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Pranabharanam

પ્રાણાભરણં પ ડતરાજશ્રીજગન્નાથિવર ચતમ્

અથ પ ડતરાજશ્રીજગન્નાથિવર ચતં પ્રાણાભરણમ્ ।
ત કૃતયવૈ િટ પ યા સમેતમ્ ।
િવદ્વાંસાે વસધુાતલે પરવચઃશ્લાઘાસુ વાચયંમા
ભપૂાલાઃ કમલાિવલાસમિદરાને્મીલન્મદાઘૂ ણતાઃ ।
આસ્યે ઘાસ્ય ત કસ્ય લાસ્યમધનુા ધ યસ્ય કામાલસ-
વવાર્માધરમાધુર મધરય વાચાં િવલાસાે મમ॥ ૧॥
િવદ્વાંસ ઇત્યાિદ પ્રાયદશર્ના ભપ્રાયમેતત્ । તને સહૃદયનૈર્ મનાગિપ
િવમનાિયતવ્યમ્ । ભાવ વિનશ્ચાયમ્ । ઉત્તરાધર્પ્ર તપાદ્યાથાર્લ બનાયા
અેત પદ્યપ્રયાેગાનુભાવાયાઃ કિવગત ચ તાયાઃ પ્રાધા યનેા ભવ્યક્તેઃ ।
અનપુાત્તાેભયિન મત્તકાે વ્ય તરેકઃ સુ્ફટાેઽલંકારઃ । કામાલસ વં
વામાિવશષેમધરમાધુર પ્રકષર્કમ્॥
િવદ્રાણવૈ ગુણજ્ઞતા સમુિદતાે ભૂયાનસયૂાભરઃ
કાલાેઽયં ક લરાજગામ જગતીલાવ યકુ ક્ષભિરઃ ।
અેવં ભાવનયા મદ યકિવતે માનંૈ િકમાલ બસે
ગતુર્ ક્ષ તમ ડલે ચર મહ શ્રીકામ પેશ્વરઃ॥ ૨॥

કિવગતરાજિવષયકર તભાવ વિનશ્ચાયમ્ । ઇત ઊ વર્મયમવે આ
ચરમપદ્યમનવુતર્િય યતે । અસ્ય ચાત્ર માનૈાનુભાિવતાે વણર્નીયાલ બનાે
િનવદાે ગુણ ઇ ત પ્રેયાેલંકારા પદમ્ । અત્ર ચાચેતનાયાં કિવતાયાં
ચેતન વા યવસાયમૂલાસબં ધે સબં ધા ત્મકા તશયાે ક્તિવવ ક્ષતા ।
તને ભાવનામાનૈિનવદાનાં સબંાેધનસ્ય ચ નાનપુપ ત્તઃ॥
પાર દ્રાણાં ઘુર ણૈરવિનતલગુહાગભર્તઃ સ પતદ્ ભઃ
વાપભ્રંશાપરાધપ્રચ લતનયનપ્રા તમાક યર્માનઃ ।
વ પ્રસ્થાના ત દ્ય પ્રલયજલધર વાનિધક્કારધીરાે
ઘ્ ષ્ટક્ષીરાેદતીરાે જગ ત િવજયતે દુ દુ ભદ્વ દ્વનાદઃ॥ ૩॥
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અત્ર રા લ બનસ્ય તાદશૃનાદશ્રવણાેદ્દ િપતસ્ય
નયનપ્રચલનાનુભાિવતસ્ય ગિરગુહાગભા પતના ભવ્યક્તનેામષણ
સચંાિરણા પિરપાે ષતસ્ય પાર દ્રગતાે સાહસ્યસ્થાિયનાે
રાજિવષયકર તભાવાઙ્ગ વાદ્રસાલંકાર વમ્ । યદાહુઃ - ’પ્રધાનેઽ યત્ર
વાક્યાથ યત્રાઙ્ગં તુ રસાદયઃ । કાવ્યે ત મન્નલંકારાે રસાિદિર ત મે
મ તઃ॥’ ઇ ત । તીયચતુથર્ચરણયાે તુ સુ્ફટાવવે વ્ય તરેકા તશયાૈ ।
ઘ્ ષ્ટાશ દેન તાદશૃનાદાે વેલાચલપ્ર તબદ્ધ વાદગ્રે ન ગતઃ ।
અ યથા લાેકાલાેકાચલમિપ શિેદ ત ગ યતે । અેવ ષ્ટે ત નાેક્તમ્ ।
તથા સ ત શૈ થલ્યપ્રત્યયાપત્તેઃ॥
િક બ્રૂમ તવ વીરતાં વયમમી ય મ ધરાખ ડલ
ક્ર ડાકુ ડ લતભ્રુ શાેણનયનં દાેમર્ ડલં પ ય ત ।
મા ણક્યાવ લકા તદ તુરતરૈભૂર્ષાસહસ્રાે કરૈ-
િવ યાર યગુહાગ્ હાવિન હા ત કાલમુ લા સતાઃ॥ ૪॥
અત્ર િવ યાર યગતાનાં ગુહાગ્ હાણામવિન હાં ચ િવ યગતાનાં
ગુહાગ્ હાણામર યગતાનામવિન હાણાં વા ભષૂણને કાયણાપ્ર તુતને
વદિરનાર ણાં વનગરા ણ પિરત્યજ્ય િન શ ગુહાગ્ હેષુ ત તલષેુ ચ
િવ યસ્ય સકલાભરણાિન કૃતશયનાનાં પ્રાત વદાગમનસભં્રમેણ
ત કમર્કં િવ મરણં ભારવશા પિરત્યાગાે વા પ્ર તુતાે ગ યત
ઇત્યપ્ર તુતપ્રશસંા । કાયર્સ્ય યથાકથં ચ પ્ર તુત વે તુ
પયાર્યાેક્તમલંકારઃ॥
માહા યસ્ય પરાેઽવિધિનજગ્ હં ગ ભીરતાયાઃ િપતા
રત્નાનામહમેક અેવ ભવુને કાે વાપરાે માદશૃઃ ।
ઇત્યેવં પિર ચ ત્ય મા મ સહસા ગવાર્ ધકારં ગમાે
દુગ્ધા ધે ભવતા સમાે િવજયતે શ્રીપ્રાણનારાયણઃ॥ ૫॥
અત્રાપેમાનસ્ય ગુણિવશષેપ્રયુક્તસાદૃ યાભાવિનબ ધનમુ કષ
પિરહતુ વ યર્માનસાદૃ યાત્મકઃ પ્રતીપાલંકારભેદઃ । સ ચાપેમાિવશષે
ઇત્યેકે । િવ ચ્છ ત્તવૈલક્ષ યાદ તિરક્ત અેવેત્યપરે॥
ત વાે જન્મ સતાંશશુખેરતનજુ્યાે નાિનમગ્ ાત્મનાે
દુગ્ધા ભાેિનિધમુગ્ધવી ચવલયૈઃ સાકં પિરક્ર ડનમ્ ।
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સવંાસઃ સરુલાેક સ ધપુુ લને વાદઃ સધુાંશાેઃ કરૈઃ
ક માન્નાે વ લમાનમ ચતુતમાં દેવ વદ યં યશઃ॥ ૬॥
અત્ર યશ સ ધવલતા તશય તદ્ધ મસબં ધપ્રયુક્ત વને ક થત
ઇ ત સમસ્ય િવષયઃ । અંશકૃુતશ્ચ દ્રે ત કૃતશ્ચ ભગવ ત
ભગવ કૃતશ્ચ રાજનીત્યેવમુત્તરાેત્તરમપુચીયમાનાે રાજગત ઉ કષર્ઃ
પ્રતીયત ઇ ત સારિવષયઃ॥
આબધ્નાસ્યલકાિન્નરસ્ય સતમાં ચાેલં રસાકાઙ્ક્ષયા
લઙ્કાયાવશતાં તનાે ષ કુ ષે જઙ્ઘાલલાટક્ષતમ્ ।
પ્રત્યઙ્ગં પિરમદર્િનદર્યમહાે ચેતઃ સમાલ બસે
વામાનાં િવષયે પે દ્ર ભવતઃ પ્રાગ યમદ્ભુતમ્॥ ૭॥
અત્ર પ્રકૃ તધ મગતયાેઃ પ્રકૃતાપ્રકૃતયાેઃ પ્રકૃતયાેરેવ વા
ત્તા તયાેઃ શ્લષેઃ । સ ચ ષટ્સુ સ્થલષેુ શ દનાના વિનબ ધનાે
દ્વયાેશ્ચાથર્નાના વિનબ ધનઃ । દ્વાવ યેતાૈ શ દાલંકારાિવ ત
પ્રા ચઃ ।આદ્યાે જતુકાષ્ઠ યાયને શ દશ્લષેણાચ્છ દાલંકારઃ,
દ્વતીય વેક તગતફલદ્વય યાયનેાથર્શ્લષેણાદથાર્લંકાર ઇ ત
નવ્યાઃ॥
દેવ વાં પિરતઃ તવ તુ કવયાે લાેભને િક તાવતા
તવ્ય વં ભિવતા સ યસ્ય ત ણશ્ચાપપ્રતાપાેઽિનશમ્ ।
ક્રાેડા તઃ કુ તેતરાં વસમુતીમાશાઃ સમા લઙ્ગ ત
દ્યાં ચુ બત્યમરાવતી ચ સહસા ગચ્છત્યગ યામિપ॥ ૮॥
અત્ર પ્રતાપગતઃ થવ્યાિદસબં ધાે
લઙ્ગિવશષેાવ ચ્છન્નતત્ત સાધારણિવશષેણા ભવ્યક્તકામુક ત્તા તા ભન્નતયા
સ્થત ઇ ત સમાસાે ક્તઃ કાયર્ પધમર્પ્રયુક્તશદુ્ધસાધાર યને
િવશષેણસા યમાલ બ્ય પ્ર ત્તા । સા ચ િન દાે થાપક વાદદ્વ્યાજ તુતાૈ
ગુણઃ॥
લાેકાનાં િવપદં ધનુાે ષ કુ ષે સ પ ત્તમત્યુ કટા-
મત્ય પેતરજ પતજૈર્ડિધયાં ભપૂાલ મા ગા મદમ્ ।
ય ક ત તવ વ લભા લઘુતરબ્રહ્મા ડભા ડાેદરે
િપ ડીકૃત્ય મહાેન્નતામિપ તનું કષ્ટેન હા વતર્તે॥ ૯॥
અત્રાિપ પ્રાગ્વત્ । પરં
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વાધારાધેયા યતરિવ ત વ સ દ્ધફલકા યતર યનૂ વક પના સાિધકાલંકારાેઽિપ
તસ્યાં ગુણઃ॥
ક્ષાેણી ં શાસ ત મ યપુદ્રવલવઃ કસ્યાિપ ન સ્યાિદ ત
પ્રાૈઢં વ્યાહરતાે વચ તવ કથં દેવ પ્રતીમાે વયમ્ ।
પ્રત્યકં્ષ ભવતાે િવપક્ષિનવહૈદ્યાર્મુ પતદ્ ભઃ કુ્રધા
યદ્યુ મ કુલકાેિટમૂલપુ ષાે િન ભદ્યતે ભાસ્કરઃ॥ ૧૦॥
ઇહ વિધકસમાસાે ક્ત યામના લઙ્ ગતવૈ સા [વ્યાજ તુ તઃ]॥
આ વાદેન રસાે રસને કિવતા કાવ્યને વણી તયા
લાેકા તઃકરણાનુરાગર સકઃ સ યઃ સભા ચામનુા ।
દાિરદ્ર્યાનલદહ્યમાનજગતીપીયષૂધારાધર
ક્ષાેણીનાથ તથા ભવાંશ્ચ ભવતા ભૂમ ડલં ભાસતે॥ ૧૧॥
માલાદ પકમેતિદ ત પ્રા ચઃ । દ પકસ્ય સાદૃ યમૂલકતાિનયમાન્ન
માલાદ પકમિપ વેકાવલીભેદ ઇ ત તુ વયમ્॥
અ લાય યદરા તકૈરવકુલા ય લા સષુઃ સ વરં
દૈ ય વા તકદ બકાિન પિરતાે નેશુ તમાં તામસાઃ ।
સન્માગાર્ઃ પ્રસર ત સાધનુ લના યુ લાસમાત વતે
તન્મ યે ભવતઃ પ્રતાપતપનાે દેવ પ્રભાતાને્મખુઃ॥ ૧૨॥
ઇહ પકિન પાિદત લઙ્ગકમનુમાનં િન મત્તિવરહાદુ પે્રક્ષાયા
અયાેગાદ્વાચકમનુ મ તપરમ્॥
ઉિ ક્ષપ્તાઃ કબર ભરં િવવ લતાઃ પાશ્વર્દ્વયં યકૃ્કતાઃ
પાદા ભાજેયુગં ષા પિરહૃતા દૂરેણ ચેલા ચલમ્ ।
ગ્ હ્ણ ત વરયા ભવ પ્ર તભટ માપાલવામભ્રવુાં
યા તીનાં ગહનષેુ ક ટક ચતાઃ કે કે ન ભૂમી હાઃ॥ ૧૩॥
અત્ર ક ટક ચત વને કબર ગ્રહણાદેઃ સકં ણર્ વા કાયર્ધમાર્ તરા
સકં ણર્શદુ્ધસાધાર યને િવશષેણસા યમાલ બ્ય પ્ર ત્તા સમાસાે ક્તઃ॥
દૃ ષ્ટઃ સં તમઙ્ગલા બુધમયી દેવ વદ યા સભા
કાવ્યસ્યાશ્રયભૂતમાસ્યમ ણાધારાેઽધરઃ સુ દરઃ ।
ક્રાેધ તેઽશિનમૂ દારિધષણ વા તં તુ સાેમા પદં
રાજન્નનૂમનનૂિવક્રમ ભવા સવર્ગ્રહાલ બનમ્॥ ૧૪॥

4 sanskritdocuments.org



પ્રાણાભરણં પ ડતરાજશ્રીજગન્નાથિવર ચતમ્

અત્રાે પે્રક્ષ્યમાનસવર્ગ્રહાલ બન વસ્ય સમાનાિધકરણષેુ ધમષુ
તત્તદ્ગ્રહા શ્રતાઙ્ગક વષેુ િવશષેણીભૂતૈ તત્તદ્ગ્રહૈઃ સહ
િવષયસ્ય રાજ્ઞાે કલ્યાણાશ્રય વાિદષુ િવશષેણાનાં કલ્યાણાદ નાં
શ્લષેેણાભેદસ પાદનદ્વારા તાદશૃધમર્સાધારણતાસ પત્તાૈ
તિન્ન મત્તકાે પે્રક્ષા સ દ્ધઃ॥
ષ્ટઃ ષ્ટભવુા પુરા િકલ પિરત્રાતું જગન્મ ડલં
વં ચ ડાતપિનદર્યં તપ સ ય વાલાજટાલૈઃ કરૈઃ ।
સરં ભા ણલાેચનાે રણભુિવ પ્રસ્થાતુકામાેઽધનુા
નીમાે ભવતા ન હ ત િવિદતઃ શ્રીકામ પેશ્વરઃ॥ ૧૫॥

અત્ર રાજવણર્નાઙ્ગ વને રવેભર્યાે પાદને વ યર્ વને પ્ર તુતે
સાક્ષાત્તદનનુગુણ વનેાપ્ર તુતને પ્રસ્થાનને સાક્ષાત્તદનુગુણં
િરપુક ર્કં સયૂર્મ ડલભેદનં કાય ગ યતે॥
આયાતા કમલાસનસ્ય ભવનાદ્દ્રષંુ્ટ િત્રલાેક તલં
ગીવાર્ણષેુ િદનાિન કાિન ચદહાે ની વા પનુઃ કાૈતુકાત્ ।
ભ્રા વા ભવૂલયે મહાકિવકુલાપેાસ્યા તવાસ્યા બુજે
રાજ સ પ્ર ત સત્યધામિન ગરાં દેવી સખંુ વતર્તે॥ ૧૬॥
અત્રૈકસ્યાધેયસ્યાનેકાધારસબં ધા પયાર્યઃ । તત્ર
પ્રથમચરણગતમિધકરણમાથર્િવશ્લષેાવિધકપ ચ યા
િવશ્લષેસ્યાપેશ્લષેાપેક્ષ વનેાપૈશ્લે ષકાિધકરણસ્યાકે્ષપગ ય વાત્ ।
સત્યધામની ત શ્લષે ભ ત્તકાભેદા યવસાનને મખુસ્ય સત્યલાેકતા સદ્ધાૈ
સખુવતર્ન સ દ્ધઃ॥
િવદ્વદૈ્દ યતમ સ્ત્રમૂ તરથવા વૈર દ્રવંશાટવી-
દાવા ગ્ ઃ િકમહાે મહાે વલયશઃશીતાંશદુુગ્ધા બુિધઃ ।
િક વાનઙ્ગભજંુગદષ્ટવિનતા વાતુરેવં ણાં
કેષામષે નરાિધપાે ન જનયત્ય પેતરાઃ ક પનાઃ॥ ૧૭॥
અત્ર કાેટ નામારાપેા તરમૂલક વા પર પિરતસશંયઃ સ ચાહાયર્ઃ, મૂલારાપેસ્ય
તથા વાત્ । કવાિવવ કિવિનબદ્ધપ્રમાત્ર તરેઽ યાહાયર્બુદ્ધરેિવરાેધાત્॥
નદ ત મદદ તનઃ પિરલસ ત વા જવ્ર ઃ
પઠ ત બ દાવલીમિહતમ દરે બ દનઃ ।
ઇદં તદવિધ પ્રભાે યદવિધ પ્ર દ્ધા ન તે
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યુગા તદહનાપેમા નયનકાેણશાેણદુ્ય તઃ॥ ૧૮॥
અત્ર મખુ્યાથર્સ્ય રાજિવષયાયાઃ કિવરતે પકારકસ્ય યદૈવ તવ
કાપેાેદય તદૈવ તવ િરપૂણાં સ પદાે ભ મસાદ્ભિવ ય તી ત વ તનુ
ઉપકાિરકા નયનકાેણશાેણદુ્યતેયુર્ગા તદહનાપેમા॥
મિય વદુપમાિવધાૈ વસમુતીશ વાચયંમે
ન વણર્ય ત મામયં કિવિર ત કુ્રધં મા કૃથાઃ ।
ચરાચર મદં જગ જનયતાે િવધેમાર્નસે
પદં ન િવદધેતરાં તવ સમાે દ્વતીયાે નરઃ॥ ૧૯॥
અત્ર વ સમાેઽ યાે ના તી ત પ્રત્યયાદુપમાનલુપ્તાપેમા વ્યઙ્ગ્યે ત પ્રા ચઃ ।
સવર્થવૈ સા યસ્યાપ્ર તષ્ઠાનાન્નેયમપુમા । અ યથા વ્ય તરેકસ્યાિપ
ત વાપત્તેઃ । ’ઢંુઢાે લ તાે મિરસ સ કંટકક લઆઇં કેઅૈવણાઇમ્ ।
માલ.ઇકુસમુસિરચ્છં ભમર ભમંતાે ણ પાવે સ॥’ ઇત્યત્ર તુ ન
પ્રા સ્યસીત્યુ વા ક્વ ચ વદગાેચરે સ્થલે ભિવ યતી ત પ્રતીતેઃ
સાદૃ યપ્ર તષ્ઠાના લુપ્તાપેમા તુ । ત માદસમાલંકાર અેવાય મ ત તુ નવ્યાઃ॥
ભજુભ્ર મતપિટ્ટશાેદ્દ લતદપૃ્તદ તાવલં
ભવ તમિરમ ડલક્રથન પ યતઃ સગંરે ।
કરાલકુ લશાહ તસુ્ફટિવ ભન્નિવ યાચલાે
ન કસ્ય હૃદયં ઝિટત્યિધ રાેહ જ ભાિહતઃ॥ ૨૦॥
અત્ર મરણાલંકારઃ પરંતુ લક્ષ્યઃ॥
યમઃ પ્ર તમહી તાં હુતવહાેઽ સ તન્ની તાં
સતાં ખલુ યુિધ ષ્ઠરાે ધનપ તધર્નાકાિઙ્ક્ષણામ્ ।
ગ્ હં શરણ મચ્છતાં કુ લશકાેિટ ભિન મતં
વમેક ઇહ ભૂતલે બહુિવધાે િવધાત્રા કૃતઃ॥ ૨૧॥
અત્ર કિવના યમ વાિદના પેણ રાજ્ઞાે પવતઃ કરણાદૂ્રપકેણ
િવપક્ષભપૂાલાદ નામેત મન્નાગતે યમ વાિદના ભ્રા તેરિપ સભંવાદ્ભ્રા તમતા
તૈરેવાનેકૈગ્રર્હી ભરનેકૈધર્મ લખેનાદુ લખેિવશષેેણ ચ સહ
સકં ણાઽિપ સબં ધષ ઠ્ય તભેદપ્રયુક્તવ યાર્નેકિવધ વક ઉ લખેઃ॥
દ્વનતે્ર ઇવ વાસવાે મતકરાે િવવ વાિનવ
દ્વતીય ઇવ ચ દ્રમાઃ શ્રતવપુમર્નાેભૂિરવ ।
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નરાકૃ તિરવા બુિધગુર્ િરવ ક્ષમામાગતાે
નુતાે િન ખલભૂસરૈુજર્ય ત કામ પેશ્વરઃ॥ ૨૨॥
અત્ર રાજગતાનાં દ્વનતે્ર વાદ નાં વાસવાિદતાદા યિવરાેિધનાં િવરાેધિનવતર્નાય
િવષિયષુ વાસવાિદ વારાપેેણ સાધારણીકરણાત્તિન્ન મત્તકાે પે્રક્ષા ।
સા ચેહ માલા પા । ન ચાત્રાપેમા શક્ય પણા ।
દ્વનતે્ર વાદ્યુક્તેિન પ્રયાજેનક વાપત્તેઃ । ન ચાપેમાિન પાદકં તષેાં
સાધાર યં તદભાવેઽિપ પરમૈશ્વયાર્િદ ભઃ પ્રતીયમાનૈ તસ્યા િન પત્તેઃ ।
અસુ દર વનેાપેમાિન પાદકતયા કવેરન ભપ્રેત વાચ્ચ । અેવં દ્વતીયાદ નાં
ચ દ્રાિદ વારાપેાેઽ યપુમાયાં સત્યામનથર્ક અેવ સ્યાત્॥
દ નવ્રાતે દયાદ્રાર્ િન ખલિરપુકુલે િનદર્યા િક ચ દ્વ
કાવ્યાલાપષેુ તકર્પ્ર તવચનિવધાૈ કકર્શ વં દધાના ।
લુ ધા ધમ વલુ ધા વસિુન પરિવપદ્દશર્ને કાંિદશીકા
રાજન્નાજન્મર ય સુ્ફર ત બહુિવધા તાવક ચત્ત ત્તઃ॥ ૨૩॥
અત્ર િવષયાનેક વપ્રયુક્ત ચત્ત ત્તેરનેકિવધ વ મત્યુ લખેઃ । તત્ર
ચ તદ ય ચત્ત ત્ત વનેૈક વા યવસાનં ત ત્રમ્॥
દેવાઃ કે પવૂર્દેવાઃ સ મ ત મમ નરઃ સ ત કે વા પુર તા-
દેવ જ પ ત તાવ પ્ર તભટ તનાવ તનઃ ક્ષત્રવીરાઃ ।
યાવન્નાયા ત રાજન્નયનિવષયતામ તકત્રા સમૂત-
મુર્ગ્ધાિરપ્રાણદુગ્ધાશનમ ણ ચ વ કૃપાણાે ભજંુગઃ॥ ૨૪॥
અત્ર શદુ્ધપર પિરત પકમ્॥
પ્રાચીસં યાસમુદ્યન્મિહમિદનમણેમાર્નમા ણક્યકા ત-
વાર્લામાલા કરાલા કવ લતજગતઃ ક્રાેધકાલાનલસ્ય ।
આશાકા તાપદા ભાે હતલિવગલન્મ જુલાક્ષારસાભા
સા ભા ત ક્ષાે ણશાેભાકરણ તવ દશૃાેઃ સગંરે શાે ણમશ્રીઃ॥ ૨૫॥
અત્રાિપ તદેવ પરંતુ માલાત્મકમ્॥
વાં સુ દર િનવહિનષુ્ઠરધૈયર્ગવર્-
િનવાર્સનૈકર સકં સમરે િનર ક્ષ્ય ।
કા વા િરપુ ક્ષ ત તાં બત રાજલ મીઃ
વા મવ્રત વમપિર ખ લતં બભાર॥ ૨૬॥
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અત્ર શત્રૂણાં રાજ્યલ મી વાં પ્રાપ્તે ત િવવ ક્ષતાેઽથર્ઃ
પા તવ્રત્ય ખ લત પેણા ભિહત ઇ ત પયાર્યાેક્તમ્ । તચ્ચ રાજ્યલ યા
નાિયકા વ સદ્ યથ સમાસાે ક્તમપેક્ષત ઇ ત સા તત્ર ગુણઃ॥
નાસત્યયાેગાે વચનષેુ ક તા તથાજુર્નઃ કમર્ ણ ચાિપ ધમર્ઃ ।
ચત્તે જગ પ્રાણભવાે યદા તે વશવંદા તે િકમુ પા ડુપતુ્રાઃ॥ ૨૭॥
અત્ર પા ડુપતુ્રષેુ િવષયષેુ રાજવશવંદતાદા યાે પે્રક્ષાયાં
રા શ્રત વ પાે િવષિયધમર્ઃ શ્લષેેણ િવષયાણાં તદા શ્રતાનાં
ચાસત્યાભાવશકુ્લગનુપુ યપરમેશ્વરાણામભેદસ પાદનદ્વારા
િવષયસાધારણીકૃતઃ॥
મ થાચલભ્રમણવેઘવશવંદા યે
દુગ્ધા બુધે દપતન્નણવઃ સધુાયાઃ ।
તૈરેકતામપુગતૈિવિવધાષૈધી ભ-
ધાર્તા સસજર્ તવ દેવ દયાદગૃ તાન્॥ ૨૮॥
અત્ર દગૃ તષેુ ન કેવલં સં વક વાદયાેઽ તમાત્રગુણ અેવ
કવેબુર્બાેધિય ષતા અિપ તુ િન ખલજનવશીકાર વાદયાેઽ યેઽપી ત
સધુાકણે વાષેધીસસંગાઽ તશયાથર્મપુાત્તઃ॥
કેશવૈર્ધનૂામથ સવર્કાષેૈઃ પ્રાણૈશ્ચ સાકં પ્ર તભપૂતીનામ્ ।
વયા રણે િન ક ણને ગાઢં ચાપસ્ય વા ચકૃષે જવને॥ ૨૯॥
અત્ર ચાપકષર્ણકાયાર્ણાનાં કેશાકષર્ણાદ નાં
પાવૈાર્પયર્િવપયર્યાત્મના તશયનેાનપુ્રા ણતા સહાે ક્તઃ॥
મહે દ્રતુલં્ય કવયાે ભવ તં વદ તુ િક તાિનહ વારયામઃ ।
ભવા સહસ્રૈઃ સમપુાસ્યમાનઃ કથં સમાન સ્ત્રદશાિધપેન॥ ૩૦॥
અત્ર શ્લષેાે થાિપતિત્રદશ વસખં્યામાદાય વ્ય તરેક ઉપાત્તાેભયિન મત્તકઃ॥
સ તુ વષર્તુ વાિર વાિરદ વમુદારાશય રત્નવષર્ણઃ ।
સ કુહૂરજનીમલીમસ વ મહા તબર્િહરેવ િનમર્લઃ॥ ૩૧॥
અત્રાિપ સ અેવ પરં તુ શ્લષેાેઽત્રાનુ થાપકાે િન ષ યમાનં સા યં ચ ન
શા દ મ ત િવશષેઃ॥
મકરપ્ર તમૈમર્હાભટૈઃ કિવભી રત્નિનભૈઃ સમ વતઃ ।
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કિવતા તક તચ દ્રયાે વ મહાવે રમણા સ ભાજનમ્॥ ૩૩॥
અત્ર રાજ્ઞાે જલ યપુમાયાઃ
શ દેના ભધાનેઽ યઙ્ગાપેમા ભરાકે્ષપાદેકદેશિવવ ત યપુમા તનેાેત્તરાધર્
ઉપ મતસમાસ અેવ । િવશષેણસમાસવેદ્યસ્ય તાદા યસ્ય પ્રકૃતેઽનપુયાેગાત્
॥
પુરઃ પુર તાદિરભપૂતીનાં ભવ ત ભવૂ લભ ભ મશષેાઃ ।
અન તરં તે ભ્રુકુટ િવટઙ્કા પત ત રાષેાનલિવસુ્ફ લઙ્ગાઃ॥ ૩૪॥
અત્ર પ્રયાજેકા તશયકૃતઃ પ્રયાજે્યશૈ યા તશયાે ગ યઃ ।
કાયર્કારણપાવૈાર્પયર્િવપયર્ય પા ચેયમ તશયાે ક્તઃ॥
ભવુનિત્રતયેઽિપ માનવૈઃ પિરપૂણ િવબુધૈશ્ચ દાનવૈઃ ।
ન ભિવ ય ત ના ત નાભવ પ ય તે ભજતે તુલા પદમ્॥ ૩૫॥
અત્રાપેમાનલુપ્તાપેમે ત પ્રા ચઃ । અસમાખ્યમલંકારા તર મ ત તુ વયમ્॥
પીયષૂયષૂક પામ પામિપ તે ગરં િનપીતવતામ્ ।
તાષેાય ક પતે નાે યાષેાધર બ બમધુિરમાેદ્રકેઃ॥ ૩૬॥
અત્ર સબં ધેઽ યસબં ધ ઇત્ય તશયાે ક્તભેદઃ ।
ઉપમેયાપેમાનિવશષેણા યામ પ વાેિદ્રક્ત વા યામ પયાિપ સહ ભૂયાનિપ
મધુિરમા સા યં કતુ યત્રાનીશ તત્ર િક વાચ્યં ભૂયસ્યે ત વૈલક્ષ યાત્મા
વ્ય તરેકશ્ચ॥
ભાસય ત વ્યાેમસ્થા જગદ ખલં કુમુિદનીિવકાસય ત ।
ક ત તવ ધર ણગતા સગરસતુાયાસમફલતાં નયતે॥ ૩૭॥
અત્ર વ્યજમાનચ દ્રકા પકસકં ણર્ ઉ લખે વિનઃ॥
ભાગ્યને સહ િરપૂણામુ ત્તષ્ઠ સ િવષ્ટરા કૃધાિવષ્ટઃ ।
સહસવૈ પત સ તષેુ ક્ષ તશાસન ત્યુના સાકમ્॥ ૩૮॥
’કેશવૈર્ધનૂામ્’ ઇત્યત્ર કમર્ણઃ સહાે ક્તઃ । ઇહ તુ કતુર્િર ત િવશષેઃ॥
વિય પાકશાસનસમે શાસ ત સકલં વસુધંરાવલયમ્ ।
િવિપને વૈિરવધનૂાં વષર્ ત િવલાેચનાિન ચ િદનાિન॥ ૩૯॥
અત્ર વષર્વદાચર તીત્યાચાર ક્વબ તને શ્લષેાચ્છ્લષેમૂ લકા તુલ્યયાે ગતા ।
િરપુકા મનીવણર્નિવષય વનેાપેમાનાપેમેયયાેદ્વર્યાેરિપ પ્રકૃત વાત્॥
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અિહતાપકરણભષેજ નરનાથ ભવા કર સ્થતાે યસ્ય ।
તસ્ય કુતાેઽિહભયં સ્યાદ ખલામિપ મેિદની ં ચરતઃ॥ ૪૦॥
અત્ર શ્લષેિનવેિદતસ્ય સપર્ભયાભાવસ્યાપેપાદકતયાપેાત્તસ્ય
રાજિન ભષેજતાદા યારાપેસ્યા યપુપાદકતયા સ્થતં રાજસબં ધિન
દ્વષદપકરણ પે ધમ શ્લષેિનવેિદતસપર્તાપકરણતાદા ય મ ત
પ્રથમચરણે શ્લષ્ટપર પિરત પકં તીયે તુ શ્લષે અેવ ।
કુવલયલ મી ં હરતે તવ ક ત તત્ર િક ચત્રમ્ ।
ય માિન્નદાનમસ્યા લાેકનમસ્યાઙ્ ઘ્રપઙ્ક ે િહ ભવાન્॥ ૪૧॥
અત્રાે પાદકસમાનગુણ વાદુ પાદ્યસ્યાે પાદકસસંગાર્નુ પઃ સમાલંકારિવશષેઃ ।
શ્લષેશ્ચા મ ગુણઃ॥
દષૃ્ટઃ સદ સ ચેદુગ્રાશ્ચ દ્રચ દનચ દ્રકાઃ ।
અથ વં સગંરે સાૈ યાઃ શષેકાલાનલાસયઃ॥ ૪૨॥
અત્ર દષૃ્ટઃ સદસી ત વાક્યે વ મત્યસ્યાપકષર્ણાત્, અથ વં સગંર
ઇત્યત્ર ચ વ મત્યસ્યાનવુતર્નાદ્વાક્યયાેઃ પદિવિનમયાત્માલંકારઃ
પવૂાર્ધ । ઉત્તરાધ પ્રકૃતાનેકધમર્સબં ધાત્તુલ્યયાે ગતા ।
ઉપમેયસ્યાે કૃષ્ટગુણ વ સદ્ધય ઉપમાનસ્ય
ત દ્વ દ્ધગુણક પનાત્મકેનાલંકારા તરેણ શબ લતા॥
અપારે ખલુ સસંારે િવિધનૈકાેઽજુર્નઃ કૃતઃ ।
ક ત્યાર્ િનમર્લયા ભપૂ વયા સવઽજુર્નાઃ કૃતાઃ॥ ૪૩॥
ઇહ શ્લષેમૂલાે વ્ય તરેકઃ॥
દધી ચબ લકણષુ િહમહેમાચલા ધષુ ।
અદા વમધૈય ચ દષૃ્ટે ભવ ત ભાસતે॥ ૪૪॥
અત્રાિપ સવૈ તથાિવધા । યથાસખં્યસકંર તુ િવશષેઃ॥
શાસ ત વિય હે રાજન્નખ ડાવિનમ ડલમ્ ।
ન મનાગિપ િન શ્ચ તે મ ડલે શત્રુ મ ત્રયાેઃ॥ ૪૫॥
ઇહાિપ તુલ્યયાે ગતા મ ત્રશ દશ્લષેાે થાિપતા વ્યાજ તુ તશ્ચ॥
ભાનુર ગ્ યર્માે વાયં બ લઃ કણાઽથવા શ બઃ ।
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પ્રત્ય થનાેઽ થનશ્ચે થં વિય યા ત િવક પનામ્॥ ૪૬॥
ઇહ તુ સશંય ઉ લખેા લઙ્ ગતઃ॥
કમલાવાસકાસારઃ ક્ષમા તફણીશ્વરઃ ।
ભવા કુવલયસ્યે દુરાન દય ત માનવાન્॥ ૪૭॥
ઇહ શ્લષ્ટપર પિરતં પકં માલા પમ્॥
ગગને ચ દ્રકાય તે િહમાય તે િહમાચલે ।
થવ્યાં સાગરાય તે ભપૂાલ તવ ક તર્યઃ॥ ૪૮॥

ઇહ માલાપેમા લઙ્ ગત ઉ લખેઃ॥
ગતાં હરયન્મ યે ક્ષતાં ચ પટ રયન્ ।
નક્ષત્રતાં મહીપાનાં વ મ દવ સ ભપૂતે॥ ૪૯॥
ઇહ શદુ્ધપર પિરતા માલા પાપેમા ।આચાર ક્વબ તાચ્છતિર પા ણ ।
તિઙ ચૈકમ્ [ઇ દવ સ]॥
મ યે સધુાસ દુરસ્ય સતામયગ્ હાેદરે ।
પૂણ દુિવષ્ટરે દેવ સ્થાતું યાેગ્યા તવાેક્તયઃ॥ ૫૦॥
અત્ર ત્રયાણાં સધુાસમુદ્રાદ નાં િવશષેણિવશે યભાવને મધુિરમ ણ
પરાં કાષ્ઠામિધ ઢે વદ યાે ક્તપદસબં ધાે યુક્તાે ન તુ િવશક લત
ઇત્ય તશાયકાસ દ્વશષેણિનબ ધનઃ પ્રાૈઢાે ક્તઃ॥
અ તલહર ચ દ્રજ્યાે નારમાવદના બુ -

યધિરતવતાે િનમર્યાર્દપ્રસાદમહા બુધેઃ ।
ઉભયવદયં દેવ વત્તઃ કથં પરમાે બણઃ
પ્રલયદહન વાલા લાકુલાે મહસાં ગણઃ॥ ૫૧॥
અત્ર કારણગુણિવ દ્ધ વગુણસ્ય કાયર્સ્યાે પત્તેિવષમાલંકારઃ ।
અ તલહયાર્દ નાં ત્રયાણામધર કરણાત્મના વ્ય તરેકેણ
સં વક વપરમશીતલ વિવશદુ્ધ વસાૈ દયાર્ણામ તશયાે ગ યતે ।
અેવમષેુ પદે્યષુ સભંવ તાેઽ ય યેઽલંકારાઃ સુ્ફટ વાન્ન િવવે ચતાઃ ।
સહૃદયાનાં પ્રીત્યાવ યકં િક ચદ્વ્યાખ્યાતમ યત્તુ તૈરેવાે લાસનીય મત્યલં
પ લિવતને॥
તૈલઙ્ગા વયમઙ્ગલાલયમહાલ મીદયાલ લતઃ
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શ્રીમ પેરમભટ્ટસનૂુરિનશં િવદ્વ લલાટંતપઃ ।
સતંુષ્ટઃ કમતાિધપસ્ય કિવતામાક યર્ તદ્વણર્નં
શ્રીમ પ ડતરાજપ ડતજગન્નાથાે વ્યધાસીિદદમ્॥ ૫૨॥
દાેદર્ ડદ્વયકુ ડલીકૃતલસ કાેદ ડાચ ડાશગુ-
વ તાેદ્દ ડિવપક્ષમ ડલ મહ વાં વીક્ષ્ય મ યેરણમ્ ।
વ ગદ્ગા ડવમુક્તકા ડવલય વાલાવલીતા ડવ-
ભ્ર ય ખા ડવ ષ્ટપા ડવમહાે કાે ન ક્ષતીશઃ મરેત્॥ ૫૩॥
અત્ર મરણાલંકારઃ । ભાવ ઇ ત તુ ન ભ્રા મતવ્યમ્ ।
સાદૃ યમૂલક વાતન્મૂલક વા યાં ભાવ વાલંકાર વયાેિરહ વ્યવ સ્થતેઃ
શ દવેદ્ય વાચ્ચ॥
ઇ ત પ ડતરાજશ્રીજગન્નાથિવર ચતં પ્રાણાભરણં ત કૃતયવૈ િટ પ યા
સમેતં સમાપ્તમ્ ।
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