ષણે ચ શતે્ િક તુ પ્રષ્ટવ્યે નનુી શ્રયે॥
MSS@8769@1કરે નાર્હૂતા િનજકવલભાગપ્રણિયની ન ચા ષ્ટઃ નેહાત્ કરિકસલયનેાિપ
કલભઃ ।
MSS@8769@2સ યનેાસાૈ દપાર્ત્ પ્ર તગજ જગીષારભસતઃ કુ્રધા ધાવન્ મગ્ ાે હ્ર દપય સ
કષં્ટ કિરપ તઃ॥ ૮૭૬૯॥
MSS@8769A@1કરે દાનં હૃિદ યાનં મખુે માનંૈ ગ્ હે ધનમ્ ।
MSS@8769A@2તીથ યાનં ગિર જ્ઞાનં મ ડનં મહતા મદમ્॥
MSS@8769B@1કરે વામે વાસ તદપરકરે હારલ તકાં વહ ત્યા બ બાેષે્ઠ
પ તદશનદત્તવ્રણપદમ્ ।
MSS@8769B@2પિર લાનાં માલાં શર સ શ શખ ડં તનતટે રતા તાે ત્તષ્ઠ ત્યા
જગદિપ ન મૂલં્ય ગદશઃ॥
MSS@8770@1કરે િવ ત્યેશ્વરયા ગરાં સા પા થા પથી દ્રસ્ય કૃતા િવહસ્ય ।
MSS@8770@2વામે ત નામવૈ બભાજ સાધ પુરિ ધ્રસાધારણસિંવભાગમ્॥ ૮૭૭૦॥
MSS@8771@1કરે િવભા ત ત વઙ્ગ્યા રણદ્વલયસહં તઃ ।
MSS@8771@2મનઃકુરઙ્ગબ ધાય પાશાલીવ મનાેભવુઃ॥ ૮૭૭૧॥
MSS@8772@1કરે વેણીમેણીસદશૃનયના નાનિવરતાૈ દધાના હ યાર્ગ્રે
હરનયનતે ેહુતમિપ ।
MSS@8772@2ઇયં મુગ્ધા દુગ્ધા બુિધબહલક લાેલસદશૃા દશૃા વારં વારં
મન સજત ં પ લવય ત॥ ૮૭૭૨॥
MSS@8773@1કરે શ્લાઘ્ય ત્યાગઃ શર સ ગુ પાદપ્રણમતા મખુે સત્યા વાણી િવજિય
ભજુયાવે યર્મતુલમ્ ।
MSS@8773@2હૃિદ વચ્છા ત્તઃ શ્રુતમિધગતં ચ શ્રવણયાેર્ િવના યૈશ્વયણ
પ્રકૃ તમહતાં મ ડન મદમ્॥ ૮૭૭૩॥
MSS@8773A@1કરૈ પાત્તાન્ કમલાે કરે યાે િનજૈિવવ વાન્ િવકચાેદરે યઃ ।
MSS@8773A@2તસ્યા િન ચકે્ષપ મખુારિવ દે વેદાપદેશાન્મકર દ બ દૂન્॥
MSS@8774@1કરૈવાર્ પ્ર મતૈગ્રાર્મવૈર્ સરે પ્રબલં િરપુમ્ ।
MSS@8774@2તાષેયેત્ ત દ્ધ દાનં સ્યાદ્ યથાયાેગષેુ શત્રષુુ॥ ૮૭૭૪॥
MSS@8775@1કરાે ત કાલઃ સકલં સહંરેત્ કાલ અેવ િહ ।
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MSS@8775@2કાલઃ સ્થાપયતે િવશ્વં કાલાધીન મદં જગત્॥ ૮૭૭૫॥
MSS@8776@1કરાેઽ તતામ્રાે રામાણાં ત ત્રીતાડનિવભ્રમમ્ ।
MSS@8776@2કરાે ત સે ય કા તે ચ શ્રવણાે પલતાડનમ્॥ ૮૭૭૬॥
MSS@8777@1કરાે ત દાષેં ન તમત્ર કેસર ન દ દશકૂાે ન કર ન ભૂ મપઃ ।
MSS@8777@2અતીવ ષ્ટાે ન ચ શત્રુ દ્ધતાે યમુગ્ર મ યા વિરપુઃ શર િરણામ્॥ ૮૭૭૭॥
MSS@8778@1કરાે ત િનમર્લાધાર તુચ્છસ્યાિપ મહાઘર્તામ્ ।
MSS@8778@2અ બુનાે બ દુર પાેઽિપ શકુ્તાૈ મુક્તાફલં ભવેત્॥ ૮૭૭૮॥
MSS@8779@1કરાે ત નીડં ભુિવ ચેદ્ વરાહી સમા યપત્યાિન િવ યતે વા ।
MSS@8779@2સમુદ્ભવદ્ભાનુમયખૂવહ્નાૈ વલ્યતે ત જગતી સમ તા॥ ૮૭૭૯॥
MSS@8780@1કરાે ત પાપં યાેઽજ્ઞાનાન્ નાત્મનાે વે ત્ત ચ ક્ષમમ્ ।
MSS@8780@2પ્રદ્વે ષ્ટ સાધુ ત્તાંશ્ચ સ લાેકસ્યૈ ત વાચ્યતામ્॥ ૮૭૮૦॥
MSS@8780A@1કરાે ત પુ પૈ જનનાયકસ્ય પજંૂ િત્રકાલં તનુમાન્ સદા યઃ ।
MSS@8780A@2તસ્યામરેશાવિનનાથચક્ર- વત્ત્યાર્િદલ મીવર્શગા ભવેદ્ દ્રાક્॥
MSS@8781@1કરાે ત પજૂ્યમાનાેઽિપ લાેકવ્યસનદ ક્ષતઃ ।
MSS@8781@2દશર્ને દશર્ને ત્રાસં ગ્ હાિહિરવ દુજર્નઃ॥ ૮૭૮૧॥
MSS@8782@1કરાે ત માંસં બલ મ દ્રયાણાં તતાેઽ ભ દ્ધ મદનસ્ય ત માત્ ।
MSS@8782@2કરાેત્યયુ ક્ત પ્રિવ ચ ત્ય બુદ્ યા ત્યજ ત માંસં િત્રિવધને સ તઃ
॥ ૮૭૮૨॥
MSS@8783@1કરાે ત યઃ પરદ્રાેહં જનસ્યાનપરાિધનઃ ।
MSS@8783@2તસ્ય રાજ્ઞઃ સ્થરાિપ શ્રીઃ સમૂલં નાશ ચ્છ ત॥ ૮૭૮૩॥
MSS@8784@1કરાે ત યાેઽશષેજના તિરક્તાં સભંાવનામથર્વતી ં િક્રયા ભઃ ।
MSS@8784@2સસં સુ તે પુ ષાિધકારે ન પૂરણી તં સમપુૈ ત સખં્યા॥ ૮૭૮૪॥
MSS@8785@1કરાે ત લાભહીનને ગાૈરવેણ િકમા શ્રતઃ ।
MSS@8785@2ક્ષામસ્યે દાેગુર્ણં ધત્તે કમીશ્વર શરાે તઃ॥ ૮૭૮૫॥
MSS@8785A@1કરાે ત િવર ત ધ યાે યઃ સદા િન શભાજેનાત્ ।
MSS@8785A@2સાેઽધ પુ ષાયષુસ્યસ્યાદવ યમપુાે ષતઃ॥
MSS@8786@1કરાે ત વૈરં સુ્ફટમુચ્યમાનઃ પ્રતુ ય ત શ્રાતે્રસખુૈરપ યૈઃ ।
MSS@8786@2િવવેકશૂ યઃ પ્રભુરાત્મમાની મહાનનથર્ઃ સહૃુદાં બતાયમ્॥ ૮૭૮૬॥
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MSS@8787@1કરાે ત શાેભામલકે સ્ત્રયાઃ કાે દૃ યા ન કા તા િવિધના ચ કાેક્તા ।
MSS@8787@2અઙ્ગે તુ ક મન્ દહનઃ પુરારેઃ સ દૂર બ દુિવધવાલલાટે॥ ૮૭૮૭॥
MSS@8788@1કરાે ત સસંારશર રભાેગ- િવરાગભાવં િવદધા ત રાગમ્ ।
MSS@8788@2શીલવ્રત યાનતપઃકૃપાસુ જ્ઞાની િવમાેક્ષાય કૃતપ્રયાસઃ॥ ૮૭૮૮॥
MSS@8789@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@8789@2કરાે ત સફલં જ તાેઃ કમર્ યચ્ચ કરાે ત સઃ॥ ૮૭૮૯॥
MSS@8790@1કરાે ત સહકારસ્ય ક લકાે ક લકાેત્તરમ્ ।
MSS@8790@2મન્મનાે મન્મનાેઽ યષે મત્તકાેિકલિન વનઃ॥ ૮૭૯૦॥
MSS@8791@1કરાે ત સહૃુદાં દૈ યમ્ અિહતાનાં તથા મુદમ્ ।
MSS@8791@2અકાલે ચ જરાં િપત્રાેઃ કુસતુઃ કુ તે ધ્રવુમ્॥ ૮૭૯૧॥
MSS@8792@1કરાે ત વમખુનેવૈ બહુધા યસ્ય ખ ડનમ્ ।
MSS@8792@2નમઃ પતનશીલાય મુસલાય ખલાય ચ॥ ૮૭૯૨॥
MSS@8793@1કરાે ત હંુહંુ શ ◌ૃ ગ ત વિન યાે નેષ્ટાે ન દુષ્ટઃ સ યતાે રતાથ ।
MSS@8793@2ચલશ્ચલઃ સ્યાત્ કલહાય શ દઃ િકક ત દ પ્તાે ગુ ગ્લુશા તઃ॥ ૮૭૯૩॥
MSS@8793A@1કરાે ત હે દૈત્યસતુ યાવન્માત્રં પિરગ્રહમ્ ।
MSS@8793A@2તાવન્માત્રં સ અેવાસ્ય દુઃખં ચેત સ યચ્છ ત॥
MSS@8793B@1કરાેતુ કરટઃ શ દં સવર્દા પ્રાઙ્ગણે વસન્ ।
MSS@8793B@2ન શ ◌ૃણાે ત બુધઃ પ્રીત્યા શ ◌ૃણાે ત િપકભા ષતમ્॥
MSS@8794@1કરાેતુ તાદશૃી ં પ્રી ત યાદશૃી નીરપઙ્કયાેઃ ।
MSS@8794@2રિવણા શાે ષતે નીરે પઙ્ગદેહાે િવશીયર્તે॥ ૮૭૯૪॥
MSS@8795@1કરાેતુ નામ ની તજ્ઞાે વ્યવસાય મત તતઃ ।
MSS@8795@2ફલં પનુ તદેવ સ્યાદ્ યદ્ િવધેમર્ન સ સ્થતમ્॥ ૮૭૯૫॥
MSS@8796@1કરાેમીશાેઽિપ નાક્રા ત પિરતાપને ખેદવાન્ ।
MSS@8796@2દિરદ્રાેઽિપ ન વા છા મ તને વા યનામયઃ॥ ૮૭૯૬॥
MSS@8797@1કરાે યહ મદં તદા કૃત મદં કિર યા યદઃ પુમાિન ત સદા
િક્રયાકરણકારણવ્યા તઃ ।
MSS@8797@2િવવેકરિહતાશયાે િવગતસવર્ધમર્ક્ષમાે ન વે ત્ત ગતમ યહાે જગ ત
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કાલમત્યાકુલઃ॥ ૮૭૯૭॥
MSS@8798@1કરાે ષ તા વમુ ખાતમાેહસ્થાને સ્થરા મતીઃ ।
MSS@8798@2પદં ય તઃ સતુપસા લભતેઽતઃ સશુ ક્લમ॥ ૮૭૯૮॥
MSS@8798A@1કરાે ષ યત્ પ્રેત્યિહતાય િક ચત્ કદા ચદ પં સકૃુતં કથં ચત્ ।
MSS@8798A@2મા હર તન્મદમ સરાદ્યૈર્ િવના ચ તન્મા નરકા ત થભૂર્ઃ॥
MSS@8799@1કરાૈ ધનુાના નવપ લવાકૃતી પયસ્યગાધે િકલ તસભં્રમા ।
MSS@8799@2સખીષુ િનવાર્ચ્યમધાષ્્ટર્યદૂ ષતં પ્રયાઙ્ગસશં્લષેમવાપ માિનની
॥ ૮૭૯૯॥
MSS@8800@1કરાૈ ધનુાના નવપ લવાકૃતી થા કૃથા માિનિન મા પિરશ્રમમ્ ।
MSS@8800@2ઉપેયષુી ક પલતા ભશઙ્કયા કથં વતસ્ત્રસ્ય ત ષટ્પદાવ લઃ॥ ૮૮૦૦॥
MSS@8801@1કરાૈ શરિદ બુજક્રમિવલાસ શક્ષાગુ પદાૈ
િવબુધપાદપપ્રથમપ લવાે લઙ્ ઘનાૈ ।
MSS@8801@2દશૃાૈ દ લતદુમર્દિત્રભવુનાપેમાન શ્રયાૈ િવલાેકય િવલાેચના તમહાે
મહઃ શશૈવમ્॥ ૮૮૦૧॥
MSS@8802@1કકર્ ધૂફલમુ ચ્ચનાે ત શબર મુક્તાફલાકાઙ્ક્ષયા ગ્ ધ્રાેલૂકકદ બકસ્ય
પુરતઃ કાકાેઽિપ હંસાયતે ।
MSS@8802@2ક ત્યાર્ તે ધવલીઋક્તે િત્રભવુને માપાલ લ મીઃ પનુઃ કૃ ણં
વીક્ષ્ય બલાેઽય મત્યુપિહતવ્રીડં શનજૈર્ પ ત॥ ૮૮૦૨॥
MSS@8803@1કકર્શં દુઃસહવાક્યં જ પ ત વ ચતાઃ પરૈઃ ।
MSS@8803@2કુવર્ ત દ્યૂતકારસ્ય કણર્નાસાિદછેદનમ્॥ ૮૮૦૩॥
MSS@8804@1કકર્શતકર્િવચાર- વ્યગ્રઃ િક વે ત્ત કાવ્યહૃદયાિન ।
MSS@8804@2ગ્રા ય ઇવ કૃ ષિવલગ્ શ્ ચ ચલનયનાવચાેરહસ્યાિન॥ ૮૮૦૪॥
MSS@8805@1કકર્શને તુ ચાપને યઃ કૃષ્ટાૈ હીનમુ ષ્ટના ।
MSS@8805@2મ સ્યપુચ્છા ગ ત તસ્ય સાયકસ્ય પ્રક તતા॥ ૮૮૦૫॥
MSS@8806@1કકાિટકાકર્યાેમૂર્લં ચૂણર્િય વા ચ સષર્પાન્ ।
MSS@8806@2સિપષા પાયયને્ મ ત્રી સ્થાવર વેડશા તયે॥ ૮૮૦૬॥
MSS@8807@1કણ ચ ર ગણત્તવ િપતુ તાતઃ િપતા તે પનુઃ
શ યાધારકુમારમ યજગણત્તં કાતર વને સઃ ।
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MSS@8807@2દેવાેગાન્મિહષી ત પ ય ત જગ વવેં િવવેક્તું પનુઃ પ્રાગ યં પ્રથય ત
વ તદિપ ચ પ્રજ્ઞાધનાઃ સાધવઃ॥ ૮૮૦૭॥
MSS@8808@1કણર્ઃ સવર્ શરાેગત સ્ત્રભવુને કણન િક ન શ્રૂતં િવશ્રા ય ત
ગીદશૃામિપ દશૃઃ કણ ન ચતં્ર ક્વ ચત્ ।

MSS@8808@2આશ્ચય પનુરેતદેવ યદયં િન છદ્રસન્મ ડલઃ સપ્તા ભાેિનિધમખેલાં
વસમુતી ં ધત્તે જગન્મ ડલઃ॥ ૮૮૦૮॥
MSS@8809@1કણર્ક પતરસાલમ જર - િપ જર કૃતકપાેલમ ડલઃ ।
MSS@8809@2િન પતન્નયનવાિરધારયા રાધયા મધુિરપુિનર ક્ષ્યતે॥ ૮૮૦૯॥
MSS@8810@1કણર્ગતેયમમાેઘા દૃ ષ્ટ તવ શ ક્તિર દ્રદત્તા ચ ।
MSS@8810@2સા નાસાિદતિવજયા ક્વ ચદિપ નાપાથર્પ તતેયમ્॥ ૮૮૧૦॥
MSS@8810A@1કણર્દ્વયાવનતકા ચનતાલપત્રા વે ય તલ બમ ણમાૈ ક્તકહેમગુચ્છા ।
MSS@8810A@2કૂપાર્સકાે કવ ચત તનબાહુમૂલા લાટ િનત બપિર ત્તદશા તનીવી॥
MSS@8811@1કણર્લઙ્ ઘગુણાે કષાર્ વદા યા ધ વનાે યથા ।
MSS@8811@2િન ફલાન્ ન િવમુ ચ ત માગર્ણાન્ સ મતાૈ સ્થતા॥ ૮૮૧૧॥
MSS@8812@1કણર્િવષેણ ચ ભગ્ ઃ િક િક ન કરાે ત બા લશાે લાેકઃ ।
MSS@8812@2ક્ષપણકતામિપ ધત્તે િપબ ત સરુાં નરકપાલને॥ ૮૮૧૨॥
MSS@8813@1કણર્ વચં શ બમાસં વં મૂતવાહનઃ ।
MSS@8813@2દદાૈ દધી ચરસ્થીિન ના ત્યદેયં મહાત્મનામ્॥ ૮૮૧૩॥
MSS@8813A@1કણર્સુ્ફર કનકકુ ડલકા તર યમ્ આદૃ ષ્ટગાેચરકુચદ્વયલાેભનીયમ્ ।
MSS@8813A@2કાલેય બ દુક લકાિયતકુઙુ્કમાઙં્ક કણાર્ટયાવૈત મદં કમનીય પમ્॥
MSS@8814@1કણર્સ્ય ભષૂણ મદં મમાય તિવરાેિધનઃ ।
MSS@8814@2ઇ ત કણા પલં પ્રાય તવ દષૃ્ટ ા િવલઙ્ઘ્યતે॥ ૮૮૧૪॥
MSS@8815@1કણાર્ ક્ષદ તચ્છદબાહુપા ણ- પાદાિદનઃ વા ખલતુલ્યજેતુઃ ।
MSS@8815@2ઉદ્વગેભાગદ્વયતા ભમાનાદ્ ઇહૈવ વેધા વ્યિધત દ્વતીયમ્॥ ૮૮૧૫॥
MSS@8816@1કણાર્ગ્ર થતિકતનનુર્ત શરા બભ્ર જરાજજર્ર-
સ્ફક્સંિધપ્રિવવે શતપ્રિવચલ લાઙ્ગૂલનાલઃ ક્ષણમ્ ।
MSS@8816@2આરાદ્ વીક્ષ્ય િવપક્ષમાક્રમકૃતક્રાેધસુ્ફર ક ધરં શ્વા
મ લીક લકાિવકા શદશનઃ િક ચત્ ક્વણન્ ગચ્છ ત॥ ૮૮૧૬॥

msubhsall.pdf 803



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@8817@1કણાર્ગ્રે પીિડતે યષેાં સ દૂરાભસ્ય દશર્નમ્ ।
MSS@8817@2શાે ણતસ્ય ભવેત્ ક્ષપં્ર તે વાહ્યા શ્ચર િવનઃ॥ ૮૮૧૭॥
MSS@8818@1કણાર્ટં દેિહ કણાર્િધકિવિધિવિહતત્યાગ લાટં લલાટ- પ્રાેત્તુઙ્ગ
દ્રાિવડં વા પ્રચલભજુબલપ્રાૈિઢમાગાઢરાઢમ્ ।
MSS@8818@2પ્રસૂ્ફજર્દુ્ગજર્રં વા દ લતિરપવુધૂગભર્ વૈદભર્કં વા ગા
રા વદષૃ્ટે કુશશતમથવા શાહજ લાલુદ ન॥ ૮૮૧૮॥
MSS@8819@1કણાર્ટ દશનાિઙ્કતઃ શતમહારાષ્ટ્ર કટાક્ષાહતતઃ પ્રાૈઢા ધ્રી તનપીિડતઃ
પ્રણિયનીભ્રૂભઙ્ગિવત્રા સતઃ ।
MSS@8819@2લાટ બાહુિવવે ષ્ટતશ્ચ મલયસ્ત્રીતજર્નીત જતઃ સાેઽયં સ પ્ર ત
રાજશખેરકિવવાર્રાણસી ં વા છ ત॥ ૮૮૧૯॥
MSS@8820@1કણાર્ યણર્િવદ ણર્ ક્કિવકટવ્યાદાનદ પ્તા ગ્ ભર્
દંષ્ટ્ર ાકાેિટિવશઙ્કટૈિરત ઇતાે ધાવદ્ ભરાક યર્તે ।
MSS@8820@2િવદ્યુ પુ જિનકાશકેશનયનભ્રૂ મશ્રુ લનૈર્ ભાે
લક્ષ્યાલક્ષ્યિવશુ કદ ઘર્વપુષામુલ્કામુ ખાનાં મખુૈઃ॥ ૮૮૨૦॥
MSS@8821@1કણાર્ યણાર્િરશ ◌ૃઙ્ગક્ષ ત િધરરસા વાદનાબદ્ધગધર્-
વાઙ્ક્ષચ્છાયાત્તભી તપ્ર તહતધવલીવગર્સં વધર્નેચ્છઃ ।
MSS@8821@2શીલવ્યાકુ્રદ્ધગાપેીલગુડહ તનમ ષ્ઠવંશઃ કથં ચત્ પ્રાતઃ
કેદારનીરં કલમદલ ભયા કૂ ણતાક્ષાે મહાેક્ષઃ॥ ૮૮૨૧॥
MSS@8822@1કણાર્ તં સિૂક્રસં િવમુચ્ય દાષેે પ્રયત્નઃ સમુહાન્ ખલાનામ્ ।
MSS@8822@2િનર ક્ષતે કે લવનં પ્રિવ ય ક્રમેલકઃ ક ટક લમવે॥ ૮૮૨૨॥
MSS@8823@1કણાર્ તુદમ તરેણ ર ણતં ગાહ વ કાક વયમ્ માક દં
મકર દસુ દર મદં વાં કાેિકલં મન્મહે ।
MSS@8823@2ભવ્યાિન સ્થલસાૈષ્ઠવને ક ત ચદ્ વ તૂિન ક તૂિરકાં
નપેાલ ક્ષ તપાલભાલ તલકે પઙં્ક ન શઙે્કત કઃ॥ ૮૮૨૩॥
MSS@8824@1કણાર્ તુદમવે કાેિકલ તં તસ્યાઃ શ્રુતે ભા ષતે ચ દ્રે
લાેક ચ તદાનન ચેઃ પ્રાગવે સદંશર્નાત્ ।
MSS@8824@2ચ મ લનમવે તન્નયનયાેરગ્રે ગીણાં વરં હૈમાે વ લ્યિપ તાવદેવ
લ લતા યાવન્ન સા લક્ષ્યતે॥ ૮૮૨૪॥
MSS@8825@1કણાર્િપતાે લાેધ્રકષાય કે્ષ ગાેરાેચનાકે્ષપિનતા તગાૈરે ।
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MSS@8825@2તસ્યાઃ કપાેલે પરભાગલાભાદ્ બબ ધ ચક્ષૂં ષ યવપ્રરાેહઃ॥ ૮૮૨૫॥
MSS@8825A@1કણાર્લઙ્કરણં કદા કૃત મ ત પશર્ઃ કપાેલે કૃતઃ ક દક્ૃ કા તમહાે
નુ ક ચુક મ ત ય તઃ કરાે વક્ષ સ ।
MSS@8825A@2રાગઃ સાહ જકઃ િકમષે વદનેઽ ય પ શ બ બાધરાે માેગ્ યનેવૈ
ગીદૃ શ વ્યવ સતં િનિવઘ્નમાસીન્મમ॥

MSS@8826@1કણાર્હ તવ્ય તકરં કિરણામપુેક્ષ્ય દાનં વ્યવસ્ય ત મધ્રવુ્રત અેષ
તક્તમ્ ।
MSS@8826@2 મતર્વ્યતામપુગતષેુ સરાે હેષુ િધગ્ િવતવ્યસનમસ્ય મલીમસસ્ય
॥ ૮૮૨૬॥
MSS@8827@1ક ણકાિદ વવ વણર્મ્ અણર્વાિદ વવાેદકમ્ ।
MSS@8827@2ભેિદ વભેિદ યત્ ત મૈ પર મૈ મહસે નમઃ॥ ૮૮૨૭॥
MSS@8828@1ક ણકારલતાઃ ફુ લકુસમુાકુલષટ્પદાઃ ।
MSS@8828@2સક જલ શખા રેજુદ પમાલા ઇવાે વલાઃ॥ ૮૮૨૮॥
MSS@8829@1ક ણકારસસાવૈીરગુપ્તાં િત્રકટુમાધવીમ્ ।
MSS@8829@2યષ્ટ ધા યગુડક્ષીરં દષ્ટાે મત્તશનુા િપબેત્॥ ૮૮૨૯॥
MSS@8830@1ક ણનાલીકનારાચા િનહર્ર ત શર રતઃ ।
MSS@8830@2વાક્ષલ્ય તુ ન િનહર્તુ શક્યાે હૃિદશયાે િહ સઃ॥ ૮૮૩૦॥
MSS@8831@1કણ કા તાગમનવચનશ્રાિવ ણ વણર્ભષૂાં તસ્યાદ શ યકૃત નયને
યા મકામ જનને ।
MSS@8831@2સ્થા યઃ કુત્ર પ્રય ઇ ત પરા ય હારા તાઙે્ક હૃ પયર્ઙે્ક
પુલકપટલીતૂ લકામા ણાે ત॥ ૮૮૩૧॥
MSS@8832@1કણ ચામરચા ક બુક લકા ક ઠે મણીનાં ગણઃ સ દૂરપ્રકરઃ
શરઃપિરસરે પાશ્વાર્ તકે િકિઙ્કણી ।
MSS@8832@2લ ધશ્ચને્ પવાહનને કિરણા બદ્ધને ભષૂાિવિધસ્ તત્ િક
ભૂધરધૂ લધૂસરતનુમાર્ યાે ન વ યઃ કર ॥ ૮૮૩૨॥
MSS@8833@1કણજપઃ કુિટલમૂ તરસવ્યપા ણર્ અગ્રેસર તિદતર તવ બદ્ધમુ ષ્ટઃ ।
MSS@8833@2તન્માગર્ણા તદિપ લક્ષમમી લભ તે ધાનુ ક તત્ િકમિપ કાૈશલમદ્ભુતં
તે॥ ૮૮૩૩॥
MSS@8834@1કણજપા અિપ સદા કુિટલ વભાવા દુષ્ટાશયા િનર ભસિંધતવૈિરભૂતાઃ ।
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MSS@8834@2સાેહાદર્હૃષ્ટહૃદયા મિય સ તુ યષેાં જહ્વાપટુિવિનમયષેુ ગુણા
ગુણાનામ્॥ ૮૮૩૪॥
MSS@8835@1કણજપાનાં વચનપ્રપ ચાન-્ મહાત્મનઃ ક્વાિપ ન દૂષય ત ।
MSS@8835@2ભજુઙ્ગમાનાં ગરલપ્રસઙ્ગાન્- નાપેયતાં યા ત મહાસરાં સ॥ ૮૮૩૫॥
MSS@8836@1કણ તત્ કથય ત દુ દુ ભરવૈ રાષ્ટ્ર ે યદુદ્ઘાે ષતં તન્નમ્રાઙ્ગતયા
વદ ત ક ણં ય માત્ ત્રપાવાન્ ભવેત્ ।
MSS@8836@2શ્લાઘ તે તદુદ યર્તે યદિરણા યુગ્રં ન મમાર્ તકૃદ્ યે કે ચન્ નનુ
શાઠ્યમાૈગ્ યિનધય તે ભૂ તાં ર જકાઃ॥ ૮૮૩૬॥
MSS@8837@1કણ તાટઙ્કલ મીમુર સ મકિરકાપત્રમૂરાૈ દુકૂલં સવ્યેઽધ દ ક્ષણે
ચ દ્વરસનભ સતવ્યાલકૃત્તીદર્ધાનઃ ।
MSS@8837@2ક ઠે િનઃસીમશીષર્સ્રજમથ િવદધદ્વ ક્ષતઃ શલૈપુ યા
સભ્રૂિવક્ષપેમ તઃ મતલ લતમખુાે ભૂતભતાર્વતાદ્ વઃ॥ ૮૮૩૭॥
MSS@8838@1કણ તાલદલં તનાૈ મલયજં કપૂર્રવાસાઽશકેુ ચૂલે
ગુ મ્ફતકેતક દલભરઃ ક ઠે નવૈકાવલી ।
MSS@8838@2વાસઃ શ્રીવનવાસસીમિન વચશ્રીઃ સ કવે ક્તયાે વક્ત્રે નાગરખ ડમ તુ
પુરતઃ પ્રેમાકુલાઃ કુ તલાઃ॥ ૮૮૩૮॥
MSS@8839@1કણન ઘાતિય વા ઘટાે કચં શક્રશ ક્તિનમાક્ષાત્ ।
MSS@8839@2 િવતમર ક્ષ પાથઃ વાત્માનં સવર્તાે રક્ષેત્॥ ૮૮૩૯॥
MSS@8840@1કણન િન જતાેઽ મી ત ચ તાં ચ તામણે ત્યજ ।
MSS@8840@2 જતા દેવદુ્રમાઃ પ ચ ન દુઃખં પ ચ ભઃ સહ॥ ૮૮૪૦॥
MSS@8841@1કણ બદ્ધા રવાૈ શ્વેતતુરંગિરપુમૂ લકા ।
MSS@8841@2સવર્ વરહરા શ્વેતમ દારસ્ય ચ મૂ લકા॥ ૮૮૪૧॥
MSS@8842@1કણ યન્ન કૃતં સખીજનવચાે યન્નાદતૃા બ ધવુાક્ યત્ પાદે િનપતન્નિપ
પ્રયતમઃ કણા પલનેાહતઃ ।
MSS@8842@2તનેે દુદર્હનાયતે મલય લપેઃ સુ્ફ લઙ્ગાયતે રાિત્રઃ ક પશતાયતે
બસલતાહારાેઽિપ ભારાયતે॥ ૮૮૪૨॥
MSS@8843@1કણઽવતંસિયતુમપર્િયતું શખાસુ માષંુ્ટ ર તશ્રમજલં ચષકે
િનધાતુમ્ ।
MSS@8843@2ક ઠે ગુણં રચિયતું વલયાન્ િવધાતું સ્ત્રીણાં મનાેઽ તલુલુભે
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શ શનઃ કરેષુ॥ ૮૮૪૩॥
MSS@8844@1કણાત્તંસઃ શશશુકુવધૂિપચ્છલીલં શર ષં સા તઃસતૂ્રાઃ
પિરમલમુચાે મ લકાનાં ચ હારાઃ ।
MSS@8844@2મુક્તાગાૈરૈવર્લયરચનાક દલાગ્રૈ બસાનાં ગ્રી માર ભે રમય ત નવં
મ ડનં કા મનીનામ્॥ ૮૮૪૪॥
MSS@8845@1કણાત્તા લતકુ તલા તિનપતત્તાેયક્ષણાસઙ્ ગના હારેણવે ત તની પુલિકતા
શીતને સી કાિરણી ।
MSS@8845@2િનધાતા જનશાેણકાેણનયના નાનાવસાનેઽઙ્ગના પ્રસ્ય દ કબર ભરા
ન કુ તે કસ્ય હાદ્ર મનઃ॥ ૮૮૪૫॥
MSS@8845A@1કણા પલં કટાક્ષાઃ કા ત તે કનકક ચુકિવશષેઃ ।
MSS@8845A@2હ સતાિન સ ધુક યે હારા તનશલૈિનઝરિવહારાઃ॥
MSS@8846@1કણા પલાન્નયનમિપ ગ તચ્યુતાત્તે તન્મીલને મખુમયં ન જહા ત
ઙ્ગઃ ।

MSS@8846@2યનેવૈમદ્ય િવિનવારય સ પ્રમત્તે ત મન્ કરેઽિપ ન િકમ બુજસા યદાષેઃ
॥ ૮૮૪૬॥
MSS@8847@1કણા પલનેાિપ મખંુ સનાથં લભેત નતે્રદ્યુ તિન જતને ।
MSS@8847@2યદે્યતદ યને તતઃ કૃતાથાર્ વચ ષી િક કુ તે કુરઙ્ગી॥ ૮૮૪૭॥
MSS@8848@1કણા સઙ્ગિવસિપણી નયનયાેઃ કા તવર્તંસાે પલં
લાક્ષાસભં્રમિનવ્યર્પેક્ષમધરં લાવ યમવેા ચ ત ।
MSS@8848@2હારાેઽસ્યાઃ મતચ દ્રકૈવ કુચયાેરઙ્ગપ્રભા ક ચુક ત વ્યાઃ
કેવલમઙ્ગભારમધનુા મ યે પરં ભષૂણમ્॥ ૮૮૪૮॥
MSS@8849@1કણા તાવત્ કુવલયદશૃાં લાેચના ભાે હા યામ્ અ યાક્રા તાૈ કનક ચરાે
ભાલદેશાેઽિપ નેયઃ ।
MSS@8849@2ઇત્યાશઙ્કાકુ લતમનસા વેધસા ક જલાૈઘૈઃ સીમારેખા વ્યર ચ
િન બડભ્રૂલતાકૈતવને॥ ૮૮૪૯॥
MSS@8850@1કણા સપ યઃ પ્રિવશાલયેયુર્ િવશાલયેયનુર્ કદાિપ નતે્રે ।
MSS@8850@2િવદ્યા સદ યાસવશને લ યા સાજૈ યમ યાસવશાદલ યમ્॥ ૮૮૫૦॥
MSS@8850A@1કતર્વં્ય જનવ દનં િવિધપરૈહર્ષા લસન્માનસઃૈ
સચ્ચાિરત્રિવભૂ ષતાઃ પ્ર તિદનં સવે્યાઃ સદા સાધવઃ ।
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MSS@8850A@2શ્રાેતવં્ય ચ િદને િદને જનવચાે મ યા વિનનાર્શનં દાનાદાૈ વ્રતપાલને
ચ સતતં કાયાર્ ર તઃ શ્રાવકૈઃ॥
MSS@8851@1કતર્વં્ય વવે કમ ત મનાેરેષ િવિનશ્ચયઃ ।
MSS@8851@2અેકા તને હ્યનીહાેઽયં પરાભવ ત પૂ ષઃ॥ ૮૮૫૧॥
MSS@8852@1કતર્વં્ય ન કરાે ત બ ધુ ભરિપ નેહાત્મ ભબાિધતઃ કા મ વાદવમ યતે
િહતમતં ધીરાેઽ યભીષં્ટ નરઃ ।
MSS@8852@2િન કામસ્ય ન િવિક્રયા તનુ તાે લાેકે ક્વ ચદ્ દૃ યતે યત્ત માિદદમવે
મૂલમ ખલાનથર્સ્ય િનધાર્િરતમ્॥ ૮૮૫૨॥
MSS@8853@1કતર્વં્ય ભૂ મપાલને શરણાગતરક્ષણમ્ ।
MSS@8853@2કપાેતરક્ષણં યનેાત્ કૃ વા ક ત શ બગર્તઃ॥ ૮૮૫૩॥
MSS@8854@1કતર્વં્ય વચનં સવઃ સમૂહિહતવાિદનામ્ ।
MSS@8854@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૮૮૫૪॥
MSS@8855@1કતર્વ્યઃ પ્ર તિદવસં પ્રસન્ન ચત્તૈઃ વ પાેઽિપ વ્રતિનયમાપેવાસધમર્ઃ ।
MSS@8855@2પ્રાણષેુ પ્રહર ત િનત્યમવે ત્યુર્ ભૂતાનાં મહ ત કૃતેઽિપ િહ પ્રયત્ને
॥ ૮૮૫૫॥
MSS@8856@1કતર્વ્યઃ સચંયાે િનતં્ય ન તુ કાયાઽ તસચંયઃ ।
MSS@8856@2અ તસચંયશીલાેઽયં ધનષુા જ બુકાે હતઃ॥ ૮૮૫૬॥
MSS@8857@1કતર્વ્યમવે કતર્વં્ય પ્રાણૈઃ ક ઠગતૈરિપ ।
MSS@8857@2અકતર્વં્ય ન કતર્વં્ય પ્રાણૈઃ ક ઠગતૈરિપ॥ ૮૮૫૭॥
MSS@8858@1કતર્વ્યા ચાથર્સારેઽિપ કાવ્યે શ દિવ ચત્રતા ।
MSS@8858@2િવના ઘ ટાટણ કારં ગ ે ગચ્છન્ન શાેભતે॥ ૮૮૫૮॥
MSS@8859@1કતર્વ્યાિન ચ મત્રા ણ દુબર્લાિન બલાિન ચ ।
MSS@8859@2પ ય કૂમર્પ તબર્દ્ધાે મૂ ષકેણ િવમાે ચતઃ॥ ૮૮૫૯॥
MSS@8860@1કતર્વ્યા યવે મત્રા ણ સબલા યબલાિન ચ ।
MSS@8860@2હ તયૂથં વને બદં્ધ મષૂકૈયર્દ્ િવમાે ચતમ્॥ ૮૮૬૦॥
MSS@8861@1કતર્વ્યે સાહસં િનત્યમ્ ઉ કટં િહ િવગિહતમ્ ।
MSS@8861@2અ તસાહસદાષેેણ ભીમઃ સપર્વશં ગતઃ॥ ૮૮૬૧॥
MSS@8861A@1કતર્વ્યાે ગુણસગં્રહઃ પિરહતે દેયં િનજં માનસં શ્રાેતવં્ય
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વચના તં જનવચઃ કાય યથાસ્થાનવત્ ।
MSS@8861A@2દાતવ્યં ય તપુઙ્ગવષેુ િનજકં યાયપ્રક યં ધનં શ્રદ્ધયંે
સતતં સતાં સચુિરતશ્રેયસ્કરાેઽયં િવિધઃ॥
MSS@8862@1કતર્વ્યાેઽ યાશ્રયઃ શ્રેયાન્ ફલં ભાગ્યાનુસારતઃ ।
MSS@8862@2નીલક ઠસ્ય ક ઠેઽિપ વાસિુકવાર્યુભક્ષકઃ॥ ૮૮૬૨॥
MSS@8863@1કતર્વ્યાે ભ્રા ષુ નેહાે િવ મતર્વ્યા ગુણેતરાઃ ।
MSS@8863@2સબં ધાે બ ધુ ભઃ શ્રેયાન્ લાેકયાે ભયાેરિપ॥ ૮૮૬૩॥
MSS@8864@1કતર્વ્યાે હૃિદ વતર્તે યિદ તરાેરસ્યાપેકાર તદા મા કાલં ગમયા બુવાહ
સમયે સ ચનૈમ ભાેભરૈઃ ।
MSS@8864@2શીણ પુ પફલે દલે િવગ લતે મૂલે ગતે શુ કતાં ક મૈ િક
િહતમાચિર ય સ પર તાપ તુ તે સ્થાસ્ય ત॥ ૮૮૬૪॥
MSS@8865@1કતાર્ કારિયતા ચવૈ પ્રષેકાે હ્યનુમાેદકઃ ।
MSS@8865@2સકૃતં દુ કૃતં ચવૈ ચ વારઃ સમભા ગનઃ॥ ૮૮૬૫॥
MSS@8866@1કતાર્ કારિયતા ચવૈ યશ્ચવૈમનુમ યતે ।
MSS@8866@2શભંુ વા યિદ વા પાપં તષેામિપ સમં ફલમ્ ।
MSS@8867@1કતાર્ દ્યૂતચ્છલાનાં જતુમયશરણાેદ્દ પનઃ સાેઽ તમાની
કૃ ણાકેશાેત્તર યવ્યપનયનમ ત્ પા ડવા યસ્ય દાસાઃ ।
MSS@8867@2રા દુઃશાસનાદેગુર્ રનજુશતસ્યાઙ્ગરાજસ્ય મતં્ર ક્વા તે દુયાધનાેઽસાૈ
કથયત ન ષા દુ્રષુ્ટમ યાગતાૈ વઃ॥ ૮૮૬૭॥
MSS@8868@1કતુ િત્રલાેચનાદ યાે ન પાથર્િવજયં ક્ષમઃ ।
MSS@8868@2તદથર્ઃ શક્યતે દ્રષંુ્ટ લાેચનદ્વિય ભઃ કથમ્॥ ૮૮૬૮॥
MSS@8869@1કતુર્મકતુ શક્તઃ સકલં જગદેતદ યથાકતુર્મ્ ।
MSS@8869@2ય તં િવહાય રામં કામં મા ધેિહ માનસા ય મન્॥ ૮૮૬૯॥
MSS@8870@1કતુર્ મષ્ટમિનષં્ટ વા કઃ પ્રભુિવિધના િવના ।
MSS@8870@2કતાર્રમ યમારાે ય લાેક તુ ય ત કુ ય ત॥ ૮૮૭૦॥
MSS@8871@1કદર્મવદાત્મવૈભવમ્ ઉ લાસ્ય ચ માનવી ં પ્ર ં સુ ચરમ્ ।
MSS@8871@2તપનાેત્તાપ લુષં્ટ વવપુઃ કૃ વા ગતં સરસા॥ ૮૮૭૧॥
MSS@8872@1કપાર્સબીજમ નાં ચૂણ તૈલને પાચયેત્ ।
MSS@8872@2તને સં યતે પુ પં યવુતીનાં ચરાદ્ ગતમ્॥ ૮૮૭૨॥
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MSS@8872A@1કપાર્સભ મતક્રા સ્થવજ સવ સતં શભુમ્ ।
MSS@8872A@2ગાવેા જગજદેવ ષવજ કૃ ણં તુ િન દતમ્॥
MSS@8873@1કપાર્સા સ્થપ્રચયિન ચતા િનધર્નશ્રાેિત્રયાણાં યષેાં
વાત્યાપ્રિવતતકુટ પ્રાઙ્ગણા તા બભવૂુઃ ।
MSS@8873@2ત સાૈધાનાં પિરસરભુિવ વ પ્રસાદાિદદાની ં
ક્ર ડાયુદ્ધ ચ્છદુરયવુતીહારમુક્તાઃ પત ત॥ ૮૮૭૩॥
MSS@8874@1કપૂર્રં ચ દનં કુષં્ઠ તુલસી સજર્સભંવમ્ ।
MSS@8874@2મુ તં શલારસં ચવૈ ધત્તૂરમગુ તથા॥ ૮૮૭૪॥
MSS@8875@1શફેાલી શતપુ પા ચ સષર્પા તગરં ગુડઃ ।
MSS@8875@2તથા દ્રજટા સવર્મ્ અેતદેકત્ર કારયેત્॥ ૮૮૭૫॥
MSS@1564@1(અનને યાેગરાજેન ધૂિપતા બરભષૂણઃ ।
MSS@1564@2ધૂિપતાઙ્ગ સ્ત્રભવુનં મનજુઃ કુ તે વશમ્॥ ૧૫૬૪॥)

MSS@8876@1કપૂર્ર ઇવ દગ્ધાેઽિપ શ ક્તમાન્ યાે જને જને ।
MSS@8876@2નમાેઽ વવાયર્વીયાર્ય ત મૈ મકરકેતવે॥ ૮૮૭૬॥
MSS@8877@1કપૂર્રગાૈરં ક ણાવતારં સસંારસારં ભજુગે દ્રહારમ્ ।
MSS@8877@2સદા વસ તં હૃદયારિવ દે ભવં ભવાનીસિહતં નમા મ॥ ૮૮૭૭॥
MSS@8878@1કપૂર્રચ દનર ે ધવલં વહ તીમ્ આ યાનચ દનિવલપેનમઙ્ગમઙ્ગમ્ ।
MSS@8878@2અ તગર્તસ્ય દહતી મહતઃ મરાગ્ ેર્ દગ્ધસ્ય સકં્ષયવશાિદવ
ભ મશષેમ્॥ ૮૮૭૮॥
MSS@8879@1કપૂર્રદ્રવશીકરાે કરમહાનીહારમગ્ ા મવ
પ્રત્યગ્રા તફેનપઙ્કપટલીલપેાપેિદગ્ધા મવ ।
MSS@8879@2 વચ્છૈકસ્ફિટકા મવે મજઠર ક્ષપ્તા મવ મા મમાં કુવર્ન્
પાવર્ણશવર્ર પ તરસાવુદ્દામમુદ્દય્ાેતતે॥ ૮૮૭૯॥
MSS@8880@1કપૂર્રધૂ લધવલદુ્ય તપૂરધાૈત- િદઙ્મ ડલે શ શરરાે ચ ષ તસ્ય યનૂઃ ।
MSS@8880@2લીલા શરાઽશકુિનવેશિવશષેકૢ પ્ત- વ્યક્ત તનાેન્ન તરભૂન્નયનાવનાૈ
સા॥ ૮૮૮૦॥
MSS@8880A@1કપૂર્રધૂલીર ચતાલવાલઃ ક તૂિરકાક પતદાેહદશ્રીઃ ।
MSS@8880A@2િહમા બુપૂરૈર ભ ષચ્યમાનઃ પ્રા ચં ગુણં મુ ચ ત િક પલા ડુઃ॥
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MSS@8881@1કપૂર્રધૂલીર ચતાલવાલઃ ક તૂિરકાકુઙુ્કમ લપ્તદેહઃ ।
MSS@8881@2સવુણર્કુ ભૈઃ પિર ષચ્યમાનાે િનજં ગુણં મુ ચ ત િક પલા ડુઃ॥ ૮૮૮૧॥
MSS@8882@1કપૂર્ર તિક કેતક તિક શરદ્રાકાશશાઙ્ક તિક શ્રીચ દ્ર તિક
ચ દન તિક સધુાસારાચ્છપૂર તિક ।
MSS@8882@2કૈલાસ તિક દુગ્ધસાગરલસ વચ્છાચ્છદુ ધ તિક શ્રીશ ભુ તિક
ક તર્ય તવ િવભાે દવ કરે દ્ર તિક॥ ૮૮૮૨॥
MSS@8883@1કપૂર્ર ત સધુાદ્રવ ત કમલાહાસ ત હંસ ત ચ પ્રાલેય ત િહમાલય ત
કરકાસાર ત હાર ત ચ ।
MSS@8883@2ત્રૈલાેક્યાઙ્ગનરઙ્ગલઙ્ ઘમગ તપ્રાગ યસભંાિવત્ આઃ શીતાંશાેઃ
િકરણચ્છટા ઇવ જય ત્યેતિહ ત ક તર્યઃ॥ ૮૮૮૩॥
MSS@8884@1કપૂર્રપૂરચ્છિવવાદિવદ્યા- સવંાવદૂકદ્યુ તશુ ક્તતામ્રે ।
MSS@8884@2ઇ દાૈ પદ્વે ષ તમાેિવતાનં સયૂાદયે રાેિદ ત ચક્રવાક ॥ ૮૮૮૪॥
MSS@8885@1કપૂર્રપૂરતુલનાં કલય ત ક તઃ શ્રીરામચ દ્ર તવ યત્ કવયઃ
કથં તત્ ।
MSS@8885@2 વદ્વિૈરણામ તતરામપક તતાેઽસ્યાઃ સ્યાદ્ ધૂસર વ મ ત તત્ર વયં પ્રતીમઃ
॥ ૮૮૮૫॥
MSS@8886@1કપૂર્રપ્ર તપ થનાે િહમ ગિરગ્રાવાગ્રસઘં ષણઃ
ક્ષીરા ભાેિનિધમ યગભર્જિયનાે ગઙ્ગાૈઘસવકષાઃ ।
MSS@8886@2 વચ્છ દં હિરચ દનદુ્ય તતુદઃ કુ દે દુસવંાિદનસ્
તસ્યાસન્નરિવ દક દ ચયાેઽનેકે ગુણાઃ કેચન॥ ૮૮૮૬॥
MSS@8887@1કપૂર્રભ લાતકશઙ્ખચૂણ ક્ષારાે યવાનાં સમનઃ શલશ્ચ ।
MSS@8887@2તૈલં િવપક્વં હિરતાલ મશ્રં િનમૂર્લલાેમાિન કરાે ત સદ્યઃ॥ ૮૮૮૭॥
MSS@8888@1કપૂર્ર મશ્રસહુે ડદુગ્ધલપેેન યતે ।
MSS@8888@2શફેસાે મહતી દ્ધઃ કિઠનસ્ત્રીસખુાવહા॥ ૮૮૮૮॥
MSS@8889@1કપૂર્ર મશ્રેણ ચ ક ટકાર - બી ેદ્ભવનેવૈ રસને લપ્તમ્ ।
MSS@8889@2 લઙ્ગં રતે દ્રાવકરં વધનૂાં સં યતેઽત્ય તસખુાવહં ચ॥ ૮૮૮૯॥
MSS@8890@1કપૂર્ર રે પિરમલ તવ મિદતસ્ય શ્રીખ ડ રે પિરમલ તવ ઘ ષતસ્ય ।
MSS@8890@2રે કાકતુ ડ તવ વિહ્નગતસ્ય ગ ધઃ ક તૂિરકા વયમથાિધતગ ધદષૃ્ટા
॥ ૮૮૯૦॥
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MSS@8891@1કપૂર્રવ તિરવ લાેચનતાપહ ત્રી ફુ લા બુજસ્ર ગવ ક ઠસખુૈકહેતુઃ ।
MSS@8891@2ચેતશ્ચમ કૃ તપદં કિવતવે ર યા ન યા નર ભરમર વ િહ સા િવરેજે
॥ ૮૮૯૧॥
MSS@8892@1કપૂર્રાદિપ કૈરવાદિપ દલ કુ દાદિપ વણર્દ - ક લાેલાદિપ કેતકાદિપ
લલ કા તાદગૃ તાદિપ ।
MSS@8892@2દૂરાને્મુક્તકલઙ્કશકંર શરઃશીતાંશખુ ડાદિપ શ્વેતા ભ તવ
ક ત ભધર્વ લતા સપ્તાણર્વા મેિદની॥ ૮૮૯૨॥
MSS@8893@1કપૂર્રા બુિનષેકભા જ સરસરૈ ભાે જનીનાં દલૈર્ આ તીણઽિપ
િવવતર્માનવપુષાેઃ સ્ર તસ્ર જ સ્ર તરે ।
MSS@8893@2મ દાને્મષેદશૃઃે િકમ યદભવ સા કા યવસ્થા તયાેર્ યસ્યાં
ચ દનચ દ્રચ પકદલશ્રે યાિદ વહ્ન યતે॥ ૮૮૯૩॥
MSS@8894@1કપૂર્રાિયતસકૈતાય શ શરક્ષાેદાયમાનાતપ- વ્યૂહાય
વ્યજનાિનલાિયતમહાઝ ઝામ દં્રહસે ।
MSS@8894@2અ મૈ ત વ િનદાઘવાસરવયાેમ યા ભસારક્રમાે- સાહાત્યુ સવસાહસાય
મહતે સાૈહાદર્મીહામહે॥ ૮૮૯૪॥
MSS@8895@1કપૂર્ર ય ત ભૂમાૈ સર સ સરભસં કૈરવીય ત ગઙ્ગા- ક લાેલીય ત
નાકે િદ શ િદ શ પિરતઃ કેતક ય ત િક ચ ।
MSS@8895@2હંસીય ત્ય તિરક્ષે કમલદલદશૃાં માૈ ક્તક ય ત ક ઠે
શકુ્તીય ય બુરાશાૈ િવશદિવસ ચાે ર મયઃ શીતર મેઃ॥ ૮૮૯૫॥
MSS@8896@1કપૂર્રેણ સ્થલિવરચના કુઙુ્કમનેાલવાલં મા વીકાિન પ્ર તિદનપયઃ
પ ચબાણઃ કૃષાણઃ ।
MSS@8896@2તત્રાે પન્ના યિદ િકલ ભવેત્ કા ચની કાિપ વ લી સા ચેદસ્યાઃ િકમિપ
લભતે સભુ્રવુઃ સાૈકુમાયર્મ્॥ ૮૮૯૬॥
MSS@8897@1કપૂર્રૈઃ િકમપૂિર િક મલયજૈરાલેિપ િક પારદૈર્ અક્ષા લ સ્ફિટકાપેલૈઃ
િકમઘિટ દ્યાવા થવ્યાવેર્પુઃ ।
MSS@8897@2અેતત્ તકર્ય કૈરવક્લમહરે શ ◌ૃઙ્ગારદ ક્ષાગુરાૈ િદક્કા તામુકુરે
ચકાેરસહૃુિદ પ્રાૈઢે તષુાર વ ષ॥ ૮૮૯૭॥
MSS@8898@1કપૂર્રૈિરવ પારદૈિરવ સધુાસ્ય દૈિરવા લાિવતે તે હ ત િદવાિપ દેવ
કકુભાં ગભ ભવ ક ત ભઃ ।
MSS@8898@2 વાઙ્ગે કવચં િનબ ય શરિધ કૃ વા પુરાે માધવં કામઃ
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કૈરવબા ધવાેદયિધયા ધુ વન્ ધનુધાર્વ ત॥ ૮૮૯૮॥
MSS@8899@1કમર્ ખ વહ કતર્વં્ય તનેા મત્રકશર્ન ।
MSS@8899@2અકમાર્ણાે િહ વ ત સ્થાવરા નેતરે જનાઃ॥ ૮૮૯૯॥
MSS@8900@1કમર્ ચાત્મિહતં કાય તી ણં વા યિદ વા દુ ।
MSS@8900@2ગ્રસ્યતેઽકમર્શીલ તુ સદાનથરિકચનઃ॥ ૮૯૦૦॥
MSS@8901@1કમર્ ચવૈ િહ સવષાં કારણાનાં પ્રયાજેકમ્ ।
MSS@8901@2શ્રેયઃપાપીયસાં ચાત્ર ફલં ભવ ત કમર્ણામ્॥ ૮૯૦૧॥
MSS@8902@1કમર્જ યશર રેષુ રાેમાઃ શાર રમાનસાઃ ।
MSS@8902@2શરા ઇવ પત તીહ િવમુક્તા દૃઢધ વ ભઃ॥ ૮૯૦૨॥
MSS@8903@1કમર્ ઃ પ્રભવ ત્યેવ યથાકાલમપુદ્રવાઃ ।
MSS@8903@2અેતત્તુ કષં્ટ યચ્છત્રુઃ કતાર્હ મ ત મ યતે॥ ૮૯૦૩॥
MSS@8903A@1કમર્ વં ચ સં શ્લષં્ટ પિરજ્ઞાતાત્મિનશ્ચયઃ ।
MSS@8903A@2િવ ભન્નીકુ તે સાધુઃ સામાિયકશલાકયા॥
MSS@8904@1કમર્જ્ઞાનં ચ માેક્ષાય કમર્ યથાઽિધકાિરતા ।
MSS@8904@2અતાેઽથનવૈ કૈવલ્યં ન કૈવલ્યને લ યતે॥ ૮૯૦૪॥
MSS@8905@1કમર્ણઃ ફલિન ર્ ત્ત વયમશ્ના ત કારકઃ ।
MSS@8905@2પ્રત્યકં્ષ દૃ યતે લાેકે કૃતસ્યા યકૃતસ્ય ચ॥ ૮૯૦૫॥
MSS@8906@1કમર્ણઃ સચંયાત્ વગર્નરકાૈ માેક્ષબ ધને ।
MSS@8906@2કમર્ણાે જ્ઞાયતે જ તુબ િદવ નવાઙુ્કરઃ॥ ૮૯૦૬॥
MSS@8907@1કમર્ણઃ સકૃુતસ્યાહુઃ સા વકં િનમર્લં ફલમ્ ।
MSS@8907@2રજસ તુ ફલં દુઃખમ્ અજ્ઞાનં તમસઃ ફલમ્॥ ૮૯૦૭॥
MSS@8908@1સ વાત્ સં યતે જ્ઞાનં રજસાે લાેભ અેવ ચ ।
MSS@8908@2પ્રમાદમાેહાૈ તમસાે ભવતાેઽજ્ઞાનમવે ચ॥ ૮૯૦૮॥
MSS@8909@1કમર્ણાં તુ પ્રશ તાનામ્ અનુષ્ઠાનં સખુાવહમ્ ।
MSS@8909@2તષેામવેાનનુષ્ઠાનં પશ્ચાત્ તાપકરં મહત્॥ ૮૯૦૯॥
MSS@8910@1કમર્ણાચિરતં પવૂ સદ્ ભરાચિરતં ચ યત્ ।
MSS@8910@2તદેવાસ્થાય માેદ તે દા તાઃ શમપરાયણાઃ॥ ૮૯૧૦॥
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MSS@8911@1કમર્ણા યતે જ તુઃ કમર્ણવૈ િવલીયતે ।
MSS@8911@2સખંુ દુઃખં ભયં ક્ષેમં કમર્ણવૈા ભપદ્યતે॥ ૮૯૧૧॥
MSS@8912@1અ ત ચેદ શ્વરઃ ક શ્ચત્ ફલ ય યકમર્ણામ્ ।
MSS@8912@2કતાર્રં ભજતે સાેઽિપ ન હ્યકતુર્ઃ પ્રભુિહ સઃ॥ ૮૯૧૨॥
MSS@8913@1કમર્ણા તક્ષકારેણ મનુ યાે યત્તુ પુિત્રકા ।
MSS@8913@2વાસનાર જુમાકૃ ય સવંકમર્સુ ચાેિદતઃ॥ ૮૯૧૩॥
MSS@8913A@1કમર્ણા બ યતે જ તુિવદ્યયા તુ પ્રમુચ્યતે ।
MSS@8913A@2ત માત્ કમર્ ન કુવર્ ત યતયઃ પારદ શનઃ॥
MSS@8914@1કમર્ણા બા યતે બુ દ્ધબુર્દ્ યા કમર્ ન બા યતે ।
MSS@8914@2સબુુ દ્ધરિપ યદ્ રામાે હૈમં હિરણમ વગાત્॥ ૮૯૧૪॥
MSS@8915@1કમર્ણા મનસા વાચા યત્નાદ્ધમ સમાચરેત્ ।
MSS@8915@2અ વગ્ય લાેકિવ દ્વષં્ટ ધ યર્મ યાચરેન્ ન તુ॥ ૮૯૧૫॥
MSS@8916@1કમર્ણા મનસા વાચા યદભી ણં િનષવેતે ।
MSS@8916@2તદેવાપહરત્યેનં ત માત્ કલ્યાણમાચરેત્॥ ૮૯૧૬॥
MSS@8916A@1કમર્ણા મનસા વાચા સવર્ભૂતષેુ સવર્દા ।
MSS@8916A@2અક્લેશજનનં પ્રાેક્તં વિહસા પરમ ષ ભઃ॥
MSS@8917@1કમર્ણા મષ્ટદુષ્ટાનાં યતે ફલસકં્ષયઃ ।
MSS@8917@2ચેતસાેઽથર્કષાય વાદ્ યત્ર સા ઘ્વ ત ચ્યતે॥ ૮૯૧૭॥
MSS@8917A@1કમર્ણા માેહનીયને માેિહતં સકલં જગત્ ।
MSS@8917A@2ધ યા માેહં સમુ સાયર્ તપસ્ય ત મહાિધયઃ॥
MSS@8918@1કમર્ણા યને તનેેહ દુના દા ણને વા ।
MSS@8918@2ઉદ્ધરેદ્ દ નમાત્માનં સમથા ધમર્માચરેત્॥ ૮૯૧૮॥
MSS@8919@1કમર્ણા રિહતં જ્ઞાનં પઙ્ગનુા સદશૃં ભવેત્ ।
MSS@8919@2ન તને પ્રા યતે િક ચત્ ન ચ િક ચત્ પ્રસા યતે॥ ૮૯૧૯॥
MSS@8920@1અેવં જ્ઞાનને હીનં યત્ કમાર્ ધને સમં તમ્ ।
MSS@8920@2માગા વા માગર્લકં્ષ્ય વા નવૈ તસ્ય પ્રતીયતે॥ ૮૯૨૦॥
MSS@8921@1કમર્ણા મનસા વાચા કતર્વં્ય કમર્ કુવર્તઃ ।
MSS@8921@2ત માદેવેષ્ટસં સ દ્ધશ્ચતુરસ્રા પ્ર યતે॥ ૮૯૨૧॥
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MSS@8922@1કમર્ણવૈ િહ સં સ દ્ધમ્ આ સ્થતા જનકાદયઃ ।
MSS@8922@2લાેકસગં્રહમવેાિપ સ પ યન્ કતુર્મહર્ સ॥ ૮૯૨૨॥
MSS@8923@1કમર્ણાેઽિપ પ્રધાન વં િક કુવર્ ત શભુા ગ્રહાઃ ।
MSS@8923@2વ સષ્ઠદત્તલગ્ ેઽિપ નક દુઃખભા ગની॥ ૮૯૨૩॥
MSS@8924@1કમર્ણાે યસ્ય યઃ કાલઃ ત કાલવ્યાિપની ત થઃ ।
MSS@8924@2તયા કમાર્ ણ કુવ ત હ્ર ાસ દ્ધ ન કારયેત્॥ ૮૯૨૪॥
MSS@8925@1કમર્ણાે િહ પ્રધાનને બુ દ્ધના િક પ્રયાજેનમ્ ।
MSS@8925@2પાષાણસ્ય કુતાે બુ દ્ધ તતાે દેવાે ભિવ ય ત॥ ૮૯૨૫॥
MSS@8926@1કમર્ણાે હ્યિપ બાેદ્ધવ્યં બાેદ્ધવ્યં ચ િવકમર્ણઃ ।
MSS@8926@2અકમર્ણશ્ચ બાેદ્ધવ્યં ગહના કમર્ણાે ગ તઃ॥ ૮૯૨૬॥
MSS@8927@1કમર્ યકમર્ યઃ પ યેદ્ અકમર્ ણ ચ કમર્ યઃ ।
MSS@8927@2સ બુ દ્ધમાન્ મનુ યષેુ સ યુક્તઃ કૃ નકમર્કૃત્॥ ૮૯૨૭॥
MSS@8928@1કમર્ યકમર્િવિધરેષ યદાચર ત કમાર્ ણ તત્તદનુબ ધ જહાસયે ત ।
MSS@8928@2સતં્ય તથા ય ભનવાે ભિવતા ન બ ધઃ પ્રાચીનબ ધહરણે ક ઇવા યપુાયઃ
॥ ૮૯૨૮॥
MSS@8929@1કમર્ યકાેિવદાઃ ત ધા મખૂાર્ઃ પ ડતમાિનનઃ ।
MSS@8929@2વદ ત ચાટુકાન્ મૂઢા યયા મા વ્યા ગરાે સકુાઃ॥ ૮૯૨૯॥
MSS@8930@1કમર્ યવેાિધકાર તે મા ફલષેુ કદાચન ।
MSS@8930@2મા કમર્ફલહેતુભૂર્માર્ તે સઙ્ગાેઽ વકમર્ ણ॥ ૮૯૩૦॥
MSS@8931@1કમર્ ત્યજેમ યિદ નનૂમધઃ પતેમ યદ્યાચરેમ ન કદાિપ ભવં તરેમ ।
MSS@8931@2કમર્ ત્યજેિદ ત ચરેિદ ત ચ પ્ર ત્તા ભાવને કેન િનગમા ઇ ત ન પ્રતીમઃ
॥ ૮૯૩૧॥
MSS@8932@1કમર્દાયાદવ લાેકઃ કમર્સબં ધલક્ષણઃ ।
MSS@8932@2કમાર્ ણ ચાેદય તીહ યથા યાે યં તથા વયમ્॥ ૮૯૩૨॥
MSS@8933@1કમર્બ્રહ્મિવચારણાં િવજહતાે ભાેગાપવગર્પ્રદાં ઘાષેં કંચન
ક ઠશાષેફલકં કુવર્ ત્યમી તાિકકાઃ ।
MSS@8933@2પ્રત્યકં્ષ ન પનુા ત નાપહરતે પાપાિન પીલુચ્છટા વ્ય પ્તનાર્વ ત નવૈ
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પાત્યનુ મ તના પક્ષતા રક્ષ ત॥ ૮૯૩૩॥
MSS@8934@1કમર્ ભઃ વૈરવાપ્તસ્ય જન્મનઃ િપતરાૈ યથા ।
MSS@8934@2રાજ્ઞં તથા યે રાજ્યસ્ય પ્ર ત્તાવવે કારણમ્॥ ૮૯૩૪॥
MSS@8935@1કમર્ભૂ મ મમાં પ્રા ય કતર્વં્ય કમર્ યચ્છુભમ્ ।
MSS@8935@2અ ગ્ વાર્યુશ્ચ સાેમશ્ચ કમર્ણાં ફલભા ગનઃ॥ ૮૯૩૫॥
MSS@8936@1કમર્ભૂ મિરયં બ્રહ્મન્ ફલભૂ મરસાૈ મતા ।
MSS@8936@2ઇહ યત્ િક્રયતે કમર્ તત્ પરત્રાપેભજુ્યતે॥ ૮૯૩૬॥
MSS@8937@1કમર્ લાેકિવ દં્ધ તુ કુવાર્ણં ક્ષણદાચર ।
MSS@8937@2તી ણં સવર્જનાે હ ત સપ દુષ્ટ મવાગતમ્॥ ૮૯૩૭॥
MSS@8938@1કમર્ સવાત્તમં િક મે કરણીયં ભવેિદ ત ।
MSS@8938@2માનવઃ પ્રભવેદ્ વેત્તું લ વા સ્થૈય શમં તથા॥ ૮૯૩૮॥
MSS@8939@1કમાર્ ણ જન્મા તરસં ચતાિન મહા ત િવજ્ઞાનમહાહુતાશે ।
MSS@8939@2સવાર્ ણ દગ્ધાિન ભવ ત સદ્યાે મહાનલસ્યા ત િકમાદ્રર્ભાવઃ॥ ૮૯૩૯॥
MSS@8940@1કમાર્ ણ બધ્ન ત શભુાશભુાિન કતાર્ત્રમાપૈાિધકમવે વમ્ ।
MSS@8940@2પરં ન ત સા ક્ષણમ તદાષેમ્ આભીરમદ્યાત્ િકમજે શયાને॥ ૮૯૪૦॥
MSS@8941@1કમાર્ ણ યાિન લાેકે દુઃખિન મત્તાિન લ જનીયાિન ।
MSS@8941@2સવાર્ ણ તાિન કુ તે જઠરનરે દ્રસ્ય વશ મતાે જ તુઃ॥ ૮૯૪૧॥
MSS@8941A@1કમાર્ ણ સવાર્ ણ ચ માેહનીયે દુઃખાિન સવાર્ ણ દિરદ્રતાયામ્ ।
MSS@8941A@2પાપાિન સવાર્ ણ ચ ચાૈયર્ભાવે દાષેા અશષેા અ તે ભવ ત॥
MSS@8942@1કમાર્ યારભમાણાનાં દુઃખહત્યૈ સખુાય ચ ।
MSS@8942@2પ યેત્ પાકિવપયાર્સં મથનુીચાિરણાં ણામ્॥ ૮૯૪૨॥
MSS@8943@1કમાર્િનષં્ટ િવધત્તે ભવ ત પરવશાે લ જતે નાે જનાનાં ધમાર્ધમા
ન વે ત્ત ત્યજ ત ગુ કુલં સવેતે નીચલાેકમ્ ।
MSS@8943@2ભૂ વા પ્રાજ્ઞઃ કુલીનઃ પ્ર થત થુગુણાે માનનીયાે બુધાેઽિપ ગ્ર તાે
યનેાત્ર દેહી નુદ મદનિરપું વ તં બુઃખદક્ષમ્॥ ૮૯૪૩॥
MSS@8943A@1કમાર્નુભાવદુઃ ખત અેવં માેહા ધકારગહનવ ત ।
MSS@8943A@2અ ધ ઇવ દુગર્માગ ભ્રમ ત િહ સસંારકા તારે॥
MSS@8944@1કમાર્નુમેયાઃ સવર્ત્ર પરાેક્ષગુણ ત્તયઃ ।
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MSS@8944@2ત માત્ પરાેક્ષ ત્તીનાં ફલૈઃ કમર્ િવભાવયેત્॥ ૮૯૪૪॥
MSS@8945@1કમાર્ યજન્મિન કૃતં સદસચ્ચ દૈવં તત્ કેવલં ભવ ત જન્મિન
સ કુલાદ્યે ।
MSS@8945@2બાલ્યાત્ પરં િવનયસાૈષ્ઠવપાત્રતાિપ પુંદૈવ કૃ ષવિદત્યત ઉદ્યમેત
॥ ૮૯૪૫॥
MSS@8946@1કમાર્પરાધાત્ સ વાનાં િવનાશે સમપુ સ્થતે ।
MSS@8946@2અનયાે નય પેણ બુ દ્ધમાક્ર ય તષ્ઠ ત॥ ૮૯૪૬॥
MSS@8947@1કમાર્યતં્ત ફલં પુંસાં બુ દ્ધઃ કમાર્નુસાિરણી ।
MSS@8947@2તથાિપ સિુધયા ભાવ્યં સિુવચાયવ કુવર્તા॥ ૮૯૪૭॥
MSS@8948@1કમાર્ર યં દહ ત શ ખવન્મા વ પા ત દુઃખાત્ સ યગ્રી ત વદ ત
ગુ વત્ વા મવદ્ યદ્ બભ ત ।
MSS@8948@2ત વાત વપ્રકટનપટુઃ પષ્ટમા ાે ત પૂતં તત્ સજં્ઞાનં
િવગ લતમલં જ્ઞાનદાનને મત્યર્ઃ॥ ૮૯૪૮॥
MSS@8949@1કમ દ્રયા ણ સયં ય યઆ તે મનસા મરન્ ।
MSS@8949@2ઇ દ્રયાથાર્ન્ િવમૂઢાત્મા મ યાચારઃ સ ઉચ્યતે॥ ૮૯૪૯॥
MSS@8950@1યિ વ દ્રયા ણ મનસા િનય યારભતેઽજુર્ન ।
MSS@8950@2કમ દ્રયૈઃ કમર્યાેગમ્ અસક્તઃ સ િવ શ યતે॥ ૮૯૫૦॥
MSS@8950A@1કમ ધનં યદજ્ઞાનાત્ સં ચતં જન્મકાનને ।
MSS@8950A@2ઉપવાસ શખી સવ તદ્ભ મીકુ તે ક્ષણાત્॥
MSS@8950B@1કમ ધનં સમા શ્રત્ય દૃઢા સદ્ભાવનાહુ તઃ ।
MSS@8950B@2ધમર્ યાના ગ્ ના કાયાર્ દ ક્ષતનેા ગ્ કાિરકા॥
MSS@8951@1કમવ કારણં ચાત્ર સગુ ત દુગર્ ત પ્ર ત ।
MSS@8951@2કમવ પ્રાક્તનમિપ ક્ષણં િક કાેઽ ત ચાિક્રયઃ॥ ૮૯૫૧॥
MSS@8952@1કમા ક્તનમર્િનમાર્ણૈઃ પ્રાતઃ પ્રાતઃ પ્રધાવતામ્ ।
MSS@8952@2ધનં ધનં પ્રલપતાં િનધનં િવ તં ણામ્॥ ૮૯૫૨॥
MSS@8952A@1કમાદયાદ્ ભવગ તર્ ભવગ તમૂલા શર રિન ર્ ત્તઃ ।
MSS@8952A@2દેહાિદ દ્રયિવષયા િવષયિન મત્તે ચ સખુદુઃખે॥
MSS@8953@1કાયર્સ્ય િનઃસશંયમાત્મહેતાેઃ સ પતાં હેતુ ભર યપુેત્ય ।
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MSS@8953@2દુઃખસ્ય કાય સખુમામન તઃ વનેવૈ વાક્યને હતા વરાકાઃ॥ ૮૯૫૩॥
MSS@8954@1કષર્ણા વષેણે યાતુઃ તં જલદ ષ્ટયે ।
MSS@8954@2હેમાિદભષૂણે નવ્યે િવ તે ભષૂણાપ્તયે॥ ૮૯૫૪॥
MSS@8955@1કષર્ ત વપ ત લનુીતે દ વ્ય ત સીવ્ય ત પનુા ત વયતે ચ ।
MSS@8955@2િવદધા ત િક ન કૃતં્ય જઠરાનલશા તયે તનુમાન્॥ ૮૯૫૫॥
MSS@8956@1કષર્દ્ ભઃ સચયા ચલાન તરસાત્ કુવર્દ્ ભરા લઙ્ગનં ગ્ હ્ણાનૈઃ
કચમા લખદ્ ભરધરં િવદ્રાવયદ્ ભઃ કુચાૈ ।
MSS@8956@2પ્રત્યક્ષેઽિપ ક લઙ્ગમ ડલપતેર તઃપુરાણામહાે િધક્કષં્ટ
િવટપૈિવટૈિરવ વને િક નામ નાચે ષ્ટતમ્॥ ૮૯૫૬॥
MSS@8957@1કલં કમુક્તં તનુમ યના મકા તનદ્વયી ચ વદતૃે ન હ ત્યતઃ ।
MSS@8957@2ન યા ત ભૂતં ગણને ભવન્મખુે કલઙ્કમુક્તં તનુમ યના મકા॥ ૮૯૫૭॥
MSS@8958@1કલક ઠ ગણા વાદ્યે કામસ્યાસે્ત્ર િન ઙુ્કરે ।
MSS@8958@2િન બ ત્ત ભ દ્ગદ ણ ન ચૂતઃ પિરત યતે॥ ૮૯૫૮॥
MSS@8959@1કલકલમપરા મુધા િવધાય ક્ષ ત તલકાન્ નયના તમાસસાદ ।
MSS@8959@2અવતર ત ગીદશૃાં તીયં મન સજચ પાયદશર્નષેુ॥ ૮૯૫૯॥
MSS@8960@1કલકાેિકલનાદિવવાદબલદ્- ભ્રમરાવ લલાેલરસાલદુ્રમ- ।
MSS@8960@2ક્રમમાલ તકાિદકદ બલસત્- કુસમુાગમમાેદમનાજેશરૈઃ॥ ૮૯૬૦॥
MSS@8961@1પિરપીિડતયા િવધુસા દ્રકલા- કમલાકરચ પકસગંદધત-્ ।
MSS@8961@2પવનૈરનુ ચ તતયા પ્રય સા સ ખ સ પ્ર ત િક િક્રયતેઽબલયા॥ ૮૯૬૧॥
MSS@8962@1કલક્વ ણતગભણ ક ઠેનાઘૂ ણતેક્ષણઃ ।
MSS@8962@2પારાવતઃ પિરભ્ર ય િરરંસશુ્ચુ બ ત પ્રયામ્॥ ૮૯૬૨॥
MSS@8963@1કલક્વાણે વીણે િવરમ ર ણતાત્ કાેિકલ સખે સખેદાે માભૂ વં દુ્રિહણિવિહત તે
પિરભવઃ ।
MSS@8963@2સધુે મુ ચ પધાર્મધરમધુસસંગર્સરસાઃ સુ્ફટ ત્યેતા વાચઃ િકમિપ
કમનીયા ગદશૃઃ॥ ૮૯૬૩॥
MSS@8964@1કલઙ્કદાશાે ગગના બુરાશાૈ પ્રસાયર્ ચ દ્રાતપત તુ લમ્ ।
MSS@8964@2લગ્ ાેડુમીનાં લઘુ સં જઘ્ શ્ ચ દ્ર લવસ્થશ્ચરમા ધમે ત
॥ ૮૯૬૪॥
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MSS@8965@1કલઙ્કય ત સન્માગર્જુષઃ પિરભવ ત્યલમ્ ।
MSS@8965@2વાત્યા ઇવા તચપલાઃ સ્ત્રયાે ભૂિરર ે તાઃ॥ ૮૯૬૫॥
MSS@8966@1તત્ તાસુ ન પ્રસક્તવં્ય ધીરસ વૈઃ સબુુ દ્ધ ભઃ ।
MSS@8966@2શીલમ યસનીયં તુ વીતરાગપદાપ્તયે॥ ૮૯૬૬॥
MSS@8967@1કલઙ્કહીનઃ ક્ષયદાષેશૂ યઃ સદા િન ત્ત તમસાે ભયાચ્ચ ।
MSS@8967@2બતાભિવ યદ્ દ્વજનાયકાેઽિપ તદાિપ મ યે ન તવાનનાભમ્॥ ૮૯૬૭॥
MSS@8968@1કલિઙ્કનઃ પ્રયે દાષેાકરસ્ય ચ જડસ્ય ચ ।
MSS@8968@2ન તુ શ ક્તિર દાે તે મખુને પ્ર તગ જતુમ્॥ ૮૯૬૮॥
MSS@8969@1કલિઙ્કિન જલે ક્વાિપ સાૈરં પ્ર તફલન્ મહઃ ।
MSS@8969@2તમાેઽપહ વં તનુતે સ દ્ધ ચ િદને િદને॥ ૮૯૬૯॥
MSS@8970@1કલઙ્ક િનઃશઙં્ક પિરતપતુ શીતદ્યુ તરસાૈ ભજુઙ્ગવ્યાસઙ્ગીવમતુ
ગરલં ચ દનરસઃ ।
MSS@8970@2 વયં દગ્ધાે દાહં િવતરતુ મનાેભૂરિપ શં જગ પ્રાણ
પ્રાણાનપહર સ િક તે સમુ ચતમ્॥ ૮૯૭૦॥
MSS@8970A@1કલઙે્કન યથા ચ દ્રઃ ક્ષારેણ લવણા બુિધઃ ।
MSS@8970A@2કલહેન તથા ભા ત જ્ઞાનવાનાિપ માનવઃ॥
MSS@8971@1કલતં્ર ષ્ઠતઃ કૃ વા રમતે યઃ પર સ્ત્રયઃ ।
MSS@8971@2અધમર્શ્ચાપદ તસ્ય સદ્યઃ ફલ ત િનત્યશઃ॥ ૮૯૭૧॥
MSS@8972@1કલત્ર ચ તાકુ ચતસ્ય પુંસઃ શ્રુતં ચ શીલં ચ ગુણાશ્ચ સવ ।
MSS@8972@2અપક્વકુ ભે િનિહતા ઇવાપઃ પ્રયા ત દેહેન સમં િવનાશમ્॥ ૮૯૭૨॥
MSS@8973@1કલત્રિન દાગુ ણા િકલવૈમ્ અ યાહતં ક તિવપયર્યેણ ।
MSS@8973@2અયાેઘનનેાય ઇવા ભતપ્તં વૈદેિહબ ધાેહૃર્દયં િવદદ્રે॥ ૮૯૭૩॥
MSS@8974@1કલત્રપુત્રાિદિન મત્તતઃ ક્દ ચદ્ િવિન દ્ય પે િવિહતેઽિપ કમર્ ણ ।
MSS@8974@2ઇદં કૃતં કમર્ િવિન દતં સતાં મયે ત ભવ્યશ્ચિકતાે િવિન દ ત
॥ ૮૯૭૪॥
MSS@8975@1કલત્રભારેણ િવલાેલનીિવના ગલદ્દકૂુલ તનશા લનાેરસા ।
MSS@8975@2વ લવ્યપાયસુ્ફટરાેમરા જના િનરાયત વાદુદરેણ તા યતા॥ ૮૯૭૫॥
MSS@8976@1િવલ બમાનાકુલકેશપાશયા કયા ચદાિવ કૃતબાહુમૂલયા ।
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MSS@8976@2ત પ્રસનૂા યપિદ ય સાદરં મનાેિધનાથસ્ય મનઃ સમાદદે॥ ૮૯૭૬॥
MSS@8977@1કલત્રમાત્મા સહૃુદાે ધનાિન થા ભવ તીહ િનમષેમાત્રાત્ ।
MSS@8977@2મુહુમુર્હુશ્ચાકુ લતાિન તાિન ત માન્ ન િવદ્વાન તિવગ્રહી સ્યાત્॥ ૮૯૭૭॥
MSS@8977A@1કલત્રહરણલે્કશાત્ ખન્નાનામાત્મન તનાૈ ।
MSS@8977A@2ધતુર્મુ સકુતા નષ્ટેઃ સદુશૃાં સિુધયા મવ॥
MSS@8978@1કલભ તવા તકમાગતમ્ અ લમેતં મા કદા યવજ્ઞાસીઃ ।
MSS@8978@2અિપ દાનસુ દરાણાં દ્વપધુયાર્ણામયં શરાેધાયર્ઃ॥ ૮૯૭૮॥
MSS@8979@1કલમાક્રા તિવશ્વસ્ય મષીકૃ ણસ્ય ભાે ગનઃ ।
MSS@8979@2આસન્નબ ધનસ્યા તે િદિવરસ્ય ધનને િકમ્॥ ૮૯૭૯॥
MSS@8980@1કલમં ફલભારા તગુ મૂધર્તયા શનૈઃ ।
MSS@8980@2િવનામા તકાેદ્ભૂતં સમાઘ્રાતુ મવાે પલમ્॥ ૮૯૮૦॥
MSS@8980A@1કલમધુરરક્તક ઠ શયને મિદરાલસા સમદના ચ ।
MSS@8980A@2વક્ત્રાપરવક્ત્રા યામ્ ઉપ તષ્ઠતુ વારમખુ્યા વામ્॥
MSS@8981@1કલમાઃ પાકિવનમ્રા મૂલતલાઘ્રાતસરુ ભક હારાઃ ।
MSS@8981@2પવનાક પત શરસઃ પ્રાયઃ કુવર્ ત પિરમલશ્લાઘામ્॥ ૮૯૮૧॥
MSS@8982@1કલમા તિનગર્તમષી- બ દુવ્યાજેન સા જનાશ્રુકણા ।
MSS@8982@2કાયસ્થલુ ઠ્યમાના રાેિદ ત ખન્નવે રાજશ્રીઃ॥ ૮૯૮૨॥
MSS@8983@1કલય કમલમ મિન્નત્યુદ યર્ સ્થતાનાં પ્ર તફ લતમખુષેુ
ય તહ તારિવ દાઃ ।
MSS@8983@2સ્ફિટકિવિપનમ યે મા ણકપ્રેયસીનાં િન તહ સતપાતં્ર યત્ર યાતા
યવુાનઃ॥ ૮૯૮૩॥
MSS@8984@1કલય ત કમલાપેમાનમ ણાેઃ પ્રથય ત વા ચ સધુારસસ્ય સા યમ્ ।
MSS@8984@2સ ખ કથય િકમાચરા મ કા તે સમજિન તત્ર સિહ તવૈ દાષેઃ॥ ૮૯૮૪॥
MSS@8985@1કલય ત િક ન સદા ફલતાં બહુફલતાં ચ સ ક્ષઃ ।
MSS@8985@2યસ્ય પરાપેકૃતાૈ ક શ્ચન્ ન સપક્ષાેઽિપ િવપક્ષઃ॥ ૮૯૮૫॥
MSS@8986@1કલય ત કુવલયમાલા- લ લતં કુિટલઃ કટાક્ષિવક્ષપેઃ ।
MSS@8986@2અધરઃ િકસલયલીલા- માનનમસ્યાઃ કલાિનિધિવલાસમ્॥ ૮૯૮૬॥
MSS@8987@1કલય ત મમ ચેત ત પમઙ્ગારક પં વલય ત મમ ગાતં્ર ચ દનં
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ચ દ્રકશ્ચ ।
MSS@8987@2 તરય ત મમ નતે્રે માેહજન્મા ધકારાે િવકૃતબહુિવકારં મન્મથાે માં
દુનાે ત॥ ૮૯૮૭॥
MSS@8988@1કલયતુ હંસિવલાસગ ત સ બકઃ સર સ વરાકઃ ।
MSS@8988@2નીરક્ષીરિવવેકિવધાૈ તસ્ય કુતઃ પિરપાકઃ॥ ૮૯૮૮॥
MSS@8989@1કલય વલયં ધ મ લેઽ મિન્નવેશય મ લકાં રચય સચયં
મુક્તાહારં િવભષૂય સ વરમ્ ।
MSS@8989@2 ગમદમષીપત્રાલપંે કુ વ કપાેલયાેઃ સહચિર સમાયાતઃ પ્રાતઃ
સ તે હૃદય પ્રયઃ॥ ૮૯૮૯॥
MSS@8990@1કલય સ વયસ્ય ક માત્ વં ચરં ભારતીશાસ્ત્રમ્ ।
MSS@8990@2અત્રાેઽ ક્તપ્રત્યુક્તાૈ કલય મથાે ભૂિરશસ્ત્રપાતરણમ્॥ ૮૯૯૦॥
MSS@8991@1કલયા તષુારિકરણસ્ય પુરઃ પિરમ દ ભન્ન ત મરાૈઘજટમ્ ।
MSS@8991@2ક્ષણમ યપદ્યત જનનૈર્ ષા ગગનં ગણાિધપ તમૂ તિર ત॥ ૮૯૯૧॥
MSS@8992@1કલયાત્ર પ્રકા યં ચેત્ િક ચદ્વા િદવ્ય વને ।
MSS@8992@2તસ્યામિપ પ્રકાશા સ્યાદ્ િવશાલા શા ત વલા॥ ૮૯૯૨॥
MSS@8992A@1કલયે િકસલયમધરં શઙે્ક પઙે્ક હં કરદ્વ દ્વમ્ ।
MSS@8992A@2મ યે મન સજવતંે્ર ગાતં્ર નતે્રૈકમાેહનં ત વ્યાઃ॥
MSS@8992B@1કલરવક ઠકર બત- કલરવકલક ઠકૂ જતે સરુતે ।
MSS@8992B@2તવ મનુમી લતલાેચન- માનનમવલાેિકતું પ્રયે કલયે॥
MSS@8993@1કલશે િનજહેતુદ ડજઃ િકમુ ચક્રભ્રમકાિરતાગુણઃ ।
MSS@8993@2સ તદુચ્ચકુચાૈ ભવન્ પ્રભા- ઝરચક્રભ્રમમાતનાે ત યત્॥ ૮૯૯૩॥
MSS@8994@1કલહઃ કદાિપ માિ વ ત ક લતશર રૈક્યયાેઃ શવયાેઃ ।
MSS@8994@2અહમ યહમ મી ત પ્રાપ્તઃ કલહાે મમ ત્રાણે॥ ૮૯૯૪॥
MSS@8995@1કલહકલભિવ યઃ કાપેગ્ ધ્ર મશાનં વ્યસનભજુગર ધ્રં
દ્વષેદસ્યપુ્રદાષેઃ ।
MSS@8995@2સકૃુતવનદવા ગ્ માર્દર્વા ભાેદવાયુર્ નયન લનતષુારાેઽત્યથર્મથાર્નુરાગઃ
॥ ૮૯૯૫॥
MSS@8996@1કલહકલયા યત્ સં ત્યૈ ત્રપાવનતાનના િપિહતપુલકાેદ્ભેદં
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સભુ્રૂશ્ચકષર્ ન ક ચુકમ્ ।
MSS@8996@2દિયતમ ભત તામુ ક ઠાં િવવવ્રુરન તરં ઝિટ ત તિટ ત ત્રુટ તાેઽ તઃ
તનાંશકુસ ધયઃ॥ ૮૯૯૬॥

MSS@8997@1કલહ પ્રયા તદ ઘાર્ ખવાર્ વા યામપીતહિરતા વા ।
MSS@8997@2લ બાેષ્ઠ લઘનુાસા લઘુ શ થલ તનિવભાગા ચ॥ ૮૯૯૭॥
MSS@8998@1કલહમાતનુતે મિદરાવશસ્ ત મહ યને િનરસ્ય ત િવતમ્ ।
MSS@8998@2 ષમપાસ્ય ત સં ચનુતે મલં ધનમપૈ ત જનૈઃ પિરભૂયતે॥ ૮૯૯૮॥
MSS@8999@1કલહા તિરતાપ્રલપનમ્ અતઃ પરં નાયકસ્ય શક્ષા ચ ।
MSS@8999@2સભંાેગાિવ કરણં કુલટા સકં ણર્ મ ત ચ શ ◌ૃઙ્ગારઃ॥ ૮૯૯૯॥
MSS@9000@1કલહા તાિન હ યાર્ ણ કુવાક્યા તં ચ સાૈહૃદમ્ ।
MSS@9000@2કુરા તાિન રાષ્ટ્ર ા ણ કુકમાર્ તં યશાે ણામ્॥ ૯૦૦૦॥
MSS@9001@1કલહાય તે મૂઢાઃ કઃ પ્ર તભૂઃ શ્વઃ પ્રભાત ઇ ત ।
MSS@9001@2તસ્યામવે રજ યાં કઃ પ્ર તભૂઃ વસ્ય સત્તાયામ્॥ ૯૦૦૧॥
MSS@9002@1કલાં તામૈ દવી ં વ દે યયા યાદ પ તઃ િપતા ।
MSS@9002@2આ હ્યહરમૂધાર્નં કૃતસૈ્ત્રલાેક્યમૂધર્િન॥ ૯૦૦૨॥
MSS@9003@1કલાઃ સવ હરેરેવ સપ્ર પત તથા ।
MSS@9003@2અેતે વંશકલાઃ પુંસઃ કૃ ણ તુ ભગવાન્ વયમ્॥ ૯૦૦૩॥
MSS@9003A@1કલાકલાપસ પન્ના ઉપકતુર્ઃ પર મખુાઃ ।
MSS@9003A@2ન ભવ ત મહાત્માનઃ સરસઃ શ ખનાે યથા॥
MSS@9004@1કલાકાષ્ઠામુહૂતાર્નાં કાલસ્ય વ્રજતાં જવાત્ ।
MSS@9004@2ન લક્ષ્યતે િવભાગને દ પસ્યવેા ચષાં ગ તઃ॥ ૯૦૦૪॥
MSS@9005@1કલાત્તમાયાલવકા તમૂ તઃ કલક્વણદ્વે િનનાદર યઃ ।
MSS@9005@2 શ્રતાે હૃિદ વ્યાકુલયં સ્ત્રલાેક ં શ્રયેઽ તુ ગાપેીજનવ લભાે વઃ॥ ૯૦૦૫॥
MSS@9006@1કલાધારાે વક્રઃ સુ્ફરદધરરાગાે નવતનુર્ ગલન્માનાવેશા ત ણરમણીનાર્ગર
ઇવ ।
MSS@9006@2ઘનશ્રાેણી બ બે નયનમુકુલે ચાધરદલે કપાેલે ગ્રીવાયાં
કુચકલશયાેશ્ચુ બ ત શશી॥ ૯૦૦૬॥
MSS@9007@1કલાિધનાથાિધગમાદ્ દ્વતીયે િકમ દ્વતીયે ત તનાે ષ ગવર્મ્ ।
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MSS@9007@2અિય વમ મદ્વચ સ પ્રતીયા અયં તીયામપુગ તુકામઃ॥ ૯૦૦૭॥
MSS@9008@1કલાિધનાથાનયનાય સાયં કુમુદ્વતીપ્રે ષત અેવ ઙ્ગઃ ।
MSS@9008@2િક મ દુના લઙ્ગ્ય સરાગમઙે્ક કૃતઃ કલઙ્કભ્રમમાતનાે ત॥ ૯૦૦૮॥
MSS@9009@1કલાનાં ગ્રહણાદેવ સાૈભાગ્યમપુ યતે ।
MSS@9009@2દેશકાલાૈ વપેક્ષ્યાસાં પ્રયાેગઃ સભંવેન્ન વા॥ ૯૦૦૯॥
MSS@9010@1કલાનાથઃ કામં ભજ ત બહુદાષેાિઙ્કતતનું કુમુદ્વત્યા ત મન્નિપ ભવ ત
િક નામ ન ચઃ ।
MSS@9010@2ન પ દ્મ યા માેદઃ િકમુદયત્યુ ણમહ સ પ્રયે પ્રાયાે દાષેાન્ ન ગણય ત
ચત્તં ગદશૃઃ॥ ૯૦૧૦॥
MSS@9010A@1કલાિનિધકર પશાર્ત્ પ્રસન્નાે લા સતારકા ।
MSS@9010A@2 બમ્રણા બરમાનીલં કા મની યા મનીયતે॥
MSS@9011@1કલાિનિધરયં રવેઃ સમપુલ ય પં વયં િદના તસમયેઽ શત્
સપિદ પ દ્મની ં રાગવાન્ ।
MSS@9011@2ધવા યકરસગંમાન્મુકુ લતે ત પવૂાર્કૃ ત સમીક્ષ્ય જહસઃુ પ્રયા
ધ્રવુમભૂદતઃ પા ડુરઃ॥ ૯૦૧૧॥
MSS@9012@1કલાિપનાં ચા તયાપેયા ત દાિન લાપાેઢઘનાગમાનામ્ ।
MSS@9012@2 દાિનલાપાેઢઘનાગમાનાં કલાિપનાં ચા તયાેઽપયા ત॥ ૯૦૧૨॥
MSS@9013@1કલા ભ ચ્છ્ર તા વે યા પશીલગુણા વતા ।
MSS@9013@2લભતે ગ ણકાશ દં સ્થાનં ચ જનસસંિદ॥ ૯૦૧૩॥
MSS@9014@1કલા મ દુઃ કરં દાતા ધારાં ધારાધરાે યિદ ।
MSS@9014@2સકંાેચિય યતે તિહ િવ ય ત કથં જગત્॥ ૯૦૧૪॥
MSS@9015@1કલારત્નં ગીતં ગગનતલરતં્ન િદનમ ણઃ સભારત્નં િવદ્વાન્
શ્રવણપુટરતં્ન હિરકથા ।
MSS@9015@2િનશારતં્ન ચ દ્રઃ શયનતલરતં્ન શ શમખુી મહીરત્નં શ્રીમા જય ત
રઘનુાથાે પવરઃ॥ ૯૦૧૫॥
MSS@9016@1કલાવતઃ સવૈ કલા યયાધઃિક્રયતે ભવઃ ।
MSS@9016@2બહ્વ ભશ્ચ કલા ભઃ િક યા ભરઙ્કઃ પ્રદ યર્તે॥ ૯૦૧૬॥
MSS@9017@1કલાવ ત ક્ષતતમ સ પ્રભાવ ત સુ્ફટાેદયે જનનયના ભન દિન ।
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MSS@9017@2દદુદૂર્શં શ શિન ષા ભસાિરકાઃ ક્વ ચદ્ ભવત્ય તસભુગાેઽિપ દુભર્ગઃ
॥ ૯૦૧૭॥
MSS@9018@1કલાવ ત ચલાં દૃ ષ્ટ ન કુયાર્ વં મુહુમુર્હુઃ ।
MSS@9018@2લગ્ ાેઽિપ ન તથા બાણાે બાધતે ચા લતાે યથા॥ ૯૦૧૮॥
MSS@9019@1કલાસીમા કાવ્યં સકલગુણસીમા િવતરણં ભયે સીમા ત્યુઃ સકલસખુસીમા
સવુદના ।
MSS@9019@2તપઃસીમા મુ ક્તઃ સકલકૃ તસીમા શ્રત તઃ પ્રયે સીમાહ્લાદઃ
શ્રવણસખુસીમા હિરકથા॥ ૯૦૧૯॥
MSS@9020@1કલા સવેાથ ધમાર્થા ણાદાિરદ્ર્યપદ્ધતી ।
MSS@9020@2સ તાષેક્ષા તક ણા વૈરાગ્યં તદનુ તુ તઃ॥ ૯૦૨૦॥
MSS@9021@1કલા તા તાઃ સ યગ્વહ સ યદ સ વં દ્વજપ તર્ દ્યુ ત તાદગૃ્ ૂત્ના જિનરિપ
ચ રત્નાકરકુલે ।
MSS@9021@2બહુ બ્રૂમઃ િક વા પુરહર શરાેમ ડનમ સ વદ યં તત્ સવ શશધર
કલઙ્કાદ્ િવફ લતમ્॥ ૯૦૨૧॥
MSS@9022@1ક લકલષુસઙ્કટાકુલ- કુટુ બસવંલનખેદિવકલસ્ય
MSS@9022@2પ્ર તિનિધિરવ પ્રવાસઃ સસંારિવરાગસખુસમુદ્રસ્ય॥ ૯૦૨૨॥
MSS@9023@1ક લકલષુે મન સ વે કથ મવ જગદાજર્વં લભતે ।
MSS@9023@2ચ દાષે ગ્ર ત ચ દ્ર દ્વ વં કુતાે યાતુ॥ ૯૦૨૩॥
MSS@9024@1ક લકાલ મયં યાવદ્ અગ ત્યસ્ય મનુરેિપ ।
MSS@9024@2માનસં ખ ડયત્યત્ર શ શખ ડાનુકાિરણી॥ ૯૦૨૪॥
MSS@9025@1ક લતગિરમા શ્રાે ણમર્ યં િવ દ્ધવ લત્રયં હૃદયમુદય લ જં
મ જ ચ્ચર તનચાપલમ્ ।
MSS@9025@2મુકુ લતકુચં વક્ષશ્ચ મર્નાગ્ તવિક્રમ ક્રમપિરગલદ્બાલ્યં
તસ્યા વપુ તનુતે શ્રયમ્॥ ૯૦૨૫॥
MSS@9026@1ક લતમ બરમાકલયન્ કરૈર્ િદતપઙ્કજકાેશપયાેધરઃ ।
MSS@9026@2િવકસદુ પલનતે્રિવલાેિકતઃ સ ખ િનશાં સરસીકુ તે િવધુઃ॥ ૯૦૨૬॥
MSS@9027@1ક લતાે ચરં ન કમર્ ચેત્ િક્રયતેઽનઙ્ગકૃતેઃ કુતઃ ફલમ્ ।
MSS@9027@2 મરતાે હૃિદ પુ ડર કદગૃ્ ભજતેઽસાૈ સફલ તતઃ શ્રમઃ॥ ૯૦૨૭॥
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MSS@9028@1ક લ દ ગિરન દનીતટવના તરં ભાસયન્ સદા પ થ ગતાગતશ્રમભરં
હરન્ પ્રા ણનામ્ ।
MSS@9028@2લતાવ લશતા તાે મધુરયા ચા સં તાે મમાશુ હરતુ શ્રમાન તતમાં
તમાલદુ્રમઃ॥ ૯૦૨૮॥
MSS@9028A@1ક લ દ નીરભરેઽધર્મગ્ ા બકાઃ પ્રકામં કૃતભૂિરશ દાઃ ।
MSS@9028A@2 વા તને વૈરાદ્ િવિનગીયમાણાઃ ક્રાેશ ત મ યે શ શનઃ િકશાેરાઃ॥
MSS@9029@1ક લભપૂે સમાયાતે ધમાઽધમાર્યતે ભુિવ ।
MSS@9029@2અધમર્ઃ સવતઃ પુંસાં હ ત ધમર્વદ યર્તે॥ ૯૦૨૯॥
MSS@9030@1ક લમાયા તમુ પ્રેક્ષ્ય િવલીય તે સરુા અિપ ।
MSS@9030@2તદા શ્રતસ્ય ધમાર્દેઃ કા કથા વને પનુઃ॥ ૯૦૩૦॥
MSS@9031@1ક લલં ચૈકરાત્રેણ પ ચરાત્રેણ બુદુ્બદમ્ ।
MSS@9031@2પક્ષૈકેના ડકઃ સાેઽથ માસપૂણ શરાે કુ ॥ ૯૦૩૧॥
MSS@9032@1ક લસામ્રાજ્યમાસાદ્ય ન ભેતવં્ય ભવા તરાત્ ।
MSS@9032@2ધમાર્નુષ્ઠાનમૂઢાવાં ભી તરેકાવ શ યતે॥ ૯૦૩૨॥
MSS@9033@1કલષું કટુકં લવણં િવરસં સ લલં યિદ વાશભુગ ધ ભવેત્ ।
MSS@9033@2તદનને ભવત્યમલં સરુસં સસગુ ધ ગુણૈરપરૈશ્ચ યુતમ્॥ ૯૦૩૩॥
MSS@9034@1કલષું ચ તવાિહતે વક માત્ સતપઙે્ક હસાેદર શ્ર ચ ઃ ।
MSS@9034@2પ તતં ચ મહીપતી દ્ર તષેાં વપુ ષ પ્રસુ્ફટમાપદાં કટાક્ષૈઃ
॥ ૯૦૩૪॥
MSS@9035@1કલષું મધુરં ચા ભઃ સવ સવર્ત્ર સાપં્રતમ્ ।
MSS@9035@2અનાજર્વજનસ્યવે કૃતકવ્યાહૃતં વચઃ॥ ૯૦૩૫॥
MSS@9036@1કલેર તે ભિવ ય ત નર પેણ રાક્ષસાઃ ।
MSS@9036@2મનુ યાન્ ભક્ષિય ય ત િવત્તતાે ન શર રતઃ॥ ૯૦૩૬॥
MSS@9037@1કલેદાષિનધે રાજન્ન્ અ ત હ્યેકાે મહાન્ ગુણઃ ।
MSS@9037@2ક તનાદેવ કૃ ણસ્ય મુક્તબ ધઃ પરં વ્રજેત્॥ ૯૦૩૭॥
MSS@9037A@1કલાૈ કરાલે ન સખંુ લભેત પક્ષદ્વયાદેવ િવરાેધકાલે ।
MSS@9037A@2મ યસ્થતા પ્રત્યુત િન દ્યતેઽિપ સમ તતાે હા સ કલે પ્રભાવઃ॥
MSS@9038@1કલાૈ કલે ખલે મત્રે પતુ્રે દુવ્યર્સના વતે ।
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MSS@9038@2તસ્કરેષુ પ્ર દ્ધષેુ લુ ધે રા જ્ઞ ધનને િકમ્॥ ૯૦૩૮॥
MSS@9039@1કલાૈ ગઙ્ગા કા યાં િત્રપુરહરપુયા ભગવતી પ્રશ તા દેવાનામિપ
ભવ ત સવે્યાનુિદવસમ્ ।
MSS@9039@2ઇ ત વ્યાસાે બ્રૂતે મુિનજનધુર ણાે હિરકથા- સધુાપાન વસ્થાે
ગ લતભવબ ધાેઽતુલમ તઃ॥ ૯૦૩૯॥
MSS@9040@1કલાૈ જગપ પ ત િવ ં સવર્સ્રષ્ટારમીશ્વરમ્ ।
MSS@9040@2નાચર્િય ય ત મતૈ્રેય પાખ ડાપેહતા જનાઃ॥ ૯૦૪૦॥
MSS@9041@1કલાૈ દશસહસ્રષેુ હિર ત્યજ ત મેિદનીમ્ ।
MSS@9041@2તદધ હ્લવીતાેયં તદધ ગ્રામદેવતાઃ॥ ૯૦૪૧॥
MSS@9041A@1કલાૈ યુગે ક મષમાનસાનામ્ અ યત્ર ધમ ખલુ નાિધકારઃ ।
MSS@9041A@2રામે ત વણર્દ્વયમાદરેણ સદા જપન્મુ ક્તમપુે ત જ તુઃ॥
MSS@9042@1કલ્ક કલં્ક હરતુ જગતઃ સૂ્ફજર્દૂજૈ વતે
વેદાેચ્છેદસુ્ફિરતદુિરત વંસને ધૂમકેતુઃ ।
MSS@9042@2યનેાેિ ક્ષ ય ક્ષણમ સલતાં ધૂમવત્ ક મષેચ્છાન્ લેચ્છાન્ હ વા
દ લતક લનાકાિર સત્યાવતારઃ॥ ૯૦૪૨॥
MSS@9043@1ક પક્ષાે ણ હાેઽય મત્યનુિદનં ભૂમીસરૈુભાર્વ્યસે કામાેઽસાિવ ત
કા મની ભર ભત શ્ચત્તે ચરં ચ ત્યસે ।
MSS@9043@2શ્રીનારાયણ અેવ કેવલ મ ત પ્રે ણા શ્રયા યાયસે વં કાલાેઽય મ ત
પ્ર ત ક્ષ તધરૈરેકાેઽ યનેકાત્મ ત્॥ ૯૦૪૩॥
MSS@9044@1ક પત કામદાેગ્ધ્રી- ચ તામ ણધનદશઙ્ખાનામ્ ।
MSS@9044@2ર ચતાે ર ેભરપયસ્ તજેઃશ્ચાસા તરા બરૈરેષઃ॥ ૯૦૪૪॥
MSS@9045@1ક પદુ્રમઃ ક પતમવે સતૂે સા કામધુક્ કા મતમવે દાે ગ્ધ ।
MSS@9045@2 ચ તામ ણ શ્ચ તતમવે દત્તે સતાં િહ સઙ્ગઃ સકલં પ્રસતૂે॥ ૯૦૪૫॥
MSS@9046@1ક પદુ્રમાન્ િવગતવા છજને સમુેરાૈ રત્ના યગાધસ લલે સિરતામધીશે ।
MSS@9046@2ધાત્રા શ્રયં િનદધતા પ્રખલષેુ િનત્યમ્ અત્યુ વલઃ ખલુ ઘટે િનિહતઃ
પ્રદ પઃ॥ ૯૦૪૬॥
MSS@9047@1ક પદુ્રમાશ્ચ સ તશ્ચ નાહર્ ત સમશી ષકામ્ ।
MSS@9047@2અ થનાં પ્રા થતાઃ પવૂ ફલ ત્ય યે વયં યતઃ॥ ૯૦૪૭॥
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MSS@9048@1ક પદુ્રમૈઃ િક કનકાચલસ્થૈઃ પરાપેકારપ્ર તલ ભદુઃસ્થૈઃ ।
MSS@9048@2વરં કર રાે મ માગર્વત યઃ પા થસાથ કુ તે કૃતાથર્મ્॥ ૯૦૪૮॥
MSS@9049@1ક પદુ્રમાે ન ના ત ન દદા ત હ પ તઃ ।
MSS@9049@2અયં તુ જગતી િન ર્ના ત ચ દદા ત ચ॥ ૯૦૪૯॥
MSS@9050@1ક પદુ્રમાેઽિપ કાલે ન ભવેદ્ યિદ ફલપ્રદઃ ।
MSS@9050@2કાે િવશષે તદા તસ્ય વ યૈર યમહી હૈઃ॥ ૯૦૫૦॥
MSS@9050A@1ક પદ્રાેરિપ ક પદુ્રમર્હતાેઽિપ મણેમર્ ણઃ ।
MSS@9050A@2દેવાનામિપ પજૂ્યાેઽ સ િકયત્ તે મમ પૂરણમ્॥
MSS@9051@1ક પય ત યને ત્ત સદ સ ચ સદ્ ભઃ પ્રશસ્યતે યને ।
MSS@9051@2સ ગુણ તને ગુણવતા િવવધર્નીયશ્ચ રક્ષ્યશ્ચ॥ ૯૦૫૧॥
MSS@9051A@1ક પયેદેકશઃ પક્ષ રાેમ મશ્રુકચાન્નખાન્ ।
MSS@9051A@2ન ચાત્મદશનાગ્રેણ વપા ણ યાં ચ નાેત્તમઃ॥
MSS@9052@1ક પ ક્ષ શખરેષુ સ પ્ર ત પ્રસુ્ફરદ્ ભરિવક પસુ દિર ।
MSS@9052@2હારય ષ્ટગણના મવાંશુ ભઃ કતુર્મુદ્યતકુતૂહલઃ શશી॥ ૯૦૫૨॥
MSS@9053@1ક પસ્થાિય ન િવતમ્ અૈશ્વય ના યતે ચ યદ ભમતમ્ ।
MSS@9053@2લાેક તથા યકાય કુ તે કાય િકમુિદ્દ ય॥ ૯૦૫૩॥
MSS@9054@1ક પા તકૂ્રરકે લઃ ક્રતુકદનકરઃ કુ દકપૂર્રકા તઃ ક્ર ડન્ કૈલાસકૂટે
ક લતકુમુિદનીકામુકઃ કા તકાયઃ ।
MSS@9054@2કઙ્કાલક્ર ડનાે કઃ ક લતકલકલઃ કાલકાલીકલત્રઃ કા લ દ કાલક ઠઃ
કલયતુ કુશલં કાેઽિપ કાપા લકાે નઃ॥ ૯૦૫૪॥
MSS@9055@1ક પા તપવના વા તુ યા તુ ચૈક વમણર્વાઃ ।
MSS@9055@2તપ તુ દ્વાદશાિદત્યા ના ત િનમર્નસઃ ક્ષ તઃ॥ ૯૦૫૫॥
MSS@9056@1ક પા તવાસસકં્ષાેભલઙ્ ઘતાશશેભૂભ્ ઋતઃ
MSS@9056@2સ્થૈયર્પ્રસાદમયાર્દા તા અેવ િહ મહાેદધેઃ॥ ૯૦૫૬॥
MSS@9057@1ક પા તે ક્રાેધનસ્ય િત્રપુરિવજિયનઃ ક્ર ડયા સચંિર ણાેઃ કૃ વાિપ
પ્રા ણ તૈિનજમખુકુહરા ત યમપ્રાપ્ત પે્તઃ ।
MSS@9057@2િદ ગ્ભત્તીઃ પ્રેક્ષ્ય શૂ યાઃ પ્રલયજલિનિધપે્ર ક્ષતાત્મીયમૂ ત-
ગ્રાસવ્યાસક્તમાેઘશ્રમજિનત ષઃ પા તુ વાે ગ જતાિન॥ ૯૦૫૭॥
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MSS@9058@1ક પા તે શ મતિત્રિવક્રમમહાકઙ્કાલબદ્ધસુ્ફરચ-્
છેષસ્યૂત સહપા ણનખરપ્રાેતાિદકાેલા મષઃ ।
MSS@9058@2િવશ્વૈકાણર્વતાિવશષેમુિદતાૈ તાૈ મ સ્યકૂમાર્વુભાૈ કષર્ન્ ધીવરતાં
ગતાેઽસ્યતુ સતાં માેહં મહાભૈરવઃ॥ ૯૦૫૮॥
MSS@9058A@1ક યતે િક મ ત કમર્ણ ચ તા- વેદમેદુર મદં િનજચેતઃ ।
MSS@9058A@2પ યતાં નય ત પવૂર્ભવાત્તં પુ યમવે ભવુનાિન િકમ યત્॥
MSS@9059@1કલ્યાણં કથયા મ િક સહચિર વૈરેષુ શશ્વત્ પુરા યસ્યા નામ
સમીિરતં મુરિરપાેઃ પ્રાણેશ્વર ત વયા ।
MSS@9059@2સાહં પ્રેમ ભદાભયાત્ પ્રયતમં દૃ ટ્વાિપ દૂતં પ્રભાેઃ સ દષ્ટા મ
ન વે ત સશંયવતી ચ્છા મ નાે િકચન॥ ૯૦૫૯॥
MSS@9060@1કલ્યાણં નઃ િકમિધક મતાે વનાથ યદ માલ્ લૂ વા ક્ષાનહહ
દહ સ મ્રાતરઙ્ગારકાર ।
MSS@9060@2િક વેત મન્નશિનિપશનુૈરાતપૈરાકુલાનામ્ અ વ યાનામશરણમ પ્રા તરે
કાેઽ યપુાયઃ॥ ૯૦૬૦॥
MSS@9061@1કલ્યાણં પિરક યતાં િપકકુલે રાેહ તુ વા છાપ્તયાે હંસાનામુદયાેઽ તુ
પૂણર્શ શનઃ તાદ્ભદ્ર મ દ વરે ।
MSS@9061@2ઇત્યુદ્બા યવધૂ ગરઃ પ્ર તપદં સ પૂરય ત્યા તકે કા તઃ
પ્ર સ્થ તક પતાપેકરણઃ સખ્યા શં વાિરતઃ॥ ૯૦૬૧॥
MSS@9062@1કલ્યાણં ભગવ કથાકથનતઃ કાવ્યં િવધાતુઃ કવેસ્ તસ્યવૈાઙ્કતયા
ક્વ ચદ્ રચયતઃ શ ◌ૃઙ્ગારવીરાિદકમ્ ।
MSS@9062@2કાે દાષેાે ભિવતા યદત્ર કિવતાશીલૈઃ સમાશ્રીયતે પ થા
વ્યાસવસુધંરાશ્રુ તભવગ્ર થાિદષુ પ્રે ક્ષતઃ॥ ૯૦૬૨॥
MSS@9063@1કલ્યાણં ભવતાં યશઃ પ્રસરતાં ધમર્ઃ સદા વધર્તાં સ પ ત્તઃ
પ્રથતાં પ્ર પ્રણમતાં શત્રુક્ષયાે યતામ્ ।
MSS@9063@2વાક્યં સવંદતાં વપુઃ પ્રભવતાં લ મીપ તઃ પ્રીયતામ્ આયુ તે
શરદાં શતં િવજયતાં દાનાય દ ઘાર્યષુે॥ ૯૦૬૩॥
MSS@9064@1કલ્યાણં ભવતેઽ તુ કાેિકલકુલાક પાય યને શ્રુ ત- કૂ્રરક્રાેષુ્ટ તાિદતં
કલરવૈિવશ્વં સમાશ્વા સતમ્ ।
MSS@9064@2અત્ય તા યસના યુિદ વર હન્નાદાવબાેધાે લસ-
ચ્છ દબ્રહ્મરસાનુભૂ તજિનતાન દાૈઘિન ય દ ભઃ॥ ૯૦૬૪॥
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MSS@9065@1કલ્યાણં વઃ િક્રયાસુ મલદટિનયુગસ્થા નુગીવાર્ણભાે ગ-
સૈ્ત્રણવ્યત્ય તક પદુ્રમનવસમુનાનેાગહારાવલીિન ।
MSS@9065@2નાલીકા શ્લષ્ટલ મીકરતલકમલાેદ્વા તમા વીકધારા- ત ય ફાલેક્ષણાિન
િત્રપુરહરધનજુ્યાર્લતાકષર્ણાિન॥ ૯૦૬૫॥
MSS@9066@1કલ્યાણં વાે િવધત્તાં કરટમદધનુીલાેલક લાેલમાલા-
ખેલદ્રાેલ બકાેલાહલમખુિરતિદક્ચક્રવાલા તરાલમ્ ।
MSS@9066@2પ્રત્નં વેત ડરતં્ન સતતપિરચલ કણર્તાલપ્રરાેહ-
દ્વાતઙૂ્કરા જહીષાર્દરિવ તફણાશ ◌ૃઙ્ગભષૂાભજંુગમ્॥ ૯૦૬૬॥
MSS@9067@1કલ્યાણદાે ભવેદ્ વીરે ધ્રવુકશ્ચ દ્રશખેરઃ ।
MSS@9067@2 દ્વિદગ્વણર્પદં યત્ર િત્રપુટે ચ િવધીયતે॥ ૯૦૬૭॥
MSS@9067@3દુ્રતદ્વ દં્વ લઘુદ્વ દં્વ તાલે િત્રપુટસજં્ઞકે॥ ૯૦૬૭॥
MSS@9067A@1કલ્યાણપાદપારામં શ્રુતગઙ્ગાિહમાચલમ્ ।
MSS@9067A@2જ્ઞાના ભાજેરિવ દેવં વ દે શ્રીજ્ઞાનન દનમ્॥
MSS@9068@1કલ્યાણભાક્ સદા કાય સવર્સાૈભાગ્યવિધની ।
MSS@9068@2યા ખ વેતાદશૃી ભાયાર્ સા દેવી ન તુ માનષુી॥ ૯૦૬૮॥
MSS@9068A@1કલ્યાણમાવહતુ નઃ કુહનાવરાહાે યસ્યા સ્થસી િન ખલં પ્ર તરાેમકૂપમ્ ।
MSS@9068A@2આભા ત સપ્રણયમુદ્વહતાે ધિરત્રી ં વેદા ભધાન ઇવ સા વકહાવભેદઃ॥
MSS@9069@1કલ્યાણામાવહતુ વઃ શવયાેઃ શર રમ્ અેકં યદ યમ સતચ્છિવક ઠમૂલમ્ ।
MSS@9069@2વામેતરેઽિપ કુ તે સતભા સ ભાગે પ્રાર ધશલૈતનયાપિરણામશઙ્કામ્
॥ ૯૦૬૯॥
MSS@9070@1કલ્યાણવા વ મવ િક પદમત્ર કા તં સદ્ભપૂતે વ મવ કઃ પિરતાષેકાર ।
MSS@9070@2કઃ સવર્દા ષગ ત વ મવા તમાત્રં ભૂત્યા શ્રતઃ કથય
પા લતસવર્ભૂતઃ॥ ૯૦૭૦॥
MSS@9071@1કલ્યાણ તુ યથાશ ક્ત કરાે ત સફલં વચઃ ।
MSS@9071@2શઠઃ પક્ષાૈ ચલય ત દ્વાવ યથાપ લ સયા॥ ૯૦૭૧॥
MSS@9072@1કલ્યાણિહતવાન્ ભપૂાે ગુ ણાં દાષેગુપ્તકઃ ।
MSS@9072@2સમમ તઃ સખુે દુઃખે સમરે ચાપલાિયતઃ॥ ૯૦૭૨॥
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MSS@9073@1કુલશીલષેુ સ પન્નાે ની તધમષુ પ ડતઃ ।
MSS@9073@2તથવૈ પજૂ્યતે રા ચતુરસ્રઃ પ્રક તતઃ॥ ૯૦૭૩॥
MSS@9074@1કલ્યાણાઙ્ગ ચાનુરક્તમનસા વં યને સ પ્રા યર્તે યસ્યાથ સમુુ ખ
વયા પનુરસતુ્યાગેઽિપ સનંહ્યતે ।
MSS@9074@2સાેઽયં સુ દિર પ ચબાણિવ શખવ્યાલીઢદાેર તર-
વૈરાે પીિડતપીવર તનતટ વદ્દાેલર્તાપ જરે॥ ૯૦૭૪॥

MSS@9075@1કલ્યાણાનાં વમ સ મહસાં ભાજનં િવશ્વસતૂ ધુયા લ મીમથ
મિય શં ધેિહ દેવ પ્રસીદ ।
MSS@9075@2યદ્ યત્ પાપં પ્ર તજિહ જગન્નાથ ન સ્ય તન્ મે ભદં્ર ભદં્ર િવતર
ભગવન્ ભૂયસે મઙ્ગલાય॥ ૯૦૭૫॥
MSS@9076@1કલ્યાણાનાં િનધાનં ક લમલમથનં પાવનં પાવનાનાં પાથેયં યન્
મુમુક્ષાેઃ સપિદ પરપદપ્રાપ્તયે પ્ર સ્થતસ્ય ।
MSS@9076@2િવશ્રામસ્થાનમેકં કિવવરવચસાં વનં સ જનાનાં બીજં
ધમર્દુ્રમસ્ય પ્રભવતુ ભવતાં ભૂતયે રામનામ॥ ૯૦૭૬॥
MSS@9077@1કલ્યાણાિન દદાતુ વાે ગણપ તયર્ મન્ નુ તુષ્ટે સ ત ક્ષાેદ યસ્યિપ કમર્ ણ
પ્રભિવતું બ્રહ્માિપ જહ્માયતે ।
MSS@9077@2 તે યચ્ચરણપ્રણામસલુભે સાૈભાગ્યભાગ્યાેદયે રઙ્કસ્યાઙ્કમનઙુ્કશા
િનિવશતે દેવે દ્રલ મીરિપ॥ ૯૦૭૭॥
MSS@9077@1કલ્યાણાયભવ તુ ખ ડપરશાેઃ કાેટ રવાટ હાં વ લીનાં વલયાિન
વે લદુરગશ્રેણીિન શાેણ વષામ્ ।
MSS@9077@2ઉન્મીલ કનકારિવ દક લકાિક જલ્કપુ જક્ષરદ્-
ધૂલીધૂસર સદ્ધ સ ધુલહર સ દૂિરતે દૂિન વઃ॥ ૯૦૭૭॥
MSS@9078@1કલ્યા ણ ચ દનરસઃૈ પિર ષચ્ય ગાત્રં દ્વત્રા યહાિન કથમ ય તવાહયેથાઃ
।
MSS@9078@2અઙે્ક િનધાય ભવતી ં પિરર ય દાે યા ને યા મ સયૂર્િકરણાનિપ
શીતલ વમ્॥ ૯૦૭૮॥
MSS@9079@1કલ્યા ણ પા ણપ તતાિન િવના િવચારમ્ અેતાિન માેક્તુમુ ચતાિન ન માૈ ક્તકાિન ।
MSS@9079@2ગુ જે ત સજંનયતે યિદહ ભ્રમ તે હ તારિવ દનયનાે પલયાેઃ પ્રભવૈ
॥ ૯૦૭૯॥

830 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@9080@1કલ્યાણી બત ગાથેયં લાૈિકક પ્ર તભા ત મે ।
MSS@9080@2અે ત વ તમાન દાે નરં વષર્શતાદિપ॥ ૯૦૮૦॥
MSS@9081@1કલ્યાણાે લાસસીમા કલયતુ કુશલં કાલમેઘા ભરામા કા ચત્ સાકેતધામા
ભવગહનગ તક્લા તહાિરપ્રણામા ।
MSS@9081@2સાૈ દયર્હ્ર ીણકામા તજનકસતુાસાદરાપાઙ્ગધામા િદ પ્રખ્યાતભૂમા
િદિવષદ ભનુતા દેવતા રામનામા॥ ૯૦૮૧॥
MSS@9082@1કલ્યાે થાનપરા િનતં્ય ગુ શશુ્રષૂણે રતા ।
MSS@9082@2સસું ષ્ટગ્ હા ચવૈ ગાેશકૃ કૃતલપેના॥ ૯૦૮૨॥
MSS@9083@1ક લાેલ ક્ષપ્તપઙ્કિત્રપુરહર શરઃ વઃસ્રવ તી ણાલં કપૂર્રક્ષાેદ લં
કુસમુશરવધૂસીધુ ઙ્ગારનાલમ્ ।
MSS@9083@2અેતદ્ દુગ્ધા ધબ ધાેગર્ગનકમ લનીપત્રપાનીય બ દાેર્ અ ત તાષેં ન કેષાં
િકસલય ત જગન્મ ડનં ખ ડ મ દાેઃ॥ ૯૦૮૩॥
MSS@9083A@1ક લાેલચપલા લ મીઃ સગંમાઃ વ સિન્નભાઃ ।
MSS@9083A@2વાત્યાવ્ય તકરાેિ ક્ષપ્તતૂલતુલ્યં ચ યાવૈનમ્॥
MSS@9084@1ક લાેલવે લતદષૃ પ ષપ્રહારૈ રત્ના યમૂિન મકરાલય માવમંસ્થાઃ ।
MSS@9084@2િક કાૈ તુભને િવિહતાે ભવતાે ન નામ યાચ્ઞાપ્રસાિરતકરઃ પુ ષાેત્તમાેઽિપ
॥ ૯૦૮૪॥
MSS@9085@1ક લાેલસચંલદગાધજલૈરલાેલૈઃ ક લાે લનીપિર ઢૈઃ િકમપેયતાેયૈઃ ।
MSS@9085@2 યાત્ સ જજર્રતનુ ગિરિનઝર્રાેઽયં ય દ્વપ્રષુાિપ ષતા
િવ ષીભવ ત॥ ૯૦૮૫॥
MSS@9086@1ક લાેલૈઃ સ્થગયન્ મખુાિન કકુભામભ્રં લહૈર ભસા ક્ષારેણાિપ
િદવાિનશં જલિનધે ગજર્ન્ ન િવશ્રા ય સ ।
MSS@9086@2અેતત્તે યિદ ઘાેરનક્રિનલયં વાદુ વ્યધાસ્યાદ્ િવિધઃ િક કતાર્ સ તદા
ન વે દ્મ તરલૈઃ વૈરેવ દુશ્ચે ષ્ટતૈઃ॥ ૯૦૮૬॥
MSS@9087@1ક લાેલૈિવિકર વસાૈ ગિરવરાન્ વેલાિવલાસાે થતૈઃ શ દૈવાર્ બિધર કરાેતુ
કકુભાે ધત્તાં ચ િવ તીણર્તામ્ ।
MSS@9087@2પા થાનાં રિવતાપતપ્તવપુષાં ણા તરેક ચ્છદઃ િક સા યં
પ્રતનાેઃ કરાેતુ સરસાેઽ ય ધઃ કૃતાડ બરઃ॥ ૯૦૮૭॥
MSS@9088@1કવયઃ કવય તુ તૈલભુક્તાઃ સરસા અેવ પર તુ દા ક્ષણાત્યાઃ ।
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MSS@9088@2અિપ લાેચનચ ચલા હિર યાે મિદરાક્ષ્યા ન સમાઃ કટાક્ષપાતૈઃ॥ ૯૦૮૮॥
MSS@9089@1કવયઃ કા લદાસાદ્યાઃ કવયાે વયમ યમી ।
MSS@9089@2પવર્તે પરમાણાૈ ચ વ તુ વમુભયાેરિપ ।
MSS@9090@1કવયઃ િક ન પ ય ત િક ન ભક્ષ ત વાયસાઃ ।
MSS@9090@2પ્રમદાઃ િક ન કુવર્ ત િક ન જ પ ત મદ્યપાઃ॥ ૯૦૯૦॥
MSS@9091@1કવયઃ િક ન પ ય ત િક ન ભક્ષ ત વાયસાઃ ।
MSS@9091@2મદ્યપાઃ િક ન જ પ ત િક ન કુવર્ ત યાે ષતઃ॥ ૯૦૯૧॥
MSS@9092@1કવયઃ પિરતુ ય ત નેતરે કિવસૂ ક્ત ભઃ ।
MSS@9092@2નહ્યકૂપારવત્ કૂપા વધર્ તે િવધુકા ત ભઃ॥ ૯૦૯૨॥
MSS@9093@1કવલય ત ન ચેત તસ્ય દાિરદ્ર્યદુઃખં ન ચ િપશનુજનાે ક્તઃ કણર્ક ડંૂ
કરાે ત ।
MSS@9093@2વરકિવકૃતગાેષ્ઠ બ ધગ ધાપેભાેગે ય ઇહ મધુ વમ તી ં કાવ્ય ચ તાં
કરાે ત॥ ૯૦૯૩॥
MSS@9094@1કવય ત પ ડતરાજે કવય ત્ય યેઽિપ િવદ્વાંસઃ ।
MSS@9094@2 ત્ય ત િપનાકપાણાૈ ત્ય ત્ય યેઽિપ ભૂતવેતાલાઃ॥ ૯૦૯૪॥
MSS@9095@1કવયાે વદ કુત્ર ક દશૃાઃ કિઠનં િક િવિદતં સમ તતઃ ।
MSS@9095@2અધનુા તવ વૈિરયાે ષતાં હૃિદ તાપઃ પ્રબલાે િવહાય કાઃ॥ ૯૦૯૫॥
MSS@9095A@1કવલય સ ચ દ્રદ િધતી- નર્િવરલમશ્ના સ નનૂમઙ્ગારાન્ ।
MSS@9095A@2અિધકતરમુ ણમનયાેઃ િક મહ ચકાેરાવધારય સ॥
MSS@9096@1કવ લત મહ નાલં ક દલં ચેહ દષૃ્ટમ્ ઇહ િહ કુમુદકાેશે પીતમ ભઃ
સશુીતમ્ ।
MSS@9096@2ઇ ત િવરટ ત રાત્રાૈ પયર્ટ તી તટા તે સહચરપિરમુક્તા ચક્રવાક વરાક
॥ ૯૦૯૬॥
MSS@9097@1કિવઃ કરાે ત કાવ્યાિન પ ડતાે વે ત્ત તદ્રસમ્ ।
MSS@9097@2કા મનીકુચકાિઠ યં પ ત ર્ના ત નાે િપતા॥ ૯૦૯૭॥
MSS@9098@1કિવઃ કરાે ત કાવ્યાિન વાદુ ના ત પ ડતઃ ।
MSS@9098@2સુ દયાર્ અિપ લાવ યં પ ત ર્ના ત નાે િપતા॥ ૯૦૯૮॥
MSS@9099@1કિવઃ કરાે ત પદ્યાિન લાલયત્યુત્તમાે જનઃ ।
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MSS@9099@2ત ઃ પ્રસતૂે પુ પા ણ મ દ્ વહ ત સાૈરભમ્॥ ૯૦૯૯॥
MSS@9100@1કિવઃ િપતા પાષેય ત પાલકાે ર સકઃ પ તઃ ।
MSS@9100@2કિવતાયવુતનેૂર્નં સાેદરા તુ િવવેિકનઃ॥ ૯૧૦૦॥
MSS@9101@1કિવઃ સયૂ ત કાવ્યાિન હૃદા દધ ત સ જનાઃ ।
MSS@9101@2સતૂે મુક્તાઃ પયાેરા શવર્હ ત ત ણી તનાઃ॥ ૯૧૦૧॥
MSS@9102@1કિવતાકલનને િક પાણાં યિદ કવયાે ન લભ ત પૂણર્કામાઃ ।
MSS@9102@2નયનને િકમેણલાેચનાનાં યિદ વકં્ર ન િવલાેિકતા યવુાનઃ॥ ૯૧૦૨॥
MSS@9103@1કિવતાકુ દિવકાસન- કૃ તને િવ જતજનતાિનદાઘાય ।
MSS@9103@2દ લતાેદ્દામાઘાય પ્રણ ત કલયા મ માઘાય॥ ૯૧૦૩॥
MSS@9104@1કિવતા વિનતા કસ્ય ન માેદાય સચેતસઃ ।
MSS@9104@2રસ અેવ સદા તસ્યા નર નત વ સવર્તઃ॥ ૯૧૦૪॥
MSS@9105@1કિવ વં ન શ ◌ૃણાેત્યેવ કૃપણઃ ક તવ જતઃ ।
MSS@9105@2નપુંસકઃ િક કુ તે પુરઃ સ્થત ગીદશૃા॥ ૯૧૦૫॥
MSS@9106@1કિવ વગાન પ્રયવાદસત્યા- યસ્યા િવધાતા વ્યિધતાિધક ઠમ્ ।
MSS@9106@2રેખાત્રય યાસ મષાદમીષાં વાસાય સાેઽયં િવબભાજ સીમાઃ॥ ૯૧૦૬॥
MSS@9107@1કિવ વપ્રાેદુ્ગમ્ફશ્રવણકૃતઝ પવ્ય તકરં ચરં યષેાં વા તં
સમજિન િનતા તં રસવશમ્ ।
MSS@9107@2અમીષાં પીયષૂાપ ચતસરુયાષેાધરપુટાે- લસન્માધુય વા સમુદય ત
િક વા ર તરિપ॥ ૯૧૦૭॥
MSS@9108@1કિવ વમારાેગ્યમતીવ મેધા સ્ત્રીણાં પ્રય વં કનકસ્ય લાભઃ ।
MSS@9108@2સવષુ ત યં વજનષેુ પૂ વગર્ સ્થતાનાં િકલ ચહ્નમેતત્॥ ૯૧૦૮॥
MSS@9108A@1કિવ વશ ક્તિહ િદવાેઽવતીણાર્ ભૂમાૈ સધુાસાર ઇવાયર્પુ યાત્ ।
MSS@9108A@2પનુગ્રર્હીતું િનજવ તુ દેવાઃ સમાગતા તત્ કવયઃ સમુ કાઃ॥
MSS@9109@1કિવ વે વાિદ વં કનકકુસમુે સાૈરભગુણાે ધિન વે દા વં
િવષમત ફલે વાદુરસતા ।
MSS@9109@2કુલીને સાજૈ યં ગમદરસે રાગરચના પ્રભુ વે િવદ્વ વં
પર તમખુે માનષુવચઃ॥ ૯૧૦૯॥
MSS@9109A@1કિવભાવકૃતં ચહ્નમ્ અ યત્રાિપ ન દુ ય ત ।
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MSS@9109A@2મખુ મષ્ટાથર્સં સદં્ધ િક િહ ન સ્યાત્ કૃતાત્મનામ્॥
MSS@9110@1કિવ ભનૂર્પસવેાસુ ચત્રાલંકારહાિરણી ।
MSS@9110@2વાણી વે યવે લાેભને પરાપેકરણીકૃતા॥ ૯૧૧૦॥
MSS@9111@1કિવમ તિરવ બહુલાેહા સઘુિટતચક્રા પ્રભાતવેલવે ।
MSS@9111@2હરમૂ તિરવ હસ તી ભા ત િવધૂમાનલાપેેતા॥ ૯૧૧૧॥
MSS@9112@1કિવરનુહર ત ચ્છાયાં પદમેકં પાદમેકમધ વા ।
MSS@9112@2સકલપ્રબ ધહત્ર સાહસકત્ર નમ ત મૈ॥ ૯૧૧૨॥
MSS@9113@1કિવરમરઃ કિવરચલઃ કિવર ભન દશ્ચ કા લદાસશ્ચ ।
MSS@9113@2અ યે કવયઃ કપયશ્ ચાપલમાતં્ર પદં દધ ત॥ ૯૧૧૩॥
MSS@9114@1કિવરિવમહાે કષાર્ન્ હષર્ન્ પ્રપ ચય પ ચષાન્ ખલ સ રસને િક
વા સવાર્ન્ પ્રવક્તુમનીશ્વરે ।
MSS@9114@2ગણય ત યદ યેતાન્ ધાતા િદનાવ લમાલયા તદિપ ભગવાનષેામ તં કદાિપ
ન િવ દ ત॥ ૯૧૧૪॥
MSS@9115@1કિવરિહતાઃ કિવલાપા ય તે ક ઠશાષેણાયવૈ ।
MSS@9115@2સમંખુગતઃ કિવશ્ચેત્ ભવ ત કુલિપતાિપ કિવકુલિપતવૈ॥ ૯૧૧૫॥
MSS@9116@1કિવરેવ કવવે ત્ત કાવ્યકમર્ ણ કાૈશલમ્ ।
MSS@9116@2શષેાિહરેવ ના ત ભવુાે ભારસ્ય િનશ્ચયમ્॥ ૯૧૧૬॥
MSS@9116A@1કિવભાર્રદ્વા ે જગદવિધ ગ્રિન્નજયશા
રસશ્રેણીમમર્વ્યવહરણહેવાકર સકઃ ।
MSS@9116A@2યદ યાનાં વાચાં ર સકહૃદયાે લાસનિવધા- વમ દાન દાત્મા પિરણય ત
સ દભર્મિહમા॥
MSS@9117@1કિવવાક્યા તતીથર્- નાનૈઃ પૂતા શં યશાેદેહાઃ ।
MSS@9117@2યષેાં ત અેવ ભપૂા વ ત તા થવૈા યે॥ ૯૧૧૭॥
MSS@9118@1કિવિવદ્યાદુરાધષા યાે રાક્ષસ ઇવાપરઃ ।
MSS@9118@2દ ક્ષણસ્થાે લ ધવણા િવખ્યાતઃ કિવરાક્ષસઃ॥ ૯૧૧૮॥
MSS@9119@1કિવષુ દધતમુ કષ િવસુ્ફરદનવદ્યહૃદ્યવાગ્વષર્મ્ ।
MSS@9119@2ઇહ ખલુ ખલપ્રધષ શ્રીહષ નાૈ મ હષર્સઘંષર્મ્॥ ૯૧૧૯॥
MSS@9120@1કિવહૃદયે વનસયૂા ક તૂર કદર્મે વમા લ યમ્ ।
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MSS@9120@2અક્ષારતા પયાેધા- વવનીપાલષેુ પા ડત્યમ્॥ ૯૧૨૦॥
MSS@9121@1કવીનાં ચ બુધાનાં ચ વદા યાનાં ચ યાે ગુ ઃ ।
MSS@9121@2નાનાશાસ્ત્રચણપ્રજ્ઞઃ શવનાથઃ સ ન યતે॥ ૯૧૨૧॥
MSS@9122@1કવીનાં મહતાં સકૂ્તૈગૂર્ઢાથાર્ તરસૂ ચ ભઃ ।
MSS@9122@2િવ યમાનશ્રુતેમાર્ભૂદ્ દુજર્નસ્ય કથં વ્યથા॥ ૯૧૨૨॥
MSS@9123@1કવીનાં માનસં નાૈ મ તર ત પ્ર તભા ભ સ ।
MSS@9123@2યત્ર હંસવયાંસીવ ભવુનાિન ચતુદર્શ॥ ૯૧૨૩॥
MSS@9124@1કવીનાં સતંાપાે ભ્રમણમ ભતાે દુગર્ તિર ત ત્રયાણાપં ચ વં રચય સ
ન ત ચ્ચત્રમિધકમ્ ।
MSS@9124@2ચતુણા વેદાનાં વ્યર ચ નવતા વીર ભવતા દ્વષ સનેાલીનાભયુતમિપ
લકં્ષ વમકૃથાઃ॥ ૯૧૨૪॥
MSS@9125@1કવીનામગલદ્ દપા નનંૂ વાસવદત્તયા ।
MSS@9125@2શ યવે પા ડુપતુ્રાણાં ગતયા કણર્ગાેચરમ્॥ ૯૧૨૫॥
MSS@9126@1કવી દંુ નાૈ મ વા મીિક યસ્ય રામાયણીં કથામ્ ।
MSS@9126@2ચ દ્રકા મવ ચ વ ત ચકાેરા ઇવ સાધવઃ॥ ૯૧૨૬॥
MSS@9127@1કવી દ્રાણામાસન્ પ્રથમતરમવેાઙ્ગણભવુશ્
ચલદ્ ઙ્ગાસઙ્ગાકુલકિરમદામાેદમધુરાઃ ।
MSS@9127@2અમી પશ્ચાત્ તષેામપુિર પ તતા દ્ર પતેઃ કટાક્ષાઃ
ક્ષીરાેદપ્રસરદુ વીચીસહચરાઃ॥ ૯૧૨૭॥
MSS@9128@1કવીશ્વરાણાં વચસાં િવનાેદૈર્ ન દ ત િવદ્યાિનધયાે ન ચા યે ।
MSS@9128@2ચ દ્રાપેલા અેવ કરૈઃ સધુાંશાેર્ દ્રવ ત ના યા દષૃદઃ કદા ચત્॥ ૯૧૨૮॥
MSS@9129@1કવેર ભપ્રાયમશ દગાેચરં સુ્ફર તમાદ્રષુ પદેષુ કેવલમ્ ।
MSS@9129@2વદદ્ ભરઙ્ગૈઃ કૃતરાેમિવિક્રયૈર્ જનસ્ય તૂ ણી ં ભવતાેઽયમ જ લઃ
॥ ૯૧૨૯॥
MSS@9130@1કશા ભિરવ હૈમી ભિવદ્યુદ્ ભર ભતાિડતમ્ ।
MSS@9130@2અ તઃ તિનતિનઘાષં સવેદન મવા બરમ્॥ ૯૧૩૦॥
MSS@9131@1કશ્ચ પ્રત્યક્ષમુ જ્ય સશંયસ્થમલક્ષણમ્ ।
MSS@9131@2આય તસં્થ ચરેદ્ ધમર્ ક્ષત્રબ ધુરિન શ્ચતમ્॥ ૯૧૩૧॥
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MSS@9132@1ક શ્ચચ્છસ્ત્રાપાતમૂઢાેઽપવાેઢુર્ લ વા ભૂયશ્ચેતનામાહવાય ।
MSS@9132@2વ્યાવ તષ્ટ ક્રાેશતઃ સખ્યુ ચ્ચૈસ્ ત્યક્તશ્ચાત્મા કા ચ લાેકાનુ ત્તઃ
॥ ૯૧૩૨॥
MSS@9133@1ક શ્ચત્ કરા યામપુગૂઢનાલમ્ આલાેલપત્રા ભહત દ્વરેફમ્ ।
MSS@9133@2ર ે ભર તઃપિરવષેબ ધ લીલારિવ દં ભ્રમયાંચકાર॥ ૯૧૩૩॥
MSS@9134@1ક શ્ચત્ કષં્ટ િકર ત કરકા લમેકાેઽ તમાતં્ર ગજર્ત્યેવ ક્ષપ ત
િવષયં વૈદ્યુતં વિહ્નમ યઃ ।
MSS@9134@2સતૂે વાતં જવનમપર તને નીિહ તાવત્ િક વ્યાદ સે િવહગ વદનં
તત્ર તત્રા બુવાહે॥ ૯૧૩૪॥
MSS@9135@1ક શ્ચત્ કસ્ય ચદેવ સ્યાત્ સહૃુદ્ િવશ્ર ભભાજનમ્ ।
MSS@9135@2પદં્મ િવકાસયત્યકર્ઃ સકંાેચય ત કૈરવમ્॥ ૯૧૩૫॥
MSS@9136@1ક શ્ચત્ કા તાિવરહગુ ણા વાિધકારાત્ પ્રમત્તઃ શાપનેા તંગ મતમિહમા
વષર્ભાેગ્યેણ ભતુર્ઃ ।
MSS@9136@2યક્ષશ્ચકે્ર જનકતનયા નાનપુ યાેદકેષુ નગ્ધચ્છાયાત ષુ વસ ત
રામ ગયાર્શ્રમષેુ॥ ૯૧૩૬॥
MSS@9137@1ક શ્ચત્ ક્ર દ ત કાલકકર્શકરાકૃષં્ટ િવનષં્ટ હઠાદ્ ઉ કૃષં્ટ
તનયં િવલાેક્ય પુરતઃ પતુ્રે ત હા હા ક્વ ચત્ ।
MSS@9137@2ક શ્ચન્નતર્કનતર્ક પિર તાે ત્યત્યહાે કુત્ર ચચ્ ચતં્ર
સં તપદ્ધ તઃ પ્રથય ત પ્રી ત ચ કષં્ટ ચ નઃ॥ ૯૧૩૭॥
MSS@9138@1ક શ્ચત્ તર ત કાષે્ઠન સગુ ભીરાં મહાનદ મ્ ।
MSS@9138@2સ તારય ત તત્ કાષં્ઠ સ ચ કાષે્ઠન તાયર્તે॥ ૯૧૩૮॥
MSS@9139@1ક શ્ચત્ તાવત્ વયા દષૃ્ટઃ શ્રુતાે વા શિઙ્કતાેઽિપ વા ।
MSS@9139@2 ક્ષતાૈ વા યિદ વા વગ યસ્ય ત્યુનર્ િવદ્યતે॥ ૯૧૩૯॥
MSS@9140@1ક શ્ચત્ પ યસ્ત્રીણાં િવભવાપે ચતા યપુ ષયાજેનયા ।
MSS@9140@2િવદધા ત મારાધન- મધન વમપુાગતઃ કામી॥ ૯૧૪૦॥
MSS@9141@1ક શ્ચત્ પા થ ષાતર્ઃ પ થ તપઋતાૈ ગ યમાનાેઽ યપા થં
પપ્રચ્છાન દલીનાે વદ પ થક કુતાે જહ્નકુ યાપ્રવાહઃ ।
MSS@9141@2તનેાસાૈ શીઘ્રવાચા પ્રચ લતમનસા િવપ્રવયણ ચાેચે સચૂ્યગ્રે
કૂપષટ્કં તદુપિર નગર તત્ર ગઙ્ગાપ્રવાહઃ॥ ૯૧૪૧॥
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MSS@9142@1ક શ્ચત્ પુમાન્ ક્ષપ ત માં પ્ર ત ક્ષવાક્યૈઃ સાેઽહં ક્ષમાભરણમેત્ય
મુદં પ્રયા મ ।
MSS@9142@2શાેકં વ્ર મ પનુરેવમયં તપ વી ચાિરત્રતઃ ખ લતવાિન ત મિન્ન મત્તમ્
॥ ૯૧૪૨॥
MSS@9143@1ક શ્ચદામ્રવણં છ વા પલાશાંશ્ચ િનિપ ચ ત ।
MSS@9143@2પુ પં દૃ ટ્વા ફલે ગ્ ધ્નુઃ સ શાેચ ત ફલાગમે॥ ૯૧૪૩॥
MSS@9144@1ક શ્ચદાશ્રયસાૈ દયાર્દ્ ધત્તે શાેભામસ જનઃ ।
MSS@9144@2પ્રમદાલાેચન ય તં મલીમસ મવા જનમ્॥ ૯૧૪૪॥
MSS@9145@1ક શ્ચદ્ દૈવને સાૈ મત્રે યાેદુ્ધમુ સહતે પુમાન્ ।
MSS@9145@2યસ્ય ન ગ્રહણં િક ચત્ કમર્ણાેઽ યત્ર દૃ યતે॥ ૯૧૪૫॥
MSS@9146@1ક શ્ચદ્ દૈવને સાૈ મત્રૈ યાેદુ્ધમુ સહતે સહ ।
MSS@9146@2યસ્યેહ િવગ્રહાપેાયાે ન કથચંન િવદ્યતે॥ ૯૧૪૬॥
MSS@9147@1ક શ્ચદ્ દ્વષ ખડ્ગહૃતાેત્તમાઙ્ગઃ સદ્યાે િવમાનપ્રભુતામપુેત્ય ।
MSS@9147@2વામાઙ્ગસસંક્તસરુાઙ્ગનઃ વં ત્ય કબ ધં સમરે દદશર્॥ ૯૧૪૭॥
MSS@9148@1ક શ્ચદ્ યથાભાગમવ સ્થતેઽિપ વસિંનવેશાદ્ વ્ય તલઙ્ ઘનીવ ।
MSS@9148@2વ ં શગુબાર્ઙ્ગુ લર ધ્રમેકં વ્યાપારયામાસ કરં િકર ટે॥ ૯૧૪૮॥
MSS@9149@1ક શ્ચદ્ વાચં રચિયતુમલં શ્રાેતુમવેાપર તામ્ કલ્યાણી તે મ ત ભયતાે
િવ મયં ન તનાે ત ।
MSS@9149@2ન હ્યેક મન્ન તશયવતાં સિંનપાતાે ગુણાનામ્ અેકઃ સતૂે
કનકમપુલ ત પર ક્ષાક્ષમાેઽ યઃ॥ ૯૧૪૯॥
MSS@9150@1ક શ્ચન્ નવં પ લવમાદદા ત ક શ્ચત્ પ્રસનૂાિન ફલાિન ક શ્ચત્ ।
MSS@9150@2પરં કરાલેઽસ્ય િનદાઘકાલે મૂલે ન દાતા સ લલસ્ય ક શ્ચત્॥ ૯૧૫૦॥
MSS@9151@1ક શ્ચન્ માલાસમં મતં્ર ક શ્ચન્ મતં્ર તુલાસમમ્ ।
MSS@9151@2ક શ્ચન્ મે સમં મતં્ર ક શ્ચન્ મતં્ર મહીસમમ્॥ ૯૧૫૧॥
MSS@9152@1ક શ્ચન્મૂચ્છાર્મેત્ય ગાઢપ્રહારઃ સક્તઃ શીતૈઃ શીકરૈવાર્રણસ્ય ।
MSS@9152@2ઉચ્છશ્વાસ પ્ર સ્થતા તં જઘ્ ર્ વ્યથાર્કૂતા નાકનાર મુમૂચ્છર્
॥ ૯૧૫૨॥
MSS@9153@1કશ્ચુ બ ત કુલપુ ષાે વે યાધરપ લવં મનાેજ્ઞમિપ ।
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MSS@9153@2ચારભટચાૈરચેટક- નટિવટિનષ્ઠ વનશરાવમ્॥ ૯૧૫૩॥
MSS@9154@1ક મીરાન્ ગ તુકામસ્ય મીરશાહાખ્યભપૂતેઃ ।
MSS@9154@2શાહાબુદ્દ નભૂમી દ્રઃ પ્રાિહણાેિદ ત લખેકમ્॥ ૯૧૫૪॥
MSS@9155@1િકમવેમિવશિઙ્કતઃ શશકુુરઙ્ગ લાેલક્રમં પિરક્ર મતુમીહસે િવરમ
નવૈ શૂ યં વનમ્ ।
MSS@9155@2સ્થતાેઽત્ર ગજયૂથનાથમથનાેચ્છલચ્છાે ણતચ્-
છટાપટલભાસરુાે કટસટાભરઃ કેસર ॥ ૯૧૫૫॥
MSS@9155A@1કષાયકલષુાે વાે રાગર જતમાનસઃ ।
MSS@9155A@2ચતુગર્ તભવા ભાેધાૈ ભન્નનાૈિરવ સીદ ત॥
MSS@9155B@1કષાયપશુ ભદુર્ષ્ટૈધર્મર્કામાથર્નાશ કૈઃ ।
MSS@9155B@2શમમ ત્રહતૈયર્જં્ઞ િવધેિહ િવિહતં બુધૈઃ॥
MSS@9156@1કષાયમુક્તં ક થતં ચિરતં્ર કષાય દ્ધાવપુઘાતમે ત ।
MSS@9156@2યદા કષાયઃ શમમે ત પુંસસ્ તદા ચિરતં્ર પનુરે ત પૂતમ્॥ ૯૧૫૬॥
MSS@9156A@1કષાયરાગવચનં વીતરાગાેઽધર તવ ।
MSS@9156A@2િવહારઃ ક ઠદેશશ્ચ દૂ ત પ્રવ્ર જતા સ િકમ્॥
MSS@9156B@1કષાયિવજયે સાખૈ્યમ્ ઇ દ્રયાણાં ચ િનગ્રહે ।
MSS@9156B@2 યતે પરમાે કૃષ્ટમ્ આત્મનાે ભવભેિદ યત્॥
MSS@9156C@1કષાયિવષયાતાર્નાં દેિહનાં ના ત િનવૂર્ તઃ ।
MSS@9156C@2તષેાં ચ િવરમે સાખૈ્યં યતે પરમાદ્ભુતમ્॥
MSS@9156D@1કષાયિવષયાહારત્યાગાે યત્ર િવધીયતે ।
MSS@9156D@2ઉપવાસઃ સ િવજ્ઞેયઃ શષંે લઙ્ઘનકં િવદુઃ॥
MSS@9157@1કષાયસઙ્ગાૈ સહતે ન તં્ત સમાદ્રર્ચ નર્ િદનં ચ રે મ્ ।
MSS@9157@2કષાયસઙ્ગાૈ િવધનુ ત તને ચાિરત્રવ તાે મનુયઃ સદાિપ॥ ૯૧૫૭॥
MSS@9157A@1કષાયાન્ શત્રવુત્ પ યેદ્ િવષયાન્ િવષવત્ તથા ।
MSS@9157A@2માેહં ચ પરમં વ્યાિધમ્ અેવમૂચુિવચક્ષણાઃ॥
MSS@9157B@1કષાયા િવષયા યાેગાઃ પ્રમાદાિવરતી તથા ।
MSS@9157B@2 મ યા વમાતર્રાૈદ્રે ચેત્યશભંુ પ્ર ત હેતવઃ॥
MSS@9157C@1કષાયા તિન્નહ તવ્યા તથા ત સહચાિરણઃ ।
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MSS@9157C@2નાેકષાયાઃ શવદ્ધારા ગલીભૂતા મુમુ ભઃ॥
MSS@9158@1કષાયૈ પવાસશૈ્ચ કૃતામુ લાઘતાં ણામ્ ।
MSS@9158@2િન ષૈધકૃતાં વૈદ્યાે િનવેદ્ય હરતે ધનમ્॥ ૯૧૫૮॥
MSS@9159@1કષં્ટ કમ ત દુમધાઃ કતર્વ્યાદ્ િવિનવતર્તે ।
MSS@9159@2ન સાહસમનાર ય શ્રેયઃ સમપુલ યતે॥ ૯૧૫૯॥
MSS@9160@1કષં્ટ ખલુ મખૂર્ વં કષં્ટ ખલુ યાવૈને ચ દાિરદ્ર્યમ્ ।
MSS@9160@2કષ્ટાદિપ કષ્ટતરં પરગ્ હવાસઃ પ્રવાસશ્ચ॥ ૯૧૬૦॥
MSS@9161@1કષં્ટ ચ ખલુ મખૂર્ વં કષં્ટ ચ ખલુ યાવૈનમ્ ।
MSS@9161@2કષ્ટાત્ કષ્ટતરં ચવૈ પરગેહિનવાસનમ્॥ ૯૧૬૧॥
MSS@9162@1કષં્ટ વ ત ગણકાે ગ ણકા કથકશ્ચ સવેકાે વૈદ્યઃ ।
MSS@9162@2િદવસે િદવસે મરણં પરજનમનર જની ત્તઃ॥ ૯૧૬૨॥
MSS@9163@1કષં્ટ નવૈ પિર સ્થતે સમુિદયાત્ કાયષુ નાે તુ ચત્ સં યેત ન
ચાિપ તદ્વ્ય તકરાદ્ બાહ્યાદિક ચ કરાત્ ।
MSS@9163@2ક મા ચ્ચત્ ખલુ ભાવતાેઽ તરભવાત્ વ માકમુ પદ્યતે પ્રાણસ્યવૈ
િવશષેતાેઽ તરશયાદ્ ભાવાત્ સમુ જૃ ભતે॥ ૯૧૬૩॥
MSS@9164@1કષં્ટ વને િનવસતાેઽત્ર સદા નરસ્ય નાે કેવલં િનજતનપુ્રભવં
ભવેચ્ચ ।
MSS@9164@2દૈવં ચ િપ યમ ખલં ન િવભા ત કૃતં્ય ત માદ્ ગ્ હે િનવસતાત્મિહતં
પ્ર ચ ત્યમ્॥ ૯૧૬૪॥
MSS@9165@1કષં્ટ સાહસકાિર ણ તવ નયનાધન સાેઽ વિન ષ્ટઃ ।
MSS@9165@2ઉપવીતાદિપ િવિદતાે ન દ્વજદેહ તપ વી તે॥ ૯૧૬૫॥
MSS@9166@1કષં્ટ હૃિદ વલ ત શાેકમયાે મમા ગ્ સ્ તે ચ ષી ચ િવરહ વર ગ કે
।
MSS@9166@2અેતન્મનાે ભ્રમ ત િવ વગસૂં તથાિપ વં પ યતાેહર ઇવ મર હતુર્કામઃ
॥ ૯૧૬૬॥
MSS@9167@1કષ્ટા ત્તઃ પરાધીના કષ્ટાે વાસાે િનરાશ્રયઃ ।
MSS@9167@2િનધર્નાે વ્યવસાયશ્ચ સવર્કષ્ટા દિરદ્રતા॥ ૯૧૬૭॥
MSS@9168@1કષ્ટા વેધવ્યથા કષ્ટાે િનતં્ય ચ વહનક્લમઃ ।
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MSS@9168@2શ્રવણાનામલંકારઃ કપાેલસ્ય તુ કુ ડલમ્॥ ૯૧૬૮॥
MSS@9169@1કષ્ટે નાપેા જતં િવત્તં હેલયા ક્વાિપ િનગર્તમ્ ।
MSS@9169@2િક કરાે મ ક્વ ગચ્છા મ િનભાર્ગ્યાેઽહં ભવુ તલે॥ ૯૧૬૯॥
MSS@9170@1કષ્ટાે જનઃ કુલધનૈરનુર જનીયસ્ તન્નાે યદુક્તમ શવં ન િહ તત્
ક્ષમં તે ।
MSS@9170@2નૈસ ગક સરુ ભણઃ કુસમુસ્ય સદ્ધા મૂિધ્ન સ્થ તનર્ ચરણૈરવતાડનાિન
॥ ૯૧૭૦॥
MSS@9170A@1કષ્ટાપેા જતમત્ર િવત્ત ખલં દ્યૂતે મયા યાે જતં િવદ્યા કષ્ટતરં
ગુરાેરિધગતા વ્યાપાિરતા કુ તુતાૈ ।
MSS@9170A@2પાર પયર્સમાગતા ચ િવનયાે વામેક્ષણાયાં કૃતઃ સ પાત્રે િકમહં
કરાે મ િવવશઃ કાલેઽદ્ય નેદ ય સ॥
MSS@9171@1ક તસ્ય િવતાથર્ઃ સ ત િવભવે કશ્ચ તસ્ય પુ ષાથર્ઃ ।
MSS@9171@2યાેઽ થનમ ભમખુમાગતમ્ અન ભમખુઃ સન્ િવસજર્ય ત॥ ૯૧૭૧॥
MSS@9172@1ક તાં િન દ ત લુ પ ત કઃ મરફલકસ્ય બણર્કં મુગ્ધઃ ।
MSS@9172@2કાે ભવ ત રત્નક ટકમ્ અ તે કસ્યા ચ દે ત॥ ૯૧૭૨॥
MSS@9173@1ક તાવદ્ બ લકણર્ભાગર્વમહાદાનપ્રમાણ તવઃ કશ્ચાસાૈ
કુ પા ડપા ડુરયશઃ પ્ર તાવનાિવ તરઃ ।
MSS@9173@2યાવદ્ વષર્ ત વીર સહતનયાે ષ્ટ િરમાઃ કા ચનીર્ ધારાઃ પ્રા ષ
તાવદ જન ચધાર્રા ન ધારાધરઃ॥ ૯૧૭૩॥
MSS@9174@1ક તૂિરકાં ણભુ મટવી ગાણાં િન ક્ષ ય ના ભષુ ચકાર ચ તાન્
વધાહાર્ન્ ।
MSS@9174@2મૂઢાે િવિધઃ સકલદુજર્નલાેલ જહ્વા- મૂલે મ િન ક્ષપ ત ચેત્ સકલાપેકારઃ
॥ ૯૧૭૪॥
MSS@9175@1ક તૂિરકાં હિરણ મુ ચ વનાપેક ઠં મા સાૈરભેણ કકુભઃ
સરુભીકુ વ ।
MSS@9175@2આ તાં યશાે નનુ િકરાતશરા ભઘાતાત્ ત્રાતાિપ હ ત ભિવતા ભવતાે દુરાપઃ
॥ ૯૧૭૫॥
MSS@9176@1ક તૂિરકાચ દનકુઙુ્કમાિન સાૈભાગ્ય ચહ્નાિન િવલા સનીનામ્ ।
MSS@9176@2પ્રયાગ ના તલકિક્રયવૈ સાૈભાગ્ય ચહં્ન િવધવાલલાટે॥ ૯૧૭૬॥
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MSS@9177@1ક તૂિરકા તલકમા લ િવધાય સાયં મેરાનના સપિદ શીલય સાૈધમાૈ લમ્ ।
MSS@9177@2પ્રાૈિઢ ભજ તુ કુમુદાિન મુદામુદારામ્ ઉ લાસય તુ પિરતાે હિરતાે મખુાિન
॥ ૯૧૭૭॥
MSS@9177A@1ક તૂિરકાિદક્રયિવક્રયાઙ્ગાં યદચૃ્છયા ય દ્વપ ણ ગતાનામ્ ।
MSS@9177A@2સાૈર યમઙ્ગષેુ સમગ્રલગ્ મ્ ન હીયતે પ ચષમ યહાિન॥
MSS@9178@1ક તૂિરકા ગાણામ્ અ ડાદ્ ગ ધગુણમ ખલમાદાય ।
MSS@9178@2યિદ પનુરહં િવિધઃ સ્યાં ખલ જહ્વાયાં િનવેશિય યા મ॥ ૯૧૭૮॥
MSS@9179@1ક તૂર યતે ક માત્ કાે હ ત કિરણાં શતમ્ ।
MSS@9179@2િક કુયાર્ત્ કાતરાે યુદ્ધે ગાત્ સહઃ પલાયનમ્॥ ૯૧૭૯॥
MSS@9180@1ક તૂર ત, િકમઙ્ગ, સાપંિરમલદ્રવં્ય િકમ યામરં પેયા િક, ન િહ,
ક દશૃી, ગદશૃાં શ ◌ૃઙ્ગારલીલા પદમ્ ।
MSS@9180@2ધાયાર્ કુત્ર, કુચસ્થલીષુ, કુચયાેઃ સ્થાૈલ્યં તતાે હીયતે ક્લષ્ટઃ
ક્લ ય ત પક્વણૈશ્ચ બહુશઃ ક તૂિરકાિવક્રયી॥ ૯૧૮૦॥
MSS@9181@1ક તૂર તલકં તસ્યા જનય ત શાેભાં ભ્રવુાેર તઃ ।
MSS@9181@2કાેદ ડમ યલગ્ ં ફલ મવ પ ચષેુબાણસ્ય॥ ૯૧૮૧॥
MSS@9182@1ક તૂર તલકં બાલે ભાલે મા કુ મા કુ ।
MSS@9182@2અદ્ય સા યં ભ મી ત જૃ ભતે શશલા છનઃ॥ ૯૧૮૨॥
MSS@9183@1ક તૂર તલકં બાલે ભાલે મા કુ મા કુ ।
MSS@9183@2કલઙ્કશઙ્કયા રાહુગ્રર્ સ ય ત તવાનનમ્॥ ૯૧૮૩॥
MSS@9184@1ક તૂર તલકં લલાટફલકે વક્ષઃસ્થલે કાૈ તુભં નાસાગ્રે નવમાૈ ક્તકં
કરતલે વે ં કરે કઙ્કણમ્ ।
MSS@9184@2સવાર્ઙ્ગે હિરચ દનં ચ કલયન્ ક ઠે ચ મુક્તાવ લ
ગાપેસ્ત્રીપિરવેષ્ટતાે િવજયતે ગાપેાલચૂડામ ણઃ॥ ૯૧૮૪॥
MSS@9185@1ક તૂર તલકં લલાટર ચતં નાસામ ણ િન તલં વક્ત્રં
કુ ચતકેશપાશમિનશં દૃ ષ્ટ િન ષ્ટાં પુરઃ ।
MSS@9185@2પુંસાં માનસમ સ્યબ ધનિવધાૈ ધ સઽેત્ર વ સે વયં
જ બૂવ જલ બ દુવ જલજવ જ બાલવ લવત્॥ ૯૧૮૫॥
MSS@9186@1ક તૂર તલક ત ભાલફલકે દેવ્યા મખુા ભાે હે રાેલ બ ત
તમાલબાલમુકુલાેત્તંસ ત માૈ લ પ્ર ત ।
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MSS@9186@2યાઃ કણ િવકચાે પલ ત કુચયાેરઙે્ક ચ કાલાગુ - સ્થાસ ત પ્રથય તુ
તા તવ શવં શ્રીક ઠક ઠ વષઃ॥ ૯૧૮૬॥
MSS@9187@1ક તૂર ય ત ભાલે તદનુ નયનયાેઃ ક જલીય ત કણર્- પ્રા તે
નીલાે પલીય ત્યુર સ મરકતાલંકૃતીય ત દેવ્યાઃ ।
MSS@9187@2રાેમાલીય ત નાભે પિર હિરમણીમખેલીય ત મ યે કલ્યાણં કુયુર્રેતે
િત્રજગ ત પુર જ ક ઠભાસાં િવલાસાઃ॥ ૯૧૮૭॥
MSS@9188@1ક તૂર વરપત્રભઙ્ગિનકરાે ભ્રષ્ટાે ન ગ ડસ્થલે નાે લુપં્ત સ ખ
ચ દનં તનતટે ધાૈતં ન નતે્રા જનમ્ ।
MSS@9188@2રાગાે ન ખ લત તવાધરપુટે તા બૂલસવંિધતઃ િક ષ્ટા સ
ગજે દ્રમત્તગમને િક વા શશુ તે પ તઃ॥ ૯૧૮૮॥
MSS@9189@1ક તૂર સ તમાનમાગતવતી શાૈક્લ્યં ગતાઃ કુ તલા નીલં ચાેલમભૂત્
સતં ધવ લમા તાે મણીનાં ગણે ।
MSS@9189@2 વા તં શા તમભૂત્ સમં નરપતે વ ક તચ દ્રાેદયે
ત્રૈલાેક્યેઙ્ ય ભસારસાહસરસઃ શા તઃ કુરઙ્ગીદશૃામ્॥ ૯૧૮૯॥
MSS@9189A@1ક તૂયાર્ ત કપાેલદ્વયભુિવ મકર િન મતાૈ પ્ર તુતાયાં િન મ સનૂાં
વવક્ષસ્ય તપિરચયનાત્ વ પ્રશ તી પાંશુ ।

MSS@9189A@2વીર શ્રી સહભપૂ વદિહતકુભુ ં રાજ્યલ મીસપત્ની- માનવ્યાજેન
લ ં સપિદ િવદધતે વાવરાેધે પ્રગ ભાઃ॥
MSS@9190@1ક તે શશાઙ્ક માેહઃ સધુાકરાેઽહં ન કાેઽિપ મદ્ ભન્નઃ ।
MSS@9190@2િક નનુ પ ય સ િનજભા- જિય વિનતાયા મખંુ મૂઢ॥ ૯૧૯૦॥
MSS@9191@1ક તે શાૈયર્મદાે યાેદંુ્ધ વ યેકં સ પ્તમા સ્થતે ।
MSS@9191@2સપ્તસ પ્તસમા ઢા ભવ ત પિરપ થનઃ॥ ૯૧૯૧॥
MSS@9192@1ક વં, કૃ ણમવેિહ માં િક મહ ત,ે મન્મ દરાશઙ્કયા યુક્તં
તન્નવનીતભાજનપુટે ય તઃ િકમથ કરઃ ।
MSS@9192@2કતુ તત્ર િપપી લકાપનયનં, સપુ્તાઃ િકમુદ્બાેિધતા બાલા, વ સગ ત
િવવેક્તુ મ ત સજં પન્ હિરઃ પાતુ વઃ॥ ૯૧૯૨॥
MSS@9193@1ક વં, કાેઽિપ, કુતાેઽ સ, રત્નવસતે તીરાદહં નીરધેર્, લ ધં
િકચન, ગ જતૈબર્િધરતા દગૃ્વ્યાહ તઃ સકૈતૈઃ ।
MSS@9193@2મા ખેદં કુ તાદગૃાવૈર્દહન વાલાવલીદુઃસહં ક્ષારાેદં યદુપાસ્ય
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વ સ સખે શ્લાઘ્યં ન તન્ મ યસે॥ ૯૧૯૩॥
MSS@9194@1ક વં કાેઽહં કુત આયાતઃ કા મે જનની કાે મે તાતઃ ।
MSS@9194@2ઇ ત પિરભાવય સવર્મસારં સવ ત્યક્વા વ િવચારમ્॥ ૯૧૯૪॥
MSS@9195@1ક વં, તાસુ યદચૃ્છયા, િકતવ યા તષ્ઠ ત ગાપેાઙ્ગનાઃ પ્રેમાણં
ન િવદ ત યાસ,્ તવ હરે િક તાસુ તે કૈતવમ્ ।
MSS@9195@2અેષા હ ત હતાશયા યદભવં વ યેકતાના પરં તનેાસ્યાઃ પ્રણયાેઽધનુા
ખલુ મમ પ્રાણૈઃ સમં યાસ્ય ત॥ ૯૧૯૫॥
MSS@9196@1ક વં, પીતાંબરાેઽહં, િકમુ વદ સ ષા ચાંબરં કેન પીતં મુગ્ધે
કંસસ્ય શત્રુઃ, શવ શવ સા લલં સસ્યવૈિર ક્વ દષૃ્ટમ।્
MSS@9196@2મ લાસ્ય વંસનાેઽહં િક મ ત િનજમહાે લાસ્યમ વં સ ચે ત
વ્યાહારૈવર્ લવીનાં િન શ ભવતુ મુદેઽનુત્તરઃ શ્રીપ તવર્ઃ॥ ૯૧૯૬॥
MSS@9197@1ક વં બ્રહ્મ, ન્નપવૂર્ઃ, ક્વ ચ તવ વસ ત, યાર્ ખલા બ્રહ્મ ષ્ટઃ
ક તે નાથાે,હ્યનાથઃ, ક્વ ચ તવ જનકાે, નવૈ તાતં મરા મ
MSS@9197@2િક તેઽભીષં્ટ દદા મ, િત્રપદપિર મતા ભૂ મ, ર પં િકમેતત્ ત્રૈલાેક્યં,
ભાવગભ બ લ મદમવદદ્ વામનાે વઃ સ પાયાત્॥ ૯૧૯૭॥
MSS@9198@1ક વં બ્રહ્મન્ન,્ અપવૂર્સ,્ વદનુચરજનાે, ના ત્યનાથાેઽહમેકઃ, િક
દદ્યામી સતં ત,ે િત્રપદિવહરણસ્થાનમેતત્, િકયત્તે ।
MSS@9198@2ત્રૈલાેક્યં તદ્ દ્વ તેમર્મ શમિનરતસ્યે ત સ મૂઢભાવા િવ ણાવેાર્ચઃ
સરુારાૈ કૃતકપટપદ યાસમુગ્ધાઃ પનુ તુ॥ ૯૧૯૮॥
MSS@9199@1ક વં ભદ્ર, ખલેશ્વરાેઽહમ,્ ઇહ િક ઘાેરે વને સ્થીયતે,
શાદૂર્લાિદ ભરેવ િહસ્રપશુ ભઃ ભાજે્યાેઽહ મત્યાશયા ।
MSS@9199@2ક માત્ કષ્ટ મદં વયા વ્યવ સતં, મદે્દહમા સા શનઃ
પ્રત્યુ પન્ન માંસભક્ષણિધય તે ઘ્ન તુ સવાર્ન્નરાન્॥ ૯૧૯૯॥
MSS@9200@1ક વં ભાેઃ, કથયા મ દૈવહતકં માં િવ દ્ધ શાખાેટકં વૈરાગ્યાિદવ
વ ક્ષ, સાધુ િવિદતં, ક માિદદં, ક યતે ।
MSS@9200@2વામનેાત્ર વટ તમ વગજનઃ સવાર્ત્મના સવેતે ન ચ્છાયાિપ પરાપેકારકરણે
માગર્ સ્થતસ્યાિપ મે॥ ૯૨૦૦॥
MSS@9201@1ક વં ભાેઃ, કિવર મ, તત્ િકમુ સખે ક્ષીણાેઽસ્ય, નાહારતાે િધગ્ દેશં
ગુ ણનાેઽિપ, દુમર્ તિરયં દેશં ન મામવે િધક્ ।
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MSS@9201@2પાકાથ િધતાે યદૈવ િવદધે પાકાય દુ દ્ધ તદા િવ યે
ને ધનમ બુધાૈ ન સ લલં નાન્નં ધિરત્રીતલે॥ ૯૨૦૧॥
MSS@9202@1ક વં ભાે િન શ, કેશવઃ, શર સજૈઃ િક નામ ગવાર્યસે ભદ્રે
શાૈિરરહં, ગુણૈઃ િપ ગતૈઃ પતુ્રસ્ય િક સ્યાિદહ ।
MSS@9202@2ચક્ર ચ દ્રમુ ખ, પ્રયચ્છ સ ન મે કુ ડી ં ઘટ ં દેિહનીમ્ ઇ થં
ગાપેવધૂહૃતાેત્તરતયા દુઃસ્થાે હિરઃ પાતુ વઃ॥ ૯૨૦૨॥
MSS@9203@1ક વં લાેિહતલાેચનાસ્યચરણાે, હંસઃ, કુતાે માનસાત્ િક તત્રા ત,
સવુણર્પઙ્કજવના ય ભઃ સધુાસિન્નભમ્ ।
MSS@9203@2રત્નાનાં િનચયાઃ પ્રવાલમણયાે વૈડૂયર્રાેહાઃ ક્વ ચચ્, અ બૂકા અિપ સ ત,
ને ત ચ બકૈરાક યર્ હીહીકૃતમ્॥ ૯૨૦૩॥
MSS@9204@1ક વં વાનર, રામરાજભવને લખેાથર્સવંાહકાે, યાતઃ કુત્ર પુરાગતઃ
સ હનુમાન્ િનદર્ગ્ધલઙ્કાપુરઃ ।
MSS@9204@2વદ્ધાે રાક્ષસસનૂનુે ત કિપ ભઃ સતંાિડત ત જતઃ સ વ્રીડાત્તપરાભવાે
વન ગઃ કુત્રે ત ન જ્ઞાયતે॥ ૯૨૦૪॥
MSS@9204A@1ક વં, શલૂી, પ્રિવશ ભષ ં વે મ, વૈદ્યં ન ન,ે સ્થા બાર્લે,
ન વદ ત ત -ન લક ઠઃ પ્રમુગ્ધે ।
MSS@9204A@2કેકામેકાં વદ વં, પશપુ તરબલ,ે નવૈ દષૃ્ટે િવષાણે ઇત્યેવં
શલૈક યાપ્ર તવચનજડઃ પાતુ વઃ પાવર્તીશઃ॥
MSS@9205@1ક વં શલૂી, ગય ભષજં નીલક ઠઃ પ્રયેઽહં કેકામેકાં વદ,
પશપુ ત,-નવદૃ યે િવષાણે ।
MSS@9205@2મુગ્ધ સ્થા ઃ, સ ચર ત કથ,ં િવતેશઃ શવાયા ગચ્છાટવ્યા મ ત
હતવચાઃ પાતુ વશ્ચ દ્રચૂડઃ॥ ૯૨૦૫॥
MSS@9206@1ક માત્ ક મન્ સમુ પન્ને સરાગં ભવુનત્રયમ્ ।
MSS@9206@2અત્રાદાૈ ક થતં શ્લાેકે યાે ના ત સ પ ડતઃ॥ ૯૨૦૬॥
MSS@9207@1ક માત્ કાેઽહં િકમિપ ચ ભવાન્ કાેઽયમત્ર પ્રપ ચઃ વં વં
વેદ્યં ગગનસદશૃં પૂણર્ત વપ્રકાશમ્ ।
MSS@9207@2આન દાખ્યં સમરસઘને બાહ્યમ તિવહીને િનસૈ્ત્રગુ યે પ થ િવચરતઃ
કાે િવિધઃ કાે િનષેધઃ॥ ૯૨૦૭॥
MSS@9208@1ક માત્ ત વ તનૂિન સ પ્ર ત સમા યઙ્ગાિન તાિન તે ક માત્ કાેકનદપ્રભં
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મખુ મદં તં િહ ચ દ્રાપેમમ્ ।
MSS@9208@2અેવં ચ્છ ત વ લભેઽ બુજમુ ખ પ્રાે ય વભાવાિદ ત વ્યા ત્યાથ
તયા સગદ્ગદરવં મુક્તશ્ચ બા પાે કરઃ॥ ૯૨૦૮॥
MSS@9209@1ક માત્ વં ક્વ નુ દૃ યતે સખુમખંુ ક્વા તેઽ ધકારઃ પરં ક્વ
સ્ત્રીષુ મરધૂમકેતુ િદતેઆે દષૃ્ટા યવુાનઃ ક્વ તે ।
MSS@9209@2ગ તા ક્વ ક્વ ચ પ ચમઃ ક્વ ણસકૃત્ ક્વા સકુંરાે િનદ્ગતઃ
ક્વાન દૈકરસાેદયઃ ક્વ નુ સતી કૈવા વગ ત કથા॥ ૯૨૦૯॥
MSS@9210@1ક માત્ વં, તાતગેહાદ્, અપરમ ભનવા બ્રૂિહ કા તત્ર વાતાર્, દેવ્યા દેવાે
જતઃ, િક ષડમ ચતાભ મભાેગી દ્રચ દ્રાન્ ।
MSS@9210@2ઇત્યેવં બિહનાથે કથય ત સહસા ભતૂર્ ભક્ષાિવભષૂા- વૈગુ યાેદ્વગેજન્મા
જગદવતુ ચરં હારવાે ઙ્ગર ટેઃ॥ ૯૨૧૦॥
MSS@9211@1ક માત્ વં દુબર્લાસી ત સખ્ય તાં પિર ચ્છ ત ।
MSS@9211@2 વિય સિંનિહતે તાસુ દદ્યાત્ કથય સાેત્તરમ્॥ ૯૨૧૧॥
MSS@9212@1ક માત્ વં, ભવદાલયાદ્, વદ સખે ક્ષેમં, તવાનુગ્રહાદ્, દષૃ્ટા મે
સભુગા, ન તેઽ ત સભુગા દષૃ્ટા ભવદ્ગિેહની ।
MSS@9212@2 વભાર્નું િવષમેક્ષણં િવષધરં કાકં વરાક ગ્ હે
ચ દ્રાનઙ્ગસમીરકાેિકલભયાદ્ વ્યગ્રા લખ તી મુહુઃ॥ ૯૨૧૨॥
MSS@9213@1ક માત્ વં િહ િવ ખદ્યસે ક તપયૈરેવ પ્રયે વાસરૈર્ આયાતા વયમેિહ ધેિહ
પુરતઃ પ્રાસ્થાિનકં મઙ્ગલમ્ ।
MSS@9213@2અેવં વાિદિન વ લભે દિયતયા િનઃશ્વસ્ય પાણાૈ કૃતી મઙ્ગલ્યઃ કલશાે
િવલાેચનપયાેધારા ભરાપૂિરતઃ॥ ૯૨૧૩॥
MSS@9214@1ક માત્ પાવર્ ત િનષુ્ઠરા સ, સહજઃ શલૈાેદ્ભવાનામયં િનઃ નેહા સ કથ,ં
ન ભ મપુ ષઃ નેહં િવભ ત ક્વ ચત્ ।
MSS@9214@2કાપે તે મિય િન ફલઃ પ્રયતમ,ેસ્થાણાૈ ફલં િક ભવેદ્ ઇ થં
િનવર્ચનીકૃતાે ગિરજયા શભંુ શ્ચરં પાતુ વઃ॥ ૯૨૧૪॥
MSS@9215@1ક માત્ સં લ્ક યતે િવદ્વાન્ વ્યથર્યાથહયાસકૃત્ ।
MSS@9215@2કસ્ય ચન્ માયયા નનંૂ લાેકાેઽયં સિુવમાેિહતઃ॥ ૯૨૧૫॥
MSS@9216@1ક માત્ સત્યવતીસતુને મુિનના નાેક્તં ભિવ ય કથા- મ યે
પમનાિદમ યિનધનસ્યેહં હરેમાર્નષુમ્ ।
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MSS@9216@2ઇ થં વ્યુ થતિવશ્વક ટકચમૂિનમૂર્લનવ્યા તં
સગં્રામા બરસયૂર્મ બરચરા વાં વીક્ષ્ય સશંરેતે॥ ૯૨૧૬॥
MSS@9217@1ક માદદ્ય ન ભૂ ષતં વપુિરદં સદ્ભષૂણૈઃ કા ચનૈઃ
ક માદચ્છતરા ણ નાદ્ય વસના યઙ્ગીકૃતાિન વયા ।
MSS@9217@2ઉક્તા સે ત મયા મનાેજ્ઞ િવજને બાલા િવશાલાક્ષ મા ક્ષપં્ર રાેદનમેકમવે
િવદધે પ્રત્યુત્તરં નાે દદાૈ॥ ૯૨૧૭॥
MSS@9218@1ક માિદદં નયનમ ત મતા જન શ્ર િવશ્રા તપત્રરચનાૈ ચ કુતઃ
કપાેલાૈ ।
MSS@9218@2શ ◌ૃઙ્ગારવાિર હકાનનરાજહં સ ક માત્ કૃશા સ િવરસા સ મલીમસા સ
॥ ૯૨૧૮॥
MSS@9219@1ક માિદ દુરસાૈ િધનાે ત જગતી ં પીયષૂગભઃ કરૈઃ ક માદ્ વા જલધારયવૈ
ધર ણ ધારાધરઃ સ ચ ત ।
MSS@9219@2ભ્રામં ભ્રામમયં ચ ન દય ત વા ક માત્ િત્રલાેક ં રિવઃ સાધનૂાં િહ
પરાપેકારકરણે નાપેા યપેકં્ષ મનઃ॥ ૯૨૧૯॥
MSS@9220@1ક માદ્ દૂ ત શ્વ સ ષ િન તં, સ વરાવતર્નને ભ્રષ્ટાે રાગઃ
િકમધરદલ,ે પ્રાથર્ના ભ વદથર્મ્ ।
MSS@9220@2સ્ર તા ચેયં િકમલકત તસ,્ ત પદાલુ ઠનને વાસ તસ્ય વિય વદ કથ,ં
પ્રત્યયાથ તવવૈ॥ ૯૨૨૦॥
MSS@9221@1ક માદ્ ભગ્ ાઃ સમુુ ખ વલયા, માગર્પાતાિન્નશાયાં િક તે વક્ત્રં
િવગતરચનં, ક્ષા લતં ધૂ લપૂણર્મ્ ।
MSS@9221@2આેષે્ઠ રાગઃ િકમિપ ગ લત, વદ્વ્યથાેચ્છ્વાસવાતૈસ્ તદ્વાસઃ િક,
હૃત મ ત મયા વસ્ત્રલાેભાત્ િકલે ત॥ ૯૨૨૧॥
MSS@9222@1ક માદ્ ભય મહ મરણાદ્ અ ધાદિપ કાે િવ શ યતે રાગી ।
MSS@9222@2કઃ શરૂાે યાે લલના- લાેચનબાણનૈર્ િવવ્ય થતઃ॥ ૯૨૨૨॥
MSS@9223@1ક મ છેતે મુરાિરઃ ક્વ ન ખલુ વસ તવાર્યસી કાે િનષેધઃ સ્ત્રીણાં
રાગ તુ ક મન્ ક્વ નુ ખલુ સ તમા શિૈરસબંાેધનં િકમ્ ।
MSS@9223@2સબું દ્ધઃ કાઽિહમાંશાેિવિધહરવયસાં ચાિપ સબુંદ્ધયઃ કા બ્રૂતે
લુ ધઃ કથં વા કુ કુલહનનં કેન તત્ કેશવને॥ ૯૨૨૩॥
MSS@9224@1ક માન્ લાય સ માલતીવ િદતેત્યાલીજને ચ્છ ત વ્યક્તં નાેિદતમાતર્યાિપ
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િવરહે શાલીનયા બાલયા ।
MSS@9224@2અ ણાેબાર્ પચયં િનગ્ હ્ય કથમ યાલાેિકતઃ કેવલં
િક ચ કુડ્મલકાેિટ ભન્ન શખરશ્ચૂતદુ્રમઃ પ્રાઙ્ગણે॥ ૯૨૨૪॥
MSS@9225@1ક મન્ કમર્ ણ સામ યર્મ્ અસ્ય નાેત્તપતેતરામ્ ।
MSS@9225@2અયં સાધુચર ત માદ્ અ જ લબર્ યતા મહ॥ ૯૨૨૫॥
MSS@9226@1ક મન્નિપ મતે સત્યે હતાઃ સવર્મતત્યજઃ ।
MSS@9226@2તદ્દષૃ્ટ ા વ્યથર્તામાત્રમ્ અનથર્ તુ ન ધમર્જઃ॥ ૯૨૨૬॥
MSS@9227@1ક મન્ વસ ત વદ મીનગણા િવક પં િક વાપદં વદ ત િક કુ તે
િવવ વાન્ ।
MSS@9227@2િવદ્યુ લતાવલયવાન્ પ થકાઙ્ગનાનામ્ ઉદ્વજેકાે ભવ ત કઃ ખલુ વાિરવાહઃ
॥ ૯૨૨૭॥
MSS@9228@1ક મન્ વિપ ત કંસાિરઃ કા ત્તરધમા ણામ્ ।
MSS@9228@2િક બ્રૂતે િપતરં બાલઃ િક દૃ ટ્વા રમતે મનઃ॥ ૯૨૨૮॥
MSS@9229@1ક મૈ િક કથનીયં કસ્ય મનઃપ્રત્યયાે ભવ ત ।
MSS@9229@2રમય ત ગાપેવધૂટ કુ જકુટ રે પરં બ્રહ્મ॥ ૯૨૨૯॥
MSS@9230@1ક મૈ ચત્ કપટાય કૈટભિરપૂરઃપીઠદ ઘાર્લયાં દેિવ વામ ભવાદ્ય
કુ ય સ ન ચેત્ તત્ િક ચદાચ મહે ।
MSS@9230@2યત્ તે મ દરમ બુજન્મ િક મદં િવદ્યાગ્ હં યચ્ચ તે
નીચાન્નીચતરાપેસપર્ણમપામેતત્ િકમાચાયર્કમ્॥ ૯૨૩૦॥
MSS@9230A@1ક મૈ ચત્ પ્ર તપાદ્ય િવક્રમ જતાં િવપ્રાય િવશ્વંભરામ્ અ ધાૈ
વૈભવલ ધવાસર સકઃ ક્ષેમાય રામાેઽ તુ વઃ ।
MSS@9230A@2શ્લાઘ તે રણસી યસ્ય ચિરતં કાલા ગ્ કૂલંકષ-
વાલાેદ્ગાિરકુઠારકુ ક્ષિનિહત માપાલચક્રા ન્ જનાન્॥

MSS@9231@1ક મૈ ચદ્ દ્વજબ ધવે િકયદિપ ક્ષીરં પુરા નાથતે દત્તાે યને
દયારસકૈવપષુા દુગ્ધાેદ અેવાણર્વઃ ।
MSS@9231@2શ્રીશ્રીવ લભક પપાદપસધુા ચ તામણીબ્ િહઃ સમં સ વામી મમ
દૈવતં તિદતરાે ના ાિપ ના ાયતે॥ ૯૨૩૧॥
MSS@9232@1ક મૈ નમઃ સરૈુરિપ સતુરાં િક્રયતે દયાપ્રધાનાય ।
MSS@9232@2ક માદુ દ્વ જતવ્યં સસંારાર યતઃ સિુધયા॥ ૯૨૩૨॥
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MSS@9233@1ક મૈ યચ્છ ત સ જનાે બહુધનં ષં્ટ ક્ષગત્ કેન વા શ ભાેભાર્િન
ચ કાે ગલે યવુ ત ભવ યાં ચ કા ધાયર્તે ।
MSS@9233@2ગાૈર શઃ કમતાડયચ્ચરણતઃ કા ર ક્ષતા રાક્ષસર્ૈ આરાેહાદવરાેહતઃ
કલયતામેકં દ્વયાે ત્તરમ્॥ ૯૨૩૩॥
MSS@9234@1ક મૈ હ ત ફલાય સ જન ગુણગ્રામાજર્ને સ જ સ વાત્માપેસ્કરણાય ચને્
મમ વચઃ પ યં સમાકણર્ય ।
MSS@9234@2યે ભાવા હૃદયં હર ત િનતરાં શાેભાભરૈઃ સં તાસ્ તૈરેવાસ્ય
કલેઃ કલવેરપષુાે દૈનંિદનં વતર્નમ્॥ ૯૨૩૪॥
MSS@9235@1કસ્ય કરાન્ન ખ લતા નીરિનિધક્લેદિપ ચ્છલા લ મીઃ ।
MSS@9235@2 ગુચરણધૂ લપ ષે હૃિદ પિરબદ્ધા હરેઃ સ્થરેયમભૂત્॥ ૯૨૩૫॥
MSS@9236@1કસ્ય ચ યતે જ તાેઃ પાદાઘાત તવા વિન ।
MSS@9236@2પદભઙ્ગવ્યથા શ ભાે જૃ ભતે જ ભવૈિરણઃ॥ ૯૨૩૬॥
MSS@9237@1કસ્ય ચત્ િકમિપ નાે હરણીયં મમર્વાક્યમિપ નાેચ્ચરણીયમ્ ।
MSS@9237@2શ્રીપતેઃ પદયુગં મરણીયં લીલયા ભવજલં તરણીયમ્॥ ૯૨૩૭॥
MSS@9238@1કસ્ય ચત્ સમદનં મદનીય- પ્રેયસીવદનપાનપરસ્ય ।
MSS@9238@2 વાિદતઃ સકૃિદવાસવ અેવ પ્રત્યુત ક્ષણિવદંશપદેઽભૂત્॥ ૯૨૩૮॥
MSS@9239@1કસ્ય ચન્ન િહ દુબુર્દ્ધે છ દતાે યતે મ તઃ ।
MSS@9239@2યાદશૃં કુ તે કમર્ તાદશૃં ફલમશ્નુતે॥ ૯૨૩૯॥
MSS@9240@1કસ્ય ષં ન ક્ષપય સ િપબ ત ન ક તવ પયઃ પ્રિવ યા તઃ ।
MSS@9240@2યિદ સન્માગર્સરાવેર નક્ર ન ક્રાેડમિધવસ ત॥ ૯૨૪૦॥
MSS@9241@1કસ્ય દાષેઃ કુલે ના ત વ્યાિધના કાે ન પીિડતઃ ।
MSS@9241@2વ્યસનં કેન ન પ્રાપ્તં કસ્ય સાખૈ્યં િનર તરમ્॥ ૯૨૪૧॥
MSS@9242@1કસ્ય ન દિયતં િવત્તં ચત્તં િહ્રયતે ન કસ્ય િવત્તને ।
MSS@9242@2િક તુ યશાેધનલુ ધા વા છ ત ન દુ કૃતૈરથાર્ન્॥ ૯૨૪૨॥
MSS@9243@1કસ્ય ન પ્ર તહતં બત ચ ર્ વા તસ ત ત ભરડ્ડમરા ભઃ ।
MSS@9243@2કેવલં મન સજપ્ર તહતાનાં નાવધૂતમ ભસારવધનૂામ્॥ ૯૨૪૩॥
MSS@9244@1કસ્ય ન વાહનયાેગ્યા મુગ્ધિધય તુચ્છસાધને લગ્ ાઃ ।
MSS@9244@2પ્રીતતયા પ્રશમ ચશ્ ચપલાસુ સ્ત્રીષુ યેઽદા તાઃ॥ ૯૨૪૪॥
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MSS@9245@1કસ્ય નાે કુ તે મુગ્ધે િપપાસાકુ લતં મનઃ ।
MSS@9245@2અયં તે િવદુ્રમચ્છાયાે મ માગર્ ઇવાધરઃ॥ ૯૨૪૫॥
MSS@9246@1કસ્ય મરાૈ દુરિધગમઃ કમલે કઃ કથય િવર ચતાવાસઃ ।
MSS@9246@2કૈ તુ ય ત ચામુ ડા િરપવ તે વદ કુતાે ભ્રષ્ટાઃ॥ ૯૨૪૬॥
MSS@9247@1કસ્ય માતા કસ્ય િપતા કસ્ય બ ધુમર્હામનુે ।
MSS@9247@2િવભ્રમશ્ચ તભ્રંશાત્ તને મુહ્ય ત જ તવઃ॥ ૯૨૪૭॥
MSS@9248@1કસ્ય માતા િપતા કસ્ય કસ્ય ભાયાર્ સતુાેઽિપ વા ।
MSS@9248@2 તાૈ તાૈ િહ વાનાં ભિવ ય ત્યપરેઽપરે॥ ૯૨૪૮॥
MSS@9248A@1કસ્ય વક્તવ્યતા ના ત સાપેાયં કાે ન વ ત ।
MSS@9248A@2વ્યસનં કેન ન પ્રાપ્તં કસ્ય સાખૈ્યં િનર તરમ્॥
MSS@9249@1કસ્ય વશે પ્રા ણગણઃ સત્ય પ્રયભા ષણાે િવનીતસ્ય ।
MSS@9249@2ક્વ સ્થાતવ્યં યા યે પ થ દષૃ્ટાદષૃ્ટલાભાય॥ ૯૨૪૯॥
MSS@9249A@1કસ્યસ્યાન્ન ખ લતં પૂણાર્ઃ સવ મનાેરથાઃ કસ્ય ।
MSS@9249A@2કસ્યેહ સખંુ િનતં્ય દૈવને ન ખ ડતઃ કાે વા॥
MSS@9250@1કસ્ય વગર્ શ્રયાે વ યાઃ કસ્ય ચૈ દં્ર પદં ભુિવ ।
MSS@9250@2કં દેવા બહુ મ ય તે સઙ્ગ્રામે મરણાદતૃે॥ ૯૨૫૦॥
MSS@9251@1સઙ્ગ્રામે મરણં પુ યં ગયાયાં મરણે તથા ।
MSS@9251@2ગઙ્ગાયાં મરણે માેક્ષઃ સઙ્ગ્રામે મરણં સખુમ્॥ ૯૨૫૧॥
MSS@9252@1યિદ વ તું મનઃ પુંસાં વગર્સ્ત્રી ભઃ સમં ચરાત્ ।
MSS@9252@2અપરાં સુ ખતાં કૃ વા સઙ્ગ્રામે મ્રયતાં તદા॥ ૯૨૫૨॥
MSS@9253@1કસ્યાં ચદ્ વા ચ કૈ શ્ચન્નનુ યિદ િવિહતં દૂષણં દુદુર્ ઢૈશ્
છન્નં િક ન તદા સ્યાત્ પ્ર થતગુણવતાં કાવ્યકાેટ શ્વરાણામ્ ।
MSS@9253@2વાહાશ્ચેદ્ ગ ધવાહાિધકિવિહતજવાઃ પ ચષાશ્ચા ધખં ઃ કા હાિનઃ
શરેશાહ ક્ષ તપકુલમણેરશ્વકાેટ શ્વરસ્ય॥ ૯૨૫૩॥
MSS@9254@1કસ્યાખ્યાય વ્ય તકર મમં મુક્તદુઃખાે ભવેયં કાે નીતે
િન તમુભયાેરાવયાેઃ નેહસારમ્ ।
MSS@9254@2 નાત્યેકં શશધરમુ ખ પ્રેમત વં મનાે મે વામવેૈત ચ્ચરમનુગતં
તત્ પ્રયે િક કરાે મ॥ ૯૨૫૪॥
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MSS@9255@1॥। ॥। ॥। ॥।
MSS@9255@2કસ્યાત્ય તં સખુમપુનતં દુઃખમેકા તતાે વા ।
MSS@9255@3નીચૈગર્ચ્છત્યુપિર ચ દશા ચક્રને મક્રમેણ॥ ૯૨૫૫॥
MSS@9256@1કસ્યાદેશાત્ ક્ષપય ત તમઃ સપ્તસ પ્તઃ પ્ર નાં છાયાહેતાેઃ પ થ
િવટિપનામ જ લઃ કેન બદ્ધઃ ।
MSS@9256@2અ ય યર્ તે નવજલમુચઃ કેન વા ષ્ટહેતાેર્ ત્યૈવૈતે પરિહતિવધી
સાધવાે બદ્ધકાઙ્ક્ષાઃ॥ ૯૨૫૬॥
MSS@9257@1કસ્યા નામ િકમત્ર ના ત િવિદતં યદ્ વીક્ષ્યમાણાેઽ યયં લાેકાે મૂક ઇવા ત
માં પ્ર ત પનુઃ સવા જન ત યતે ।
MSS@9257@2શકં્ય દશર્િયતું ન પૂગફલવત્ કૃ વા દ્વધેદં વપુર્ યત્ સતં્ય
સ ખ વી ક્ષતઃ ખલુ મયા નનંૂ ચતુ યાર્ઃ શશી॥ ૯૨૫૭॥
MSS@9258@1કસ્યાિનત્યે વિનત્યસ્ય નેહાે ભિવતુમહર્ ત ।
MSS@9258@2યને જન્મસહસ્રા ણ દ્રષ્ટવ્યાે ન પનુઃ પ્રયઃ॥ ૯૨૫૮॥
MSS@9259@1કસ્યાિનમષેિવતતે નયને િદવાૈકાે- લાેકાદતૃે જગ ત તે અિપ વૈ ગ્ હી વા ।
MSS@9259@2િપ ડે પ્રસાિરતમખુને તમે િકમેતદ્ દષંૃ્ટ ન બા લશ િવશદ્બિડશં
વયા તઃ॥ ૯૨૫૯॥
MSS@9260@1કસ્યાિપ કાેઽિપ કુ તે ન સખંુ દુઃખં ન દૈવમપહાય ।
MSS@9260@2િવદધા ત થા ગવ ખલાેઽહમિહતસ્ય હ તે ત॥ ૯૨૬૦॥
MSS@9261@1કસ્યાિપ કાેઽ ય તશયાેઽ ત સ તને લાેકે ખ્યા ત પ્રયા ત ન િહ સવર્િવદ તુ
સવ ।
MSS@9261@2િક કેતક ફલ ત િક પનસઃ સપુુ પઃ િક નાગવ લ્યિપ ચ
પુ પફલૈ પેતા॥ ૯૨૬૧॥
MSS@9261A@1કસ્યાિપ ચાગ્રતાે નવૈ પ્રકા યઃ વગુણઃ વયમ્ ।
MSS@9261A@2અતુચ્છ વને તુચ્છાેઽિપ વાચ્યઃ પરગુણઃ પનુઃ॥
MSS@9262@1કસ્યામાેદં કમલં વદન મદં તે પ્રયે ન સતંનુયાત્ ।
MSS@9262@2અવલ બ્ય મત્રમેકં િવકસ ત ન યદ યથા તુ॥ ૯૨૬૨॥
MSS@9263@1કસ્યા શ્ચત્ સભુગ ઇ ત શ્રુત શ્ચરં યસ્ તં
દૃ ટ્વાિધગતરતેિનમી લતાક્ષ્યાઃ ।
MSS@9263@2િન પ દં વપુરવલાેક્ય સાૈિવદ લાઃ સ તપેુિવધુરિધયાે િનશા તવ વાઃ
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॥ ૯૨૬૩॥
MSS@9264@1કસ્યા શ્ચન્ મખુમનુ ધાૈતપત્રલખંે વ્યાતનેે સ લલભરાવલ બની ભઃ ।
MSS@9264@2િક જલ્કવ્ય તકરિપ જરા તરા ભશ્ ચત્રશ્રીરલમલકાગ્રવ લર ભઃ
॥ ૯૨૬૪॥
MSS@9265@1કસ્યા ત નાશાે મનસાે િવતત્યા ક્વ સવર્થા ના ત ભયં િવમુક્તાૈ ।
MSS@9265@2શલં્ય પરં િક િનજમખૂર્તવૈ કે કે હ્યપુાસ્યા ગુરવશ્ચ સ તઃ॥ ૯૨૬૫॥
MSS@9266@1કસ્યેદં ભવનં, મમવૈ, ભવતી કા સભુ્ર,ુ લાટાઙ્ગના કેયર્, મુગ્ધતરા
સખી મમ, પ તગહેઽ ત િક, તને વા ।
MSS@9266@2ઇ થં પા થવચાે િદના તસમયે ગૂઢાથર્માક યર્ વૈ
મ દા દાે લતકુ ડલ તબકયા ત વ્યાવધૂતં શરઃ॥ ૯૨૬૬॥
MSS@9267@1કસ્યેમાૈ િપતરાૈ મનાેભવવતા તાપને સયંાૈ જતાવ્ અ યાે યં તનયાિદકં
જનયતાે ભૂ યાિદભૂતાત્મ ભઃ ।
MSS@9267@2ઇ થં દુઃસ્થમ તમર્નાેભવર તયા મ યતે ના તકઃ શા ત તસ્ય કથં
ભવેદ્ ધનવતાે દુ કમધમાર્શ્રયાત્॥ ૯૨૬૭॥
MSS@9268@1કસ્યેયં ત ણ પ્રપા, પ થક નઃ, િક પીયતેઽસ્યાં, પયાે ધનેનૂામથ
માિહષં બિધર રે વારઃ, કથં મઙ્ગલઃ ।
MSS@9268@2સાેમાે વાથ શનૈશ્ચરા,ે ઽ ત મદં, તત્તેઽધરે દૃ યતે શ્રીમ પા થ
િવલાસસુ દર સખે યદ્ રાેચતે તત્ િપબ॥ ૯૨૬૮॥
MSS@9269@1કસ્યાેદપ સ્યત ચિવરસાવસાને તાેક સ્થતાવનુ ચતપ્રભવે ભવેઽ મન્ ।
MSS@9269@2નારાયણ તકથા તપાનગાેષ્ઠ ચેતાેિવનાેદન મયં યિદ નામ ન સ્યાત્
॥ ૯૨૬૯॥
MSS@9270@1કસ્યાપેયાેગમાત્રેણ ધનને રમતે ભનઃ ।
MSS@9270@2પદપ્રમાણમાધારમ્ આ ઢઃ કાે ન ક પતે॥ ૯૨૭૦॥
MSS@9271@1કસ્રાઘાતૈઃ સરુ ભર ભતઃ સ વરં તાડનીયાે ગાઢામ્રેડં મલયમ તઃ
શ ◌ૃઙ્ખલાદામ દત્ત ।
MSS@9271@2કારાગારે ક્ષપત તરસા પ ચમં રાગરાજં ચ દં્ર ચૂણ કુ ત ચ
શલાપટ્ટકે િપષ્ટપષેમ્॥ ૯૨૭૧॥
MSS@9272@1કહ્લાર પશર્ગભઃ શ શરપિરગમાત્ કા તમદ્ ભઃ કરાગ્રૈશ્
ચ દ્રણેા લઙ્ ગતાયા ત મરિનવસને સ્રંસમાને રજ યાઃ ।
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MSS@9272@2અ યાે યાલાેિકની ભઃ પિરચયજિનતપ્રેમિન ય દની ભર્ દૂરા ઢે પ્રમાેદે
હ સત મવ પિર પષ્ટમાશાવધૂ ભઃ॥ ૯૨૭૨॥
MSS@9273@1કાં ચદ્ િદનાધર્સમયે રિવર મતપ્તાં
નીલાંશકુા ચલિનલીનમખુે દુ બ બામ્ ।
MSS@9273@2તાં તાદશૃી ં સમનવુીક્ષ્ય કિવજર્ગાદ રાહુિદવા ગ્રસ ત પવર્ િવના
િકલે દુમ્॥ ૯૨૭૩॥
MSS@9274@1કાં તપ વી ગતાેઽવસ્થામ્ ઇ ત મેરાિવવ તનાૈ ।
MSS@9274@2વ દે ગાૈર ઘનાશ્લષેભવભૂ ત સતાનનાૈ॥ ૯૨૭૪॥
MSS@9275@1કાં શ્ચચ્ચાટુવચઃશતૈિનજસતુાપે્રમા તરેકૈ ◌ઃ પરાન્ અ યાન્
વક્રરવાક્રમૈધર્નવતઃ પ્રાપ ય ગેહં િનજમ્ ।
MSS@9275@2પ્રાગ્દત્તગ્રહણપ્રગ ભિકતવવ્યા દવષ્ટ ય તાન્ કુિટ્ટ યઃ
સુ્ફટમપ્રગ ભચિરતાનેતાન્ િનહ તું ક્ષમાઃ॥ ૯૨૭૫॥
MSS@9276@1કાં શ્ચત્ ક પશતં કૃત સ્થ તચયાન્ કાં શ્ચદ્ યુગાનાં શતં
કાં શ્ચદ્ વષર્શતં તથા ક તપયાન્ જ તનૂ્ િદનાનાં શતમ્ ।
MSS@9276@2તાં તાન્ કમર્ ભરાત્મનઃ પ્ર તિદનં સકં્ષીયમાણાયષુઃ કાલાેઽયં
કવલીકરાે ત સકલાન્ ભ્રાતઃ કુતઃ કાૈશલમ્॥ ૯૨૭૬॥
MSS@9277@1કાં શ્ચત્ તુચ્છય ત પ્રપૂરય ત વા કાં શ્ચન્નયત્યુન્ન ત કાં શ્ચત્
પાતિવધાૈ કરાે ત ચ પનુઃ કાં શ્ચન્નયત્યાકુલાન્ ।
MSS@9277@2અ યાે યં પ્ર તપક્ષસહં ત મમાં લાેક સ્થ ત બાેધયન્ન્ અેષ ક્ર ડ ત
કૂપય ત્રઘિટકા યાયપ્રસક્તાે િવિધઃ॥ ૯૨૭૭॥
MSS@9278@1કાં શ્ચદથાર્ન્ નરઃ પ્રાજ્ઞાે લઘુમૂલાન્ મહાફલાન્ ।
MSS@9278@2 ક્ષપ્રમારભતે કતુ ન િવઘ્નય ત તાદશૃાન્॥ ૯૨૭૮॥
MSS@9279@1કાંસીકૃતાસીત્ ખલુ મ ડલી દાેઃ સસંક્તર મપ્રકરા મરેણ ।
MSS@9279@2તુલા ચ નારાચલતા િનજૈવ મથાનેુરાગસ્ય સમીકૃતાૈ વામ્॥ ૯૨૭૯॥
MSS@9280@1કાંસ્ય વન ઇવાભા ત ય મન્ ખડ્ગહતે વિનઃ ।
MSS@9280@2ખડ્ગાેત્તમં તં વદ ત ગિરશઃ શભુવધર્નમ્॥ ૯૨૮૦॥
MSS@9281@1કાં હિરરભરત્ સકૂર પઃ કામિરરિહતા મચ્છ ત ભપૂઃ ।
MSS@9281@2કેનાકાિર ચ મન્મથજનનં કેન િવરાજ ત ત ણીવદનમ્॥ ૯૨૮૧॥
MSS@9282@1કાકઃ કા ચનપ જરે િવિનિહતઃ પદ્માકરે કાૈ શકઃ શ્રાદ્ધે શ્વા િવિનયાે જતાે
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હુતવહે હવ્યઃ પલા ડુઃ કૃતઃ ।
MSS@9282@2સવ તને કૃતં િકમત્ર બહુના મદં્ય મહાશા તયે યનેાજ્ઞાનવતા
મહીય સ પદે નીચઃ સમારાેિપતઃ॥ ૯૨૮૨॥
MSS@9283@1કાકઃ કૃ ણઃ િપકઃ કૃ ણઃ કાે ભેદઃ િપકકાકયાેઃ ।
MSS@9283@2વસ તસમયે પ્રાપ્તે કાકઃ કાકઃ િપકઃ િપકઃ॥ ૯૨૮૩॥
MSS@9284@1કાકઃ કાેિકલમુન્નમ ય કુ તે ચૂતે ફલા વાદનં ભુઙ્ક્તે રાજશકંુ
િનવાયર્ કુરરઃ ક્ર ડાપરાે દાિડમમ્ ।
MSS@9284@2ઘૂકાે બિહણમાસ્ય શા ખ શખરે શતેે સ િનઃ સખંુ હા તં િવપર તમદ્ય
િવિપને યનેે પરાેકં્ષ ગતે॥ ૯૨૮૪॥
MSS@9285@1કાકઃ પક્ષબલને ભપૂ તગ્ હે ગ્રાસં યિદ પ્રાપ્તવાન્ િક વા તસ્ય
મહ વમસ્ય લઘુતા પ ચાનનસ્યાગતા ।
MSS@9285@2યનેાક્ર ય કર દ્રગ ડયુગલં િન ભદ્ય હેલાલવાલ્ લ વા ગ્રાસવરં
વરાટકિધયા મુક્તાગણ ત્યજ્યતે॥ ૯૨૮૫॥
MSS@9286@1કાકઃ પ ક્ષષુ ચા ડાલઃ તઃ પશષુુ ગદર્ભઃ ।
MSS@9286@2નરાણાં કાેઽિપ ચા ડાલઃ તઃ સવષુ િન દકઃ॥ ૯૨૮૬॥
MSS@9287@1કાકઃ પદ્મવને ત ન લભતે હંસશ્ચ કૂપાેદકે ક્રાેષ્ટા
સહગુહા તરે સિુવપુલે નીચ તુ ભદ્રાસને ।
MSS@9287@2કુસ્ત્રી સ પુ ષં ન તુ ભજતે સા સવે્યતે દુજર્નૈઃ યા યસ્ય
પ્રકૃ તિવધા િવિહતા સા તસ્ય િક વાયર્તે॥ ૯૨૮૭॥
MSS@9288@1કાકઃ શ્વાનાેઽકુલીનશ્ચ બડાલઃ સપર્ અેવ ચ ।
MSS@9288@2અકુલીના ચ યા નાર તુલ્યા તે પિરક તતાઃ॥ ૯૨૮૮॥
MSS@9289@1કાકઃ વભાવચપલઃ પિરશદુ્ધ ત્તર્ લ વા બ લ વજનમાહ્વયતે
પરાંશ્ચ ।
MSS@9289@2ચમાર્ સ્થમાંસવ ત હ તકલવેરેઽિપ શ્વા દ્વે ષ્ટ હ ત ચ પરાન્
કૃપણ વભાવઃ॥ ૯૨૮૯॥
MSS@9290@1કાક આહ્વયતે કાકાન્ યાચકાે ન તુ યાચકાન્ ।
MSS@9290@2કાકયાચકયાેમર્ યે વરં કાકાે ન યાચકઃ॥ ૯૨૯૦॥
MSS@9291@1કાકકુકુર્ટકાયસ્થાઃ સ તપિરપાષેકાઃ ।
MSS@9291@2સ તપિરહ તારઃ સહાઃ શ્વાનાે દ્વ ગ ઃ॥ ૯૨૯૧॥
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MSS@9292@1કાકચ ચપુુટ કૃત્યઆેષ્ઠાૈ પ્રાેક્તાિનલં િપબેત્ ।
MSS@9292@2આકાર વિનનાકૃ ય પૂરયેદ્ યાવદ તરમ્॥ ૯૨૯૨॥
MSS@9293@1કાકજઙ્ઘાજટા િનદ્રાં કુ તે મ તકે સ્થતા ।
MSS@9293@2પુ યાેદૃ્ધતં શનુઃ િપત્તમ્ અપ મારઘ્નમ જનાત્॥ ૯૨૯૩॥
MSS@9294@1કાકજઙ્ઘારસઃ કણ ક્ષપ્તાે બાિધયર્નાશનઃ ।
MSS@9294@2હ ત કણ જટા બદ્ધા તસ્યા નતે્રામયં ધ્રવુમ્॥ ૯૨૯૪॥
MSS@9295@1કાકતાલીયયાેગને યદનાત્મવ ત ક્ષણમ્ ।
MSS@9295@2કરાે ત પ્રણયં લ મી તત્ તસ્યાઃ સ્ત્રી વચાપલમ્॥ ૯૨૯૫॥
MSS@9296@1કાકતાલીયવત્ પ્રાપ્તં દૃ ટ્વાિપ િનિધમગ્રતઃ ।
MSS@9296@2ન વયં દૈવમાદત્તે પુ ષાથર્મપેક્ષતે॥ ૯૨૯૬॥
MSS@9297@1કાકતુ ડાે ક્તરપરા મ લકાે ક્તરનાપેમા (?) ।
MSS@9297@2પાટલાે ક્તશ્ચ પદ્માે ક્તઃ પ દ્મ યુ ક્તઃ સુ્ફટાઃ તાઃ॥ ૯૨૯૭॥
MSS@9298@1કાક વં ફલનમ્રિવિપનં દૈવા સમાસાદયન્ િક કણા બિધર કરાે ષ
પ ષૈઃ ક્રકારકાેલાહલૈઃ ।
MSS@9298@2માનંૈ ચેદવલ બસે રતભરપ્રક્રા તપંુસ્કાેિકલ- ભ્રા ત્યાિપ વિય
સ ચર ત ન કથં મુગ્ધાકટાક્ષચ્છટાઃ॥ ૯૨૯૮॥
MSS@9299@1કા કથા બાણસધંાને જ્યાશ દેનવૈ દૂરતઃ ।
MSS@9299@2હંુકારેણવે ધનષુઃ સ િહ િવઘ્નાન્ વ્યપાેહ ત॥ ૯૨૯૯॥
MSS@9300@1કાકમાંસં તથાે ચ્છષં્ટ તાેકં તદિપ દુબર્લમ્ ।
MSS@9300@2ભ ક્ષતનેાિપ િક તને યને પ્તનર્ યતે॥ ૯૩૦૦॥
MSS@9301@1કાકમાચી તથા કુષં્ઠ ગાેતકે્રણ ચ પાચયેત્ ।
MSS@9301@2નાશયને્ મ ડ લ વેડમ્ અગદાેઽયં સિુન શ્ચતમ્॥ ૯૩૦૧॥
MSS@9302@1કાકમાચી શફા કણ બદ્ધા રાિત્ર વરાપહા ।
MSS@9302@2પા ણસ્થં ષ દાકં દ્યૂતે િવતનુતે જયમ્॥ ૯૩૦૨॥
MSS@9303@1કાકવરાકમરાલમવૈ ષ ન જજર્િરતાઽજુર્નતાયર્ કુતઃ ।
MSS@9303@2િવક્રમવૈિરવધજૂનલાેચન- ક જલવ જલમ જનતઃ॥ ૯૩૦૩॥
MSS@9304@1કાકશ્ચ દુ્રમકુટ્ટશ્ચ મ ડૂકાે નીલમ ક્ષકઃ ।
MSS@9304@2લટ્વયા સહ પ ચૈતે ગજં જઘુ્ન પાયતઃ॥ ૯૩૦૪॥
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MSS@9305@1કાકસ્ય ક ત વા દ તા મષેસ્યા ડે િકયત્ પલમ્ ।
MSS@9305@2ગદર્ભે ક ત રાેમા ણ વ્યથષાતુ િવચારણા॥ ૯૩૦૫॥
MSS@9306@1કાકસ્ય ચ ચુયર્િદ હેમયુક્તા મા ણક્યયુક્તાૈ ચરણાૈ ચ તસ્ય ।
MSS@9306@2અેકૈકપકે્ષ ગજરાજમુક્તા તથાિપ કાકાે ન ચ રાજહંસઃ॥ ૯૩૦૬॥
MSS@9307@1કાકસ્ય ષ્ટહેતાેર્ નીડં િદ પ્રશસ્યતે ત ષુ ।
MSS@9307@2દુ ભક્ષમરણહેતુર્ ભવ ત સયા યષેુ કાેણષેુ॥ ૯૩૦૭॥
MSS@9308@1કાકાઃ િક િક ન કુવર્ ત ક્રાેઙ્કારં યત્ર તત્ર વા ।
MSS@9308@2શકુ અેવ પરં વ ક્ત પહ તાપેલા લતઃ॥ ૯૩૦૮॥
MSS@9309@1કાકાઃ પ્રભપુ્ર ણિહતૈઃ િપકપટ્ટબદ્ધર્ે માક દ દમકર દરસં
લભ તામ્ ।
MSS@9309@2પ્રાપ્તે વસ તસમયે કથમાચર ત કણાર્ તાિન કલપ ચમકૂ જતાિન
॥ ૯૩૦૯॥
MSS@9310@1કાકાનાં કાેિકલાનાં ચ સીમાભેદઃ કથં ભવેત્ ।
MSS@9310@2યિદ િવશ્વ સાકં્ષ ન કૃતા કણર્શ કુલી॥ ૯૩૧૦॥
MSS@9311@1કાકાનાં પ્રી તયાેગં ચરસહવસ ત કાેિકલાપેક્ષસે ચેત્ તિહ વં
તદ્વદેવ શ્રવણપુટપટૂન્ કુ સતાન્ કૂજ શ દાન્ ।
MSS@9311@2અ યાસ તત્ર નાે ચેત્ તવ ગલદ તા ગીિરયં ગુ યતાં વા તામાક યર્
વ તેરનનુગુણગુણં વામમી સ ત્યજેયુઃ॥ ૯૩૧૧॥

MSS@9312@1કા કા તા કા લયારાતેઃ પનુરથ િકમવ્યયમ્ ।
MSS@9312@2િક વ દં્ય સવર્દેવાનાં ફલષેુ િકમુ સુ દરમ્॥ ૯૩૧૨॥
MSS@9313@1કા કા પ્રયા પ્રયતમં પિરર ય દાે યાર્મ્ અ યાગતેઽિપ મિહરે ન જહા ત
િનદ્રામ્ ।
MSS@9313@2 ગતુર્ સ જયતુ ચાેલ મતીવ કાકાઃ કાકા લરા લિરવ ગૂઢ ગરશ્ચકાર॥ ૯૩૧૩॥
MSS@9314@1કા કાબલા િનધવુનશ્રમપીિડતાઙ્ગી િનદ્રાં ગતા દિયતબાહુલતાનુબદ્ધા ।
MSS@9314@2સા સા તુ યાતુ ભવનં મિહરાેદ્ગમાેઽયં સમે્કતવાક્ય મ ત કાકચયા વદ ત
॥ ૯૩૧૪॥
MSS@9314A@1કા કામધનેુિરહ કશ્ ચ તામ ણરિપ ચ ક પશાખી કઃ ।
MSS@9314A@2સવાર્ યમૂિન ભવુને પયાર્યવચાં સ પુ યસ્ય॥
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MSS@9315@1કાકા મૂિધ્ન સખંુ વસ ત શતશઃ શાખાસુ શાખા ગા ઘૂકાઃ
કાેટરગહ્વરેષુ મશલૈદશશૈ્ચ સા દં્ર દલમ્ ।
MSS@9315@2આધારઃ િકયતામ સ સ્થરતરં શદંુ્ધ ચ લ ધં યશઃ પા થા
નાપેસર ત ચેત્ ક્ષત મતઃ િક ક્ષરાજસ્ય તે॥ ૯૩૧૫॥
MSS@9316@1કા કાલી કા મધુરા કા શીતલવાિહની ગઙ્ગા ।
MSS@9316@2કં સજંઘાન કૃ ણઃ કં બલવ તં ન બાધતે શીતમ્॥ ૯૩૧૬॥
MSS@9317@1કાકા લાૈલ્યં યમાત્ ક્રાૈય સ્થપતેદૃર્ઢઘા તતામ્ ।
MSS@9317@2અેકૈકાક્ષરમાદાય કાયસ્થઃ કેન િન મતઃ॥ ૯૩૧૭॥
MSS@9317A@1કાકા કા ઘુકબકાશ્ચ ભેકાઃ પ્રણ ય યુ માિનદમવે યાચે ।
MSS@9317A@2કાેલાહલં મા કુ ત ક્ષમ વં પુંસ્કાેિકલઃ કૂજ ત મ જુરાવમ્॥
MSS@9318@1કાિક યાઃ પત્રમૂલં સહચરસિહતં કેતક નાં ચ ક દં છાયાશુ કં
ચ ઙ્ગં િત્રફલરસયુતં તૈલમ યે િનધાય ।
MSS@9318@2લાૈહે પાત્રે પ્રણીતં ધર ણતલગતં માસમાત્ર સ્થતં તત્ કેશાઃ
કાશપ્રકાશા અ લકુલસદશૃાઃ સ ભવ ત્યસ્ય લપેાત્॥ ૯૩૧૮॥
MSS@9319@1કાકંુ કરાે ષ ગ્ હકાેણકર ષપુ જ- ગૂઢાઙ્ગ િક નનુ થા િકતવ
પ્રયાિહ ।
MSS@9319@2કુત્રાદ્ય ણર્તર ણભ્રમના તભીત- ગાપેાઙ્ગનાગણિવડ બનચાતુર તે
॥ ૯૩૧૯॥
MSS@9320@1કાકુ સ્થસ્ય દશાનનાે ન કૃતવાન્ દારાપહારં યિદ ક્વા ભાેિધઃ ક્વ ચ
સતેુબ ધઘટના ક્વાેત્તીયર્ લઙ્કાજયઃ ।
MSS@9320@2પાથર્સ્યાિપ પરાભવં યિદ િરપનુાર્દાત્ ક્વ તાદક્ૃ તપાે નીય તે િરપુ ભઃ
સમુન્ન તપદં પ્રાયઃ પરં માિનનઃ॥ ૯૩૨૦॥
MSS@9321@1કાકુ સ્થસ્ય પ્રતાપા ગ્ દ પ્તિપઙ્ગવૈર્લીમખુૈઃ ।
MSS@9321@2િનવાર્ણાે રાક્ષસે દ્રસ્ય મ યે નીલૈિનશાચરૈઃ॥ ૯૩૨૧॥
MSS@9322@1કાકુ સ્થને શરાં સ યાિન શતશ છન્નાિન માયાિનધેઃ પાૈલ ત્યસ્ય
િવમાનસીમિન તથા ભ્રા તાિન નાકાૈકસામ્ ।
MSS@9322@2તા યવેાસ્ય ધનુઃશ્રમપ્રશમનં કુવર્ ત સીતાપતેઃ
ક્ર ડાચામરડ બરાનુકૃ ત ભલાલાયમાનૈ ◌ઃ કચૈઃ॥ ૯૩૨૨॥
MSS@9323@1કા કૃતા િવ ના ક દગૃ્ યાે ષતાં કઃ પ્રશસ્યતે ।
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MSS@9323@2અસવે્યઃ ક દશૃઃ વામી કાે િનહ તા િનશાતમઃ॥ ૯૩૨૩॥
MSS@9324@1કાકે કણર્પુટ કઠાેરિનનદે પીયષૂધારારસ-
સ્ય દાેદ ચતચા પ ચમ તે સાધારણે મ યિપ ।
MSS@9324@2વ યાં ત્તમયં વ્યધાિદ ત મુધા વ સ વ્યથાં મા કૃથાઃ ક્વ કૈવં
ન કૃતં જનષેુ િનકૃતં દુમધસા વેધસા॥ ૯૩૨૪॥
MSS@9325@1કાકે કા યર્મલાૈિકકં ધવ લમા હંસે િનસગર્ સ્થતાે ગાંભીય મહદ તરં
વચ સ યાે ભેદઃ સ િક ક યતે ।
MSS@9325@2અેતાવ સુ િવશષેણે વિપ સખે યત્રેદમાલાેક્યતે કે કાકાઃ ખલુ કે ચ
હંસ શશવાે દેશાય ત મૈ નમઃ॥ ૯૩૨૫॥
MSS@9326@1કાકે શાૈચં દ્યૂતકારેષુ સતં્ય સપ ક્ષા તઃ સ્ત્રીષુ કામાપેશા તઃ ।
MSS@9326@2ક્લીબે ધૈય મદ્યપે ત વ ચ તા રા મતં્ર કેન દષંૃ્ટ શ્રુતં
વા॥ ૯૩૨૬॥
MSS@9327@1કાકૈઃ સહ િવ દ્ધસ્ય કાેિકલસ્ય કલા ગરઃ ।
MSS@9327@2ખલસઙ્ગેઽિપ નૈષુ્ઠય કલ્યાણપ્રકૃતેઃ કુતઃ॥ ૯૩૨૭॥
MSS@9327A@1કાકૈઃ સાદ્ધ વસન્ હંસઃ ક્ષાેભતે ચાવસીદ ત ।
MSS@9327A@2ગતઃ કાેમલ અેવાઽસાે જહ્માે દુષ્ટાે ન કાકવત્॥
MSS@9328@1કાકૈિરમાં શ્ચત્રબહાર્ન્ મયૂરાન્ પરાજૈષ્ઠાઃ પા ડવાન્ ધાતર્રાષ્ટ્ર ૈઃ ।
MSS@9328@2િહ વા સહાન્ ક્રાેષુ્ટકાન્ ગૂહમાનઃ પ્રાપ્તે કાલે શાે ચતા વં નરે દ્ર
॥ ૯૩૨૮॥
MSS@9329@1કાકૈિન કુ ષતં શ્વ ભઃ કબ લતં વીચી ભરા દાે લતં સ્રાેતાે ભશ્ચ લતં
તટા તમ લનં ગાેમાયુ ભલાિડતમ્ ।
MSS@9329@2િદવ્યસ્ત્રીકરચા ચામરમ સવંીજ્યમાનઃ કદા દ્રકે્ષ્યઽહં પરમેશ્વિર
િત્રપથગે ભાગીર થ વં વપુઃ॥ ૯૩૨૯॥
MSS@9330@1કાકાેદુ બિરકાયાં વ મીકાે દૃ યતે શરા ત મન્ ।
MSS@9330@2પુ ષત્રયે સપાદે પ શ્ચમિદ થા ન સા વહ ત॥ ૯૩૩૦॥
MSS@9331@1કાકાેલઃ કલક ઠકા કુવલયં કાદ બની કદર્મઃ કંસાિરઃ કબર
કૃપાણલ તકા ક તૂિરકા ક જલમ્ ।
MSS@9331@2કા લ દ કષપિટ્ટકા કિરઘટા કામાિરક ઠસ્થલી યસ્યૈતે કરદા ભવ ત
સ ખ તદ્વ દે િવિનદં્ર તમઃ॥ ૯૩૩૧॥
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MSS@9332@1કા ખલને સહ પધાર્ સ જનસ્યા ભમાિનનઃ ।
MSS@9332@2ભાષણં ભીષણં સાધુ દૂષણં યસ્ય ભષૂણમ્॥ ૯૩૩૨॥
MSS@9333@1કા ગણના િવષયવશે પું સ વરાકે વરાઙ્ગના હયા ।
MSS@9333@2વ્યાજેન વીક્ષમાણા યાનિધયાં શ ત સજ્જ્ઞાનમ્॥ ૯૩૩૩॥
MSS@9334@1કાિઙ્ક્ષતનેા યલ ધને ભાેગાહ નવયાવૈને ।
MSS@9334@2જરા ણર્શર રસ્ય ભારેણવે ધનને િકમ્॥ ૯૩૩૪॥
MSS@9335@1કાચં મ ણ કા ચનમેકસતૂ્રે મુગ્ધા િનબધ્ન ત િકમત્ર ચત્રમ્ ।
MSS@9335@2િવચારવાન્ પ ણિનરેકસતૂ્રે શ્વાનં યવુાનં મઘવાનમાહ॥ ૯૩૩૫॥
MSS@9336@1કાચઃ કા ચનસસંગાર્દ્ ધત્તે મારકતી ં દ્યુ તમ્ ।
MSS@9336@2અ માિપ યા ત દેવ વં મહદ્ ભઃ સપુ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૯૩૩૬॥
MSS@9337@1કાચઃ કા ચનસસંગાર્દ્ ધત્તે મારકતી ં દ્યુ તમ્ ।
MSS@9337@2તથા સ સિંનધાનને મખૂા યા ત પ્રવીણતામ્॥ ૯૩૩૭॥
MSS@9337A@1કાચકામલદાષેેણ પ યને્ નતે્રે િવપયર્યમ્ ।
MSS@9337A@2અ યાખ્યાનં વદે જહ્વા તત્ર રાગક ઉચ્યતે॥
MSS@9338@1કા ચકે્ર હિરણા, ધને કૃપણધીઃ ક દગૃ્, ભજંુગેઽ ત િક, ક દક્ૃ,
કુ ભસમુદ્ભવસ્ય જઠરં, ક દૃ ગ્યયાસવુર્ધૂઃ ।
MSS@9338@2શ્લાેકઃ ક દગૃભી સતઃ સકૃુ તનાં, ક દઙ્ૃનભાે િનમર્લં, ક્ષાેણીમાહ્વય
સવર્ગં િકમુિદતં રાત્રાૈ સરઃ ક દશૃમ્॥ ૯૩૩૮॥
MSS@9339@1કાચાઃ કા ચનભૂ ષતાઃ ક ત ન વા પુ ણ ત રત્ન શ્રયં માૈલાૈ વા ક ત
નાેદ્વહ ત્યપિધય તાનવે રત્નભ્રમાત્ ।
MSS@9339@2અ ણાં યે પનુ જ ત ત મરં યનૈાર્મ રત્નાકરઃ સ ધુ તે
થગવે હ ત મણય તે વ ય ભજ્ઞાઃ થક્॥ ૯૩૩૯॥

MSS@9340@1કા ચત્ કરા યાં કુસમુાિન ની વા દધાર શભંાેઃ પદયાેઃ સમીપે ।
MSS@9340@2િવવક્ષયા મન્મથદુ પ્ર ત્તેઃ સમુ જ તી િવ શખાિનવાગ્રે॥ ૯૩૪૦॥
MSS@9341@1કા ચત્ ક ણાર્ ર ે ભિદવમનુિવદધે ભન્નવકે્ર દુલ મીર્ અશ્રીકાઃ
કા શ્ચદ તિદશ ઇવ દિધરે દાહમુદ્ભ્રા તસ વાઃ ।
MSS@9341@2મ્રેમવુાર્ત્યા ઇવા યાઃ પ્ર તપદમપરા ભૂ મવત્ ક પમાપુઃ પ્રસ્થાને
પા થવાનામ શવ મ ત પુરાેભાિવ નાયર્ઃ શશસંઃુ॥ ૯૩૪૧॥
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MSS@9342@1કા ચત્ કૃતા કૃ તિર ત વિય સાિપતે ત કાિપ પ્રમાેદક ણકા મમ ના તરઙ્ગે ।
MSS@9342@2માૈઢ ં મદ ય મહ ય દ્વિદતં મમવૈ િક વ બ િવશ્વ સ મ દ નશર યતાં
તે॥ ૯૩૪૨॥
MSS@9343@1કા ચત્ ષાતાર્ વિનતા િનદાઘે ગઙ્ગાં સમ યેત્ય સધુાસવણાર્મ્ ।
MSS@9343@2આદાય તદ્વાિર કરદ્વયને િવલાેકય તી ન પપાૈ િકમેતત્॥ ૯૩૪૩॥
MSS@9343-5 (કરિકસલયકા તકા ત્યા શાે ણતશઙ્કયે ત ।)
MSS@9344@1કા ચત્ પદૈર ખ લતૈઃ સખેલં વા તીષુ શદુ્ધા તકરે કાસુ ।
MSS@9344@2રા ઙ્ગનાનામકરાેદવજ્ઞાં શ્રાેણીભરે ચ તનગાૈરવે ચ॥ ૯૩૪૪॥
MSS@9345@1કા ચત્ પુરા િવરિહણી પિર દ્ધહેતાેર્ યસ્યૈ િદદેશ સ લલં નવમા લકાયૈ ।
MSS@9345@2સા પુ પતવૈ જલમશ્રવુશાદ્ િવયાેગે તસ્યૈ પ્રદાય કથમ ય ણી
બભવૂ॥ ૯૩૪૫॥
MSS@9346@1કા ચત્ વણર્લતા તદૂ વર્મમલશ્ચ દ્ર તદ ય તરે પદ્મે તિન્નકટં
તલસ્ય કુસમંુ ત સિન્નધાૈ પ લવે ।
MSS@9346@2હે ઃ િક ચદધ તયાેશ્ચ કલશાૈ કા તાૈ જગન્માેહનાૈ વ ત્યેતત્
પ્રકરાેતુ વ સ્ત્રજગતાં િક બ્રહ્મકૃ ણાિદ ભઃ॥ ૯૩૪૬॥
MSS@9347@1કા ચદ્ બ લના ક્રા તા કા ચન્ ન જહા ત કા મનં ચરમ્ ।
MSS@9347@2અ યા પાનકગાે ઠ્યાં નય ત િદનં પ્રીતકૈઃ સાધર્મ્॥ ૯૩૪૭॥
MSS@9348@1કા ચદ્ બાલકવન્મહીતલગતા મૂલ ચ્છદાકારણં દ્રવ્યેણાજર્નપુ પતાિપ
િવફલી કા ચચ્ચ તપ્રભા ।
MSS@9348@2કા ચચ્છ્ર ઃ કદલીવ ભાેગસભુગા સ પુ યબીજચ્યુતા સવાર્ઙ્ગે સભુગા
રસાલલ તકાવત્ પુ યબી િઙ્કતા॥ ૯૩૪૮॥
MSS@9349@1કા ચદ્ બાલા રમણવસ ત પ્રષેય તી કર ડં દાસીહ તાત્ સભયમ લખદ્
વ્યાલમસ્યાપેિરષ્ટાત્ ।
MSS@9349@2ગાૈર કા તં પવનતનયં ચ પકં ચાત્ર ભાવં ચ્છત્યાયા
િનપુણ તલકાે મ લનાથઃ કવી દ્રઃ॥ ૯૩૪૯॥
MSS@9350@1કા ચદ્ િવભષૂય ત દપર્ણસક્તહ તા બાલાતપષેુ વિનતા વદનારિવ દમ્ ।
MSS@9350@2દ તચ્છદં પ્રયતમને િનપીતસારં દ તાગ્ર ભન્નમ્ અવકૃ ય િનર ક્ષતે
ચ॥ ૯૩૫૦॥
MSS@9351@1કા ચદ્ િવયાેગાનલતપ્તગાત્રી પ્રાણાન્ સમાધારિયતું લલખે ।
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MSS@9351@2બાહ્વાેભુર્જઙ્ગં હૃિદ રાહુ બ બં નાભાૈ ચ કપૂર્રમયં મહેશમ્॥ ૯૩૫૧॥
MSS@9352@1કા ચદ્ િવલાેલનયના રમણે વક યે દૂરં ગતે સ ત મનાેભવબાણ ખન્ના ।
MSS@9352@2ત્યક્તં શર રમ ચરાન્ મલયાિદ્રવાયું સાૈર યશા લનમહાે િપબ ત મ
ચત્રમ્॥ ૯૩૫૨॥
MSS@9353@1કા ચદ્ િવહૃત્ય િકલ ક તુકકે લરઙ્ગાદ્ ભૂરે ષતતનુિનરગા ગાક્ષી ।
MSS@9353@2ઉ ફુ લપઙ્કજવને સુ ચરં ચિર વા િક જલ્કરે પિરધૂસિરતવે લ મીઃ
॥ ૯૩૫૩॥
MSS@9354@1કા ચ તા મમ વને યિદ હિરિવશ્વંભરાે ગીયતે નાે ચેદભર્ક વનાય
જનની ત યં કથં િનમર્મે ।
MSS@9354@2ઇત્યાલાેચ્ય મુહુમુર્હુયર્દુપતે લ મીપતે કેવલં વ પાદા બુજસવેનને
સતતં કાલાે મયા નીયતે॥ ૯૩૫૪॥
MSS@9355@1કા ચિન્નત બાિપતવામહ તા દાેલખયા કુ ચતયા નતાઙ્ગી ।
MSS@9355@2ક્ષમાપતાૈ માગર્ણમાેક્ષદક્ષમ્ અક પયચ્ચાપ મવ મરસ્ય॥ ૯૩૫૫॥
MSS@9356@1કા ચિન્નદેશા જરતીજનાનાં કુલાે ચતં િક ચિદહાલપ તી ।
MSS@9356@2કુ જદુ્રમાલખેનમાચર તી સજં્ઞાિપતાલી ભરભૂત્ સલ ॥ ૯૩૫૬॥
MSS@9357@1કા ચિન્નવાિરતબિહગર્મના જન યા દ્રષંુ્ટ હરં ભવન લકમાસસાદ ।
MSS@9357@2તસ્યા િવલાેચનમદૃ યત દાશય ત્ર- યત્રાપે દ્ધશફરાપે મતં
ક્ષણને॥ ૯૩૫૭॥
MSS@9358@1કા ચ ગાક્ષી પ્રયિવપ્રયાેગે ગ તું િનશાપારમપારય તી ।
MSS@9358@2ઉદ્ગાતુમાદાય કરેણ વીણામ્ અેણાઙ્કમાલાેક્ય શનૈરહાસીત્॥ ૯૩૫૮॥
MSS@9359@1કાચે મ ણમર્ણાૈ કાચાે યષેાં બુ દ્ધઃ પ્રવતર્તે ।
MSS@9359@2ન તષેાં સિંનધાૈ ત્યાે નામમાત્રાેઽિપ તષ્ઠ ત॥ ૯૩૫૯॥
MSS@9360@1કાચાે મ ણમર્ ણઃ કાચાે યષેાં તેઽ યે િહ દેિહનઃ ।
MSS@9360@2સ ત તે સિુધયાે યષેાં કાચઃ કાચાે મ ણમર્ ણઃ॥ ૯૩૬૦॥
MSS@9360A@1કા ચનાઙ્ ગ કમનીયકલાપાૈ ક ચુલીકવ ચતાૈ લકુચાૈ તે ।
MSS@9360A@2પા ણના નનુ વહા મ મુહૂત દેિહ મેઽધરમ ણ તવ દાસ્યમ્॥
MSS@9361@1કા ચકેન સમાલાેડ્ય ભક્ષયેત્ પ્રાતર વહમ્ ।
MSS@9361@2ષ માસયાેગતાે હ ત પ લતં વ લ ભઃ સહ ।
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MSS@9361@3દુગ્ધાન્નભાજેનાસક્ત શ્ચરં વી ભવને્ નરઃ॥ ૯૩૬૧॥
MSS@9362@1કા ચી ં કા ચી ન ધત્તે કલય ત ન દશૃા કેરલી કે લત પં સ દૂરં
દૂર અેવ ક્ષપ ત કરતલ ય તમા ધ્રી પુર ધ્રી ।
MSS@9362@2સાૈરાષ્ટ્ર મા ષ્ટ ભૂયઃ સપિદ નયનયાે રક્તયાે ર ક્તમાનં કાણાર્ટ
ક ણકાયાં મ લનય ત મનાે માન સહપ્રયાણે॥ ૯૩૬૨॥
MSS@9362A@1કા ચીકલક્વ ણતકાેમલના ભકા ત પારાવત વિનત ચિત્રતક ઠપા લમ્ ।
MSS@9362A@2ઉદ્ભ્રા તલાેચનચકાેરમનઙ્ગરઙ્ગમ્ આશા મહે કમિપ વારિવલાસવત્યાઃ॥
MSS@9363@1કા ચી કાં ચિદયં ચકાર જઘન ય તા ગતેમર્ દતાં ગાઢં બદ્ધ મદં
ચ ક ચુકમદાદુચ્છનતાં વક્ષસઃ ।
MSS@9363@2નતે્રપ્રા તમથાકુલં કલય ત શ્રાતે્રાવતંસદ્વયં ત કાેઽયં બત
મ પ્રસાધનિવધાૈ સખ્યષૈમ વ ક્રમઃ॥ ૯૩૬૩॥
MSS@9364@1કા ચીગુણગ્ર થતકા ચનચેલદૃ ય-
ચ ડાતપાંશકુિવભાપરભાગશાે ભ ।
MSS@9364@2પયર્ઙ્કમ ડલપિર કરણં પુરારેર્ યાયા મ તે િન ખલમ બ િનત બ બ બમ્
॥ ૯૩૬૪॥
MSS@9365@1કા ચીગુણૈઃ કા ચનરત્ન ચત્રૈર્ નાે ભષૂય ત પ્રમદા િનત બમ્ ।
MSS@9365@2ન નપૂુરૈહંસ તં ભજદ્ ભઃ પાદા બુ ય બુજકા તભા જ॥ ૯૩૬૫॥
MSS@9366@1કા ચીગુણૈિવર ચતા જઘનષેુ લ મીર્ લ ધા સ્થ તઃ તનતટેષુ ચ
રત્નહારૈઃ ।
MSS@9366@2નાે ભૂ ષતા વય મતીવ િનત બનીનાં કા યર્ િનરગર્લમધાયર્ત મ યભાગૈઃ
॥ ૯૩૬૬॥
MSS@9367@1કા ચીદામકબ ધનં સલ લતા કણા પલૈ તાડના હેલા લઙ્નિવઘ્નમાિહત ષા
માનૈને િનભર્ સર્નમ્ ।
MSS@9367@2િક પવૂા ચતમેતદત્ર સહસા િવ ત્ય મ યાેભર્રાન-્
મ યુ ક ઠમનસ્યદશર્નપથં યાતાસ્યહાે કાપેને॥ ૯૩૬૭॥
MSS@9368@1કા ચીદામ દૃઢં િવધાય કવર માબ ય ગાઢં ગુણૈર્ વક્ષાે દપસાયર્
હારમસકૃદ્ વ્યાધૂય કણા પલમ્ ।
MSS@9368@2દૂરાે સાિરતકઙ્કણા િવધુમખુી સાે પ્રાસહાસં હઠાત્ ક ઠે કસ્ય કરાે ત
હ ત દિયતાશ્લષેાય દાેબર્ ધનમ્॥ ૯૩૬૮॥
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MSS@9369@1કા ચીદામ િનવેશયન્ િવતનુતે વાસઃ શ્લથં સભુ્રવુાે હારં વક્ષ સ
યાજેયન્ કરતલં ધત્તે કુચા ભાે હે ।
MSS@9369@2જ પંશ્ચાટુવચાેઽધરં ધય ત યત્ પ્રેયાન્ કુતાે િવ મયઃ પાંસું
ચ ષ િવ ક્ષપન્ યિદ ધનં ગ્ હ્ણા સ પાટચ્ચરઃ॥ ૯૩૬૯॥
MSS@9369A@1કા ચીસીમિન કાિપ કા ચનમયી િનશ્રે ણકા રાજતે તામાસાદ્ય રણાે સવને
મહતા કેનાિપ ધીર વયા ।
MSS@9369A@2સદ્યઃ ક ટકશા લના કરયુગનેાક્ર ય શલૈદ્વયં તસ્યાપેા તિનવા સનશ્ચ
શ શનઃ સ્ફ તા સધુા લ સ્યતે॥
MSS@9370@1કા ચ્યા ગાઢતરાવબદ્ધવસનપ્રા તા િકમથ પનુર્ મુગ્ધાક્ષી વિપતી ત
ત પિરજનં વૈરં પ્રયે ચ્છ ત ।
MSS@9370@2માતઃ સુ પ્તમ્ અપીહ લુ પ ત મમેત્યારાેિપતક્રાેધયા પયર્સ્ય વપનચ્છલને
શયને દત્તાેઽવકાશ તયા॥ ૯૩૭૦॥
MSS@9371@1કાિઠ યં કુચયાેઃ સ્રષંુ્ટ વા છ ત્યઃ પાદપદ્મયાેઃ ।
MSS@9371@2િન દ ત ચ િવધાતારં વદ્ઘાટ વિરયાે ષતઃ॥ ૯૩૭૧॥
MSS@9372@1કાિઠ યં કુચકુ ભયાનેર્યનયાેશ્ચા ચલ્યમેતદ્ દ્વયં ભાે બ્રહ્મન્
ભવતા કથં ન પદયાેર માકમાસાિદતમ્ ।
MSS@9372@2ઇ થં શ્રીનર સહ તે િત્રભવુનાધીશસ્ય ઘાટ ભયા કા તારેષુ મથઃ
પલાયનપરા જ પ ત વૈિર સ્ત્રયઃ॥ ૯૩૭૨॥
MSS@9373@1કાિઠ યં ગિરષુ સદા દુતા સ લલે ધ્રવુા પ્રભા સયૂ ।
MSS@9373@2વૈરમસ જનહૃદયે સ જનહૃદયે પનુઃ ક્ષા તઃ॥ ૯૩૭૩॥
MSS@9374@1કાિઠ યમઙ્ગૈિન ખલૈિનર તં તનાૈ કૃશાઙ્ગ્યાઃ શરણં જગામ ।
MSS@9374@2અધઃ પ ત યાવ ઇતીવ ભીત્યા ન શક્નુત તાવિપ હાતુમેતત્॥ ૯૩૭૪॥
MSS@9375@1કાણઃ કુ ેઽથ ખ જઃ શ્રુ તબલિવકલાે વામનઃ પઙ્ગુર ધઃ ષ ડાેઽિપ
ચ્છન્નનાસઃ પિરજનરિહતાે દુભર્ગાે રાેગદેહી ।
MSS@9375@2દુ પતુ્રાે દુ કલત્રઃ વજનપિરજનૈિન દનાે હીનમાનઃ સતં્ય ય યતે
તત્ વકૃત મદમહાે ચેષ્ટતે વલાેકે॥ ૯૩૭૫॥
MSS@9376@1કાણાઃ કમલપત્રાક્ષાઃ કદયાર્ઃ ક પશા ખનઃ ।
MSS@9376@2કાતરા િવક્રમાિદત્યાઃ કિવદગૃ્ગાેચરં ગતાઃ॥ ૯૩૭૬॥
MSS@9377@1કાણાઃ કુ શ્ચ ષ ડાશ્ચ તથા દ્ધાશ્ચ પઙ્ગવઃ ।
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MSS@9377@2અેતે ચા તઃપુરે િનતં્ય િનયાેક્તવ્યાઃ ક્ષમા તા॥ ૯૩૭૭॥
MSS@9378@1કાણાઃ ખ શ્ચ કુ શ્ચ અ તિવદ્ધાશ્ચ પઙ્ગુલાઃ ।
MSS@9378@2અેતે વ તઃ પુરરક્ષાયાં િનયાજે્યાઃ પા થવને તુ॥ ૯૩૭૮॥
MSS@9378A@1કાણા છટાશ્ચ રઁડાશ્ચ તથા દ્ધાશ્ચ પઙ્ગવઃ ।
MSS@9378A@2અેતે ચા તઃપુરે િનતં્ય િનયાેક્તવ્યાઃ ક્ષમા તા॥
MSS@9378B@1કાણાે િનમગ્ િવષમાેન્નતદૃ ષ્ટરેકઃ શક્તાે િવરાગજનને જનનાતુરાણામ્ ।
MSS@9378B@2યાે નવૈ કસ્ય ચદુપૈ ત મનઃ પ્રય વમ્ આલખે્યકમર્ લ ખતાેઽિપ િકમુ
વ પઃ॥

MSS@9379@1કાતરતાકેકિરત- મરલ રાષેમ ણમધુરાક્ષી ।
MSS@9379@2યાેક્તું ન માેક્તુમથવા વલતેઽસાવથર્લ ધર તઃ॥ ૯૩૭૯॥
MSS@9380@1કાતય કેવલા ની તઃ શાૈય શ્વાપદચે ષ્ટતમ્ ।
MSS@9380@2અતઃ સ દ્ધ સમેતા યામ્ ઉભા યામ વયષે સઃ॥ ૯૩૮૦॥
MSS@9381@1કાતય તુ ન કામર્ણં ન ન પરં દ ભાે ન િક યાે ષતાં ય ચ્ચત્તા
તનુચાપલં મધુિવધુદ્બષે તનુ વં તનાેઃ ।
MSS@9381@2અ માકં સ ખ પ ય સ પ્ર ત તનૂ રાેમાિપ વક્રાયતે સદ્યઃ પ્રાે ષત
નાથયા ભનવયા પા થ સ્ત્રયાે હા સતાઃ॥ ૯૩૮૧॥
MSS@9382@1કાતય દુિવનીત વં કાપર્ યમિવવેકતા ।
MSS@9382@2સવ માજર્ ત કવયઃ શાલીનાં મુ ષ્ટિકકરાઃ॥ ૯૩૮૨॥
MSS@9383@1કા તવ કાગ્તા ક તે પતુ્રઃ સસંારાેઽયમતીવ િવ ચત્રઃ ।
MSS@9383@2કસ્ય વં વા કુત આયાતસ્ તત્ વં ચ તય તિદદં ભ્રાતઃ॥ ૯૩૮૩॥
MSS@9384@1કા તારૈમર્મ ગ જતૈ પરતા ધારા બુ ભઃ કા હતા કા માેહં ગ મતા
િવયાેગિવધુરા કા વા કદ બાિનલૈઃ ।
MSS@9384@2નીતા કા ચ િવલાેલતાં મદકલૈઃ કેકારબૈબર્િહણામ્ ઇ થં પા થગ્ હેષુ
પ ય ત ઘનાે િવદ્યુ પ્રદ પૈિરવ॥ ૯૩૮૪॥
MSS@9385@1કાત્યાયનીકુસમુકામનયા િકમથ કા તારકુ ક્ષકુહરં કુતુકાદ્ ગતા સ ।
MSS@9385@2પ ય તન તબકયાે તવ ક ટકાઙં્ક ગાપેઃ સકુ ઠ બત પ ય ત
તકાપેઃ॥ ૯૩૮૫॥

MSS@9386@1કાત્ર શ્રીઃ શ્રાે ણ બ બે સ્રવદુદરપુરાવ તખદ્વારવાચ્યે લ મીઃ કા
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કા મનીનાં કુચકલશયુગે માંસિપ ડ વ પે ।
MSS@9386@2કા કા તનત્રયુગ્મે જલકલષુજુ ષ શ્લે મરક્તાિદપૂણ કા શાેભાવતર્ગત
િનગદત યદહાે માેિહન તાઃ તવુ ત॥ ૯૩૮૬॥
MSS@9386A@1કા વં કા મિન હ્નવી, િક મહ ત,ે ભતાર્ હરાે ન વસાવ્ અ ભ વં િકલ
વે સ મન્મથકલાં, નાત્યયં તે પ તઃ ।
MSS@9386A@2 વા મન્ સત્ય મદં, નિહ પ્રયતમે સત્યઃ કુતઃ કા મનાં ઇત્યેવં
હર હ્નવી ગિરસતુાસજં પતં પાતુ વઃ॥
MSS@9387@1કા વં, કુ તલમ લક તર્, અહહ ક્વા સ સ્થતા, ન ક્વ ચત્ સખ્ય તા તવ
કુત્ર કુત્ર વદ વાગ્ લ મી તથા કા તયઃ ।
MSS@9387@2વાગ્ યાતા ચતુરાનનસ્ય વદનં લ મીમુર્રારે રઃ કા તમર્ ડલમૈ દવં
મમ પનુનાર્દ્યાિપ િવશ્રામભૂઃ॥ ૯૩૮૭॥
MSS@9388@1કા વં પદ્મપલાશા ક્ષ પીતકાૈશયેવા સિન ।
MSS@9388@2દુ્રમસ્ય શાખામાલ બ્ય તષ્ઠ સ વમિન દતે॥ ૯૩૮૮॥
MSS@9389@1કા વં પુિત્ર, નરે દ્ર લુ ધકવધૂર્, હ તે િકમેતત,્ પલં ક્ષામં િક,
સહજં બ્રવી મ પતે યદ્યાદરાચ્છયતે ।
MSS@9389@2ગાય ત વદિર પ્રયાશ્રુતિટનીતીરેષુ સદ્ધાઙ્ગના ગીતા ધા ન ણં
ચર ત હિરણા તનેા મષં દુબર્લમ્॥ ૯૩૮૯॥
MSS@9390@1કા વં, માધવદૂ તકા, વદ સ િક, માનં જહીિહ પ્રયે ધૂતર્ઃ સાેઽ યમના,
મનાગિપ સ ખ વ યાદરં નાજે્ઝ ત ।
MSS@9390@2ઇત્ય યાે યકથારસઃૈ પ્રમુિદતાં રાધાં સખીવષેવાન્ ની વા કુ જગ્ હં
પ્રકા શતતનુઃ મેરાે હિરઃ પાતુ વઃ॥ ૯૩૯૦॥
MSS@9391@1કા વં, મુ ક્ત, પાગતા મ ભવતી ક માદક માિદહ શ્રીકૃ ણ મરણને
દેવ ભવતાે દાસીપદં પ્રાિપતા ।
MSS@9391@2દૂરે તષ્ઠ મનાગનાગ સ કથં કુયાર્દનાય મિય
વદ્ગ ધાિન્નજનામચ દનરસાલપેસ્ય લાપેાે ભવેત્॥ ૯૩૯૧॥
MSS@9392@1કા વં શભુે કસ્ય પિરગ્રહાે વા િક વા મદ યાગમકારણં તે ।
MSS@9392@2આચ વ મ વા વ શનાં રઘૂણાં મનઃ પરસ્ત્રીિવમખુપ્ર ત્ત॥ ૯૩૯૨॥
MSS@9393@1કાદ બની ક બ લકા કદ બ- કેદારકા તાકુચકુિટ્ટમં ચ ।
MSS@9393@2ક તૂિરકા કેતકપુ પગ ધઃ કેકારવઃ પ્રા ષ હષર્મૂલમ્॥ ૯૩૯૩॥
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MSS@9394@1કાદ બની િક મયમા લ કદ બમૂલે િક વા તમાલત રેવ િકમ ધકારઃ ।
MSS@9394@2 ના સ નવૈ સ ખ ગાપેકુલાઙ્ગનાનાં કાૈલવ્રતવ્રત તભઙ્ગકરઃ કર દ્રઃ
॥ ૯૩૯૪॥
MSS@9394A@1કા દ યતાં તવ રઘૂદ્વહ સ યગાશીર્ િન ક ટકાિન િવિહતાિન જગ ત યને ।
MSS@9394A@2આશા મહે નનુ તથાિપ સહ વવીરૈર્ ભૂકા યપાપેમસતુ દ્વતયા વધૂઃ સ્યાત્॥
MSS@9395@1કા દુદર્શા કુિપતિનદર્ય ચત્રગુપ્ત- િવત્રા સતસ્ય જગતાે યિદ દેિવ ન સ્યાઃ ।
MSS@9395@2 વં કમર્બ ધનિવમાેચનધમર્રાજ- લખેાિધકારપિરશાેધન તપત્રી
॥ ૯૩૯૫॥
MSS@9396@1કા દ્યાૈઃ, િક બલસદ્મ, કા વસમુતી,સ્યાત્ સવર્મેતદ્ યિદ પ્રત્યકં્ષ ન
ભવેત્ કદા ચદિપ િક તે સવર્સ દ શનઃ ।
MSS@9396@2ભ્રા ય તઃ પ્રલપ તુ નામ િવિદતં મ ડૂક સ યક્ વયા મુ વેમં પરમં
કુકૂપ મતરત્ િક નામ સભંાવ્યતે॥ ૯૩૯૬॥
MSS@9397@1કાનને સિરદુદે્દશે ગર ણામિપ ક દરે ।
MSS@9397@2પ ય ત્ય તકસકંાશં વામેકં િરપવઃ પુરઃ॥ ૯૩૯૭॥
MSS@9398@1કા નામ બુ દ્ધહીનસ્ય િવધેરિવદગ્ધતા ।
MSS@9398A@2કૂ મા ડાનાં ન યશ્ચકે્ર તૈલમૂણા ચ દ તનામ્
MSS@9399@1કાિન સ્થાનાિન દગ્ધા ય તશયગહનાઃ સ ત કે વા પ્રદેશાઃ િક વા શષંે
વનસ્ય સ્થત મ ત પવનાસઙ્ગિવ પષ્ટતે ઃ ।
MSS@9399@2ચ ડ વાલાવલીઢસુ્ફિટતત લતાગ્ર થમુક્તાટ્ટહાસાે દાવા ગ્ ઃ શુ ક કે્ષ
શખિર ણ ગહનેઽિધ ષ્ઠતઃ પ યતીવ॥ ૯૩૯૯॥
MSS@9400@1કાનીન તુ િપતામહઃ સમભવત્ િપત્રાદયાે ગાેલકાસ્ ત પુત્રાશ્ચ
યુિધ ષ્ઠરપ્ર તયઃ કુ ડા હ્યમી પા ડવાઃ ।
MSS@9400@2પ ચાનાં દુ્રપદાત્મ સહચર યુદ્ધે હતા બા ધવા શ્રીકૃ ણને
કુલં કલઙ્કિન ચતં નીતં જગદ્વ દતમ્॥ ૯૪૦૦॥
MSS@9401@1કાનીનસ્ય મનુેઃ વબા ધવવધવૂૈધવ્યિવ વં સનાે નપ્તારઃ ખલુ
ગાેલકસ્ય તનયાઃ કુ ડાઃ વયં પા ડવાઃ ।
MSS@9401@2તેઽમી પ ચ સમાનયાેિનરતય તષેાં ગુણાે ક તર્નાદ્ અક્ષ યં સકૃુતં
ભવેદિવકલં, ધમર્સ્ય સૂ મા ગ તઃ॥ ૯૪૦૧॥
MSS@9401A@1કા તં ક દપર્પુ પં તનતટશ શનં રાગ ક્ષપ્રવાલં
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શ યાયુદ્ધા ભઘાતં સરુતરથરણશ્રા તધુયર્પ્રતાેમદ્ ।
MSS@9401A@2ઉન્મષેં િવમ્રમાણાં કરજપદમયં ગુહ્યસ ભાેગ ચહં્ન રાગાક્રા તા
વહ તાં જઘનિનપ તતં કકર્શાઃ સ્ત્રીિકશાેયર્ઃ॥
MSS@9402@1કા તં ખલ ગરા કાવ્યં લભતે ભૂયસી ં ચમ્ ।
MSS@9402@2 ષં્ટ ચ દંષ્્ટત્રયા હૃદં્ય યથા હેમિવભષૂણમ્॥ ૯૪૦૨॥
MSS@9403@1કા તં િનર ક્ષ્ય વલયાિઙ્કતક ઠદેશં મુક્તા તયા પર ભયા પ ષા
ન વાચઃ ।
MSS@9403@2દૂતીમખુે ગદશૃા ખલદ બુપૂરા દૂરા પરં િનદિધરે નયના તપાતાઃ
॥ ૯૪૦૩॥
MSS@9403A@1કા તં પં યાવૈનં ચા લીલં દાનં દા ક્ષ યં વાક્ ચ સામાપેપન્ના ।
MSS@9403A@2યં પ્રા યૈતે સદુ્ગણાઃ ભા ત સવ લાેકે કા મ યઃ કા ન તસ્ય પ્રસાદ્યાઃ॥
MSS@9404@1કા તં વ ક્ત કપાે તકાકુલતયા નાથા તકાલાેઽધનુા વ્યાધાેઽધાે
તચાપસ જતશરઃ શ્વનેઃ પિરભ્રામ ત ।

MSS@9404@2ઇ થં સત્યિહના સ દષ્ટ ઇષુણા યનેાેઽિપ તનેાહતસ્ તૂણ તાૈ તુ
યમાલયં પ્ર ત ગતાૈ દૈવી િવ ચત્રા ગ તઃ॥ ૯૪૦૪॥
MSS@9405@1કા તં િવ ચ ત્ય સલુભેતરસ પ્રયાેગાં શ્રુ વા િવદભર્પ તમાન મતં
બલૈશ્ચ ।
MSS@9405@2ધારા ભરાતપ ઇવા ભહતં સરાજંે દુઃખાયતે ચ હૃદયં સખુમશ્નુતે
ચ॥ ૯૪૦૫॥
MSS@9406@1કા તં િવના નદ તીરં મદમાલાેક્ય કેિકની ।
MSS@9406@2અત્ર િક્રયાપદં ગુપ્તં યાે ના ત સ પ ડતઃ॥ ૯૪૦૬॥
MSS@9407@1કા તં વીક્ષ્ય િવપક્ષપ મલદશૃઃ પાદા બુ લક્તકૈર્
આ લપ્તાનનમાનતીકૃતમખુી ચત્રાિપતવેાભવત્ ।
MSS@9407@2 કં્ષ નાેક્તવતી ન વા કૃતવતી િનઃશ્વાસકાે ણે દશૃાૈ
પ્રાતમર્ઙ્ગલમઙ્ગના કરતલાદાદશર્માદશર્યત્॥ ૯૪૦૭॥
MSS@9408@1કા તઃ કટાક્ષપાતને ભ્રામયન્નયનદ્વયમ્ ।
MSS@9408@2સગુ ધમા તાે તાત શ ◌ૃઙ્ગારરસસિેવતઃ॥ ૯૪૦૮॥
MSS@9409@1કા તઃ કરં શ ત જ પ ત ચાટુવાચમ્ આલાેકતે મખુમપાકુ તે દુકૂલમ્ ।
MSS@9409@2ઇત્યેવ કેવલમનઙ્ગ િવલાસભીતા વ ેઽિપ પ ય ત નવાેઢસરાે હાક્ષી
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॥ ૯૪૦૯॥
MSS@9410@1કા તઃ કુચાદેકકરેણ વેણીમ્ અેણીદશૃઃ કષર્ ત કાૈતુકેન ।
MSS@9410@2અ યાઙ્ગનાસઙ્ગમશુ દ્ધહેતાેઃ યામાં ભજુઙ્ગી મવ હેમકુ ભાત્॥ ૯૪૧૦॥
MSS@9411@1કા તઃ કૃતા તચિરતઃ કુિટલા તદ બા વ પેમાિન વચનાિન ચ દુજર્નાનામ્ ।
MSS@9411@2પ્રત્યઙ્ગમ તરતનાેઃ પ્રહર ત બાણાઃ પ્રાણાઃ પનુઃ સ ખ બિહનર્ ખલુ
પ્રયા ત॥ ૯૪૧૧॥
MSS@9412@1કા તઃ પદેન હત ઇ ત સરલામપરા ય િક પ્રસાદયથ ।
MSS@9412@2સાેઽ યવેમવે સલુભઃ પદપ્રહારઃ પ્રસાદઃ િકમ્॥ ૯૪૧૨॥
MSS@9413@1કા તઃ પુિત્ર હઠાદ્ ગતશ્ચરણયાનેર્ વં િનપત્ય સ્થતા બદ્ધાે
મખેલયાનયા ર તરહઃ સખ્યા ન વા ફૂ કૃતમ્ ।
MSS@9413@2કા લ મુ ષતા સ િક પ્રકિટતૈરે ભિવલક્ષ મતૈર્ આઃ પાપે િવરહાનલસ્ય
ન શખા ના સ મમર્ ચ્છદઃ॥ ૯૪૧૩॥
MSS@9414@1કા તદૂત્ય ઇવ કુઙુ્કમતામ્રાઃ સાયમ ડલમ ભ વરય ત્યઃ ।
MSS@9414@2સાદરં દદૃ શરે વિનતા ભઃ સાૈધ લપ તતા રિવભાસઃ॥ ૯૪૧૪॥
MSS@9415@1કા તપ્રકષ દશનચ્છદેન સ યાઘને બદ્ધપદં હર ત્યાઃ ।
MSS@9415@2તસ્યા ગ્ હાેદ્યાનસરાેગતસ્ય હ તસ્યઅેવા બુ હસ્ય રાગઃ॥ ૯૪૧૫॥
MSS@9416@1કા તમૂર્િધ્ન દધતી િવિધ સયા તન્મણેઃ શ્રવણપૂરમુ પલમ્ ।
MSS@9416@2ર તુમચર્ન મવાચરત્ પુરઃ સા વવ લભતનાે મનાેભવુઃ॥ ૯૪૧૬॥
MSS@9417@1કા તયા કા તસયંાેગે િકમકાિર નવાેઢયા ।
MSS@9417@2અત્રાિપ ચાેત્તરં વક્તુમ્ અવિધબ્રર્હ્મણાે વયઃ॥ ૯૪૧૭॥
MSS@9418@1કા તયાનુગતઃ કાેઽયં પીનસ્ક ધાે મદાેદ્ધતઃ ।
MSS@9418@2 ગાણાં ષ્ઠતાે યા ત શ બરાે ઢયાવૈનઃ॥ ૯૪૧૮॥
MSS@9419@1કા તયા સપિદ કાેઽ યપુગૂઢઃ પ્રાૈઢપા ણરપનેતુ મયષે ।
MSS@9419@2સહંત તન તરસૃ્કતદૃ ષ્ટર્ ભ્રષ્ટમવે ન દુકૂલમપ યત્॥ ૯૪૧૯॥
MSS@9420@1કા તવે મ બહુ સિંદશતી ભર્ યાતમવે રતયે રમણી ભઃ ।
MSS@9420@2મન્મથને પિરલુપ્તમતીનાં પ્રાયશઃ ખ લતમ યપુકાિર॥ ૯૪૨૦॥
MSS@9421@1કા તસગંમપરા જતમ યાૈ વા ણીરસનશા તિવવાદે ।
MSS@9421@2માિનનીજન ઉપાિહતસધંાૈ સદંધે ધનુ ષ નષેુમનઙ્ગઃ॥ ૯૪૨૧॥
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MSS@9422@1કા ત તે કમલા ભરામનયને ક પે િહ દેશા તરં ગ તે ત શ્રુતમદ્ય
લાેકવચનાત્ ત યં િકમેતદ્ વચઃ ।
MSS@9422@2 ષ્ટા સે ત મયા દયાધનિનધે પ્રાવેાચ દ નાનના યત્ તદ્ વક્તુમિપ ક્ષમા
ન રસના મે યતે સા પ્રતમ્॥ ૯૪૨૨॥
MSS@9423@1કા તાં કામિપ કામયત્યનુિદનં યાનાપદેશાદયં યનેામું
મનુયાેઽ યનાિદિનધનં યાય ત ધાૈત હાઃ ।
MSS@9423@2ઇત્યઙ્કાત્ વકરે હૃતે ગિરજયા પાદે ચ પદ્માસનાદ્ િવશ્વં પાતુ
પુરિ ધ્રનદ્ધવપુષઃ શ ભાેઃ સમાિધવ્યયઃ॥ ૯૪૨૩॥
MSS@9424@1કા તાં ક્વાિપ િવલ બની ં કલ તૈરાહૂય ભૂય તતાે િદગ્ભાગાનવલાેક્ય
રઙ્ગવસધુામુ જ્ય પદ્ યાં તતઃ ।
MSS@9424@2અેષ સ્ફાર દઙ્ગનાદમધુરૈર ભાેમુચામારવૈર્
બહર્શ્રે ણકૃતાતપત્રરચનાે હૃષ્ટઃ શખી ત્ય ત॥ ૯૪૨૪॥
MSS@9425@1કા તાં દૃ ટ્વા ચરણયુગલક્ષાલનાય પ્ર ત્તામ્ અ મન્ રાષ્ટ્ર ે શ્રય મ ત
વચઃ પાપઠ ત પ્રયત્નાત્ ।
MSS@9425@2દેવસ્ય વે ત ચ પનુરસાૈ વીિટકાયાઃ પ્રદાને માતા તે જડમ તરયં
છા દસઃ િક કરાે મ॥ ૯૪૨૫॥
MSS@9426@1કા તાં િહ વા િવરહિવધુરાર ભખેદાલસાઙ્ગી ં મામુ લઙ્ઘ્ય વ્રજતુ
પ થકઃ કાેઽિપ યદ્ય ત શ ક્તઃ ।
MSS@9426@2ઇત્યાશાેક જગ ત સકલે વ લર ચાેિરકેવ પ્રાપ્તાર મે કુસમુસમયે કામદેવને
દત્તા॥ ૯૪૨૬॥
MSS@9427@1કા તાઃ િક ન શશાઙ્કકા તધવલાઃ સાૈધાલયાઃ કસ્ય ચત્
કા ચીદામિવરા જતાે જઘના સવે્યા ન િક કા મની ।
MSS@9427@2િક વા શ્રાતે્રરસાયનં સખુકરં શ્રવં્ય ન ગીતાિદકં િવશ્વં
િક તુ િવલાેક્ય મા તચલં સ ત તપઃ કુવર્તે॥ ૯૪૨૭॥
MSS@9427A@1કા તાકટાક્ષવપુષે નમઃ કુસમુધ વને ।
MSS@9427A@2 યતે યને સચ્છાયાે િવરસાેઽિપ ભવદુ્રમઃ॥
MSS@9428@1કા તાકટાક્ષિવ શખા ન ખન ત યસ્ય ચત્તં ન િનદર્હ ત
કાપેકૃશાનુતાપઃ ।
MSS@9428@2કષર્ ત ભૂિરિવષયાશ્ચ ન લાેભપાશા લાેકત્રયં જય ત કૃ ન મદં
સ ધીરઃ॥ ૯૪૨૮॥
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MSS@9429@1કા તા કષર્ણલાેલકેરલવધૂધ મ લમ લીરજશ-્
ચાૈરાશ્ચાેડિનત બની તનતટે િન પ દતામાગતાઃ ।
MSS@9429@2રેવાશીકરધાિરણાેઽ ધ્રમુરલસ્ત્રીમાનમુદ્રા ભ દાે વાતા વા ત
નવીનકાેિકલવઘૂહંૂકારવાચા લતાઃ॥ ૯૪૨૯॥
MSS@9430@1કા તાકે લ કલયતુ ત ઃ કાેઽિપ ક શ્ચત્ પ્રભૂણામ્ અત્યાન દં જનયતુ
ફલૈઃ કાેઽિપ લાેકાન્ િધનાેતુ ।
MSS@9430@2ધ યં મ યે મલયજમહાે યઃ પ્રભૂતાપેતાપં સસંારસ્ય
દુ્રતમપનયત્યાત્મદેહવ્યયને॥ ૯૪૩૦॥
MSS@9431@1કા તાકે લમયાેઽિપ ભૂતક ણાશા તાેઽ યસાૈ સયંમી
ક્ર ડા ઢસમાિધભઙ્ગિવકટભ્રૂભઙ્ગભીમાનનઃ ।
MSS@9431@2દૃ ટ્વાકૃષ્ટશરાસનં યદકરાેત્ કુ્રદ્ધઃ િપનાક મરં વામ યદ્ય
દશૃા તદેવ કુ તે ક્રાેધાદયં કાૈ શકઃ॥ ૯૪૩૧॥
MSS@9432@1કા તા ચ દ્રાેદયાે વીણાપ ચમ વિનિરત્યમી ।
MSS@9432@2યે ન દય ત સુ ખતાન્ દુઃ ખતાન્ વ્યથય ત તે॥ ૯૪૩૨॥
MSS@9433@1કા તાજનં સરુતખેદિનમી લતાકં્ષ સવંાિહતું સમપુયાિનવ મ દમ દમ્ ।
MSS@9433@2હ યષુ માલ્યમિદરાપિરભાેગગ ધાન્ આિવશ્ચકાર રજનીપિર ત્તવાયુઃ
॥ ૯૪૩૩॥
MSS@9434@1કા તાજનને રહ સ પ્રસભં ગ્ હીત- કેશે રતે મરસહાસવતાે ષતને ।
MSS@9434@2પ્રે ણા મન સુ રજની વિપ હૈમનીષુ કે શરેતે મ રસહાસવતાે ષતને
॥ ૯૪૩૪॥
MSS@9435@1કા તા દદા ત મદનં મદનઃ સતંાપમસમમનપુશયમ્ ।
MSS@9435@2સતંાપાે મરણમહાે તથાિપ શરણં ણાં સવૈ॥ ૯૪૩૫॥
MSS@9435A@1કા તાધરસધુા વાદાદ્યનૂં ય યતે સખુમ્ ।
MSS@9435A@2 બ દુઃ પાશ્વ તદ યાત્મશાસ્ત્રા વાદસખુાેદધેઃ॥
MSS@9436@1કા તાધરાસવિનપાનમપુાસ્ય ધીમાન્ પીયષૂપાનકૃતયે ન ચ પ્રયા ત ।
MSS@9436@2તત્રા ત ચને્મધુિરમા બત કાેઽિપ સતં્ય િક નામ તાત ષટાઃ
િધતાઃ પનુઃ સ્યુઃ॥ ૯૪૩૬॥

MSS@9437@1કા તાનવાધરરસા ત ણયવે બ બં પપાત શ શનાે મધુભાજને યત્ ।
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MSS@9437@2િનઃશે ષતે મધુિન લ જત ચત્ત ત્ત તત્ તન્મખુા જ જતકા તતયા
િવનષ્ટમ્॥ ૯૪૩૭॥
MSS@9438@1કા તાનાં કુવલયમ યપા તમ ણાેઃ શાેભા ભનર્ મખુ ચાહમેકમવે ।
MSS@9438@2સહંષાર્દ લિવ તૈિરતીવ ગાયંલ્ લાેલાેમા પય સ મહાે પલં નનતર્
॥ ૯૪૩૮॥
MSS@9439@1કા તાનાં કૃતપુલકઃ તનાઙ્ગરાગે વક્ત્રષેુ ચ્યુત તલકેષુ માૈ ક્તકા ભઃ ।
MSS@9439@2સ પેદે શ્રમસ લલાેદ્ગમાે િવભષૂાં ર યાણાં િવકૃ તરિપ શ્રયં તનાે ત
॥ ૯૪૩૯॥
MSS@9440@1કા તાનાં વદને દુકા તમધનુા ધત્તે સધુાદ િધ તઃ ખેલ ખ જનપઙ્ક્તયાે
ગદશૃાં ત વ ત નતે્ર શ્રયમ્ ।

MSS@9440@2પદ્માિન શ્વ સતસ્ય સાૈરભમ ભદુ્રહ્ય ત વામભ્રવુામ્ અ યસ્ય ત ચ
રાજહંસવિનતાઃ પીન તનીનાં ગ તમ્॥ ૯૪૪૦॥
MSS@9441@1કા તાનુરાગચતુરાેઽ સ મનાેહરાેઽ સ નાથાેઽ સ િક ચ નવયાવૈનભૂ ષતાેઽ સ
।
MSS@9441@2ઇ થં િનગદ્ય સદુશૃા વદને પ્રયસ્ય િનશ્વસ્ય બા પલુ લતા િનિહતા
દગૃ તાઃ॥ ૯૪૪૧॥
MSS@9441A@1કા તાનતે્રાધર્પાતા વદન ચકરાઃ સ મતા ભ્રૂિવલાસાઃ સાકારા વાક્યલેશાઃ
સહતલિનનદા દષૃ્ટનષ્ટાશ્ચ હાસાઃ ।
MSS@9441A@2નાભીકક્ષ તનાનાં િવવરણમસકૃ પશર્નં મખેલાનાં શ્વાસાયાસાશ્ચ
દ ઘા મદનશરહતાં કા મની ં સચૂય ત॥
MSS@9441B@1કા તા યધર્િનર ક્ષતાિન મધુરા હાસાપેદંશાઃ કથાઃ
પીનશ્રાે ણિન દ્ધશષેમતુલ પશ તદધાસનમ્ ।
MSS@9441B@2 નેહવ્ય ક્તકરાન્ કરવ્ય તકરાં તાં તાશં્ચ ર યાન્ ગુણાન્ વે યા યઃ
પ્રણયાદતૃેઽિપ લભતે જ્ઞાતાપેચારાે જનઃ॥
MSS@9441C@1કા તાપ્રી તપરાનુ ે િવનયવાન્ હૃન્ન દનાે ન દનાે ભાગ્યં
વલર્લનાપેભાેગ્યમમલા લ મીઃ સખંુ િન તષુમ્ ।

MSS@9441C@2પૂ રાજકુલે યશાેઽ તિવશદં ગાેષ્ઠ સમં કાેિવદૈર્ દાનેઽ તવ્યસનં
ર ત જનમતે સ્યાત્ કસ્ય ચત્ પુ યતઃ॥
MSS@9442@1કા તામખંુ સરુતકે લિવમદર્ખેદ- સં તઘમર્કણિવચ્છુિરતં
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રતા તે ।
MSS@9442@2આપા ડુરં તરલતારિનમી લતાકં્ષ સં ત્ય હે હૃદય િક શતધા
ન યા સ॥ ૯૪૪૨॥
MSS@9443@1કા તામખુદ્યુ તજુષામિપ ચાેદ્ગતાનાં શાેભાં પરાં કુરવકદુ્રમમ જર ણામ્ ।
MSS@9443@2દૃ ટ્વા પ્રયે સહૃદયસ્ય ભવેન્ન કસ્ય ક દપર્બાણપતનવ્ય થતં
િહ ચેતઃ॥ ૯૪૪૩॥
MSS@9444@1કા તામખુા વાદપરાઙ્મખુા યત્ પા થાઃ શશાઙ્કસ્ય કરૈિવ ષ્ટાઃ ।
MSS@9444@2સદુુઃસહં તાપ મમે પ્રયા ત મ યે તતાૈ નવૈ સધુેતરત્ર॥ ૯૪૪૪॥
MSS@9445@1કા તાયાઃ કરજૈઃ કપાેલફલકે પત્રાવલી ક પતા કે લદ્યૂતપણીકૃતાે
િવહરતા પીતઃ સ બ બાધરઃ ।
MSS@9445@2 વેદાદ્ર કૃતચ દન તનતટ સાન દમા લઙ્ ગતા િનિવષ્ટા િવષયાઃ
શવાત્મમહ સ ય તં મનઃ સ પ્ર ત॥ ૯૪૪૫॥
MSS@9446@1કા તાયા િવકસ દ્વલાસહ સત વચ્છાંશવશ્ચામરં
સસંક્તાવ ભષેકહેમકલશાૈ યચ્ચ દનાઙ્કાૈ તનાૈ ।
MSS@9446@2ય કાતર્ વરકા ત ચા જઘનં સહાસનં ભૂભુ ં સામ્રાજ્યં તિદદં
જયાજયમયઃ શષે તુ ચ તામય્ઃ॥ ૯૪૪૬॥
MSS@9447@1કા તારં ન યથેતરાે વલિયતું દક્ષાે દવા ગ્ િવના દાવા ગ્ ન યથા
પરઃ શમિયતું શક્તાે િવના ભાેધરમ્ ।
MSS@9447@2િન ણાતઃ પવનં િવના િનર સતું ના યાે યથા ભાેધરં કમાઘં
સકૃુતં િવના િકમપરં હ તું સમથ તથા॥ ૯૪૪૭॥
MSS@9448@1કા તારં પિરતાે વલત્ય તબલે દાવાનલે દૈવતાે ગાેમાયાેગર્હનાં ગુહાં
પિરપતન્ દપાદુ્ધરઃ કેસર ।
MSS@9448@2યદ્વ્યાપાદય ત મ તં ન કૃપયા તનેષૈ ત મન્ વને
સહાનામભયપ્રદાેઽહમધનુેત્યુ પુચ્છમુદ્ધાવ ત॥ ૯૪૪૮॥
MSS@9449@1કા તારઃ સમરાખ્યશ્ચ વૈકુ ઠાે વા છત તથા ।
MSS@9449@2િવશાલશ્ચ તથા ન દઃ ષાેઢાઃ િનઃસા કાે ભવેત્॥ ૯૪૪૯॥
MSS@9450@1કા તારપાદપાનાં યથા ફલં માનષુૈરનનુભાેગ્યમ્ ।
MSS@9450@2અેવમનાય વથાર્ઃ મનસાઽ યાયરનનુભાેગ્યાઃ॥ ૯૪૫૦॥
MSS@9451@1કા તારભૂ મ હમાૈ લિનવાસશીલાઃ પ્રાયઃ પલાયનપરા જનવીક્ષણને ।
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MSS@9451@2કૂજ ત તેઽિપ િહ શકુાઃ ખલુ રામનામ સઙ્ગઃ વભાવપિરવતર્િવધાૈ
િનદાનમ્॥ ૯૪૫૧॥
MSS@9452@1કા તારવનદુગષુ કૃચ્છ્ર ા વાપ સુ સભં્રમે ।
MSS@9452@2ઉદ્યતષેુ ચ શસે્ત્રષુ ના ત સ વવતાં ભયમ્॥ ૯૪૫૨॥
MSS@9453@1કા તા ચ મુિનજન ત ણાેઽિવયાેગી કામશ્ચ રત્નમ ણ વલકઙ્કણને ।
MSS@9453@2ધત્તે પયાેધરયુગે કુચભષૂણને હારે હરે િહમકરે મકરે કરે ચ
॥ ૯૪૫૩॥
MSS@9454@1કા તારે ઘન ત મરે ભજંુગમે યાે નાે ભીતા ન ચ ગ ણતા મહાપગાિપ ।
MSS@9454@2િક બાલે વહ સ ભયં મદઙ્ગસગંાત્ િવક્ર તે કિર ણ િકમઙુ્કશે િવવાદઃ
॥ ૯૪૫૪॥
MSS@9455@1કા તારે જલ ક્ષવૈિર ણ મુહુ વદ્વિૈરવામભ્રવુાે બાલૈરાકુલલાેચનૈઃ
પ્ર તપદં દ્ધક્રમાશ્ચઙ્ક્રમે ।
MSS@9455@2 વીચ ડ ચે પટચ્ચરદશાસઘંટ્ટદ પ્તપ્રભં
સ ચ ત્ય જ લસ ચતાશ્રુ ભરલં યુ મ પ્રતાપાનલમ્॥ ૯૪૫૫॥
MSS@9456@1કા તારે દૈવગત્યા કથમિપ ગ લતા ય તરાલાેક્ય ભક્ષ્યા યુડ્ડીયાેડ્ડીય
ભૂય ત શખર શખામવે તે યઃ શ્રય તે ।
MSS@9456@2ઇ થં વદ્વિૈરનાર ગિરષુ નરપતે જ બુલ બીકદ બ- ભ્રા ત્યા
ભતુર્બુર્ભુક્ષાેઃ કથય ત પુરતશ્ચે ષ્ટતં ષટ્પદાનામ્॥ ૯૪૫૬॥
MSS@9457@1કા તારેષુ કરાવલ બ શશવઃ પાદૈઃ સ્રવ લાેિહતૈર્ અચર્ ત્યઃ પદવી ં
િવલાેચનજલૈરાવેદય ત્યઃ શચુમ્ ।
MSS@9457@2દષૃ્ટાઃ પા થજનૈિવ ત્ય સકૃપં હાશ દગભમુર્ખૈર્ ય ત્યહ્ના
સકલને યાજેનતુર યાંશં તવાિર સ્ત્રયઃ॥ ૯૪૫૭॥
MSS@9458@1કા તારેષુ ચ કાનનષેુ ચ સિરત્તીરેષુ ચ મા તામ્ ઉ સઙ્ગષેુ
ચ પત્તનષેુ ચ સિરદ્ભતુર્ તટા તષેુ ચ ।
MSS@9458@2ભ્રા તાઃ કેતકગભર્પ લવ ચઃ શ્રા તા ઇવ માપતે કા તે
ન દનક દલીપિરસરે રાેહ ત તે ક તર્યઃ॥ ૯૪૫૮॥
MSS@9459@1કા તારે વિપ િવશ્રામાે નરસ્યા વિનકસ્ય વૈ ।
MSS@9459@2યઃ સદારઃ સ િવશ્વાસ્ય ત માદ્ દારાઃ પરા ગ તઃ॥ ૯૪૫૯॥
MSS@9460@1કા તાિવયાેગઃ વજનાપમાનં ઋણસ્ય શષંે કુ પસ્ય સવેા ।
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MSS@9460@2દાિરદ્ર્યભાવાદ્ િવમખંુ ચ મતં્ર િવના ગ્ ના પ ચ દહ ત કાયમ્॥ ૯૪૬૦॥
MSS@9461@1કા તાશ્લષેપરાઙ્મખું યિદ દહેદ્ દાષેાકરઃ કંચન સ્થાને તિહ
યતઃ સ હ ત િવિધના હ તું વ્યધાયીદશૃાન્ ।
MSS@9461@2કષં્ટ ય પુનરેષ ચ દનભવુાે લ ધપ્રભાવાેઽ ભતઃ વણર્દ્યાદ્યવગાહકાે
મ દયં દગ્ધં પ્રચ ડાે વલમ્॥ ૯૪૬૧॥
MSS@9462@1કા તાસહૃુદુ્ગણકથાશ્રવણાે સકુસ્ય ર યા િવિનદ્રનયનસ્ય ગતા મમાસાૈ ।
MSS@9462@2સવ દ્રયાથર્જિનતાિન િહ સવે્યમાના દ ઘાર્ વ ત્તિરવ હ ત સખુાિન
િનદ્રા॥ ૯૪૬૨॥
MSS@9463@1કા ત કુઙુ્કમકેશરાન્મધુરતાં દ્રાક્ષારસસ્યાસવાદ્
વૈદભ પિરપાકપૂતવચસઃ કાવ્યાત્ કવેમાર્દર્વમ્ ।
MSS@9463@2પાશ્વાર્દેવ જરાતુરેણ િવિધના તં તં ગ્ હી વા ગુણં ષ્ટા હ ત
હર ત કસ્ય ન મનઃ ક મીરવામભ્રવુઃ॥ ૯૪૬૩॥
MSS@9464@1કા ત કેતકકાેરકદ્યુ તસખીં રાકા ગાઙ્કસ્ય યચ્ ચ ચચ્ચ ચુ
ચુલુ પ ત પ્ર તિદનં પ્રે ણા ચકાેરાભર્કઃ ।
MSS@9464@2તન્ મ યે નયના તં ર તપતે ર્ત્યુ જયનેા થના તનેેદં
રમણીકપાેલફલકે લાવ યમાલાેિકતમ્॥ ૯૪૬૪॥
MSS@9465@1કા તક લાેલવ લતાં નયના તવાિહનીમ્ ।
MSS@9465@2ભજમાનં વયં સભુ્રુ ક વાં ન બહુ મ યતે॥ ૯૪૬૫॥
MSS@9465A@1કા તપ્રકષ દશનચ્છદેન સ યાઘને બદ્ધપદં હર ત્યાઃ ।
MSS@9465A@2તસ્યા ગ્ હાેદ્યાનસરાેગતસ્ય હ તસ્યઅેવા બુ હસ્ય રાગઃ॥
MSS@9466@1કા તમયાદ તિવમલાદ્ અિવરતિવશ્વાપેકારગતકાલાત્ ।
MSS@9466@2સદુશાન્ મહતાે તમહાન્ પ્રસર ત દ પાન્ પ્રદ પ ઇવ॥ ૯૪૬૬॥
MSS@9467@1કા તયર્સ્ય િવિનદ્રનીલન લનચ્છાયાસખી સભુ્રવુાં ય પઙે્કઽિપ મુદાેઽ ત
યસ્ય સરુ ભઃ કાસાં રસાેઽગાેચરઃ ।
MSS@9467@2અઙ્ગારા થતયા જનેર તજડૈ ડ્ડામરૈઃ પામરૈઃ પ યષૈ પ્રગુણૈગુર્ણૈરિપ
ગુ દર્ગ્ધઃ સ કાલાગુ ઃ॥ ૯૪૬૭॥
MSS@9468@1કા તયર્સ્ય શરિન્નશાકરકલાલાવ યસવંાિદની તં િવકે્રતુ મહા સ યા સ
િકમહાે હારં િવહારં શ્રયઃ ।
MSS@9468@2અેતાં પ ય પુરઃ પુ લ દનગર ં ભપૂાઃ કુરઙ્ગીદશૃાં યત્રૈતા ગલક દલે
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ચ કુચયાેરઙે્ક ચ ગુ સ્રજઃ॥ ૯૪૬૮॥
MSS@9469@1કા તલાચનવ તરદ્ભુતમયી મૂ તમર્હત્ સાૈરભં િનઃ ય દાેઽથ
સધુાકરાદિપ સધુાસ્ય દાદિપ હ્લાદકઃ ।
MSS@9469@2સવાઽયં િવરલાે જગત્યિપ ગુણગ્રામાેઽ ભરામાે હહા
પ યાેત્તંસભજંુગસગંમજુષઃ શ્રીખ ડ તે ખ ડતઃ॥ ૯૪૬૯॥
MSS@9469A@1કા તશ્ચ દ્રમસાે ગસ્ય નયને બાહૂ ણાલસ્ય તે હંસાનાં ગમનં
સરાજેવદને હે ાે ઘટાૈ તે કુચાૈ ।
MSS@9469A@2અેતત્તે પરક યવ તુ સકલં નમૈકમાતં્ર તવ માનં મા કુ માિનિન
પ્રયતમે પા ભમાનં પ્ર ત॥
MSS@9470@1કા ત શ્રયા િન જતપદ્મરાગં મનાેજ્ઞગ ધં દ્વયમવે શ તમ્ ।
MSS@9470@2નવપ્રબુદં્ધ જલજં જલષેુ સ્થલષેુ તસ્યા વદનારિવ દમ્॥ ૯૪૭૦॥
MSS@9470A@1કા ત તે કનકાચલપ્ર તિનિધઃ કા તાકુચ પિધ તે સાૈભાગ્યં
ક્ષ તપાલદશર્નિવધાૈ વ પૂવર્કં દશર્નમ્ ।
MSS@9470A@2સાૈર યં સકલા તશાિય ભવતાે જ બર િક બ્રૂમહે કપૂર્રપ્ર તકૂલતા
યિદ ન તે વ યવે સવ ગુણાઃ॥
MSS@9471@1કા ત તે યિદ િનમર્લા યિદ ગુણા લ મીયર્િદ સ્થાિયની મા ગાઃ પદ્મ મદં
તથાિપ ગ લતા હ્યેતે શરદ્વાસરાઃ ।
MSS@9471@2સં પશન તષુારવાિર ષતામાલનૂમૂતઃ સરાે- મ યેઽત્રવૈ
વરાટકેન ભવતઃ સ્થેયં પનુઃ કેવલમ્॥ ૯૪૭૧॥
MSS@9472@1કા તે કત્યિપ વાસરા ણ ગમય વં મીલિય વા દશૃાૈ વ ત વ ત િનમીલયા મ
નયને યાવન્ ન શૂ યા િદશઃ ।
MSS@9472@2આયાતા વયમ્ આગ મ ય ત સહૃુદ્વગર્સ્ય ભાગ્યાેદયૈઃ સ દેશાે વદ
ક તવા ભલ ષત તીથષુ તાેયા જ લઃ॥ ૯૪૭૨॥
MSS@9473@1કા તે કથં ચત્ ક થતપ્રયાણે ક્ષણં િવનમ્રા િવરહાિદતાઙ્ગી ।
MSS@9473@2તત તમાલાેક્ય કદાગતાેઽસીત્યા લઙ્ગ્ય મુગ્ધા મુદમાસસાદ॥ ૯૪૭૩॥
MSS@9474@1કા તે કનકજ બીરં કરે િકમિપ કુવર્ ત ।
MSS@9474@2આગાર લ ખતે ભાનાૈ બ દુ મ દુમખુી દદાૈ॥ ૯૪૭૪॥
MSS@9475@1કા તે ક લતચાેલા તે દ પે વૈિર ણ દ ય ત ।
MSS@9475@2આસીદ સતપદ્માક્ષ્યાઃ પક્ષાે નયનમુદ્રણમ્॥ ૯૪૭૫॥
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MSS@9476@1કા તે કા ચુ લકાવલાેિકિન કલાવત્યા નમ ત્યા સ્થતં ત મન્ કાેમલકાકુભા ષ ણ
તયા પ દ િન દ્ધાેઽધરઃ ।
MSS@9476@2ઉ થાયાથ કર શ પ્રયતમે યનૂાનેર્વે સગંમે કા ચીકૂ જતકૈતવને
મદનાે દ્યાૈઃશા તમ યસ્ય ત॥ ૯૪૭૬॥
MSS@9476A@1કા તે કથય કથં વા ગચ્છ સ પાનીયશા લકામેકા ।
MSS@9476A@2અઙ્ગમનઙ્ગં િનતરામ્ અઙુ્કરય ત પઙ્ક ક્ષ વયાેઽિપ તવ॥
MSS@9477@1કા તે િક કુિપતા સ, કઃ પરજને પ્રાણેશ કાપેાે ભવેત્ કાેઽયં સભુ્રુ પર,
વમવે, દિયતે દાસાેઽ મ િક તે પરઃ ।

MSS@9477@2ઇત્યુ વા પ્રણતઃ પ્રયઃ ક્ષ તતલાદુ થા ય સાન દયા નતે્રા ભઃક ણકાિઙ્કતે
તનતટે ત વ્યા સમારાેિપતઃ॥ ૯૪૭૭॥

MSS@9478@1કા તે કુિટલમાલાેક્ય કણર્ક ડૂયનને િકમ્ ।
MSS@9478@2કામં કથય કલ્યા ણ િકઙ્કરઃ કરવા ણ યત્॥ ૯૪૭૮॥
MSS@9479@1કા તે ગ્ હાણ વ મમાં વમાલામ્ અકારણં િક કલહં કરાે ષ ।
MSS@9479@2ય પૂવર્પાદં મનષુેઽત્ર શદંુ્ધ તત્ ત યમવેા ત ન ચેિદદં સ્યાત્
॥ ૯૪૭૯॥
MSS@9480@1કા તે ઘાેરકૃતા તવક્રકુહરાત્ વં પુ યપુ જેન મે મુક્તા કૃ ત
તદજર્નશ્રમભરં પ્રત્યઙ્ગમા લઙ્ગ્ય મામ્ ।
MSS@9480@2ઇત્યાક યર્ િનમી લતાધર્નયનં મેરં શનૈરાનતં સાે લાસં વદના બુજં
ગદશૃઃ વૈરં ચુચુ બ પ્રયઃ॥ ૯૪૮૦॥

MSS@9481@1કા તે જગ્મુ ષ તામ્રચૂડરિટતં શ્રુ વા પ્રબુદ્ધા જવાત્ િક ચદ્
વાસવિદઙ્મખું પ્રિવકસદ્ દૃ ટ્વા ગવાક્ષા વના ।
MSS@9481@2સતં્રાસને સમીિરતા પ્રયતમપ્રે ણાવ દ્ધા શનૈર્ ઉ થાનાપેિનવેશનાિન
કુ તે ત પે મુહુઃ પાંસલુા॥ ૯૪૮૧॥
MSS@9482@1કા તે તથા કથમિપ પ્ર થતં ગાક્ષ્યા ચાતુયર્મુદ્ધતમનાેભવયા
રતષેુ ।
MSS@9482@2ત કૂ જતા યનવુદદ્ ભરનેકવારં શ યાિયતં ગ્ હકપાેતશતૈયર્થા
સ્યાત્॥ ૯૪૮૨॥
MSS@9483@1કા તે ત પમપુાગતે િવગ લતા નીવી વયં ત ક્ષણાત્ તદ્વાસઃ
શ્લથમખેલાગુણ તં િક ચિન્નત બે સ્થતમ્ ।
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MSS@9483@2અેતાવત્ સ ખ વે દ્મ કેવલમહં તસ્યાઙ્ગસઙ્ગે પનુઃ કાેઽસાૈ કા મ રતં
તુ િક કથ મ ત વ પાિપ મે ન તઃ॥ ૯૪૮૩॥
MSS@9484@1કા તેત્યુ પલલાેચને ત િવપુલશ્રાેણીભરેત્યુન્નમત્- પીનાેત્તુઙ્ગપયાેધરે ત
સમુખુા ભાજેે ત સભુ્રૂિર ત ।
MSS@9484@2દૃ ટ્વા માદ્ય ત માેદતેઽ ભરમતે પ્ર તાૈ ત િવદ્વાનિપ
પ્રત્યક્ષાશુ ચપુિત્રકાં સ્ત્રયમહાે માેહસ્ય દુશ્ચે ષ્ટતમ્॥ ૯૪૮૪॥
MSS@9484A@1કા તે વ કુચચૂચુકાૈ તદુપિર મેરા ચ હારાવલી તદ્વક્તં્ર ત ણાઙ્ ગ
બ બતમનુચ્છાયાલતા યામતામ્ ।
MSS@9484A@2 વં સવાર્ઙ્ગમનાેરમે િત્રજગતાં બધ્ના સ દષૃ્ટ ા મનાે
જ બૂવ જલ બ દુવ જલજવ જ બાલવ લવત્॥
MSS@9485@1કા તે વન્નતે્રકા તં પુ કમલવનં વન્મખુસ્યાપેમેયશ્ ચ દ્રઃ
પ્રત્યક્ષ સદ્ધઃ િપકકુલમિપ ચ વ વરસ્યાનુકાિર ।
MSS@9485@2ર ભાકા ડ વદૂ ચ્છિવરિપ સલુભઃ ક બવશ્ચ વદ યાઃ ક ઠાકારા
શખ ડા તવ કચસદશૃા તત્ કથં તેઽસમ વમ્॥ ૯૪૮૫॥
MSS@9486@1કા તે ધાવય મે પાદાિવ ત ભત્રાર્ િનવેિદતા ।
MSS@9486@2ન તયા ધાિવતાૈ પાદાૈ ભતુર્રાજ્ઞા ન લઙ્ ઘતા॥ ૯૪૮૬॥
MSS@9487@1કા તને પ્રિહતાે નવઃ પ્રયસખીવગણ બદ્ધ હશ્ ચત્તનેાપેહૃતઃ
મરાય ન સમુ સ્રષંુ્ટ ગતઃ પા ણના ।
MSS@9487@2આ ષ્ટાે મુહુર ક્ષતાે મુહર ભઘ્રાતાે મુહુલાિઠતઃ પ્રત્યઙ્ગં ચ મુહુઃ
કૃતાે ગદશૃા િક િક ન ચૂતાઙુ્કરઃ॥ ૯૪૮૭॥
MSS@9488@1કા તે િનતા તં દિયતાકુચા ત- ચાેલા ચલં કષર્ ત હષર્મુગ્ધે ।
MSS@9488@2બભાર બાલા ન મતાસ્યહાસ્ય- લેશાપદેશાદપરં િનચાેલમ્॥ ૯૪૮૮॥
MSS@9489@1કા તે િનતા તમેતૈર્ વચનૈ ષતવે લક્ષ્યતે ભવતી ।
MSS@9489@2ક ઇવાે યતે ન વચનૈર્ ઉક્તૈરાગાંસ્યપહ્નાેતુમ્॥ ૯૪૮૯॥
MSS@9489A@1કા તે કૃતાગ સ પુરઃ પિરવતર્માને સખ્યં સરાજેશ શનાેઃ સહસા બભવૂ ।
MSS@9489A@2રાષેાક્ષરં સદુૃ શ વક્તુમપારય ત્યામ્ ઇ દ વરદ્વયમવાપ તષુારધારામ્
॥
MSS@9489B@1કા તે પ ય ત સાનુરાગમબલા સાચીકરાેત્યાનનં ત મન્ કામકલાકલાપકુશલે
વ્યા ત્તવક્ત્રે િકલ ।
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MSS@9489B@2પ ય તી મુહુર તરઙ્ગમદના દાેલાયમાનેક્ષણા લ મન્મથમ યગાિપ
િનતરાં તસ્યાભવત્ પ્રીતયે॥
MSS@9490@1કા તે યા મ, ક્વ, દેશા તર, મિપ શયના, ન્ને ત, િક સદ્મનાેઽિપ
ક્વૈતાવન્માત્ર, માઃ િક કથય સ નગરા, ન્ન પ્રયે િન ર્તાેઽિપ ।
MSS@9490@2ઇત્યાક યાક્તવ તુક્રમઘનઘનહૃદ્વદેના વેદ નાહં કાહં કુત્રા મ
કાેઽયં બત હતસમયાેઽ ય મ વા ના મ વે ત॥ ૯૪૯૦॥
MSS@9491@1કા તે િવ ચત્રસરુતક્રમબદ્ધરાગે સઙે્કતકેઽિપ ગશાબદશૃા રસને ।
MSS@9491@2ત કૂ જતં િકમિપ યને તદ યત પં ના પૈઃ પર તમનુકૂ જતલાવકાૈઘૈઃ
॥ ૯૪૯૧॥
MSS@9492@1કા તે િવલા સિન કલાવ ત પદ્મનતે્રે િનતં્ય વિય પ્રયતમે રમતે મનાે મે ।
MSS@9492@2ઇ થં ભવ તમુ ભાવનયા વદ તં શ્રીકૃ ણ માં બુધજના અિપ હા
હસ ત॥ ૯૪૯૨॥
MSS@9493@1કા તે સાગ સ ક ચુક શ તયા સાચીકૃતગ્રીવયા મુક્તાઃ
કાપેકષાયમન્મથશર કૂ્રરાઃ કટાક્ષાઙુ્કરાઃ ।
MSS@9493@2સાકૂતં દરહાસકેસરવચાેમા વીકધારાલસા પ્રી તઃ ક પલતવે કાચન
મહાદાનીકૃતા સભુ્રવુા॥ ૯૪૯૩॥
MSS@9493A@1કા તે સાગ સ કા ચદ તકગતે િનભર્ સ્યર્ રાષેા ણૈર્
ભ્રૂભઙ્ગીકૃિટલૈરપાઙ્ગવલનૈરાલાેકમાન્ આ મુહુઃ ।
MSS@9493A@2બ વા મખેલયા સપત્નરમણીપાદા જલાક્ષાિઙ્કતં લીલાનીલસરાે હેણ
િનિટલં હ ત મ રાષેાકુલા॥
MSS@9494@1કા તે સાગ સ યાિપતે પ્રયસખીવષેં િવધાયાગતે ભ્રા ત્યા લઙ્ગ્ય મયા
રહસ્યમુિદતં ત સગંમાકાઙ્ક્ષયા ।
MSS@9494@2મુગ્ધે દુ કરમેતિદત્ય તતરામુ વા સહાસં બલાદ્ આ લઙ્ગ્ય ચ્છ લતા મ
તને િકતવનેાદ્ય પ્રદાષેાગમે॥ ૯૪૯૪॥
MSS@9495@1કા તે નેહિનધાૈ સમીયુ ષ મધાૈ જ વા શ્રયં શૈ શર ં િવશ્લષેાિદવ
તસ્ય પા ડમ તામાલીલતાના મયમ્ ।
MSS@9495@2કતુ નૂતન ચત્રપત્રરચનાં િક કાનનશ્રીિરમાં પ્રાચીનાં
પવના ચલને પિરતઃ પત્રાવલી ં લુ પ ત॥ ૯૪૯૫॥
MSS@9496@1કા તે હ ત સકુાેમલા બત મતા પ્રાગ્ વ્યથર્મવે ભ્રમાત્ િકતુ વં ભુિવ
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િનષુ્ઠરા િન પમા પ યસ્યપીમં ન મામ્ ।
MSS@9496@2ત માદ્ વક્ષ સ તે પયાેધર મષાદ્ ધાત્રા િનખાયાિપતાૈ શલૈે દ્રાિવ ત
સાપં્રતં ન િહ ચરં સાખૈ્યં પરક્લે શતુઃ॥ ૯૪૯૬॥
MSS@9497@1કા તાે નમર્ ણ નપૈુણને િવિદત વં શશૈવદ્વે ષણી
ક્ર ડાશલૈ શરાેમ ણગ્ ર્હ મદં ર યાે વસ તાે સવઃ ।
MSS@9497@2સખ્યઃ કામકથાપેચારચતુરાઃ સભંાેગકાલેઽધનુા માનાે વા કલહાેઽથવા
યિદ કદા તચ્ચેતસાે િન ર્ તઃ॥ ૯૪૯૭॥
MSS@9498@1કા તાે યાસ્ય ત દૂરદેશ મ ત મે ચ તા પરં યતે લાેકાન દકરાે િહ
ચ દ્રવદને વૈરાયતે ચ દ્રમાઃ ।
MSS@9498@2િક ચાયં િવતનાે ત કાેિકલકલાલાપાે િવલાપાેદયં પ્રાણાનવે હર ત હ ત
િનતરામારામમ દાિનલાઃ॥ ૯૪૯૮॥
MSS@9499@1કા તાેઽ સ િનત્યમધુરાેઽ સ રસાકુલાેઽ સ િક ચા સ
પ ચશરકામુર્કમ દ્વતીયમ્ ।
MSS@9499@2ઇક્ષાે તવા ત સકલં પરમેકમનંૂ યત્ સિેવતાે ભજ સ નીરસતાં ક્રમેણ
॥ ૯૪૯૯॥
MSS@9500@1કા ત્યા કા ચનકા તયા પિરમલૈભાર્ગ્યૈકભાેગ્યૈ તથા સાૈ દયણ ચ
સાધનુવૈ કુસમંુ હા હ ત ન વ સમમ્ ।
MSS@9500@2અક્રાેધં શ ◌ૃ િક તુ દૂષણ મવ વ ય ત િક ચત્ પનુસ્
ત વજ્ઞૈયર્દચુ બતં વમ સ રે ચા પેય પુ પ ધયૈઃ॥ ૯૫૦૦॥
MSS@9501@1કા ત્યા દિરદ્ર વમપુૈ ત ચ દ્રઃ િકમ ત ત વં િવકચાે પલષેુ ।
MSS@9501@2ન વે દ્ય િવશ્વાસ્ય કથં ગાક્ષ્યા સાૈ દયર્ ષ્ટમુર્ ષતા િવધાતુઃ
॥ ૯૫૦૧॥
MSS@9502@1કા ત્યા િવલુપ્તાિન િવલાેચનાનામ્ આપાટલાનામ તરાેદનને ।
MSS@9502@2સકુઙુ્કમાનીવ પનુભવ ત યસ્યાિરનાર કુચમ ડલાિન॥ ૯૫૦૨॥
MSS@9503@1કા ત્યા સવુણર્વરયા પરયા ચ શદ્ુ યા િનતં્ય વકાઃ ખલુ શખાઃ
પિરતઃ ક્ષપ તીમ્ ।
MSS@9503@2ચેતાેહરામિપ કૃશશેયલાેચને વાં ના મ કાપેકલષુાે દહનાે દદાહ
॥ ૯૫૦૩॥
MSS@9504@1કા યકુ દ્વ ઃ સવ માગધં માધુરં િવના ।
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MSS@9504@2ગાૈડદ્રાિવડિવખ્યાતાઃ કા યકુ ઃ મહાેદ્ભવાઃ॥ ૯૫૦૪॥
MSS@9505@1કા પા ડુપત્ની ગ્ હભષૂણં િક કાે રામશત્રુઃ િકમગ ત્યજન્મ ।
MSS@9505@2કઃ સયૂર્પતુ્રાે િવપર ત ચ્છા કુ તીસતુાે રાવણકુ ભકણાર્ઃ॥ ૯૫૦૫॥
MSS@9506@1કાિપ કા ત મદમાહ મહેલા સાધુ સાધય તથા યુિધ કાયર્મ્ ।
MSS@9506@2વતર્તે તવ યથા ચ જયશ્રીર્ લાેકનાથલલના ચ સપત્ની॥ ૯૫૦૬॥
MSS@9507@1કાિપ કુડ્ય લ ખતાવિધરેખાઃ પ્રાે ષત પ્રયતમા ગણય તી ।
MSS@9507@2વે મિન પ્રબલવિહ્નપર તે સાસ્રયા બિહરનીયત સખ્યા॥ ૯૫૦૭॥
MSS@9508@1કાિપ મખુ્યપદવીમિધરાે ય વાં સખી ં વકરધાિરતદ પા ।
MSS@9508@2પ્રાણનાથર તગેહમયાસીદ્ અદ્ભુતાે ર તપતે પદેશઃ॥ ૯૫૦૮॥
MSS@9509@1કાિપશાયનસગુ ધ િવઘૂણર્ન્ન્ ઉન્મદાેઽિધશિયતું સમશતે ।
MSS@9509@2ફુ લદૃ ષ્ટવદનં પ્રમદાનામ્ અ જચા ચષકં ચ શડઙ્ ઘ્રઃ
॥ ૯૫૦૯॥
MSS@9510@1કાિપ શીઘ્રમવધીિરતમાના માિનનાે િવચ લતા પ્રયધા ।
MSS@9510@2આગતને મ તાિપ પુર તાલ્ લાઘવસ્ય પિરહારમમં ત॥ ૯૫૧૦॥
MSS@9511@1કાપુ ષઃ કુકુ્કરશ્ચ ભાજેનૈકપરાયણઃ ।
MSS@9511@2લા લતઃ પાશ્વર્માયા ત વાિરતાે નવૈ ગચ્છ ત॥ ૯૫૧૧॥
MSS@9512@1કા યઙ્ઘ્રી રઙ્ગપ યા ણય ત રમણી ભષૂણૈભાર્ ત કા ચદ્ ગાયત્ય યા
પરાિપ પ્રલસ ત લહર લ મ વાસાે વસાના ।
MSS@9512@2યત્રા યા નેહપૂરાન્ િવતર ત ચ મુદં યા ત દાેલા ભર યા સા શ ◌ૃઙ્ગાર દ્વતીયા
રચય ત ન મનઃ કસ્ય શ ◌ૃઙ્ગારમગ્ મ્॥ ૯૫૧૨॥
MSS@9513@1કા ય યા મુકુલાિધકાર મ લતા લ મીરશાેકદુ્રમે માક દઃ સમયાે ચતને
િવિધના ધત્તેઽ ભ તં વપુઃ ।
MSS@9513@2િક ચાષાઢ ગરેરનઙ્ગિવજયપ્ર તાવનાપ ડત ◌ઃ વૈરં સપર્ ત
બાલચ દનલતાલીલાસખાે મા તઃ॥ ૯૫૧૩॥
MSS@9514@1કા ય ભખ્યા તયાેરાસીદ્ વ્રજતાે શદુ્ધવષેયાેઃ ।
MSS@9514@2િહમિનમુર્ક્તયાેયાગે ચત્રાચ દ્રમસાેિરવ॥ ૯૫૧૪॥
MSS@9515@1કા યાગતં વીક્ષ્ય મનાેિધનાથં સમુ થતા સાદરમાસનાય ।
MSS@9515@2કરેણ શ જદ્વલયને ત પમ્ આસ્ફાલય તી કલમાજુહાવ॥ ૯૫૧૫॥
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MSS@9516@1કા પ્ર તુતા ભષેકાદ્ આય પ્રચ્યાવયેદ્ ગુણજે્યષ્ઠમ્ ।
MSS@9516@2મ યે મમવૈ પુ યૈઃ સવેાવસરઃ કૃતાે િવિધના॥ ૯૫૧૬॥
MSS@9517@1કા પ્રયેણ રિહતા વરાઙ્ગના ધા કેન તનયને ન દતા ।
MSS@9517@2ક દશૃને પુ ષેણ પ ક્ષણાં બ ધનં સમ ભલ યતે સદા॥ ૯૫૧૭॥
MSS@9518@1કા પ્રી તઃ સહ મા ર્રૈઃ કા પ્રી તરવનીપતાૈ ।
MSS@9518@2ગ ણકા ભશ્ચ કા પ્રી તઃ કા પ્રી ત ભ કૈઃ સહ॥ ૯૫૧૮॥
MSS@9519@1કા ભનર્ તત્રા ભનવ મરાજ્ઞા િવશ્વાસિનક્ષપેવ ણક્ િક્રયેઽહમ્ ।
MSS@9519@2 જહે્ન ત યન્નવૈ કુતાેઽિપ તયર્ક્ ક શ્ચત્ તરશ્ચસ્ત્રપતે ન તને॥ ૯૫૧૯॥
MSS@9520@1કા ભષૂા બ લનાં, ક્ષમા, પિરભવઃ, કાપેઃ વકુલ્યૈઃ કૃતઃ િક
દુઃખં, પરસશં્રયાે, જગ ત કઃ શ્લાઘ્યાે, યઆશ્રીયતે ।
MSS@9520@2કાે ત્ય,ુવ્યર્સનં, શચંુ જહ ત કે, યૈિન જતા શત્રવઃ
કૈિવજ્ઞાત મદં િવરાટનગરચ્છન્ન સ્થતૈઃ પા ડવૈઃ॥ ૯૫૨૦॥
MSS@9521@1કામં કર ષા ગ્ મધાે િનધાયા- ભ્રમેણ તાપા તશયં ભજ વમ્ ।
MSS@9521@2યુ માકમદ્યાવિધ નાિધકારાે દુગ્ધા તમુગ્ધાધરમાધુર ષુ॥ ૯૫૨૧॥
MSS@9522@1કામં કણર્કટુઃ કૃતાેઽ તમધુરઃ કેકારવઃ કેિકનાં
મેઘાશ્ચા તધાિરણાેઽિપ િવિહતાઃ પ્રાયાે િવષસ્ય દનઃ ।
MSS@9522@2ઉન્મીલન્નવક દલાવ લરસાૈ શ યાિપ સપાર્યતે તત્ િક યદ્ િવપર તમત્ર
ન કૃતં તસ્યા િવયાેગને મે॥ ૯૫૨૨॥
MSS@9523@1કામં કામદુઘં ધુઙ્ વ મત્રાય વ ણાય ચ ।
MSS@9523@2વયં ધીરેણ દાનને સવાર્ન્ કામાનશીમિહ॥ ૯૫૨૩॥
MSS@9524@1કામં કામયતે ન કે લન લની ં નામાેદતે કાૈમુદ - િનસ્ય દૈનર્ સમીહતે
ગદશૃામાલાપલીલામિપ ।

MSS@9524@2સીદન્નષે િનશાસુ દુઃસહતનુભાગા ભલાષાલસર્ૈ અઙ્ગૈ તા ય ત ચેત સ
વ્રજવધૂમાધાય મુગ્ધાે હિરઃ॥ ૯૫૨૪॥
MSS@9525@1કામં કામયમાનસ્ય યદા કામઃ સ દ્ યતે ।
MSS@9525@2અથનૈમપરઃ કામ ણા િવ ય ત બાણવત્॥ ૯૫૨૫॥
MSS@9526@1કામં કામસમ વમત્ર જગ ત ખ્યાતાેઽ સ યત્ સવર્દા પેણવૈ મહીપતે
તવ ધનઃુપા ડત્યમ યાદશૃમ્ ।
MSS@9526@2 વં ય મન્ િવ શખં િવમુ ચ સ તમવેાેિદ્દ ય મુક્તત્રપં
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ત્રુટ કંચુકમુદ્ગત હમહાે ધાવ ત દેવાઙ્ગનાઃ॥ ૯૫૨૬॥
MSS@9527@1કામં કુમીનસદશૃં રાજ્યમિપ પ્રાજ્યક ટકં કુશલઃ ।
MSS@9527@2પાકા વતમ તસરુસં ભુઙ્ક્તે બહુધાવધાનને॥ ૯૫૨૭॥
MSS@9528@1કામં કૂલે નદ નામનુ ગિર મિહષીયૂથનીડાપેક ઠે ગાહ તે
શ પરા ર ભનવશલભગ્રાસલાેલા બલાકાઃ ।
MSS@9528@2અ તિવ ય તવી ણમયપુ ષત્રાસિવઘં્ન કથં ચત્ કાપાેતં
કાેદ્રવાણાં કવલય ત કણાન્ ક્ષતે્રકાેણૈકદેશે॥ ૯૫૨૮॥
MSS@9529@1કામં કાપેકષાિયતા ક્ષયુગલં કૃ વા કરાે ફાલનૈઃ દ્રાન્ વ ય ગાત્
કર દ્ર સહસા િવદ્રાવય વં મુદા ।
MSS@9529@2હેલાખ ડતકુ ભકુ ભિવગલદ્રક્તા ણાઙ્ગે હરાૈ તે લાેચનગાેચરે યિદ
ભવાન્ સ્થાતા તદા મન્મહે॥ ૯૫૨૯॥
MSS@9530@1કામં ક્રાેધં ચ લાેભં ચ દ ભં દપ ચ ભૂ મપઃ ।
MSS@9530@2સ ય ગ્વજેતું યાે વેદ સ મહીમ ભ યતે॥ ૯૫૩૦॥
MSS@9530A@1કામં ક્રાેધં ભયં લાેભં દ ભં માેહં મદં તથા ।
MSS@9530A@2િનદ્રાં મ સરમાલસં્ય ના તક્યં ચ પિરત્યજ॥
MSS@9531@1કામં ક્રાેધં લાેભં માેહં ત્ય વાત્માનં પ ય િહ કાેઽહમ્
MSS@9531@2આત્મજ્ઞાનિવહીના મૂઢાસ્ તે પચ્ય તે નરકે મૂઢાઃ॥ ૯૫૩૧॥
MSS@9532@1કામં ગુણૈમર્હાનષે પ્રકૃત્યા પનુરાસરુઃ ।
MSS@9532@2ઉ કષાર્ત્ સવર્તાે ત્તેઃ સવાર્કારં િહ દૃ ય ત॥ ૯૫૩૨॥
MSS@9533@1કામં જનાઃ મય તે કૈલાસિવલાસવણર્નાવસરે ।
MSS@9533@2સાધનકથનાવસરે સાચીકુવર્ ત વક્ત્રા ણ॥ ૯૫૩૩॥
MSS@9534@1કામં તુ ક્ષપયેદ્ દેહં પુ પમૂલફલૈઃ શભુૈઃ ।
MSS@9534@2ન તુ નામાિપ ગ્ હ્ણ યાત્ પત્યાૈ પ્રેતે પરસ્ય તુ॥ ૯૫૩૪॥
MSS@9535@1કામં દહ તુ મ તાે મલયાચલસ્ય ચ દ્રાેઽિપ પાતયતુ વા િનતરાં
સુ્ફ લઙ્ગાન્ ।
MSS@9535@2દૂરે પ્રયાે િવમલવંશમ ણઃ પ તમ ત સા પ્રતં વિરતમાનય તં
કથં ચત્॥ ૯૫૩૫॥
MSS@9536@1કામં દ ઘાર્ ભવેદ્ યાત્રા કામં પ થા મહાન્ ભવેત્ ।
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MSS@9536@2સાેઽિપ પ્રભાેઃ કૃપામવે િનત્યમાશ્રયતેઽ તતઃ॥ ૯૫૩૬॥
MSS@9537@1કામં દુગ્ધે િવપ્રકષર્ત્યલ મી ં ક ત સતૂે દુ કૃતં યા િહન ત ।
MSS@9537@2તાં ચા યેતાં માતરં મઙ્ગલાનાં ધનેું ધીરાઃ સૂ તાં વાચમાહુઃ
॥ ૯૫૩૭॥
MSS@9538@1કામં દુિવષહ વરં જનય ત વ્યાઘૂણર્ય પ ક્ષણી
ગાત્રા યૂ િનત બગ ડહૃદયા યુચ્છૂનયત્યુ બણમ્ ।
MSS@9538@2તાં તાં દુિવકૃતં કરાે ત સહૃુદાે ગાઢં વ્યથ તે યયા
વ્યાિધયાવૈનમાત્મનાશિનયતઃ કે તે ગ્રહ યાદયઃ॥ ૯૫૩૮॥
MSS@9539@1કામં દષૃ્ટા મયા સવાર્ િવવસ્ત્રા રાવણ સ્ત્રયઃ ।
MSS@9539@2ન તુ મે મનસઃ િક ચદ્ વૈકૃત્યમપુપદ્યતે॥ ૯૫૩૯॥
MSS@9540@1મનાે િહ હેતુઃ સવષામ્ ઇ દ્રયાણાં પ્રવતર્ને ।
MSS@9540@2શભુાશભુા વવસ્થાસુ તચ્ચ મે સવુ્યવ સ્થતમ્॥ ૯૫૪૦॥
MSS@9541@1કામં ન પ ય ત િદદકૃ્ષત અેવ ભૂ ા નાેક્તાિપ જ પ ત િવવક્ષ ત
ચાદરેણ ।
MSS@9541@2લ મરવ્ય તકરેણ મનાેઽિધનાથે બાલા રસા તર મદં લ લતં બભ ત
॥ ૯૫૪૧॥
MSS@9542@1કામં િન ક ણં વે સ વે સ તં બહુવ લભમ્ ।
MSS@9542@2દૂ ત ચૂતાઙુ્કરખરા િદશાે વે સ ન વે સ િકમ્॥ ૯૫૪૨॥
MSS@9543@1કામં પાઃ સ તુ સહસ્રશાેઽ યે રાજ વતીમાહુરનને ભૂ મમ્ ।
MSS@9543@2નક્ષત્રતારાગ્રહસકુંલાિપ જ્યાે ત મતી ચા દ્રમસવૈ રાિત્રઃ॥ ૯૫૪૩॥
MSS@9543A@1કામં પર મ ત જ્ઞા વા દેવાેઽિપ િહ પુર દરઃ ।
MSS@9543A@2ગાૈતમસ્ય મનુેઃ પત્નીમ્ અહલ્યાં ચકમે પુરા॥
MSS@9544@1કામં પ્રત્યાિદષ્ટાં મરા મ ન પિરગ્રહં મનુે તનયાન્ ।
MSS@9544@2બલવત્ તુ દૂયમાનં પ્રત્યાયયતીવ મે હૃદયમ્॥ ૯૫૪૪॥
MSS@9545@1કામં પ્રદ પય ત પમ ભવ્યન ક્ત સાૈભાગ્યમાવહ ત વક્ત્રસગુ ધતાં ચ ।
MSS@9545@2ઊજ કરાે ત કફ શ્ચ િનહ ત રાેગાંસ્ તા બૂલમવેમપરાંશ્ચ ગુણાન્
કરાે ત॥ ૯૫૪૫॥
MSS@9546@1યુક્તને ચૂણન કરાે ત રાગં રાગક્ષયં પૂગફલા તિરક્તમ્ ।
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MSS@9546@2ચૂણાર્િધકં વક્ત્રિવગ ધકાિર પત્રાિધકં સાધુ કરાે ત ગ ધમ્॥ ૯૫૪૬॥
MSS@9547@1પત્રાિધકમ્ િન શ િહતં સફલં િદવા ચ પ્રાેક્તા યથાકરણમસ્ય
િવડ બનવૈ ।
MSS@9547@2કક્કાેલપૂગલવલીફલપાિર તૈર્ આમાેિદતં મદમુદા મુિદતં કરાે ત॥ ૯૫૪૭॥
MSS@9548@1કામં પ્રદાષે ત મરેણ ન દૃ યસે વં સાૈદા મનીવ જલદાેદરસિંધલીના ।
MSS@9548@2 વાં સચૂિય ય ત તુ માલ્યસમુદ્ભવાેઽયં ગ ધશ્ચ ભી મખુરા ણ
ચ નપૂુરા ણ॥ ૯૫૪૮॥
MSS@9549@1કામં પ્રયાનિપ પ્રાણાન્ િવમુ ચ ત મન વનઃ ।
MSS@9549@2ઇચ્છ ત ન વ મત્રે યાે મહતીમિપ સ ક્રયામ્॥ ૯૫૪૯॥
MSS@9550@1કામં પ્રયા ન સલુભા મન તુ તદ્ભાવદશર્નાશ્વા સ ।
MSS@9550@2અકૃતાથઽિપ મન સજે ર તમુભયપ્રાથર્ના કુ તે॥ ૯૫૫૦॥
MSS@9551@1કામં ભવ તુ મધુલ પટષટ્પદાૈઘ-
સઘંટ્ટધુ ધુમઘન વનયાેઽ જખ ડાઃ ।
MSS@9551@2ગાયત્ય તશ્રુ તસખંુ િવિધરેવ યત્ર ઙ્ગઃ સ કાેઽિપ
ધરણીધરના ભપદ્મઃ॥ ૯૫૫૧॥
MSS@9552@1કામં ભવ તુ સિરતાે ભુિવ સપુ્ર તષ્ઠાઃ વાદૂિન સ તુ સ લલાિન ચ
શકુ્તયશ્ચ ।
MSS@9552@2અેતાં િવહાય વરવ ણિન તામ્રપણ ના યત્ર સ ભવ ત માૈ ક્તકકામધનેુઃ
॥ ૯૫૫૨॥
MSS@9553@1કામં મા કામય વં ષમિપ ચ શં માિદ્રય વં ન િવત્તે
ચત્તં દત્ત શ્રય વં પરમ તફલા યા કલા તા મહૈકામ્ ।
MSS@9553@2ઇ થં દેવઃ મરાિરવૂર્ષમધરચર કૃત્ય મૂત્યવ િદ સન્ િનઃ વાે
િવશ્વાપેદેશાન તકરકલાશખેરસ્ત્રાયતાં વઃ॥ ૯૫૫૩॥
MSS@9554@1કામં લખતુ સસં્થાનં ક શ્ચદ્ પં ચ ભા વતઃ ।
MSS@9554@2અ ભ ત્તિવહતાલ બમ્ આલાેકં િવ લખેત્ કથમ્॥ ૯૫૫૪॥
MSS@9555@1કામં વનષેુ હિરણાસ્ ણને વ ત્યયત્નસલુભને ।
MSS@9555@2િવદધ ત ધિનષુ ન દૈ યં તે િકલ પશવાે વયં સિુધયઃ॥ ૯૫૫૫॥
MSS@9556@1કામં વપુઃ પુલિકતં નયને તાસ્રે વાચઃ સગદ્ગદપદાઃ સ ખ ક પ
વક્ષઃ ।
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MSS@9556@2જ્ઞાતં મુકુ દમુરલીરવમાધુર તે ચેતઃ સધુાંશવુદને તરલીકરાે ત
॥ ૯૫૫૬॥
MSS@9557@1કામં વાચઃ ક ત ચદફલાઃ સ તુ લાેકે કવીનાં સ ત્યેવા યા
મધુિરપુકથાસં તવાત્ કામદાેગ્ યઃ ।
MSS@9557@2િવત્તં કામં ભવતુ િવફલં દત્તમશ્રાેિત્રયે યઃ પાત્રે દત્તૈભર્વ ત
િહ ધનૈધર્ યતા ભૂિરદાતુઃ॥ ૯૫૫૭॥
MSS@9558@1કામં િવષં ચ િવષયાશ્ચ િનર ક્ષ્યમાણાઃ શ્રેયાે િવષં ન િવષયાઃ
પિરસવે્યમાનાઃ ।
MSS@9558@2અેકત્ર જન્મિન િવષં િવિનહ ત પીતં જન્મા તરેષુ િવષયાઃ પિરતાપય ત
॥ ૯૫૫૮॥
MSS@9559@1કામં શવને શ મતં પનુ જગાર દૃ ષ્ટ તવે ત િક મયં જનિન
તુ ત તે ।

MSS@9559@2લીલાપ્રસતૂપુ ષાથર્ચતુષ્ટયાયાસ્ તસ્યાઃ પરં તુ સ ભવત્યવયુ યવાદઃ
॥ ૯૫૫૯॥
MSS@9560@1કામં શીણર્પલાશપત્રર ચતાં ક થાં વસાનાે વને
કુયાર્મ બુ ભર યયા ચતસખુૈઃ પ્રાણાનુબ ધ સ્થ તમ્ ।
MSS@9560@2સાઙ્ગગ્લાિન સવેિપતં સચિકતં સા તિનદાઘ વરં વક્તું ન વહમુ સહે
સકૃપણં દેહી ત દ નં વચઃ॥ ૯૫૬૦॥
MSS@9561@1કામં શનુકાે પ ત- પ્રસાદતઃ સ્યાદ્ ગજે દ્રમાૈ લસ્થઃ ।
MSS@9561@2ભવતવે તને સહ રે નાદર્િયતું શક્યતે તુ॥ ૯૫૬૧॥
MSS@9562@1કામં યામતનુ તથા મ લનયત્યાવાસવસ્ત્રાિદકં લાેકં રાેદયતે ભન ક્ત
જનતાગાેષ્ઠ ં ક્ષણનેાિપ યઃ ।
MSS@9562@2માગઽ યઙ્ગુ લલગ્ અેવ ભવતઃ વાભાિવનઃ શ્રેયસે હા વાહા પ્રય
ધૂમમઙ્ગજ મમં સૂ વા ન િક લ જતઃ॥ ૯૫૬૨॥
MSS@9563@1કામં સ તુ સહસ્રશઃ ક તપયે સારસ્યધાૈરેયકાઃ કામં વા
કમનીયતાપિરમલ વારાજ્યબદ્ધવ્રતાઃ ।
MSS@9563@2નવૈવૈં િવવદામહે ન ચ વયં દેવ પ્રયં બ્રૂમહે ય સતં્ય
રમણીયતાપિરણ ત વ યવે પારં ગતા॥ ૯૫૬૩॥
MSS@9564@1કામં સવાઽ યલંકારાે રસમથ િન ષ ચ ત ।
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MSS@9564@2તથા યગ્રા યતવૈનૈં ભારં વહ ત ભૂયસા॥ ૯૫૬૪॥
MSS@9564A@1કામં સધુાકરકરા તિદવ્ય પ- સાૈધાગ્રપીઠવસ તઃ સખુમ તુ કાકઃ ।
MSS@9564A@2શ્રીસુ દર રમણસઙ્ગમક ઠલગ્ - પૂયર્ સધુામ ણત જત્ િકમસાૈ કપાેતઃ॥
MSS@9565@1કામં સ્ત્રયાે િનષવેેત પાનં વા સાધુ માત્રયા ।
MSS@9565@2ન દ્યૂત ગયે િવદ્વાન્ અત્ય તવ્યસને િહ તે॥ ૯૫૬૫॥
MSS@9566@1કામં હિરભર્વ િવમૂઢ ભવાથ ચ દ્રશ્ ચ દ્રાધર્માૈ લરથ વા હર
અેવ ભૂયાઃ ।
MSS@9566@2િવદ્યાપ્રણાશપિરવિધતઘાેરદ પ્તેઃ ક્રાેધાનલસ્ય મમ ને ધનતાં પ્રયા સ
॥ ૯૫૬૬॥
MSS@9567@1કામઃ કમનીયતયા િકમિપ િનકામં કરાે ત સમંાેહમ્ ।
MSS@9567@2િવષ મવ િવષમં સહસા મધુરતયા વનં હર ત॥ ૯૫૬૭॥
MSS@9568@1કામઃ કામં કમલવદનાનતે્રપયર્ તવાસી દાસીભૂતિત્રભવુનજનઃ પ્રીતયે
યતાં વઃ ।

MSS@9568@2દગ્ધસ્યાિપ િત્રપુરિરપુણા સવર્લાેક હાહાર્ યસ્યાિધક્યં
ચર તતરામ જનસ્યવે યાતા॥ ૯૫૬૮॥

MSS@9569@1કામઃ કુ ય ત ચ દ્રમા અિપ બલાન્માં દગ્ધુમ યુદ્યતાે વાતા વાિપ સમાગતા
યમિદશઃ પ્રાણાન્ િનહ તુર્ તથા ।
MSS@9569@2રક્તાક્ષા વરય ત તાન્ પર તાઃ વૈઃ કૂજનૈદૂર્ ત તત્ પ્રેયાંસં
તમપુાનયા શ્વતરથા ત્રાણં ન મે કુત્ર ચત્॥ ૯૫૬૯॥
MSS@9569A@1કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ દેહે તષ્ઠ ત તસ્કરાઃ ।
MSS@9569A@2જ્ઞાતરત્નમપાહાિર ત મા ગ્રત ગ્રત॥
MSS@9570@1કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ માનાે હષા મદ તથા ।
MSS@9570@2અેતે િહ ષડ્ િવજેતવ્યા િનતં્ય વં દેહમા શ્રતાઃ॥ ૯૫૭૦॥
MSS@9571@1કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ મદાે માન તથવૈ ચ ।
MSS@9571@2હષર્શ્ચ શત્રવાે હ્યેતે નાશાય કુમહી તામ્॥ ૯૫૭૧॥
MSS@9571A@1કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ માેહાે હષા મદ તથા ।
MSS@9571A@2ષડ્વગર્મુ જેદેનં ય મ ત્યક્તે સખુી પઃ॥
MSS@9571B@1કામઃ ક્રાેધ તથા માેહસ્ત્રયાેઽ યેતે મહા દ્વષઃ ।
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MSS@9571B@2અેતે ન િન જતા યાવત્ તાવત્ સાખૈ્યં કુતાે ણામ્॥
MSS@9572@1કામઃ ક્રાેધ તથા લાેભાે દેહે તષ્ઠ ત તસ્કરાઃ ।
MSS@9572@2તે મુ ણ ત જગત્ સવ ત મા ગ્રત ગ્રત॥ ૯૫૭૨॥
MSS@9572A-B@1કામઃ ક્રાેધ તથા લાેભાે રાગાે દ્વષેશ્ચ મ સરઃ ।
MSS@9572A-B@2મદાે માયા તથા માેહઃ ક દપા દપર્ અેવ ચ॥
MSS@9572A-B-3 અેતે િહ િરપવાે ઘાેરા ધમર્સવર્ વહાિરણઃ ।
MSS@9572A-B-4 અેતૈબર્ ભ્ર યતે વઃ સસંારે બહુદુઃખદે॥
MSS@9573@1કામઃ ક્રાેધ તથા લાેભાે હષા માનાે મદ તથા ।
MSS@9573@2ષડ્વગર્મુ જેદેનં ત મ ત્યક્તે સખુી પઃ॥ ૯૫૭૩॥
MSS@9574@1કામઃ ક્રાેધાે મદાે માનાે લાેભાે હષર્ તથવૈ ચ ।
MSS@9574@2અેતે વજ્યાર્ઃ પ્રયત્નને સાદરં થવી ક્ષતા॥ ૯૫૭૪॥
MSS@9575@1અેતષેાં િવજયં કૃ વા કાયા ત્યજય તતઃ ।
MSS@9575@2કૃ વા ત્યજયં રા પાૈરા જનપદા જયેત્॥ ૯૫૭૫॥
MSS@9576@1કામઃ સવાર્ત્મના હેયઃ સ ચેદ્ધાતું ન શક્યતે ।
MSS@9576@2 વભાયા પ્ર ત કતર્વ્યઃ સવૈ તસ્ય િહ ભષેજમ્॥ ૯૫૭૬॥
MSS@9577@1॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@9577@2કામ અેવાથર્ધમાર્ યાં ગર યાિન ત મે મ તઃ॥ ૯૫૭૭॥
MSS@9578@1કામ અેષ મહાશત્રુ તમેકં િનજર્યેદ્ દૃઢમ્ ।
MSS@9578@2 જતકામા મહાત્માન તૈ જતં િન ખલં જગત્॥ ૯૫૭૮॥
MSS@9579@1કામકારાે મહાપ્રાજ્ઞ ગુ ણાં સવર્દાનઘ ।
MSS@9579@2ઉપપન્નષેુ દારેષુ પતુ્રષેુ ચ િવધીયતે॥ ૯૫૭૯॥
MSS@9580@1કામકામુર્કતયા કથય ત ભ્રૂલતાં મમ પનુમર્તમ યત્ ।
MSS@9580@2લાેચના બુ હયાે પિરસ્થં ઙ્ગશાવકત તદ્વયમેતત્॥ ૯૫૮૦॥
MSS@9581@1કામક્રાેધં તથા લાેભં વાદુ શ ◌ૃઙ્ગારકાૈતુકે ।
MSS@9581@2અ તિનદ્રા તસવેે ચ િવદ્યાથ હ્યષ્ટ વજર્યેત્॥ ૯૫૮૧॥
MSS@9582@1કામક્રાેધગ્રાહવતી ં પ ચે દ્રયજલાં નદ મ્ ।
MSS@9582@2કૃ વા તમયી ં નાવં જન્મદુગાર્ ણ સતંર॥ ૯૫૮૨॥
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MSS@9582A@1કામક્રાેધભયાદ યૈલા યમાનાે ન લુ ય ત ।
MSS@9582A@2યયા શ યા યુતઃ કાય મ ત્રશ ક્ત તુ સા તા॥
MSS@9583@1કામક્રાેધમદાને્મત્તાઃ સ્ત્રીણાં યે વશવ તનઃ ।
MSS@9583@2ન તે જલને શુ ય ત નાનતીથર્શતૈરિપ॥ ૯૫૮૩॥
MSS@9584@1કામક્રાેધિવયુક્તાનાં યતીનાં યતચેતસામ્ ।
MSS@9584@2અ ભતાે બ્રહ્મિનવાર્ણં વતૈતે િવિદતાત્મનામ્॥ ૯૫૮૪॥
MSS@9585@1કામક્રાેધ તથા માેહાે લાેભાે માનાે મદ તથા ।
MSS@9585@2ષડ્વગર્મુ જેદેનમ્ અ મ ત્યક્તે સખુી પઃ॥ ૯૫૮૫॥
MSS@9586@1કામક્રાેધાદયઃ સવ મ તરક્ષા યહંકૃ તઃ ।
MSS@9586@2ગુણા િવિવધકમાર્ ણ િવલીય તે મનઃક્ષયાત્॥ ૯૫૮૬॥
MSS@9586A@1કામક્રાેધાિદ ભ તાપૈ તા યમાનાે િદવાિનશમ્ ।
MSS@9586A@2આત્મા શર રા તસ્થાેસાૈ પચ્યતે પુટપાકવત્॥
MSS@9587@1કામક્રાેધા તદ્રાેહલાેભમાેહમદાદયઃ ।
MSS@9587@2નમ ત યત્ર રાજે દ્ર તમવે બ્રાહ્મણં િવદુઃ॥ ૯૫૮૭॥
MSS@9588@1કામક્રાેધાવનાદતૃ્ય ધમર્મવેાનપુાલયેત્ ।
MSS@9588@2ધમર્ઃ શ્રેયસ્કરતમાે રાજ્ઞાં ભરતસત્તમ॥ ૯૫૮૮॥
MSS@9588A@1કામક્રાેધાવિન જત્ય િકમર યે કિર ય ત ।
MSS@9588A@2અથવા િન જતાવેતાૈ િકમર યે કિર ય ત॥
MSS@9589@1કામક્રાેધાૈ તુ સયં ય યાેઽથાર્ન્ ધમણ પ ય ત ।
MSS@9589@2પ્ર તમનવુતર્ તે સમુદ્ર મવ સ ધવઃ॥ ૯૫૮૯॥
MSS@9590@1કામક્રાેધાૈ દ્વયમિપ પદં પ્રત્યનીકં વ શ વે હ વાનઙ્ગં િક મવ િહ
ષા સાિધતં ય બકેણ ।

MSS@9590@2ય તુ ક્ષા ત્યા શમય ત શતં મન્મથાદ્યાનરાતીન્ કલ્યાણં વાે િદશતુ સ
મુિનગ્રામણીરકર્બ ધુઃ॥ ૯૫૯૦॥
MSS@9591@1કામક્રાેધાૈ પુરસૃ્કત્ય યાેઽથ રા નુ તષ્ઠ ત ।
MSS@9591@2ન સ ધમ ન ચા યથ પિરગ્ હ્ણા ત બા લશઃ॥ ૯૫૯૧॥
MSS@9592@1કામક્રાેધાૈ મદ્યતમાૈ િનયાેક્તવ્યાૈ યથાે ચતમ્ ।
MSS@9592@2કામઃ પ્ર પાલને ચ ક્રાેધઃ શત્રુિનબહર્ણે॥ ૯૫૯૨॥
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MSS@9593@1કામક્રાેધાૈ િવિન જત્ય િકમર યૈઃ કિર ય ત ।
MSS@9593@2અન્નને ધાયતે દેહઃ કુલં શીલને ધાયર્તે॥ ૯૫૯૩॥
MSS@9594@1કામક્રાેધાૈ િહ પુ ષમ્ અથ યાે વ્યપકષર્તઃ ।
MSS@9594@2તાૈ તુ શત્રૂ િવિન જત્ય રા િવજયતે મહીમ્॥ ૯૫૯૪॥
MSS@9595@1કામઘ્નાદ્ િવષમદશૃાે ભૂત્યવ લપ્તાદ્ ભજુઙ્ગસઙ્ગ ચેઃ ।
MSS@9595@2કાે ઙ્ગીવ ન શુ ય ત વા છ ન ફલમીશ્વરાદગુણાત્॥ ૯૫૯૫॥
MSS@9596@1કામજં ગયા દ્યૂતં સ્ત્રયઃ પાનં તથવૈ ચ ।
MSS@9596@2વ્યસનં વ્યસનાથર્જ્ઞૈશ્ચતુિવધમુદાહૃતમ્॥ ૯૫૯૬॥
MSS@9597@1કામ ના મ તે મૂલં સકં પાત્ િકલ યસે ।
MSS@9597@2ન વાં સકં પિય યા મ સમૂલાે ન ભિવ ય સ॥ ૯૫૯૭॥
MSS@9598@1કામજેષુ પ્રસક્તાે િહ વ્યસનષેુ મહીપ તઃ ।
MSS@9598@2િવયજુ્યતેઽથર્ધમાર્ યાં ક્રાેધજે વાત્મનવૈ તુ॥ ૯૫૯૮॥
MSS@9598A@1કામત ત્રષેુ િનપુણઃ કુ્રદ્ધાનનુયકાેિવદઃ ।
MSS@9598A@2સુ્ફિરતેઽનાદરે િક ચદ્ દિયતાયા િવરજ્ય ત॥
MSS@9599@1કામતાે પધાિર વં શસ્ત્રાસ્ત્રા મા બુવષર્ણમ્ ।
MSS@9599@2તમાેઽિનલાેઽચલાે મેધા ઇ ત માયા હ્યમાનષુી॥ ૯૫૯૯॥
MSS@9600@1જઘાન ક ચકં ભીમ આ શ્રતઃ સ્ત્રીસ પતામ્ ।
MSS@9600@2 ચરં પ્રચ્છન્ન પાેઽભૂદ્ િદવ્યયા માયયા નલઃ॥ ૯૬૦૦॥
MSS@9601@1કામદપાર્િદશીલાનામ્ અિવચાિરતકાિરણામ્ ।
MSS@9601@2આયષુા સહ ન ય ત સ પદાે મૂઢચેતસામ્॥ ૯૬૦૧॥
MSS@9602@1કામધનેુગુણા િવદ્યા હ્યકાલે ફલદાિયની ।
MSS@9602@2પ્રવાસે મા સદશૃી િવદ્યા ગુપ્તં ધનં તમ્॥ ૯૬૦૨॥
MSS@9602A@1કામધનેુધરાદ નાં દાતારઃ સલુભા ભુિવ ।
MSS@9602A@2દુલર્ભઃ પુ ષાે લાેકે સવર્ભૂતદયાપરઃ॥
MSS@9603@1કામના ા િકરાતને િવતતા મૂઢચેતસામ્ ।
MSS@9603@2નાયા નરિવહંગાનામ્ અઙ્ગબ ધનવાગુરાઃ॥ ૯૬૦૩॥
MSS@9604@1કામિપ ધત્તે સકૂર પી કામિપ રિહતા મચ્છ ત ભપૂઃ ।
MSS@9604@2કેનાકાિર ચ મન્મથજનનં કેન િવરાજ ત ત ણીવદનમ્॥ ૯૬૦૪॥
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MSS@9605@1કામિપ શ્રયમાસાદ્ય ય તદ્વદૃ્ધાૈ ન ચેષ્ટતે ।
MSS@9605@2તસ્યાય તષુ ન શ્રેયાે બીજભાે જકુટુ બવત્॥ ૯૬૦૫॥
MSS@9606@1કામપ્રસક્તમાત્માનં વા પા ડંુ િનપા તતમ્ ।
MSS@9606@2િનવતર્યેત્ તથા ક્રાેધાદ્ અનુહાદં હતાત્મજમ્॥ ૯૬૦૬॥
MSS@9607@1કામબ ધનમવેૈકં ના યદ તીહ બ ધનમ્ ।
MSS@9607@2કામબ ધનમુક્તાે િહ બ્રહ્મભૂયાય ક પતે॥ ૯૬૦૭॥
MSS@9608@1કામબાણપ્રહારેણ મૂ ચ્છતાિન પદે પદે ।
MSS@9608@2 વ ત યવુચેતાં સ યવુતીનાં મતા તૈઃ॥ ૯૬૦૮॥
MSS@9609@1કામમ તુ જગત્ સવ કાલસ્યાસ્ય વશવંદમ્ ।
MSS@9609@2કાલકાલપ્રપન્નાનાં કાલઃ િક નઃ કિર ય ત॥ ૯૬૦૯॥
MSS@9610@1કામમા મરણાત્ તષે્ઠદ્ ગ્ હે ક યતુર્મત્યિપ ।
MSS@9610@2ન ચવૈનૈાં પ્રયચ્છેત ગુણહીનાય કિહ ચત્॥ ૯૬૧૦॥
MSS@9611@1કામમા શ્રત્ય દુ પૂરં દ ભમાનમદા વતાઃ ।
MSS@9611@2માેહાદ્ ગ્ હી વાસદ્ગ્રાહાન્ પ્રવતર્ તેઽશુ ચવ્રતાઃ॥ ૯૬૧૧॥
MSS@9612@1કામય તે િવરજ્ય તે ર જય ત ત્યજ ત ચ ।
MSS@9612@2કષર્ય ત્યાેઽિપ સવાર્થાર્ઞ્ જ્ઞાય તે નવૈ યાે ષતઃ॥ ૯૬૧૨॥
MSS@9613@1કામયેત ન િહ દ્રમ્ અથ તુ મહામનાઃ ।
MSS@9613@2વધર્યેત વમાૈદાય પ્રભાવં ચ યશાે ભુિવ॥ ૯૬૧૩॥
MSS@9614@1કામવષ ચ પજર્ યાે િનતં્ય સસ્યવતી મહી ।
MSS@9614@2ગાવશ્ચ ઘટદાેિહ યઃ પાદપાશ્ચ સદાફલાઃ॥ ૯૬૧૪॥
MSS@9615@1કામ ત્ત વયં લાેકઃ કૃ નઃ સમપુવતર્તે ।
MSS@9615@2યદ્વતૃ્તાઃ સ ત રા ન તદ્વતૃ્તાઃ સ ત િહ પ્ર ઃ॥ ૯૬૧૫॥
MSS@9616@1કામવ્યાઘે્ર કુમ તફ ણિન વા તદુવાર્રનીડે
માયા સહીિવહરણમહીલાેભભ લૂકભીમે ।
MSS@9616@2જન્માર યે ન ભવ ત ર તઃ સ જનાનાં કદા ચત્ ત વજ્ઞાનાં
િવષયતુ ષતાક ટકાક ણર્પાશ્વ॥ ૯૬૧૬॥
MSS@9617@1કામવ્યાધશરાહ તનર્ ગ ણતા સં વની વં તા નાે દગ્ધાે િવરહાનલને
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ઝિટ ત વ સગંમાશા તૈઃ ।
MSS@9617@2નીતાેઽયં િદવસાે િવ ચત્ર લ ખતૈઃ સમ્ક પ પૈમર્યા િક વા યદ્ હૃદયે
સ્થતા સ નનુ મે તત્ર વયં સા ક્ષણી॥ ૯૬૧૭॥
MSS@9618@1કામસઙ્ગરિવધાૈ ગીદશૃઃ પ્રાૈઢપષેણધરે પયાેધરે ।
MSS@9618@2 વેદરા જ િદયાય સવર્તઃ પુ પ ષ્ટિરવ પુ પધ વનઃ॥ ૯૬૧૮॥
MSS@9618A@1કાય તપ વષુ જયત્યિધકારકામાે િવશ્વસ્ય ચત્તિવભુિર દ્રયવાજ્યધીશઃ ।
MSS@9618A@2ભૂતાિન બભ્ર ત મહા ત્યિપ યસ્ય શ ષ્ટ
વ્યા ત્તમાૈ લમ ણર મ ભ ત્તમાઙ્ગૈઃ॥
MSS@9619@1કામ તુ તસ્ય નવૈા ત પ્રત્યક્ષેણાપેલક્ષ્યતે ।
MSS@9619@2દ પત્યાેઃ સહધમણ ત્રયીધમર્મવા ુયાત્॥ ૯૬૧૯॥
MSS@9620@1કામ તુ બાણાવસરં પ્રતીક્ષ્ય પતઙ્ગવદ્ વિહ્નમખંુ િવિવ ઃ ।
MSS@9620@2ઉમાસમકં્ષ હરબદ્ધલક્ષ્યઃ શરાસનજ્યાં મુહુરામમશર્॥ ૯૬૨૦॥
MSS@9621@1કામસ્ય ક શ્ચચ્ચતુરઃ શરાંશ્ચેદ્ િવલઙ્ઘયામાસ કથં ચદ યાન્ ।
MSS@9621@2ઉન્મ જતા કાેિકલક ઠય ત્રાત્ ન પ ચમાસે્ત્રણ વશીવભવૂ॥ ૯૬૨૧॥
MSS@9622@1કામસ્ય જેતુકામસ્ય મલનાય મહીપતેઃ ।
MSS@9622@2િદવાે મીનં વષામીશાે દ્વાર કતુર્ મવાયયાૈ॥ ૯૬૨૨॥
MSS@9623@1કામસ્ય વષેશાેભા પેશલતા ચા તા ગુણાે કષર્ઃ ।
MSS@9623@2નાનાિવધાશ્ચ લીલાશ્ ચત્તજ્ઞાનં ચ કા તાનામ્॥ ૯૬૨૩॥
MSS@9624@1કામસ્યાિપ િનદાનમાહુરપરે માયાં મહાશાસનાં િન શ્ચ કાં
સકલપ્રપ ચરચનાચાતુયર્લીલાવતીમ્ ।
MSS@9624@2ય સઙ્ગાદ્ ભગવાનિપ પ્રભવ ત પ્રત્યઙ્મહામાેહહા શ્રીરઙ્ગાે
ભવુનાેદયાવનલયવ્યાપારચકે્રઽિક્રયઃ॥ ૯૬૨૪॥
MSS@9625@1કામ વભાવાે યાે યસ્ય ન સ શક્યઃ પ્રમા જતુમ્ ।
MSS@9625@2ન િહ દુષ્ટાત્મનામાયર્ મા વસત્યાલયે ચરમ્॥ ૯૬૨૫॥
MSS@9626@1કામા ગ્ ઃ પિરવિધતાે િવરિહણીશ્વાસાિનલૈિનભર્રં તૂણ તને કૃશાનનુા
કૃશતનુમુર્ગ્ધા ન દગ્ધા કથમ્ ।
MSS@9626@2બાલા લાેલિવલાેચના બુજગલ સદ્વાિરધારાભરૈઃ સક્તા સ પ્ર ત તને વ સ
હરે તાં વં સમુ લાસય॥ ૯૬૨૬॥
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MSS@9627@1કામતુરાે નાિધગચ્છેન્ મહાપુ ષકા મનીમ્ ।
MSS@9627@2સહસ્રયાેિનદેહાેઽભૂદ્ ઇ દ્રાેઽહલ્યાપિરગ્રહાત્॥ ૯૬૨૭॥
MSS@9628@1કામાત્ ક્રાેધાદ્ ભયાદ યૈલા માનાે ન લુ પ ત ।
MSS@9628@2યયા શ યા યુતઃ કાય મ ત્રશ ક્ત તુ સા તા॥ ૯૬૨૮॥
MSS@9629@1કામાત્ ક્લા ય સ કા ર તનાર્ર ત નરકા ભધા ।
MSS@9629@2મલમ મયી માંસસ્થગી િક ન િવગીયતે॥ ૯૬૨૯॥
MSS@9630@1કામાત્મતા ન પ્રશ તા ન ચવૈા ત્યકામતા ।
MSS@9630@2કા યાે િહ વેદાિધગમઃ કમર્યાેગશ્ચ વૈિદકઃ॥ ૯૬૩૦॥
MSS@9631@1કામાિદિત્રકમવે મૂલમ ખલક્લેશસ્ય માયાેદ્ભવં મત્યાર્ના મ ત
દેવમાૈ લિવલસદ્ભ્રા જ ચૂડામ ણઃ ।
MSS@9631@2શ્રીકૃ ણાે ભગવાનવાેચદ ખલપ્રા ણ પ્રયાે મ પ્રભુર્ ય માત્ તત્
િત્રકમુદ્યતને મનસા હેયં પુમથાર્ થના॥ ૯૬૩૧॥
MSS@9632@1કામાિધકરણગ્રાહ્યકુલાિદબલશા લનઃ ।
MSS@9632@2અહીનેઽિપ નરે દ્રસ્ય શક્તયઃ સ દ્ધહેતવઃ॥ ૯૬૩૨॥
MSS@9633@1કામાનામિપ દાતારં કતાર્રં માનસા વયાેઃ ।
MSS@9633@2ર ક્ષતારં ન ય ત ભતાર્રં પરમં સ્ત્રયઃ॥ ૯૬૩૩॥
MSS@9634@1કામાનુશાસનશતે સતુરામધીતી સાેઽયં રહાે નખપદૈમર્હતુ તનાૈ તે ।
MSS@9634@2 ષ્ટાિદ્ર ચરણકુઙુ્કમપઙ્કરાગ સકં ણર્શઙ્કરશશાઙ્કકલાઙ્ક
કારૈઃ॥ ૯૬૩૪॥
MSS@9365@1કામાનુસાર પુ ષઃ કામાનનુ િવન ય ત ।
MSS@9365@2કામાન્ વ્યુદસ્ય ધનુુતે ય ક ચત્ પુ ષાે રજઃ॥ ૯૩૬૫॥
MSS@9636@1કામાન્ વ્યુદસ્ય ધનુુતે ય ક ચત્ પુ ષાે રજઃ ।
MSS@9636@2કામક્રાેધાેદ્ભવં દુઃખમ્ અહ્ર ીરર તરેવ ચ॥ ૯૬૩૬॥
MSS@9637@1કામા ભભૂતઃ ક્રાેધાદ્વા યાે મ યા પ્ર તપદ્યતે ।
MSS@9637@2 વષેુ ચા યષેુ વા તસ્ય ન સહાયા ભવ ત્યુત॥ ૯૬૩૭॥
MSS@9638@1કામા મનુ યં પ્રસજ ત અેવ ધમર્સ્ય યે િવઘ્નમૂલં નરે દ્ર ।
MSS@9638@2પવૂ નર તાન્ તમાન્ િવિનઘ્નન્ લાેકે પ્રશસંાં લભતેઽનવદ્યામ્
॥ ૯૬૩૮॥
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MSS@9639@1કામાય હયત્યાત્મા સયંતાેઽિપ મની ષણઃ ।
MSS@9639@2વીથીિનય મતાેઽ યુક્ષા શ પમાસાદ્ય ધાવ ત॥ ૯૬૩૯॥
MSS@9640@1કામાતા વયમાયાતાં યાે ન ભુઙ્ક્તે િનત બનીમ્ ।
MSS@9640@2સાેઽવ યં નરકં યા ત તિન્નઃશ્વાસહતાે નરઃ॥ ૯૬૪૦॥
MSS@9641@1કામાતા વ સ્ત્રયં દ નાં પ્રાથર્ય તી ં પનુઃ પનુઃ ।
MSS@9641@2ન ભજેદ્ ભજમાનાં યઃ સ વૈ ચા ડાલદશર્નઃ॥ ૯૬૪૧॥
MSS@9641A@1કામાતાર્ ઘમર્તપ્તા વેત્યિનશ્ચયકરં વચઃ ।
MSS@9641A@2યવુાનમાકુલીકતુર્મ્ ઇ ત દૂત્યાહ નમર્ણા॥
MSS@9641B@1કામાથર્મજ્ઞઃ કૃપણં કરાે ત પ્રા ાે ત દુઃખં વધબ ધનાિદ ।
MSS@9641B@2કામાથર્માશાકૃપણ તપ વી ત્યુર્ શ્રમં ચાચ્છ ત વલાેકઃ॥
MSS@9642@1કામાથા લ સમાન તુ ધમર્મવેાિદતશ્ચરેત્ ।
MSS@9642@2ન િહ ધમાર્દપૈત્યથર્ઃ કામાે વાિપ કદાચન॥ ૯૬૪૨॥
MSS@9642A@1કામા લાેભાદ્ ભયાત્ ક્રાેધાત્ સા ક્ષવાદાત્તથવૈ ચ ।
MSS@9642A@2 મ યા વદ ત ય પાપં તદસતં્ય પ્રક તતમ્॥
MSS@9642B@1કામાવેશઃ કૈતવસ્યાપેદેશઃ માયાકાેશાે વ ચનાસિન્નવેશઃ ।
MSS@9642B@2િનદ્રર્વ્યાણામપ્ર સદ્ધપ્રવેશાે ર યક્લેશઃ સપુ્રવેશાેઽ તુ વેશઃ॥
MSS@9643@1કા મજનપરમભાેગ્યે કામસખુે ધારય ત બીભ સમ્ ।
MSS@9643@2સ તઃ શમસખુર સકાઃ સધુાશનાઃ સકૂરાન્ન ઇવ॥ ૯૬૪૩॥
MSS@9644@1કા મનઃ કૃતરતાે સવકાલ- ક્ષપેમાકૃલવધૂકરસઙ્ ગ ।
MSS@9644@2મખેલાગુણિવલગ્ મસયૂાં દ ઘર્સતૂ્રમકરાેત્ પિરધાનમ્॥ ૯૬૪૪॥
MSS@9645@1કા મનશ્ચિરતૈરે ભઃ કુવર્ તાે િન શ ગરમ્ ।
MSS@9645@2કુવર્ ત્ય પ્રયમાત્માનં કે ચન્મૂઢાઃ પ્રયા અિપ॥ ૯૬૪૫॥
MSS@9645A@1કા મનાં કા મનીનાં ચ સઙ્ગાત્ કામી ભવેત્ પુમાન્ ।
MSS@9645A@2દેહા તરે તતઃ ક્રાેધી લાેભી માેહી ચ યતે॥
MSS@9646@1કા મનામસકલાિન િવભુગ્ ૈઃ વેદવાિર દુ ભઃ કર ગ્રૈઃ ।
MSS@9646@2અિક્રય ત કિઠનષેુ કથં ચત્ કા મનીકુચતટેષુ પદાિન॥ ૯૬૪૬॥
MSS@9647@1કા મની ં પ્રથમયાવૈના વતાં મ દવ ગુ દુપીિડત વનામ્ ।
MSS@9647@2ઉ તની ં સમવલ બ્ય યા ર તઃ સા ન ધા ભવનેઽ ત મે મ તઃ॥ ૯૬૪૭॥
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MSS@9648@1કા મનીકાયકા તારે કુચપવર્તદુગર્મે ।
MSS@9648@2મા સચંર મનઃપા થ તત્રા તે મરતસ્કરઃ॥ ૯૬૪૮॥
MSS@9648A@1કા મનીજનિવલાેચનપાતા- નુ ન્મષ કલષુાન્ પ્ર તગ્ હ્ણન્ ।
MSS@9648A@2મ દમ દમુિદતઃ પ્રયયાૈ ખં ભીતભીત ઇવ શીતમયખૂઃ॥
MSS@9649@1કા મનીનયનક જલપઙ્કાદ્ ઉ થતાે મદનમત્તવરાહઃ ।
MSS@9649@2કા મમાનસવના તરચાર મૂલમુ ખન ત માનલતાયાઃ॥ ૯૬૪૯॥
MSS@9650@1કા મનીવદનિન જતકા તઃ શાે ભતું ન િહ શશાક શશાઙ્કઃ ।
MSS@9650@2લ જયવે િવમલં વપુરાપ્તું શીધપુૂણર્ચષકેષુ મમ જ॥ ૯૬૫૦॥
MSS@9651@1કા મનીવગર્સસંગનર્ કઃ સકં્રા તપાતકઃ ।
MSS@9651@2નાશ્ના ત ના ત હા માેહાત્ કામક્ષામવ્રતં જગત્॥ ૯૬૫૧॥
MSS@9652@1કા મનીસહચરસ્ય કા મનસ્ તસ્ય વે મસુ દઙ્ગનાિદષુ ।
MSS@9652@2ઋ દ્ધમ તમિધક દ્ધ ત્તરઃ પવૂર્મુ સવમપાેહદુ સવઃ॥ ૯૬૫૨॥
MSS@9653@1કા મનાે હ ત હેમ તિન શ શીત વરાતુરાઃ ।
MSS@9653@2 વ ત હિરણાક્ષીણાં વક્ષાે શ્લષેર ક્ષતાઃ॥ ૯૬૫૩॥
MSS@9654@1કા મ યાઃ કુચદુગર્પવર્તભુિવ વં મા મનઃપા થક સચંારં કુ
રાેમરા જગહને તત્રા ત ના યાં ગુહા ।
MSS@9654@2ત લીનાે મધુસદૂન ય તનય તનેાત્ર ચાૈરેણ ભાે િનવર્સ્ત્રીિક્રયતે િદવાિપ
િહ નરાે રાત્રાૈ તુ િક ક યતે॥ ૯૬૫૪॥
MSS@9655@1કા મ યાઃ કુચયાેઃ કા તઃ પીન વને પુરસૃ્કતા ।
MSS@9655@2સવુણાર્ચલશ ◌ૃઙ્ગાભાં િવિનજતું સમુદ્યતા॥ ૯૬૫૫॥
MSS@9656@1કા મ યાઃ તનભારમ થરગતેલ લાચલચ્ચ ષઃ
ક દપકિવલાસિનત્યવસતેઃ ક દક્ૃ પુમાન્ વ લભઃ ।
MSS@9656@2હેલાકૃષ્ટકૃપાણપાિરતગ નીકાત્ કુત તેઽરયઃ
વ્રાસાયાસિવશુ કક ઠકુહરા િનયાર્ ત વા થનઃ॥ ૯૬૫૬॥
MSS@9657@1કા મ યાે નીચગા મ ય તિટ ય ઇવ િન શ્ચતમ્ ।
MSS@9657@2દારા રાજ્ઞાેઽિપ યત્તારાઃ પ્રણયં યા ત ગાપેતેઃ॥ ૯૬૫૭॥
MSS@9658@1કામી કામવ્રણપિરગતઃ કા મનીરેવ િહ વા ભુઙ્ક્તે પશ્ચાદપગતભયં
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કા મનીનાં સહસ્રમ્ ।
MSS@9658@2ઇ થકંારં િવષયસખુભાેગૈકતાનનૈર્રૈર ય મન્ દેહે ક તપયિદના યષે
ભાેગાે િવવજ્યર્ઃ॥ ૯૬૫૮॥
MSS@9659@1કામુકાઃ સ્યુઃ કથા નીચાઃ સવર્ઃ ક મન્ પ્રમાેદતે ।
MSS@9659@2અ થનઃ પ્રા ય પુ યાહં કિર ય વે વસિૂન િકમ્॥ ૯૬૫૯॥
MSS@9660@1કામુકે નૂતનાસઙ્ગગાઢા લઙ્ગનકાતરે ।
MSS@9660@2ગ ણકા ગેહગણનાં કરાે ત યાનમા સ્થતા॥ ૯૬૬૦॥
MSS@9661@1કામુકે ભ્રમરઃ પ્રાેક્તઃ કા મ યાં ચૂતમ જર ।
MSS@9661@2તથાહ્વાનાઙુ્કરાશ્ચાિપ પ્રાકારાે વારણે તઃ॥ ૯૬૬૧॥
MSS@9662@1કામુ જહાર હિરર બુિધમ યલગ્ ાં ક દક્ૃ શ્રુતં ભવ ત િનમર્લમાગમાનામ્
।
MSS@9662@2આમ ત્રય વ વનમ ગ્ શખાવલીઢં યચ્ચાિપ કાે દહ ત કે મદય ત
ઙ્ગાન્॥ ૯૬૬૨॥

MSS@9663@1કામેકપત્નીવ્રતદુઃખશીલાં લાેલં મનશ્ચા તયા પ્રિવષ્ટામ્ ।
MSS@9663@2િનત બની મચ્છ સ મુક્તલ ં ક ઠે વયંગ્રાહિનષક્તબાહુમ્॥ ૯૬૬૩॥
MSS@9664@1કા મે ગ તિર ત ચ્છ ત ચરમશ્વાસઽેિપ યઃ વાથર્મ્ ।
MSS@9664@2તસ્ય જનસ્યાિપ કૃતે પાપાઃ પાપાિન કુવર્ ત॥ ૯૬૬૪॥
MSS@9665@1કા મેઘાદુપયા ત, કૃ ણદિયતા કા વા, સભા ક દશૃી, કાં રક્ષત્યિહહા,
શરદ્ િવકચયેત્ કં, ધૈયર્હ ત્રી ચ કા ।
MSS@9665@2કં ધત્તે ગણનાયકઃ કરતલ,ે કા ચ ચલા ક યતામ્, આરાેહાદવરાેહતશ્ચ
િનપુણૈરેકં દ્વયાે ત્તરમ્॥ ૯૬૬૫॥
MSS@9666@1કામને કામં પ્રિહતા જવને પ્રા ટ્ ચચાલ િત્રજગદ્ િવજેતુમ્ ।
MSS@9666@2િક ચ દ્ર બ બં દિધ ભક્ષયત્ની સધંારય તી હિરતઃ શભુાય
॥ ૯૬૬૬॥
MSS@9667@1કામનેાકૃ ય ચાપં હતપટુપટહં વ ગુ ભમાર્રવીરૈર્
ભ્રૂભઙ્ગાે ક્ષપેજૃ ભા મતલ લતદશૃા િદવ્યનાર જનને ।
MSS@9667@2 સદ્ધઃૈ પ્રહ્વાેત્તમાઙ્ગૈઃ પુલિકતવપષુા િવ મયાદ્ વાસવને યાય યાે
યાેગપીઠાદચ લત ઇ ત વઃ પાતુ દષૃ્ટાે મનુીદ્રઃ॥ ૯૬૬૭॥
MSS@9668@1કામનેાિપ ન ભેત્તું િકમુ હૃદયમપાિર બાલવિનતાનામ્ ।
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MSS@9668@2મૂઢિવ શખપ્રહારાે- ચ્છૂન મવાભા ત યદ્વક્ષઃ॥ ૯૬૬૮॥
MSS@9669@1કામષેુણા કામિરપાેમર્નાેઽિપ ક લાે લતં કા મનજેુષુ વાતાર્ ।
MSS@9669@2આષાઢવાતે ચલ ત દ્વપે દ્રે ચૂલીવતાે વાિરિધરેવ કાષ્ઠા॥ ૯૬૬૯॥
MSS@9670@1કામૈ તૈ તૈહૃર્તજ્ઞાનાઃ પ્રપદ્ય તેઽ યદેવતાઃ ।
MSS@9670@2તં તં િનયમમાસ્થાય પ્રકૃત્યા િનયતાઃ વયા॥ ૯૬૭૦॥
MSS@9671@1કામાેઽક્ષમા દ ક્ષણતાનુક પા હ્ર ીઃ સા વસં ક્રાૈયર્મનાયૈતા ચ ।
MSS@9671@2દ ભાેઽ ભમાનાેઽથ ચ ધા મક વં દૈ યં વયૂથસ્યિવમાનનં ચ
॥ ૯૬૭૧॥
MSS@9672@1દ્રાેહાે ભયં શશ્વદુપેક્ષણં ચ શીતાે ણવષાર્ વસિહ તા ચ ।
MSS@9672@2અેતાિન કાલે સમપુાિહતાિન કુવર્ ત્યવ યં ખલુ સ દ્ધિવઘ્નમ્॥ ૯૬૭૨॥
MSS@9673@1કામાેત્તપ્તં મરકતમહાગ્રાવહારાે ગભીરે મગ્ ં નાભીસર સ હૃદયં
જગ્રસઽેનેકપં મે ।
MSS@9673@2 લલાવેશપ્રચ લતકરઃ કાેઽ યહીનાિરકેતુસ્ તદ્ભઙ્ગને
પ્ર તિવિધ મહૈવાનુ પં વ્યતાનીત્॥ ૯૬૭૩॥
MSS@9674@1કામાેદ્વગેગ્ હીતં ધૂત પહસ્યમાનશ ◌ૃઙ્ગારમ્ ।
MSS@9674@2દાિરદ્ર્યહતં યાવૈનમ્ અબુધાનાં કેવલં િવપદે॥ ૯૬૭૪॥
MSS@9675@1કામાે ના ત નપુંસકસ્ય કુલટાવગર્સ્ય ના ત ત્રપા તાેયં ના ત મર ચકાસુ
સતતં ના ત સ્થર વં સ્ત્રયઃ ।
MSS@9675@2ધમા ના ત ચ ના ત કસ્ય િવભવાે ના ત પ્રમત્તાત્મનઃ નેહાનાં ક ણકાિપ
ના ત ગ ણકાલાેકસ્ય ચ પ્રાયશઃ॥ ૯૬૭૫॥
MSS@9676@1કામાપેભાેગસાફલ્યફલાે રાજ્ઞાં મહીજયઃ ।
MSS@9676@2અહઙ્કારેણ ય તે દ્વષ તઃ િક નય શ્રયા॥ ૯૬૭૬॥
MSS@9677@1કામાે વામદશૃાં િનિધનર્યજુષાં કાલાનલાે િવ દ્વષાં વઃશાખી િવદુષાં
ગુ ગુર્ણવતાં પાથા ધનુધાર્િરણામ્ ।
MSS@9677@2લીલાવાસગ્ હં કુલાકુલજુષાં કણર્ઃ સવુણાર્ થનાં શ્રીમાન્ વીરવરઃ
ક્ષતીશ્વરવરાે વવર્ ત સવાપિર॥ ૯૬૭૭॥
MSS@9678@1કા બાે ઃ ક બુજન્માકરશરણકૃતઃ સહ્યકા તારકચ્છા- વચ્છાયાઃ
કચ્છવાહા િવદધ ત કતમે કામ પાઃ કુ પાઃ ।
MSS@9678@2કુવાર્ણે વ યક માત્ કરકમલહૃતં કામુર્કં કૂમર્ ષ્ઠાે- કૃષં્ટ

msubhsall.pdf 895



મહાસભુા ષતસગં્રહ

કણાર્ તકૃષં્ટ નરપકુલમણે કણર્માકણર્ય ત॥ ૯૬૭૮॥
MSS@9679@1કા યાઃ િક્રયા તથા કામાન્ માનષુાન ભવા છ ત ।
MSS@9679@2સ્ત્રયાે દાનફલં િવદ્યાં માયાં કુ યં ધનં િદવમ્॥ ૯૬૭૯॥
MSS@9680@1દેવ વમમરેશ વં રસાયનચયઃ િક્રયાઃ ।
MSS@9680@2મ પ્રપતનં યજ્ઞં જલાદ્યાવેશનં તથા॥ ૯૬૮૦॥
MSS@9681@1શ્રાદ્ધાનાં સવર્દાનાનાં ફલાિન િનયમાં તથા ।
MSS@9681@2તથાપેવાસાત્ પૂત્તાર્ચ્ચ દેવતા યચ્ચર્નાદિપ॥ ૯૬૮૧॥
MSS@9682@1તે ય તે યશ્ચ કમર્ ય ઉપ ષ્ટાેઽ ભવા છ ત ।
MSS@9682@2 ચત્ત મ થં વત્તર્માનં યત્નાદ્યાેગી િનવત્તર્યેત્॥ ૯૬૮૨॥
MSS@9683@1કા યાનાં ક ત ચત્ સમાપિર મત વગકસદંાિયનાં સદ્યઃ
વા તિનતા તમાેહનકૃતાં કતાર્ જનઃ કમર્ણામ્ ।

MSS@9683@2આત્માન દમન યવેદ્યમપિર ચ્છનં્ન ન ના ત તં િવકે્રતા લવણસ્ય
વે ત્ત િકમુ ત કપૂર્રમૂલં્ય પરમ્॥ ૯૬૮૩॥
MSS@9684@1કા યાનાં કમર્ણાં યાસં સં યાસં કવયાે િવદુઃ ।
MSS@9684@2સવર્કમર્ફલત્યાગં પ્રાહુ ત્યાગં િવચક્ષણાઃ॥ ૯૬૮૪॥
MSS@9685@1કાયં મ વા નશ્વરં ચ ચલાભં ચાયુબુર્દ્ વા ભઙ્ગુરાન્ સવર્ભાેગાન્ ।
MSS@9685@2પારં ગ તું િવશ્વ સ ધાેિવદગ્ધા યાેગા યાસે સાધુબુ દ્ધ િવદ વમ્
॥ ૯૬૮૫॥
MSS@9686@1કાયઃ ક ટકદૂ ષતાે ન ચ ઘનચ્છાયા કુતઃ પ લવાઃ પુ પા ણ
ચ્યુતસાૈરભા ણ ન દલશ્રેણી મનાેહાિરણી ।
MSS@9686@2િક બ્રૂમઃ ફલપાકમસ્ય યદુપ યાસઽેિપ લ મહે તદ્ ભાેઃ કેન ગુણને
શા મ લતરાે તાેઽ સ સાેમદુ્રમઃ॥ ૯૬૮૬॥
MSS@9687@1કાયઃ સિંનિહતાપાયઃ સ પદઃ પદમાપદામ્ ।
MSS@9687@2સમાગમાઃ સાપગમાઃ સવર્મુ પાિદ ભઙ્ગુરમ્॥ ૯૬૮૭॥
MSS@9687A@1કાલક્લમૈયર્શ્ચ તપાેઽ ભધાનૈઃ પ્ર ત્તમાકાઙ્ક્ષ ત કામહેતાેઃ ।
MSS@9687A@2સસંારદાષેાનપર ક્ષમાણાે દુઃખને સાેઽ વચ્છ ત દુઃખમવે॥
MSS@9688@1કાયક્લેશને મહતા પુ ષઃ પ્રા ુયાત્ ફલમ્ ।
MSS@9688@2તત્ સવ લભતે નાર સખુને પ તપજૂયા॥ ૯૬૮૮॥
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MSS@9689@1કાય ચ્છન્ના તુ ઋ ષકા મમર્ઘ્ના ગુરવ તથા ।
MSS@9689@2તી ણા છેદસહા વાઙ્ગા દૃઢા શપૂાર્રકાેદ્ભવાઃ॥ ૯૬૮૯॥
MSS@9689A@1કાયવાઙ્મનસાં દુષ્ટપ્ર ણધાનમનાદરઃ ।
MSS@9689A@2 ત્યનપુસ્થાપનં ચ તાઃ સામાિયકવ્રતે॥
MSS@9690@1કાયસ્થસ્ય ચ શલ્યસ્ય કાયસ્થસ્ય ચ સા ગ તઃ ।
MSS@9690@2યા યામનપુ્રિવષ્ટા યાં દૂ ય તે સવર્ધાતવઃ॥ ૯૬૯૦॥
MSS@9691@1કાયસ્થનેાેદરસે્થન માતુરા મષશઙ્કયા ।
MSS@9691@2અ ત્રા ણ યન્ન ભુક્તાિન તસ્ય હેતુરદ તતા॥ ૯૬૯૧॥
MSS@9692@1કાયસ્થૈય કરણપટુતાં બ ધુસ પ ત્તમથ ચાતુય વા િક મવ
િહ બલં બભ્રતાે િનભર્રાઃ મઃ ।
MSS@9692@2અ ત્યઃ શ્વાસઃ િકમયમથવાપેા ત્ય ઇત્યા શ તાે િવ ત્યેશં િન મષમિપ
િક વ તતું પારયામઃ॥ ૯૬૯૨॥
MSS@9693@1કાયને કુ તે પાપં મનસા સ પ્રધાયર્ ચ ।
MSS@9693@2અ તં જહ્વયા ચાહ િત્રિવધં કમર્ પાતકમ્॥ ૯૬૯૩॥
MSS@9694@1કાયને િત્રિવધં ચવૈ વાચા ચવૈ ચતુિવધમ્ ।
MSS@9694@2મનસા િત્રિવધં િનતં્ય દશાધમર્પથાં ત્યજેત્॥ ૯૬૯૪॥
MSS@9695@1કાયને મનસા બુદ્ યા કેવલૈિર દ્રયૈરિપ ।
MSS@9695@2યાે ગનઃ કમર્ કુવર્ ત સઙ્ગં ત્ય વાત્મશદુ્ધયે॥ ૯૬૯૫॥
MSS@9695A@1કાયે સીદ ત ક ઠરાેિધિન કફે કુ ઠે ચ વાણીપથે જહ્માયાં દૃ શ
િવતે જગ મષાૈ શ્વાસે શનૈઃ શા ય ત ।

MSS@9695A@2આગત્ય વયમવે નઃ ક ણયા કાત્યાયનીવ લભઃ કણ વણર્યતાદ્
ભવાણર્વભયાદુત્તારકં તારકમ્॥
MSS@9696@1કાર ઃ કૂજય તાે િનજજઠરરવવ્ય જતા બાજૈકાે શર્ ઉ પાકાન્ કૃ ણલાનાં
થુસુ ષરગતાઞ્ શ બકાન્ પારય તઃ ।

MSS@9696@2 ઝ લીકાઝ લર ણાં બિધિરતભવુનં ઝંકૃતં ખે ક્ષપ તઃ
શ નાશ્વ થપત્રપ્રકરઝણઝણારાિવણાે વા ત વાતાઃ॥ ૯૬૯૬॥
MSS@9697@1કારણાકારણ વ તં કારણાકારણાગતમ્ ।
MSS@9697@2યાે મતં્ર સમપુેકે્ષત સ ત્યુમપુગૂહ ત॥ ૯૬૯૭॥
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MSS@9697A@1કારણાત્ પ્રયતામે ત દ્વે યાે ભવ ત કારણાત્ ।
MSS@9697A@2અથાર્થ વલાેકાેઽયં ન ક શ્ચત્ કસ્ય ચત્ પ્રયઃ॥
MSS@9698@1કારણા ન્મત્રતામ્ અે ત કારણાદ્ યા ત શત્રુતામ્ ।
MSS@9698@2ત મા ન્મત્ર વમ્ અેવાત્ર યાજંે્ય વૈરં ન ધીમતા॥ ૯૬૯૮॥
MSS@9699@1કારણને િવના ત્યે ય તુ કુ ય ત પા થવઃ ।
MSS@9699@2સ ગ્ હ્ણા ત િવષાને્માદં કૃ ણસપર્પ્રદં શતઃ॥ ૯૬૯૯॥
MSS@9700@1કારણનેવૈ ય તે મત્રા ણ િરપવ તથા ।
MSS@9700@2િરપવાે યને ય તે કારણં તત્ પિરત્યજેત્॥ ૯૭૦૦॥
MSS@9701@1કારણૈઃ સદશૃં કાયર્મ્ ઇ ત મ યા પ્ર સદ્ધયઃ ।
MSS@9701@2માિનનાે ભવતાે તં યદમાનં યશાે ભુિવ॥ ૯૭૦૧॥
MSS@9702@1કારણાે પન્નકાપેાેઽિપ સા પ્રતં પ્રમદાજનઃ ।
MSS@9702@2િન શ શીતાપદેશને ગાઢમા લઙ્ગ ત પ્રયમ્॥ ૯૭૦૨॥
MSS@9703@1કાર ડવાનનિવઘિટ્ટતવી ચમાલાઃ કાદ બસારસચયાકુલતીરદેશાઃ ।
MSS@9703@2કુવર્ ત હંસિવ તૈઃ પિરતાે જનસ્ય પ્રી ત સરાે હર ેઽ ણતા તિટ યઃ
॥ ૯૭૦૩॥
MSS@9704@1કારય ના બ િવલ બં મુ ચ કરં મે હિર યા મ ।
MSS@9704@2ન સહે સ્થાતું યદસાૈ ગજર્ ત મુરલી પ્રગ ભદૂતીવ॥ ૯૭૦૪॥
MSS@9705@1કારણાત્ પ્રયતામે ત દ્વે યાે ભવ ત કારણાત્ ।
MSS@9705@2અથાર્થ વલાેકાેઽયં ન ક શ્ચત્ કસ્ય ચત્ પ્રયઃ॥ ૯૭૦૫॥
MSS@9706@1કારાસતંાનકૂટસ્ય સસંારવનવાગુરા ।
MSS@9706@2 વગર્માગર્મહાગતાર્ પુંસાં સ્ત્રી વેધસા કૃતા॥ ૯૭૦૬॥
MSS@9707@1કા યં પુ યાનાં કૃતજ્ઞતા પુ ષ ચહ્નાનામ્ ।
MSS@9707@2માયા માેહમતીનાં કૃતઘ્નતા નરકપાતહેતનૂામ્॥ ૯૭૦૭॥
MSS@9708@1કા યં સિંવભાગશ્ચ યથા ત્યેષુ લક્ષ્યતે ।
MSS@9708@2 ચત્તનેાનને તે શઙ્ક્યા ત્રૈલાેક્યસ્યાિપ નાથતા॥ ૯૭૦૮॥
MSS@9709@1કા યપુ યસ સદ્મ કુ વં જનબા ધવ ।
MSS@9709@2મમ શ્રીપાશ્વર્તીથશ સપુ્રસાદં સખુા પદમ્॥ ૯૭૦૯॥
MSS@9710@1કા યા તક દલીસમુનસઃ પ્રજ્ઞાવધૂમાૈ ક્તક- ગ્રીવાલંકરણ શ્રયઃ
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શમસિર પૂરાે સલચ્છ કરાઃ ।
MSS@9710@2તે માૈલાૈ ભવતાં મલ તુ જગતીરાજ્યા ભષેકાે ચત- સ્રગ્ભેદા
અભયપ્રદાનચરણપ્રેઙ્ખન્નખાગ્રાંશવઃ॥ ૯૭૧૦॥
MSS@9711@1કા યા તનીરમા શ્રતજનશ્રીચાતકાન દદં
શાઙ્ર્ગાખ ડલચાપમ બુજભવાગ્ ી દ્રાિદબહ ષ્ટદમ્ ।
MSS@9711@2ચા મેરમખુાે લસ જનક સાૈદા મનીશાે ભતં
શ્રીરામા બુદમાશ્રયેઽ ખલજગ સસંારતા પાપહમ્॥ ૯૭૧૧॥
MSS@9711A@1કા યને હતા વધવ્યસિનતા સત્યેન દુવાર્ચ્યતા સ તાષેેણ
પરાથર્ચાૈયર્પટુતા શીલને રાગા ધતા ।
MSS@9711A@2નૈગ્રર્ યને પિરગ્રહગ્રિહલતા યૈયાવૈનેઽિપ સુ્ફટં વીયં
સકલાિપ તૈઃ સકૃુ ત ભમર્ યે પિવત્રીકૃતા॥
MSS@9712@1કા યનેાત્મનાે માનં ણાં ચ પિરતાષેતઃ ।
MSS@9712@2ઉ થાનને જયેત્ ત દ્ર ં િવતક િનશ્ચયા જયેત્॥ ૯૭૧૨॥
MSS@9713@1કાકર્ યં તનયાેદૃર્શાે તરલતાલીકં મખુે શ્લાઘ્યતે કાૈિટલ્યં
કચસચંયે ચ વચને મા દં્ય િત્રકે સ્થૂલતા ।
MSS@9713@2ભી વં હૃદયે સદૈવ ક થતં માયાપ્રયાેગઃ પ્રયે યાસાં દાષેગણાે
ગુણાે ગદશૃાં તાઃ સ્યુઃ પશનૂાં પ્રયાઃ॥ ૯૭૧૩॥
MSS@9714@1કાકર્ યલાૈલ્યનવૈ ય િહસાચાપલ્યમખૂર્તાઃ ।
MSS@9714@2ક્રાેધાવમાનદુઃખં ચ સ્ત્રીણાં વાભાિવકા ગુણાઃ॥ ૯૭૧૪॥
MSS@9715@1કાણાર્ટ કે લવાટ િવટિપનવદલા દાેલનાશ્ચાેલબાલા-
ચ ચચ્ચા પેયમાલાિનિવલપિરમલાકષર્ણાે કષર્બ્ હાજઃ ।
MSS@9715@2વાતા દાતાર અેતે મલયજમધુરામાેદપૂરૈઃ પ્રમાેદાન્
ગાેદાવીચીિવનાેદા જતજિડમગુણાનુદ્વહ તાે વહ ત॥ ૯૭૧૫॥
MSS@9716@1કાણાર્ટ વણર્કણાર્ભરણપિર મલન્માૈ ક્તકે વ બુલેશર્ૈ યસ્યાઃ
સ ક્તમાત્રે વદમજિન મહ ચ્ચત્રમુચ્ચ ડમવે ।
MSS@9716@2સઙ્ક ણ તામ્રપણ જલલહિરભરૈરણર્વે શકુ્તયાે યત્ સાધ ક્ર ડ ત
શચ્યા શમયતુ િવપદાેઽહ્નાય સા હ્નવી નઃ॥ ૯૭૧૬॥
MSS@9717@1કા ત્તકે વાથ ચતૈ્રે વા િવ જગીષાેઃ પ્રશસ્યતે ।
MSS@9717@2યાનમુ કૃષ્ટવીયર્સ્ય શત્રુદેશે ન ચા યદા॥ ૯૭૧૭॥
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MSS@9718@1કા ત્તક્યાં કૃ ત્તકાયાેગે યઃ કુયાર્ત્ વા મદશર્નમ્ ।
MSS@9718@2સપ્તજન્મ ભવેદ્ િવપ્રાે ધનાઢ ાે વેદપારગઃ॥ ૯૭૧૮॥
MSS@9719@1કા યન િનવર્ણર્િયતું ચ પમ્ ઇચ્છ ત ત પૂવર્સમાગમાનામ્ ।
MSS@9719@2ન ચ પ્રયે વાયતલાેચનાનાં સમગ્રપાતીિન િવલાેચનાિન॥ ૯૭૧૯॥
MSS@9720@1કાપર્ યં દપર્માનાૈ ચ ભયમુદ્વગે અેવ ચ ।
MSS@9720@2અથર્ િન િવદુઃ પ્રાજ્ઞા દુઃખા યેતાિન દેિહનામ્॥ ૯૭૨૦॥
MSS@9721@1કાપર્ ય ત્તઃ વજનષેુ િન દા કુચેલતા નીચજનષેુ ભ ક્તઃ ।
MSS@9721@2અતીવ રાષેઃ કટુકા ચ વાણી નરસ્ય ચહં્ન નરકાગતસ્ય॥ ૯૭૨૧॥
MSS@9722@1કાપર્ યને યશઃ, કુ્રધા ગુણચયાે, દ ભને સતં્ય, ધા મયાર્દા,
વ્યસનૈધર્નં ચ, િવપદા સ્થૈય, પ્રમાદૈ દ્વજઃ ।
MSS@9722@2પૈશુ યને કુલં, મદેન િવનયાે, દુશ્ચેષ્ટયા પાૈ ષં દાિરદ્ર્યેણ
જનાદરાે, મમતયા ચાત્મપ્રકાશાે હતઃ॥ ૯૭૨૨॥
MSS@9723@1કાપાર્સં કિટિનમુર્કં્ત કાૈશયેં ભાજેનાવિધ ।
MSS@9723@2ઊણર્વસં્ત્ર સદા શદુ્ધમ્ ઊણાર્ વાતને શુ ય ત॥ ૯૭૨૩॥
MSS@9724@1કાપાર્સકૃતકૂપાર્સશતૈરિપ ન શા ય ત ।
MSS@9724@2શીતં શાતાેદર પીનવક્ષાે લઙ્ગનં િવના॥ ૯૭૨૪॥
MSS@9725@1કાપાર્સકાેશાે વલકેશસચંયા પયાેધરા લઙ્ ગતમન્મથાલયા ।
MSS@9725@2ગ લાૈ જરદ્ગ લકસિંનભાવુભાૈ તથાિપ ર ડા સરુતં ન મુ ચ ત
॥ ૯૭૨૫॥
MSS@9726@1કાપાર્સાષૈધકૃ ણધા યલવણક્લીબા સ્થતૈલં વસા-
પઙ્કાઙ્ગારગુડાિહવમર્શકૃતક્લેશાય સવ્યાિધતાઃ ।
MSS@9726@2વા તાને્મત્તજટ ધનાિન ચ ણ ક્ષામતક્રાદયાે
મુ ડ્ય યક્તિવમુક્તકેશપ લતાઃ કાષાિયણશ્ચાશભુાઃ॥ ૯૭૨૬॥
MSS@9726A@1કાય ચ િક તે પરદાષેદષૃ્ટ ા કાય ચ િક તે પર ચ તયા ચ ।
MSS@9726A@2 ષા કથં ખદ્ય સ બાલબુદ્ધે કુ વકાય ત્યજ સવર્મ યાન્॥
MSS@9727@1કાય ચ શા તદ પ્તં વા િવદ્વાન્ િવચારયેત્ સવર્મ્ ।
MSS@9727@2શા તે શા તં ગ્રાહ્યં દ પ્તે દ પ્તં ચ ગ્ હ્ણ યાત્॥ ૯૭૨૭॥
MSS@9728@1કાય ચાવેક્ષ્ય શ ક્ત ચ દેશકાલાૈ ચ ત વતઃ ।
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MSS@9728@2કુ તે ધમર્ સદ્ યથ િવશ્વ પં પનુઃ પનુઃ॥ ૯૭૨૮॥
MSS@9729@1કાય ત સાધકાદ શં્ચ તદ્વ્યયં સિુવિનગર્મમ્ ।
MSS@9729@2િવ ચ ત્ય કુ તે જ્ઞાની ન યથા લઘ્વિપ ક્વ ચત્॥ ૯૭૨૯॥
MSS@9730@1કાય યાવિદવં કરાે મ િવિધવત્ તાવત્ કિર યા યદસ્ તત્ કૃ વા
પનુરેતદદ્ય કૃતવાનેતત્ પુરા કાિરતમ્ ।
MSS@9730@2ઇત્યાત્મીયકુટુ બપાષેણપરઃ પ્રાણી િક્રયાવ્યાકુલાે ત્યાેરે ત કરગ્રહં
હતમ તઃ સતં્યક્તધમર્િક્રયઃ॥ ૯૭૩૦॥
MSS@9731@1કાય શક્તાવિપ પ્રાણેસ્ત્રાણં શરણમાગતે ।
MSS@9731@2િનજ ષ્ઠાનુગં ધાતું પ્રદ પઃ િક ન રક્ષ ત॥ ૯૭૩૧॥
MSS@9731A@1કાયર્ઃ ક શ્ચદ્વરાે દૂતઃ સકુલશ્ચતુરાેઽિપ ચ ।
MSS@9731A@2કુલશીલિવહીન તુ સ દ્ધ નાશય ત ધ્રવુમ્॥
MSS@9732@1કાયર્કારણક ર્ વે હેતુઃ પ્રકૃ ત ચ્યતે ।
MSS@9732@2પુ ષઃ સખુદુઃખાનાં ભાે વે હેતુ ચ્યતે॥ ૯૭૩૨॥
MSS@9733@1કાયર્કાલે તુ સ પ્રાપ્તે નાવજ્ઞેયં ત્રયં સદા ।
MSS@9733@2બીજમાષૈધમાહારાે યથા લાભ તથા ક્રયઃ॥ ૯૭૩૩॥
MSS@9734@1કાયર્કાલે િવપત્તાૈ યાે ત્યાે િહ યાચતે ધનમ્ ।
MSS@9734@2સાે સારણીયઃ સપિદ ની તજ્ઞાવિનપાલકૈઃ॥ ૯૭૩૪॥
MSS@9735@1કાયર્કાલાે ચતા પાપૈમર્ તબુ દ્ધિવહીયતે ।
MSS@9735@2સાનુકૂલા તુ વૈદૈવાત્ પુંસઃ સવર્ત્ર યતે॥ ૯૭૩૫॥
MSS@9736@1કાયર્ગતવે ચ યા- ન્નીચાેઽિપ ક્વ ચદલં ન તુ મહાન્ ।
MSS@9736@2કાંસ્યનેવૈાદશર્ઃ િક્રયતે રાજ્ઞામિપ ન હે ા॥ ૯૭૩૬॥
MSS@9737@1કાયર્જ્ઞઃ પ્રષ્ટવ્યાે ન પનુમાર્ યાે મમ પ્રયાે વે ત ।
MSS@9737@2ગુ ર યાસનસવે્યઃ પ્રયાિનત બઃ કદા મ ત્રી॥ ૯૭૩૭॥
MSS@9738@1કાયર્તે યચ્ચ િક્રયતે સચ્ચાસચ્ચ કૃતં તતઃ ।
MSS@9738@2તત્રાશ્વસીત સ કૃ વા અસ કૃ વા ન િવશ્વસતે્॥ ૯૭૩૮॥
MSS@9739@1કાયર્માલાે ચતાપાયં મ તમદ્ ભિવચે ષ્ટતમ્ ।
MSS@9739@2ન કેવલં િહ સ પત્તાૈ િવપત્તાવિપ શાેભતે॥ ૯૭૩૯॥
MSS@9740@1કાયર્ મત્યેવ યત્ કમર્ િનયતં િક્રયતેઽજુર્ન ।
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MSS@9740@2સઙ્ગં ત્ય વા ફલં ચવૈ સત્ ત્યાગઃ સા વકાે મતઃ॥ ૯૭૪૦॥
MSS@9741@1કાયર્સ્ય િહ ગર ય વાન્ નીચાનામિપ કાલિવત્ ।
MSS@9741@2સતાેઽિપ દાષેાન્ પ્રચ્છાદ્ય ગુણાન યસતાે વદેત્॥ ૯૭૪૧॥
MSS@9742@1કાયર્સ્યાપેક્ષયા ભુક્તં િવષમ ય તાયતે ।
MSS@9742@2સવષાં પ્રા ણનાં યત્ર નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૯૭૪૨॥
MSS@9743@1કાયાર્કાયર્મનાયર્ ઉન્માગર્િનરગર્લૈગર્લન્મ ત ભઃ ।
MSS@9743@2નાક યર્તે િવકણર્ નયાે ક્ત ભયુર્ક્તમુક્તમિપ॥ ૯૭૪૩॥
MSS@9744@1કાયાર્કાય િકમિપ સતતં નવૈ ક ર્ વમ ત વન્મુક્ત સ્થ તરવગતાે
દગ્ધવસ્ત્રાવભાસઃ ।
MSS@9744@2અેવં દેહે પ્રિવલયગતે તષ્ઠમાનાે િવમુક્તાે િનસૈ્ત્રગુ યે પ થ િવચરતઃ
કાે િવિધઃ કાે િનષેધઃ॥ ૯૭૪૪॥
MSS@9745@1કાયાર્કાય તુલય ત સવર્સ્ પ્તાે ન તુ ણાતર્ઃ ।
MSS@9745@2 વાદુ શુ ચ વા ચ તાેયં મ પ થકઃ કાે િવચારય ત॥ ૯૭૪૫॥
MSS@9746@1કાયાર્કાયષુ કાકાેલઃ પ્રશ તઃ સ્યાદ્ યથા િકલ ।
MSS@9746@2ન તથા વાયસા જ્ઞેયા ગ્રાહ્યા તુ તદભાવતઃ॥ ૯૭૪૬॥
MSS@9747@1કાયાર્ણાં કમર્ણા પારં યાે ગચ્છ ત સ બુ દ્ધમાન્ ।
MSS@9747@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ૯૭૪૭॥
MSS@9748@1કાયાર્ણાં ગતયાે ભજંુગકુિટલાઃ સ્ત્રીણાં મનશ્ચ ચલં નૈશ્વય
સ્થ તમત્તરંગચપલં ન્ ણાં વયાે ધાવ ત ।
MSS@9748@2સકં પાઃ સમદાઙ્ગના ક્ષતરલા ત્યુઃ પરં િન શ્ચતાે મત્યૈવં
મ તસત્તમા િવદધતાં ધમ મ ત ત વતઃ॥ ૯૭૪૮॥
MSS@9749@1કાયાર્ યથાપમદન વાનુરક્તાેઽિપ સાધયન્ ।
MSS@9749@2નાપેેક્ષ્યઃ સ ચવાે રાજ્ઞા સ તં મ ાત્યુપે ક્ષતઃ॥ ૯૭૪૯॥
MSS@9750@1કાયાર્ યુત્તમદ ડસાહસફલા યાયાસસા યાિન યે પ્રીત્યા સશંમય ત
ની તકુશલાઃ સા ૈઽવ તે મિ ત્રણઃ ।
MSS@9750@2િનઃસારા પફલાિન યે વિવિધના વા છ ત દ ડાેદ્યમૈસ્ તષેાં
દુનર્યચે ષ્ટતનૈર્રપતેરારાે યતે શ્રી તુલામ્॥ ૯૭૫૦॥
MSS@9751@1કાયાર્ ન પ્ર તકૂલતા ન ચ બિહગર્ તવ્યમ માદ્ ગ્ હાત્ કાપેશ્ચ

902 sanskritdocuments.org



મહાસભુા ષતસગં્રહ

ક્ષણમાત્રમાિહત ષા કાયર્ઃ પ્રણામાવિધઃ ।
MSS@9751@2ઇત્યેવં પ્રમદાવ્રતં યિદ ભવાન્ ગ્ હ્ણા ત નાત્ય તકં તત્રાહં
દિયતીભવા મ શઠ હે કાપેાનુબ ધને િકમ્॥ ૯૭૫૧॥
MSS@9752@1કાયાર્ તિરતાે ક ઠં િદનં મયા નીતમન તકૃચ્છ્ર ેણ ।
MSS@9752@2અિવનાેદદ ઘર્યામા કથં નુ રાિત્રગર્મિયતવ્યા॥ ૯૭૫૨॥
MSS@9753@1કાયાર્ તરે વ યનુગ યમાના શ્રેયઃપ્રદા શા તિદ શ પ્રિદષ્ટા ।
MSS@9753@2 શવા પ્રદ પ્તે તુ િદશઃપ્રદેશે સમારટ તી મહતે ભયાય॥ ૯૭૫૩॥
MSS@9754@1કાયાર્પેક્ષી જનઃ પ્રાયઃ પ્રી તમાિવ કરાેત્યલમ્ ।
MSS@9754@2લાેમાથ શાૈ ડકઃ શ પૈમષં પુ ણા ત પેશલૈઃ॥ ૯૭૫૪॥
MSS@9755@1કાયાર્ર ભઃ ફલાે લાસમ્ આલાેક્ય પ્રાયશાે જનૈઃ ।
MSS@9755@2અનાનુગુ યગણનાં કુવાર્ણનૈર્ િવગહ્યર્તે॥ ૯૭૫૫॥
MSS@9756@1કાયાર્ થનઃ ક્ષીણતરસ્ય નવૈ િનઃશષેકાય કુિટલસ્ય કુયાર્ત્ ।
MSS@9756@2દાષેાકરઃ પ્રાપ્તિવ દ્ધદપર્ઃ પલાયતે દૂરતરં િહ મત્રાત્॥ ૯૭૫૬॥
MSS@9757@1કાયાર્ થનાે દ ઘર્ મવા વખેદં િવક્ર તદાસા ઇવ કમર્ભારમ્ ।
MSS@9757@2કષં્ટ કટુદ્રવ્ય મવામયાતાર્ઃ વભ ર્ગેહં વિનતા સહ તે॥ ૯૭૫૭॥
MSS@9758@1કાયાર્થ બ ધજુનઃ કાયબર્હુ ભભર્વ ત મત્રા ણ ।
MSS@9758@2દારાઃ સતુાશ્ચ સલુભા ધનમેકં દુલર્ભં લાેકે॥ ૯૭૫૮॥
MSS@9759@1કાયાર્થ ભજતે લાેકે યાવત્ કાય ન સ ય ત ।
MSS@9759@2ઉત્તીણ ચ પરે પારે નાૈકાયાઃ િક પ્રયાજેનમ્॥ ૯૭૫૯॥
MSS@9760@1કાયાર્થ ભજતે લાેકાે ન પ્રયઃ પારમા થકઃ ।
MSS@9760@2વ સઃ ક્ષીરક્ષયં દૃ ટ્વા પિરત્યજ ત માતરમ્॥ ૯૭૬૦॥
MSS@9761@1કાયાર્થ સગં ત યા ત કૃતાથ ના ત સગં તઃ ।
MSS@9761@2ત મા સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સાવશષેા ણ કારયેત્॥ ૯૭૬૧॥
MSS@9762@1કાયાર્વેતાૈ િહ કાલને ધમા િહ િવજયાવહઃ ।
MSS@9762@2ત્રયાણામિપ લાેકાનામ્ આલાેકકરણાે ભવેત્॥ ૯૭૬૨॥
MSS@9763@1કાયાર્સમથ મહ ત ન કુયાર્ત્ પિરહાસકમ્ ।
MSS@9763@2લ બાેદરં નત્યશક્તમ્ અપ્રે યાેઽભૂચ્છશી હસન્॥ ૯૭૬૩॥
MSS@9764@1કાયાર્ સકૈતલીનહંસ મથનુા સ્રાેતાવેહા મા લની પાદા તામ ભતાે િનષ ણહિરણા
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ગાૈર ગુરાેઃ પાવનાઃ ।
MSS@9764@2શાખાલ બતવલ્કલસ્ય ચ તરાેિનમાર્તુ મચ્છા યધઃ શ ◌ૃઙ્ગે
કૃ ણ ગસ્ય વામનયનં ક ડૂયમાનાં ગીમ્॥ ૯૭૬૪॥
MSS@9765@1કાય કમર્ ણ િનિદષ્ટાે યાે બહૂ યિપ સાધયેત્ ।
MSS@9765@2પવૂર્કાયાર્િવરાેધને સ કાય કતુર્મહર્ ત॥ ૯૭૬૫॥
MSS@9766@1ન હ્યેકઃ સાધકાે હેતુઃ વ પસ્યાપીહ કમર્ણઃ ।
MSS@9766@2યાે હ્યથ બહુધા વેદ સ સમથાઽથર્સાધને॥ ૯૭૬૬॥
MSS@9767@1કાયણ લાેકે િનજધમર્ગહર્ણા િવચારચચાર્ચરણૈ તુ યૈભુર્િવ ।
MSS@9767@2સ્યાત્ તન્ન કાય સિુહતાવહં ભવદ્ અપીહ ભવં્ય વિવચારદૃ ષ્ટતઃ
॥ ૯૭૬૭॥
MSS@9767A@1કાયણાિપ િવલ બનં પરગ્ હે શ્વશ્રનૂર્ સમં યતે શઙ્કામારચય ત
યૂિન ભવનં પ્રાપ્તે મથાે યાતરઃ ।
MSS@9767A@2વીથીિનગર્મનેઽિપ તજર્ય ત ચ કુ્રદ્ધા નના દા પનુઃ કષં્ટ હ ત
ગીદશૃાં પ તગ્ હં પ્રાયેણ કારાગ્ હમ્॥

MSS@9768@1કાય તુ દુઃખસા યે તુ કાયા ના તશ્રમાે જનૈઃ ।
MSS@9768@2કાય સદ્ધે શ્રમાે ન સ્યાદ્ અ સદ્ધે શ્રમ અેવ િહ॥ ૯૭૬૮॥
MSS@9769@1કાય દાસી રતાૈ વે યા ભાજેને જનનીસમા ।
MSS@9769@2િવપત્તાૈ બુ દ્ધદાત્રી ચ સા ભાયાર્ સવર્દુલર્ભા॥ ૯૭૬૯॥
MSS@9769A@1કાય મહ ત યુ નાે હીયતેઽથર્પ તઃ શ્રયા ।
MSS@9769A@2સ્ત્રીપ્રધાનાિન રાજ્યાિન િવદ્વદ્ ભવર્ જતાિન ચ ।
MSS@9769A-3 મખૂાર્માત્યપ્રતપ્તાિન શુ ય ત જલ બ દુવત્॥
MSS@9770@1કાયષુ મ ત્રી કરણષેુ દાસી ભાજેે્યષુ માતા શયનષેુ ર ભા ।
MSS@9770@2ધમઽનુકૂલા ક્ષમયા ધિરત્રી ભાયાર્ ચ ષાડ્ગુ યવતીહ ધ યા॥ ૯૭૭૦॥
MSS@9771@1કાયષુ મ ત્રી કરણષેુ દાસી નેહેષુ માતા ક્ષમયા ધિરત્રી ।
MSS@9771@2ધમર્સ્ય પત્ની શયને ચ વે યા ષટ્કમર્ ભઃ સ્ત્રી કુલમુદ્ધર ત॥ ૯૭૭૧॥
MSS@9772@1કાય સત્યિપ તુ યા ત ન બિહનાર્ ય યમાલાેકતે સા વીર યનુકુવર્તી
ગુ જનં શ્વશ્રૂં ચ શશુ્રષૂતે ।
MSS@9772@2િવસ્ર ભં કુ તે ચ પત્યુરિધકં પ્રાપ્તે િનશીથે પનુર્ િનદ્રાણે સકલે
જને શ શમખુી િનયાર્ ત ર તું િવટૈઃ॥ ૯૭૭૨॥
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MSS@9773@1કાયહાનુસરણતાે વારંવારં પરં પુમાંસમનુ ।
MSS@9773@2યતમાનસ્યાનુિદનં ભવ ત યતઃ પ્રેમલક્ષણં ભજનમ્॥ ૯૭૭૩॥
MSS@9774@1કાયાપકે્ષપમાદાૈ તનુમિપ રચયં તસ્ય િવ તાર મચ્છન્ બી નાં
ગ ભતાનાં ફલમ તગહનં ગૂઢમુદ્ભેદયંશ્ચ ।
MSS@9774@2કુવર્ન્ બુદ્ યા િવમશ પ્ર તમિપ પનુઃ સહંરન્ કાયર્ તં કતાર્
વા નાટકાના મયમનુભવ ત ક્લેશમ મ દ્વધાે વા॥ ૯૭૭૪॥
MSS@9775@1કા ય પ્રભવં કદન્નમશનં શીતાે ણયાેઃ પાત્રતા પા યં
ચ શરાે હેષુ શયનં મહ્યા તલે કેવલે ।
MSS@9775@2અેતા યવે ગ્ હે વહ ત્યવન ત યા ત્યુન્ન ત કાનને દાષેા અેવ ગુણીભવ ત
મુિન ભયાગ્યે પદે યાે જતાઃ॥ ૯૭૭૫॥
MSS@9776@1કા ય ચેત્ પ્ર તપ કલા િહમિનધેઃ સ્થૂલાથ ચેત્ પા ડમા લીલા અેવ
ણા લકા યિદ ઘના બા પાઃ િકયાન્ વાિરિધઃ ।

MSS@9776@2સ તાપાે યિદ શીતલાે હુતવહ તસ્યાઃ િકયદ્ વ યર્તે રામ વ તમાત્રમવે
હૃદયે લાવ યશષેં વપુઃ॥ ૯૭૭૬॥
MSS@9777@1કા યર્ ગરસ તાપાન્ યઃ કરાે ત શ્રુતાેઽ યલમ્ ।
MSS@9777@2તમવે દુલર્ભં કા તં ચેતઃ ક માદ્ િદદકૃ્ષતે॥ ૯૭૭૭॥
MSS@9778@1કાષર્કઃ સવર્બી િન સમાલાેડ્ય પ્રવાપયેત્ ।
MSS@9778@2ઉ પન્નબીજસદ્ભાવં વઙુ્કરેણ િવભાવયેત્॥ ૯૭૭૮॥
MSS@9779@1કાલં કપાલમાલાઙ્કમ્ અેકમ ધકસદૂનમ્ ।
MSS@9779@2વ દે વરદમીશાનં શાસનં પુ પધ વનઃ॥ ૯૭૭૯॥
MSS@9780@1કાલં િનય ય કમાર્ ણ હ્યાચરેન્ ના યથા ક્વ ચત્ ।
MSS@9780@2ગવાિદ વાત્મવજ્જ્ઞાનમ્ આત્માનં ચાથર્ધમર્યાેઃ ।
MSS@9780@3િનયુ તાન્નસં સદ્ યૈ માતરં શક્ષણે ગુ મ્॥ ૯૭૮૦॥
MSS@9781@1કાલં િનર ક્ષ્ય કુ તે કાય તસ્યાશુ સ ય ત ।
MSS@9781@2ગ્રહં િવચાયર્ ક્ર ડાયાં દ વ્યતાે ન પરાજયઃ॥ ૯૭૮૧॥
MSS@9782@1કાલં પુરા ગરલમ બુિનધે દસ્થાદ્ અદે્ય દુનામ ધવલં િવષમ યુદે ત ।
MSS@9782@2અદ્યાિદદં સ ગિરશાે યિદ હ ત હ યાત્ કા ય વક ઠિનિહતં સ ખ
મદ્ભયં ચ॥ ૯૭૮૨॥
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MSS@9783@1કાલં મુહૂતાર્ઙ્ગુ લમ ડલને િદનિત્રયામા જ લના િપબ તમ્ ।
MSS@9783@2 પં િવલાેક્યવૈ વપુશ્ચ કેષાં ભઙ્ગને નાઙ્ગા યલસીભવ ત॥ ૯૭૮૩॥
MSS@9784@1કાલઃ કરાે ત કાયાર્ ણ કાલ અેવ િનહ ત ચ ।
MSS@9784@2કરાેમી ત િવહન્મી ત મખૂા મુહ્ય ત કેવલમ્॥ ૯૭૮૪॥
MSS@9785@1કાલઃ િકરાતઃ સુ્ફટપદ્મકસ્ય વધં વ્યધાદ્યસ્ય િદન દ્બપસ્ય ।
MSS@9785@2તસ્યવે સ યા ચરાસ્રધારા તારાશ્ચ કુ ભસ્થલમાૈ ક્તકાિન॥ ૯૭૮૫॥
MSS@9786@1કાલઃ પચ ત ભૂતાિન કાલઃ સહંરતે પ્ર ઃ ।
MSS@9786@2કાલઃ સપેુ્તષુ ગ ત કાલાે િહ દુર તક્રમઃ॥ ૯૭૮૬॥
MSS@9787@1કાલઃ પચ ત ભૂતાિન કાલઃ સહંર ત પ્ર ઃ ।
MSS@9787@2િનદર્હ તં પ્ર ઃ કાલં કાલઃ શમયતે પનુઃ॥ ૯૭૮૭॥
MSS@9788@1કાલઃ સ પ્ર ત વતર્તે ક લયુગં સત્યા નરા દુલર્ભાઃ દેશાશ્ચ પ્રલયં
ગતાઃ કરભરૈલાભં ગતાઃ પા થવાઃ ।
MSS@9788@2નાનાચાૈરગણા મષુ ત થવીમાયા જનઃ ક્ષીયતે પતુ્રસ્યાિપ ન
િવશ્વસ ત િપતરઃ કષં્ટ યુગે વતર્તે॥ ૯૭૮૮॥
MSS@9789@1કાલઃ સદાગ તરિપ સ્થાયીવ પિરચેષ્ટતે ।
MSS@9789@2ચ ડમા તવદ્ િવશ્વમ્ અધરાેત્તરયન્ ક્ષણાત્॥ ૯૭૮૯॥
MSS@9790@1કાલઃ સમિવષમકરઃ પિરભવસન્માનકારકઃ કાલઃ ।
MSS@9790@2કાલઃ કરાે ત પુ ષં દાતારં યા ચતારં ચ॥ ૯૭૯૦॥
MSS@9791@1કાલઃ સપેુ્તષુ ગ ત કાલાે િહ દુર તક્રમઃ ।
MSS@9791@2કાલઃ સવષુ ભૂતષેુ ચરત્યિવ તઃ સમઃ॥ ૯૭૯૧॥
MSS@9792@1કાલઃ સૂ મગ તિનત્યં દ્વિવધશ્ચેહ ભાવ્યતે ।
MSS@9792@2સ્થૂલસગં્રહચારેણ સૂ માચારા તરેણ ચ॥ ૯૭૯૨॥
MSS@9793@1કાલઃ જ ત ભૂતાિન કાલઃ સહંરતે પ્ર ઃ ।
MSS@9793@2સવ કાલસ્ય વશગા ન કાલઃ કસ્ય ચદ્ વશે॥ ૯૭૯૩॥
MSS@9794@1કાલ અેવાત્ર કાલને િનગ્રહાનુગ્રહાૈ દદત્ ।
MSS@9794@2બુ દ્ધમાિવ ય ભૂતાનાં ધમાર્થષુ પ્રવતર્તે॥ ૯૭૯૪॥
MSS@9795@1કાલકાલગલકાલકાલમખુકાલકાલ! કાલકાલ ઘનકાલકાલ પનકાલકાલ ! ।
MSS@9795@2કાલકાલ સતકાલકા લલિનકાલકાલ- કાલકાલગતુ કાલકાલ! ક લકાલકાલ! ॥
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૯૭૯૫॥
MSS@9796@1કાલકૂટમધનુાિપ િનહ તું હ ત નાે વહ સ લા છનભઙ્ગ્યા ।
MSS@9796@2યદ્ભયાિદવ િનગીણર્મિપ વામ્ આશુ મુ ચ ત સધુાકર રાહુઃ॥ ૯૭૯૬॥
MSS@9797@1કાલકૂટ મહ િન દ ત લાેકાે યને શ ભુરજરામર અેવ ।
MSS@9797@2અ તકં િવરિહણીશુ સધુાંશું તાૈત્યમું તુ િવરલાે િહ િવવેકઃ॥ ૯૭૯૭॥
MSS@9798@1કાલકૂટાદયાે ભેદા િવષસ્ય નવ સ ત યે ।
MSS@9798@2 ચિક સા ક યતે તષેાં મ ત્રપવૂર્મિવ તરાત્॥ ૯૭૯૮॥
MSS@9799@1કાલક્રમં પ્રત્યકથવૈ તાવત્ ક્ષણં િવયાેગાે મરણને તુલ્યઃ ।
MSS@9799@2 પ્રયામખુાેદ્વ ક્ષણલાલસાનામ્ અ ણાેિનમષેાેઽિપ િહ િવઘ્નભૂતઃ॥ ૯૭૯૯॥
MSS@9800@1કાલક્રમકમનીય- ક્રાેડયેં કેતક ત કાશસંા ।
MSS@9800@2 દ્ધયર્થા યથા સ્યાસ્ તથા તથા ક ટકાે કષર્ઃ॥ ૯૮૦૦॥
MSS@9801@1કાલક્રમત્રુિટતસશં્રયભૂઃ વમૂલ- માત્રાશ્રયી તટત ઃ
સિરતાેઽ બુપૂરૈઃ ।
MSS@9801@2યૈઃ શઙ્ક્યતે િનપતતી ત િવતીણર્ દ્ધસ્ તૈરેવ તસ્ય િહ ભવેત્
સ્થ તભુ મદાઢ્ર્યમ્॥ ૯૮૦૧॥
MSS@9802@1કાલક્રમેણ પિરણામવશાદનવ્યા ભાવા ભવ ત ખલુ પવૂર્મતીવ તુચ્છાઃ ।
MSS@9802@2મુક્તામ ણજર્લદતાેયકણાેઽ યણીયાન્ સ પદ્યતે ચ ચરક ચકર ધ્રમ યે
॥ ૯૮૦૨॥
MSS@9803@1કાલક્ષપેાે ન કતર્વ્યઆયુયાર્ ત િદને િદને ।
MSS@9803@2િનર ક્ષતે યમાે રા ધમર્સ્ય િવિવધાં ગ તમ્॥ ૯૮૦૩॥
MSS@9804@1કા લ મીઃ પદમુન્નતં, િકમુ પદં યદ્ ગાૈરવં વા મનઃ િક તદ્
ગાૈરવ, મ તરાયરિહતાપવૂવ ગવુ સ્થ તઃ ।
MSS@9804@2કા ચાસાૈ સ્થ ત, રાત્મભષૂણપરવ્યાપારસ ભાવના કસ્યૈતત્ સકલં
સમ ત, શ શનઃ શ્રીક ઠચુડામણેઃ॥ ૯૮૦૪॥
MSS@9805@1કાલ જરપ તશ્ચકે્ર ભીમટઃ પ ચનાટક મ્ ।
MSS@9805@2પ્રાપ પ્રબ ધરાજ વં તષેુ વ દશાનનમ્॥ ૯૮૦૫॥
MSS@9805A@1કાલત્રયેઽિપ યત્ િક ચદ્ આત્મપ્રત્યયવ જતમ્ ।
MSS@9805A@2અેવમેતિદ ત પષં્ટ ન વાચ્યં ચતુરેણ તત્॥
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MSS@9806@1કાલત્રયાપેપન્નાિન જન્મકમાર્ ણ મે પ ।
MSS@9806@2અનુક્રમ તાે નવૈા તં ગચ્છ ત પરમષર્યઃ॥ ૯૮૦૬॥
MSS@9807@1કાલપ્રાપ્તં મહારત્નં યાે ન ગ્ હ્ણાત્યબુ દ્ધમાન્ ।
MSS@9807@2અ યહ તગતં દૃ ટ્વા પશ્ચાત્ સ પિરત યતે॥ ૯૮૦૭॥
MSS@9808@1કાલપ્રાપ્તમપુાદદ્યાન્નાથ રા પ્રસચૂયેત્ ।
MSS@9808@2અહ યહિન સ દુહ્યાન્મહી ં ગા મવ બુ દ્ધમાન્॥ ૯૮૦૮॥
MSS@9809@1કાલયાપનમાશાનાં વધર્નં ફલખ ડનમ્ ।
MSS@9809@2િવરક્તેશ્વર ચહ્નાિન નીયાન્મ તમાન્ નરઃ॥ ૯૮૦૯॥
MSS@9810@1કાલરાિત્રકરાલેયં સ્ત્રી ત િક િવ ચિક સસે ।
MSS@9810@2ત જગિ ત્રતયં ત્રાતું તાત તાડય તાટકામ્॥ ૯૮૧૦॥
MSS@9811@1કાલરાિત્રમર્હારાિત્રમાહરાિત્રશ્ચ દા ણા ।
MSS@9811@2 વં શ્રી વમીશ્વર વં હ્ર ી વં બુ દ્ધબાધલક્ષણા॥ ૯૮૧૧॥
MSS@9812@1કાલવષ ચ પજર્ યાે ધમર્ચાર ચ પા થવઃ ।
MSS@9812@2સ પદ્ યદૈષા ભવ ત સા બભ ત સખંુ પ્ર ઃ॥ ૯૮૧૨॥
MSS@9813@1કાલિવદ્ ભિવિનણ તં પા ડતં્ય યસ્ય રાઘવ ।
MSS@9813@2અન યાિપત અેવાસાૈ તજ્જ્ઞશ્ચેદ્ દૈવમુત્તમમ્॥ ૯૮૧૩॥
MSS@9814@1કાલિવદ્ ભિવિનણ તા યસ્યા ત ચર િવતા ।
MSS@9814@2સ ચે વ ત સં ચ્છન્ન શરા તદ્ દૈવમુત્તમમ્॥ ૯૮૧૪॥
MSS@9815@1કાલવ્યાલહતં વીક્ષ્ય પત તં ભાનુમ બરાત્ ।
MSS@9815@2આેષધીશં સમાદાય ધાવતીવ િપ પ્રસઃૂ॥ ૯૮૧૫॥
MSS@9816@1કાલિવચ્છ્ર ાેિત્રયાે રા નદ સાધુશ્ચ પ ચમઃ ।
MSS@9816@2અેતે યત્ર ન િવદ્ય તે તત્ર વાસં ન કારયેત્॥ ૯૮૧૬॥
MSS@9817@1કાલશ્ચાલય ત પ્રાયઃ પ ડતાન્ પામરાનિપ ।
MSS@9817@2તં ચે ચ્ચક ષર્ સ વશે ત તક્ષવૈ મહાષૈધમ્॥ ૯૮૧૭॥
MSS@9818@1કાલશ્ચેત્ ક ણાપરઃ ક લયુગં યદ્યદ્ય ધમર્ પ્રયં િન સ્ત્રશાે યિદ
પેશલાે િવષધરઃ સ તાષેદાયી યિદ ।
MSS@9818@2અ ગ્ શ્ચેદ તશીતલં ખલજનઃ સવાપકાર સ ચેદ્ આયુ યં યિદ વા
ભિવ ય ત િવષં વે યાિપ તદ્ રા ગણી॥ ૯૮૧૮॥
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MSS@9819@1કાલસ્ય કારણં રા સદસ કમર્ણ વતઃ ।
MSS@9819@2સકુાયાદ્યતદ ડા યાં વધમ સ્થાપયેત્ પ્ર ઃ॥ ૯૮૧૯॥
MSS@9820@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
MSS@9820@2કાલસ્ય સમુહદ્બ ય સવર્ભૂતષેુ લ મણ॥ ૯૮૨૦॥
MSS@9821@1કાલસ્યવૈ વશાે સવ દુગ દુગર્તરં ચ યત્ ।
MSS@9821@2કાલે કુ્રદ્ધે કથં કાલાત્ ત્રાણં નાેઽદ્ય ભિવ ય ત॥ ૯૮૨૧॥
MSS@9821A@1કાલાગ દ્ગારસગુ ધગ ધ- ધપૂાિધવાસાશ્રયભૂગ્ હેષુ ।
MSS@9821A@2ન તત્ર સમુાર્ઘસમીરણે યઃ યામાકુચાે માશ્રિયણઃ પુમાંસઃ॥
MSS@9822@1કાલાગુ પ્રચુરચ દનચ ચતાઙ્ગ્યઃ પુ પાવતંસસરુભીકૃતકેશપાશાઃ
।
MSS@9822@2શ્રુ વા વિન જલમુચાં વિરતં પ્રદાષેે શ યાગ્ હં ગુ ગ્ હાત્
પ્રિવશ ત નાયર્ઃ॥ ૯૮૨૨॥
MSS@9823@1કાલાગુરાૈ સરુ ભતા તશયેઽિપ સઙ્ગાદ્ આર યતે સરુ ભતાપરપાદપેઽિપ ।
MSS@9823@2પાટ રપાટવ મદં તવ સઙ્ ગવાતૈસ્ તાદા યમે ત કતરાે ન તરાેઃ સમૂહઃ
॥ ૯૮૨૩॥
MSS@9824@1કાલા ગ્ દ્ર આધારે શ ક્તઃ કુ ડ લની તથા ।
MSS@9824@2આન દાખ્યા વિધષ્ઠાને શ યા કામાખ્યયા સહ॥ ૯૮૨૪॥
MSS@9825@1કાલા તક્રમણં કુ વ તિડતાં િવસૂ્ફ જતૈસ્ત્રાસય સ્ફારૈભ ષય
ગ જતૈર તતરાં કા ય મખુે દશર્ય ।
MSS@9825@2યસ્યાન યગતેઃ પયાેદ મનસાે જજ્ઞાસયા ચાતક- સ્યાધેિહ વ મહા ખલં
તદિપ ન વત્તઃ પરં યાચતે॥ ૯૮૨૫॥
MSS@9826@1કાલા તક્રમણં ત્તેયા ન કુવ ત ભપૂ તઃ ।
MSS@9826@2કદા ચત્ તં ન મુ ચ ત ભ સતા અિપ સવેકાઃ॥ ૯૮૨૬॥
MSS@9827@1કાલા તક્રમણે હ્યવે ભક્તવેતનયાે ર્તાઃ ।
MSS@9827@2ભતુર્ઃ કુ ય ત દુ ય ત સાેઽનથર્ઃ સમુહાન્ તઃ॥ ૯૮૨૭॥
MSS@9828@1કાલા તપાતઃ કાયાર્ણાં ધમાર્થર્પિરપીડનમ્ ।
MSS@9828@2િનત્યા ય તરવ ત વાત્ સાધપુ્રકૃ તકાપેનમ્॥ ૯૮૨૮॥
MSS@9829@1રહસ્યભેદ તત્ પક્ષાદ્ અકાયષુ પ્રવતર્નમ્ ।
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MSS@9829@2ઈ યાર્મષર્ તથા ક્રાેધાે િનરાેધઃ સાહસાિન ચ॥ ૯૮૨૯॥
MSS@9830@1ઇત્યાિદ ચ સ્ત્રીવ્યસને યચ્ચ પવૂ પ્રક તતમ્ ।
MSS@9830@2ત માત્ સ્ત્રીવ્યસનં રા રાજ્યકામઃ પિરત્યજેત્॥ ૯૮૩૦॥
MSS@9831@1કાલાત્ પ્રરાેહ ત િવશ્વં પનુઃ કાલઃ પ્રવતર્તે ।
MSS@9831@2સ્થૂલસૂ મગ તઃ કાલાે િવિવધં તસ્ય ચાેચ્યતે॥ ૯૮૩૧॥
MSS@9832@1કાલાત્ પ્રવતર્તે બીજં કાલાદ્ ગભ પ્રમુ ચ ત ।
MSS@9832@2કાલાે જનયતે પતંુ્ર પનુઃ કાલાેઽિપ સહંરેત્॥ ૯૮૩૨॥
MSS@9833@1કાલાદ્ પ્રરાેહતે બીજં ફલં કાલાત્ પ્રવતર્તે ।
MSS@9833@2કાલાે િહ વતર્યેત્ ષ્ટ પનુઃ કાલાે િહ સહંરેત્॥ ૯૮૩૩॥
MSS@9834@1કાલાનપાસ્ય િવષવુાયનસકં્રમાદ ન્ અ તંગતે િહમકરે ચ િદવાકરે ચ ।
MSS@9834@2અ બ મરેયમિપ તે ચરણારિવ દમ્ આન દલક્ષણમપા તસમ તભેદમ્
॥ ૯૮૩૪॥
MSS@9835@1કાલાનુકૂલ્યં િવ પષં્ટ રાઘવસ્યાજુર્નસ્ય ચ ।
MSS@9835@2અનુકૂલે યદા દૈવે િક્રયા પા સફુલા ભવેત્॥ ૯૮૩૫॥
MSS@9836@1કાલા તરે હ્મનથાર્ય ગ્ ધ્રાે ગેહાપેિર સ્થતઃ ।
MSS@9836@2ખલાે ગ્ હસમીપસ્થઃ સદ્યાેઽનથાર્ય દેિહનામ્॥ ૯૮૩૬॥
MSS@9837@1કાલ જરાઃ ભારસહા તષેાં વક્ષ્યા મ લક્ષણમ્ ।
MSS@9837@2શતાધર્મઙ્ગુલાનાં તુ શ્રેષં્ઠ ખડ્ગં પ્રક તતમ્॥ ૯૮૩૭॥
MSS@9838@1કા લદાસ કલાવાસ દાસવચ્ચા લતાે યિદ ।
MSS@9838@2રાજમાગ વ્રજન્નત્ર પરેષાં તત્ર કા ત્રપા॥ ૯૮૩૮॥
MSS@9839@1કા લદાસકિવતા નવં વયાે માિહષં દિધ સશકર્રં પયઃ ।
MSS@9839@2અેણમાંસમબલા ચ કાેમલા સ ભવ તુ મમ જન્મજન્મિન॥ ૯૮૩૯॥
MSS@9840@1કા લદાસકવવેાર્ણી કદા ચન્ મિદ્ગરા સહ ।
MSS@9840@2કલયત્યથર્સા યં ચેદ્ ભીતા ભીતા પદે પદે॥ ૯૮૪૦॥
MSS@9841@1કા લ દ, બ્રૂિહ કુ ભાેદ્ભવ, જલિધરહં નામ ગ્ હ્ણા સ ક માચ્ છત્રાેમ,
નમર્દાહં વમિપ વદ સ મે નામ ક માત્ સપ યાઃ ।
MSS@9841@2મા લ યં તિહ ક માદનુભવ સ, મલ ક જલૈમાર્લવીનાં નતે્રા ભાે ભઃ,
િકમાસાં સમજિન, કુિપતઃ કુ તલક્ષાે ણપાલઃ॥ ૯૮૪૧॥
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MSS@9842@1કા લ દ ં વીક્ષ્ય યાતાં સલુ લતવદનાે માતરં ગેહગાપેીઃ કાયાર્સક્તાઃ
સમ તાદનુગતનયનાે ગાેરસાગારમ તઃ ।
MSS@9842@2ગ વા ભા ડાિન ભ વા મધુમધુ શનકૈગારસં ભક્ષમાણઃ
શીઘ્રપ્રત્યાપ્તન દાક લત સતમખુાે ન દસનૂુઃ શવાય॥ ૯૮૪૨॥
MSS@9843@1કા લ દ કલકૂલકાનનકૃતક્ર ડાકલાપાે લસ દ્- ગાેગાપેાલકબાલકૈઃ પ્ર તિદશં
સાન દમાિવ ષ્ટતમ્ ।
MSS@9843@2વંશીનાદવશીકૃતવ્રજવધૂ વા તં સદાહ્નાદકં સદ્ભ યા સમપુા મહે
વયમઘ વંસકૈધીરં મહઃ॥ ૯૮૪૩॥
MSS@9844@1કા લ દ કેશપાશઃ પિરલસ ત મહીનાિયકાયા તનૂ જહ્ન ઃ સ પુ યસઘંાે
ગુણ ઇહ સ લલં યચ્ચ સાર વસં તુ ।
MSS@9844@2વેણી વષેા િવશષેાદમરવરલસ નેહયુક્તા િવયુક્તા બ ધનેેત્યત્ર ચતં્ર
િવલસ ત િનતરાં યત્તમાવેણર્હીના॥ ૯૮૪૪॥
MSS@9845@1કા લ દ ચા વીચીિનચય ઇ ત મુદા ગાિહતા નૈ ચક ભર્ બાલા કાદ બની ત
પ્રમુિદતહૃદયં વી ક્ષતા નીલક ઠૈઃ ।
MSS@9845@2ઉતં્તસાથ તમાલ તબક ઇ ત હૃતા મુગ્ધગાપેાઙ્ગના ભઃ શ્રેયાે નઃ
ક પય તાં મધુમથનતનુ વચ્છકા તપ્રવાહાઃ॥ ૯૮૪૫॥
MSS@9846@1કા લ દ જલકુ જવ જુલવનચ્છાયાિનષ ણાત્મનાે
રાધાબદ્ધનવાનુરાગર સકસ્યાે ક ઠતં ગાયતઃ ।
MSS@9846@2ત પાયાદપિર ખલ જલ હાપીડં કલ ઙ્નત-
ગ્રીવાેત્તાિનતકણર્તણર્કકુલૈરાક યર્માનં હરેઃ॥ ૯૮૪૬॥
MSS@9847@1કા લ દ જલકે લલાેલત ણીરાવીતચીનાંશુ કા િનગર્ત્યાઙ્ગજલાિન
સાિરતવતીરાલાેક્ય સવાર્ િદશઃ ।
MSS@9847@2તીરાપેા ત મલિન્નકુ જભવને ગૂઢં ચરાત્ પ યતઃ શાૈરેઃ સભં્રમયિન્નમા
િવજયતે સાકૂતવે વિનઃ॥ ૯૮૪૭॥
MSS@9847A@1કા લ દ તટભેિદ હા તનપુર દાૈ યાિદ ભઃ ખ્યાિપત- સ્થેમા યસ્ય
જયત્યખ ડજગદાન દૈકક દાે ભજૂઃ ।
MSS@9847A@2મુષ્ટ ા િનષુ્ઠરયષૈ મુ ષ્ટક શરાેિનષ્ટ ૂતરક્તક્છટાચ્-
છદ્માેદ્વા ત ષા ભનત્તુ ભવતાં ભદ્રતેરં લાઙ્ગલમ્॥
MSS@9848@1કા લ દ નમર્દા ભઃસ્રુતમદસ લલાે સઙ્ ગનાૈ પુ પવ તાૈ િવભ્રાણઃ
કુ ભયુગ્મં ગગનતલતતઃ વધુર્નીપૂરશુ ડઃ ।
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MSS@9848@2ઘ ટાલઃ સાધવુાદૈરન ભમતયશાે દેવ દ્નન્ ણાલં
ક ત તાેમાભ્રકુ ભી જગદુદરસરઃસભં્રમી બ ભ્રમી ત॥ ૯૮૪૮॥
MSS@9849@1કા લ દ પુ લના તવ જુલલતાકુ જે કુત શ્ચત્ ક્રમાત્ સપુ્તસ્યવૈ મથઃ
કથાજુ ષ શનૈઃ સવંાિહકામ ડલે ।
MSS@9849@2વૈદેહી ં દશક ધરાેઽપહરતીત્યાક યર્ કંસ દ્વષાે હંુ હંુ વ સ
ધનુધર્નુધર્નુિર ત વ્યગ્રા ગરઃ પા તુ વઃ॥ ૯૮૪૯॥
MSS@9850@1કા લ દ પુ લને મયા, ન ન મયા શલૈાપેશલ્ય,ે ન ન યગ્રાેધસ્ય તલે મયા,
ન ન મયા રાધાિપતુઃ પ્રાઙ્ગણે ।
MSS@9850@2દષૃ્ટઃ કૃ ણ ઇતીિરતસ્ય સભયં ગાપેૈયર્શાેદાપતેર્ િવ મેરસ્ય પુરાે
હસન્ િનજગ્ હાિન્નયર્ન્ હિરઃ પાતુ વઃ॥ ૯૮૫૦॥
MSS@9851@1કા લ દ પુ લનાેદરેષુ મુસલી યાવદ્ ગતઃ ક્ર િડતું તાવત્ કબુર્િરકાપયઃ િપબ
હરે વાિધ યતે તે શખા ।
MSS@9851@2ઇ થં બાલતયા પ્રતારણપરા શ્રુ વા યશાેદા ગરઃ પાયાદ્વઃ વ શખાં
શન્ પ્રમુિદતઃ ક્ષીરેઽધર્પીતે હિરઃ॥ ૯૮૫૧॥

MSS@9852@1કા લ દ મનુકૂલકાેમલરયા મ દ વર યામલાઃ શલૈાપેા તભવુઃ
કદ બકુસમુૈરામાેિદનઃ ક દરાન્ ।
MSS@9852@2રાધાં ચ પ્રથમા ભસારમધુરાં તાનુતાપઃ મરન્ અ તુ
દ્વારવતીપ ત સ્ત્રભવુનામાેદાય દામાેદરઃ॥ ૯૮૫૨॥
MSS@9853@1કા લ દ યં દ્વરદદ લતા ભાે જનીરે ર યા યસ્યાઃ કૃ ણઃ
શ શરપયસ તીરકેદારચાર ।
MSS@9853@2ગાય તીનાં િકમિપ મધુરં બાલગાપેા લકાનાં લીલાલાેલઃ કમલક લકાઃ
કણર્પૂર ચકાર॥ ૯૮૫૩॥
MSS@9854@1કા લ દ ય ત ક જલીય ત કલાનાથાઙ્કમાલીય ત વ્યાલીયત્યિહમ ડલીય ત મુહુઃ
શ્રીક ઠક ઠ ય ત ।
MSS@9854@2શવૈાલીય ત કાેિકલીય ત મહાનીલાભ્ર લીય ત બ્રહ્મા ડે િરપુદુયર્શ તવ
પાલંકારચૂડામણે॥ ૯૮૫૪॥

MSS@9855@1કા લ દ રા શ વ નનુ મધપુકુલં માલતીપુ જગં વા સ દાેહં
વૈણનાભજેર્ય ત શ શમખુીકેશ લં મનાેજ્ઞમ્ ।
MSS@9855@2ભ્રા ત પ્રા ાે ષ િક વં બત ગરલધરાભાેગ અેષ પ્રચ ડાે લાેકં
પ્રત્યક્ષભૂતં ગ્રસ ત બત બલાદ્ યન્ન ભૂયઃસુ ખ વમ્॥ ૯૮૫૫॥
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MSS@9856@1કા લ દ વી ચપુ જૈઃ કુવલયિવિપનૈિર દ્રનીલચ્છટા ભઃ શવૈાલૈઃ
ક જલાૈઘૈર લ ત મરભરૈબાર્લ મૂત લૈઃ ।
MSS@9856@2ક તૂર કાેિકલાનાં ત ત ભિરવ સહાચાક ચક્યપ્રપ ચૈસ્ ત્રૈલાેક્યં પૂરય તી
શમયતુ િવપદઃ શાંભવી ક ઠનાલા॥ ૯૮૫૬॥
MSS@9857@1કા લ દ્યાઃ પુ લનં પ્રદાષેમ તાે ર યાઃ શશાઙ્કાંશવઃ સ તાપં ન
હર તુ નામ િનતરાં કુવર્ ત ક માત્ પનુઃ ।
MSS@9857@2સ દષં્ટ વ્રજયાે ષતા મહ હરેઃ સશં ◌ૃ વતાેઽ તઃપુરે િનઃશ્વાસા
પ્ર તા ચય ત રમણીસાૈભાગ્યગવર્ ચ્છદઃ॥ ૯૮૫૭॥
MSS@9858@1કા લ દ્યાઃ પુ લને દ્રનીલશકલ યામા ભસાેઽ તજર્લે
મગ્ સ્યા જનપુ જમેચકિનભસ્યાહેઃ કુતાેઽ વષેણમ્ ।
MSS@9858@2તારાભાઃ ફણચક્રવાલમણયાે ન સ્યુયર્િદ દ્યાે તનાે યૈરેવાેન્ન તમા ુવ ત
ગુ ણન તૈરેવ યા ત્યાપદમ્॥ ૯૮૫૮॥
MSS@9859@1કા લ દ્યાઃ પુ લનષેુ કે લકુિપતામુ જ્ય રાસે રસં
ગચ્છ તીમનુગચ્છતાેઽશ્રુકલષુાં કંસ દ્વષાે રાિધકામ્ ।
MSS@9859@2ત પાદપ્ર તમાિનવે શતપદસ્યાેદ્ભૂતરાેમાેદ્ગતેર્ અ ણાેઽનનુયઃ
પ્રસન્નદિયતાદૃ ટસ્ય પુ ણાતુ વઃ॥ ૯૮૫૯॥
MSS@9859A@1કાલી કલકલ પા મિહષાસરુિવના શની વીરા ।
MSS@9859A@2શુ ભાદાનિનશુ ભા- વાદનતાષેાવતુ વાં ન્ પતે॥
MSS@9860@1કાલીકેલીકલાપક્રમક લતકલાકાૈતુક કુ દકા તઃ ક પા તે કાલક પઃ
ક્રતુકદનકથાક દલીકૂટક દઃ ।
MSS@9860@2કાકાેલકૂ્રરક ઠઃ ક લતકલકલ ક્લા તક દપર્કા તા- કા યાક્રા તકા તઃ
કલયતુ કુશલં િકઙ્કરાણાં કપદ ॥ ૯૮૬૦॥
MSS@9861@1કાલીનાગગ્રહવ્યગ્રે શ્રીકૃ ણે યમનુાતટે ।
MSS@9861@2ઝંપયાધાેમખુે તે િવપર તં જગ ત્રયમ્॥ ૯૮૬૧॥
MSS@9862@1કાલીયકક્ષાેદિવલપેન શ્રયં િદશદ્ િદશામુ લસદંશમુદ્દય્ુ ત ।
MSS@9862@2ખાતં ખુરૈમુર્દ્ગભુ ં િવપપ્રથે ગરેરધઃ કા ચનભૂ મજં રજઃ
॥ ૯૮૬૨॥
MSS@9863@1કાલીયૈઃ કુચકા ચનાચલચમ કારઃ િકમુ સાયર્તે ક દક્ૃ
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કુઙ્કમકેસર વ ષ મખુે ક તૂિરકાલપેનમ્ ।
MSS@9863@2સ્ફ તેઽ મત્ જઘને સરાજેવદને િક નીલચાેલાપર્ણં ક મૈ સાહ સિન
વ મચ્છ સ િવધેિવ યાસમ યાદશૃમ્॥ ૯૮૬૩॥
MSS@9864@1કાલુ યં જનય જડસ્ય રચયન્ ધમર્દુ્રમાે સલૂનં
ક્લ યન્ની તકૃપાક્ષમાકમ લની ં લાેભા બુિધ વધૈયન્ ।
MSS@9864@2મયાર્દાતટમુદુ્રજ છુભમનાેહંસપ્રવાસં િદશન્ િક ન ક્લેશકરઃ
પિરગ્રહનદ પૂરઃ પ્ર દ્ધ ગતઃ॥ ૯૮૬૪॥
MSS@9865@1કાલુ યં પયસાં િવલાેક્ય શનકૈ ડ્ડીય હંસા ગતા
ધારાજજર્રકેસરાસુ્ફટ ચઃ પદ્મા િનમગ્ ા જલે ।
MSS@9865@2સા સવર્તુર્સખુાવતારપદવી છન્ના ણનૈૂર્તનૈઃ કષં્ટ તાદગૃિપ
વભાવિવમલં દ્ યવૈ નષં્ટ સરઃ॥ ૯૮૬૫॥

MSS@9866@1કાલુ યમુદ્વ ક્ષ્ય િવધું કલિઙ્કનં બુધા યદાહુમર્મ સઙ્ગતં ન તત્ ।
MSS@9866@2 ને િન ઙે્ક દિયતાસ્ય વતર્તે િનશી થનીનાથકલિઙ્કતા નિહ॥ ૯૮૬૬॥
MSS@9867@1કાલે કાલે ન િકમપુનતં ભુ જતે ભાજે્ય તં ગ્ હ્ણ ત્ય ભાે ન િકમથ
ન િક સિંવશ ત ક્ષપાસુ ।
MSS@9867@2પુ ણ ત વાન્ ન િકમુ થુકાન્ સ્ત્રીષુ િક નાે રમ તે
કૃત્યાકૃત્યવ્યપગતિધયાં ક તરશ્ચાં ચ ભેદઃ॥ ૯૮૬૭॥
MSS@9868@1કાલે કાલે િવરેચ્યં સ્યાત્ પાતં્ર પૂરિયતું પનુઃ ।
MSS@9868@2સ કુમા યદાવાપ્તું ગવુ ગ્રહણશીલતામ્ ।
MSS@9868@3 વાત્મનાેઽ ત તદ માભી િરક્તતવૈાનુભૂયતે॥ ૯૮૬૮॥
MSS@9868A@1કાલે કથં ચચ્ચરતાં ધવાનાં કા ત્યા વયા કદર્ મતેઽ તિરક્ષે ।
MSS@9868A@2અ ભાેધરાઃ શ્રા તજુષામભવૂન્ આલ બદ ડા ઇવ વાિરધારાઃ॥
MSS@9869@1કાલે ખ વાગતા દેવ્યઃ પતુ્રે માેહમપુાગતે ।
MSS@9869@2હ ત પશા િહ માત્ ણામ્ અજલસ્ય જલા જ લઃ॥ ૯૮૬૯॥
MSS@9869A@1કાલે તરાેરનપુકાિર ફલં ફ લ વા લ વશાદુ ચત અેવ િવનાશયાેગઃ ।
MSS@9869A@2અેતત્ તુ ચત્રમપુકૃત્ય ફલૈઃ પરે યઃ પ્રાણાન્ િન ન્ ઝિટ ત યત્ કદલી
જહા ત॥
MSS@9870@1કાલેઽદાતા િપતા વાચ્યાે વાચ્યશ્ચાનપુયન્ પ તઃ ।
MSS@9870@2 તે ભતર્િર પતુ્ર તુ વાચ્યાે માતુરર ક્ષતા॥ ૯૮૭૦॥
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MSS@9871@1કાલે દેશે યથાયુક્તં નરઃ કુવર્ન્નપુૈ ત કામ્ ।
MSS@9871@2ભુક્તવ તાવલ સ્યેતાં િકમન્નમકિર યતામ્॥ ૯૮૭૧॥
MSS@9872@1કાલે ધમાર્થર્કામાન્ યઃ સમં ય સ ચવૈઃ સહ ।
MSS@9872@2િનષવેેતાત્મવાં લાેકે ન સ વ્યસનમા ુયાત્॥ ૯૮૭૨॥
MSS@9873@1કાલને કૃ ણાશ્ચ સતાશ્ચ રા યઃ કાલને ચ દ્રઃ પિરપૂણર્ બ બઃ ।
MSS@9873@2નાકાલતઃ પુ પફલં નગાનાં નાકાલવેગાઃ સિરતાે વહ ત॥ ૯૮૭૩॥
MSS@9874@1કાલને ક્ષ તવાિરવિહ્નપવનવ્યાેમાિદયુક્તં જગદ્ બ્રહ્માદ્યાશ્ચ સરુાઃ
પ્રયા ત િવલયં િવદ્માે િવવારાિદ ત ।
MSS@9874@2પ યામાેઽિપ િવન યતેઽનવરતં લાેકાનનેકાન્ મુધા માયામાેહમયી ં
ભવપ્રણિયની ં નાસ્થાં જહીમાે વયમ્॥ ૯૮૭૪॥
MSS@9875@1કાલને યા ત િક્ર મતાં મહે દ્રાે મહે દ્રભાવં િક્ર મર યપુૈ ત ।
MSS@9875@2અયં પ્રથીયાનયમપ્ર તષ્ઠ ઇત્યેષ િનષ્ઠાનુ ચતાેઽ ભમાનઃ॥ ૯૮૭૫॥
MSS@9876@1કાલને િરપુણા સિંધઃ કાલે મત્રેણ િવગ્રહઃ ।
MSS@9876@2કાયર્કારણમા શ્રત્ય કાલં ક્ષપ ત પ ડતઃ॥ ૯૮૭૬॥
MSS@9877@1કાલને શીઘ્રાઃ પ્રિવવા ત વાતાઃ કાલને ષ્ટજર્લદાનપૈુ ત ।
MSS@9877@2કાલને પદ્માે પલવ જલં ચ કાલને પુ પ ત નગા વનષેુ॥ ૯૮૭૭॥
MSS@9878@1કાલે નીલબલાહકે સતિડ ત પ્રી તપ્રદે બિહણા આશ્ચય કથયા મ વઃ
શ ◌ૃ ત ભાે યદ્ ત્તમ મન્ ગ્ હે ।
MSS@9878@2સાૈભાગ્યવ્યયશઙ્કયૈકશયને કા તા પ્રયા યામહાે માિન યાં બત રાિત્રમવે
સકલાં ચીણ પ્રવા સવ્રતમ્॥ ૯૮૭૮॥
MSS@9879@1કાલેઽન્નસ્ય ધમવિહતાે િદ સમાનાે િવ ત્ય નાે ભાેક્તવ્યં
પ્રથમમ તથેયર્ઃ સદા તષ્ઠતી ત ।
MSS@9879@2તસ્યાપ્રાપ્તાવિપ ગતમલં પુ યરા શ શ્રય તં તં દાતારં જનપ તમતે
મખુ્યમાહુ જનેદ્રાઃ॥ ૯૮૭૯॥
MSS@9880@1કાલે મહત્યનવધાવપતન્ કદાિપ ક્વા ય તમે જનુ ષ કાેઽિપ ગ ત લભેત ।
MSS@9880@2ઇ થં સમથર્નિવિધઃ પરમાગમાનાં પયાર્યસૂ ક્તિવધયા નયનં
નઞથ॥ ૯૮૮૦॥
MSS@9881@1કાલે દુયા ભવ ત કાલે ભવ ત દા ણઃ ।
MSS@9881@2રા લાેકદ્વયાપેક્ષી તસ્ય લાેકદ્વયં ભવેત્॥ ૯૮૮૧॥
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MSS@9882@1કાલે દુયા ભવ ત કાલે ભવ ત દા ણઃ ।
MSS@9882@2સ વૈ સખુમવા ાે ત લાેકેઽમુ મિન્નહૈવ ચ॥ ૯૮૮૨॥
MSS@9883@1કાલે દુયા ભવ ત કાલે ભવ ત દા ણઃ ।
MSS@9883@2સ સાધય ત કૃત્યાિન શત્રૂંશ્ચવૈાિધ તષ્ઠ ત॥ ૯૮૮૩॥
MSS@9884@1કાલે દુશ્ચ તી ણશ્ચ પઃ સ્યાદ્ યિદ સયૂર્વત્ ।
MSS@9884@2ઉદયઃ િક્રયતે તસ્ય મ ડલનેાનુરા ગણા॥ ૯૮૮૪॥
MSS@9885@1કાલે યથાવિધગત- નરપ તકાપેાદ્યશષે ત્તા તઃ ।
MSS@9885@2 પભવને નતમૂ તઃ સયંતવસ્ત્રઃ શનૈઃ પ્રિવશતે્॥ ૯૮૮૫॥
MSS@9886@1કાલે વા યથવાકાલે સં યાવ દનત પરઃ ।
MSS@9886@2અિવદ્યાે વા સિવદ્યાે વા બ્રાહ્મણાે મામક તનુઃ॥ ૯૮૮૬॥
MSS@9887@1કાલે વાિરધરાણામ્ અપ તતયા નવૈ શક્યતે સ્થાતુમ્ ।
MSS@9887@2ઉ ક ઠતા સ તરલે ન િહ ન િહ સ ખ િપ ચ્છલઃ પ થાઃ॥ ૯૮૮૭॥
MSS@9888@1કાલે િવદ્યુ પ્રભા લે શ ખતા ડવમ ડતે ।
MSS@9888@2કા તઃ સવર્જનાભીષ્ટાે બાલે દુઃ ખે ન લ યતે॥ ૯૮૮૮॥
MSS@9889@1કાલે સતંતવ ષણાે જલમુચઃ સસ્યૈઃ સ દ્ધા ધરા ભપૂાલા
િનજધમર્પાલનપરા િવપ્રાસ્ત્રયીિનભર્રાઃ ।
MSS@9889@2 વાદુક્ષીરનતાેધસઃ પ્ર તિદનં ગાવાે િનર તાપદઃ સ તઃ શા તપરા
ભવ તુ કૃ તનઃ સાજૈ યભા ે જનાઃ॥ ૯૮૮૯॥
MSS@9890@1કાલે સિહ ગિરવદ્ અસિહ શ્ચ વિહ્નવત્ ।
MSS@9890@2સ્ક ધનેાિપ વહેચ્છત્રનૂ્ પ્રયા ણ સમુદાહરન્॥ ૯૮૯૦॥
MSS@9891@1કાલે િહતં મતં બ્રૂયાદ્ અિવસવંાિદ પેશલમ્ ।
MSS@9891@2પવૂાર્ ભભાષી સમુખુઃ સશુીલઃ ક ણાે દુઃ॥ ૯૮૯૧॥
MSS@9892@1કાલે િહત મતાહારિવહાર િવધસાશનઃ ।
MSS@9892@2અદ નાત્મા ચ સુ વ ઃ શુ ચઃ સ્યાત્ સવર્દા નરઃ॥ ૯૮૯૨॥
MSS@9893@1કા લાેકમાતા િકમુ દેહમખુ્યં રતે િકમાદાૈ કુ તે મનુ યઃ ।
MSS@9893@2કાે દૈત્યહ તા વદ વૈ ક્રમેણ ગાૈર મખું ચુ બ ત વાસદેુવઃ॥ ૯૮૯૩॥
MSS@9894@1કાલાે દેશઃ િક્રયા કતાર્ કરણં કાયર્માગમઃ ।
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MSS@9894@2દ્રવં્ય ફલ મ ત બ્રહ્મન્ નવધાેક્તાેઽજયા હિરઃ॥ ૯૮૯૪॥
MSS@9895@1કાલાે દૈવં કમર્ વઃ વભાવાે દ્રવં્ય ક્ષતંે્ર પ્રાણઆત્મા િવકારઃ ।
MSS@9895@2ત સઘંાતાે બીજરાેહપ્રવાહસ્ વન્માયષૈા તિન્નષેધં પ્રપદે્ય॥ ૯૮૯૫॥
MSS@9896@1કાલાપેભાે ગનઃ સવ િનત્યમાન દતા નરાઃ ।
MSS@9896@2સવ સત્યરતા િનતં્ય સવ ધમર્પરાયણાઃ॥ ૯૮૯૬॥
MSS@9896A@1કાલાપેલ ધં કલહંસનાદ- માક યર્ કણાર્ તમ તિરક્ષે ।
MSS@9896A@2સલીલમુદ્ધાિટતવાિરપૂરા સરાે જની સાદરમુ જગામ॥
MSS@9897@1કાલાેઽ યપુૈ ત સકૃદેવ નરં કથં ચત્ પ્રા ાે ત તં ન સ પનુઃ
ખલુ કાલકાઙ્ક્ષ ।
MSS@9897@2કાલને ગાેચરગતાનનપેક્ષ્ય ભક્ષ્યાન્ મ દક્રમાેઽ યજગરઃ સમપુૈ ત
સ દ્ધમ્॥ ૯૮૯૭॥
MSS@9898@1કાલાે મધુઃ કુિપત અેષ ચ પુ પધ વા ધીરા વહ ત ર તખેદહરાઃ સમીરાઃ ।
MSS@9898@2કેલીવનીયમિપ વ જુલકુ જમ જુર્ દૂરે પ તઃ કથય િક કરણીયમદ્ય
॥ ૯૮૯૮॥
MSS@9899@1કાલાેઽયં ભૂતમશકઘુંધુમાનાં પ્રપા તનામ્ ।
MSS@9899@2બ્રહ્મા ડાેદુ બરાે થાનાં હ પાદપતાં ગતઃ॥ ૯૮૯૯॥
MSS@9900@1કાલાે યા ત ગલત્યાયુઃ ક્ષીય તે ચ મનાેરથાઃ ।
MSS@9900@2સકૃુતં ચ કૃતં િક ચત્ સતાં સં મરણાે ચતમ્॥ ૯૯૦૦॥
MSS@9901@1કાલાે વા કારણં રાજ્ઞાે રા વા કાલકારણમ્ ।
MSS@9901@2ઇ ત તે સશંયાે મા ભૂદ્ રા કાલસ્ય કારણમ્॥ ૯૯૦૧॥
MSS@9902@1કાલાે િવકુ તે ભાવાન્ સવા લાેકે શભુાશભુાન્ ।
MSS@9902@2કાલઃ સં ક્ષપતે સવાર્ઃ પ્ર િવ જતે પનુઃ॥ ૯૯૦૨॥
MSS@9903@1કાલાે હેતું િવકુ તે વાથર્ તમનવુતર્તે ।
MSS@9903@2 વાથ પ્રાજ્ઞાેઽ ભ ના ત પ્રાજ્ઞં લાેકાેઽનવુતર્તે॥ ૯૯૦૩॥
MSS@9904@1કા િવદ્યા કિવતાં િવના થિન જને ત્યાગં િવના શ્રીશ્ચ કા કાે ધમર્શ્ચ
કૃપાં િવના નરપ તઃ કાે નામ ની ત િવના ।
MSS@9904@2કઃ સનૂુિવનયં િવના કુલવધૂઃ કા વા મભ ક્ત િવના ભાેગ્યં િક
રમણીં િવના ક્ષ તતલે િક જન્મ ક ત િવના॥ ૯૯૦૪॥
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MSS@9905@1કા િવષમા દૈવગ તઃ િક લષં્ટ ય જનાે ગુણગ્રાહી ।
MSS@9905@2િક સાખૈ્યં સકુલતં્ર િક દુગ્રાર્હ્યં ખલાે લાેકઃ॥ ૯૯૦૫॥
MSS@9906@1કાવેર ં તાં સમાસાદ્ય િવહૃતામ સરાેગણૈઃ ।
MSS@9906@2તત્ર ના વા નરાે રાજન્ ગાેસહસ્રફલં લભેત્॥ ૯૯૦૬॥
MSS@9907@1કાવેર કબર વ ભા મિન ભવુાે દેવ્યાઃ પુરાે દૃ યતાં
પૂગનૈાર્ગલતા શ્રતૈ પિદશત્યાશ્લષેિવદ્યામ્ ઇવ ।
MSS@9907@2કણાર્ટ જનમ જનષેુ જઘનૈયર્સ્યાઃ પયઃ લાિવતં પી વા
ના ભગુહા ભરાત્ત ચ ભઃ પ્રાચી ં િદશં નીયતે॥ ૯૯૦૭॥
MSS@9908@1કાવેર તીરકપૂર્રપરાગામાેદસાેદરાઃ ।
MSS@9908@2ર ત વેદલવાનેતે પુર ધ્રીણાં સમીરણાઃ॥ ૯૯૦૮॥
MSS@9909@1કાવેર તીરભૂમી હભજુગવધૂભુક્તમુક્તાવ શષ્ટઃ
કણાર્ટ ચીનપીન તનવસનદશા દાેલના પ દમ દઃ ।
MSS@9909@2લાેલ લાટ લલાટાલક તલકલતાલાસ્યલીલાિવલ્ આેલઃ કષં્ટ ભાે દા ક્ષણાત્ય
પ્રચલ ત પવનઃ પા થ કા તાકૃતા તઃ॥ ૯૯૦૯॥
MSS@9909A@1કાવેર ર યરા વિવલસદ્ગ ધબ ધનુા ।
MSS@9909A@2મધુમાસસમીરેણ વધર્તે કુત્ર કસ્ય કા॥
MSS@9910@1કાવેર વાિરવે લ લહિરપિરકરક્ર ડનક્રા તશીતાઃ
સ્ફ તશ્રીખ ડષ ડભ્રમણભરભવ દ્ભૂિરસાૈર યગભાર્ઃ ।
MSS@9910@2ચાેલસ્ત્રીલાેલચેલા ચલચલનકલાક્રા તકા તા તના ત્ આ વા ત
પ્રેયાેિવયાેગાતુરતરરમણીવૈિરણાેઽમી સમીરાઃ॥ ૯૯૧૦॥
MSS@9910A@1કાવેર હૃદયા ભરામપુ લને પુ યે જગન્મઙ્ગલે ચ દ્રા ભાજેવતીતટે
પિરસરે ધાત્રા સમારાિધતે ।
MSS@9910A@2શ્રીરઙ્ગે ભજુગે દ્રભાેગશયને લ મીમહીસિેવતે શતેે યઃ પુ ષાેત્તમઃ
સ ભગવાન્ નારાયણઃ પાતુ નઃ॥
MSS@9910B@1કા વે યા કાે િવરાેધાેઽયં કા પ્રશ તશ્ચ સઙ્ગરે ।
MSS@9910B@2 થા પ્રાણ જહીષૂર્ણાં મખૂાર્નામીદશૃી મ તઃ॥
MSS@9911@1કાવ્યં કરાે ત સકુિવઃ સહૃદય અેવ વ્યન ક્ત તત્ત વમ્ ।
MSS@9911@2રત્નં ખિનઃ પ્રસતૂે રચય ત શ પી તુ ત સષુમાન્॥ ૯૯૧૧॥
MSS@9911A@1કાવ્યં કરાેતુ પિરજ પતુ સસૃં્કતં વા સવાર્ઃ કલાઃ સમિધગચ્છતુ
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વાચ્યમાનાઃ ।
MSS@9911A@2લાેક સ્થ ત યિદ ન વે ત્ત યથાનુ પાં સવર્સ્ય મખૂર્િનકરસ્ય સ
ચક્રવત ॥
MSS@9912@1કાવ્યં કરાે મ ન િહ ચા તરં કરાે મ યત્નાત્ કરાે મ યિદ ચા તરં કરાે મ ।
MSS@9912@2ભપૂાલમાૈ લમ ણમ ડતપાદપીઠ હે સાહસાઙ્ક કવયા મ વયા મ યા મ॥ ૯૯૧૨॥
MSS@9913@1કાવ્યં કરાે ષ િકમુ તે સહૃુદાે ન સ ત યે વામુદ ણર્પવનં િવિનવારય ત ।
MSS@9913@2ગવં્ય ઘ્ તં િપબ િનવાતગ્ હં પ્રિવ ય વાતાિધકા િહ પુ ષાઃ કવયાે
ભવ ત॥ ૯૯૧૩॥
MSS@9914@1કાવ્યં ચાવર્િપ ર સક- પ્રી તકરં ભવ ત નૈકરસબદ્ધમ્ ।
MSS@9914@2સરુતમનાિહતકલહં હિરણદશૃાે ના ભન દય ત॥ ૯૯૧૪॥
MSS@9914A@1કાવ્યં ચેત્ સરસં િકમથર્મ તં વક્ત્રં કુરઙ્ગીદશૃાં ચેત્
ક દપર્િવપા ડુગ ડફલકં રાકાશશાઙે્કન િકમ્ ।
MSS@9914A@2 વાત યં યિદ િવતાવિધ મુધા વભૂર્ભુર્વાે વૈભવં વૈદભ
યિદ બદ્ધયાવૈનભરા પ્રીત્યા સરત્યાિપ િકમ્॥
MSS@9915@1કાવ્યં યદ યં ગ્ હમ બરં વા સવુણર્ ચત્રાે વલમાિવભા ત ।
MSS@9915@2સ ન દનાે ન દ ત કુ દનસ્ય શ્રીકૃ ણરામઃ કિવરાપ્તકામઃ॥ ૯૯૧૫॥
MSS@9916@1કાવ્યં યદ્યિપ ર સકં પ્રી તકરં ભવ ત નૈકરસબદ્ધમ્ ।
MSS@9916@2સરુતમનાિહતકલહં હિરણદશૃાે ના ભન દય ત॥ ૯૯૧૬॥
MSS@9917@1કાવ્યં યશસઽેથર્કૃતે વ્યવહારિવદે શવેતરક્ષતયે ।
MSS@9917@2સદ્યઃ પરિન ર્તયે કા તાસ મતતયાપેદેશયજેુ॥ ૯૯૧૭॥
MSS@9918@1કાવ્યં સધુા રસજ્ઞાનાં કા મનાં કા મની સધુા ।
MSS@9918@2ધનં સધુા સલાેભાનાં શા તઃ સ ય સનાં સધુા॥ ૯૯૧૮॥
MSS@9919@1કાવ્યપ્રપ ચચુ ચૂ રચય ત કાવ્યં ન સારિવદ્ ભવ ત ।
MSS@9919@2તરવઃ ફલાિન સવુતે િવ દ ત સારં પતઙ્ગસમુદાયઃ॥ ૯૯૧૯॥
MSS@9920@1કાવ્યમ યાે ગરાે યાવચ્ચર ત િવશદા ભુિવ ।
MSS@9920@2તાવત્ સાર વતં સ્થાનં કિવરાસાદ્ય માેદતે॥ ૯૯૨૦॥
MSS@9921@1કાવ્યશાસ્ત્રિવનાેદેન કાલાે ગચ્છ ત ધીમતામ્ ।
MSS@9921@2વ્યસનને તુ મખૂાર્ણાં િનદ્રયા કલહેન વા॥ ૯૯૨૧॥
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MSS@9922@1કાવ્યસ્યાક્ષરમતૈ્રી- ભા ે ન ચ કકર્શા ન ચ ગ્રા યાઃ ।
MSS@9922@2શ દા અિપ પુ ષા અિપ સાધવ અેવાથર્બાેધાય॥ ૯૯૨૨॥
MSS@9923@1કાવ્યસ્યામ્રફલસ્યાિપ કાેમલસ્યેતરસ્ય ચ ।
MSS@9923@2બ ધચ્છાયાિવશષેેણ રસાેઽ ય યાદશૃાે ભવેત્॥ ૯૯૨૩॥
MSS@9924@1કાઽવ્યાકુ લતા માદ્ય ત કા ચનમુદ્રાં મનાેરમામાહુઃ ।
MSS@9924@2ઇહ કા લકાવતં સત- ચ દ્રકલા કા મતા યાેગ્યા॥ ૯૯૨૪॥
MSS@9925@1કાવ્યાત્મના મન સ પયર્ણમન્ પુરા મે પીયષૂસારસરસા તવ યે િવલાસાઃ ।
MSS@9925@2તાન તરેણ રમણી રમણીયશીલે ચેતાેહરા સકુિવતા ભિવતા કથં નઃ
॥ ૯૯૨૫॥
MSS@9926@1કાવ્યા તં દુજર્નરાહુનીતં પ્રા યં ભવને્ નાે સમુનાજેનસ્ય ।
MSS@9926@2સચ્ચક્રમવ્યાજિવરાજમાન- તૈ યપ્રકષ યિદ નામ ન સ્યાત્॥ ૯૯૨૬॥
MSS@9926A@1કાવ્યે ગા ધવ ત્તશાસે્ત્ર િવિધજ્ઞં દકં્ષ દાતારં દ ક્ષણં
દા ક્ષણાત્યમ્ ।
MSS@9926A@2વે યા કા નેચ્છેત્ વા મનં કાેઙ્કણાનાં સ્યાચ્ચેદસ્ય સ્ત્રી વાજર્વાત્
સિંનપાતઃ॥
MSS@9927@1કાવ્યને મખૂર્ધિનનં પ્રણયને નીચં વે યાં શ્રુતને
શઠશાત્રવમાજર્વને ।
MSS@9927@2ઇચ્છ ત યે જગ ત ર જિયતું િવમૂઢાસ્ તષેામર ય િદતને સમઃ પ્રયાસઃ
॥ ૯૯૨૭॥
MSS@9928@1કાવ્યે ભાવ્યં ગુણૈ તત્ર દુજર્ના દૂષય ત યત્ ।
MSS@9928@2ન દુગર્તગ્ હે સિંધદ યતે તુ દસ્યુ ભઃ॥ ૯૯૨૮॥
MSS@9929@1કાવ્યે ભવ્યતમેઽિપ િવજ્ઞિનવહૈરા વાદ્યમાને મુહુર્ દાષેા વષેણમવે
મ સરજુષાં નૈસ ગકાે દુગ્રર્હઃ ।
MSS@9929@2કાસારેઽિપ િવકા સપઙ્કજચયે ખેલન્મરાલે પનુઃ ક્રાૈ ચશ્ચ ચપુુટેન
કુ ચતવપુઃ શ બૂકમ વષેતે॥ ૯૯૨૯॥
MSS@9930@1કાવ્યે શભુે િવર ચતે ખલુ નાે ખલે યઃ ક શ્ચદ્ ગુણાે ભવ ત યદ્યિપ
સ પ્રતીહ ।
MSS@9930@2કુયા તથાિપ સજુનાથર્ મદં યતઃ િક યૂકાભયને પિરધાનિવમાેક્ષણં
સ્યાત્॥ ૯૯૩૦॥
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MSS@9931@1કાવ્યષેુ નાટકં ર યં તત્રાિપ ચ શકુ તલા ।
MSS@9931@2તત્રાિપ ચ ચતુથાઽઙ્ક તત્ર શ્લાેકચતુષ્ટયમ્॥ ૯૯૩૧॥
MSS@9932@1કાવ્યૈકપાત્રિવલસદુ્ગણદાષેદુગ્ધ- પાથઃસમૂહ થગુદ્ધરણે િવદગ્ધાઃ ।
MSS@9932@2 ન ત કતુર્મ ભયુક્તતયા િવભાગં ચ દ્રાવદાતમતયઃ કિવરાજહંસાઃ
॥ ૯૯૩૨॥
MSS@9933@1કાવ્યૈ પહતા વેદાઃ પતુ્રા મા ભહર્તાઃ ।
MSS@9933@2અશ્વૈ પહતા ગાવઃ પ યસ્ત્રી ભઃ કુલાઙ્ગનાઃ॥ ૯૯૩૩॥
MSS@9934@1કા શ ભુકા તા િકમુ ચ દ્રકા તં કા તામખંુ િક કુ તે ભજંુગઃ ।
MSS@9934@2કઃ શ્રીપ તઃ કા િવષમા સમસ્યા ગાૈર મખું ચુ બ ત વાસદેુવઃ॥ ૯૯૩૪॥
MSS@9935@1કાશાંશકુા િવકચપદ્મમનાેજ્ઞવક્ત્રા સાને્માદહંસરવનપુૂરનાદર યા ।
MSS@9935@2આપક્વશા લ ચરા તનુગાત્રય ષ્ટઃ પ્રા પા શરન્ નવવધૂિરવ પર યા
॥ ૯૯૩૫॥
MSS@9936@1કાશાઃ કાશા ઇવાભા ત સરાંસીવ સરાં સ ચ ।
MSS@9936@2ચેતાંસ્યા ચ ક્ષપુયૂર્નાં િન ગા ઇવ િન ગાઃ॥ ૯૯૩૬॥
MSS@9937@1કાશાઃ ક્ષીરિનકાશા દિધશરવણાર્િન સપ્તપણાર્િન ।
MSS@9937@2નવનીતિનભશ્ચ દ્રઃ શરિદ ચ તક્રપ્રભા જ્યાે ના॥ ૯૯૩૭॥
MSS@9938@1કાશીયં સમલંકૃતા િન પમ વગાર્પગાસભંવ-
સ્થૂલાેત્તારતરઙ્ગ બ દુિવલસન્મુક્તાફલશ્રે ણ ભઃ ।
MSS@9938@2ચ ચચ્ચ ચલચ ચર કિનકર યામા બરા રાજતે
કાસારસ્થિવિનદ્રપદ્મનયના િવશ્વેશ્વરપ્રેયસી॥ ૯૯૩૮॥
MSS@9939@1કા શ ◌ૃઙ્ગારકથા કુતૂહલકથા ગીતાિદિવદ્યાકયા મદ્ય કુ ભકથા
તુરઙ્ગમકથા કાેદ ડદ ક્ષાકથા ।
MSS@9939@2અેકૈવા ત મથઃ પલાયનકથા વદ્ભીતરક્ષઃપતેર્ દેવ શ્રીરઘનુાથ
તસ્ય નગરે વ ેઽિપ ના યા કથા॥ ૯૯૩૯॥
MSS@9940@1કાશમૈર્હી શ શરદ િધ તના રજ યાે હંસજૈર્લાિન સિરતાં કુમુદૈઃ
સરાં સ ।
MSS@9940@2સપ્તચ્છદૈઃ કુસમુભારનતવૈર્ના તાઃ શકુ્લીકૃતા યપુવનાિન ચ
માલતી ભઃ॥ ૯૯૪૦॥
MSS@9941@1કા શલૈપતુ્રી િકમુ નતે્રર યં શકુાભર્કઃ િક કુ તે ફલાિન ।
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MSS@9941@2માેક્ષસ્ય દાતા મરણને કાે વા ગાૈર મખું ચુ બ ત વાસદેુવઃ॥ ૯૯૪૧॥
MSS@9942@1કા મયાર્ઃ કૃતમાલમુદ્ગતદલં કાેય ષ્ટકષ્ટ કતે
તીરા મ તક શ બચુ બતમખુા ધાવ ત્યપઃ પૂ ણકાઃ ।
MSS@9942@2દાત્યૂહૈ તિનશસ્ય કાેટરવ ત સ્ક ધે િનલીય સ્થતં
વી ન્નીડકપાેતકૂ જતમનુક્ર દ ત્યધઃ કુકુ્કટાઃ॥ ૯૯૪૨॥
MSS@9942A@1કા મીરકદર્મકષાયકપાેલપાલી કહ્લારદામક લકાકમનીયચૂલી ।
MSS@9942A@2કા ચદ્ િવહારિવ શખામપુયા ત ચાેલી પાલીલસ કરતલામલક તનાલી॥
MSS@9943@1કા મીરગાૈરવપષુામ ભસાિરકાણામ્ આબદ્ધરેખમ ભતાે ચમ જર ભઃ ।
MSS@9943@2અેતત્ તમાલદલનીલતમં ત મસ્રં ત પે્રમહેમિનકષાપેલતાં તનાે ત
॥ ૯૯૪૩॥
MSS@9944@1કા મીરદ્રવગાૈિર હ ત િકમયં ભૂયાેઽઙ્ગરાગે ગ્રહઃ કાે વા નીલસરાે હા ક્ષ
િનતરાં નતે્રા જને સભં્રમઃ ।
MSS@9944@2રક્તાશાેકદલાપેમેયચરણે િક લાક્ષયા દત્તયા નાે રાગા તરમીહતે
િનજ ચા િવભ્રાજમાનાે મ ણઃ॥ ૯૯૪૪॥
MSS@9944A@1કા મીરધૂલીક લકાિવરાજદ્- બાલે દુરેખા તલકા ભરામા ।
MSS@9944A@2કૃકાિટકાક લતકેશપાશા સા વૈ ણવી સારસપત્રનતે્રા॥
MSS@9945@1કા મીરપઙ્કખ ચત તન ષ્ઠતામ્ર- પટ્ટાવક ણર્દિયતાદ્રર્નખાક્ષરાલી
।
MSS@9945@2અેણીદશૃઃ કુસમુચાપનરે દ્રદત્ત- તા યશાસન મવ પ્રકટ કરાે ત
॥ ૯૯૪૫॥
MSS@9946@1કા મીર ગાત્રલખેાસુ લાેલ લાવ યવી ચષુ ।
MSS@9946@2દ્રાવિય વવે િવ ય તં વણ ષાેડશવણર્કમ્॥ ૯૯૪૬॥
MSS@9947@1કા મીરેણ િદહાનમ બરતલં વામભ્રવુામાનન- દ્વરૈાજં્ય
િવદધાન મ દુદષૃદાં ભ દાનમ ભઃ શરાઃ ।
MSS@9947@2પ્રત્યુદ્ય પુ હૂતપત્તનવધૂદત્તાઘર્દૂવાર્ઙુ્કર-
ક્ષીવાે સઙ્ગકુરઙ્ગમૈ દવ મદં ત દ્વ બમુ જૃ ભતે॥ ૯૯૪૭॥
MSS@9948@1કા યાં તષ્ઠ સખે સપુવર્િનવહૈિનત્યં નુતાયાં ભજ શ્રીક ઠં
િનજભક્તરક્ષણિવધાૈ દકં્ષ દયાવાિરિધમ્ ।
MSS@9948@2ગાઙ્ગે વાિર ણ પાપહાિર ણ કુ નાનં મર શ્રીપ ત વં કષ્ટેન
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િવનવૈ માેક્ષપદવી ં પ્રાણાત્યયે પ્રા સ્ય સ॥ ૯૯૪૮॥
MSS@9949@1કા યાં તુ મરણાન્મુ ક્તજર્નનાત્ કમલાલયે ।
MSS@9949@2દશર્નાદભ્રસરસઃ મરણાદ ણાચલે॥ ૯૯૪૯॥
MSS@9950@1કા યાં િનપાતય વપુઃ શ્વપચાલયે વા વગ નય વમપવગર્મધાેગ ત
વા ।
MSS@9950@2અદૈ્યવ વા કુ દયાં પનુરાયતાૈ વા કઃ સભં્રમાે મમ, ધને ધિનનઃ
પ્રમાણમ્॥ ૯૯૫૦॥
MSS@9951@1કા યામાકૃ તમી શતનુર્ લભતે હૃદ્યાિહતાત વધીર્ યસ્ય શ્રીિરવ
સાઽઽભવત્ પ્રયતમા યા સવર્દારાિધકા ।
MSS@9951@2શશ્વત્ તદ્રતચેતસ તવ પુરાપુ યા યગ યાિન યદ્ બ્રહ્માદ્વતૈસખુેઽિપ
તદ્ભજનતાે મ દાદરં તે મનઃ॥ ૯૯૫૧॥
MSS@9952@1કા શ્લાઘ્યા ગુ ણનાં, ક્ષમા, પિરભવઃ કાે, યઃ વકુલ્યૈઃ કૃતઃ િક
દુઃખં, પરસશં્રયાે, જગ ત કઃ શ્લાઘ્યાે, યઆશ્રીયતે ।
MSS@9952@2કાે ત્યુવ્યર્સનં, શચંુ જહ ત કે, યૈિન જતાઃ શત્રવઃ
કૈિવજ્ઞાત મદં, િવરાટનગરે છન્ન સ્થતૈઃ પા ડવૈઃ॥ ૯૯૫૨॥
MSS@9953@1કાષાયાન્ન ચ ભાજેનાિદિનયમાન્નાે વા વને વાસતાે વ્યાખ્યાનાદથ વા
મુિનવ્રતભરા ચ્ચત્તાેદ્ભવઃ ક્ષીયતે ।
MSS@9953@2િક તુ સ્ફ તક લ દશલૈતનયાતીરેષુ િવક્ર ડતાે ગાેિવ દસ્ય
પદારિવ દભજનાર ભસ્ય લેશાદિપ॥ ૯૯૫૩॥
MSS@9954@1કાષં્ઠ ક પત ઃ સમુે રચલ શ્ચ તામ ણઃ પ્ર તરઃ સયૂર્ તીવ્રકરઃ
શશી ચ િવકલઃ ક્ષારાે િહ વારાં િનિધઃ ।
MSS@9954@2કામાે નષ્ટતનુબર્ લિદ તસતુાે ન દ પશઃુ કામગાે નૈતાં તે તુલયા મ ભાે
રઘપુતે કસ્યાપેમા દ યતે॥ ૯૯૫૪॥
MSS@9955@1કાષં્ઠ વહ્ યુ જ્ઝતમિપ ભવેચ્છ તશા ત્યૈ કપીનાં લાે ાે શદ્ુ યૈ
સ લલમનલશ્ચા ગ્ શાૈચૈણકાનામ્ ।
MSS@9955@2જ તાેભાર્વા િવદધ ત યથાભાિવનઃ કાયર્ સ દ્ધ ત વં તષેાં ક્વચન
સહજં વ તુતાે ના ત િક ચત્॥ ૯૯૫૫॥
MSS@9956@1કાષં્ઠ શર સ સસં્થા ય તથા કાષે્ઠન તાડયેત્ ।
MSS@9956@2લુપ્ત તેઃ તઃ સદ્યાે યાે ગન તને યતે॥ ૯૯૫૬॥

msubhsall.pdf 923



મહાસભુા ષતસગં્રહ

MSS@9957@1કાષ્ઠગાેલયુગં ક્ષપ્તં દૂરમૂ વર્પુરઃ સ્થતૈઃ ।
MSS@9957@2અપ્રાપ્તધારં ષે્ઠન ગચ્છેત્ પુચ્છમખુને િહ॥ ૯૯૫૭॥
MSS@9958@1કાષ્ઠપાષાણધાતનૂાં કૃ વા ભાવને સવેનમ્ ।
MSS@9958@2શ્રદ્ધયા ચ તથા સ દ્ધ તસ્ય િવ પ્રસાદતઃ॥ ૯૯૫૮॥
MSS@9958A@1કાષ્ઠમઙ્ગારતાં યા ત ભ મતાં ગાેમયાિદકમ્ ।
MSS@9958A@2વહ્નાૈ ક ણ સવુણ તુ સવુણા કષર્તાં વ્રજેત્॥
MSS@9959@1કાષ્ઠા ગ્ િનહર્રેચ્ચવૈ તથા કૂપાંશ્ચ ખાતયેત્ ।
MSS@9959@2સશંાેધયેત્ તથા કુપાન્ કૃતાન્ પવૂ પયાેઽ થ ભઃ॥ ૯૯૫૯॥
MSS@9960@1કાષ્ઠાદ ગ્ ર્યતે મ યમાનાદ્ ભૂ મ તાેયં ખ યમાના દદા ત ।
MSS@9960@2સાે સાહાનાં ના ત્યસા યં નરાણાં માગાર્ર ધાઃ સવર્યત્નાઃ ફલ ત॥ ૯૯૬૦॥
MSS@9960A@1કાષ્ઠાદ્યથા ગ્ પન્નઃ વાશ્રયં દહ ત ક્ષણાત્ ।
MSS@9960A@2ક્રાેધા ગ્ દહજ તદ્વત્ તમવે દહ ત ધ્રવુમ્॥
MSS@9961@1કાષ્ઠાનષુઙ્ગાત્ પિરવધર્માને ગ્ર પ્રતાપ વલને વદ યે ।
MSS@9961@2શ્રીકાતર્વીય પ્રસભં પત ત પ્રત્ય થ વીપતયઃ પતઙ્ગાઃ॥ ૯૯૬૧॥
MSS@9962@1કાષે્ઠઽશ્વકેશં સયં ય તત્ર બદ્ વા વરાિટકામ્ ।
MSS@9962@2હ તને ભ્રા યમાણાં ચ યાે હ ત સ ધનુધર્રઃ॥ ૯૯૬૨॥
MSS@9963@1કા સબું દ્ધઃ સભુટ ભવતાે બ્રૂિહ ચ્છા મ સ યક્ પ્રાતઃ ક દગૃ્
ભવ ત િવિપનં સ પ્રબુદ્ધિૈવહંગૈઃ ।
MSS@9963@2લાેકઃ ક મન્ પ્રથય ત મુદં, કા વદ યા ચ જૈત્રી પ્રાયાે લાેકે સ્થત મહ
સખંુ જ તનુા ક દશૃને॥ ૯૯૬૩॥
MSS@9964@1કા સં તઃ િકમપચારિનબ ધનેયં ક દૃ ગ્વધસ્ય તવ િક
ક્ષતમેતયે ત ।
MSS@9964@2પ્રશ્ને તુ ના મ કુશલઃ પ્ર તવક્તુમવે ખેદ તુ મે જનિન કાેઽ યયમવેમા તે
॥ ૯૯૬૪॥
MSS@9964A@1કાસશ્વાસ વરા ણર્શાેક ણાસ્ય પાકયુક્ ।
MSS@9964A@2ન ચ કુયાર્ ચ્છરાનેતે્રહૃ કણાર્મયવાનિપ॥
MSS@9965@1કાસાં ચદ્ ધવલ શ્ચરં િનવસતાં િવત્તપેરાસાં પનુર્ નીલાે વા કિપલાેઽથવા
વર ષાે રક્તાેઽથવા મેચકઃ ।
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MSS@9965@2ગ્રામીણૈરવધીિરતાેઽિપ શ થલસ્ક ધાેઽ યનૂ વર્શ્રવાઃ વા તે મે
પરત ત્રતુ દલતનુ ર્ગત્યર્યં કબુર્રઃ॥ ૯૯૬૫॥
MSS@9966@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥
MSS@9966@2કાસાં િહ નાપદાં હેતુર તલાેભા ધબુ દ્ધતા॥ ૯૯૬૬॥
MSS@9967@1કાસારશાે ષ ણ નવાેદયમાનમુગ્ધ- સદ્વ તકાિનવહદાિહિન દા ણેઽિપ ।
MSS@9967@2મ ય દનાે ણિકરણે પ્ર તપન્નસખ્ય- મેરં સખંુ જય ત
ચત્રચિરત્રમ જમ્॥ ૯૯૬૭॥
MSS@9968@1કાસારે પ દ્મનીઽયં મુકુલયુગમનત્ય તરં યત્ર હૃદ્યમ્ ય મન્
સદ્યઃસમુદ્યદ્ગ્રહપ તકરજવ્યા તઃ શ્લાઘનીયા ।
MSS@9968@2ત માદેતદ્ િવશષે તક લત મહ પ્રેક્ષ્ય સાક્ષાદુપેકં્ષ્ય વય
શાૈયચનાદાૈ ન ગમય સમયં વં વ્રજસ્ત્રીિહતજ્ઞઃ॥ ૯૯૬૮॥
MSS@9969@1કાસારેઽિપ પયઃ િપબ ત પ થકા ન ક્વાિપ વાિર વિય ક્ષાર વાદુદધેઃ
સમુદ્ર ઇ ત તે નામૈતદેવાે ચતમ્ ।
MSS@9969@2ન વેતાિન િનરથર્કાિન ભવતાે નામા યનથાર્ તરા ય ભાેિધજર્લિધઃ
પયાેિનિધ દિધવાર્રાંિનિધવાર્િરિધઃ॥ ૯૯૬૯॥
MSS@9970@1કાસારે મદમત્તવારણગણૈરાકુ ભમગ્ ં પયઃ પીતં
ય પ્રભવાે વી ચવલનવૈ્યાર્પ્તં સમ તં જગત્ ।
MSS@9970@2ત મન્નવે રવેઃ પ્રચ ડિકરણશ્રેણીિનપીતા ભ સ પ્રાપ્તાઃ પા થનખંપચાઃ
પ્ર તપદં મ યસ્થલીભૂમયઃ॥ ૯૯૭૦॥
MSS@9971@1કાસારેષુ સિર સુ સ ધષુુ તથા નીચષેુ નીરગ્રહં િધક્ તત્રાિપ શરાને તઃ
િકમપરં હેયં ભવને્ માિનનામ્ ।
MSS@9971@2ઇત્યાલાેચ્ય િવમુચ્ય ચાતકયવુા તષેુ હામાદરાદ્ ઉદ્ગ્રીવ તવ વાિરવાહ
કુ તે ધારાધરાલાેકનમ્॥ ૯૯૭૧॥
MSS@9971A@1કાસાયર્વયર્ ક લતા બુ હાવતંસ મુક્તાસમાનજલ બ દુતરઙ્ગરઙ્ગ ।
MSS@9971A@2િક ભષૂણં તવ બકૈબર્હુ ભઃ કુરાવર્ હંસિૈવના
કલરવનૈર્રદેવપૂજૈ્યઃ॥
MSS@9972@1કા સ વં વદ ચાૈયર્કાિર ણ કુતઃ, ક વ,ં પુરાેયા મકઃ િક બ્રષૂ,ે
મુ ષતાૈ સવુણર્કલશાૈ ભપૂસ્ય, કેન, વયા ।
MSS@9972@2કુત્ર તઃ, પ્રકટાૈ તવા ચલતટે, કુત્રે ત, તપ્ત યતામ્ ઇત્યુક્તે
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તવ લવીકુચયુગ વં પાતુ પીતા બરઃ॥ ૯૯૭૨॥
MSS@9973@1કાસી િવવજર્યેચ્ચાૈય િનદ્રાલુશ્ચમચાૈિરકામ્ ।
MSS@9973@2 જહ્વાલાૈલ્યં ચ રાેગાઢ ાે િવતું યાેઽત્ર વા છ ત॥ ૯૯૭૩॥
MSS@9974@1કાસે શ્વાસે તથા શાષેે મ દાગ્ ાૈ િવષમ વરે ।
MSS@9974@2પ્રમેહે મતૂ્રકૃચ્છ્ર ે ચ સવેયને્મધુિપ પલીમ્॥ ૯૯૭૪॥
MSS@9975@1કા સ્ત્રી ન પ્રણિયવશા કા િવલ સતયાે મનાેભવિવહીનાઃ ।
MSS@9975@2કાે ધમા િન પશમઃ િક સાખૈ્યં વ લભને રિહતાનામ્॥ ૯૯૭૫॥
MSS@9976@1કા વદ્ અવગુ ઠનવતી ના તપિરસુ્ફટશર રલાવ યા ।
MSS@9976@2મ યે તપાેધનાનાં િકસલય મવ પા ડુપત્રાણામ્॥ ૯૯૭૬॥
MSS@9977@1કાહમ મ ગુહા વ ક્ત પ્રશ્નેઽમુ મન્ િકમુત્તરમ્ ।
MSS@9977@2કથમુક્તં ન ના સ કદથર્ય સ યત્ સખે॥ ૯૯૭૭॥
MSS@9978@1કાહિનશમનુ ચ ત્યા સ સારાસારતા ન તુ પ્રમદા ।
MSS@9978@2કા પ્રેયસી િવધેયા ક ણા દા ક્ષ યમથ મતૈ્રી॥ ૯૯૭૮॥
MSS@9979@1કા િહ તુલામિધરાેહ ત ભજુગલતાયાઃ પ્રતાિનની વ યા ।
MSS@9979@2યા ખ ડતાિપ રદનૈર્ જનય ત વદને િવચક્ષણાં સષુમામ્॥ ૯૯૭૯॥
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