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saundaryalaharI

સાૈ દયર્લહર

આન દલહર (૧-૪૦)
શવઃ શ યા યુક્તાે યિદ ભવ ત શક્તઃ પ્રભિવતું
ન ચેદેવં દેવાે ન ખલુ કુશલઃ પ દતુમિપ ।

અત વામારા યાં હિરહરિવિર ચાિદ ભરિપ
પ્રણ તું તાેતું વા કથમકૃતપુ યઃ પ્રભવ ત ॥ ૧॥

તનીયાંસં પાંસું તવ ચરણપઙે્ક હભવં
િવિર ચ સ ચ વન્ િવરચય ત લાેકાનિવકલમ્ ।

વહત્યેનં શાૈિરઃ કથમિપ સહસ્રેણ શરસાં
હર સં દૈ્યનં ભજ ત ભ સતાેદૂ્ધલનિવિધમ્ ॥ ૨॥

અિવદ્યાનામ ત- ત મર- મિહરદ્વ પનગર
જડાનાં ચૈત ય- તબક-મકર દ-સ્રુ તઝર ।

દિરદ્રાણાં ચ તામ ણગુણિનકા જન્મજલધાૈ
િનમગ્ ાનાં દંષ્ટ્ર ા મુરિરપુ-વરાહસ્ય ભવ ત ॥ ૩॥
વદ યઃ પા ણ યામભયવરદાે દૈવતગણઃ
વમેકા નવૈા સ પ્રકિટતવરાભીત્ય ભનયા ।

ભયાત્ ત્રાતું દાતું ફલમિપ ચ વા છાસમિધકં
શર યે લાેકાનાં તવ િહ ચરણાવવે િનપુણાૈ ॥ ૪॥

હિર વામારા ય પ્રણતજનસાૈભાગ્યજનની ં
પુરા નાર ભૂ વા પુરિરપુમિપ ક્ષાેભમનયત્ ।
મરાેઽિપ વાં ન વા ર તનયનલેહ્યને વપષુા
મનુીનામ ય તઃ પ્રભવ ત િહ માેહાય મહતામ્ ॥ ૫॥

ધનુઃ પાૈ પં માવૈ મધુકરમયી પ ચ િવ શખાઃ
વસ તઃ સામ તાે મલયમ દાયાેધનરથઃ ।

તથા યેકઃ સવ િહમ ગિરસતુે કામિપ કૃપામ્
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અપાઙ્ગાત્તે લ વા જગિદદ-મનઙ્ગાે િવજયતે ॥ ૬॥
ક્વણ કા ચીદામા કિરકલભકુ ભ તનનતા
પિરક્ષીણા મ યે પિરણતશરચ્ચ દ્રવદના ।

ધનુબાર્ણાન્ પાશં ણમિપ દધાના કરતલૈઃ
પુર તાદા તાં નઃ પુરમ થતુરાહાપેુ ષકા ॥ ૭॥

સધુા સ ધાેમર્ યે સરુિવટિપવાટ પિર તે
મ ણદ્વ પે નીપાપેવનવ ત ચ તામ ણગ્ હે ।
શવાકારે મ ચે પરમ શવપયર્ઙ્કિનલયાં
ભજ ત વાં ધ યાઃ ક તચન ચદાન દલહર મ્ ॥ ૮॥

મહી ં મૂલાધારે કમિપ મ ણપૂરે હુતવહં
સ્થતં વાિધષ્ઠાને હૃિદ મ તમાકાશમપુિર ।

મનાેઽિપ ભ્રૂમ યે સકલમિપ ભ વા કુલપથં
સહસ્રારે પદ્મે સહ રહ સ પત્યા િવહરસે॥ ૯॥

સધુાધારાસારૈશ્ચરણયુગલા તિવગ લતૈઃ
પ્રપ ચં સ ચ તી પનુરિપ રસા ાયમહસઃ ।

અવા ય વાં ભૂ મ ભજુગિનભમ યુષ્ટવલયં
વમાત્માનં કૃ વા વિપ ષ કુલકુ ડે કુહિર ણ ॥ ૧૦॥

ચતુ ભઃ શ્રીક ઠૈઃ શવયવુ ત ભઃ પ ચ ભરિપ
પ્ર ભન્ના ભઃ શ ભાનેર્વ ભરિપ મૂલપ્રકૃ ત ભઃ ।

ચતુશ્ચ વાિરશદ્વસદુલકલાશ્રિત્રવલય- (ત્રયશ્ચ વાિર)
િત્રરેખા ભઃ સાધ તવ શરણકાેણાઃ પિરણતાઃ ॥ ૧૧॥ (ચરણકાેણાઃ, ભવનિકણાઃ)

વદ યં સાૈ દય તુિહન ગિરક યે તુલિયતું
કવી દ્રાઃ ક પ તે કથમિપ િવિર ચપ્ર તયઃ ।

યદાલાેકાૈ સકુ્યાદમરલલના યા ત મનસા
તપાે ભદુર્ પ્રાપામિપ ગિરશસાયજુ્યપદવીમ્ ॥ ૧૨॥

નરં વષ યાંસં નયનિવરસં નમર્સુ જડં
તવાપાઙ્ગાલાેકે પ તતમનુધાવ ત શતશઃ ।

ગલદ્વણેીબ ધાઃ કુચકલશિવસ્ર ત સચયા
હઠાત્ ત્રુટ કા ચ્યાે િવગ લતદુકૂલા યવુતયઃ ॥ ૧૩॥
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ક્ષતાૈ ષટ્પ ચાશદ્ દ્વસમિધકપ ચાશદુદકે
હુતાશે દ્વાષ ષ્ટશ્ચતુરિધકપ ચાશદિનલે ।

િદિવ દ્વ ષટ્િત્રશન્મન સ ચ ચતુ ષ ષ્ટિર ત યે
મયખૂા તષેામ યપુિર તવ પાદા બુજયુગમ્ ॥ ૧૪॥

શર જ્યાે નાશદુ્ધાં શ શયુતજટાજૂટમકુટાં
વરત્રાસત્રાણસ્ફિટકઘિટકાપુ તકકરામ્ ।

સકૃન્ન વા ન વા કથ મવ સતાં સિંન્નદધતે
મધુક્ષીરદ્રાક્ષામધુિરમધુર ણાઃ ભ ણતયઃ ॥ ૧૫॥ var ફ ણતયઃ

કવી દ્રાણાં ચેતઃકમલવનબાલાતપ ચ
ભજ તે યે સ તઃ ક ત ચદ ણામવે ભવતીમ્ ।

િવિર ચપે્રયસ્યા ત ણતરશ ◌ૃઙ્ગારલહર -
ગભીરા ભવાર્ ગ્ભિવદધ ત સતાં ર જનમમી ॥ ૧૬॥

સિવત્રી ભવાર્ચાં શ શમ ણ શલાભઙ્ગ ચ ભઃ
વ શ યાદ્યા ભ વાં સહ જનિન સં ચ તય ત યઃ ।

સ કતાર્ કાવ્યાનાં ભવ ત મહતાં ભઙ્ ગ ચ ભઃ
વચાે ભવાર્ગ્દેવીવદનકમલામાેદમધુરૈઃ ॥ ૧૭॥

તનુચ્છાયા ભ તે ત ણતર ણશ્રીસર ણ ભઃ
િદવં સવાર્મવુ મ ણમિન મગ્ ાં મર ત યઃ ।

ભવ ત્યસ્ય ત્રસ્યદ્વનહિરણશાલીનનયનાઃ
સહાવેર્ યા વ યાઃ ક ત ક ત ન ગીવાર્ણગ ણકાઃ ॥ ૧૮॥

મખંુ બ દંુ કૃ વા કુચયુગમધ તસ્ય તદધાે
હરાધ યાયેદ્યાે હરમિહ ષ તે મન્મથકલામ્ ।

સ સદ્યઃ સકં્ષાેભં નય ત વિનતા ઇત્ય તલઘુ
િત્રલાેક મ યાશુ ભ્રમય ત રવી દુ તનયુગામ્ ॥ ૧૯॥

િકર તીમઙ્ગે યઃ િકરણિનકુર બા તરસં
હૃિદ વામાધત્તે િહમકર શલામૂ ત મવ યઃ ।

સ સપાર્ણાં દપ શમય ત શકુ તાિધપ ઇવ
વર લુષ્ટાન્ દષૃ્ટ ા સખુય ત સધુાધાર સરયા ॥ ૨૦॥

તિટ લખેાત વી ં તપનશ શવૈશ્વાનરમયી ં
િનષ ણાં ષ ણામ યપુિર કમલાનાં તવ કલામ્ ।
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મહાપદ્માટવ્યાં િદતમલમાયને મનસા
મહા તઃ પ ય તાે દધ ત પરમાહ્લાદલહર મ્ ॥ ૨૧॥

ભવાિન વં દાસે મિય િવતર દૃ ષ્ટ સક ણા-
મ ત તાેતું વા છન્ કથય ત ભવાિન વ મ ત યઃ ।

તદૈવ વં ત મૈ િદશ સ િનજસાયજુ્યપદવી ં
મુકુ દબ્રહ્મે દ્રસુ્ફટમકુટનીરા જતપદામ્ ॥ ૨૨॥
વયા હૃ વા વામં વપુરપિર પ્તને મનસા
શર રાધ શ ભાેરપરમિપ શઙે્ક હૃતમભૂત્ ।

યદેત વદૂ્રપં સકલમ ણાભં િત્રનયનં
કુચા યામાનમ્રં કુિટલશ શચૂડાલમકુટમ્ ॥ ૨૩॥

જગ સતૂે ધાતા હિરરવ ત દ્રઃ ક્ષપયતે
તરસુ્કવર્ન્નેત વમિપ વપુર શ તરય ત ।

સદાપવૂર્ઃ સવ તિદદમનુગ્ હ્ણા ત ચ શવ-
તવાજ્ઞામાલ બ્ય ક્ષણચ લતયાેભ્રૂર્લ તકયાેઃ ॥ ૨૪॥

ત્રયાણાં દેવાનાં િત્રગુણજિનતાનાં તવ શવે
ભવેત્ પૂ પૂ તવ ચરણયાેયાર્ િવર ચતા ।

તથા િહ વ પાદાેદ્વહનમ ણપીઠસ્ય િનકટે
સ્થતા હ્યેતે શશ્વન્મુકુ લતકરાેત્તંસમકુટાઃ ॥ ૨૫॥

િવિર ચઃ પ ચ વં વ્રજ ત હિરરા ાે ત િવર ત
િવનાશં ક નાશાે ભજ ત ધનદાે યા ત િનધનમ્ ।

િવત દ્ર માહે દ્ર િવત તરિપ સમંી લતદશૃા
મહાસહંારેઽ મન્ િવહર ત સ ત વ પ તરસાૈ ॥ ૨૬॥

જપાે જ પઃ શ પં સકલમિપ મુદ્રાિવરચના
ગ તઃ પ્રાદ ક્ષ યક્રમણમશનાદ્યાહુ તિવિધઃ ।

પ્રણામ સવંેશ સખુમ ખલમાત્માપર્ણદશૃા
સપયાર્પયાર્ય તવ ભવતુ યન્મે િવલ સતમ્ ॥ ૨૭॥

સધુામ યા વાદ્ય પ્ર તભયજરા ત્યુહિરણી ં
િવપદ્ય તે િવશ્વે િવિધશતમખાદ્યા િદિવષદઃ ।

કરાલં ય વેલં કબ લતવતઃ કાલકલના
ન શ ભાે તન્મૂલં તવ જનિન તાટઙ્કમિહમા ॥ ૨૮॥
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િકર ટં વૈિર ચં પિરહર પુરઃ કૈટભ ભદઃ
કઠાેરે કાેટ રે ખલ સ જિહ જ ભાિરમુકુટમ્ ।

પ્રણમ્રે વેતષેુ પ્રસભમપુયાતસ્ય ભવનં
ભવસ્યા યુ થાને તવ પિરજનાે ક્તિવજયતે ॥ ૨૯॥
વદેહાેદ્ભૂતા ભઘ્ ર્ ણ ભર ણમાદ્યા ભર ભતાે
િનષવે્યે િનત્યે વામહ મ ત સદા ભાવય ત યઃ ।

િકમાશ્ચય તસ્ય િત્રનયનસ દ્ધ ણયતાે
મહાસવંતાર્ ગ્ િવરચય ત નીરાજનિવિધમ્ ॥ ૩૦॥

ચતુ ષષ્ટ ા ત ત્રૈઃ સકલમ તસધંાય ભવુનં
સ્થત તત્ત સ દ્ધપ્રસવપરત ત્રૈઃ પશપુ તઃ ।

પનુ વિન્નબર્ ધાદ ખલપુ ષાથકઘટના-
વત તં્ર તે ત તં્ર ક્ષ તતલમવાતીતરિદદમ્ ॥ ૩૧॥

શવઃ શ ક્તઃ કામઃ ક્ષ તરથ રિવઃ શીતિકરણઃ
મરાે હંસઃ શક્ર તદનુ ચ પરામારહરયઃ ।

અમી હૃ લખેા ભ ત ભરવસાનષેુ ઘિટતા
ભજ તે વણાર્ તે તવ જનિન નામાવયવતામ્ ॥ ૩૨॥
મરં યાેિન લ મી ં િત્રતય મદમાદાૈ તવ મના-ે
િનધાયૈકે િનત્યે િનરવિધમહાભાેગર સકાઃ ।

ભજ ત વાં ચ તામ ણગનુિનબદ્ધાક્ષવલયાઃ
શવાગ્ ાૈ જુહ્વ તઃ સરુ ભઘ્ તધારાહુ તશતૈઃ ॥ ૩૩॥

શર રં વં શ ભાેઃ શ શ મિહરવક્ષાે હયુગં
તવાત્માનં મ યે ભગવ ત નવાત્માનમનઘમ્ ।

અત શષે શષેીત્યયમુભયસાધારણતયા
સ્થતઃ સબં ધાે વાં સમરસપરાન દપરયાેઃ ॥ ૩૪॥

મન વં વ્યાેમ વં મ દ સ મ સાર થર સ
વમાપ વં ભૂ મ વિય પિરણતાયાં ન િહ પરમ્ ।

વમવે વાત્માનં પિરણમિયતું િવશ્વવપુષા
ચદાન દાકારં શવયવુ ત ભાવને બ ષે ॥ ૩૫॥

તવાજ્ઞાચક્રસ્થં તપનશ શકાેિટદ્યુ તધરં
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પરં શ ભું વ દે પિર મ લતપાશ્વ પર ચતા ।
યમારા યન્ ભ યા રિવશ શશચુીનામિવષયે
િનરાલાેકેઽલાેકે િનવસ ત િહ ભાલાેકભવુને ॥ ૩૬॥

િવશદુ્ધાૈ તે શદુ્ધસ્ફિટકિવશદં વ્યાેમજનકં
શવં સવેે દેવીમિપ શવસમાનવ્યવ સતામ્ ।

યયાેઃ કા ત્યા યા ત્યાઃ શ શિકરણસા યસરણે-
િવધૂતા ત વાર્ તા િવલસ ત ચકાેર વ જગતી ॥ ૩૭॥

સમનુ્મીલત્ સિંવત્ કમલમકર દૈકર સકં
ભજે હંસદ્વ દં્વ િકમિપ મહતાં માનસચરમ્ ।

યદાલાપાદષ્ટાદશગુ ણતિવદ્યાપિરણ ત-
યર્દાદત્તે દાષેાદ્ ગુણમ ખલમદ્ યઃ પય ઇવ ॥ ૩૮॥

તવ વાિધષ્ઠાને હુતવહમિધષ્ઠાય િનરતં
તમીડે સવંત જનિન મહતી ં તાં ચ સમયામ્ ।

યદાલાેકે લાેકાન્ દહ ત મહ ત ક્રાેધક લતે
દયાદ્રાર્ યા દૃ ષ્ટઃ શ શરમપુચારં રચય ત ॥ ૩૯॥

તિટ વ તં શ યા ત મરપિરપ થસુ્ફરણયા
સુ્ફરન્નાનારત્નાભરણપિરણદ્ધે દ્રધનષુમ્ ।

તવ યામં મેઘં કમિપ મ ણપૂરૈકશરણં
િનષવેે વષર્ તં હર મિહરતપ્તં િત્રભવુનમ્ ॥ ૪૦॥

તવાધારે મૂલે સહ સમયયા લાસ્યપરયા
નવાત્માનં મ યે નવરસમહાતા ડવનટમ્ ।

ઉભા યામેતા યામુદયિવિધમુિદ્દ ય દયયા
સનાથા યાં જજ્ઞે જનકજનનીમ જગિદદમ્ ॥ ૪૧॥

સાૈ દયર્લહર
ગતૈમાર્ ણક્ય વં ગગનમ ણ ભઃ સા દ્રઘિટતં
િકર ટં તે હૈમં િહમ ગિરસતુે ક તર્ય ત યઃ ।

સ નીડયેચ્છાયાચ્છુરણશબલં ચ દ્રશકલં
ધનુઃ શાનૈાસીરં િક મ ત ન િનબધ્ના ત િધષણામ્ ॥ ૪૨॥

ધનુાેતુ વા તં ન તુ લતદ લતે દ વરવનં
ઘન નગ્ધશ્લ ણં ચકુરિનકુ બં તવ શવે ।
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યદ યં સાૈર યં સહજમપુલ ધું સમુનસાે
વસ ત્ય મન્ મ યે વલમથનવાટ િવટિપનામ્ ॥ ૪૩॥

તનાેતુ ક્ષેમં ન તવ વદનસાૈ દયર્લહર -
પર વાહસ્રાેતઃસર ણિરવ સીમ તસર ણઃ ।

વહ તી સ દૂરં પ્રબલકબર ભાર ત મર-
દ્વષાં દૈબર્ દ કૃત મવ નવીનાકર્િકરણમ્ ॥ ૪૪॥

અરાલૈઃ વાભાવ્યાદ લકલભસશ્રી ભરલકૈઃ
પર તં તે વક્ત્રં પિરહસ ત પઙે્ક હ ચમ્ ।

દર મેરે ય મન્ દશન ચિક જલ્ક ચરે
સગુ ધાૈ માદ્ય ત મરદહનચ મર્ધુ લહઃ ॥ ૪૫॥

લલાટં લાવ યદ્યુ તિવમલમાભા ત તવ ય-
દ્દિ્વતીયં તન્મ યે મકુટઘિટતં ચ દ્રશકલમ્ ।

િવપયાર્સ યાસાદુભયમિપ સભંૂય ચ મથઃ
સધુાલપેસ્યૂ તઃ પિરણમ ત રાકાિહમકરઃ ॥ ૪૬॥

ભ્રવુાૈ ભુગ્ ે િક ચદ્ભવુનભયભઙ્ગવ્યસિનિન
વદ યે નતે્રા યાં મધુકર ચ યાં તગુણમ્ ।

ધનુમર્ યે સવ્યેતરકરગ્ હીતં ર તપતેઃ
પ્રકાેષે્ઠ મુષ્ટાૈ ચ સ્થગય ત િનગૂઢા તરમુમે ॥ ૪૭॥

અહઃ સતૂે સવં્ય તવ નયનમકાર્ત્મકતયા
િત્રયામાં વામં તે જ ત રજનીનાયકતયા ।
તીયા તે દૃ ષ્ટદર્રદ લતહેમા બુજ ચઃ
સમાધત્તે સં યાં િદવસિનશયાેર તરચર મ્ ॥ ૪૮॥

િવશાલા કલ્યાણી સુ્ફટ ચરયાે યા કુવલયૈઃ
કૃપાધારાધારા િકમિપ મધુરાભાેગવ તકા ।

અવ તી દૃ ષ્ટ તે બહુનગરિવ તારિવજયા
ધ્રવું તત્તન્નામવ્યવહરણયાેગ્યા િવજયતે ॥ ૪૯॥

કવીનાં સદંભર્ તબકમકર દૈકર સકં
કટાક્ષવ્યાક્ષપેભ્રમરકલભાૈ કણર્યુગલમ્ ।

અમુ ચ તાૈ દૃ ટ્વા તવ નવરસા વાદતરલા-
વસયૂાસસંગાર્દ લકનયનં િક ચદ ણમ્ ॥ ૫૦॥
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શવે શ ◌ૃઙ્ગારાદ્રાર્ તિદતરજને કુ સનપરા
સરાષેા ગઙ્ગાયાં ગિરશચિરતે િવ મયવતી । ( ગિરશનયને)

હરાિહ યાે ભીતા સર સ હસાૈભાગ્યજનની (જિયની)
સખીષુ મેરા તે મિય જનની દૃ ષ્ટઃ સક ણા ॥ ૫૧॥

ગતે કણાર્ યણ ગ ત ઇવ પ મા ણ દધતી
પુરાં ભેત્તુ શ્ચત્તપ્રશમરસિવદ્રાવણફલે ।

ઇમે નતે્રે ગાતે્રાધરપ તકુલાેત્તંસક લકે
તવાકણાર્કૃષ્ટ મરશરિવલાસં કલયતઃ ॥ ૫૨॥

િવભક્તત્રવૈ ય વ્ય તકિરતલીલા જનતયા
િવભા ત વન્નતે્રિત્રતય મદમીશાનદિયતે ।

પનુઃ સ્રષંુ્ટ દેવાન્ દુ્રિહણહિર દ્રાનપુરતાન્
રજઃ સ વં બભ્રત્તમ ઇ ત ગુણાનાં ત્રય મવ ॥ ૫૩॥

પિવત્રીકતુ નઃ પશપુ તપરાધીનહૃદયે
દયા મત્રનૈત્રૈર ણધવલ યામ ચ ભઃ ।

નદઃ શાેણાે ગઙ્ગા તપનતનયે ત ધ્રવુમમું
ત્રયાણાં તીથાર્નામપુનય સ સભંેદમનઘમ્ ॥ ૫૪॥

િનમષેાને્મષેા યાં પ્રલયમુદયં યા ત જગતી
તવેત્યાહુઃ સ તાે ધર ણધરરાજ યતનયે ।
વદુન્મષેા તં જગિદદમશષેં પ્રલયતઃ
પિરત્રાતું શઙે્ક પિરહૃતિનમષેા તવ દશૃઃ ॥ ૫૫॥

તવાપણ કણજપનયનપૈશુ યચિકતા
િનલીય તે તાેયે િનયતમિનમષેાઃ શફિરકાઃ ।

ઇયં ચ શ્રીબર્દ્ધચ્છદપુટકવાટં કુવલયમ્
જહા ત પ્રત્યૂષે િન શ ચ િવઘટ ય પ્રિવશ ત ॥ ૫૬॥

દશૃા દ્રાઘીયસ્યા દરદ લતનીલાે પલ ચા
દવીયાંસં દ નં નપય કૃપયા મામિપ શવે ।

અનનેાયં ધ યાે ભવ ત ન ચ તે હાિનિરયતા
વને વા હ ય વા સમકરિનપાતાે િહમકરઃ ॥ ૫૭॥

અરાલં તે પાલીયુગલમગરાજ યતનયે

8 sanskritdocuments.org



સાૈ દયર્લહર

ન કેષામાધત્તે કુસમુશરકાેદ ડકુતુકમ્ ।
તરશ્ચીનાે યત્ર શ્રવણપથમુ લઙ્ઘ્ય િવલસ-
ન્નપાઙ્ગવ્યાસઙ્ગાે િદશ ત શરસધંાનિધષણામ્ ॥ ૫૮॥

સુ્ફરદ્ગ ડાભાેગપ્ર તફ લતતાટઙ્કયુગલં
ચતુશ્ચકં્ર મ યે તવ મખુ મદં મન્મથરથમ્ ।

યમા હ્ય દુ્રહ્યત્યવિનરથમક દુચરણં
મહાવીરાે મારઃ પ્રમથપતયે સ જતવતે ॥ ૫૯॥

સર વત્યાઃ સકૂ્તીર તલહર કાૈશલહર ઃ
િપબ ત્યાઃ શવાર્ ણ શ્રવણચુલુકા યામિવરલમ્ ।

ચમ કારશ્લાઘાચ લત શરસઃ કુ ડલગણાે
ઝણ કારૈ તારૈઃ પ્ર તવચનમાચષ્ટ ઇવ તે ॥ ૬૦॥

અસાૈ નાસાવંશ તુિહન ગિરવંશ વજપિટ
વદ યાે નેદ યઃ ફલતુ ફલમ માકમુ ચતમ્ ।

વહન્ન તમુર્ક્તાઃ શ શરતરિનશ્વાસગ લતં
સ દ્ યા યત્તાસાં બિહરિપ ચ મુક્તામ ણધરઃ ॥ ૬૧॥

પ્રકૃત્યા રક્તાયા તવ સદુ ત દ તચ્છદ ચેઃ
પ્રવકે્ષ્ય સાદૃ યં જનયતુ ફલં િવદુ્રમલતા ।

ન બ બં ત દ્બ બપ્ર તફલનરાગાદ ણતં
તુલામ યારાેઢંુ કથ મવ િવલ જેત કલયા ॥ ૬૨॥
મતજ્યાે ના લં તવ વદનચ દ્રસ્ય િપબતાં
ચકાેરાણામાસીદ તરસતયા ચ ચજુિડમા ।

અત તે શીતાંશાેર તલહર મ લ ચયઃ
િપબ ત વચ્છ દં િન શ િન શ શં કા જકિધયા ॥ ૬૩॥

અિવશ્રા તં પત્યુગુર્ણગણકથામ્રેડનજપા
જપાપુ પચ્છાયા તવ જનિન જહ્વા જય ત સા ।

યદગ્રાસીનાયાઃ સ્ફિટકદષૃદચ્છચ્છિવમયી
સર વત્યા મૂ તઃ પિરણમ ત મા ણક્યવપષુા ॥ ૬૪॥

રણે જ વા દૈત્યાનપહૃત શરસૈ્ત્રઃ કવ ચ ભર્-
િન ત્તૈશ્ચ ડાંશિત્રપુરહરિનમાર્લ્યિવમખુૈઃ ।

િવશાખે દ્રાપેે દ્રઃૈ શ શિવશદકપૂર્રશકલા
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િવલીય તે માત તવ વદનતા બૂલકબલાઃ ॥ ૬૫॥
િવપ ચ્યા ગાય તી િવિવધમપદાનં પશપુતેઃ
વયાર ધે વક્તું ચ લત શરસા સાધવુચને ।

તદ યૈમાર્ધુયરપલિપતત ત્રીકલરવાં
િન ં વીણાં વાણી િનચુલય ત ચાેલને િન તમ્ ॥ ૬૬॥

કરાગ્રેણ ષં્ટ તુિહન ગિરણા વ સલતયા
ગર શનેાેદ તં મુહુરધરપાનાકુલતયા ।

કરગ્રાહ્યં શ ભાેમુર્ખમુકુર તં ગિરસતુે
કથઙ્કારં બ્રૂમ તવ ચબુકમાપૈ યરિહતમ્ ॥ ૬૭॥

ભુ શ્લષેાન્ િનતં્ય પુરદમિયતુઃ ક ટકવતી
તવ ગ્રીવા ધત્તે મખુકમલનાલ શ્રય મયમ્ ।
વતઃ શ્વેતા કાલાગુ બહુલજ બાલમ લના
ણાલીલા લત્યમ્ વહ ત યદધાે હારલ તકા ॥ ૬૮॥

ગલે રેખા તસ્રાે ગ તગમકગીતૈકિનપુણે
િવવાહવ્યાનદ્ધપ્રગુણગુણસખં્યાપ્ર તભવુઃ ।

િવરાજ તે નાનાિવધમધુરરાગાકરભવુાં
ત્રયાણાં ગ્રામાણાં સ્થ તિનયમસીમાન ઇવ તે ॥ ૬૯॥
ણાલી દ્વ નાં તવ ભજુલતાનાં ચત ણાં
ચતુ ભઃ સાૈ દય સર સજભવઃ તાૈ ત વદનૈઃ ।

નખે યઃ સ ત્રસ્યન્ પ્રથમમથનાદ ધકિરપા-ે
શ્ચતુણા શીષાર્ણાં સમમભયહ તાપર્ણિધયા ॥ ૭૦॥

નખાનામુદ્દય્ાેતનૈર્વન લનરાગં િવહસતાં
કરાણાં તે કા ત કથય કથયામઃ કથમુમે ।

કયા ચદ્વા સા યં ભજતુ કલયા હ ત કમલં
યિદ ક્ર ડ લ મીચરણતલલાક્ષારસછણમ્ ॥ ૭૧॥

સમં દેિવ સ્ક દ દ્વપવદનપીતં તનયુગં
તવેદં નઃ ખેદં હરતુ સતતં પ્ર નુતમખુમ્ ।

યદાલાેક્યાશઙ્કાકુ લતહૃદયાે હાસજનકઃ
વકુ ભાૈ હેર બઃ પિર શ ત હ તને ઝિડ ત ॥ ૭૨॥
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અમૂ તે વક્ષાે વ તરસમા ણક્યકુતપુાૈ
ન સદેંહ પ દાે નગપ તપતાકે મન સ નઃ ।

િપબ તાૈ તાૈ ય માદિવિદતવધૂસઙ્ગર સકાૈ
કુમારાવદ્યાિપ દ્વરદવદનક્રાૈ ચદલનાૈ ॥ ૭૩॥

વહત્ય બ ત બેરમદનજુકુ ભપ્રકૃ ત ભઃ
સમાર ધાં મુક્તામ ણ ભરમલાં હારલ તકામ્ ।

કુચાભાેગાે બ બાધર ચ ભર તઃ શબ લતાં
પ્રતાપવ્યા મશ્રાં પુરદમિયતુઃ ક ત મવ તે ॥ ૭૪॥

તવ ત યં મ યે ધર ણધરક યે હૃદયતઃ
પયઃપારાવારઃ પિરવહ ત સાર વત મવ ।

દયાવત્યા દતં્ત દ્રિવડ શશરુા વાદ્ય તવ યત્
કવીનાં પ્રાૈઢાનામજિન કમનીયઃ કવિયતા ॥ ૭૫॥

હરક્રાેધ વાલાવ લ ભરવલીઢેન વપષુા
ગભીરે તે નાભીસર સ કૃતસઙ્ગાે મન સજઃ ।

સમુત્તસ્થાૈ ત માદચલતનયે ધૂમલ તકા
જન તાં નીતે તવ જનિન રાેમાવ લિર ત ॥ ૭૬॥

યદેતત્ કા લ દ તનુતરતરઙ્ગાકૃ ત શવે
કૃશે મ યે િક ચ જનિન તવ યદ્ભા ત સિુધયામ્ ।

િવમદાર્દ યાેઽ યં કુચકલશયાેર તરગતં
તનૂભૂતં વ્યાેમ પ્રિવશિદવ ના ભ કુહિરણીમ્ ॥ ૭૭॥
સ્થરાે ગઙ્ગાવતર્ઃ તનમુકુલરાેમાવ લલતા-
કલાવાલં કુ ડં કુસમુશરતે ેહુતભજુઃ ।

રતેલ લાગારં િકમિપ તવ ના ભ ગિરસતુે
બલદ્વારં સદ્ધે ગિરશનયનાનાં િવજયતે ॥ ૭૮॥

િનસગર્ક્ષીણસ્ય તનતટભરેણ ક્લમજુષાે
નમન્મૂતનાર્ર તલક શનકૈસુ્ત્રટ ત ઇવ ।
ચરં તે મ યસ્ય ત્રુિટતતિટનીતીરત ણા
સમાવસ્થાસ્થે ાે ભવતુ કુશલં શલૈતનયે ॥ ૭૯॥

કુચાૈ સદ્યઃ વદ્યત્તટઘિટતકૂપાર્સ ભદુરાૈ
કષ તાૈ દાેમૂર્લે કનકકલશાભાૈ કલયતા ।
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તવ ત્રાતું ભઙ્ગાદલ મ ત વલગ્ ં તનુભવુા
િત્રધા નદં્ધ દેિવ િત્રવ લ લવલીવ લ ભિરવ ॥ ૮૦॥

ગુ વં િવ તારં ક્ષ તધરપ તઃ પાવર્ ત િન -

િન્નત બાદા ચ્છદ્ય વિય હરણ પેણ િનદધે ।
અત તે િવ તીણા ગુ રયમશષેાં વસમુતી ં
િનત બપ્રાગ્ભારઃ સ્થગય ત લઘુ વં નય ત ચ ॥ ૮૧॥

કર દ્રાણાં શુ ડાન્ કનકકદલીકા ડપટલી-
મુભા યામૂ યામુભયમિપ િન જત્ય ભવતી ।

સુ ત્તા યાં પત્યુઃ પ્રણ તકિઠના યાં ગિરસતુે
િવિધજ્ઞ્યે નુ યાં િવબુધકિરકુ ભદ્વયમ સ ॥ ૮૨॥

પરાજેતું દં્ર દ્વગુણશરગભા ગિરસતુે
િનષઙ્ગાૈ જઙ્ઘે તે િવષમિવ શખાે બાઢમકૃત ।

યદગ્રે દૃ ય તે દશશરફલાઃ પાદયુગલી-
નખાગ્રચ્છદ્માનઃ સરુમકુટશાણૈકિન શતાઃ ॥ ૮૩॥

શ્રુતીનાં મૂધાર્નાે દધ ત તવ યાૈ શખેરતયા
મમા યેતાૈ માતઃ શર સ દયયા ધેિહ ચરણાૈ ।

યયાેઃ પાદં્ય પાથઃ પશપુ તજટાજૂટતિટની
યયાેલાર્ક્ષાલ મીર ણહિરચૂડામ ણ ચઃ ॥ ૮૪॥

નમાવેાકં બ્રૂમાે નયનરમણીયાય પદયાે-
તવા મૈ દ્વ દ્વાય સુ્ફટ ચરસાલક્તકવતે ।

અસયૂત્યત્ય તં યદ ભહનનાય હયતે
પશનૂામીશાનઃ પ્રમદવનકઙે્ક લતરવે ॥ ૮૫॥
ષા કૃ વા ગાતે્ર ખલનમથ વૈલક્ષ્યન મતં
લલાટે ભતાર્રં ચરણકમલે તાડય ત તે ।
ચરાદ તઃશલ્યં દહનકૃતમનુ્મૂ લતવતા
તુલાકાેિટક્વાણૈઃ િક લિક લતમીશાનિરપુણા ॥ ૮૬॥

િહમાનીહ તવ્યં િહમ ગિરિનવાસકૈચતુરાૈ
િનશાયાં િનદ્રાણં િન શ ચરમભાગે ચ િવશદાૈ ।

વરં લ મીપાતં્ર શ્રયમ ત જ તાૈ સમિયનાં
સરાજંે વ પાદાૈ જનિન જયત શ્ચત્ર મહ િકમ્ ॥ ૮૭॥
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પદં તે ક ત નાં પ્રપદમપદં દેિવ િવપદાં
કથં નીતં સદ્ ભઃ કિઠનકમઠ કપર્રતુલામ્ ।

કથં વા બાહુ યામપુયમનકાલે પુર ભદા
યદાદાય ય તં દષૃિદ દયમાનને મનસા ॥ ૮૮॥

નખનૈાર્કસ્ત્રીણાં કરકમલસકંાેચશ શ ભ-
ત ણાં િદવ્યાનાં હસત ઇવ તે ચ ડ ચરણાૈ ।

ફલાિન વઃસ્થે યઃ િકસલયકરાગ્રેણ દદતાં
દિરદ્રે યાે ભદ્રાં શ્રયમિનશમહ્નાય દદતાૈ ॥ ૮૯॥

દદાને દ ને યઃ શ્રયમિનશમાશાનુસદશૃી-
મમ દં સાૈ દયર્પ્રકરમકર દમ્ િવિકર ત ।

તવા મન્ મ દાર તબકસભુગે યાતુ ચરણે
િનમ જન્મ વઃ કરણચરણઃ ષટ્ચરણતામ્ ॥ ૯૦॥

પદ યાસક્ર ડાપિરચય મવાર ધુમનસઃ
ખલ ત તે ખેલં ભવનકલહંસા ન જહ ત ।

અત તષેાં શક્ષાં સભુગમ ણમ રર ણત-
ચ્છલાદાચક્ષાણં ચરણકમલં ચા ચિરતે ॥ ૯૧॥

ગતા તે મ ચ વં દુ્રિહણહિર દ્રશે્વર તઃ
શવઃ વચ્છચ્છાયાઘિટતકપટપ્રચ્છદપટઃ ।

વદ યાનાં ભાસાં પ્ર તફલનરાગા ણતયા
શર ર શ ◌ૃઙ્ગારાે રસ ઇવ દશૃાં દાે ગ્ધ કુતુકમ્ ॥ ૯૨॥

અરાલા કેશષેુ પ્રકૃ તસરલા મ દહ સતે
શર ષાભા ચત્તે દષૃદુપલશાેભા કુચતટે ।
શં ત વી મ યે થુ ર સ રાેહિવષયે
જગ ત્રાતું શ ભાજેર્ય ત ક ણા કા ચદ ણા ॥ ૯૩॥
કલઙ્કઃ ક તૂર રજિનકર બ બં જલમયં
કલા ભઃ કપૂર્રૈમર્રકતકર ડં િન બિડતમ્ ।

અત વદ્ભાેગને પ્ર તિદન મદં િરક્તકુહરં
િવિધભૂર્યાે ભૂયાે િન બડય ત નનંૂ તવ કૃતે ॥ ૯૪॥

પુરારાતેર તઃપુરમ સ તત વચ્ચરણયાેઃ
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સપયાર્મયાર્દા તરલકરણાનામસલુભા ।
તથા હ્યેતે નીતાઃ શતમખમખુાઃ સ દ્ધમતુલાં
તવ દ્વારાપેા ત સ્થ ત ભર ણમાદ્યા ભરમરાઃ ॥ ૯૫॥

કલતં્ર વૈધાતં્ર ક તક ત ભજ તે ન કવયઃ
શ્રયાે દેવ્યાઃ કાે વા ન ભવ ત પ તઃ કૈરિપ ધનૈઃ ।

મહાદેવં િહ વા તવ સ ત સતીનામચરમે
કુચા યામાસઙ્ગઃ કુરવકતરાેર યસલુભઃ ॥ ૯૬॥
ગરામાહુદવી ં દુ્રિહણગ્ િહણીમાગમિવદાે
હરેઃ પત્ની ં પદ્માં હરસહચર મિદ્રતનયામ્ ।

તુર યા કાિપ વં દુરિધગમિનઃસીમમિહમા
મહામાયા િવશ્વં ભ્રમય સ પરબ્રહ્મમિહ ષ ॥ ૯૭॥

કદા કાલે માતઃ કથય ક લતાલક્તકરસં
િપબેયં િવદ્યાથ તવ ચરણિનણજનજલમ્ ।

પ્રકૃત્યા મૂકાનામિપ ચ કિવતાકારણતયા
કદા ધત્તે વાણીમખુકમલતા બૂલરસતામ્ ॥ ૯૮॥

સર વત્યા લ યા િવિધહિરસપત્નાે િવહરતે
રતેઃ પા તવ્રતં્ય શ થલય ત ર યેણ વપષુા ।
ચરં વન્નવે ક્ષિપતપશપુાશવ્ય તકરઃ
પરાન દા ભખ્યમ્ રસય ત રસં વદ્ભજનવાન્ ॥ ૯૯॥

પ્રદ પ વાલા ભિદવસકરનીરાજનિવિધઃ
સધુાસતૂેશ્ચ દ્રાપેલજલલવૈરઘ્યર્રચના ।
વક યૈર ભાે ભઃ સ લલિનિધસાૈિહત્યકરણં
વદ યા ભવાર્ ગ્ભ તવ જનિન વાચાં તુ તિરયમ્ ॥ ૧૦૦॥

॥ ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ સાૈ દયર્લહર સ પૂણાર્ ॥

॥ ૐ ત સત્ ॥
(અનુબ ધઃ Addendum
સમાનીતઃ પદ્ યાં મ ણમુકુરતામ બરમ ણ-
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ભર્યાદાસ્યાદ તઃ ત મતિકરણશ્રે ણમ ણઃ ।
(variations ભયાદાસ્ય નગ્ધિ ત્મત, ભયાદાસ્યસ્યા તઃિ ત્મત)
દધા ત વદ્વક્ત્રપં્ર તફલનમશ્રા તિવકચં
િનરાતઙં્ક ચ દ્રાિન્નજહૃદયપઙે્ક હ મવ ॥ ૧૦૧॥

સમુદ્ભૂતસૂ્થલ તનભરમુરશ્ચા હ સતં
કટાક્ષે ક દપર્ઃ ક તચન કદ બદ્યુ ત વપુઃ ।

હરસ્ય વદ્ભ્રા ત મન સ જનય ત મ િવમલાઃ
variations જનયામાસ મદનાે, જનય તઃ સમતુલાં, જનય તા સવુદને
ભવત્યા યે ભક્તાઃ પિરણ તરમીષા મયમુમે ॥ ૧૦૨॥

િનધે િનત્ય મેરે િનરવિધગુણે ની તિનપુણે
િનરાઘાતજ્ઞાને િનયમપર ચત્તૈકિનલયે ।

િનયત્યા િનમુર્ક્તે િન ખલિનગમા ત તુ તપદે
િનરાતઙે્ક િનત્યે િનગમય મમાિપ તુ ત મમામ્ ॥ ૧૦૩॥
)

Notes:

The Saundaryalahari, a devotional poem of one hundred hymns, is ascribed to the great

teacher Shankaracharya. The poem is divided into two parts; the first part, comprised of

verses 1 through 41, is called the Anandalahari, orWave of Bliss, and verses 42 through 100

comprise the Saundaryalahari, or Wave of Beauty. There are three additional verses, found

as verses 101 through 103, which are considered to be interpolations of other scholars, but

are included in recensions of the whole work. The hymn, written in the shikhariNI metre,

extols in the Anandalahari, the dynamic aspect of Brahman, as Shakti, manifestations for

worship, and the modes of internal meditation. The second part, the Saundaryalahari,

contains a magnificent exposition of the beauties of the charming form of the Divine

Mother.

The exact number of verses of the Saundaryalahari is debated. Some versions give only

one hundred verses, while others add three or four more verses to this number. In editing

this electronic edition I cross-referenced the verses herein against ten printed editions,

compared the texts, and arrived at one hundred and three verses. This number is what

the majority of the printed editions have also listed, so this number is what I shall give as
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well. Thus, this edition contains all verses traditionally given in the Saundaryalahari. The

order of the verses also varies according to some editions. Again I compared the order to

other editions and the order given herein is the order which the majority of those editions

have set the verses in.
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