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yamaka kAvyaM (ghaTakarpara)

યમક કાવ્યં (ઘટકપર્ર)

ઘટકપર્ર યમક કાવ્યમ્
િન ચતં ખમપુેત્ય નીરદાઇઃ
પ્રયહીનાહૃદયાવનીરદૈઃ ।
સ લલૈિવહતં રજઃ ક્ષતાૈ
રિવચ દ્રાવિપ નાપેલ ક્ષતાૈ॥ ૧॥
હંસા નદન્મેઘભયાદ્ દ્રવ ત
િનશામખુા યદ્ય ન ચ દ્રવ ત ।
નવા બુમત્તાઃ શ ખનાે નદ ત
મેઘાગમે કુ દસમાનદ ત॥ ૨॥
મેઘા તં િન શ ન ભા ત નભાે િવતારં
િનદ્રાઽ યપુૈ ત ચ હિર સખુસિેવતારમ્ ।
સે દ્રાયુધશ્ચ જલદાેઽદ્ય રસિન્નભાનાં
સરં ભમાવહ ત ભૂધરસિન્નભાનામ્॥ ૩॥
સતિડ જલદાિપતં નગષેુ
વનદ ભાેધરભીતપન્નગષેુ ।
પિરધીરરવં જલં દર ષુ
પ્રપતત્યદ્ભુત પસુ દર ષુ॥ ૪॥
ક્ષપં્ર પ્રસાદય ત સ પ્ર ત કાેઽિપ તાિન
કા તામખુાિન ર તિવગ્રહકાેિપતાિન ।
ઉ ક ઠય ત પ થકા જલદાઃ વન તઃ
શાેકઃ સમુદ્ભવ ત તદ્વિનતા વન તઃ॥ ૫॥
છાિદતે િદનકરસ્ય ભાવને
ખા જલે પત ત શાેકભાવને ।
મન્મથે ચ હૃિદ હ તુમુદ્યતે
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પ્રાે ષતપ્રમદયેદમુદ્યતે॥ ૬॥
સવર્કાલમ તલઙ્ઘ્ય તાેયદા
આગતાઃ સ્થ દિયતાે ગતાે યદા ।
િનઘ્ ર્ણને પરદેશસવેના
મારિય યથ ન તને મા િવના॥ ૭॥
બ્રૂત તં પ થકપાંશલંુ ઘના
યૂયમવે પ થશીઘ્રલઙ્ઘનાઃ ।
અ યદેશર તરદ્ય મુચ્યતાં
સાઽથવા તવ વધૂ િકમુચ્યતમ્॥ ૮॥
હંસઃ પઙ્ ક્તરિપ નાથ સ પ્ર ત
પ્ર સ્થતા િવય ત માનસ પ્ર ત ।
ચાતકાેઽિપ ષતાે બુ યાચતે
દુઃ ખતા પ થક સા પ્રયા ચ તે॥ ૯॥
નીલશ પમ તભા ત કાેમલં
વાિર િવ દ ત ચ ચાતકાેઽમલમ્ ।
અ બુદૈઃ શ ખગણાે િવનાદ્યતે
કા ર તઃ પ્રય મયા િવનાઽદ્યતે॥ ૧૦॥
મેઘશ દમુિદતાઃ કલાિપનઃ
પ્રાે ષતાહૃદયશાેકલાિપનઃ ।
તાેયદાગમકૃશા ચ સાઽદ્યતે
દુધર્રેણ મદનને સાદ્યતે॥ ૧૧॥
િક કૃપાિપ તવ ના ત કા તયા
પા ડુગણપ તતાલકા તયા ।
શાેકસાગરજલેઽદ્ય પા તતાં
વદુ્ગણ મરણમવે પા ત તામ્॥ ૧૨॥
કુસુ મતકુટજેષુ કાનનષેુ
પ્રયરિહતષેુ સમુ સકુાનનષેુ ।
દ્રવ ત ચ કલષુે જલે નદ નાં
િક મ ત ચ માં સમવેક્ષસે ન દ નામ્॥ ૧૩॥

2 sanskritdocuments.org



યમક કાવ્યં (ઘટકપર્ર)

માગષુ મેઘસ લલને િવના શતષેુ
કામાે ધનુઃ શ ત તને િવના શતષેુ ।
ગ ભીરમેઘર સતવ્ય થતા કદાહં
જહ્યાં સ ખ પ્રયિવયાેગજશાેકદાહમ્॥ ૧૪॥
સસુગુ ધતયા વનેઽ જતાનાં
વનદ ભાેધરવાતવી જતાનામ્ ।
મદનસ્ય કૃતે િનકેતકાનાં
પ્ર તભા તીહ વનાિન કેતકાનામ્॥ ૧૫॥
ત સાધુ ય વાં સતુરાં સસજર્
પ્ર પ તઃ કામિનવાસ સજર્ ।
વં મ જર ભઃ પ્રવરાે વનાનાં
નતે્રા સવશ્ચા સ સયાવૈનાનામ્॥ ૧૬॥
નવકદ બ શરાેઽવનતા મ તે
વસ ત તે મદનઃ કુસમુ મતે ।
કુટજ િક કુસમુૈ પહસ્યતે
પ્ર ણપતા મ ચ દુ પ્રસહસ્યતે॥ ૧૭॥
ત વર િવનતા મ તે સદાઽહં
હૃદયં મે પ્રકરાે ષ િક સદાહમ્ ।
તવ કુસમુ િનર ક્સણેઽ દેઽહં
િવ જેયં સહસવૈ નીપ દેહમ્॥ ૧૮॥
કુસમુૈ પશાે ભતાં સત-ૈ
ઘર્નમુક્તા બુલવપ્રહા સતૈઃ ।
મધનુઃ સમવેક્ષ્ય કાલતાં
ભ્રમરશ્ચુ બ ત યૂ થકાલતામ્॥ ૧૯॥
તાસા તુઃ સફલ અેવ િહ યા િદનષેુ
સે દ્રાયુધા બુધરગ જતદુિદનષેુ ।
રત્યુ સવં પ્રયતમૈઃ સહ માનય ત
મેઘાગમે પ્રયસખીશ્ચ સમાનય ત॥ ૨૦॥
કાેિકલભ્રમરકાેકકૂ જતે
મન્મથને સકલે જને જતે ।
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િનગર્તાેઽ સ શઠ મા સ માધવે
નાપેયા સ શિયઆેઽિપ માધવે॥ ૨૧॥
અેતિન્નશ યિવરહાનલપીિડતાયા-
તસ્યા વચઃ ખલુ દયાલુરપીિડતાયા ।
સ વારવેણ ક થતં જલધૈરમાેઘૈઃ
પ્રત્યાયયાૈ સદનમનૂિદનૈરમાેઘૈઃ॥ ૨૨॥
ભાવાનુરક્તવિનતાસરુતૈઃ શપેય-
માલ બ્ય ચા બુ શતઃ કરકાેશપેયમ્ ।
ેયેય યને કિવના યમકૈઃ પરેણ

ત મૈ વહેયમુદકં ઘટકપર્રેણ॥ ૨૩॥
॥ સમાપ્ત મદં ઘટકપર્ર યમક કાવ્યમ્॥
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