
.. Mahasubhashitasangraha ..

॥ महासुभािषतसंगह ॥

ENMSS@0001@1अंशवतव िनशाकर नूनं कपतातणकेतकखडैः ।
ENMSS@0001@2येन पाडरतरुतयाे नः कटकैरव तदत शररम् ॥ ०००१॥
ENMSS@0002@1अंशकं तवता तनुबा- वतकापहतमुधकुचाा ।
ENMSS@0002@2भशवलयं परणेा पयर

रभसादचराेढा ॥ ०००२॥
ENMSS@0003@1अंशकमव शीतभयात् संयानवछलेन हमधवलम् ।
ENMSS@0003@2अाेभरप गृहीतं पयत शशरय माहायम् ॥ ०००३॥
ENMSS@0004@1अंशकेन जघनं ितराेदधे क चुकेन च कुचाै मृगीशाम् ।
ENMSS@0004@2पीयमानमिनशं येणैः ामतामव जगाम मयमम् ॥ ०००४॥
ENMSS@0005@1अंशपाणभरतीव पपासः पजं मधु भृशं रसयवा ।
ENMSS@0005@2ीबतामव गतः ितमेयंाेहतं

वपुवाह पतः ॥ ०००५॥
ENMSS@0006@1अंशमानप वपाकपशं पमाप परताे दवसाते ।
ENMSS@0006@2कः पराेऽ न वकारमुपेयाद् वातभीमपरवेतमूितः ॥ ०००६॥
ENMSS@0007@1अंशाे दडसमः पूवः याससम उमः ।
ENMSS@0007@2वलाेपाे वा यथालाभं ेपसम एव वा ॥ ०००७॥
ENMSS@0008@1अंशाेऽप दुदानां परेषां याद् वनाशकृत् ।
ENMSS@0008@2बाललेशाेऽप यााणां यत् याीवतहानये ॥ ०००८॥
ENMSS@0009@1अंसाववधनता समाधः शराेधराया रहतयासः ।
ENMSS@0009@2धृता वकारांयजता मुखेन सादलीः शशलाछनय ॥ ०००९॥
ENMSS@0010@1अंसालबतवामकुडलधरं मदाेतूलतं कंचत्
कुतकाेमलाधरपुटं साचसारणम् ।
ENMSS@0010@2अलाेलाु लपवैमुरलकामापूरयतं मुदा मूले
कपतराेभललतं याये जगाेहनम् ॥ ००१०॥
ENMSS@0011@1अंसासकपाेलवंशवदनयासबबाधर-

ाेदरतमदमदपवारधमुधविनः ।
ENMSS@0011@2ईषमलाेलहारिनकरः

sanskritdocuments.org Page 1 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

येकराेकानन-यददुदु लचयवां पात
राधाधवः ॥ ००११॥
ENMSS@0012@1अंसेन कण चबुकेन वः करयेना ितराेदधानाम् ।
ENMSS@0012@2संताडयामास हरः समेय चकाेरनेां चलकाेदकेन ॥ ००१२॥
ENMSS@0013@1अंहः संहरदखलं सकृददुयादेव सकललाेकय ।
ENMSS@0013@2तरणरव ितमरजलधं जयित जगलं हरेनाम ॥ ००१३॥
ENMSS@0014@1अकटका पुपमही वेशयाेषदमातृका ।
ENMSS@0014@2महीना च रायीभुयते वटचेटकैः ॥ ००१४॥
ENMSS@0015@1अकठय कठे कथं पुपमाला वना नासकायाः कथं धूपगधः
।
ENMSS@0015@2अकणय कणे कथं गीतनृयम् अपादय पादे कथं मे णामः ॥
००१५॥
ENMSS@0016@1अकपकय वफलं जनुरित जानीमहे महेशाेऽप ।
ENMSS@0016@2शरस कृतेन कप भवित जटाजूटकेनाप ॥ ००१६॥
ENMSS@0017@1अकरवमधमाैल पादपावपनय मािनिन मािनतामकाडे ।
ENMSS@0017@2यद पररमणीं गततदाथ तनयुगलयुगं शाम तव ॥
००१७॥
ENMSS@0018@1अकण कातरमनसा दशतनीरा िनरतरालेयम् ।
ENMSS@0018@2वामनुधावित वमुखं गे व भगीरथं ः ॥ ००१८॥
ENMSS@0019@1अकणवमकारणवहः परधनापितः परयाेषतः ।
ENMSS@0019@2वजनबधुजनेवसहणुता कृितसधमदं ह दरुानाम् ॥ ००१९॥
ENMSS@0020@1अकण मृषाभाशासधाे वमु ममालं तव
परचतः ेहः सययेयभधायनीम् ।
ENMSS@0020@2अवरलगलापां तवीं िनरतवभूषणां क इह
भवतीं भे िने वना विनवेदयेत् ॥ ००२०॥
ENMSS@0021@1अकराेः कमु नेशाेणमानं कमकाषीः करपवावराेधम् ।
ENMSS@0021@2कलहं कमधाः ुधा रसे हतमथ न वदत दैवदाः ॥ ००२१॥
ENMSS@0022@1अकणमकराेछेषं वधाडभधीः ।
ENMSS@0022@2ुवा रामकथां रयां शरः कय न कपते ॥ ००२२॥
ENMSS@0023@1अकणधाराशगसंभृतातां गतैररेण वनाय वैरभः ।
ENMSS@0023@2वधाय यावरणेभदामहाे िनम तीणः समरे भवाणवः ॥ ००२३॥
ENMSS@0024@1अकतयं न कतयं ाणैः कठगतैरप ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0024@2कतयमेव कतयं ाणैः कठगतैरप ॥ ००२४॥
ENMSS@0025@1अकतयेवसावीव तृणा ेरयते जनम् ।
ENMSS@0025@2तमेव सवपापेयाे ला मातेव रित ॥ ००२५॥
ENMSS@0026@1अकमणां वै भूतानां वृः यान् न ह काचन ।
ENMSS@0026@2तदेवापेत न वहयात् कथंचन ॥ ००२६॥
ENMSS@0027@1अकमशीलं च महाशनं च लाेकं बमायं नृशंसम् ।
ENMSS@0027@2अदेशकालमिनवेषम् एतान् गृहे न ितवासयीत ॥ ००२७॥
ENMSS@0028@1अकलचकलया कलता सा भाित वाणी तणी ।
ENMSS@0028@2भालथलव शाेः संयायानाेपवय ॥ ००२८॥
ENMSS@0029@1अकलातके कातः केित काललनः ।
ENMSS@0029@2अणे तणे मया धावं कामयते शशी ॥ ००२९॥
ENMSS@0030@1अकला पुलकवती सेहा मुकुक यामा ।
ENMSS@0030@2पतत तवाेरस दयता खलता वैरणः शरस ॥ ००३०॥
ENMSS@0031@1अकलाे ढः शः परवार गुणावतः ।
ENMSS@0031@2संशाे दयाही खः ससशतव ॥ ००३१॥
ENMSS@0032@1अकलतिनजपरपः वकमप दाेषं परथतं वे ।
ENMSS@0032@2नावाथततटथान् अचलानप वचलतान् मनुते ॥ ००३२॥
ENMSS@0033@1अकलयुगमखवम ं यचरदपापघनाे यतः कुटबी ।
ENMSS@0033@2मम चरह लणाजेन भवित शमदशायमदेन ॥ ००३३॥
ENMSS@0034@1अकललतपतेजाेवीयथ यशाेिनधा-
ववतथमदाते राेषाुनावभधावित ।
ENMSS@0034@2अभनवधनुवादपमाय च कमणे फुरित
रभसात् पाणः पादाेपसंहणाय च ॥ ००३४॥
ENMSS@0035@1अकपः वाचेायां शकुत इव परे ।
ENMSS@0035@2अनुसरन् पूव गभे कं नाम वदते ॥ ००३५॥
ENMSS@0036@1अकात् या नॄणां अकाापकषणम् ।
ENMSS@0036@2शभाशभे महवं च कत बुलाघवात् ॥ ००३६॥
ENMSS@0037@1अकादप यः कद् अथ ााेित पूषः ।
ENMSS@0037@2तं हठेनेित मयते स ह याे न कयचत् ॥ ००३७॥
ENMSS@0038@1अकादु हरस कमवितहं दं
हताघातैवदलस कमुफुनलनम् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0038@2तदा जानीमते करवर बलाेारमसमं सटां सयाप
पृशस यद पाननशशाेः ॥ ००३८॥
ENMSS@0039@1अकादेकन् पथ सख मया यामुनतटं जया
ाेऽयं नवजलधरयामलतनुः ।
ENMSS@0039@2स भा कं वाकुत न ह जाने तत इदं मनाे
मे यालाेलं चन गृहकृये न लगते ॥ ००३९॥
ENMSS@0040@1अकादेव कुयत सीदयिनमतः ।
ENMSS@0040@2शीलमेतदसाधूनाम् अं पारवं यथा ॥ ००४०॥
ENMSS@0041@1अकादेव तव जहास यदयं पुनः ।
ENMSS@0041@2नूनं सूनबाणाेऽयां वारायमधितित ॥ ००४१॥
ENMSS@0042@1अकादेव ते चड फुरताधरपवम् ।
ENMSS@0042@2मुखं मुाचाे धे घमाःकणमरः ॥ ००४२॥
ENMSS@0043@1अकादेव यः काेपाद् अभीणं ब भाषते ।
ENMSS@0043@2तादुजते लाेकः सफुलादवानलात् ॥ ००४३॥
ENMSS@0044@1अकाे याे भम् अाजपरसेवतम् ।
ENMSS@0044@2न यने चयय यायाे नृप इवातरः ॥ ००४४॥
ENMSS@0045@1अकाडकाेपनाे भतरयासे याेषतः ।
ENMSS@0045@2शातेतसः कत णाप न शते ॥ ००४५॥
ENMSS@0046@1अकाडतमानसयवसताेसवैः
सारसैरकादपटताडवैरप शखडनां मडलैः ।
ENMSS@0046@2दशः समवलाेकताः सरसिनभराेसद्-
भवपृथुवथनीरजिनभूरजःयामलाः ॥ ००४६॥
ENMSS@0047@1अकाडपातजातानाम् अाणां ममभेदनाम् ।
ENMSS@0047@2गाढशाेकहाराणाम् अचतैव महाैषधम् ॥ ००४७॥
ENMSS@0048@1अकाडे वाेजखलतवसनयापृतकरं मृषा
जृाराेमतभुजबधाेतकुचम् ।
ENMSS@0048@2वृथा यातायातैः कपटकलतायाेयहसतं
हरयेताायहह जगतां वारविनताः ॥ ००४८॥
ENMSS@0049@1अकामय या काचद् यते नेह कऋहचत् ।
ENMSS@0049@2य कुते कंचत् तत् कामय चेतम् ॥ ००४९॥
ENMSS@0050@1अकामां कामयानय शररमुपतयते ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0050@2इछतीं कामयानय ीितभवित शाेभना ॥ ००५०॥
ENMSS@0051@1अकामान् कामयित यः कामयानान् परषन् ।
ENMSS@0051@2बलवतं च याे े तमामूढचेतसम् ॥ ००५१॥
ENMSS@0052@1अकारणं पमकारणं कुलं महस नीचेषु च कम शाेभते ।
ENMSS@0052@2इदं ह पं परभुतपूवकं तदेव भूयाे बमानमागतं ॥ ००५२॥
ENMSS@0053@1अकारणं याकरणं तीशदाेऽयकारणम् ।
ENMSS@0053@2अकारणं याे वेदातडलात कारणम् ॥ ००५३॥
ENMSS@0054@1अकारणावकृतकाेपदाणात् खलायं कय न नाम जायते ।
ENMSS@0054@2वषं महाहेरव यय दवुचः सदःुसहं संिनहतं सदा मुखे ॥
००५४॥
ENMSS@0055@1अकारणेन वेयाे यः कुयित नराधपः ।
ENMSS@0055@2णसप स गृाित शरसा बलदऋपतः ॥ ००५५॥
ENMSS@0056@1अकायकरणातः कायाणां च ववजनात् ।
ENMSS@0056@2अकाले मभेदा येन माे तत् पबेत् ॥ ००५६॥
ENMSS@0057@1अकायितषेध कायाणां च वतनम् ।
ENMSS@0057@2दानं च देयानाम् अदेयानामसंहः ॥ ००५७॥
ENMSS@0058@1अकायमसकृत् कृवा यते धना नराः ।
ENMSS@0058@2धनयुावधमथा यते चापरे जनाः ॥ ००५८॥
ENMSS@0059@1अकायायप पयाय कृवापं वृजनाजनं ।
ENMSS@0059@2वधीयते हतं यय स देहः कय सथरः ॥ ००५९॥
ENMSS@0060@1अकाये तयाे वा भवित वतथः काममथवा
तथायुैधाां हरित महमानं जनरवः ।
ENMSS@0060@2तलाेीणयाप कटिनहताशेषतमसाे रवेताेजाे
न ह भवित कयां गत इित ॥ ००६०॥
ENMSS@0061@1अकालचया वषमा च गाेी कुमसेवा न कदाप काया ।
ENMSS@0061@2पयाडजं पवने सं धनुवमुेन शरेण भम् ॥ ००६१॥
ENMSS@0062@1अकालजलदेदाेः सा ा वदनचका ।
ENMSS@0062@2िनयं कवचकाेरैया पीयते न च हीयते ॥ ००६२॥
ENMSS@0063@1अकालजलदाेकैमाकृतैरव ।
ENMSS@0063@2जातः कादबररामाे नाटके वरः कवः ॥ ००६३॥
ENMSS@0064@1अकालजलदछम् अालाे रवमडलम् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0064@2चवाकयुगं राैित रजनीभयशया ॥ ००६४॥
ENMSS@0065@1अकालमृयुं परय जीवतं ददाित याे देहसखं च देहनाम् ।
ENMSS@0065@2नतेन धाात समः कुताेऽधकाे न जीवताानमहाितरयते ॥
००६५॥
ENMSS@0066@1अकालमृयुवासाे वसन् ह वपते ।
ENMSS@0066@2यन् कराेित वासं स जीवयपराे मृतः ॥ ००६६॥
ENMSS@0067@1अकालसहमयपं मूखयसिननायकम् ।
ENMSS@0067@2अगुं भीयाेधं च दगुयसनमुयते ॥ ००६७॥
ENMSS@0068@1अकालसैययुत हयते कालयाेधना ।
ENMSS@0068@2काैशकेन हतयाेितिनशीथ इव वायसः ॥ ००६८॥
ENMSS@0069@1अकाले कृयमारधं कऋतं नाथाय कपते ।
ENMSS@0069@2तदेव काल अारधं महतेऽथाय कपते ॥ ००६९॥
ENMSS@0070@1अकाले गजते देवे दुदनं वाथवा भवेत् ।
ENMSS@0070@2पूवकाडहतं लयम् अनयायं चते ॥ ००७०॥
ENMSS@0071@1अकंचनः परपतन् सखमावादययस ।
ENMSS@0071@2अकंचनः सखं शेते समुित चैव ह ॥ ००७१॥
ENMSS@0072@1अकंचनवं रायं च तलया समताेलयत् ।
ENMSS@0072@2अकंचनवमधकं रायादप जतानः ॥ ००७२॥
ENMSS@0073@1अकंचनय दातय शातय समचेतसः ।
ENMSS@0073@2मया संतमनसः सवाः सखमया दशः ॥ ००७३॥
ENMSS@0074@1अकंचनय शय उपपय सवशः ।
ENMSS@0074@2अवेमाणींाेकान् न तयमुपलये ॥ ००७४॥
ENMSS@0075@1अकंचना यते पुषारजीवनः ।
ENMSS@0075@2समृे च कुले जाता वनयत पतंगवत् ॥ ००७५॥
ENMSS@0076@1अकंचकारणां दनैराकृगुणकमणाम् ।
ENMSS@0076@2अघाय गतसवानां दशनपशनादकम् ॥ ००७६॥
ENMSS@0077@1अकित चाप भूतािन कथययत तेऽययाम् ।
ENMSS@0077@2संभावतय चाकितमरणादितरयते ॥ ००७७॥
ENMSS@0078@1अकितयय गीयेत लाेके भूतय कयचत् ।
ENMSS@0078@2पतयेवाधमांाेकान् यावछदः कयते ॥ ००७८॥
ENMSS@0079@1अकितिनते देवैः कितलाेकेषु पूयते ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0079@2कयथ त समारः सवेषां समहानाम् ॥ ००७९॥
ENMSS@0080@1अकतेः कारणं याेषद् याेषैरय कारणम् ।
ENMSS@0080@2संसारकारणं याेषद् याेषतं वजयेतः ॥ ००८०॥
ENMSS@0081@1अकुठाेकठया पूणम् अकठं कलकठ माम् ।
ENMSS@0081@2कबुकठ ाः णं कठे कु कठाितमुर ॥ ००८१॥
ENMSS@0082@1अकुबेरपुरवलाेकनं न धरासूनुकरं कदाचन ।
ENMSS@0082@2अथ तितकारहेतवे- ऽदमयतीपितलाेचनं भज ॥ ००८२॥
ENMSS@0083@1अकुवताेऽप पापािन शचयः पापसंयात् ।
ENMSS@0083@2परपापैवनयत मया नागदे यथा ॥ ००८३॥
ENMSS@0084@1अकुलानां कुले भावं कुलनानां कुलयम् ।
ENMSS@0084@2संयाेगं वयाेगं च पयत चरजीवनः ॥ ००८४॥
ENMSS@0085@1अकुलनः कुलन मयादां याे न लयेत् ।
ENMSS@0085@2धमापेी मृददुातः स कुलनशतैवरः ॥ ००८५॥
ENMSS@0086@1अकुलनत पुषः कृतः साधुसंयात् ।
ENMSS@0086@2दलुभैयसंााे गवतः शुतां जेत् ॥ ००८६॥
ENMSS@0087@1अकुलनाेऽप मूखाेऽप भूपालं याेऽ सेवते ।
ENMSS@0087@2अप संमानहीनाेऽप स सव पूयते ॥ ००८७॥
ENMSS@0088@1अकुले पितताे राजा मूखपुाे ह पडतः ।
ENMSS@0088@2िनधनय धनाितृणवयते जगत् ॥ ००८८॥
ENMSS@0089@1अकूपाराद् वार चुरतरमादाय जलदः स दानायाेऽप
करित जलं नातुमदम् ।
ENMSS@0089@2स मेघाे धयाे यत् परकरित मुाफलतया यदयासाै कितनटित
नृपनारकुचतटे ॥ ००८९॥
ENMSS@0090@1अकूचाराेऽप ितचुबुकदेशं करतलं ितायां कुवन् युवितषु
शं धतरलां ।
ENMSS@0090@2कुमाराेऽहं कारात् परषद समानानगणयन् भुजाै वः पयववयस
कातं वतनुते ॥ ००९०॥
ENMSS@0091@1अकृतकवलारैवैभयथगतेणाः कमप वलतीवं
थवा मुमृगपयः ।
ENMSS@0091@2गगनमसकृपययेतातथाुघनैमुखैिनपतित यथा
ाेयाेऽमं नयनाेदकम् ॥ ००९१॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0092@1अकृतमनाय च दघराेषमनाजवम् ।
ENMSS@0092@2चतराे व चाडालाञ् जाया जायेत पमः ॥ ००९२॥
ENMSS@0093@1अकृतयागमहां मया कं राजराजशदेन ।
ENMSS@0093@2गाेारं न िनधीनां महयत महेरं वबुधाः ॥ ००९३॥
ENMSS@0094@1अकृतषदुितछदः तसंरणवयकमणः ।
ENMSS@0094@2पुषय िनरथकः करः कल कडूयनमासाथकः ॥ ००९४॥
ENMSS@0095@1अकृतेमैव वरं न पुनः संजातवघटतेमा ।
ENMSS@0095@2उतृनयनतायित यथा ह न तथेह जाताधः ॥ ००९५॥
ENMSS@0096@1अकृत वशदधााे बबसारं गृहीवा दयत युवितवं लाेकधाेित
वः ।
ENMSS@0096@2न ह न ह भवदयाे माेह एवैष म सतगरलिनधानं तवताे
िननु वम् ॥ ००९६॥
ENMSS@0097@1अकृतयागमाे नात कृते नाशाे न वते ।
ENMSS@0097@2अकादेव लाेकाेऽयं तृणे दासीकृतवया ॥ ००९७॥
ENMSS@0098@1अकृताानमासा राजानमनये रतम् ।
ENMSS@0098@2समृािन वनयत रा ाण नगराण च ॥ ००९८॥
ENMSS@0099@1अकृतेऽयुमे पुंसाम् अयजकृतं फलम् ।
ENMSS@0099@2शभाशभं समयेित वधना संिनयाेजतम् ॥ ००९९॥
ENMSS@0100@1अकृतेवेवकायेषु मृयुवै संकषित ।
ENMSS@0100@2युवैव धमशीलः याद् अिनमं ह जीवतम् ॥ ०१००॥
ENMSS@0101@1अकृताेपवः कन् महानप न पूयते ।
ENMSS@0101@2पूजयत नरा नागान् न ताय नागघाितनम् ॥ ०१०१॥
ENMSS@0102@1अकृतयं नैव कृयं यात् ाणयागेऽयुपथते ।
ENMSS@0102@2न च कृयं परयायम् एष धमः सनातनः ॥ ०१०२॥
ENMSS@0103@1अकृतयं मयते कृतयं अगयं मयते सगम् ।
ENMSS@0103@2अभयं मयते भयं ीवाेरताे नरः ॥ ०१०३॥
ENMSS@0104@1अकृिमेमरसा वलासालसगामनी ।
ENMSS@0104@2असारे दधसंसारे सारं सारलाेचना ॥ ०१०४॥
ENMSS@0105@1अकृिमवलासाम् अशतकलामम् ।
ENMSS@0105@2अवभागासभगं बभूव सरतं तयाेः ॥ ०१०५॥
ENMSS@0106@1अकृवा कम याे लाेके फलं वदित वतः ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0106@2स त वयतां याित ेयाे भवित ायशः ॥ ०१०६॥
ENMSS@0107@1अकृवा िनजदेशय रां याे वजगीषते ।
ENMSS@0107@2स नृपः परधानेन वृतमाैलः पुमािनव ॥ ०१०७॥
ENMSS@0108@1अकृवा परसंतापम् अगवा खलनताम् ।
ENMSS@0108@2अनुसृय सतां व यत् वपमप तद् ब ॥ ०१०८॥
ENMSS@0109@1अकृवा पाैषं या ीः कं तयालसभायया ।
ENMSS@0109@2कुराेऽप समाित दैवादपुनतं तृणम् ॥ ०१०९॥
ENMSS@0110@1अकृवा मानुषं कम याे दैवमनुवतते ।
ENMSS@0110@2वृथा ायित संाय पितं बमवाना ॥ ०११०॥
ENMSS@0111@1अकृवा हेलया पादम् उैमूधस वषाम् ।
ENMSS@0111@2कथंकारमनालबा कितामधराेहित ॥ ०१११॥
ENMSS@0112@1अकृपणमशठमचपलं याेगनमवषादनं बुधं शूरम् ।
ENMSS@0112@2यद नायित नरं ीः ीरेव ह वता भवित ॥ ०११२॥
ENMSS@0113@1अकृशं कुचयाेः कृशं वले वततं चष वतृतं िनतबे ।
ENMSS@0113@2अणाधरमावरत चे कणाशाल कपालभागधेयम् ॥ ०११३॥
ENMSS@0114@1अकृशं िनतबभागे ामं मये समुतं कुचयाेः ।
ENMSS@0114@2अयायतं नयनयाेमम जीवतमेतदायाित ॥ ०११४॥
ENMSS@0115@1अकृफलमूलेन वनवासरतः सदा ।
ENMSS@0115@2कुतेऽहरहः ाम् ऋषवः स उयते ॥ ०११५॥
ENMSS@0116@1अकेक कं केक वचस चतरः क कुररः शकः कंवा मूकः स
च
कलरवः कं तरवः ।
ENMSS@0116@2वयागयैः पुयैः पकमधुरमा धीरगरमा यताे लधः तधः
कमस
चरं नेह सचरम् ॥ ०११६॥
ENMSS@0117@1अकाैसमी मथचापयट- रनंशका वमवैजयती ।
ENMSS@0117@2ललाटराणनतकयम् अनना ूरनुयाित म् ॥ ०११७॥
ENMSS@0118@1अवमततं न शततना तम् ।
ENMSS@0118@2नादमित वााथात् तं शय दलुभम् ॥ ०११८॥
ENMSS@0119@1अवथमित ावा शे न तवान् पुरा ।
ENMSS@0119@2नादमित शााथात् तं शय दलुभम् ॥ ०११९॥
ENMSS@0120@1अमेणानुपायेन कमाराे न सयित ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0120@2दधसपःपयांसीव शबरय यथा ह गाेः ॥ ०१२०॥
ENMSS@0121@1अाेधं शयययैः ाेधना ये तपाेधनाः ।
ENMSS@0121@2िनधनाते धनायैव धातवादाेपदेशनः ॥ ०१२१॥
ENMSS@0122@1अाेधनः ाेधनेयाे वशतथा ितितरितिताेवशः ।
ENMSS@0122@2अमानुषेयाेमानुषा धाना वांतथैवावदषुः धानः ॥ ०१२२॥
ENMSS@0123@1अाेधनः सयवाद भूतानामवहंसकः ।
ENMSS@0123@2अनसूयः सदाचाराे दघमायुरवायात् ॥ ०१२३॥
ENMSS@0124@1अाेधन राजे सयशीलाे ढतः ।
ENMSS@0124@2अााेपम भूतेषु स तीथफलमते ॥ ०१२४॥
ENMSS@0125@1अाेधवैरायजतेयवं मादयाशातजनयवम् ।
ENMSS@0125@2िनलाेभदाता भयशाेकहार ानय चं भयलणािन ॥ ०१२५॥
ENMSS@0126@1अाेधय यदा ाेधः सवनाशाय कपते ।
ENMSS@0126@2राघवय काेपेन बाे नदनदपितः ॥ ०१२६॥
ENMSS@0127@1अाेधेन जयेत् ाेधम् असाधुं साधुना जयेत् ।
ENMSS@0127@2जयेत् कदय दानेन जयेत् सयेन चानृतम् ॥ ०१२७॥
ENMSS@0128@1अातुितभवसतकुसमैंसयन् कुतलान् अतः खेलित
खरटनयने कुेषु केणः ।
ENMSS@0128@2अदरकमततव कराै नााप वायतः कं ूमाे रसकाणीरस
घट नेयं वलबमा ॥ ०१२८॥
ENMSS@0129@1अबालतपवलाेभनीयं पीतं मया सदयमेव रताेसवेषु ।
ENMSS@0129@2बबाधरं दशस चेद् मर यायावां कारयाम
कमलाेदरबधनथम् ॥ ०१२९॥
ENMSS@0130@1अेशादव चततम् उपितित समेव पुयवताम् ।
ENMSS@0130@2उयापुयवतां गछत कपाेतकाः पय ॥ ०१३०॥
ENMSS@0131@1अारकृताभमयुिनधनाेतूतीवः पाथयाकृत
शावितकृतेरतः शचा मुतः ।
ENMSS@0131@2कणा बापकणैः पतत धनुष ीडाजडा याे हा वसेित गरः
फुरत न पुनिनयात वाहः ॥ ०१३१॥
ENMSS@0132@1अदेवनपणीकृतेधरे कातयाेजयपराजये सित ।
ENMSS@0132@2अ वु यद वे मथः कतयाेजयित जीयतेऽप वा ॥
०१३२॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0133@1अूतजताधरहवधावीशाेऽस तखडना- दाधे वद काे
भवािनित मृषा काेपातू लतम् ।
ENMSS@0133@2वखकरा ।कु। लपरायीकृतायय मे मुधाीितकृय
तत् कृतवती ूतेऽप याजतम् ॥ ०१३३॥
ENMSS@0134@1अमः मतामानाे यायां यः वतते ।
ENMSS@0134@2स ह हायापदवं च लभते ाणसंशयम् ॥ ०१३४॥
ENMSS@0135@1अमालापवृा कुशासनपरहा ।
ENMSS@0135@2ाीव दाैजनी संसद् वदनीया समेखला ॥ ०१३५॥
ENMSS@0136@1अमा परयागः ीनाशाे धमसंयः ।
ENMSS@0136@2अभयााता चैव सव लाेभात् वतते ॥ ०१३६॥
ENMSS@0137@1अमाेऽसयसंध परदार नृशंसकृत् ।
ENMSS@0137@2पयते नरकेवेव दमानः वकमणा ॥ ०१३७॥
ENMSS@0138@1अरयमयतं नात नातीित यत् पुरा ।
ENMSS@0138@2तददं देह देहीित वपरतमुपथतम् ॥ ०१३८॥
ENMSS@0139@1अरमैीभाजः सालंकारय चावृय ।
ENMSS@0139@2कं ूमाे सख यूनाे न ह न ह सख पबधय ॥ ०१३९॥
ENMSS@0140@1अराणामकाराेऽहम् इित वणुः वयं वन् ।
ENMSS@0140@2भवता साेऽप यत् सयम् अाकारेण लघूकृतः ॥ ०१४०॥
ENMSS@0141@1अराण परयताम् अबराडबरेण कम् ।
ENMSS@0141@2शंभुरबरहीनाेऽप सवः कं न जायते ॥ ०१४१॥
ENMSS@0142@1अराण वचाण येन जानत मानवाः ।
ENMSS@0142@2बलवदसमाते त खरववजताः ॥ ०१४२॥
ENMSS@0143@1अराण समानािन वतलािन घनािन च ।
ENMSS@0143@2परपरवलािन तणीकुचकुवत् ॥ ०१४३॥
ENMSS@0144@1अप कदा लं छते ह शराेहाः ।
ENMSS@0144@2वधमानानामेव भवत ह वपयः ॥ ०१४४॥
ENMSS@0145@1अयां कृणशारायाम् अयाः कणाै न बाधताै ।
ENMSS@0145@2शे कनकताडपाशासवशादव ॥ ०१४५॥
ENMSS@0146@1अीणकमबधत ावा मृयुमुपथतम् ।
ENMSS@0146@2उातकाले संृय पुनयाेगवमृछित ॥ ०१४६॥
ENMSS@0147@1अीणभाेगाषमाद् इािनभयाेझतात् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0147@2दजुनात देवा अयशा इव बयित ॥ ०१४७॥
ENMSS@0148@1अेे बीजमुसृम् अतरेव वनयित ।
ENMSS@0148@2अबीजकमप ें केवलं थडलं भवेत् ॥ ०१४८॥
ENMSS@0149@1अेषु मृगयायां च ीषु पाने वृथाटने ।
ENMSS@0149@2िनायां च िनबधेन ं नयित भूपितः ॥ ०१४९॥
ENMSS@0150@1अेवयं यसिनता दये यदेते रागाे घनाे मधुमदाेकटमाननं च
।
ENMSS@0150@2पतथाप परमापदमेव लयातैयमेव कल दभुगता यदेभः
॥ ०१५०॥
ENMSS@0151@1अाेठशठमरचाकदाडमवक् कुतबुलवणतैलससंकृतान्
यः ।
ENMSS@0151@2मयान् सशीतसतभतले दधाित स लाेकमधगछित पुयकमा
॥ ०१५१॥
ENMSS@0152@1अाैरेऽप च ने कुवीत बुधसाेमयाेः ।
ENMSS@0152@2युेऽप ितथने न कुयाछिनभाैमयाेः ॥ ०१५२॥
ENMSS@0153@1अाैहणी रपुं हयात् वयं वा तेन हयते ।
ENMSS@0153@2ाणाे मवयात् सवानेव रपून् णात् ॥ ०१५३॥
ENMSS@0154@1अणाेिनपदनं वणयाेतापछगुछावलं मू
यामसराेजदाम कुचयाेः कतूरकापकम् ।
ENMSS@0154@2धूतानामभसारसंमजुषां ववकुे सख वातं
नीलिनचाेलचा सशां यमालित ॥ ०१५४॥
ENMSS@0155@1अणाेमुलमनं चरणयाेनीलामजाै नूपुरा- वे नीलपटः
फुटं मृगमदयासः कपाेलथले ।
ENMSS@0155@2यीया परशीलतं परशां राेधाय तसांतं नेपयय
वधावपीदमसतीजातय जातं तमः ॥ ०१५५॥
ENMSS@0156@1अणाेयुमं वलाेकाृदतुनुगुणततपयती शररं दयामाेदेन
वादपगतमता नासकां चावाचा ।
ENMSS@0156@2ाेंं मनाेासनमप रसादपयती मुखां
यपासाैयं वतरित युवितः कामनां नायदेवं ॥ ०१५६॥
ENMSS@0157@1अणाेवप इित सानुशयं ललाव नीलाेपलं यदबला कलमय
गाेी ।
ENMSS@0157@2भूयतदेव शरसावहदुतानां वैरं वराेधषु ढं न पराजतेषु
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॥ महासभाषतसंह ॥

॥ ०१५७॥
ENMSS@0158@1अखडमडलः ीमान् पयैष पृथवीपितः ।
ENMSS@0158@2न िनशाकरवात कलावैकयमागतः ॥ ०१५८॥
ENMSS@0159@1अखडतं च मुकं चूणम् त रसवजतम् ।
ENMSS@0159@2भूमाै िनपिततं पं शयाप अयं हरेत् ॥ ०१५९॥
ENMSS@0160@1अखडता शरथाेपमानं न वीकृतं न छलरितरत ।
ENMSS@0160@2अपृसंदेहवपययय काेऽयं तव यायनये िनवेशः ॥ ०१६०॥
ENMSS@0161@1अखवपवगतेषु वछाे यय वारधः ।
ENMSS@0161@2स एव ह मुनेः पाणरधतायभूभृतः ॥ ०१६१॥
ENMSS@0162@1अखलं वदषुामनावलं सदा च वदा च पयताम् ।
ENMSS@0162@2सवधेऽप नसूसाणी वदनालंकृितमामणी ॥ ०१६२॥
ENMSS@0163@1अखलेषु वहंगेषु हत वछदचारषु ।
ENMSS@0163@2शक परबधते मधुराणां गरां फलम् ॥ ०१६३॥
ENMSS@0164@1अगजाननपाक गजाननमहिनशम् ।
ENMSS@0164@2अनेकदं तं भानाम् एकदतमुपाहे ॥ ०१६४॥
ENMSS@0165@1अगणतगुणेन सदर कृवा चारमयुदासीनम् ।
ENMSS@0165@2भवतानयगितः सा वहतावतेन तरणरव ॥ ०१६५॥
ENMSS@0166@1अगणतगुयाालाेलं पदातसदाितथः समयमवदन् मुधः कालासहाे
रितलपटः ।
ENMSS@0166@2कृतककुपतं हताघातं पादतं हठा- दपरगणयन् लायां
मां िनमयित यः ॥ ०१६६॥
ENMSS@0167@1अगणतिनजमाणां परकृयेऽयेय वतमानानाम् ।
ENMSS@0167@2सजनघनदनमणीनां पराेपकाराथमजिन जिनः ॥ ०१६७॥
ENMSS@0168@1अगणतयशसा य- थितना यतेऽथ याकृतेन ।
ENMSS@0168@2धे सद सरागे मे तव वना न युा सा ॥ ०१६८॥
ENMSS@0169@1अगितवमिता ानाभासेन तृता ।
ENMSS@0169@2यः शयगुणा ेते मूखाचायय भायजाः ॥ ०१६९॥
ENMSS@0170@1अगतीनां खलकाराद् दःुखं नैवाेपजायते ।
ENMSS@0170@2भवयशाेकाः ायेण सांकुराः पादताडताः ॥ ०१७०॥
ENMSS@0171@1अगदैः सवसामायैयतराणां वषं हरेत् ।
ENMSS@0171@2धूपाे देवीसहापछखडनैतषापहः ॥ ०१७१॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0172@1अगयगमनात् ायः ायीयते जनः ।
ENMSS@0172@2अगयं वशाे याित सवैव च पावनम् ॥ ०१७२॥
ENMSS@0173@1अगयािन पुमान् याित याेऽसेयां िनषेवते ।
ENMSS@0173@2स मृयुमुपगृाित गभमतर यथा ॥ ०१७३॥
ENMSS@0174@1अगयाथ तृणाणाः पृथीकृतभीियः ।
ENMSS@0174@2शलभुसववा जना यपारपाकाः ॥ ०१७४॥
ENMSS@0175@1अगयाे माणां कृितभषजामयवषयः सधासारासायाे
वसशतरारगहनः ।
ENMSS@0175@2जगामीकत परणतधयानेन वधना फुटं सृाे याधः
कृितवषमाे दजुनजनः ॥ ०१७५॥
ENMSS@0176@1अगततया घृताधशाेषणे दाेलतया वटकाभेदने ।
ENMSS@0176@2शाकावलकाननविपात एव भा इतरे भटा ॥ ०१७६॥
ENMSS@0177@1अगतहतचुलकमतेऽधाै वाहनाकृताै ।
ENMSS@0177@2मः समुाे वेलायाम् इित देवातदा जगुः ॥ ०१७७॥
ENMSS@0178@1अगय इव ययासयतितभृभाै ।
ENMSS@0178@2चं साेऽयकराेृयत् कबधं समराणवम् ॥ ०१७८॥
ENMSS@0179@1अगयय मुनेः शापाद् यदनमाथतः ।
ENMSS@0179@2महासखात् पराे नषः सपतां गतः ॥ ०१७९॥
ENMSS@0180@1अगयेन पयाेराशेः कयत् कं पीतमुझतम् ।
ENMSS@0180@2वया वैरकुलं वीर समरे कशं कृतम् ॥ ०१८०॥
ENMSS@0181@1अगा गााकाकाकगाहकाघककाकहा ।
ENMSS@0181@2अहाहा खगाागकागखगकाकक ॥ ०१८१॥
ENMSS@0182@1अगाधजलसंचार वकार न च राेहतः ।
ENMSS@0182@2गडूषजलमाे त शफर फफ रायते ॥ ०१८२॥
ENMSS@0183@1अगाधदया भूपाः कूपा इव दरुासदाः ।
ENMSS@0183@2घटका गुणनाे नाे चेत् कथं लयेत जीवनम् ॥ ०१८३॥
ENMSS@0184@1अगाधेनाप कं तेन ताेयेन लवणाबुधेः ।
ENMSS@0184@2जनुमां वरं वार तृणाछेदकरं नृणाम् ॥ ०१८४॥
ENMSS@0185@1अगारेऽन् काते गरशमिनशानाथशकलं भुजंगानुुान् सकलमप
वातायनपथे ।
ENMSS@0185@2िनकुेषु येनानधगृहशराे रावलयं लखया नीयते शव
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॥ महासभाषतसंह ॥

शव तया हत दवसाः ॥ ०१८५॥
ENMSS@0186@1अगुणकणाे गुणराशयमप दैवेन खलमुखे पिततम् ।
ENMSS@0186@2सरित तैलमवैकः सलले घृतवडवमेययः ॥ ०१८६॥
ENMSS@0187@1अगुरित वदत लाेकाे गाैरवमैव पुनरहं मये ।
ENMSS@0187@2दशतगुणैकवृयय जने जिनतदाहेऽप ॥ ०१८७॥
ENMSS@0188@1अगुसरभधूपाशाेभतं केशपाशं गलतकुसममालं धुवती
कुताम् ।
ENMSS@0188@2यजित गुिनतबा िननाभः समयायुषस शयनवासः कामनी
कामशाेभा
॥ ०१८८॥
ENMSS@0189@1अगुराेरप सत उैः शंसनं तणुा वतवत ।
ENMSS@0189@2अगुवलनेऽयतः साैरभमषताे गुणान् वमित ॥ ०१८९॥
ENMSS@0190@1अगूढवभवा यय पाैरा रा वासनः ।
ENMSS@0190@2नयापनयवेायः स राजा राजसमः ॥ ०१९०॥
ENMSS@0191@1अगूढहासफुटदतकेसरं मुखं वदेतकस पजम् ।
ENMSS@0191@2इित लनां नलनीवने सखीं वदाबभूवुः सचरेण याेषतः ॥
०१९१॥
ENMSS@0192@1अं ाय यथा सतूलराशवनयित ।
ENMSS@0192@2तथा गाजलेनैव सवपापं वनयित ॥ ०१९२॥
ENMSS@0193@1अं ताेकमवाानं संधुयित याे नरः ।
ENMSS@0193@2स वधमानाे सते महातमप संचयम् ॥ ०१९३॥
ENMSS@0194@1अः ताेकाे वधते चायसाे बीजं चैकं बसाहमेित ।
ENMSS@0194@2याेदयाै वपुलाै संिनयय तादपं नावमयेत वम् ॥ ०१९४॥
ENMSS@0195@1अकुडसमा नार घृतकुसमाे नरः ।
ENMSS@0195@2संगमेन परीणां कय नाे चलते मनः ॥ ०१९५॥
ENMSS@0196@1अकुसमा नार घृतकुसमाे नरः ।
ENMSS@0196@2उभयाेरप संयाेगः कय वासकारकः ॥ ०१९६॥
ENMSS@0197@1अदाहे न मे दःुखं छेदे न िनकषे न वा ।
ENMSS@0197@2यदेव महःुखं गुया सह ताेलनम् ॥ ०१९७॥
ENMSS@0198@1अदाे गरदैव शपाणधनापहः ।
ENMSS@0198@2ेदारापहार च षडेते ाततायनः ॥ ०१९८॥
ENMSS@0199@1अना भना चैव तेन च जनेन च ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0199@2अारेणैव मागेण पतदाेषाे न वते ॥ ०१९९॥
ENMSS@0200@1अरापः याे मूखाः सपा राजकुलािन च ।
ENMSS@0200@2िनयं येन सेयािन सः ाणहराण षट् ॥ ०२००॥
ENMSS@0201@1अगुजातीनां वणानां पाथवाे गुः ।
ENMSS@0201@2कुलीणां गुभता सवयायागताे गुः ॥ ०२०१॥
ENMSS@0202@1अदहित तापेन सूयाे दहित रमभः ।
ENMSS@0202@2राजा दहित दडेन तपसा ाणाे दहेत् ॥ ०२०२॥
ENMSS@0203@1अदेवाे जातीनां मुनीनां द दैवतम् ।
ENMSS@0203@2ितमावपबुनां सव समदशनः ॥ ०२०३॥
ENMSS@0204@1अह देवताः सवाः सवणं च तदाकम् ।
ENMSS@0204@2तात् सवण ददता दाः सवाः  देवताः ॥ ०२०४॥
ENMSS@0205@1अाेमादभयैववधैरादणैः ।
ENMSS@0205@2न तत् फलमवााेित तीथाथे गमनेन यत् ॥ ०२०५॥
ENMSS@0206@1अतेजाे महाेके गूढतित दाषु ।
ENMSS@0206@2न चाेपयुे ता यावाे दयते परैः ॥ ०२०६॥
ENMSS@0207@1स एव खल दायाे यदा िनमय दयते ।
ENMSS@0207@2तदा त वनं चायन् िनदहयाश तेजसा ॥ ०२०७॥
ENMSS@0208@1एवमेव कुले जाताः पावकाेपमतेजसः ।
ENMSS@0208@2मावताे िनराकाराः काेऽरव शेरते ॥ ०२०८॥
ENMSS@0209@1अहाें गृहं ें गभणी वृबालकाै ।
ENMSS@0209@2रहतेन नाेपेयाद् राजानं देवतां गुम् ॥ ०२०९॥
ENMSS@0210@1अहाें याे वेदादडं भगुठनम् ।
ENMSS@0210@2बुपाैषहीनानां जीवकेित बृहपितः ॥ ०२१०॥
ENMSS@0211@1अहाेफला वेदाः शीलवृफलं ुतम् ।
ENMSS@0211@2रितपुफला दारा दभुफलं धनम् ॥ ०२११॥
ENMSS@0212@1अहाेमधीतं वा दानाााखलाः याः ।
ENMSS@0212@2भजते तय वैफयं यय वामकारणम् ॥ ०२१२॥
ENMSS@0213@1अहाेेषु वाणां द देवाे मनीषणाम् ।
ENMSS@0213@2ितमावपबुनां सव वदतानाम् ॥ ०२१३॥
ENMSS@0214@1अेयथा दावयाेगयाेगयाेरताेऽय िनममत ।
ENMSS@0214@2एवं ह जताेरप दुवभायः शररसंयाेगवयाेगहेतः ॥ ०२१४॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0215@1अाै यावतां देवाे दव देवाे मनीषणाम् ।
ENMSS@0215@2ितमावपबुनां याेगनां दये हरः ॥ ०२१५॥
ENMSS@0216@1अाै दधं जले मं तं तकरपाथवैः ।
ENMSS@0216@2तसव दानमयायद ैयं न भाषते ॥ ०२१६॥
ENMSS@0217@1अाै ां धूयेत यथा तूलं जाेम ।
ENMSS@0217@2तथा गावगाढय सव पापं धूयते ॥ ०२१७॥
ENMSS@0218@1अाै ातं त पुषं कमावेित वयंकृतम् ।
ENMSS@0218@2ताु पुषाे याद् धम संचनुयाछनैः ॥ ०२१८॥
ENMSS@0219@1अाै ाताितः सयग् अादयमुपितते ।
ENMSS@0219@2अादयाायते वृवृेरं ततः जाः ॥ ०२१९॥
ENMSS@0220@1अयाकारं कलयस पुरवाकव चं बाेकपं शशरमता
दते पनीव ।
ENMSS@0220@2ाणान् धसे कथमप बलाछतः शयतयांतत् केनासाै सतनु
जिनताे माथते वकारः ॥ ०२२०॥
ENMSS@0221@1अयाधानेन येन काषायेण जटाजनैः ।
ENMSS@0221@2लाेकान् वासयवैव तताे लपेथा वृकः ॥ ०२२१॥
ENMSS@0222@1अछाया तृणा नीचसेवा पटे जलम् ।
ENMSS@0222@2वेयारागः खलेम सव बुदुसभम् ॥ ०२२२॥
ENMSS@0223@1अतः पृताे मये पाताेऽथ समततः ।
ENMSS@0223@2वुकतवाित सूयकाेटसमभः ॥ ०२२३॥
ENMSS@0224@1अततराे वेदान् पृतः सशरं धनुः ।
ENMSS@0224@2उभायां च समथाेऽहं शापादप शरादप ॥ ०२२४॥
ENMSS@0225@1अताे वामपादं च दणं जात कुतम् ।
ENMSS@0225@2अालढं त कतयं हतयसवतरम् ॥ ०२२५॥
ENMSS@0226@1असानुषु िनतातपशैभूहाृदकुरैरवलय ।
ENMSS@0226@2अतशैलगहनं नु वववान् अाववेश जलधं नु महीं नु ॥ ०२२६॥
ENMSS@0227@1अां वणय भूषणमलंकाराे न भावाेचतः
कठयानमुलं नयनयाेः सूवमावेतम् ।
ENMSS@0227@2वय णकाेऽधवासनवधः काते ये
नाभवसाैभायितकमिनमतमहावैव येनानः ॥ ०२२७॥
ENMSS@0228@1अाा मूधजेवेताः याे गुणसमवताः ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0228@2न लताः पवछेदम् अहयुपवनाेवाः ॥ ०२२८॥
ENMSS@0229@1अे कयचदत कंचदभतः केनाप पृे कृतः संसारः
शशभावयाैवनजराभारावतारादयम् ।
ENMSS@0229@2बालतं ब मयतामसलभं ां युवा सेवतां
वृतयाहकृत इव यावृय कं पयित ॥ ०२२९॥
ENMSS@0230@1अे कुामवगः पशतरसलसडचडायमानः पााधाे
वधाथाे िनशतशरकरः पादमुानपायी ।
ENMSS@0230@2ववदाे वनावनमितगहनं धूमवाया च ेः सराे
कादशीकाे हर हर हरणःकं शरयं यात ॥ ०२३०॥
ENMSS@0231@1अे गछत धेनुदुधकलशानादाय गाेयाे गृहं दुधे वकयणीकुले
पुनरयं राधा शनैयायित ।
ENMSS@0231@2इयययपदेशगुदयः कुवन् ववं जं देवः
कारणनदसूनुरशवं कृणः स मुणात वः ॥ ०२३१॥
ENMSS@0232@1अे गीतं सरसकवयः पाताे दाणायाः पृे ललावलयरणतं
चामराहणीनाम् ।
ENMSS@0232@2ययेवं कु भवरसावादने लपटवं नाे चेेतः वश
सहसा िनवकपे समाधाै ॥ ०२३२॥
ENMSS@0233@1अे तजला िनतातशशरा मूले मुबाभयामयाेपरतपेषु
पथकैमागेषु मयंदने ।
ENMSS@0233@2अाधाराः ुतबालशैवलदलछेदावकणाेमयः पीयते
हलमुममहषाेभपयावलाः ॥ ०२३३॥
ENMSS@0234@1अे ितित दाणाकृितरसाै ाेधाेतः केसर
पादुटदावदूषतधरासंातचडािनलः ।
ENMSS@0234@2कं कुमः सहसा वहाय कलभानेतान् जामः कथं हंहाे कूणतलाेचनेित
करणी चताकुला तायित ॥ ०२३४॥
ENMSS@0235@1अे धनुः शरकरः वयमत कामः पावरा
शशधराेदयसंशयाेथा ।
ENMSS@0235@2वातं दनातवकसभवं समतात् कं केवला पथ वधूदयताभसारे
॥ ०२३५॥
ENMSS@0236@1अे ततनाशानां मूकता परमाे गुणः ।
ENMSS@0236@2तथाप भुभानां साैधयादेवमुयते ॥ ०२३६॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0237@1यैरेव तितभः वामी ायते यसनावटम् ।
ENMSS@0237@2पाूकवमापैडु नैव शते ॥ ०२३७॥
ENMSS@0238@1अे माहषकं ा मये त वृषलपितम् ।
ENMSS@0238@2अते वाधुषकं ा िनराशाः पतराे गताः ॥ ०२३८॥
ENMSS@0239@1अे यात रथय रेणुवदमी चूणीभवताे घनाातररातरेषु
जनयययामवारावलम् ।
ENMSS@0239@2चयतमवाचलं हयशरयायामवामरं ये च समं
थताे वजपटः ाते च वेगािनलात् ॥ ०२३९॥
ENMSS@0240@1अे लघमा पान् महताप पधीयते न ह महा ।
ENMSS@0240@2वामन इित िवमम् अभदधित दशावतारवदः ॥ ०२४०॥
ENMSS@0241@1अे वकणकुरबक- फलजालकहीयमानसहकारम् ।
ENMSS@0241@2परणामाभमुखमृताेसकयित याैवनं चेतः ॥ ०२४१॥
ENMSS@0242@1अे याधः करधृतशरः पाताे जालमाला पृे विदहित
िनतरां संिनधाै सारमेयाः ।
ENMSS@0242@2एणी गभादलसगमना बालकै पादा चतावा वदित ह मृगं
कं कराेम  यामः ॥ ०२४२॥
ENMSS@0243@1अे यामलबदबुितलकैमयेऽप पाकावय-
ाैढभूतपटाेलपाटलतरैमूले मनाबभः ।
ENMSS@0243@2वृते कक शकरपहरभः थूलैः फलैबधुराः
संयुसकयत कय न मनः पूगमाणां छटाः ॥ ०२४३॥
ENMSS@0244@1अेसर कुमार तपृे पुगाे यदा तारः ।
ENMSS@0244@2सतदाेमा याद् ायादाै वरा दगुा ॥ ०२४४॥
ENMSS@0245@1अे ीनखपाटलं कुरवकं यामं
याेभागयाेबालाशाेकमुपाेढरागसभगं भेदाेुखं ितित ।
ENMSS@0245@2ईषरजःकणांकपशा चूते नवा मर मुधवय च
याैवनय च सखे मये मधुीः थता ॥ ०२४५॥
ENMSS@0246@1अयाे मुमतां याेगसमये मेषु पृं गतः पाकागारगतत
पाचकमनताेषाय वाचपितः ।
ENMSS@0246@2उायां िनरताे रताेऽथकगणे पडेषु दादराे
नानाागणैकचालतमना भाेमाे राजते ॥ ०२४६॥
ENMSS@0247@1अघं स केवलं भुे यः पचयाकारणात् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0247@2यशाशनं ेतत् सतामं वधीयते ॥ ०२४७॥
ENMSS@0248@1अघटतं घटनां नयित वं सघटतं णभु रताचलम् ।
ENMSS@0248@2जगददं कुते सचराचरं वधरहाे बलवािनित मे मितः ॥ ०२४८॥
ENMSS@0249@1अघटतघटतं घटयित सघटतघटतािन जजरकुते ।
ENMSS@0249@2वधरेव तािन घटयित यािन पुमाैव चतयित ॥ ०२४९॥
ENMSS@0250@1अघृमव माणम् अममव च पम् ।
ENMSS@0250@2अशूरं पाथवं लाेकाे जायमयवमयते ॥ ०२५०॥
ENMSS@0251@1अं केऽप शशरेजलिनधेः पं परे मेिनरे सारं
कितच संजगदरे भूमे बबं परे ।
ENMSS@0251@2इदाै यलतेनीलशकलयामं दरयते तये
रवभीतमधतमसं कुथमालयते ॥ ०२५१॥
ENMSS@0252@1अिनलनगजानन- शाकुलबालेयतवसनाै ।
ENMSS@0252@2सतहरकरकलताै हमगरतनयातनाै जयतः ॥ ०२५२॥
ENMSS@0253@1अयासैवषमैमायाविनतालकावलकुटलैः ।
ENMSS@0253@2काे नाम कामचारैः कायथैमाेहताे न जनः ॥ ०२५३॥
ENMSS@0254@1अमवनाेदेषु तथायेषूसवादषु ।
ENMSS@0254@2अतःपुरचारेषु देवपूजापरेषु च ॥ ०२५४॥
ENMSS@0255@1अाधराेपतमृगमा मृगलाछनः ।
ENMSS@0255@2केसर िनुरमृगयूथाे मृगाधपः ॥ ०२५५॥
ENMSS@0256@1अु रते पवते काेरकते वकसते च सहकारे ।
ENMSS@0256@2अु रतः पवतः काेरकताे वकसत मदनः ॥ ०२५६॥
ENMSS@0257@1अे कृवाेमां वगबलपतेः पादमय हतदवाेसे
सललं वच कनकमृगयाशेषं िनधाय ।
ENMSS@0257@2बाणं रः कुलघनं गुणतमनुजेनादराीणमणः
काेणेनावेमाणवदनुजवचने दकणाेऽयमाते ॥ ०२५७॥
ENMSS@0258@1अे वृमुपागतं शशतया सवामालतं मयः
ीपररिनभरतरयाकाेशकाेषाेुखैः ।
ENMSS@0258@2अाशाैः परपीयमानमिनशं िनःपदमददरैदूरादेव
िनमेषशूयनयनः पं समुते ॥ ०२५८॥
ENMSS@0259@1अे षु शूयवयासाद् वृः याु दशाधका ।
ENMSS@0259@2ताेया वशेषेण अानां वामताे गितः ॥ ०२५९॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 20 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0260@1अाेाथताेयेन मतं घृतमाकम् ।
ENMSS@0260@2वसा कटकुाणाम् एतैः सा महीहाः ॥ ०२६०॥
ENMSS@0261@1अाेथतं वं नृमांसं छागदुधयुक् ।
ENMSS@0261@2पयाकसहतं मूले सहकारय िनपेत् ॥ ०२६१॥
ENMSS@0262@1अाेतैलभावतम् उषतं गाेशकृित कुमुदकदमलम् ।
ENMSS@0262@2करकाबुकदमभृते कलशे कुसमं समुहित ॥ ०२६२॥
ENMSS@0263@1अाेतैलसूकर- शशमारवसास भावतं बीजम् ।
ENMSS@0263@2साे राेहित िनहतं भूमाै करकासा सम् ॥ ०२६३॥
ENMSS@0264@1अाेपधपेन या केशसमवतैः ।
ENMSS@0264@2सुभः कटतैलाैयाित मयवषं यम् ॥ ०२६४॥
ENMSS@0265@1अाेबीजमानां सूचूण वधीयते ।
ENMSS@0265@2ितलतैलेन तूण सयृवा च भावयेत् ॥ ०२६५॥
ENMSS@0266@1अं गलतं पलतं मुडं दतवहीनं जातं तडम् ।
ENMSS@0266@2करधृतकपतशाेभतदडं तदप न मुयाशा पडम् ॥ ०२६६॥
ENMSS@0267@1अं चदनपपजबसछेदावलनं मुतापः शाप इवैष
शाेषणपटः कपः सखीकपनः ।
ENMSS@0267@2ासाः संवृततारहारचयः संभचीनांशका जातः
ागितदाहवेदनमहारः स तया वरः ॥ ०२६७॥
ENMSS@0268@1अं चदनपाड पवमृदुताबूलतााेऽवराे
धारायजलाभषेककलषे धाैताने लाेचने ।
ENMSS@0268@2अतःपुपसगधराकबर वछं तनीयाेऽबरं कातानां
कमनीयतां बदधते ीेऽपरागमे ॥ ०२६८॥
ENMSS@0269@1अं दणमा वामेनाेरित फुटम् ।
ENMSS@0269@2तदा हािनकर ेया यययेन त लाभदा ॥ ०२६९॥
ENMSS@0270@1अं दमनपाभमे यन् तीयते ।
ENMSS@0270@2वामनवं त तीणधारं महागुणम् ॥ ०२७०॥
ENMSS@0271@1अं तीयते य बथसमवतम् ।
ENMSS@0271@2दलुभं तहामूयं थवकमुयते ॥ ०२७१॥
ENMSS@0272@1अं भूषणिनकराे भूषयतीयेष लाैककाे वादः ।
ENMSS@0272@2अािन भूषणानां कामप सषमामजीजनंतयाः ॥ ०२७२॥
ENMSS@0273@1अं येन रथीकृतं नयनयाेयुमं रथाकृतं पं वं

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 21 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

रथकमसारथकृतं ासतरंगीकृताः ।
ENMSS@0273@2काेदऽडकृतमावीयमचरााैवीकृतं भूषणं वामां
वशखीकृतं दशत नः ेमं स धवी पुमान् ॥ ०२७३॥
ENMSS@0274@1अणं तददमुदप- ेणशाेणतवहारणाे हरेः ।
ENMSS@0274@2उसणकेलपवां सकं यजित कं मतजः ॥ ०२७४॥
ENMSS@0275@1अणवेदवसधा कुया जलधः थल च पातालम् ।
ENMSS@0275@2वीक समेः कृतितय धीरय ॥ ०२७५॥
ENMSS@0276@1अदाेषपरयतमागकृतमः ।
ENMSS@0276@2ाता कुलकवाय रकाे वादकः ृतः ॥ ०२७६॥
ENMSS@0277@1अनानामवाािन गाेयते वगुणा यदा ।
ENMSS@0277@2तदा ते पृहणीयाः युरमे यतदलुभाः ॥ ०२७७॥
ENMSS@0278@1अनामनामतरे माधवाे माधवं माधवं चातरेणाना ।
ENMSS@0278@2इथमाकपते मडले मयगः संजगाै वेणुना देवकनदनः ॥
०२७८॥
ENMSS@0279@1अयासततः कायः शवाेः समछता ।
ENMSS@0279@2अाचायेण च शयय पापाे वनाशनः ॥ ०२७९॥
ENMSS@0280@1अयजः पुाे दयााप जायते ।
ENMSS@0280@2तात् यतराे मातः यवा त बाधवः ॥ ०२८०॥
ENMSS@0281@1अयभागेन ततः पडः जायते ।
ENMSS@0281@2चमणाछादतः स धातवः सनुमात् ॥ ०२८१॥
ENMSS@0282@1अमे न संपीड मांसं मांसेन त यः ।
ENMSS@0282@2पुराहमभवं ीताे याेहवजृतम् ॥ ०२८२॥
ENMSS@0283@1अमनं सखयेदया न मे करपशात् ।
ENMSS@0283@2नाेसित तपनकरणैयेवांशभः कुमुदम् ॥ ०२८३॥
ENMSS@0284@1अयुः कृता कुवन् सयपुराेवधम् ।
ENMSS@0284@2वजानन् ससायादन् वैरणाेऽैन पीड ते ॥ ०२८४॥
ENMSS@0285@1असात् तथा जीवाे भजते ाकृतान् गुणान् ।
ENMSS@0285@2अहंकाराभभूतः सन् भतेयाेऽप साेऽययः ॥ ०२८५॥
ENMSS@0286@1अाः संजातभानवनवसिताराः
कलातैलाःवगगाभषवणमतयः शीयदा वाः ।
ENMSS@0286@2लाटाःवलाटाः पदगमनढाासलाेला चाेला जायते ीिनजाम
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॥ महासभाषतसंह ॥

पृथुरण भवतः ाैढिनःसाणनादात् ॥ ०२८६॥
ENMSS@0287@1अाकृदकूुलया सरभसं गूढाै भुजायां तनावाकृे
जघनांशके कृतमधः संसमूयम् ।
ENMSS@0287@2नाभीमूलिनबचष मय ीडानताा तया दपः
फूकृतवातवेपतशखः कणाेपलेनाहतः ॥ ०२८७॥
ENMSS@0288@1अाकृयथयित नखाे षु वाेजकुा- वायं जृा
दशनवसने दतदं दनुाेित ।
ENMSS@0288@2यायाः खेदं जित करजेणषु ाेणभागः ातयाित गुणतरतां
वैशसं नैशमयाः ॥ ०२८८॥
ENMSS@0289@1अामागते शाै कं कराेित परछदः ।
ENMSS@0289@2राणा सते चे कं कं भवित तारकैः ॥ ०२८९॥
ENMSS@0290@1अाभावमावा कथं सामयिनणयः ।
ENMSS@0290@2पय टभमाेण समुाे याकुलकृतः ॥ ०२९०॥
ENMSS@0291@1अानामिततानवं कुत इदं कप कात् कुताे मुधे
पाडकपाेलमाननमित ाणेरेपृछित ।
ENMSS@0291@2तया सवमदं वभावत इित याय पातर- यापी
बापभरतया वलतया िनःय मुाेऽयतः ॥ ०२९१॥
ENMSS@0292@1अािन खेदयस कं शरषकुसमपरपेलवािन मुधा ।
ENMSS@0292@2अयमीहतकुसमानां संपादयता तवात दासजनः ॥ ०२९२॥
ENMSS@0293@1अािन चदनरजःपरधूसराण ताबूलरागसभगाेऽधरपव ।
ENMSS@0293@2वछाने च नयने वसनं तनीयः कातास भूषणमदं वब
शेषः ॥ ०२९३॥
ENMSS@0294@1अािन दवा हेमा ाणान् णास चेन् नृणाम् ।
ENMSS@0294@2युमेतन् न त पुनः काेणं नयनपयाेः ॥ ०२९४॥
ENMSS@0295@1अािन धीपटवं शदशनाः शनैवशीयते ।
ENMSS@0295@2िनखलेयाण येषां चरायुषते नरा ेयाः ॥ ०२९५॥
ENMSS@0296@1अािन िनालसवमाण वाािन कंचन् मदलालसािन ।
ENMSS@0296@2ूेपजािन च वीतािन चकार कामः मदाजनानाम् ॥ ०२९६॥
ENMSS@0297@1अािन मे दहत कातवयाेगविः सत यतमं द
वततेऽसाै ।
ENMSS@0297@2इयाशया शशमुखी जलदुवार- धाराभणमभषित
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॥ महासभाषतसंह ॥

देशम् ॥ ०२९७॥
ENMSS@0298@1अािन थिनः सहािन नयते मुधालसे वमश्-
वासाेकपतकाेमलतनमुरः सायाससे वाै ।
ENMSS@0298@2कं चादाेलनकाैतकयुपरतावायेषु वामवां वेदाः
तपताकुलालकलतेवावासताे मथः ॥ ०२९८॥
ENMSS@0299@1अामाेदसमाेछलृणपतृावलमालत-
फूजछनसूगुफतमलीलाेपलीरव ।
ENMSS@0299@2िनयपादनखाेुखांशवसरदतरः यतां मुीः
सरमुमरशखावषैरवायचतः ॥ ०२९९॥
ENMSS@0300@1अारपूवे गमने च लाभः साेमे शनाै दणमथलाभम् ।
ENMSS@0300@2बुधे गुराै पमकायस रवाै भृगाै चाेरमथलाभः ॥ ०३००॥
ENMSS@0301@1अारशूलामपलालकेश- वतीणवममृतेषु ः ।
ENMSS@0301@2ा मूययछित कायनाशं दारमृयुमुखाननथान् ॥ ०३०१॥
ENMSS@0302@1अारसशी नार घृतकुसमः पुमान् ।
ENMSS@0302@2ये सा वलनाते ये थताते पदे थताः ॥ ०३०२॥
ENMSS@0303@1अारसशी याेषत् सपःकुसमः पुमान् ।
ENMSS@0303@2तयाः परसरे न् थातयं न कदाचन ॥ ०३०३॥
ENMSS@0304@1अारहासषु वलासगृहाेदरेषु तपेषु तूलपटकपतवेनेषु ।
ENMSS@0304@2उणेषु च णयनीकुचमडलेषु शातं जगाम शशरय तषारगवः
॥ ०३०४॥
ENMSS@0305@1अारैः खचतेव भूवयदप वालाकरालं करैतमांशाेः करतीव
तीमभताे वायुः कुकूलानलम् ।
ENMSS@0305@2अयांस नखंपचािन सरतामाशा वलतीव च
ीेऽवविदपतमवाशेषं जगतते ॥ ०३०५॥
ENMSS@0306@1अारैः शाकवृय चूणतैः सघृतैयहम् ।
ENMSS@0306@2दैनययतीसारयहं पानीयवारणात् ॥ ०३०६॥
ENMSS@0307@1अासमृणालकाडमयते भृावलनां चं
नासामाैकमनीलसरणं ासािनलाद् गाहते ।
ENMSS@0307@2देयं हमवालकाप कुचयाेधे णं दपतां
तायःपितताबुवकरतले धाराबु संलयते ॥ ०३०७॥
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ENMSS@0308@1अकु वमवधीरय वा वयं त दासातवेित वचसैव जयेम
लाेकान् ।
ENMSS@0308@2एतावतैव सकराे ननु वमात- डदडधरकंकरमाैलभः
॥ ०३०८॥
ENMSS@0309@1अकुवत भमखलगरगणातजाबूनदयां दरूकुवत
पूरकृतकनकगरफारगवं च ययाः ।
ENMSS@0309@2उवातधारासरवरपटलदाहसातकितः सेयं ाची
दिदलयत दुरतं सवदा सवदा मे ॥ ०३०९॥
ENMSS@0310@1अकुवमृतचरामुपितणाेसललं छायामततव मणमयाे
मायवानेष शैलः ।
ENMSS@0310@2शाेभां वययधकललतां शाेभमानामतीदाेदेवयादेपजनयताे
मानसाददुबबम् ॥ ०३१०॥
ENMSS@0311@1अकृतितितः सेड् गुणी िनापराे यथा ।
ENMSS@0311@2मृषतथा वजयते ीरामाे राजसमः ॥ ०३११॥
ENMSS@0312@1अकृाः ितममामप ये वष गाेुं गुणान् कमित वाछस
ताुधैव ।
ENMSS@0312@2मुामणेवमलपतया िनतातम् एते तव वयमप कटभवत
॥ ०३१२॥
ENMSS@0313@1अु लभवकपन- ववधववादवृपाडयः ।
ENMSS@0313@2जपचपलाेः सजने यानपराे नगररयास ॥ ०३१३॥
ENMSS@0314@1अुलकसलयातजनं ूवभकुटलं च वीतम् ।
ENMSS@0314@2मेखलाभरसकृ बधनं वयन् णयनीरवाप सः ॥ ०३१४॥
ENMSS@0315@1अुलभः कुरायाः शाेभते मुकावलः ।
ENMSS@0315@2ाेतेव बाणैः पेषाेः सूा लयपरपरा ॥ ०३१५॥
ENMSS@0316@1अुलभरव केशसंचयं संिनगृ ितमरं मरचभः ।
ENMSS@0316@2कुलकृतसराेजलाेचनं चुबतीव रजनीमुखं शशी ॥ ०३१६॥
ENMSS@0317@1अु यः पमे मासे कुाै च षमे ।
ENMSS@0317@2संचारः समे मासे अमे नयनेषु च ॥ ०३१७॥
ENMSS@0318@1अु यः पवायासन् कुसमािन नखाचषः ।
ENMSS@0318@2बा लते वसतीवं नः यचारणी ॥ ०३१८॥
ENMSS@0319@1अु यनखेन बायसललं वय वय कं तूणीं राेदष
काेपने बतरं फूकृय राेदयस ।
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ENMSS@0319@2ययाते पशनाेपदेशवचनैमानेऽितभूमं गते िनवणाेऽनुनयं ित
यतमाे मयथतामेयित ॥ ०३१९॥
ENMSS@0320@1अु यिनराेधततनुतरां धारामयं तवती कक या न परं पयाे
िनपुणका दातं पापालका ।
ENMSS@0320@2वाु लना करेण दशनापाडं शनैः पाथ हे
िनपदाेववलाेचनवमप हा जानास पातं पयः ॥ ०३२०॥
ENMSS@0321@1अु येण यं यं मेलने ।
ENMSS@0321@2यचेन यं िवधं िनफलं भवेत् ॥ ०३२१॥
ENMSS@0322@1अु या कः कवाटं हरित कुटले माधवः कं वसताे नाे च
कं
कुलालाे न ह धरणधरः कं जः फणीः ।
ENMSS@0322@2नाहं घाेराहमद कमस खगपितनाे हरः कं कपीः इयेवं
गाेपकयाितवचनजतः पात वपाणः ॥ ०३२२॥
ENMSS@0323@1अुतजनीयां गा ाणे संगृ नामयेत् ।
ENMSS@0323@2मेणानेन वयाः युः पशवाेऽादयतथा ॥ ०३२३॥
ENMSS@0324@1अुनखदेन पादयाेः पिततः कमु ।
ENMSS@0324@2वभाित ववजतः शशी वगतकषः ॥ ०३२४॥
ENMSS@0325@1अुनखमूले त तजयं ससंथतं ।
ENMSS@0325@2मसर सा च वेया चलयय वेधने ॥ ०३२५॥
ENMSS@0326@1अुामवताु लरधः पादाधनीभूः पााेगकृताे
िनहय कफणेन दंशाुः ।
ENMSS@0326@2यजानुयययतघटवातरालखलद् धारावानमनाेहरं
सख पयाे गां दाेध गाेपालकः ॥ ०३२६॥
ENMSS@0327@1अुाे त तजया मुखं य िनवेशतं ।
ENMSS@0327@2काकतड च वेया सूलयेषु याेजता ॥ ०३२७॥
ENMSS@0328@1अुे पदगुफजानुजघने नाभाै च वःतने
काकठकपाेलदतवसने नेालके मूधिन ।
ENMSS@0328@2शाशवभागताे मृगशामे वनथती- वाधाेगमनेन
वामपदगाः पये लयेत् ॥ ०३२८॥
ENMSS@0329@1अुाेदरमां वशेषवाय परागमणम् ।
ENMSS@0329@2सखसंवामनुरं अथ कं तेन नााेित ॥ ०३२९॥
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ENMSS@0330@1अे न केनाप वजेतमया गवेयते कं चलपपं ।
ENMSS@0330@2न चेशेषादतरछदेयतयात कपत कुताे भयेन ॥ ०३३०॥
ENMSS@0331@1अे न गां नयनेन वं यायेन रायं लवणेन भाेयं ।
ENMSS@0331@2धमेण हीनं खल जीवतं च न राजते चमसा वना िनशा ॥
०३३१॥
ENMSS@0332@1अे ऽनवरतवहष यानमुा कठे जीवः करकसलये
दघशायी कपाेलः ।
ENMSS@0332@2अंसे वीणा कुचपरसरे चदनं वाच माैनं तयाः सव थतमित
न त वां वना ाप चेतः ॥ ०३३२॥
ENMSS@0333@1अे नां तनु तनुना गाढतेन तं
साेयातमवरताेकठमुकठतेन ।
ENMSS@0333@2अणाेासं समधकतराेासना दरूवती संकपैते वशित
वधना वैरणा मागः ॥ ०३३३॥
ENMSS@0334@1अे नामनुवय मलताे हतावलेपादभः का वाता युध
गधसधुरपतेगधाेऽप चेके पाः ।
ENMSS@0334@2जेतयाेऽत हरेः स लाछनमताे वदामहे तामभूद् यभ शरभः
वयंजय इित ुवाप याे नातः ॥ ०३३४॥
ENMSS@0335@1अे षु चतरवं समपादाै लताकराै ।
ENMSS@0335@2ारे सवनृयानाम् एतसामायमुयते ॥ ०३३५॥
ENMSS@0336@1अे षु मुया जमयसंथा वाणानुसंधान परास िनयं ।
ENMSS@0336@2अधं थरेमरसा रसे नरतितं संयज कणवत् वं ॥ ०३३६॥
ENMSS@0337@1अे वाभरणं कराेित बशः पेऽप संचारण ां वां
परशते वतनुते शयां चरं यायित ।
ENMSS@0337@2इयाकपवकपतपरचनासपललाशत- यासाप वना वया
वरतनुनैषा िनशां नेयित ॥ ०३३७॥
ENMSS@0338@1अै ः सकुमारतरैः सा कुसमानां यं हरित ।
ENMSS@0338@2वकलयित कुसमबाणाे बाणालभमम ाणान् ॥ ०३३८॥
ENMSS@0339@1अै रतिनहतवचनैः सूचतः सयगथः पादयासाे
लयमनुगततयवं रसेषु ।
ENMSS@0339@2शाखायाेिनमृदरुभनयतकपानुवृाै भावाे भावं नुदित
वषयाागबधः स एव ॥ ०३३९॥
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ENMSS@0340@1अदडाे हरेवम् उाे बलिनहे ।
ENMSS@0340@2वधवरपय नालदडाे मुदेऽत वः ॥ ०३४०॥
ENMSS@0341@1अचकमत सपवां धरीं मृदसुरभं वरहय पुपशयाम् ।
ENMSS@0341@2भृशमरितमवाय त चायातव सखशीतमुपैतममछा
॥ ०३४१॥
ENMSS@0342@1अचलं मुधमुदतं शाेरनुतं ीमदरुाे मृगीशः ।
ENMSS@0342@2अभु राकूतवती गितवाेरबलयं चदुकमातरम् ॥ ०३४२॥
ENMSS@0343@1अचतवदनाे ा बारपराे हरः ।
ENMSS@0343@2अभाललाेचनः शंभुभगवान् बादरायणः ॥ ०३४३॥
ENMSS@0344@1अचलं चलदव चः कृतमपीदं समुदव वः ।
ENMSS@0344@2अतदव तदप शररं संित वामवाे जयित ॥ ०३४४॥
ENMSS@0345@1अचला कमला कय कय मं महीपितः ।
ENMSS@0345@2शररं च थरं कय कय वया वराना ॥ ०३४५॥
ENMSS@0346@1अचला कमला ह कय कय ितपालः कल ममत लाेके
।
ENMSS@0346@2इह वयतमा च कय वेया थरमयत च कय देहम ॥
०३४६॥
ENMSS@0347@1अचतनीया वधवनेयं यदबुजाी थवरय भतः ।
ENMSS@0347@2वयं समादाय करं िनधाय वाेजयुमे वपित सती ॥
०३४७॥
ENMSS@0348@1अचततािन दःुखािन यथैवायात देहनाम् ।
ENMSS@0348@2सखायप तथा मये दैवमाितरयते ॥ ०३४८॥
ENMSS@0349@1अचयमितदःुसहं िवधदःुखमेनाेऽजतं चतवधगिततं
भवभृता न कं ायते ।
ENMSS@0349@2शररमसखाकरं जगित गृता मुता तनाेित न तथाययं
वरितमूजतां पापतः ॥ ०३४९॥
ENMSS@0350@1अचयाः पथानः कमप महतामधकरपाेयदणाेऽभूत् तेजतदकृत
कथाशेषमदनम् ।
ENMSS@0350@2मुनेनेादेयदजिन पुनयाेितरहह तेने तेनेदं मदनमयमेव
िभुवनम् ॥ ०३५०॥
ENMSS@0351@1अचरात् परािना भवित यततयेत चतरेण ेशेन् कामदमनं
धगेकदारयतमाानम् ॥
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ENMSS@0352@1अचरादपुकतराचरेद् अथ वााैपयकमुपयाम् ।
ENMSS@0352@2पृथुरथमथाणुरत सा न वशेषे वदषुामह हः ॥ ०३५२॥
ENMSS@0353@1अचराधतरायः शुः कृितवढमूलवात् ।
ENMSS@0353@2नवसंराेपणशथलतरव सकरः समुतम् ॥ ०३५३॥
ENMSS@0354@1अचरेण परय भूयसाें वपरतां वगणय चानः ।
ENMSS@0354@2ययुमुपेते कृती कुते तितकारमयथा ॥ ०३५४॥
ENMSS@0355@1अचरेण राेचते मे दवसानेवं वृथाितवाहयते ।
ENMSS@0355@2तकृणपगतये वयय कायतनीवरहः ॥ ०३५५॥
ENMSS@0356@1अचुब या चदनबदमुडल नलयवेण सराेजतजना ।
ENMSS@0356@2यं ता काचन तारकासखी कृताशशाय तयावितनी
॥ ०३५६॥
ENMSS@0357@1अचेतना अप ायाे मैीमेवानुबयते ।
ENMSS@0357@2ववृात् ीयते ीरात् ीरात् ागेव वारणा ॥ ०३५७॥
ENMSS@0358@1अचेमानमासीनं ीः कंचदपुितित ।
ENMSS@0358@2कत् कमाण कुवन् ह न ायमधगछित ॥ ०३५८॥
ENMSS@0359@1अचाेमानािन यथा पुपाण च फलािन च ।
ENMSS@0359@2वकालं नाितवतते तथा कम पुराकृतम् ॥ ०३५९॥
ENMSS@0360@1अछकाशवित चमस येऽ् अाादकारण सधावित
पूणबबे ।
ENMSS@0360@2धाता वचय मनसाखलपातं हत चकार कमु कलबदयुाेगम्
॥ ०३६०॥
ENMSS@0361@1। । । । । ।
ENMSS@0361@2अछलं मभावेन सतां दारावलाेकनम्
ENMSS@0362@1अछाछचदनरसाकरा मृगायाे धारागृहाण कुसमािन च
काैमुद च ।
ENMSS@0362@2मदाे मत् समनसः शच हयपृं ीे मदं च मदनं
च ववधयत ॥ ०३६२॥
ENMSS@0363@1अछास हंस इव बालमृणालकास भृाे नवावव मधुममरषु
।
ENMSS@0363@2काेऽवतभतरपराे रसिनभरास पृवीपितः सकवसूषु बभावः
॥ ०३६३॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0364@1अछमत दयं परपूणमत माैखयमतमतमत गुवमत
।
ENMSS@0364@2कृणये सख दशाम सदाशषते यासरे मुरल मे कणां
कराेष ॥ ०३६४॥
ENMSS@0365@1अछं नयनाबु बधुषु कृतं चता गुवपता दं
दैयमशेषतः परजने तापः सखीवाहतः ।
ENMSS@0365@2अ ः परिनवृितं भजित सा ासैः परं खते वधाे
भव वयाेगजिनतं दःुखं वभं तया ॥ ०३६५॥
ENMSS@0366@1अछमेखलमलधढाेपगूढम् अाचुबनमवीतवकात ।
ENMSS@0366@2कातावमवपुषः कृतवल- साेगसयमव पात वपुः
रारेः ॥ ०३६६॥
ENMSS@0367@1अछामृतबदवुृसशीं ीितं ददया शां याताया
वगलपयाेधरभरायतां कामप ।
ENMSS@0367@2अयामसतनाेरव करपशापदवं गता नैते युकुलभवत
सहसा पातदेवातुम् ॥ ०३६७॥
ENMSS@0368@1अछेाेऽयमदााेऽयम् अेाेऽशाेय एव च ।
ENMSS@0368@2िनयः सवगतः थाणुरचलाेऽयं सनातनः ॥ ०३६८॥
ENMSS@0369@1अयुतचरणतरण शशशेखरमाैलमालतीमाले ।
ENMSS@0369@2वय तनुवतरणसमये हरता देया न मे हरता ॥ ०३६९॥
ENMSS@0370@1अयुतभवशादह समभावतसे न ।
ENMSS@0370@2सा रमतेरयुदयित रितरित नैवातुं कंचत् ॥ ०३७०॥
ENMSS@0371@1अयुतानतगाेवदनामाेारणभेषजात् ।
ENMSS@0371@2नयत सकला राेगाः सयं सयं वदायहम् ॥ ०३७१॥
ENMSS@0372@1अजिन ितदनमेषा कदमशेषा मदसे न ।
ENMSS@0372@2ितिनशमपूर पपा दणसंपाितभः सललैः ॥ ०३७२॥
ENMSS@0373@1अजिन भगवानाेधाः शरःस सधाभुजां कृतपदमदं चैतेयाः
याे धृितमदरम् ।
ENMSS@0373@2तदह भुवनाभाेगाये सराेह यरं शशधर तव ेषारः
स एष जडहः ॥ ०३७३॥
ENMSS@0374@1अजिन रजिनरया चमः कातवया- वपुलचपलवीचयाचता
काचदेव ।
ENMSS@0374@2सतगरसरः कं हरः समेतं धवलमिन धरीमडलं
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ममेतत् ॥ ०३७४॥
ENMSS@0375@1अजिन शशरशीलं शैवलं सागरे यकुरमकृत कामतव ते
कं न तेन ।
ENMSS@0375@2वहित कुटलमेनं हेतना केन मूा वदनवधुरयं चेत् साेदराे
नादसीयः ॥ ०३७५॥
ENMSS@0376@1अजा पुषतावद् गतासतृणमेव वा ।
ENMSS@0376@2यावेषुभरादे वलमरभयशः ॥ ०३७६॥
ENMSS@0377@1अजयकपाः शूरा ये िनयमयपराुखाः ।
ENMSS@0377@2दशययपरागेण परेयपवत् ॥ ०३७७॥
ENMSS@0378@1अजरामरवत् ााे वामथ च चतयेत् ।
ENMSS@0378@2गृहीत इव केशेषु मृयुना धममाचरेत् ॥ ०३७८॥
ENMSS@0379@1अजववणं कुयाद् गजवत् ानमाचरेत् ।
ENMSS@0379@2राजवत् वशेामं चाेरवमनं चरेत् ॥ ०३७९॥
ENMSS@0380@1अजय गृताे ज िनरहय हतषः ।
ENMSS@0380@2वपताे जागकय याथायं वेद कतव ॥ ०३८०॥
ENMSS@0381@1अजं लसपनी वृदसं मधूिन कामं पबतं मलदम् ।
ENMSS@0381@2रवमाेचययकारागृहेयाे दयाल ह नाे दुवद् दाेषदशी ॥ ०३८१॥
ENMSS@0382@1अजभूमीतटकुनाेथतैपायमानं चरणेषु रेणुभः ।
ENMSS@0382@2रयकषाययनाथमागतैजनय चेताेभरवाणमातैः ॥ ०३८२॥
ENMSS@0383@1अजमयासमुपेयुषा समं मुदैव देवः कवना बुधेन च ।
ENMSS@0383@2दधाै पटयान् समयं नययं दनेरीदयं दने दने ॥ ०३८३॥
ENMSS@0384@1अजमाराेहस दरूदघा संकपसाेपानतितं तदयाम् ।
ENMSS@0384@2ासान् स वषयधकं पुनयद् यानाव वयतां तदाय ॥
०३८४॥
ENMSS@0385@1अजा इव जा माेहाद् याे हयात् पृथवीपितः ।
ENMSS@0385@2तयैका जायते तृिन तीया कथंचन ॥ ०३८५॥
ENMSS@0386@1अजागलथतन उ पुछं कातरे केशमथाडयुमम् ।
ENMSS@0386@2वां संसृजन् सायणमायणादाै ागयाे न बभूव पूयः ॥
०३८६॥
ENMSS@0387@1अजािनदरजयाप कपालना बरसाप कामम् ।
ENMSS@0387@2तताेऽयधाेधः पितताप िनयं गा कुसाप पुनाित लाेकान् ॥
०३८७॥
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ENMSS@0388@1अजाजीजबाले रजस मरचानां च ल ठताः
कटवादुणवािनतरसनाैयितकराः ।
ENMSS@0388@2अिनवाणाेथेन बलतरतैलातनवाे मया साे भृाः कितपयकवयः
कवलताः ॥ ०३८८॥
ENMSS@0389@1अजातमृतमूखाणां वरमााै न चातमः ।
ENMSS@0389@2सकृःुखकरावाावतमत पदे पदे ॥ ०३८९॥
ENMSS@0390@1अजातमृतमूखेयाे मृताजाताै सताै वरम् ।
ENMSS@0390@2यतताै वपदःुखाय यावीवं जडाे दहेत् ॥ ०३९०॥
ENMSS@0391@1अजातराेमामितसदरां ारवमव राजकयाम् ।
ENMSS@0391@2भुा तं ाप गताे न चेत् याः याे तदानथिनपात एव ॥
०३९१॥
ENMSS@0392@1अजाधूलरव तैमाजनीरेणुवनैः ।
ENMSS@0392@2दपखाेथछायेव ययते िनधनाे जनः ॥ ०३९२॥
ENMSS@0393@1अजानता भवेकद् अपराधः कुताे यद तयमेव तयाः
सपरय
परया ॥
ENMSS@0394@1अजानती काप वलाेकनाेसका समीरधूताधमप तनांशकम् ।
ENMSS@0394@2कुचेन तै चलतेऽकराेत् पुरः पुराना मलकुसंभृितम्
॥ ०३९४॥
ENMSS@0395@1अजानन् माहायं पतित शलभतीदहने स मीनाेऽयानाद्
बडशयुतमात पशतम् ।
ENMSS@0395@2वजानताेऽयेते वयमह वपालजटलान् न मुामः कामानहह
गहनाे
माेहमहमा ॥ ०३९५॥
ENMSS@0396@1अजामूं च ता सूकरय तथैव वट् ।
ENMSS@0396@2बुदंु लेपताे हयान् मडलवेडसंभवम् ॥ ०३९६॥
ENMSS@0397@1अजायतैतादमृतशशलीभृतयः पराताेात्
कुलशखरणः पूवयमुना ।
ENMSS@0397@2उपेता इयेवं तव जलिनधे तीरमधुना वगजाभः कं नः ुितपुटमहाे
जजरयस ॥ ०३९७॥
ENMSS@0398@1अजायुमृषां भाते मेघडबरः ।
ENMSS@0398@2दपयाेः कलहैव बारे लघुया ॥ ०३९८॥
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ENMSS@0399@1अजारजः खररजतथा संमाजनीरजः ।
ENMSS@0399@2दपखाेथछाया च शयाप यं हरेत् ॥ ०३९९॥
ENMSS@0400@1अजारजः पवण मैथुनािन मशानधूमाे मठभाेजनािन ।
ENMSS@0400@2रजवलानेिनरणािन हरत पुयािन दवा कृतािन ॥ ०४००॥
ENMSS@0401@1अजावगदभाे ाणां माजारमूषकय च ।
ENMSS@0401@2रजांयेतािन पापािन सवतः परवजयेत् ॥ ०४०१॥
ENMSS@0402@1अजायाेमुखं मेयं गावाे मेयात पृतः ।
ENMSS@0402@2ाणाः पादताे मेयाः याे मेया सवतः ॥ ०४०२॥
ENMSS@0403@1अजा संहसादेन वने चरित िनभयम् ।
ENMSS@0403@2राममासा लायां लेभे रायं वभीषणः ॥ ०४०३॥
ENMSS@0404@1अजतेयवगय नाचारेण भवेत् फलम् ।
ENMSS@0404@2केवलं देहखेदाय दभुगय वभूषणम् ॥ ०४०४॥
ENMSS@0405@1अजवा साणवामुवीम् अिना ववधैमखैः ।
ENMSS@0405@2अदवा चाथमथयाे भवेयं पाथवः कथम् ॥ ०४०५॥
ENMSS@0406@1अजीयतावतशभंयुनायां दाेया मृणालं कमु काेमलायाम् ।
ENMSS@0406@2िनः सूमाते घनपमृस मूतास नाकितषु तमम् ॥ ०४०६॥
ENMSS@0407@1अजीण तपसः ाेधाे ानाजीणमहंकृितः ।
ENMSS@0407@2परिनदा यांजीणम् अाजीण वषूचका ॥ ०४०७॥
ENMSS@0408@1अजीणे भेषजं वार जीणे वार बलदम् ।
ENMSS@0408@2भाेजने चामृतं वार भाेजनाते वषापहम् ॥ ०४०८॥
ENMSS@0409@1अजेयः सभगः साैयः यागी भाेगी यशाेिनधः ।
ENMSS@0409@2भवयभयदानेन चरंजीवी िनरामयः ॥ ०४०९॥
ENMSS@0410@1अजैडकासूकरवड- कवाेपचारेण च बीजपूरः ।
ENMSS@0410@2भूयाेमूावलवारसः फलािन धे सबिन शत् ॥ ०४१०॥
ENMSS@0411@1अजतं वेन वीयेण नायपाय कंचन ।
ENMSS@0411@2फलशाकमप ेयाे भाेंु कृपणं गृहे ॥ ०४११॥
ENMSS@0412@1अं कमाण लपत तं कम न लपित ।
ENMSS@0412@2लयते रसनैवैका सपषा करवद् यथा ॥ ०४१२॥
ENMSS@0413@1अः सखमारायः सखतरमारायते वशेषः ।
ENMSS@0413@2ानलवदुवदधं ाप नरं न रयित ॥ ०४१३॥
ENMSS@0414@1अतया ेणा वा चूडामणमाकलय काचमणम् ।
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ENMSS@0414@2नृपितवहेत शरसा तेनासाै ननयमणः ॥ ०४१४॥
ENMSS@0415@1अाधान संशयाा वनयित ।
ENMSS@0415@2नायं लाेकाेऽत न पराे न सखं संशयानः ॥ ०४१५॥
ENMSS@0416@1अतावदहं न मदधषणः कत मनाेहारणीाटूः
भवामयामभवताे याभः कृपापाताम् ।
ENMSS@0416@2अातेनाशरणेन कं त कृपणेनादतं कणयाेः कृवा सवरमे ह
देह चरणं मूधयधयय मे ॥ ०४१६॥
ENMSS@0417@1अातकालाेचतकमयाेगा राेगा इवाहिनश पयमानाः जगये
देवमनुयनागाः ।
ENMSS@0417@2ादराः खल सव एव ॥ ०४१७॥
ENMSS@0418@1अातकुलशीलय वासाे देयाे न कयचत् ।
ENMSS@0418@2माजारय ह दाेषेण हताे गृाे जरवः ॥ ०४१८॥
ENMSS@0419@1अातकुलशीलेऽप ीितं कुवत वानराः ।
ENMSS@0419@2अााथे च न राेदत राेदत वतरे जनाः ॥ ०४१९॥
ENMSS@0420@1अातदेशकालापलमुखा पवाेऽपस ुतयः ।
ENMSS@0420@2नववहगा इव मुधा भयते धूतमाजा रैः ॥ ०४२०॥
ENMSS@0421@1अातदाेषैदाेषैूयाेभयवेतनैः ।
ENMSS@0421@2भेाः शाेरभयशासनैः सामवायकाः ॥ ०४२१॥
ENMSS@0422@1अातनामवणेवााप ययायते धनांशेन ।
ENMSS@0422@2तया अप सावं मृगयते माेघसंकपाः ॥ ०४२२॥
ENMSS@0423@1अातपाडयरहयमुा ये कायमागे दधतेऽभमानम् ।
ENMSS@0423@2ते गाडयाननधीय मान् हालाहलावादनमारभते ॥ ०४२३॥
ENMSS@0424@1अातभावचाैराद दाेषैिनयवनाशना ।
ENMSS@0424@2हायैकहेतना लाेके गणकय धनेन कम् ॥ ०४२४॥
ENMSS@0425@1अातमहमा वाणी शवं ताैत रसाेदा ।
ENMSS@0425@2रसाितरेकादाैचयभः ीणां  लयते ॥ ०४२५॥
ENMSS@0426@1अातमातृल लन- मैणशशं कदमाराेय ।
ENMSS@0426@2अाप रस वधाे धमाा काेनु भवदयः ॥ ०४२६॥
ENMSS@0427@1अातवीवधासारताेयसयाे जेु यः पररा ं न भूयः स
वरा मधगछित ॥
ENMSS@0428@1अातशासावाञ् छामापरायणान् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 34 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0428@2यजेद् दरूाद् भषपाशान् पाशान् वैववतािनव ॥ ०४२८॥
ENMSS@0429@1अाताः पुषा यय वशत महीपतेः ।
ENMSS@0429@2दगु तय न संदेहः वशत तं षः ॥ ०४२९॥
ENMSS@0430@1अातागममीलतायुगलं कं वं मुधा ितस ाताेस
कटकपपुलकैरै फुटं मुधया ।
ENMSS@0430@2मुैनां जड कं न पयस गलापाबुधाै ताननां सयैवं
गदते वमुय रभसात् कठेवलाे युवा ॥ ०४३०॥
ENMSS@0431@1अातेदपुराभवं परलसालाेलनेानं ातू
लतमैणनाभितलकं ीखडपालकम् ।
ENMSS@0431@2बधूकाधरसदरं सरमुिनयामाेह वाामृतं ैलाेातुपजं
वरतनाेरायं न कय यम् ॥ ०४३१॥
ENMSS@0432@1अानं कारणं न याद् वयाेगाे यद कारणम् ।
ENMSS@0432@2शाेकाे दनेषु गछस वधतामपयाित कम् ॥ ०४३२॥
ENMSS@0433@1अानं खल कं ाेधादयाेऽप सवपापेयः ।
ENMSS@0433@2अथ हतमहतं वा न वे येनावृताे लाेकः ॥ ०४३३॥
ENMSS@0434@1अानं यफलं तय रसाेऽधमः किततः ।
ENMSS@0434@2भावाेदकेन संवृतयाा ऋतः य ॥ ०४३४॥
ENMSS@0435@1अानितमराधय ाननशलाा ।
ENMSS@0435@2चन् मीलतं येन तै ीगुरवे नमः ॥ ०४३५॥
ENMSS@0436@1अानभवं हीदं यःुखमुपलयते ।
ENMSS@0436@2लाेभभवमानं वृं भूयः वधते ॥ ०४३६॥
ENMSS@0437@1अानमह िनदानं ाूपं जननमेव भवराेगे ।
ENMSS@0437@2पारपाकः संसरणं भैषयं नैक शातः ॥ ०४३७॥
ENMSS@0438@1अानवरषडेन साे नरगभः ।
ENMSS@0438@2कः समथः बीुं तं ानभेरशतैरप ॥ ०४३८॥
ENMSS@0439@1अानवलताे बाये मदमूढ याैवने ।
ENMSS@0439@2वाके वला कदा कुशलभाजनः ॥ ०४३९॥
ENMSS@0440@1अानाानताे वाप जबूयेन राेपता ।
ENMSS@0440@2गृहेऽप स वसयं यितधमेण युयते ॥ ०४४०॥
ENMSS@0441@1अानात् कुते ां याेऽभवणवजतम् ।
ENMSS@0441@2ाहता भवेकता िनराशाः पतराे गताः ॥ ०४४१॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0442@1अानाानताे वाप युमुदातम् ।
ENMSS@0442@2तत् तयं युवायां मे कृवा ीितपरं मनः ॥ ०४४२॥
ENMSS@0443@1अानाद वा ानात् कृवा कम वगहतम् ।
ENMSS@0443@2ताद् वमुमवछन् तीयं न समाचरेत् ॥ ०४४३॥
ENMSS@0444@1अानाद वाधपयरभसादपराें ता सीतेयं वमुयतां
शठ मपुय हतेऽधुना ।
ENMSS@0444@2नाे चेणमुमागणगणछेदाेछलछाेणत-
छछदगतमतकपुरं पुैवृताे यायस ॥ ०४४४॥
ENMSS@0445@1अानाधमबाधवं कवलतं राेभराभधैः ं
माेहमहाधकूपकुहरे दुरातरैः ।
ENMSS@0445@2दतं शरणागतं गतधृितं सवापदामापदं मा मां मु
महेश पेशलशा सासमाासय ॥ ०४४५॥
ENMSS@0446@1अानारयं याित तथाानेन दगुितम् ।
ENMSS@0446@2अानात् ेशमााेित तथापस िनमित ॥ ०४४६॥
ENMSS@0447@1अानामवनीभुजामहरः वणाभषेकाेसवाातः
ीयुवरभूपरसकाघैव संमानना ।
ENMSS@0447@2सारासारववेकशूयरमणीसंभाेगसाायतः
सारेदमुुखीवलाेककपटातययूनां मुदे ॥ ०४४७॥
ENMSS@0448@1अानामवरामलाैककवचाेभाजाममीषां पुनमाेारण एव पयवसतं
माैनतं कमस ।
ENMSS@0448@2ामायययलेखनेन नयतां कालानशेषानहाे पारंपयत ईशामह
नृणां ायमयाशम् ॥ ०४४८॥
ENMSS@0449@1अानेन पराुखीं परभवादाय मां दःुखतां कं लधं
शठ दनुयेन नयता साैभायमेतां दशाम् ।
ENMSS@0449@2पयैतयताकुचयितकराेृारागाणं वते
मलतैलपशबलैवेणीपदैरतम् ॥ ०४४९॥
ENMSS@0450@1अानेनापहते वाने कम कं कुते ।
ENMSS@0450@2वकले चष तमसा यादाय मुखं कमीेत ॥ ०४५०॥
ENMSS@0451@1अानेनावृताे लाेकाे मासया काशते ।
ENMSS@0451@2लाेभात् यजित माण सात् वग न गछित ॥ ०४५१॥
ENMSS@0452@1अानेनावृताे लाेकाे लाेभेन च वशीकृतः ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0452@2सन बभनतेन वग न गछित ॥ ०४५२॥
ENMSS@0453@1अानैकहताे बाये याैवने गृहतपरः ।
ENMSS@0453@2वाधकेऽपयचतातः कमभबयते पुनः ॥ ०४५३॥
ENMSS@0454@1अानाेपहताे बाये याैवने मदनाहतः ।
ENMSS@0454@2शेषे कलचतातः कं कराेत कदा जनः ॥ ०४५४॥
ENMSS@0455@1अाधान संशयाा वनयित ॥
ENMSS@0455@2नायं लाेकाेऽत न पराे न सखं संशयानः ॥ ०४५५॥
ENMSS@0456@1अातरत पारं वा वाय ामत ।
ENMSS@0456@2कथय कलावित केयं तव नयनतरणीरितः ॥ ०४५६॥
ENMSS@0457@1अेयाे थनः ेा थयाे धारणाे वराः ।
ENMSS@0457@2धारयाे ािननः ेा ािनयाे यवसायनः ॥ ०४५७॥
ENMSS@0458@1अेवाे गुणषु गुणवान् पडते पडताेऽसाै दने दनः सखिन
सखवान्
भाेगनाे भाेगभावः ।
ENMSS@0458@2ाता ातयुवितषु युवा वामनां तववेा धयः साेऽयं भवित
भुवन याेऽवधूतेऽवधूतः ॥ ०४५८॥
ENMSS@0459@1अाे जत नीचाेऽयम् अानः सखदःुखयाेः ।
ENMSS@0459@2ईरेरताे गछेत् वग वा मेव वा ॥ ०४५९॥
ENMSS@0460@1अाे न वतरयथान् पुनदारयशया ।
ENMSS@0460@2ााेऽप वतरयथान् पुनदारयशया ॥ ०४६०॥
ENMSS@0461@1अाेऽप ततामेित शनैः शैलाेऽप चूयते ।
ENMSS@0461@2बाणाेऽयेित महालयं पयायासवजृतम् ॥ ०४६१॥
ENMSS@0462@1अाे भवित वै बालः पता भवित मदः ।
ENMSS@0462@2अं ह बाल इयाः पतेयेव त मदम् ॥ ०४६२॥
ENMSS@0463@1अाे वा यद वा वपययगते ानेऽथ संदेहभृद्
ावराेध कम कुते यतय गाेा गुः ।
ENMSS@0463@2िनः संदेहवपयये सित पुनाने वयं राजा चेत् पुषं
न शात तदयं ाः जाववः ॥ ०४६३॥
ENMSS@0464@1अित रजिनदित ितमरमदं चित महाेभूः ।
ENMSS@0464@2उं न यज युं वरचय रं मनतन्॥ ०४६४॥
ENMSS@0465@1अलातरतगुजराना- कुाणकुचभाधरम् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 37 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0465@2काेकरागपटलैनु रतं भानुमतमुदयतमाये ॥ ०४६५॥
ENMSS@0466@1अनमुताेशीरैः सनागकाेशातकामलकचूणैः ।
ENMSS@0466@2कतकफलसमायुैः कूपे याेगः दातयः ॥ ०४६६॥
ENMSS@0467@1अनमषतः ीणां शाेवषं शदावसित ।
ENMSS@0467@2कथमयथा तदषत् पातेऽप हता युवानः युः ॥ ०४६७॥
ENMSS@0468@1अनय यं ा वीकय च संचयम् ।
ENMSS@0468@2अवयं दवसं कुयाद् दानाययनकमभः ॥ ०४६८॥
ENMSS@0469@1अलं शपथं सावं णय शरसा वदेत् ।
ENMSS@0469@2अुपातनं चैव कतयं भूितमछता ॥ ०४६९॥
ENMSS@0470@1अलं शपथं सावं शरसा पादवदनम् ।
ENMSS@0470@2अाशाकरणमयेकं कतयं भूितमछता ॥ ०४७०॥
ENMSS@0471@1अलरकार लाेकैािनमनाैव रता जगती ।
ENMSS@0471@2संयाया इव वसितः वपाप सखे सखायैव ॥ ०४७१॥
ENMSS@0472@1अलथािन पुपाण वासयत करयम् ।
ENMSS@0472@2अहाे समनसां वृवामदणयाेः समा ॥ ०४७२॥
ENMSS@0473@1अलाै जलमधीरलाेचना लाेचनितशररशारतम् ।
ENMSS@0473@2अामामप कातमुतं कातरा शफरशनी जहाै ॥ ०४७३॥
ENMSS@0474@1अटता धाीमखलाम् इदमाय मया म् ।
ENMSS@0474@2धनदाेऽप नयननदन परहरस यदुसंपक म् ॥ ०४७४॥
ENMSS@0475@1अटकटकघाेटककटचापटारवटटदित फुटं फुटित
मेदनी कपरम् ।
ENMSS@0475@2िनजामधरणीपताै वलित काैतकाडबराद् इदं भुवनमडलं
दरदरदरदयहाे ॥ ०४७५॥
ENMSS@0476@1अटनेन महारये सपथा जायते शनैः ।
ENMSS@0476@2वेदायासात् तथा ानं शनैः पवतलनम् ॥ ०४७६॥
ENMSS@0477@1अट वा वकटः पतनादैः कटवाचं रट वाथवा दवाध ।
ENMSS@0477@2पषं परपय संयतं तत् परमं नः पुरमागताे न चेत् वम्
॥ ०४७७॥
ENMSS@0478@1अटवी कशी ायाे दगुमा भवित ये ।
ENMSS@0478@2यय कशी काता तनाेित सरताेसवम् ॥ ०४७८॥
ENMSS@0479@1अटया मपुपाण दरूथा अप बाधवाः ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0479@2काता चालेयपा च ते काले न ितताः ॥ ०४७९॥
ENMSS@0480@1अशूला जनपदाः शवशूलातपथाः ।
ENMSS@0480@2केशशूलाः याे राजन् भवयत युगये ॥ ०४८०॥
ENMSS@0481@1अणमा महमा चैव लघमा गरमा तथा ।
ENMSS@0481@2ािः ाकायमीशवं वशवं चा सयः ॥ ०४८१॥
ENMSS@0482@1अणुकं सरतं नाम दंपयाेः पासंथयाेः ।
ENMSS@0482@2जायते िनबडाेषाः समीभूतशररयाेः ॥ ०४८२॥
ENMSS@0483@1अणुनाप वयारं छेण बलवरम् ।
ENMSS@0483@2िनःशेषं मयेा ं यानपामवाेदकम् ॥ ०४८३॥
ENMSS@0484@1अणु धनमप न यायं मम भवता ापते सयम् ।
ENMSS@0484@2वं जीवतमयं जीवतहािनधनयागः ॥ ०४८४॥
ENMSS@0485@1अणुपूव बृहत् पाद् भवयायेषु संगतम् ।
ENMSS@0485@2वपरतमनायेषु यथेछस तथा कु ॥ ०४८५॥
ENMSS@0486@1अणुय मह शाेयः कुशलाे नरः ।
ENMSS@0486@2सवत्ः सारमादात् पुपेय इव षदः ॥ ०४८६॥
ENMSS@0487@1अणुमां यथा शयं शररे दःुखदायकम् ।
ENMSS@0487@2तथाितसू । । संयुं मनः संसारदायकम् ॥ ०४८७॥
ENMSS@0488@1अणुरप ननु नैव ाेडभूषाय काचत् परभजस यदेतभूिततथैव
।
ENMSS@0488@2इह सरस मनाेे संततं पातमः मपरभवमाः के न माः
कराः ॥ ०४८८॥
ENMSS@0489@1अणुरप मणः ाणाणमाे वषभणां शशरप षा संहीसूनुः
समायते गजान् ।
ENMSS@0489@2तनुरप तकधाेतूाे दहयनलाे वनं कृितमहतां जायं तेजाे
न मूितमपेते ॥ ०४८९॥
ENMSS@0490@1अणुरयसतां सः सणुं हत वतृतम् ।
ENMSS@0490@2गुणपातरं याित तयाेगाथा पयः ॥ ०४९०॥
ENMSS@0491@1अणुरयुपहत वहः भुमतः कृितकाेपजः ।
ENMSS@0491@2अखलं ह हनत भूधरं तशाखातिनघषजाेऽनलः ॥ ०४९१॥
ENMSS@0492@1अणाेरणीयान् महताे महीयान् अााय जताेिनहताे गुहायाम् ।
ENMSS@0492@2तमतः पयित वीतशाेकाे धातसादाहमानमानः ॥ ०४९२॥
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ENMSS@0493@1अणाेरणीयान् महताे महीयान् मयाे िनतब मम यायाः ।
ENMSS@0493@2याेपवीतं परमं पवं कंचारागाणतं यायाः ॥ ०४९३॥
ENMSS@0494@1अणाेरणीयान् महताे महीयान् याेगे वयाेगे दवसाेऽनायाः ।
ENMSS@0494@2याेपवीतं परमं पवं पृा सखे सयमदं वीम ॥ ०४९४॥
ENMSS@0495@1अडं कडूयमानेन यत् सखं तव भूपते ।
ENMSS@0495@2खजनानतरं दःुखं भूयाु तव वैरणाम् ॥ ०४९५॥
ENMSS@0496@1अडजाः पुडरकेषु समुेषु जनादनाः ।
ENMSS@0496@2नीलकठा शैलेषु िनवसत न तेन ते ॥ ०४९६॥
ENMSS@0497@1अडायां लाेमशायां त जाताडाे न हतः ृतः ।
ENMSS@0497@2भरमाभावपुछं च कृणनीलं परयजेत् ।
ENMSS@0497@3िनः केवलकृणत सवेतत पूजतः ॥ ०४९७॥
ENMSS@0498@1अवप गुणाय महतां महदप दाेषाय दाेषणां सकृतम् ।
ENMSS@0498@2तृणमप दुधाय गवां दुधमप वषाय सपाणाम् ॥ ०४९८॥
ENMSS@0499@1अतः कवनामस यावदथः यादमाे यवसायबुः ।
ENMSS@0499@2सेऽयथाऽथे न यतेत भूयः परमं त समीमाणः ॥ ०४९९॥
ENMSS@0500@1अतः परं वयाम खलणमुमम् ।
ENMSS@0500@2धानदेहसंभूतैदैयाथभररंदम् ॥ ०५००॥
ENMSS@0501@1अतः परं वयाम शराणां लणां शभम् ।
ENMSS@0501@2थूलं न चाितसूं च न पं न कुभूमजम् ।
ENMSS@0501@3हीनथवदण च वजयेदशं शरम् ॥ ०५०१॥
ENMSS@0502@1अतः परमगयाेऽयं पथा वयतामित ।
ENMSS@0502@2ययुगलं तयाः कणाै वुमवागताै ॥ ०५०२॥
ENMSS@0503@1अतः शते ने शभे वारे शचता ।
ENMSS@0503@2अाैषधं वधवां ृवा देवीं च सभाम् ॥ ०५०३॥
ENMSS@0503@3मः -- अाें सभायै नमः ॥ ०५०३॥
ENMSS@0504@1अतः संदेहदाेलायां राेपणीयं न मानसम् ।
ENMSS@0504@2थेऽंापचतरैचीरचतामणाै चत् ॥ ०५०४॥
ENMSS@0505@1अतः समीय कतयं वशेषात् संगतं रहः ।
ENMSS@0505@2अातदयेवेवं वैरभवित साैदम् ॥ ०५०५॥
ENMSS@0506@1अतः सथतचेन थातयं शभे दने ।
ENMSS@0506@2ृवा ेमंकरं देवीं पयता शकुनाशभान् ॥ ०५०६॥
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ENMSS@0507@1अत अाहतमछाम पावतीमाजने ।
ENMSS@0507@2उपये हवभाेुयजमान इवारणम् ॥ ०५०७॥
ENMSS@0508@1अत एव ह नेछत साधवः ससमागमम् ।
ENMSS@0508@2ययाेगासलूनय मनसाे नात भेषजम् ॥ ०५०८॥
ENMSS@0509@1अतटथवादफुल- हणयवसायिनयाे येषाम् ।
ENMSS@0509@2ते शाेकेशजां केवलमुपयात पातां मदाः ॥ ०५०९॥
ENMSS@0510@1अतवाेऽस बाल दुताेषाेऽपूरणाेऽनलः ।
ENMSS@0510@2नैव वं वेथ सलभं नैव वं वेथ दलुभम् ॥ ०५१०॥
ENMSS@0511@1अतयायप तयािन दशयत ह पेशलाः ।
ENMSS@0511@2समे िनाेतानीव चकमवदाे जनाः ॥ ०५११॥
ENMSS@0512@1अतयातयसंकाशातयाातयदशनाः ।
ENMSS@0512@2यते ववधा भावाताुं परणम् ॥ ०५१२॥
ENMSS@0513@1अतयेनाेयमानय कः काेपाे य तथा ।
ENMSS@0513@2तयेनाप ह कः काेपाे यदनुेऽप मथा ॥ ०५१३॥
ENMSS@0514@1अतनुवरपीडतास बाले तव साैयाय मताे ममाेपवासः ।
ENMSS@0514@2रसमपय वैनाथ नाहं भवदावेदतलने समथा ॥ ०५१४॥
ENMSS@0515@1अतनुना नवमबुदमाबुदं सतनुरमुदतमवेय सा ।
ENMSS@0515@2उचतमायतिनःसतछलासनशममुदमुं ित ॥ ०५१५॥
ENMSS@0516@1अती वावीणा तनयुगलमीवकलसा- वनं
लाेपलदलमपाेकदल ।
ENMSS@0516@2अकाडा दाेव वदनमलकलः शशधरतदयातायं
भुवनवपरतं घटयित ॥ ०५१६॥
ENMSS@0517@1अतचाभरणा समुपतमथा ।
ENMSS@0517@2तारकातरला यामा सानदं न कराेित कम् ॥ ०५१७॥
ENMSS@0518@1अततचमूपितहतहतमवीकृत- णीतमणपादकंु कमित
वतातःपुरम् ।
ENMSS@0518@2अवाहनपरयं पतगराजमाराेहतः करवरबृंहते भगवतवरायै
नमः ॥ ०५१८॥
ENMSS@0519@1अतसीकुसमाेपमेयकातयमुनालकुकदबमूलवती ।
ENMSS@0519@2नवगाेपवधूवनाेदशाल वनमाल वतनाेत मलािन ॥ ०५१९॥
ENMSS@0520@1अतसीपुपसंकाशं खं वीय जलदागमे ।
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ENMSS@0520@2ये वयाेगेऽप जीवत न तेषां वते भयम् ॥ ०५२०॥
ENMSS@0521@1अतकरकराम् अराजाावशंवदम् ।
ENMSS@0521@2अदायादवभागाह धनमाजयतथरम् ॥ ०५२१॥
ENMSS@0522@1अतत वपरतय नृपतेरजतानः ।
ENMSS@0522@2संयते यशाे लाेके घृतबदुरवास ॥ ०५२२॥
ENMSS@0523@1अतवाया बुा नृपितनीितशावत् ।
ENMSS@0523@2समथः पृथवीं कृाम् अप जेतं वचणः ॥ ०५२३॥
ENMSS@0524@1अताडयत् पवपाणनैकां पुपाेये राजवधूमशाेकः ।
ENMSS@0524@2तछेदहेताेरलप भा याकृयते वासलता रेण ॥ ०५२४॥
ENMSS@0525@1अितकलषमाशनरम् अापातफुरणमनभलाषकरम् ।
ENMSS@0525@2अप यत जनाः कथम् अवलय ानखाेतम् ॥ ०५२५॥
ENMSS@0526@1अितकुपतमनके काेपिनपहेतं वदधित सित शाै वयां
चपाम् ।
ENMSS@0526@2वदित वचनमुैदुःवं कक शाद कलषवकलता या तां मां
वणयत ॥ ०५२६॥
ENMSS@0527@1अितकुपता अप सजना याेगेन मृदभूवत न त नीचाः ।
ENMSS@0527@2हेः कठनयाप वणाेपायाेऽत न तृणानाम् ॥ ०५२७॥
ENMSS@0528@1अितकृणेवितगाैरेवितपीनेवितकृशेषु मनुजेषु ।
ENMSS@0528@2अितदघेवितलघुषु ायेण न वतेऽपयम् ॥ ०५२८॥
ENMSS@0529@1अितयापां वणपथपयतगमन-
यासेनेवाणाेतरलतरतारं गमतयाेः ।
ENMSS@0529@2इदानीं राधायाः यतमसमायातसमये पपातवे दाबुसर इव
हषाुिनकरः ॥ ०५२९॥
ENMSS@0530@1अितातं त यः काय पातयते नरः ।
ENMSS@0530@2ताय न भवेत् काय चतया त वनयित ॥ ०५३०॥
ENMSS@0531@1अितातः कालः सचरतशतामाेदसभगाे गताः शा धमा
नवनलनसूांशतनुताम् ।
ENMSS@0531@2परानः ायाे बुधजनकथासारिनपुणाे िनरानदं जातं
जगददमतीताेसवमव ॥ ०५३१॥
ENMSS@0532@1अितातः कालाे लटभललनाभाेगसभगाे मतः ाताः ः
सचरमह
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सं सारसरणाै ।
ENMSS@0532@2इदानीं वः सधाेतटभुव समादनगरः सतारैः फूकारैः शव
शव शवेित तनुमः ॥ ०५३२॥
ENMSS@0533@1अितातमितातम् अनागतमनागतम् ।
ENMSS@0533@2वतमानसखातनवा भाेगदरयाेः ॥ ०५३३॥
ENMSS@0534@1अितेशेन यद् यम् अितलाेभेन यसखम् ।
ENMSS@0534@2परपीडा च या वृनैव साधुषु वते ॥ ०५३४॥
ENMSS@0535@1अितेशेन येऽथाः युधमयाितमेण च ।
ENMSS@0535@2अरेवा णपातेन मा  तेषु मनः कृथाः ॥ ०५३५॥
ENMSS@0536@1अितेशे मनःथैय मेण सहनं तथा ।
ENMSS@0536@2जयलाभाय हेतू ाै सैयानामधकाै वदःु ॥ ०५३६॥
ENMSS@0537@1अितगीरमनावलम् अाेयमपारमवलम् ।
ENMSS@0537@2अवरलतरसंकुलम् एष वानसागरं महताम् ॥ ०५३७॥
ENMSS@0538@1अितगीरे भूपे कूप इव जनय दःुखतारय ।
ENMSS@0538@2दधित समीहतसं गुणवतः पाथवा घटकाः ॥ ०५३८॥
ENMSS@0539@1अितचपलकलं ाितवेमाितचाैर- तनयगितमांधं (?) बालरडा
तनूजा ।
ENMSS@0539@2अितशठमथ मैी (?) वयता सवजताे रपुभयतनुराेगाै चादःुखं
नराणाम् ॥ ०५३९॥
ENMSS@0540@1अितचाचराेचः कुवन् कुसमेषुकेलकेतनताम् ।
ENMSS@0540@2सरभः कदानुयायित समुकुलचरतनीहारः ॥ ०५४०॥
ENMSS@0541@1अितचरादनुषवतः कणा- नविनजान् यद हेम जहासस ।
ENMSS@0541@2पटपुटवलनवरवेदना तव भवयपयाित च गाैरवम् ॥ ०५४१॥
ENMSS@0542@1अितजीणमपं च ाितधृं तथैव च ।
ENMSS@0542@2दधं छं न कतयं बाायतरहतकम् ॥ ०५४२॥
ENMSS@0543@1अितजीवित वेन सखं जीवित वया ।
ENMSS@0543@2कंचीवित शपेन ऋते कम न जीवित ॥ ०५४३॥
ENMSS@0544@1अिततामसाेऽजगधः काकरवाे वकूचकः पापः ।
ENMSS@0544@2भीः कुधीः पशाचाे रासभलत वेयः ॥ ०५४४॥
ENMSS@0545@1अिततृणा न कतया तृणां नैव परयजेत् ।
ENMSS@0545@2अिततृणाभभूतय शखा भवित मतके ।
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ENMSS@0546@1अिततेजयप राजा पानासाे न साधययथान् ।
ENMSS@0546@2तृणमप दधुं शाे न वाडवाः पबिनशम् ॥ ०५४६॥
ENMSS@0547@1अितथं नाम काकुथात् पुं ाप कुमुती ।
ENMSS@0547@2पमाामनीयामात् सादमव चेतना ॥ ०५४७॥
ENMSS@0548@1। । । । । ।
ENMSS@0548@2अितथः कल पूजाहः ाकृताेऽप वजानता ॥ ०५४८॥
ENMSS@0549@1अितथः ार ितेत अापाे गृाित याे नरः ।
ENMSS@0549@2अापाेशनं सरापानम् अं गाेमांसभणम् ॥ ०५४९॥
ENMSS@0550@1अितथः पूजताे यय गृहथय त गछित ।
ENMSS@0550@2नायतात् पराे धम इित ामनीषणः ॥ ०५५०॥
ENMSS@0551@1अितथः पूजताे यय यायते मनसा शभम् ।
ENMSS@0551@2न तत् तशतेनाप तयमामनीषणः ॥ ०५५१॥
ENMSS@0552@1अितथवेन वणानां देयं शानुपूवशः ।
ENMSS@0552@2अणाेाेऽितथः सायम् अप वाभूतृणाेदकैः ॥ ०५५२॥
ENMSS@0553@1अितथबालकः पी जननी जनकतथा ।
ENMSS@0553@2पैते गृहणः पाेया इतरे च वशतः ॥ ०५५३॥
ENMSS@0554@1अितथबालकैव राजा भाया तथैव च ।
ENMSS@0554@2अत नात न जानत देह देह पुनः पुनः ॥ ०५५४॥
ENMSS@0555@1अितथबालकईव ीजनाे नृपिततथा ।
ENMSS@0555@2एते वं न जानत जामाता चैव पमः ॥ ०५५५॥
ENMSS@0556@1अितथयय भाशाे गृहाितिनवतते ।
ENMSS@0556@2स दवा दुकृतं तै पुयमादाय गछित ॥ ०५५६॥
ENMSS@0557@1अितथापवाद च ावेताै मम बाधवाै ।
ENMSS@0557@2अपवाद हरेत् पापम् अितथः वगसंमः ॥ ०५५७॥
ENMSS@0558@1अितथीनां च सवेषां ेयाणां वजनय च ।
ENMSS@0558@2सामायं भाेजनं सगृहथय शयते ॥ ०५५८॥
ENMSS@0559@1अितथीनां न सकाराे न च सनसंगमः ।
ENMSS@0559@2न य वावणाथा सा गृहामवना ॥ ०५५९॥
ENMSS@0560@1अितदपे हता ला अितमाने च काैरवाः ।
ENMSS@0560@2अितदाने बलबः सवमयतगहतम् ॥ ०५६०॥
ENMSS@0561@1अितदाययुानां शतानां पदे पदे ।
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ENMSS@0561@2परापवादभीणां न भवत वभूतयः ॥ ०५६१॥
ENMSS@0562@1अितदानातः कणवितलाेभात् सयाेधनः ।
ENMSS@0562@2अितकामाशीववित सव वजयेत् ॥ ०५६२॥
ENMSS@0563@1अितदानालबाे नाे मानात् सयाेधनः ।
ENMSS@0563@2वनाे रावणाे लाै याद् अित सव वजयेत् ॥ ०५६३॥
ENMSS@0564@1अितदानालबाे ितमानात् सयाेधनः ।
ENMSS@0564@2अितकामाशीवाे ित सव गहतः ॥ ०५६४॥
ENMSS@0565@1अितदाने बलबाे अितमाने च काैरवाः ।
ENMSS@0565@2अितपे ता सीता सवमयतगहतम् ॥ ०५६५॥
ENMSS@0566@1अितदघजीवदाेषाद् यासेन यशाेऽपहारतं हत ।
ENMSS@0566@2कैनाेयेत गुणाढः स एव जातरापः ॥ ०५६६॥
ENMSS@0567@1अितदरूपथाताछायां यात च शीतलाम् ।
ENMSS@0567@2शतला पुनयात का कय परदेवना ॥ ०५६७॥
ENMSS@0568@1अित धमाद् बलं मये बलाद् धमः वतते ।
ENMSS@0568@2बले ितताे धमाे धयामव जमम् ॥ ०५६८॥
ENMSS@0569@1अितनीचािन वाािन मााितिनदकः ।
ENMSS@0569@2संवादभाषी याे ेवं दुः शठाे जनः ॥ ०५६९॥
ENMSS@0570@1अितपकपथेन लपाे सयामतम् ।
ENMSS@0570@2दुधमतवहीनं याबबाेपमं दध ॥ ०५७०॥
ENMSS@0571@1अितपटलैरनुयातां सदयदयवरं वलपतीम् ।
ENMSS@0571@2मृगमदपरमललहरं समीर पामरपुरे करस ॥ ०५७१॥
ENMSS@0572@1अितपरमातुवेषा कायेषा जयित सृराभुवः ।
ENMSS@0572@2तत् कं न वाछतं याद् अया यद वधुरवीणः पाता ॥
०५७२॥
ENMSS@0573@1अितपरगृहीतमाैना वजतमायानुलेपनाना ।
ENMSS@0573@2दरूाेसारतला िनथथरचनेव ॥ ०५७३॥
ENMSS@0574@1अितपरचयादवा भवित वशेऽप वतिन ायः ।
ENMSS@0574@2लाेकः यागवासी कूपे ानं समाचरित ॥ ०५७४॥
ENMSS@0575@1अितपरचयादवा संततगमनादनादराे भवित ।
ENMSS@0575@2मलये भपुरी चदनतमधनं कुते ॥ ०५७५॥
ENMSS@0576@1अितपरचयादवेयेतद् वां मृषैव ताित ।
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ENMSS@0576@2अितपरचतेऽयनादाै संसारेऽन् न जायतेऽवा ॥ ०५७६॥
ENMSS@0577@1अितपािततकालसाधना वशररेयवगतापनी ।
ENMSS@0577@2जनव भवतममा नयसेरपनेतमहित ॥ ०५७७॥
ENMSS@0578@1अितपीतां तमाेराजीं तनीयान् साेढममः ।
ENMSS@0578@2वमतीव शनैरेष दपः कलछलात् ॥ ०५७८॥
ENMSS@0579@1अितपूजततारेयं ः ुितलनमा सतनु ।
ENMSS@0579@2जनसातथितरव सवासना कं न माेहयित ॥ ०५७९॥
ENMSS@0580@1अितपेलवमितपरमत- वण लघुतरमुदाहरित शठः ।
ENMSS@0580@2परमाथतः स दयं वहित पुनः कालकूटघटतमव ॥ ०५८०॥
ENMSS@0581@1अितचडां बपाकपाकनीं ववादशीलां वयमेव तकरम् ।
ENMSS@0581@2अाेशबीजां परवेमगामनीं यजेत भाया दशपुसूरप ॥ ०५८१॥
ENMSS@0582@1अितचडा बदःुखभागनी ववादशीला परगेहगामनी ।
ENMSS@0582@2भतः वयं िनदित या च तकर यजेत् वभाया दशपुपुिणीम्
॥ ०५८२॥
ENMSS@0583@1अिताैढा रािबहलशखदपः भवित यः
ेमारधरवधरसः परमसाै ।
ENMSS@0583@2सख वैरं वैरं सरतमकराेडतवपुयतः पयाेऽयं
रपुरव कडकारमुखरः ॥ ०५८३॥
ENMSS@0584@1अितबलनामप मलना- शयेन बलकणपुाणाम् ।
ENMSS@0584@2वासाेपनतानां वासाेपुेण जीवतं जे ॥ ०५८४॥
ENMSS@0585@1अितबतरलालाबपादाे मदननृपितवाहाे याैवनाेहती ।
ENMSS@0585@2कटतकुचकुाे लाेमराजीकरेण पबित सरस नाभीमडलाये
पयांस
॥ ०५८५॥
ENMSS@0586@1अितभीमितबं दघसूं मादनम् ।
ENMSS@0586@2यसनाद् वषयाातं न भजत नृपं जाः ॥ ०५८६॥
ENMSS@0587@1अितमदचदनमहीधरवातं तबकाभरामलितकातजातम् ।
ENMSS@0587@2अप तापसानुपवनं मदनातान् मदमुगुदलपुमकाषीत् ॥ ०५८७॥
ENMSS@0588@1अितमलने कतये भवित खलानामतीव िनपुणा धीः ।
ENMSS@0588@2ितमरे ह काैशकानां पं ितपते ः ॥ ०५८८॥
ENMSS@0589@1अितमाभासरवं पुयित भानुः परहादः ।
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ENMSS@0589@2अधगछित महमानं चाेऽप िनशापरगृहीतः ॥ ०५८९॥
ENMSS@0590@1अितमानः यं हत पुषयापमेधसः ।
ENMSS@0590@2गभेण दुयते कया गृहवासेन च जः ॥ ०५९०॥
ENMSS@0591@1अितमािननमाम् अासंभावतं नरम् ।
ENMSS@0591@2ाेधनं यसने हत वजनाेऽप नराधपम् ॥ ०५९१॥
ENMSS@0592@1अितमृदु नवनीताकााितरयं बललतसधायाः वादतः
ससाढम् ।
ENMSS@0592@2सकलललतभाेगागारभायैकयाेयं परलसित हवयं कय गछलेन
॥ ०५९२॥
ENMSS@0593@1अितयगृहीताेऽप खलः खलखलायते ।
ENMSS@0593@2शरसा धायमाणाेऽप ताेययाधघटाे यथा ॥ ०५९३॥
ENMSS@0594@1अितरमणीये काये पशनाेऽवेषयित दशूणायेव ।
ENMSS@0594@2अितरमणीये वपुष णमेव ह मकािनकरः ॥ ०५९४॥
ENMSS@0595@1अितरागाद् दशीवाे ितलाेभात् सयाेधनः ।
ENMSS@0595@2अितदानाद् धतः कणाे ितः सव गहतः ॥ ०५९५॥
ENMSS@0596@1अितरयते सजा कनकाजेन चरतेन ।
ENMSS@0596@2कुः परमतमः पबित पपाै कुसंभवाेऽाेधम् ॥ ०५९६॥
ENMSS@0597@1अितचरजकृया ाेभतदं भवतमेव भजे ।
ENMSS@0597@2यन् सादसमुखे साे वामाप भवित मम तै ॥ ०५९७॥
ENMSS@0598@1अितपवती सीता अितगवी च रावणः ।
ENMSS@0598@2अतीव बलवान् रामाे लायेन यं गता ॥ ०५९८॥
ENMSS@0599@1अितपाद् धृता सीता अितगवेण रावणः ।
ENMSS@0599@2अितदानाद् बलबाे ित सव गहतम् ॥ ०५९९॥
ENMSS@0600@1अितपेण वै सीता अितगवेण रावनः ।
ENMSS@0600@2अितदानं बलदवा अित सव वजयेत् ॥ ०६००॥
ENMSS@0601@1अितलाेभाे न कतयः कतयत माणतः ।
ENMSS@0601@2अितलाेभजदाेषेण जबुकाे िनधनं गतः ॥ ०६०१॥
ENMSS@0602@1अितलाेभाे न कतयाे लाेभं नैव परयजेत् ।
ENMSS@0602@2अितलाेभाभभूतय चं मित मतके ॥ ०६०२॥
ENMSS@0603@1अितलाेहतकरचरणं मुलगाेराेचनाितलकम् ।
ENMSS@0603@2हठपरविततशकटं मुररपुमुानशायनं वदे ॥ ०६०३॥
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ENMSS@0604@1अितलाैयसानां वपनैव दरूतः ।
ENMSS@0604@2जीवं नयित लाेभेन मीनयामषदशने ॥ ०६०४॥
ENMSS@0605@1अितवादांतितेत नाभमयेकथंचन ।
ENMSS@0605@2ाेयमानः यं ूयाद् अाुः कुशलं वदेत् ॥ ०६०५॥
ENMSS@0606@1अितवादांतितेत नावमयेत कंचन ।
ENMSS@0606@2न चेमं देहमाय वैरं कुवीत केनचत् ॥ ०६०६॥
ENMSS@0607@1अितवादाेऽितमान तथायागाे नराधप ।
ENMSS@0607@2ाेधाितववसा च माेह तानी षट् ॥ ०६०७॥
ENMSS@0608@1एत एवासयतीणाः कृतयायूंष देहनाम् ।
ENMSS@0608@2एतािन मानवान् त न मृयुभमत ते ॥ ०६०८॥
ENMSS@0609@1अितवाहतमितगहनं वनापवादेन याैवनं येन ।
ENMSS@0609@2दाेषिनधाने जिन कं न ां फलं तेन ॥ ०६०९॥
ENMSS@0610@1अितवततगगनसरण- सरणपरमुवमानदः ।
ENMSS@0610@2मदुासतसाैरभ- कमलाकरहासकृवजयित ॥ ०६१०॥
ENMSS@0611@1अितवपुलं कुचयुगलं रहस करैरामृशन् मुलयाः ।
ENMSS@0611@2तदपतं िनजदयं जयित हरमृगयमाण इव ॥ ०६११॥
ENMSS@0612@1अितवशदानतपद- वृन मधुरवीणतः ।
ENMSS@0612@2तृययतकामः ाततनकमलमुकुलवीणतः ॥ ०६१२॥
ENMSS@0613@1अितवृरनावृः शलभाः मूषख़ाः शकाः ।
ENMSS@0613@2असकर दड परचाण तकराः ॥ ०६१३॥
ENMSS@0614@1राजानीकयाेसगाे मरकयाधपीडनम् ।
ENMSS@0614@2पशूनां मरणं राेगाे रा यसनमुयते ॥ ०६१४॥
ENMSS@0615@1अितययाेऽनपेा च तथाजनमधमतः ।
ENMSS@0615@2माेषणं दरूसंथानां काेषयसनमुयते ॥ ०६१५॥
ENMSS@0616@1अितशयतकदबाेऽयं माेदकदबािनलाे वहित ।
ENMSS@0616@2वयदबुदमेदुरतं मे दुरतं पय नागताे दयतः ॥ ०६१६॥
ENMSS@0617@1अितशरययता मदनेन तां िनखलपुपमयवशरययात् ।
ENMSS@0617@2फुटमकार फलायप मुता तदरुस तनतालयुगापणम् ॥
०६१७॥
ENMSS@0618@1अितशाैचमशाैचं वा अितिनदा अिततितः ।
ENMSS@0618@2अयाचारमनाचारं षधं मूखलणम् ॥ ०६१८॥
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ENMSS@0619@1अितथालबपयाेधरेयं शीभवकाशवकासकेशा ।
ENMSS@0619@2अतीतलावयजलवाहा ावृट् जरां ाप शरछलेन ॥ ०६१९॥
ENMSS@0620@1अितसंचयलधानां वमयय कारणम् ।
ENMSS@0620@2अयैः संचीयते याद् अयै मधु पीयते ॥ ०६२०॥
ENMSS@0621@1अितसंपदमापैभेतयं पतनायूः ।
ENMSS@0621@2अयुशखरा मेराेः शवेण पाितताः ॥ ०६२१॥
ENMSS@0622@1अितसनदगुितः खलपसमुितः ।
ENMSS@0622@2युविततनवयुितरित कं वधिनमितः ॥ ०६२२॥
ENMSS@0623@1अितसकृता अप शठाः सहभुवमुझत जात न कृितम् ।
ENMSS@0623@2शरसा महेरेणा- ऽप ननु धृताे व एव शशी ॥ ०६२३॥
ENMSS@0624@1अितसाहसमितदुकरम् अयाय च दानमथानाम् ।
ENMSS@0624@2याेऽप ददाित शररं न ददाित स वलेशमप ॥ ०६२४॥
ENMSS@0625@1अितसाहसकं शूरा मणतं िनपकम् ।
ENMSS@0625@2वनीतं गुरवाे जधूतमतःपुरानाः ॥ ०६२५॥
ENMSS@0626@1अितहरतपपरकर- संपपदनैकवटपय ।
ENMSS@0626@2घनवासनैमयूखैः कुसकुसमायते तरणः ॥ ०६२६॥
ENMSS@0627@1अतीतलाभय सरणाथ भवयलाभय च संगमाथम् ।
ENMSS@0627@2अापपय च माेणाथ ययतेऽसाै परमाे ह मः ॥
०६२७॥
ENMSS@0628@1अतीतानागतानथान् वकृितराेहतान् ।
ENMSS@0628@2वजानाित यदा याेगी तदा संवदित ृता ॥ ०६२८॥
ENMSS@0629@1अतीतानागता भावा ये च वतत सांतम् ।
ENMSS@0629@2तान् कालिनमतान् बुा न संां हातमहस ॥ ०६२९॥
ENMSS@0630@1अतीता शीताितः सरित शनैकणका दनािन फायते रवरप
रथं
मथरयित ।
ENMSS@0630@2हमानीिनमुः फुरित िनतरां शीतकरणः शराणां यापारः कुसमधनुषाे
न यवहतः ॥ ०६३०॥
ENMSS@0631@1अतीय बधूनवल मायाचायमागछित शयदाेषः ।
ENMSS@0631@2बालं पयं गुरवे दातनैवापराधाेऽत पतन मातः ॥ ०६३१॥
ENMSS@0632@1अतीयायां परलाेकवृावहैव तीाशभपाकशंसी ।
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ENMSS@0632@2येत नाशाे यद नाम नाश न कः कुकृयेन यतेत भूयै ॥
०६३२॥
ENMSS@0633@1अतीव कक शाः तधा हंजतभरावृताः ।
ENMSS@0633@2दरुासदा वषमा ईराः पवता इव ॥ ०६३३॥
ENMSS@0634@1अतीव खल ते काता वसधा वसधाधप ।
ENMSS@0634@2गतासरप यां गाैमा वहाय िनषेवसे ॥ ०६३४॥
ENMSS@0635@1अतीव बलहीनं ह लनं नैव कारयेत् ।
ENMSS@0635@2ये गुणा लने ाेाते गुणा लघुभाेजने ॥ ०६३५॥
ENMSS@0636@1अतीव साैयशभदा याया िनश भवेछवा ।
ENMSS@0636@2पूवयां तपुरायम् अयं कुयादहमुखे ॥ ०६३६॥
ENMSS@0637@1अतलतबलधामं वणशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं
ािननामगयम् ।
ENMSS@0637@2सकलगुणिनधानं वानराणामधीशं रघुपितवरदतूं वातजातं नमाम
॥ ०६३७॥
ENMSS@0638@1अतं वेषु दारेषु चपलं चपलेयम् ।
ENMSS@0638@2नयत िनकृितं परदाराः पराभवम् ॥ ०६३८॥
ENMSS@0639@1अतदानं कृतपूवनाशनम् अमाननं दुरतानुकतनम् ।
ENMSS@0639@2कथासे न च नामवृितवरभावय जनय लणम् ॥ ०६३९॥
ENMSS@0640@1अतहनचनासाै केवलं नाेदयाः णमुपरगतेन ाभृतः सव
एव ।
ENMSS@0640@2नवकरिनकरेण पबधूकसून- तबकरचतमेते शेखरं बतीव
॥ ०६४०॥
ENMSS@0641@1अतृणे पितताे विः वयमेवाेपशायित ।
ENMSS@0641@2अमावान् परं दाेषैराानं चैव याेजयेत् ॥ ०६४१॥
ENMSS@0642@1अतृणे सतृणा यन् सतृणे तृणवजता मही य ।
ENMSS@0642@2तशरा दा वयं वा धनं त ॥ ०६४२॥
ENMSS@0643@1अताेगरयः कं नुयाद् अशम नरकेवप ।
ENMSS@0643@2यत् यय यं कतम् अधमेन न शते ॥ ०६४३॥
ENMSS@0644@1अताे िनजबलाेानं चापं याभकारकम् ।
ENMSS@0644@2देवानामुमं चापं तताे यूनं च मानवम् ॥ ०६४४॥
ENMSS@0645@1अताेऽथ पठ ते शां कितलाेकेषु जायते ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0645@2कितमान् पूयते लाेके परेह च मानवः ॥ ०६४५॥
ENMSS@0646@1अताे हायतरं लाेके कंचदय वते ।
ENMSS@0646@2य दजुन इयाह दजुनः सनं वयम् ॥ ०६४६॥
ENMSS@0647@1अुं वाछित शांभवाे गणपतेराखं धाः फणी तं च
ाैरपाेः शखी गरसतासंहाेऽप नागाननम् ।
ENMSS@0647@2इथं य परहय घटना शंभाेरप याहृे तायय कथं
न भाव जगततात् वपं ह तत् ॥ ०६४७॥
ENMSS@0648@1अयछं सतमंशकं शच मधु वामाेदमछं रजः कापुरं
वधृताचदनकुचाः कुरशः ।
ENMSS@0648@2धारावेम सपाटलं वचकलदाम चवषाे धातः सृरयं
वृथैव तव न ीाेऽभवयद ॥ ०६४८॥
ENMSS@0649@1अयतुममं मये वभावममनवनः ।
ENMSS@0649@2यदपुयमाणाेऽप ीयते न वलयते ॥ ०६४९॥
ENMSS@0650@1अयतं कुतां रसायनवधं वां यं जपत वाधेः पारमयत
गछत नभाे देवामाराेहत ।
ENMSS@0650@2पातालं वशत सपत दशं देशातरं ायत न ाणी तदप
हतमनसा संययते मृयुना ॥ ०६५०॥
ENMSS@0651@1अयतकडूितपराे नराणाम् वराेधकार शनकः सदैव ।
ENMSS@0651@2यादूवपादः शनकः शयानः सदः कायवधाै वदुे ॥ ०६५१॥
ENMSS@0652@1अयतकृणः स विनमलवं स वामनः सवत उताेऽस ।
ENMSS@0652@2जनादनाे यत् स दयापरवं वणुः कथं वीर तवाेपमानम् ॥
०६५२॥
ENMSS@0653@1अयतकाेपः कटका च वाणी दरता च वजनेषु वैरम् ।
ENMSS@0653@2नीचसः कुलहीनसेवा चािन देहे नरकथतानाम् ॥ ०६५३॥
ENMSS@0654@1अयतचलयेह पारदय िनबधने ।
ENMSS@0654@2कामं वायते युन ीचय काचन ॥ ०६५४॥
ENMSS@0655@1अयतिनगते चैव सबे नैव चावले ।
ENMSS@0655@2शते वाजनां नेे मवाभे कालतारके ॥ ०६५५॥
ENMSS@0656@1अयतपरणाहवाद् अतीव णतावशात् ।
ENMSS@0656@2न कांचदपुमां राेढम् ऊ शाेित सवः ॥ ०६५६॥
ENMSS@0657@1अयतभीमवनजीवगणेन पूण दगु वनं भवभृतां मनसायगयम् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0657@2चाैराकुलं वशित लाेभवशेन मयाे नाे धमकम वदधाित कदाचदः
॥ ०६५७॥
ENMSS@0658@1अयतमितमेधावी याणामेकमते ।
ENMSS@0658@2अपायुषाे दराे वा नपयाे न संशयः ॥ ०६५८॥
ENMSS@0659@1अयतमथनकदथनमुसहते मयादया िनयमताः कमु साधवाेऽप
।
ENMSS@0659@2लीसधाकरसधाुपनीय शेषे राकराेऽप गरलं कमु नाेगार
॥ ०६५९॥
ENMSS@0660@1अयतमसदायाणाम् अनालाेचतचेतम् ।
ENMSS@0660@2अततेषां ववधते सततं सवसंपदः ॥ ०६६०॥
ENMSS@0661@1अयतवमुखे दैवे यथये च पाैषे ।
ENMSS@0661@2मनवनाे दरय वनादयत् कुतः सखम् ॥ ०६६१॥
ENMSS@0662@1अयतयवधानलधजनुषाे जायाप भमाः सांिनयं वधना
कुतूहलवता कुाप संापताः ।
ENMSS@0662@2गछयामरणं गुणयितकृता भेदं न भूमीहते काादप
िनुरा गुणगणैये नैकतां ापताः ॥ ०६६२॥
ENMSS@0663@1अयतशीतलतया सभगवभाव सयं न कदप ते तरत
तयः ।
ENMSS@0663@2छायाथनामप पुनवकटज- से न चदन वषमिनवशेषः
॥ ०६६३॥
ENMSS@0664@1अयतशचाे परणामराय यः ।
ENMSS@0664@2तयातीतं पदं तत् यात् तथाे भूयाे न शाेचित ॥ ०६६४॥
ENMSS@0665@1अयतसखसंचारा मयाे पशतः सखाः ।
ENMSS@0665@2दवसाः सभगादयाछायासललदभुगाः ॥ ०६६५॥
ENMSS@0666@1अयततमताानां यायामेन सखैषणाम् ।
ENMSS@0666@2ातानावृतााणां हाराेऽप सखायते ॥ ०६६६॥
ENMSS@0667@1अयताेतपूवपवतमहापीठे हरपधया
दरूाेदतधूमसंिनभतमताराफुलगाकुलम् ।
ENMSS@0667@2नूनं पशराेऽकराेछशमषात् वं वाललं यताे
गवाछवपरान् दहेुिनवरान् सवानखवा शभः ॥ ०६६७॥
ENMSS@0668@1अयपूवय रागय पूवपाय पवाः ।
ENMSS@0668@2पािन पादयुमय युदाहरणािन च ॥ ०६६८॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0669@1अयबुपानं कठनासनं च धातयाे वेगवधारणं च ।
ENMSS@0669@2दवाशयाे जागरणं च रााै षनराणां िनवसत राेगाः ॥ ०६६९॥
ENMSS@0670@1अयबुपानात् भवत राेगाः अपाबुपाने च तथैव दाेषाः ।
ENMSS@0670@2ताराे विववधनाय मुमुवार पबेदभुर ॥ ०६७०॥
ENMSS@0671@1अयबुपानाद् वषमाशना दवाशयाागरण रााै ।
ENMSS@0671@2साेधनान् मूपुरषयाे षः कारैः भवत राेगाः ॥ ०६७१॥
ENMSS@0672@1अयबुपाना वपयतेऽम् अनबुपाना स एव दाेषः ।
ENMSS@0672@2ताराे विववधनाथ ममुवार पबेदभूर ॥ ०६७२॥
ENMSS@0673@1अयथववमनथकं या शूयाप सवायगुणैयन ।
ENMSS@0673@2अपृयतादूषतया तया कं तछपुछछटयेव वाचा ॥ ०६७३॥
ENMSS@0674@1अयपं जीवतं पापायापातमधुरायलम् ।
ENMSS@0674@2तदाचर चरथेयपरलाेकावलाेकनम् ॥ ०६७४॥
ENMSS@0675@1अयपसंपदः सतः पुमािन दुकुले ।
ENMSS@0675@2लीरनभजातय वेधसः खलतयम् ॥ ०६७५॥
ENMSS@0676@1अयाहाे न कतयाे हठाक भाषते ।
ENMSS@0676@2यथायथाेदित तथा भाराे भवित कबलः ॥ ०६७६॥
ENMSS@0677@1अयाजलधवजयसरवया कं वायते चपदं न महीमहेः
।
ENMSS@0677@2यथदानवशताहतचेयासाै जीमूतवाहनधयं न कराेित कय
॥ ०६७७॥
ENMSS@0678@1अयादरादययनं जानाम् अथाेपलया फलवधाय ।
ENMSS@0678@2तूनतछानवतं तवैषा मीमांसकााधकृितः सा ॥ ०६७८॥
ENMSS@0679@1अयादरेण िनहतं मय यवया तेमहेम कमभूदित नैव जाने
।
ENMSS@0679@2उसृय कं तदह पातकमुराण ाणा अप यतमे कतमे
भवेयुः
॥ ०६७९॥
ENMSS@0680@1अयादराे दारसहाेदरेषु न मातृपाेन च साेदरेषु ।
ENMSS@0680@2मूखे िनयाेगतनये वयाेगः पयत लाेकाः कलकाैतकािन ॥
०६८०॥
ENMSS@0681@1अयादराे भवेद् य कायकारणवजतः ।
ENMSS@0681@2त शा कतया परणामेऽसखावहा ॥ ०६८१॥
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ENMSS@0682@1अयायतैिनयमकारभतानां दयैः भाभरनपायमयैपायैः ।
ENMSS@0682@2शाैरभुजैरव चतभरदः सदा याे लीवलासभवनैभुवनं
बभार ॥ ०६८२॥
ENMSS@0683@1अयायासेन नाानं कुयादितसमु यम् ।
ENMSS@0683@2पाताे यथा ह दःुखाय नाे ायः सखकृत् तथा ॥ ०६८३॥
ENMSS@0684@1अयायमितदातारम् अितशूरमिततम् ।
ENMSS@0684@2ाभमािननं चैव ीभयााेपसपित ॥ ०६८४॥
ENMSS@0685@1न चाितगुणववेषा नायतं िनगुणेषु च ।
ENMSS@0685@2नैषा गुणाकामयते नैगुयां नानुरयते ।
ENMSS@0685@3उा गाैरवाधा ीः चदेवावितते ॥ ०६८५॥
ENMSS@0686@1अयाशीवषशं ह वजतलयानलम् ।
ENMSS@0686@2तेजाे लयतं शः काे नु नाम जनाम् ॥ ०६८६॥
ENMSS@0687@1अयासा वनाशाय दरूथा न फलदा ।
ENMSS@0687@2तादाय दातया भूमः पाथवसम ॥ ०६८७॥
ENMSS@0688@1अयासा वनाशाय दरूथा न फलदाः ।
ENMSS@0688@2सेया मयमभावेन राजाविगुः यः ॥ ०६८८॥
ENMSS@0689@1अयुाै यद न कुयस मृषावादं न चेयसे
तमूाेऽतुकतनाय रसना केषां न कडूयते ।
ENMSS@0689@2देव वणतापदहनवालावलशाेषताः सवे वारधयतताे
रपुवधूनेाबुभः पूरताः ॥ ०६८९॥
ENMSS@0690@1अयुतनशैलदगुममुराे नाभगभीरातरा भीमं देहवनं
फुरजुलतं राेमालजालाकुलम् ।
ENMSS@0690@2याधः पशरः करयिततरां तीणान् कटााशगांस्- ते
ूह मनःकुर शरणं कं सांतं यायस ॥ ०६९०॥
ENMSS@0691@1अयुाः परतःफुरत गरयः फारातथााेधयतानेतानप बती
कमप न ातास तयं नमः ।
ENMSS@0691@2अायेण मुमुः तितममां ताैम याववुतावादमां
ृततव भुजाे वाचतताे मुताः ॥ ०६९१॥
ENMSS@0692@1अयुैरितनीचैरलमयुमनुपयुं च ।
ENMSS@0692@2न वदित नृपितसभाया- मादरमीसमहामनसाम् ॥ ०६९२॥
ENMSS@0693@1अयु ते मण पाथवे च वय पादावुपितते ीः ।
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ENMSS@0693@2सा ीवभावादसहा भरय तयाेयाेरेकतरं जहाित ॥ ०६९३॥
ENMSS@0694@1अयु ताेतसतवजपचैनागापरथसंभतैबलाैघैः
।
ENMSS@0694@2उतूचामरवराजतगाशाेभाः पुयेन भूमपतयाे भुव संचरत
॥ ०६९४॥
ENMSS@0695@1अयुलैरवयवैमृदतुां दधाना मुा बलं वतरित रदानदा ।
ENMSS@0695@2धाशाया गुगुणथता मनाेा फणी नवीनललनेव मुदं ददाित
॥ ०६९५॥
ENMSS@0696@1अयुसाय बहवटवडभीगडथलयामकां
भाभगवाजालवरलछैः दपांशवः ।
ENMSS@0696@2अाढय भरेण याैवनमव वातय नं मुखे िनयाताः कपलाः
करालवरलमूराेहा इव ॥ ०६९६॥
ENMSS@0697@1अयुसेकेन महसा साहसायवसायनाम् ।
ENMSS@0697@2ीराराेहित संदेहं महतामप भूभृताम् ॥ ०६९७॥
ENMSS@0698@1अयुदागणेवेषा कृतपुयैः राेपता ।
ENMSS@0698@2शतशाखी भवयेव यावााप सया ॥ ०६९८॥
ENMSS@0699@1अयुाढरयथराकृितघनवानमदर-
धीरधवीचसंचयगतालेयपादाेपमः ।
ENMSS@0699@2ीमपाेतलके गभीरववृितवानितवािनते सावांशचयया
वलयताे लाेकेरः पात वः ॥ ०६९९॥
ENMSS@0700@1अयुतृा वसमती दलताेऽरवगः ाेडकृता बलवता बलराजलीः
।
ENMSS@0700@2एक जिन कृतं यदनेन यूना जये तदकराेत् पुषः पुराणः
॥ ०७००॥
ENMSS@0701@1अयुतपदं ाः पूयान् नैवावमानयेत् ।
ENMSS@0701@2नषः शतां ाुताेऽगयावमाननात् ॥ ०७०१॥
ENMSS@0702@1अयुततनमुराे नयने सदघे वे वाविततरां वचनं तताेऽप ।
ENMSS@0702@2मयाेऽधकं तनुरनूनगुिनतबाे मदा गितः कमप चातुयाैवनायाः
॥ ०७०२॥
ENMSS@0703@1अयुततनयुगा तरलायताी ार थता तदपुयानमहाेसवाय
।
ENMSS@0703@2सा पूणकुनवनीरजताेरणक्- संभारमलमयकृतं वधे
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॥ ०७०३॥
ENMSS@0704@1अयुितं ाय नरः ावारः कटकाे यथा ।
ENMSS@0704@2स वनययसंदेहम् अाहैवमुशना नृपः ॥ ०७०४॥
ENMSS@0705@1अयुितयसिननः शरसाेऽधुनैष वयैव चातकशशः णयं
वधाम् ।
ENMSS@0705@2अयैतदछित यद ततास द ताः वछशीतमधुराः  नु
नाम नापः ॥ ०७०५॥
ENMSS@0706@1अयुताेऽबुभमेघातकान् न धनाेित चेत् ।
ENMSS@0706@2मता तसववः स पात् कं करयित ॥ ०७०६॥
ENMSS@0707@1अयुपचैपायैभृदेकाे भुजैरव चतभः ।
ENMSS@0707@2नृपितः यमप सचरं हररव पररय िनभरं रमते ॥ ०७०७॥
ENMSS@0708@1अयुससरहययुजा भुजेन वेण शारदसधांशसहाेदरेण ।
ENMSS@0708@2पीयुषपाेषसभगेन च भाषतेन वं चेत् सीदस मृगा कुताे
िनदाघः ॥ ०७०८॥
ENMSS@0709@1अयुणा वरतेव भाकरकरैरापीतसारा मही याता इव पादपाः
मुषतछाया दवायायात् ।
ENMSS@0709@2वाेशयवशादवाे तगुहायााननाः पवता लाेकाेऽयं
रवपाकनदयः संयाित मूछामव ॥ ०७०९॥
ENMSS@0710@1अयुणात् सघृतादाद् अछाैव वाससः ।
ENMSS@0710@2अपरेयभावा भूय इछन् पतयधः ॥ ०७१०॥
ENMSS@0711@1अयेित रजनी या त सा न ितिनवतते ।
ENMSS@0711@2यायेव यमुना पूणा समुमुदकाणवम् ॥ ०७११॥
ENMSS@0712@1अ चैसमये िनरतराः ाेषतादयकणपावकाः ।
ENMSS@0712@2वात कामुकमनाेवमाेहना याललाेलमलयाचलािनलाः ॥ ०७१२॥
ENMSS@0713@1अ मथमवाितसदरं दानवारमव दयतेजसम् ।
ENMSS@0713@2शैलराजमव धैयशालनं वे वेटपितं महीपितम् ॥ ०७१३॥
ENMSS@0714@1अ यत् पिततं वणबदमुाावसगकम् ।
ENMSS@0714@2ममाददाेषा तयं तत् सबुभः ॥ ०७१४॥
ENMSS@0715@1अताे िनजपैतडवघातैजनानभभवतः ।
ENMSS@0715@2कुवत शुवृं िनश वतवताे जनवनाशम् ॥ ०७१५॥
ENMSS@0716@1अथः सख लयाेजनगतयाप ययागमं वेयायाित च

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 56 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

धकादय इमे सवे पथतः थताः ।
ENMSS@0716@2मकातय वयाेगतापदहनवालावलचदनः काकतेन गुणेन कानमये
यापारतः परे ॥ ०७१६॥
ENMSS@0717@1अकठं वलठ सलले िनजला भूः पुरतााः शाेषं
वदनवहतेनामलाः ।
ENMSS@0717@2फलेन थाने थाने तदित पथकीजन(◌ः) ातगाीं पयन्
सीतां
कमु न कृपया वधताे राेदत ॥ ०७१७॥
ENMSS@0718@1अनुगाेदं मृगयािनवृतरवातेन वनीतखेदः ।
ENMSS@0718@2रहवदुसिनषणमूधा राम वानीरगृहेषु सः ॥ ०७१८॥
ENMSS@0719@1अातरे कमप वावभवाितवृ- वैचयमुसतवममायतायाः
।
ENMSS@0719@2तूरसावकवकारमपातधैयम् अाचायकं वजय माथमावरासीत्
॥ ०७१९॥
ENMSS@0720@1अातरे च कुलटाकुलवघात- संजातपातक इव फुटलाछनीः
।
ENMSS@0720@2वृदावनातरमदपयदं्शजालैदसदरवदनचदनबदुरदःु
॥ ०७२०॥
ENMSS@0721@1अाप भारतं ें जबुपे महामुने ।
ENMSS@0721@2यताे ह कमभूरेषा अताेऽया भाेगभूमयः ॥ ०७२१॥
ENMSS@0722@1अायातं पथक भवता कमणाकार पयं तयं ूमः पुनरप सखे
साहसं मा वधासीः ।
ENMSS@0722@2वामाीणां नयननलनातिनधूतधैयाः वां मयादामह ह नगरे
याेगनाेऽप यजत ॥ ०७२२॥
ENMSS@0723@1अचदनकुचापतसूहार- सीमतचुबसचयफुटबामूलः ।
ENMSS@0723@2दवूाकाडचरास गुपभाेगाे गाैडानास चरमेष चकात वेषः
॥ ०७२३॥
ENMSS@0724@1अायः खरदषूणिशरसां नादानुबधाेमे धाने भुवनं वया
चकतया याेा िनः णम् ।
ENMSS@0724@2सेहाः सरसाः सहासरभसाः सू माः सपृहाः साेसाहावय
तले च िनदधे दाेलायमाना शः ॥ ०७२४॥
ENMSS@0725@1अावासपरहं गृहपतेराचव चडाेमैः चडालैपसेवताः
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सख धनुहतैः पुरतादमाः ।
ENMSS@0725@2उकालाकुलसारमेयरसनालेलमानाेत-
ारावगवाथसाशकलवयः पयः ॥ ०७२५॥
ENMSS@0726@1अाशतं शयतम िनपीतम सायं तया सह मया वधवतेन
।
ENMSS@0726@2इयाद हत परचतयताे वनाते रामय लाेचनपयाेभरभूत्
पयाेधः
॥ ०७२६॥
ENMSS@0727@1अासीत् कल नदस शकटयााभवद् भनं
बधछेदकराेऽपदामभरभूद् बाेऽ दामाेदरः ।
ENMSS@0727@2इथं माथुरवृववगलपीयूषधारां पब् अानदाुधरः
कदा मधुपुरं धयरयायहम् ॥ ०७२७॥
ENMSS@0728@1अासीत् फणपाशबधनवधः शा भवद् देवरे गाढं वस
ताडते हनुमता ाेणारातः ।
ENMSS@0728@2दयैरजद लणशरैलाेकातरं ापतः केनाय मृगा
रासपतेः कृा च कवी ॥ ०७२८॥
ENMSS@0729@1अाथः पशतं शवय कठनैकृय कृं
नखैनायुकरालघाेरकुहरैमतकदधालः ।
ENMSS@0729@2संदयाैपुटेन भुवदनः ेततातं
सूकारैनलकाथकाेटरगतं मानमाकषित ॥ ०७२९॥
ENMSS@0730@1अान् सतनु लतागृहेऽत रयं मालयाः कुसममनुतं परेण
।
ENMSS@0730@2इयुा मृदकुरपवं गृहीवा मुधाी रहस िननाय काेऽप
धयः ॥ ०७३०॥
ENMSS@0731@1अिलाेचनसंभूतयाेितमभासभः ।
ENMSS@0731@2सशण् शाेभतेऽयथ भूपाल तव चेतम् ॥ ०७३१॥
ENMSS@0732@1अैव दायस वमुमथाप याचे मातः शररपतनं मणकणकायाम्
।
ENMSS@0732@2अत वकृयमनुकपनमीराणां दासय कमकरतैव तथा वकृयम्
॥ ०७३२॥
ENMSS@0733@1अैव सरस जातं वकसतमैव िनभरं नलनैः ।
ENMSS@0733@2कालवशागततहनैवलनमैव हा कम् ॥ ०७३३॥
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ENMSS@0734@1अैष वयमेव चफलके कपखलेखया संतापाितवनाेदनाय
कथमयालय सया भवान् ।
ENMSS@0734@2बापयाकुलमीतः सरभसं चूताु रैरचताे मूा च णतः
सखीषु मदनयाजेन चापतः ॥ ०७३४॥
ENMSS@0735@1अाेपातघनेन मवकले शूयाबरयापना
धृवकृितयासमुचते मे तथा जृतम् ।
ENMSS@0735@2रयाकदमवाहनामितशचवछानामतरं नायाय
जनैयथाैघपयसां ाेताेजलानामप ॥ ०७३५॥
ENMSS@0736@1अाेाने मया ा वर पपवा ।
ENMSS@0736@2पवे पवे ताा ययां कुसममर ॥ ०७३६॥
ENMSS@0737@1अवरा सवकायेषु वरा कायवनाशनी ।
ENMSS@0737@2वरमाणेन मूखेण मयूराे वायसीकृतः ॥ ०७३७॥
ENMSS@0738@1अथ कालाय तृतीयनयनाेथता ।
ENMSS@0738@2वाला दहित तसव िनवाणं णाे यतः ॥ ०७३८॥
ENMSS@0739@1अथ कृतकवहै ः पाथवाेलूयतैतमुलमुपरपातादबुवषात्
सयः अवगलतसपीगासंमददःुखाः णयनमभपेतहािननादेन देयः ॥
ENMSS@0740@1(अजुन उवाच) अथ केन युाेऽयं पापं चरित पूषः ।
ENMSS@0740@2अिनछप वाणेय बलादव िनयाेजतः ॥ ०७४०॥
ENMSS@0741@1(ीभगवानुवाच) काम एष ाेध एष रजाेगुणसमुवः ।
ENMSS@0741@2महाशनाे महापाा वेनमह वैरणम् ॥ ०७४१॥
ENMSS@0742@1धूमेनायते वियथादशाे मलेन च ।
ENMSS@0742@2यथाेबेनावृताे गभतथा तेनेदमावृतम् ॥ ०७४२॥
ENMSS@0743@1अथ काेकल कु माैनं जलधरसमयेऽप पछला भूमः ।
ENMSS@0743@2वकसित कुटजकदबे वर भेके कुततवावसरः ॥ ०७४३॥
ENMSS@0744@1अथ धूकवराे वामे याायां गछतः शभः ।
ENMSS@0744@2दणे मृतये कंचद् दुं दशनमय ह ॥ ०७४४॥
ENMSS@0745@1अथ जगदवगाढं वासरातापचारात् ितमरपटलवृावतीकारसवम्
।
ENMSS@0745@2शशभषगनुपूव शीतहताे भषय् अधकवशदवः
वैरभावं चकार ॥ ०७४५॥
ENMSS@0746@1अथ दघतमं तमः वेयन् सहसा णरयः स संमेण ।
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ENMSS@0746@2िनपततमवाेणरममुया वलयीभूततं धरां च मेने ॥ ०७४६॥
ENMSS@0747@1अथ देहं थरु याेगनां समछताम् ।
ENMSS@0747@2कयते शकमाण यैः सं ापुमाः ॥ ०७४७॥
ENMSS@0748@1अथ नगरधृतैरमायरैः पथ समयाय स जाययाभरामः ।
ENMSS@0748@2मधुरव कुसमया सनाथः ममलतैरलभः कुतूहलाेकैः ॥
०७४८॥
ENMSS@0749@1अथ नभस िनरय यादवालं सजलजलदजालं
ाहऋषकषः ।
ENMSS@0749@2वहतवपुलबहाडबराे नीलकठाे मदमृदकुलकठाे नाटमचकार
॥ ०७४९॥
ENMSS@0750@1अथ नयनसमुथं याेितरेरव ाैः सरसरदव तेजाे
वििनूतमैशम् ।
ENMSS@0750@2नरपितकुलभूयै गभमाध राी गुभरभिनवं
लाेकपालानुभावैः ॥ ०७५०॥
ENMSS@0751@1अथ िनयमिनयं वा नेह शाेचत तदः ।
ENMSS@0751@2नायथा शते कत वभावः शाेचतामित ॥ ०७५१॥
ENMSS@0752@1अथ पमतामुपेयवः सरसैवपथतैवचाेभः ।
ENMSS@0752@2ितभतपायनं चकार थमं तपरततरमाैः ॥ ०७५२॥
ENMSS@0753@1अथ पथकवधूदहनः शनकैदभूशाकरालाेकः ।
ENMSS@0753@2कुमुदबाेधदतूाे यसनगुवाकणाम् ॥ ०७५३॥
ENMSS@0754@1अथ सेदमुुखीन् सताबरा समाययावुपलपलाेचना ।
ENMSS@0754@2सपजा ीरव गां िनषेवतं सहंसबालयजना शरधूः ॥ ०७५४॥
ENMSS@0755@1अथबजेटे रामे समे गृहमागते ।
ENMSS@0755@2याे राजा सतयागाद् अवतैरवासभः ॥ ०७५५॥
ENMSS@0756@1अथ भाण भूताण हीनशरहं परम् ।
ENMSS@0756@2मुदं तदाप कुवीत हािनेषफलं यतः ॥ ०७५६॥
ENMSS@0757@1अथ मनसजदयाभशंसी जलधरदुदुभराततान शदम् ।
ENMSS@0757@2तदनु तदनुजीवभः कदबैः कवचतमुदषदछलेन ॥ ०७५७॥
ENMSS@0758@1अथ मममं कने जपेंशं पृशेत् तथा ।
ENMSS@0758@2एकवंशितवारं च वृकवेडशातये ॥ ०७५८॥
ENMSS@0759@1अथ मथवाहनीपरागः कमप याेितदफुरत् पुरतात् ।
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ENMSS@0759@2ितमरय जरा चकाेरकूरं कुलडाकेलबनीदवानलाचः ॥ ०७५९॥
ENMSS@0760@1अथ रितरभसादलकिना- मधुरवघूणतलाेचनाेपलाभः ।
ENMSS@0760@2शयनतलमशयन् वधूभः सह मदमथमथरा युवानः ॥ ०७६०॥
ENMSS@0761@1अथ राा दरः कायाे न त कयां चदापद ।
ENMSS@0761@2अप चेतस दणः यान् नैव वतेत दणवत् ॥ ०७६१॥
ENMSS@0762@1अथतपात् कलताेऽवशाेषताद् वकृय बीजं पयसा िनषय ।
ENMSS@0762@2वशाेषतं पदनािन सपषा वडमेण च धूपयेत् ततः ॥
०७६२॥
ENMSS@0763@1अथववधतवैाणैवजतेयैः ।
ENMSS@0763@2मतवधानैदूरादुूलयेद् रपून् ॥ ०७६३॥
ENMSS@0764@1अथवाायतवतः तकमठः धनुवेदय वेा च
पुराेधा राजसंमतः ॥
ENMSS@0765@1अथ लणानुगतकातवपुजलधं वल शशदाशरथः ।
ENMSS@0765@2परवारतः परत ऋगनैतमराैघरासकुलं बभदे ॥ ०७६५॥
ENMSS@0766@1अथवा नयित ा ायाप नरय ह ।
ENMSS@0766@2ितकूले गते दैवे वनाशे समुपथते ॥ ०७६६॥
ENMSS@0767@1अथवा ाेयते यानम् अयदेवा याेगनाम् ।
ENMSS@0767@2रहयं परमं मुेः कारणं थमं च यत् ॥ ०७६७॥
ENMSS@0768@1अथवा भवतः वतना न कथं पमयं पन नः ।
ENMSS@0768@2वत एव सतां पराथता हणानां ह यथा यथाथता ॥ ०७६८॥
ENMSS@0769@1अथवाभिनवबुषु जित यथकतां सभाषतम् ।
ENMSS@0769@2रवरागषु शीतराेचषः करजालं कमलाकराेवव ॥ ०७६९॥
ENMSS@0770@1अथवा मम भायववाद् अशिनः कपत एष वेधसा ।
ENMSS@0770@2यदनेन तन पािततः पता तडपाया लता ॥ ०७७०॥
ENMSS@0771@1अथवा मूलसंथानाम् उातैत बाेधयेत् ।
ENMSS@0771@2सां कुडलनीं शं बसततिनभाकृितम् ॥ ०७७१॥
ENMSS@0772@1अथवा मृदु वत हंसतं मृदनुैवारभते जातकः ।
ENMSS@0772@2हमसेकवपर मे नलनी पूविनदशनं मता ॥ ०७७२॥
ENMSS@0773@1अथ वासवय वचनेन चरवदनलाेचनम् ।
ENMSS@0773@2ातरहतमभराधयतं वधवत् तपांस वदधे धनंजयः ॥ ०७७३॥
ENMSS@0774@1अथ संसारसंहारवामनाबधवासतः ।
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ENMSS@0774@2अजायत वृषाढाे भैरवाे महसां िनधः ॥ ०७७४॥
ENMSS@0775@1अथ स ललतयाेषलूताचां रितवलयपदाे चापमासय
कठे ।
ENMSS@0775@2सहचरमधुहतयतचूताु राश् शतमखमुपतथे ालः
पुपधवा ॥ ०७७५॥
ENMSS@0776@1अथ स वषययावृाा यथावध सूनवे नृपितककुदं दवा यूने
सतातपवारणम् ।
ENMSS@0776@2मुिनवनतछायां देया तया सह शये गलतवयसामवाकूणामदं
ह कुलतम् ॥ ०७७६॥
ENMSS@0777@1अथ सासांयकरणाणतं हरहेितित मथुनं पतताेः ।
ENMSS@0777@2पृथगुपपात वरहाितदलद्- धृदयतासृगनुलमव ॥ ०७७७॥
ENMSS@0778@1अथ सामायारे युवतीनां शंसनम् ।
ENMSS@0778@2ीपुंसजाितकथनं तयाेः संयाेगवणनम् ॥ ०७७८॥
ENMSS@0779@1अथ फुरीनवधूतपजा वकतीरखलताेमसंहितः ।
ENMSS@0779@2पयाेऽवगाढं कलहंसनादनी समाजुहावेव वधूः सरापगा ॥ ०७७९॥
ENMSS@0780@1अथ वमादाय भयेन मथनारराधकमुतं चरात् ।
ENMSS@0780@2िनलय तन् िनवसपांिनधवने तडाकाे दशाेऽवनीभुजा ॥
०७८०॥
ENMSS@0781@1अथ वथाय देवाय िनयाय हतपाने ।
ENMSS@0781@2यमवभागाय चैतययाेितषे नमः ॥ ०७८१॥
ENMSS@0782@1अथागय भुवं राां गता वाहनतां हयाः ।
ENMSS@0782@2तेषां धमाथकामां साधययुपकारणः ॥ ०७८२॥
ENMSS@0783@1अथाराजादवताय चयाहीित जयामवदत् कुमार ।
ENMSS@0783@2नासाै न कायाे न च वेद सयग् ुं न सा भचह लाेकः
॥ ०७८३॥
ENMSS@0784@1अथातः संवयाम लणािन ह वाजनाम् ।
ENMSS@0784@2शभािन वणैरावतैतािन वाचारतः ॥ ०७८४॥
ENMSS@0785@1अथातः संवयाम हयाराेहणमुमम् ।
ENMSS@0785@2येन वातमाेण रेवतः यतां जेत् ॥ ०७८५॥
ENMSS@0786@1अथानः शदगुणं गुणः पदं वमानेन वगाहमानः ।
ENMSS@0786@2राकरं वीय मथः स जायां रामाभधानाे हररयुवाच ॥
०७८६॥
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ENMSS@0787@1अथानदकरं वये षडतूनां च वणनम् ।
ENMSS@0787@2यसावादमुदता वभात वबुधालयः ॥ ०७८७॥
ENMSS@0788@1अथानुमाराण वरयतेऽ वाये ।
ENMSS@0788@2अयाेसूमुालं समुृय ुताबुधेः ॥ ०७८८॥
ENMSS@0789@1अथाप नापसेत ीषु ैणेषु चाथवत् ।
ENMSS@0789@2वषयेयसंयाेगान् मनः यित नायथा ॥ ०७८९॥
ENMSS@0790@1अथाशताः खरतयनादाः दपुछाः कूनखा ववणाः ।
ENMSS@0790@2िनकृकणा पमतका भवत ये वा सतताल जाः ॥ ०७९०॥
ENMSS@0791@1अथायतनसंिनधाै भगवताे भवानीपतेमनाेहरमचीखनद् भुवनभूषणं
भूपितः ।
ENMSS@0791@2वगाहनकुतूहलाेरलपाैरसीमतनी- पयाेधरभरुटकटवीचमुं
सरः ॥ ०७९१॥
ENMSS@0792@1अथाशाेवाे ायनतयेव याे भवेत् ।
ENMSS@0792@2कैतवेहमापाे भवः संकण उयते ॥ ०७९२॥
ENMSS@0793@1अथाानां जदेशान् वयायनुपूवशः ।
ENMSS@0793@2उमानां च मयानां हीनानां य संभवः ॥ ०७९३॥
ENMSS@0794@1अथाससादातमिनतेजा जनय दरूाेझतमृयुभीतेः ।
ENMSS@0794@2उपमत वनायवयं यथाहमयेवमवाेपदेुम् ॥ ०७९४॥
ENMSS@0795@1अथेतरे स रघुवीरा यें पुराेजतया गुणै चुः
कुशं रवशाेषभाजं साैामेषां ह कुलानुसार ॥
ENMSS@0796@1अथेदं राेभः कनकहरणछवधना तथा वृं पापैयथयित
यथा ालतमप ।
ENMSS@0796@2जनथाने शूये वकलकरणैरायचरतैरप ावा राेदयप दलित
वय दयम् ॥ ०७९६॥
ENMSS@0797@1अथेह कयतेाभः कमना येन बधनम् ।
ENMSS@0797@2छते सदपुायेन ुवा त वयताम् ॥ ०७९७॥
ENMSS@0798@1अथैतत् पूणमयां य नेयनृतं वचः ।
ENMSS@0798@2सव नेयनृतं ूयात् स दुकितः वसन् मृतः ॥ ०७९८॥
ENMSS@0799@1अथाे गणपितं वदे महामाेदवधायनम् ।
ENMSS@0799@2वाधरगणैयय पूयते कठगजतम् ॥ ०७९९॥
ENMSS@0800@1अथाेकैजरठकपाेतकंधरा- तनूहकरवपाडरुित ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 63 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@0800@2बलैलरणवधूतमुरद् धनावलदचरत मारजः
॥ ०८००॥
ENMSS@0801@1अथाेयते ानतय सारं सारं समतेवप शाकुनेषु ।
ENMSS@0801@2वपचें शभलणं च शभाशभं ानकमपाकम्
॥ ०८०१॥
ENMSS@0802@1अथाेरयां दश खरटम् अालाे काेऽप तमादधानः ।
ENMSS@0802@2कयादाये तचाभास सभावयामास वलाेचनािन ॥ ०८०२॥
ENMSS@0803@1अथाेयाै बालसत् रय शयामाधवः यामललभा ।
ENMSS@0803@2तारावधूलाेचनचुबनेन ललावलनानबदुरदःु ॥ ०८०३॥
ENMSS@0804@1अथाेपगूढे शरदा शशाे ावृड् ययाै शाततडकटाा ।
ENMSS@0804@2कासां न साैभायगुणाेऽनानां नः परयाेधराणाम् ॥ ०८०४॥
ENMSS@0805@1अदः समसंमुखवीरयाैवत- टजुाकबुमृणालहारणी ।
ENMSS@0805@2षणैणगबुिनझरे यशाेमरालावलरय खेलित ॥ ०८०५॥
ENMSS@0806@1अदडनमदडानां दडानां चाप दडनम् ।
ENMSS@0806@2अााहणं चैव ााणां हणं तथा ॥ ०८०६॥
ENMSS@0807@1अदडान् दडयन् राजा दडांैवायदडयन् ।
ENMSS@0807@2अयशाे महदााेित नरकं चैव गछित ॥ ०८०७॥
ENMSS@0808@1अदं नादे कृतसकृतकामः कमप यः शभेणतन् वसित
कलहंसीव कमले ।
ENMSS@0808@2वपत् ताद् दरंू जित रजनीवाबरमणेवनीतं वेव
िदवशवलीभजित तम् ॥ ०८०८॥
ENMSS@0809@1अददाेषेण भवेद् दराे दरदाेषेण कराेित पापम् ।
ENMSS@0809@2पापादवयं नरकं याित पुनदरः पुनरेव पापी ॥ ०८०९॥
ENMSS@0810@1अदभुमुसृय धनं सचररतम् ।
ENMSS@0810@2मूषका इव गछत कदयाः वये यम् ॥ ०८१०॥
ENMSS@0811@1अदानामुपादानं हंसा चैवावधानतः ।
ENMSS@0811@2परदाराेपसेवा च शाररं िवधं ृतम् ॥ ०८११॥
ENMSS@0812@1अदेयागता ला देित यथतं मनः ।
ENMSS@0812@2धमेहातरे यता दःुखताः खल मातरः ॥ ०८१२॥
ENMSS@0813@1अदनपृहया दरुराणां सदार वतदमायताम् ।
ENMSS@0813@2अपुनभवसाधनं शररं जरयामाे वयमाें नमः शवाय ॥ ०८१३॥
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ENMSS@0814@1अदमाेपलपकेषु ये शतीयते मदनेन पिणः ।
ENMSS@0814@2तडता तकषाेथपावक- फुलभं ललता सेवते ॥
०८१४॥
ENMSS@0815@1अदा ह रा वला च लीघृताची िया चीरसंछादताया
।
ENMSS@0815@2अहाे जायते मदवणायपणा समाकय तया गुणयैकदेशम् ॥
०८१५॥
ENMSS@0816@1अदयं घष शलायां दह वा दाहेन भध लाैहेन ।
ENMSS@0816@2हे हेमकार कनकं म मां गुाफलैतलय ॥ ०८१६॥
ENMSS@0817@1अदय दशस कं वं बबबुाधरं मे भव चपल िनराशः
पजबूफलानाम् ।
ENMSS@0817@2इित दयतमवेय ारदेशामया िनगदित शकमुैः
कातदतताैी ॥ ०८१७॥
ENMSS@0818@1अदशनादापिततः पुनादशनं गतः ।
ENMSS@0818@2न वासाै वेद न वं तं कः सन् कमनुशाेचस ॥ ०८१८॥
ENMSS@0819@1अदशनादापितताः पुनादशनं गताः ।
ENMSS@0819@2न ते तव न तेषां वं त का परदेवना ॥ ०८१९॥
ENMSS@0820@1अदशने दशनमाकामा ाै परवरसैकलाेला ।
ENMSS@0820@2अालतायां पुनरायतायाम् अाशाहे वहयाेरभेदम् ॥ ०८२०॥
ENMSS@0821@1अदायादतीवाेाः पवना इव दजुनाः ।
ENMSS@0821@2गुनप ितेुं यतते माभृतः ॥ ०८२१॥
ENMSS@0822@1अदाता पुषयागी दाता यागी च िनयशः ।
ENMSS@0822@2इित ावा वयं बुया धनं दात् पुनः पुनः ॥ ०८२२॥
ENMSS@0823@1अदाता पुषधनं संयय गछित ।
ENMSS@0823@2दातारं कृपणं मये मृताेऽयथ न मुित ॥ ०८२३॥
ENMSS@0824@1अदातारं दातृवरमनयं ववनयं वपं पाढं
वगतजयनं वजयनम् ।
ENMSS@0824@2अकुयं कुयं वामहमवदमाशापरवशात् मृषावादेयुवय खल
मृषावादिन मय ॥ ०८२४॥
ENMSS@0825@1अदाता वंशदाेषेण कमदाेषाद् दरता ।
ENMSS@0825@2उादाे मातृदाेषेण पतृदाेषेण मूखता ॥ ०८२५॥
ENMSS@0826@1अदातृमानसं ाप न पृशत कवेगरः ।
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ENMSS@0826@2दःुखायैवाितवृय वलासातणीकृताः ॥ ०८२६॥
ENMSS@0827@1अदानमीषद् दानं च कंचत् काेपाय दधयाम् ।
ENMSS@0827@2संपूणदानं कृितवरामाे वैरकारणम् ॥ ०८२७॥
ENMSS@0828@1अदातयावनीतय वृथापडतमािननः ।
ENMSS@0828@2न गुणाय भवत  नटयेवाजतानः ॥ ०८२८॥
ENMSS@0829@1अदाह यतेन दशाधबाणः पुरा पुरारेनयनालयेन ।
ENMSS@0829@2न िनदहंतं भवदवासी न वैरशेरधुनाधमणः ॥ ०८२९॥
ENMSS@0830@1अदेऽाै हताे हाेमाे हता भुरसाका ।
ENMSS@0830@2उपजीया हता कया वाथे पाकया हता ॥ ०८३०॥
ENMSS@0831@1अदघ कालमापः यं युवतेः रः ।
ENMSS@0831@2गयते मनयेव मुघं वपुष जायते ॥ ०८३१॥
ENMSS@0832@1बभेयापणे वाछयालयातां रितं ये ।
ENMSS@0832@2उयुसंमूढा संमुखं न िनरते ॥ ०८३२॥
ENMSS@0833@1रतचूतफलाेपाकरसैः कातं न धवती ।
ENMSS@0833@2बाला िनदाघलीव तापययेव केवलम् ॥ ०८३३॥
ENMSS@0834@1अदघदशभः ूरैमूढैरयसायकैः ।
ENMSS@0834@2हमः यते कम दरनुभूयते ॥ ०८३४॥
ENMSS@0835@1अदघसूः ृितमान् कुताे नीितशावत् ।
ENMSS@0835@2धीमानायितदशी च मी राः ससंिनधः ॥ ०८३५॥
ENMSS@0836@1अदगुवषयः कय नारेः परभवापदम् ।
ENMSS@0836@2अदगुाेऽनायाे राजा पाेतयुतमनुयवत् ॥ ०८३६॥
ENMSS@0837@1अापिततां भाया मूढाे यत परयजेत् ।
ENMSS@0837@2सजिन स ीवं लभते ना संशयः ॥ ०८३७॥
ENMSS@0838@1अदुापिततां भाया याैवने यः परयजेत् ।
ENMSS@0838@2स जीवनाते ीवं च वयवं च समायात् ॥ ०८३८॥
ENMSS@0839@1अदरूगमनं तीथम् अदेहदमनं तपः ।
ENMSS@0839@2अनःसंभवं ानं मातरणपजम् ॥ ०८३९॥
ENMSS@0840@1अयत पुरतेन खेलाः खनपयः ।
ENMSS@0840@2अत विनःय यानयनवमाः ॥ ०८४०॥
ENMSS@0841@1अगुणदाेषाणाम् अधृतानां च कमणाम् ।
ENMSS@0841@2नातरेण यां तेषां फं वतते ॥ ०८४१॥
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ENMSS@0842@1अपूवः कठाेऽयं काताया भुवये ।
ENMSS@0842@2याणािननादय समुिूतवभायते ॥ ०८४२॥
ENMSS@0843@1अपूवमाभयदेतृयतेऽधुना ।
ENMSS@0843@2वषं वषधरैः पीतं मूछताः पथकानाः ॥ ०८४३॥
ENMSS@0844@1अपूवानादाय भावानपरशतान् ।
ENMSS@0844@2इािनान् मनुयाणाम् अतं गछत रायः ॥ ०८४४॥
ENMSS@0845@1अपूवा बहवः सहायाः सवे पदथय भवत वयाः ।
ENMSS@0845@2अथाहीनय पदयुतय भवत काले वजनाेऽप शुः ॥
०८४५॥
ENMSS@0846@1अमुखभय युमधय याचतम् ।
ENMSS@0846@2अहाे बत महत् कं चानप याचते ॥ ०८४६॥
ENMSS@0847@1अयापारं गतवित दनानामधपताै यशः शेषीभूते शशिन
गतधा हगणे ।
ENMSS@0847@2तथाधं संजातं जगदपुनते मेघसमये यथामी गयते तमस
पटवः कटमणयः ॥ ०८४७॥
ENMSS@0848@1अे दशनाेकठा े वछेदभीता ।
ENMSS@0848@2तेन न ेन भता लयते मुखम् ॥ ०८४८॥
ENMSS@0849@1अदेशकालाथमनायितमं यदयं लाघवकार चानः ।
ENMSS@0849@2वचय बुा मुरयवैयहं न तचाे हालहलं ह तषम्
॥ ०८४९॥
ENMSS@0850@1अदेशकाले यद् दानम् अपाेय दयते ।
ENMSS@0850@2असकृतमवातं तामसमुदादम् ॥ ०८५०॥
ENMSS@0851@1अदेशथाे ह रपुणा वपकेनाप हयते ।
ENMSS@0851@2ाहाेऽपीयानप जले जलेमपाइ कषित ॥ ०८५१॥
ENMSS@0852@1अदैवं दैवतं कुयुदैवतं चायदैवतम् ।
ENMSS@0852@2लाेकपालान् सृजेयु लाेकानयांतथा जः ॥ ०८५२॥
ENMSS@0853@1अदाेषााेषाा यत वपने तां यद भवान् अं भं वा
िभुवनपते वां वदत कः ।
ENMSS@0853@2इदं ूरं मे रित दयं यत् कल तया वदथ कातारे कुलितलक
नााप गणतः ॥ ०८५३॥
ENMSS@0854@1अः शयत वाण मनः सयेन शयित ।
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ENMSS@0854@2अहंसया च भूताा बुानेन शयित ॥ ०८५४॥
ENMSS@0855@1अगााण शयत मनः सयेन शयित ।
ENMSS@0855@2वातपाेयां भूताा बुानेन शयित ॥ ०८५५॥
ENMSS@0856@1अतुतपाथाेधरगाधी यय वधकः ।
ENMSS@0856@2अपादाेऽतमःपृवकलः कलािनधः ॥ ०८५६॥
ENMSS@0857@1अाे ऽतःम् अमनाे लाेहमुथतम् ।
ENMSS@0857@2तेषां सवगं तेजः वास याेिनषु सायित ॥ ०८५७॥
ENMSS@0858@1अतनाे याेये शकुनाे वहयाय याकवः ।
ENMSS@0858@2दवसातरते युे ेमः ाथािनकः शकुनः ॥ ०८५८॥
ENMSS@0859@1अ धारा सदाधारा सदालबा सरवती ।
ENMSS@0859@2पडता मडताः सवे भाेजराजे भुवं गते ॥ ०८५९॥
ENMSS@0860@1अ भृयवनता तवा दासः ततपाेभरित वादिन
चमाैलाै ।
ENMSS@0860@2अाय सा िनयमजं ममुससज ेशः फलेन ह पुननवतां वधे
॥ ०८६०॥
ENMSS@0861@1अ भाेमदनं सयं सयमततं तव ।
ENMSS@0861@2तथाप दिूत गतयं नातः कालमपेते ॥ ०८६१॥
ENMSS@0862@1अ मे सफलमायतनेे जीवतं मदनसंयभावम् ।
ENMSS@0862@2अागतास भवनं मम यात् वागतं तव वराे िनषीद ॥ ०८६२॥
ENMSS@0863@1अ यावदप येन िनबाै न भू वचलतं बलवयाै ।
ENMSS@0863@2अाथतावतथतागुणपाशवाशा स वदषुा दरुपासः ॥ ०८६३॥
ENMSS@0864@1अ शीतं वरवित सरसित समीरणः ।
ENMSS@0864@2अपीकाे मरमित नरनित कुचाेणवान् ॥ ०८६४॥
ENMSS@0865@1अ स वसतीित सवः ाेसीमिन वजृते वनाै ।
ENMSS@0865@2स एव िनजपाणगुफते पुपदामिन महाेरगमः ॥ ०८६५॥
ENMSS@0866@1अ सदर कलदनदनी- तीरकुभुव केललपटः ।
ENMSS@0866@2वादयन् मुरलकां मुमुमाधवाे हरित मामकं मनः ॥ ०८६६॥
ENMSS@0867@1अ वगवधूगणे गुणमय वकितमदूवलाम् उैगायित
िनकलमदशामादायते चमाः ।
ENMSS@0867@2गीताकणनमाेदमुयवसासाभलाषाे वद वाममृगः कयत
ह
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दनायेतय वितयते ॥ ०८६७॥
ENMSS@0868@1अ वां जननीमकारणषा ातः सदरंू गतां यानेतमताे गताे
गृहपितः वैव मयंदने ।
ENMSS@0868@2पु वेन शररजजरतया ायः स लयाकृिताेऽसाै भवता
न कं पथक हे थवा णं कयताम् ॥ ०८६८॥
ENMSS@0869@1अाप काेकनदचासरेखहतां तां शातकुकलशतनचागाीम्
।
ENMSS@0869@2बबाधरं वषमबाणिनपीडतां संचतये णुकमयतनुकाशाम्
॥ ०८६९॥
ENMSS@0870@1अाप काेपवमुखीकृतगतकामा नाें वचः ितददाित यदैव
वम् ।
ENMSS@0870@2चुबाम राेदित भृशं पितताेऽ पादे दासतव यतमे भज मां
राम ॥ ०८७०॥
ENMSS@0871@1अाप चाटशतदलु लताेचताथ तयाः राम सरतमवलायाः
।
ENMSS@0871@2अयिनःविनतकातरयमान- संकणवणचतं वचनं यायाः
॥ ०८७१॥
ENMSS@0872@1अाप तकनककुडलघृगडम् अायं राम वपरतरताभयाेगे
।
ENMSS@0872@2अादाेलनमजलफुटसाबद-ु मुाफलकरवरतं यायाः
॥ ०८७२॥
ENMSS@0873@1अाप तकनकगाैरकृतारागं वेदबदुवततं वं यायाः ।
ENMSS@0873@2अते राम रितखेदवलाेलनें रापरागपरमुमवेदुबबम्
॥ ०८७३॥
ENMSS@0874@1अाप तकनकरेणुघनाेदेशे यतं राम नखरतल तयाः
।
ENMSS@0874@2अाकृहेमचराबमुथताया लावशात् करधृतं च तताे
जयाः ॥ ०८७४॥
ENMSS@0875@1अाप तकमलरेणुसगधगध तेमवार मकरवजपातकार ।
ENMSS@0875@2ााेयहं यद पुनः सरतैकतीथ ाणांयजाम िनयतं
तदवािहेताेः ॥ ०८७५॥
ENMSS@0876@1अाप तकृतकचहमाहेण दतैमया दशनवासस खडमाने
।
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ENMSS@0876@2तया मनाु कुलतामलयमाण- सीकारगभमसकृदनं
राम ॥ ०८७६॥
ENMSS@0877@1अाप तरलतारकतामायम् अालचदनरसाहतशाेभमयाः
।
ENMSS@0877@2कतूरकाितलकतारकताभराम- गडथलुित मुमनसा राम
॥ ०८७७॥
ENMSS@0878@1अाप तणयभु रपातं तयाः राम
रितवमगाभम् ।
ENMSS@0878@2वालखलनचापयाेधरातं दतछदं
दशनखडनमडनं च ॥ ०८७८॥
ENMSS@0879@1अाप तसपरवेषशशकाशम् अायं राम जाववतनेषु
।
ENMSS@0879@2तेलदुलकराु लजालगुफ- दाेः कदलयुगलकं दयतं यायाः
॥ ०८७९॥
ENMSS@0880@1अाप तसरतकेलिनरयुं बधाेपबधपतनाेथतशूयहतम् ।
ENMSS@0879@2दताैपीडननखतरसं तयाः राम
रितबधुरिनुरवम् ॥ ०८७९॥
ENMSS@0881@1अाप तसरतकेलवमदखेद- संजातघमकणवफुरतं यायाः
।
ENMSS@0881@2अापाडरं तरलतारिनमीलतां वं राम परपूणिनशाकराभम्
॥ ०८८१॥
ENMSS@0882@1अाप तदनपजगधलध- ायरेफचयचुबतगडयुमम्
।
ENMSS@0882@2ललावधूतकरपवकनानां ाणाे वमूछित मनः ततरां मदयम्
॥ ०८८२॥
ENMSS@0883@1अाप तकसताबुजमयगाैरं गाेराेचनाितलकभासरफालरेखम्
।
ENMSS@0883@2ईषदालसवघूणतपातं तया मुखं ित मनाे मम गछतीदम्
॥ ०८८३॥
ENMSS@0884@1अाप तयनकलमुलायं वातकणयुगलं परहासहेताेः ।
ENMSS@0884@2पये तवािन नवीनपयाेधरायां ीणं वपुयद वनयित नाे न
दाेषः ॥ ०८८४॥
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ENMSS@0885@1अाप तदनकामुकभु र- दतुितकरकबुरताधराेम् ।
ENMSS@0885@2कणावसपुलकाेलदतपं तयाः पुनः पुनरपीह मुखं राम
॥ ०८८५॥
ENMSS@0886@1अाप तनस संपरवतते मे रााै मय तवित ितपालपुया
।
ENMSS@0886@2जीवेित मलवचः परय काेपात् कणे कृतं कनकपमनालपया
॥ ०८८६॥
ENMSS@0887@1अाप तां कनककणभूषता- हतां च वकमलेन
सिनजतेदमु् ।
ENMSS@0887@2ललावती सरतखेदिनमीलताीं यायाम चेतस मदाकुललालसाम्
॥ ०८८७॥
ENMSS@0888@1अाप तां कनककातमदालसां ीडाेसकां िनपिततामव चेमानाम्
।
ENMSS@0888@2अासपरचुबनजातमाेहां तां जीवनाैषधमव मधां
राम ॥ ०८८८॥
ENMSS@0889@1अाप तां कनकचपकदामगाैरं फुारवदवदनां तनुराेमराजीम्
।
ENMSS@0889@2साेथतां मदनवलसालसां वां मादगलतामव चतयाम
॥ ०८८९॥
ENMSS@0890@1अाप तां कनकपसनाथकणाम् उुकक शकुचापततारहाराम्
।
ENMSS@0890@2काीिनपुतवशालिनतबबबाम् उाननूपुररणरणां राम
॥ ०८९०॥
ENMSS@0891@1अाप तां कटसमापतवामपाणम् अाकुतैकचरणािनभूमम्
।
ENMSS@0891@2तावलबतभुजां पथ मां जतं पयाम
बधुरतकंधरमीमाणाम् ॥ ०८९१॥
ENMSS@0892@1अाप तां कुटलकुतलकेशपाशाम् उततामरसपवशालनेाम्
।
ENMSS@0892@2उुपीवरपयाेधरकुलाढां यायाम चेतस यथैव गुपदेशम्
॥ ०८९२॥
ENMSS@0893@1अाप तां णवयाेगवषाेपमे यां से पुनबतराममृताभषेकाम्
।
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ENMSS@0893@2तां जीवधारणकरं मदनातपाम् उृकेशिनवहां सदतीं राम
॥ ०८९३॥
ENMSS@0894@1अाप तां िततले वरकामनीनां सवासदरतया थमैकरेखाम्
।
ENMSS@0894@2ारनाटकरसाेमपानपाीं कातां राम कुसमायुधबाणखाम्
॥ ०८९४॥
ENMSS@0895@1अाप तां गितिनराकृतराजहंसीं धिनजतकलापमयूखभासाम्
।
ENMSS@0895@2मया मदचकाेरवलाेलनेां संचतयाम कलकसमानकठाम्
॥ ०८९५॥
ENMSS@0896@1अाप तां गमनमयुदतं मदयं ुवैव भीहरणीमव
चलाीम् ।
ENMSS@0896@2वाचः खलगलदुहलाकुलाीं संचतयाम गुशाेकवनवाम्
॥ ०८९६॥
ENMSS@0897@1अाप तां गलतबधनकेशपाशां तजं
तसधामधुराधराैीम् ।
ENMSS@0897@2पीनाेततनयुगाेपरचाचुबन्- मुावलं रहस लाेलशं राम
॥ ०८९७॥
ENMSS@0898@1अाप तां चरयते मय तवासं रााै समागतवतीं परवतमानाम्
।
ENMSS@0898@2गवा तं कमप चचलतां िनषणां सया समागतवतीमधकं
राम ॥ ०८९८॥
ENMSS@0899@1अाप तां जगित वणयतं न कछाेयसशीं
च परहं मे ।
ENMSS@0899@2ं याेः सशयाेः खल येन पं शाे भवेद स एव
नराे न चायः ॥ ०८९९॥
ENMSS@0900@1अाप तां जघनदशनलालसेन कृं मया िनवसनांचलमेकपाात्
।
ENMSS@0900@2पूय थतामप तताे मुराकृषतीं मदासंकुचतनूमुखीं
राम ॥ ०९००॥
ENMSS@0901@1अाप तां झटित वतकधराां िनपाणकमलां च
िनतबमबे ।
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ENMSS@0901@2वासांसपालसदुबणकेशपाशां पयाम मां ित शं बशः
पतीम् ॥ ०९०१॥
ENMSS@0902@1अाप तां धवलवेमिन रदप- मालामयूखपटलैदलताधकारे
।
ENMSS@0902@2ााेमे रहस संमुखदशनाथ लाभयातनयनामनुचतयाम
॥ ०९०२॥
ENMSS@0903@1अाप तां नखपदं तनमडले यद् दं मयायमधुपानवमाेहतेन
।
ENMSS@0903@2उराेमपुलकैबभः समताागित रित वलाेकयित राम
॥ ०९०३॥
ENMSS@0904@1अाप तां न खल वे कमीशपी शापं गता सरपतेरथ
कृणलीः ।
ENMSS@0904@2धैव कं नु जगतः परमाेहनाय सा िनमता युवितरदया
वा ॥ ०९०४॥
ENMSS@0905@1अाप तां नववयःयमदवुां उुपीवरपयाेधरभारखाम् ।
ENMSS@0905@2संपीड बायुगलेन पबाम वां ाेवधुकरः कमलं यथेम्
॥ ०९०५॥
ENMSS@0906@1अाप तां िनजवपुःकृशवेदमयाम् उुसंभृतसधातनकुयुमाम्
।
ENMSS@0906@2नानावचकृतमडनडतां साेथतां िनश दवा न ह वराम
॥ ०९०६॥
ENMSS@0907@1अाप तां िनधुवनमिनःसहाम् अापाडगडपिततालककुतलालम्
।
ENMSS@0907@2छपापकृतमतरवावहतीं कठावसमृदबुालतां
राम ॥ ०९०७॥
ENMSS@0908@1अाप तां िनधुवने मधुपानरां ललाधरां कृशतनुं
चपलायताीम् ।
ENMSS@0908@2कामीरपमृगनाभकृतारागां कपूरपूगपरपूणमुखीं राम
॥ ०९०८॥
ENMSS@0909@1अाप तां िनभृतवकमापततं मां ार वीय सहसैव मषेण
साम् ।
ENMSS@0909@2मदं मय पृशित कटकतायम् उफुगफलकां बशः
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राम ॥ ०९०९॥
ENMSS@0910@1अाप तां नृपितशेखरराजपुीं संपूणयाैवनमदालसघूणनेीम् ।
ENMSS@0910@2गधवयसरकनागकयां वगादहाे िनपिततामव चतयाम
॥ ०९१०॥
ENMSS@0911@1अाप तांणयनीं मृगशावकाीं पीयूषपूणकुचकुयुगं वहतीम्
।
ENMSS@0911@2पयायहं यद पुनदवसावसाने वगापवगनरराजसखं यजाम
॥ ०९११॥
ENMSS@0912@1अाप तां थमताे वरसदरणां ेहैकपाघटतामवनीशपुीम् ।
ENMSS@0912@2हंहाे जना मम वयाेगताशनाेऽयं साेढं न शत इित ितचतयाम
॥ ०९१२॥
ENMSS@0913@1अाप तां थममेव गतं वरागं िनभय
राेषपषैवचनैमुमाम् ।
ENMSS@0913@2अादाेलनेन च िनतबसहायवृया सतयाम रये सदतीमभीणम्
॥ ०९१३॥
ENMSS@0914@1अाप तां थमसंगमजातलां बालां रसेन पितते मय मदपीठे
।
ENMSS@0914@2फूकारकपतशखातरलदपं कणाेपलेन विनवारयतीं राम
॥ ०९१४॥
ENMSS@0915@1अाप तां भुजलतापतकठपाशां वःथलं मम पधाय
पयाेधरायाम् ।
ENMSS@0915@2ईषमीलतसललवलाेचनातां पयाम मृधवदनां वदनं पबतीम्
॥ ०९१५॥
ENMSS@0916@1अाप तां मदनमदरवैजयतीम् अतगृहे ववसनां दधतीं िनशाते
।
ENMSS@0916@2अै रनवसरैमम गाम् अाल केलशयने शयतां राम
॥ ०९१६॥
ENMSS@0917@1अाप तां मम मनःपरतापशायै चवशतटनीमलसालसाम्
।
ENMSS@0917@2ीखडखडखचताचतगायं तवीं सदा दयहषिनधं
राम ॥ ०९१७॥
ENMSS@0918@1अाप तां मय कपाटसमीपलने मागदशमाननदहताम्
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माेचितपदं मृदकुाकलभः कंचरमनसं मनसा राम ॥
ENMSS@0919@1 अाप तां मय कृतागस भावां भाषां लपयप
मुिनगृहीतवाचम् ।
ENMSS@0919@2रामां वघनमयुसबापकठां िनःासशयदधरां दतीं
राम ॥ ०९१९॥
ENMSS@0920@1अाप तां मय गते चरकाेपयतीं यातीं समागतवतीं परवतमानाम्
।
ENMSS@0920@2ऊवथतां कमप मतलं िनषणां शयां समातवतीमधकं
राम ॥ ०९२०॥
ENMSS@0921@1अाप तां मय शं तदतीं राम ेरां ररकरां मधुरां
सताराम् ।
ENMSS@0921@2अयुलां सरतलां कुटलां सशीलां िनपदमदसमदमदसादाम्
॥ ०९२१॥
ENMSS@0922@1अाप तां मय िनमीलतचानेे काेऽयं वदेयभहतां वदतीं
सखीभः ।
ENMSS@0922@2मातन व इित सतमुसतीम् उफुगडफलकां िनतरां
राम
॥ ०९२२॥
ENMSS@0923@1अाप तां मसृणचदनपम- कतूरकापरमलाेथवसपगदाम्
।
ENMSS@0923@2अयाेयचुपुटचुबनलप - युमाभरामनयनां शयने
राम ॥ ०९२३॥
ENMSS@0924@1अाप तां मुखगतैरणैः कराैरापृमानमप मां न
वभाषयतीम् ।
ENMSS@0924@2तापपूरतशं ब िनःसतीं चताकुलां कमप नमुखीं
राम ॥ ०९२४॥
ENMSS@0925@1अाप तां पुनः कमलायताीं पयाम पीवरपयाेधरभारखाम्
।
ENMSS@0925@2संपीड बायुगलेन पबाम वम् उवधुकरः कमलं यथेम्
॥ ०९२५॥
ENMSS@0926@1अाप तां यद पुनः वणायताीं पयाम दघवरहवरतायम्
।
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ENMSS@0926@2अै रहं समुपगू तताेऽितगाढं नाेीलयाम नयने न च तां
यजाम ॥ ०९२६॥
ENMSS@0927@1अाप तां रहस दपणमीमाणाम् ा फुटं ितिनधं मय
पृलने ।
ENMSS@0927@2पयाम वेपथुमतीं च सवमां च लाकुलां च समुदं
जतमथां च ॥ ०९२७॥
ENMSS@0928@1अाप तां वधृतकललाेलनेां पृवीं भूतकुसमाकुलकेशपाशाम्
।
ENMSS@0928@2सदरूसंल लतमाैकदतकातम् अाबहेमकटकां रहस राम
॥ ०९२८॥
ENMSS@0929@1अाप तां वधृतककललाेलनेां पृवीं भूतकुसमाकुलकेशपाशाम्
।
ENMSS@0929@2सदरूसंल लतमाैकदतकातम् अाबहेमकटकां रहस राम
॥ ०९२९॥
ENMSS@0930@1अाप तां वरहवि िनपाेडतां तवीं कुरनयनां सरतैकपाीम्
।
ENMSS@0930@2नानावचकुतमडनमावहतीं तां राजहंसगमनां सदतीं राम
॥ ०९३०॥
ENMSS@0931@1अाप तां वहसीतां काचभारनां मुाकलापधवलकृतकठदेशाम्
।
ENMSS@0931@2तकेलमदरगराै कुसमायुधय कातां राम चराेलपुपकेतम्
॥ ०९३१॥
ENMSS@0932@1अाप तां शशमुखीं नवयाैवनाढां पीनतनीं पुनरहं यद
गाैरकातम् ।
ENMSS@0932@2पयाम मथशरानलपीडतां गााण संित कराेम सशीतलािन
॥ ०९३२॥
ENMSS@0933@1अाप तां शखरचावलदतैमुयािन कुदमुकुलािन जतां च
सावीम् ।
ENMSS@0933@2संचतयाम सततं वलाेलचां कामेषुनीरजशं वनजावतंसाम्
॥ ०९३३॥
ENMSS@0934@1अाप तां समपनीतिनतबवां यामां च सावसरसाकुलवलाम्
।
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ENMSS@0934@2एकेन पाणकमलेन पधाय गृम् अयेन नाभकुहरं दधतीं राम
॥ ०९३४॥
ENMSS@0935@1अाप तां सललतथकेशपाशाम् ईषसमुषतघूणतवनेाम्
।
ENMSS@0935@2साेथतां वदधतीं मुरभ पयाम दमधरं बशः
पृशतीम् ॥ ०९३५॥
ENMSS@0936@1अाप तां सिनपुणं यतता मयाप ं न यसशताे वदनं
कदाचत् ।
ENMSS@0936@2साैदयिनजतरित जराजकात कातामहाितवमलवमहागुणेन
॥ ०९३६॥
ENMSS@0937@1अाप तां सरतघूणिनमीलताीं तायगलतांशककेशपाशाम्
।
ENMSS@0937@2ारवारहकाननराहहंसीं जातरेऽप िनधनेऽयनुचतयाम
॥ ०९३७॥
ENMSS@0938@1अाप तां सरतजागरघूणमान- ितयवलरलतारदघनेाम् ।
ENMSS@0938@2ारसारकमलाकरराजहंसीं ीडावनवदनामुषस राम
॥ ०९३८॥
ENMSS@0939@1अाप तां सरतताडवसूधारं दवुारदपजघनलपतायम् ।
ENMSS@0939@2अं रसैः समुपगु कटं दधानां कंचमीलनयनां मनसा
राम ॥ ०९३९॥
ENMSS@0940@1अाप तां सरतताडवसूधारं पूणेदसुदरमुखीं मदवलाम्
।
ENMSS@0940@2तवीं वशालजघनतनभारनां यालाेलकुतलकलापवतीं राम
॥ ०९४०॥
ENMSS@0941@1अाप तां सरतलधयशःपताकां लबालकां वरहपाडरगडभम्
।
ENMSS@0941@2वेऽप लाेलनयनां णनां वां मादगुणतामव
संराम ॥ ०९४१॥
ENMSS@0942@1अाप तां सरभिनभरदतभाजं धावतमायकमलं चलचरकम्
।
ENMSS@0942@2कंचललतकुतवामनेां पयाम केलकमलेन िनवारयतीम्
॥ ०९४२॥
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ENMSS@0943@1अाप तां सवदनां वलभाै िनषणां तेहसंिनधपदे मय
माे ।
ENMSS@0943@2वीताेरां यसखीषु कुतरास लावलासहसतां द चतयाम
॥ ०९४३॥
ENMSS@0944@1अाप तां सवदनां तनभारनां यामां च वामनयनां
रमणीयगाीम् ।
ENMSS@0944@2िनालसामलकिनजतषदालं संचतयाम सततं रवैजयतीम्
॥ ०९४४॥
ENMSS@0945@1अाप तां सशयतां णवबुां िनालसां द वहाम
कृताभाम् ।
ENMSS@0945@2जृावतीणमुखमातगधलध- मुघममरवमलाेलनेाम्
॥ ०९४५॥
ENMSS@0946@1अाप तां तमतवमवालां ाैढतापमदनानलतदेहाम्
।
ENMSS@0946@2बालामनाथशरणामनुकपनीयां ाणाधकां णमहं न ह वराम
॥ ०९४६॥
ENMSS@0947@1अाप तािन तमुखीं पुषायतेषु लबालकाकुलकपाेललतां
राम ।
ENMSS@0947@2अादाेलनमजलाकुलवलां ासाेरं च िनभृतं च
मुवदतीम् ॥ ०९४७॥
ENMSS@0948@1अाप तािन परविततकंधराण कंचतुटतकुकजालकािन
।
ENMSS@0948@2तया भुजाललदुलकुतलािन चे फुरत मम ववलाेचनािन
॥ ०९४८॥
ENMSS@0949@1अाप तािन मम चेतस संफुरत कणातसंगतकटािनरतािन
।
ENMSS@0949@2तयाः रवरकराण मदालसािन ललावलासबलािन वलाेचनािन
॥ ०९४९॥
ENMSS@0950@1अाप तािन मम चेतस संफुरत बबाेदेशपरकणशचतािन
।
ENMSS@0951@1अाप तािन मृदवुासभाषतािन ितथववनयनातिनरणािन
ललालसातगतािन शचतािन तयाः राम मदवमचेतािन ॥
ENMSS@0952@1अाप तामिनभृतममागतं च मां ार वीय शयने िनमषेण
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साम् ।
ENMSS@0952@2मदं मय पृशित कडकतायम् उफुगडफलकां बशः
राम ॥ ०९५२॥
ENMSS@0953@1अाप तामनुनययप चाटपूव काेपात् ाकृतमुखीं मय सापराधे
।
ENMSS@0953@2अालित सभमुपुलकायं मामेते दःुसहमवाेवतीं राम
॥ ०९५३॥
ENMSS@0954@1अाप तामनुनययप मयसां यावृय केलशयने शयतां
पराचीम् ।
ENMSS@0954@2िनाकुलामव ममाभमुखीभवतीं ातमदिनहतैकभुजां राम
॥ ०९५४॥
ENMSS@0955@1अाप तामभवशालिनतबबबां गीरनाभकुहरां तनुमयभागाम्
।
ENMSS@0955@2अानकाेमलमृणालसमानबां ललालसातगितं मनसा राम
॥ ०९५५॥
ENMSS@0956@1अाप तामणययणेतरम् अापृछमानमप नाम वधारयतीम्
।
ENMSS@0956@2उथाय िनलशाै मम िनःसतीं चताकुलां कमप नमुखीं
राम ॥ ०९५६॥
ENMSS@0957@1अाप तामलमसीलतचानेां लाेलजुावलयझंकृितमावहतीम्
।
ENMSS@0957@2वेकराेकुचमुमतवकणे कडूयनं वदधतीं द चतयाम
॥ ०९५७॥
ENMSS@0958@1अाप तामवहतां मनसाचलेन संचतयाम युवतीं मम जीवताशाम्
।
ENMSS@0958@2नायाेपभुनवयाैवनभारसारां जातरेऽप मम सैव गितयथा
यात् ॥ ०९५८॥
ENMSS@0959@1अाप तामवगणय कृतापराधम् अापादमूलपिततं सहसा चलतीम्
।
ENMSS@0959@2वालं मम कराजमापतीं मा मेित राेषपषं वदतीं
राम ॥ ०९५९॥
ENMSS@0960@1अाप तामहमलतपूवघृे शयातले सशयतां मदनाेसवाय ।
ENMSS@0960@2वीणावतीं वकचचपकपुपनासां यायाम चेतस सदा नदतीं
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शभाम् ॥ ०९६०॥
ENMSS@0961@1अाप तामत इत पुर पाद् अतबहः परत एव परमतीम्
।
ENMSS@0961@2पयाम फुकनकाबुजसंिनभेन् वेण ितयगपविततलाेचनेन
॥ ०९६१॥
ENMSS@0962@1अाप तामुपवने परचारयुां संचतयायुपगतां मदनाेसवाय
।
ENMSS@0962@2मां पासंिनहतलाेकभयात् सशं
याविततेणमनुणमीमाणाम् ॥ ०९६२॥
ENMSS@0963@1अाप तामुभयपागहाररयां वासतकाकुसमभासकुकां च
।
ENMSS@0963@2राकाभरामवधुमडलवगुववां लावयिनतरयां सततं राम
॥ ०९६३॥
ENMSS@0964@1अाप तामुरसजयमुमय मये वलितयलतराेमराजम्
।
ENMSS@0964@2यायाम वेतभुजां वहताभं याजेन नाभकुहरं मम
दशयतीम् ॥ ०९६४॥
ENMSS@0965@1अाप ितित शाेरदमुरयं धत पुनः तनतटे गलतं
वृा ।
ENMSS@0965@2वाचं िनशय नयनं नयनं ममेित कंचदा यराेत् तमायताी
॥ ०९६५॥
ENMSS@0966@1अाप दिुनवारं तितकया भजित काैमारम् ।
ENMSS@0966@2माे न राेचते सा- ऽसताेऽययै न राेचते ॥ ०९६६॥
ENMSS@0967@1अाप धावित मनः कमहं कराेम साध सखीभरप वासगृहे
सकाते ।
ENMSS@0967@2कातासंगपरहासवचनृये डाभराम इित यात मदयकालः
॥ ०९६७॥
ENMSS@0968@1अाप न फुरित केसरभारलीन ेित विनतमगुहातरेषु
।
ENMSS@0968@2मातथाप करणाे हरणाधपय पयत भीतमनसः पदवीं
वनेषु
॥ ०९६८॥
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ENMSS@0969@1अाप िनमलशरछशगाैरकात चेताे मुनेरप हरेत् कमुतादयम्
।
ENMSS@0969@2वं सधामयमहं यद तत् पे चुबन् पबायवरतं यथते
मनाे मे ॥ ०९६९॥
ENMSS@0970@1अाप नानं हरकाेपविवय वलयाैव इवाबुराशाै ।
ENMSS@0970@2वमयथा मथ मधानां भावशेषः कथमेवमुणः ॥ ०९७०॥
ENMSS@0971@1अाप राेझित हरः कल कालकूटं कूमाे बभित धरणीं पुभागे
।
ENMSS@0971@2अाेिनधवहित दःुसहवाडवां अकृतं सकृितनः परपालयत
॥ ०९७१॥
ENMSS@0972@1अाप मातवधूतलतावतानां वीणावनाेदरचनां मम जीवतेशाम्
।
ENMSS@0972@2पेषुराकमलां शभवेदमयां यायाम चेतस सती
मदनाभरामाम् ॥ ०९७२॥
ENMSS@0973@1अाप मे िनश दवा दयं दनुाेित पूणेदसुदरसखं मम वभायाः
।
ENMSS@0973@2लावयिनजतरिततकामदप भूयः पुरः ितपदं न वलाेते
यत् ॥ ०९७३॥
ENMSS@0974@1अाप मे वरतनाेमधुराण तया यायथवत न च यािन िनरथकािन
।
ENMSS@0974@2िनािनमीलतशाे मदमथरायातायराण दये कमप वनत
॥ ०९७४॥
ENMSS@0975@1अाप ये न वहता वपुलाः बधा वाेतमानवभवाः सखयत
वम् ।
ENMSS@0975@2साेऽयं शगुवंशभवः साे गाेपालद उपमेयपदं
कथं यात् ॥ ०९७५॥
ENMSS@0976@1अाप वासगृहताे मय नीयमाने दवुारभीषणकरैयमदतूकपैः ।
ENMSS@0976@2कं कं तया बवधं न कृतं मदथे वंु न पायत इित यथते
मनाे मे ॥ ०९७६॥
ENMSS@0977@1अाप वयकर िदशान् वहाय बुबलालित मे कमहं
कराेम ।
ENMSS@0977@2जानप ितमुतमहातकाले कातेित वभतरेित ममेित धीरा
॥ ०९७७॥
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ENMSS@0978@1अाप शीतुितराबबं िनमाय िनमाय पुनभुन ।
ENMSS@0978@2तया मुखेनायतलाेचनायाः कत न शः सशं यायाः ॥
०९७८॥
ENMSS@0979@1अाप वसी न कुडलचले केलणकणाै बा नाप न
हारहारवलयालठा च कठाविनः ।
ENMSS@0979@2अयाः पय तथाप पजशाे वं यं भावुकं पयामः
फुटतावभूषणकराभाेगं वपुवैभवम् ॥ ०९७९॥
ENMSS@0980@1अाप सा मम मनतटनी सदाते राेमावीचवलसपुलवभावा
।
ENMSS@0980@2कादबकेशरचः तवीणं मां गामं कथयती यराजहंसी
॥ ०९८०॥
ENMSS@0981@1अाप सदर तवाननचबबं बदकृताबुजयुगं परचुय चेतः
।
ENMSS@0981@2वसंगमाेवसखं तनुते तथाप वैरं कराेित कणावकलाे ववेकः
॥ ०९८१॥
ENMSS@0982@1अाप तनशैलदगुवषमे सीमतनीनां द थातं वाछित मान
एष धगित ाेधादवालाेहतः ।
ENMSS@0982@2उरूतरसारतकरः कषयसाै तणात्
फुकैरवकाेशिनःसरदलेणीकृपाणं शशी ॥ ०९८२॥
ENMSS@0983@1अाप हरहरादभरमरैरप तवताे न वाताः ।
ENMSS@0983@2मवमबमाेहा वेयाः संसारमाया ॥ ०९८३॥
ENMSS@0984@1अाप ह नृशंसय पतते दवसाे गतः ।
ENMSS@0984@2तमसा पहतः पथा एह पुक शेवहे ॥ ०९८४॥
ENMSS@0985@1अायशाेकनवपवरहतां मुाफलचयचुबतचूचुकााम् ।
ENMSS@0985@2अतःताेसतपाडरगडभं तां वभामलसहंसगितं
राम ॥ ०९८५॥
ENMSS@0986@1अायहं चलतचािनमीलताम् अायं राम सततं सरतावसाने
।
ENMSS@0986@2तकालिनसतिनःसृतकातकातं वेदाेदबदपुरदतरतं यायाः
॥ ०९८६॥
ENMSS@0987@1अायहं वरवधूसरताेपभाेगं जीवाम नायवधना णमतरेण ।
ENMSS@0987@2तातराे मरणमेव ह दःुखशायै वापयाम भवतवरतं
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लनीवम् ॥ ०९८७॥
ENMSS@0988@1अायहं वकचकुदसमानदतं ितयवविततवशालवलाेचनातम्
।
ENMSS@0988@2तया मुखं सवजतेदु न वराम चाें कृत इव
साधुकृताेपकारम् ॥ ०९८८॥
ENMSS@0989@1अायहं सरसमुलभृनादम् ईषराेसतरागसपाडगडम्
।
ENMSS@0989@2पयाम पूणशरददसुमानकात तया मुखं वकचपजपानेम्
॥ ०९८९॥
ENMSS@0990@1अायहाे जगित सदरलपूणे अयायमुमगुणाधकसंपे ।
ENMSS@0990@2अयाभरयुपमतं न मया च शं पं तदयमित मे दये
वतक ः ॥ ०९९०॥
ENMSS@0991@1अायुदयातधानतणीचञ् चकराफालन-
यावगृकपालतालरणतैनृयपशाचानाः ।
ENMSS@0991@2उायत यशांस यय वततैनादैः चडािनल-
यकरकुकूटकुहरयै रणाेणयः ॥ ०९९१॥
ENMSS@0992@1अाभाेगिन गाढममिनवहे हयावेदजुषां सदनशाेषण
तनतटे से कुरशाम् ।
ENMSS@0992@2ायः थयत पुपधनुषः पुपाकरे िनते िनवेदं
नवमकासरभयः सायंतना वायवः ॥ ०९९२॥
ENMSS@0993@1अाः परतः पितयित भुवतापाेऽ िनवायित ेेव
यितयते जनपदः सयेषु पयुसकः ।
ENMSS@0993@2नितयत तवाेदयेऽ जलद यालाेलपुछछद-
छछादतमाैलयाे दश दश डालसाः केकनः ॥ ०९९३॥
ENMSS@0994@1अारय कठाेरकामुकलतावयतहताबुजताव कटकराेम
नयने
शाेणे िनमेषाेदयान् ।
ENMSS@0994@2यावत् सायककाेितपाटतरपुापालमाैलखलन्
ममायपतपरागपटलैरामाेदनी मेदनी ॥ ०९९४॥
ENMSS@0995@1अारय न ह ये पुनरहं मानय वा भाजनं गृयां वषपणः
शठमतेनामाप संेपतः ।
ENMSS@0995@2कं तेनैव वना शशाकरणपाहासा िनशा नैकाे वा दवसः
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पयाेदमलनाे यायान् मम ावृष ॥ ०९९५॥
ENMSS@0996@1अाशनं शशजनय बलेन जातं ाे वा कथं नु भवतेित
वचतयती ।
ENMSS@0996@2इयुपातमलनीकृतगडदेशा नेछेरगृहणी रजनीवरामम्
॥ ०९९६॥
ENMSS@0997@1अेदं  इदं तथा पददं कृयं परार
वदेततयसीथमेव सततं िनयाकुलं रे कुतः ।
ENMSS@0997@2तकालं वलसनाेरथलताकातारदावानलाे यन् दडधरं रयस
सखे साेऽयत कत् णः ॥ ०९९७॥
ENMSS@0998@1अेराारणगायनानां सदैव कपमवत् फलत ।
ENMSS@0998@2सत कंचद् वचसैव सायं दपाय कपूरमवापयत ॥ ०९९८॥
ENMSS@0999@1अैके ातरपरे वततेऽि तथा परे ।
ENMSS@0999@2यात िनःसी संसारे कः थाता ननु शाेचित ॥ ०९९९॥
ENMSS@1000@1 अैव कु य ेयाे मा वा कालाेऽयगादयम् ।
ENMSS@1000@2अकृतेवेव कायेषु मृयुवै संकषित ॥ १०००॥
ENMSS@1001@1अैव कु य ेयाे वृःसन् कं करयस ।
ENMSS@1001@2वगाायप भाराय भवत ह वपयये ॥ १००१॥
ENMSS@1002@1अैव यत् ितपदुतचलेखा- सयं वया तनुरयं गमता
वरााः ।
ENMSS@1002@2काते गते कुसमसायक तत् भाते बाणावलं कथय कु वमाेयस
वम् ॥ १००२॥
ENMSS@1003@1अैव ः परचतरदवसानतरं सायमि ातः ाे
पराे णमह िनवस थताेऽयेह भूयः ।
ENMSS@1003@2इथं रेकाितरेकानवदतकपटयानथसाथान् अयथ यथयत
ितदवसमहाे राजधायां वदायाः ॥ १००३॥
ENMSS@1004@1अैव हसतं गीतं डतं यैः शररभः ।
ENMSS@1004@2अैव ते न यते पय कालय चेतम् ॥ १००४॥
ENMSS@1005@1अाेसवसजुंगकवलेशादवेशाचल-
ालेयवनेछयानुसरित ीखडशैलािनलः ।
ENMSS@1005@2कं च धरसालमाैलमुकुलायालाे हषाेदयाद् उीलत
कुःकुरित
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कलाेालाः पकानां गरः ॥ १००५॥
ENMSS@1006@1अाेानगृहाणे सख मया वेन लााणः
ाेाेऽयमशाेकदाेहदवधाै पादः णूपुरः ।
ENMSS@1006@2तावत् कं कथयाम केलपटना िनगय कुाेदराद् अाताेपनतेन
तेन
सहसा मूैव संभावतः ॥ १००६॥
ENMSS@1007@1अाेीललयपवनाेतूचूतांकुरा-
ासावादादधकमधुरैरिननादैः ।
ENMSS@1007@2ाप ाप रतवहाेपनायावगानां हाेतं ाणानृचमव पकः
सामधेनीमधीते ॥ १००७॥
ENMSS@1008@1अाीदपिनकाेरकभरयानवखलद्-
धूलदुदनसूदताबरमसावुानमुवीपितः ।
ENMSS@1008@2अाथानीभवनं वसतनृपतेदेवय चेताेभुवः सागारमनुरं
मधुलहामेकं पामडपम् ॥ १००८॥
ENMSS@1009@1अाये नरेा पदतनुभुवः केशपाशावकृं चुवाकारयन्
वा मनस कमपरं येऽवमयत माेहात् ।
ENMSS@1009@2सवेषामेव तेषां समरमखभुव ाेधवाै जुहाेित
ैकारैरभजनसमधाे मयमः पाडवेयः ॥ १००९॥
ENMSS@1010@1अवनपुकात जलायं च मूले दशाम् ऊव
नीलवतानकपभवनाै जबाललेपाेपमम् ।
ENMSS@1010@2तीरे नीरिनधेतमालवटपछायां च सायं
शनैछयभसारकायतमेमानुकूलं तमः ॥ १०१०॥
ENMSS@1011@1अेः कं वहित पवनः
मयुुखीभाेसाहकतचकतं मुधसानाभः ।
ENMSS@1011@2थानादात् सरसिनचुलादुपताेदुखः खं दागानां पथ परहरन्
थूलहतावलेपान् ॥ १०११॥
ENMSS@1012@1अाेहः शाैचानाम् अचापलं तवशेषिनयमानाम् ।
ENMSS@1012@2पैशयमयाणां वृछेदाे नृशंसचरतानाम् ॥ १०१२॥
ENMSS@1013@1अाेहः सवभूतेषु कमणा मनसा गरा ।
ENMSS@1013@2अनुह दानं च सतां धमः सनातनः ॥ १०१३॥
ENMSS@1014@1अाेहसमयं कृवा मुनीनामताे हरः ।
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ENMSS@1014@2जघान नमुचं पाद् अपां फेनेन पाथव ॥ १०१४॥
ENMSS@1015@1अाेहे समयं कृवा चछेद नमुचेः शरः ।
ENMSS@1015@2शः सा ह मता तय रपाै वृः सनातनी ॥ १०१५॥
ENMSS@1016@1अाै जीणदरषु संकटसरीरेषु िनाेते ऊढा येन वृषेण
धूबलवता यूना तीयेन या ।
ENMSS@1016@2तां वृाेऽप कृशाेऽप दवुह धुरं वाेढं स एव माे
रयाभलकैः समेय बभनाकृयतेऽयैवृषैः ॥ १०१६॥
ENMSS@1017@1अतीयं िनजं लाेके वलाे वहताे मुदम् ।
ENMSS@1017@2मदावदनयायं दपाेेकाे न त तम् ॥ १०१७॥
ENMSS@1018@1असंवीणं चरसंमीलनं मनः ।
ENMSS@1018@2असंपशनः पाणर मे कं करयित ॥ १०१८॥
ENMSS@1019@1अेषपेशलं कुयान् मनः कुसमकाेमलम् ।
ENMSS@1019@2बभूव ेषदाेषेण देवदानवसंयः ॥ १०१९॥
ENMSS@1020@1अैतं सखदःुखयाेरनुगुणं सवाववथास यद् वामाे दयय
य जरसा यहायाे रसः ।
ENMSS@1020@2कालेनावरणाययात् परणते येहसारे थतं भं तय समानुषय
कथमयेकं ह तत् ायते ॥ १०२०॥
ENMSS@1021@1अैतमेकं सखमुयती वारयती जगदेव तव ।
ENMSS@1021@2मुातामाचं वदती वेदातसातकथेव भास ॥ १०२१॥
ENMSS@1022@1अैताेपटून् वटूनप वयं बालान् नमकुमहे ये त
वदातदयशरस ययाम वामं पदम् ।
ENMSS@1022@2संहः वीयशशून् िनवेय दये साादरादामृशयावेशेन भन
संमपदं मेभकुथलम् ॥ १०२२॥
ENMSS@1023@1अैधमानसंयुं शूरं धीरं वपतम् ।
ENMSS@1023@2न ीः संयजते िनयम् अादयमव रमयः ॥ १०२३॥
ENMSS@1024@1अधः कराेित यं मूा धारयते तृणम् ।
ENMSS@1024@2दाेषतयैव जलधे रं रं तृणं तृणम् ॥ १०२४॥
ENMSS@1025@1अधः कुवजाः सवा बधा महमाेबणः ।
ENMSS@1025@2राजा पवण कंद् भवेदहभयाकुलः ॥ १०२५॥
ENMSS@1026@1अधः पत कृपणा वं त ययासवः ।
ENMSS@1026@2सतत गुतीथादाै तदुैःपदकाणः ॥ १०२६॥
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ENMSS@1027@1अधः पयन् पायवलतसाचीकृतशराः शनैः पथैयाव
मसृणचाकृितगितः ।
ENMSS@1027@2चरातयरततरमाहारिनपुणाे िनपयैवाकालचरणमूध
पतित ॥ १०२७॥
ENMSS@1028@1अधः पयस कं बाले पिततं तव कं भुव ।
ENMSS@1028@2रे रे मूख न जानास गतं तायमाैकम् ॥ १०२८॥
ENMSS@1029@1अधःपुपी शपुपी लाल गरकणका ।
ENMSS@1029@2नीलनी सहदेवा च पुमाजारका तथा ॥ १०२९॥
ENMSS@1030@1 वणुाता च सवासां जटा ाा रवेदने ।
ENMSS@1030@2बा भुजे वलेपाा काये शाैघवारका ॥ १०३०॥
ENMSS@1031@1अधः शेते शुतव चरणमाधाय दये बहा रे दाैवारकपदमुपेतः
कमलजः ।
ENMSS@1031@2वडाैजा वैफयं भजित िनजवापनकृते तावहं दासः यामित
मनस
ला भयमप ॥ १०३१॥
ENMSS@1032@1अधःथा रमते नार उपरथ कामुकः ।
ENMSS@1032@2सं ततं ेयं ामबालजनयम् ॥ १०३२॥
ENMSS@1033@1अधनं खल जीवधनं धनमधधनं महनं धायम् ।
ENMSS@1033@2अितधनमेतत् सदर वा च तप कित ॥ १०३३॥
ENMSS@1034@1अधना अप ते धयाः साधवाे गृहमेधनः ।
ENMSS@1034@2यहृा हवयाबुतृणभूमीरावराः ॥ १०३४॥
ENMSS@1035@1अधना धनमछत वाचं चैव चतपदाः ।
ENMSS@1035@2मानवाः वगमछत माेमछत देवताः ॥ १०३५॥
ENMSS@1036@1अधनेनाथकामेन नाथः शाे ववसता ।
ENMSS@1036@2अथैरथा िनबयते गजैरव महागजाः ॥ १०३६॥
ENMSS@1037@1अधनाे दातकामाेऽप संााे धिननां गृहम् ।
ENMSS@1037@2मयते याचकाेऽयं धग् दारं खल देहनाम् ॥ १०३७॥
ENMSS@1038@1अधनाेऽयं धनं ाय माैन मां रेत् ।
ENMSS@1038@2इित काणकाे नूनं धनं मे भूर नाददत् ॥ १०३८॥
ENMSS@1039@1अधमं बाधते भूयाे दःुखवेगाे न तमम् ।
ENMSS@1039@2पादयं जयाश शीतपशाे न चषी ॥ १०३९॥
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ENMSS@1040@1अधममकुमसमागमः यवयाेगभयािन दरता ।
ENMSS@1040@2अपयशः खल लाेकपराभवाे भवित पापतराेः फलमीशम् ॥
१०४०॥
ENMSS@1041@1अधमणशवाजीवाभुदुभूभुजाम् ।
ENMSS@1041@2अभाया न सत तेनेदं यते जगत् ॥ १०४१॥
ENMSS@1042@1अधमाः कलमछत संधमछत मयमाः ।
ENMSS@1042@2उमा मानमछत मानाे ह महतां धनम् ॥ १०४२॥
ENMSS@1043@1अधमा धनमछत धनमानाै च मयमाः ।
ENMSS@1043@2उमा मानमछत मानाे ह महतां धनम् ॥ १०४३॥
ENMSS@1044@1अधमे संगता लीनाेपभाेगाय कयचत् ।
ENMSS@1044@2कदमे पितता छाया सहकारतराेरव ॥ १०४४॥
ENMSS@1045@1अधमाे मातकार धातकार मयमः ।
ENMSS@1045@2धातमातयाकार उमः परकिततः ॥ १०४५॥
ENMSS@1046@1अधमाे लणः यान् मयमाे लयमाचरेत् ।
ENMSS@1046@2लयलणसंयु उमः परकिततः ॥ १०४६॥
ENMSS@1047@1अधरं कल बबनामकं फलमादित भयमवयम् ।
ENMSS@1047@2लभतेऽधरबबमयदः पदमया रदनछदं वदत् ॥ १०४७॥
ENMSS@1048@1अधरः कसलयरागः काेमलवटपानुकारणाै बा ।
ENMSS@1048@2कुसममव लाेभनीयं याैवनमे षु संनम् ॥ १०४८॥
ENMSS@1049@1अधरः परागाेऽयम् अनघः सणाेऽप ते ।
ENMSS@1049@2मुधे हतः कमथाेऽयम् अपाथ इह दयते ॥ १०४९॥
ENMSS@1050@1अधरुितरतपवा मुखशाेभा शशकातलनी ।
ENMSS@1050@2तनुरितमा च सवाे न वधेरय कृितं ववित ॥ १०५०॥
ENMSS@1051@1अधरमधरे कठं कठे िनधाय भुजं भुजे द च दयं
मये मयं सराेजशाे ढम् ।
ENMSS@1051@2सरभसमहाे चाेरावूं पदं च पदे बलाद् गमयित जनाे धयः कत्
समां शशरे िनशाम् ॥ १०५१॥
ENMSS@1052@1अधरमधरे कठे कठं सचाट शाेशावलकमलके कृवा
गाेपीजनेन ससंमम् ।
ENMSS@1052@2शशरित दन् कृणाे वःथले िनहताेऽचरान्- िनभृतपुलकः
ेरः पायात् रालसवहः ॥ १०५२॥
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ENMSS@1053@1अधरममृतं कः संदेहाे मधुयप नायथा मधुरमधकं
ााया सरसं फलम् ।
ENMSS@1053@2सकृदप पुनमयथः सन् रसातरवनाे वदत यदहायत् वादु
यात् यादशनछदात् ॥ १०५३॥
ENMSS@1054@1अधरय मधुरमाणं कुचकाठयं शाेतथा तैयम् ।
ENMSS@1054@2कवतायाः परपाकान् अनुभवरसकाे वजानाित ॥ १०५४॥
ENMSS@1055@1अधरामृतपानेन ममायमपरायत ।
ENMSS@1055@2मूाे कमपरां यः पादाै नााेित चुबतम् ॥ १०५५॥
ENMSS@1056@1अधरामृतमाधुरधुरणाे हरललामुरलिननाद एषः ।
ENMSS@1056@2ततान मनःमाेदमुैहरणीनां हरणीशं मुनीनाम् ॥ १०५६॥
ENMSS@1057@1अधरामृतेन पं नयित वायुः पयाेधरयुगेन ।
ENMSS@1057@2अनवरतरतेन कफं िदाेषशमनं वपुनायाः ॥ १०५७॥
ENMSS@1058@1अधरेण समागमाद् रदानाम् अणा पहताेऽप शभावः ।
ENMSS@1058@2हसतेन सतेन पलायाः पुनासमवाप जातपः ॥ १०५८॥
ENMSS@1059@1अधरेणाेितभाजा भुजंगपरपीडतेन ते दिूत ।
ENMSS@1059@3संाेभतं मनाे मे जलिनधरव मदरागेण ॥ १०५९॥
ENMSS@1060@1अधरे नववीटकानुरागाे नयने कलमुलं दकूुलम् ।
ENMSS@1060@2इदमाभरणं िनतबनीनाम् इतरषूणमदषूणाय ॥ १०६०॥
ENMSS@1061@1अधरे बदःु कठे मणमाला तनयुगे शशुतकम् ।
ENMSS@1061@2तव सूचयत केतक कुसमायुधशापडतं रमणम् ॥ १०६१॥
ENMSS@1062@1अधरे मधुरा सरवतीयं ननु कणे मणकणकावाहः ।
ENMSS@1062@2शरस ितभाित चावेणी कथमेणीनयना न तीथराजः ॥ १०६२॥
ENMSS@1063@1अधरे विनहतवंशं चपककुसमेन कपताेंसम् ।
ENMSS@1063@2वनतं दधानमंसं वामं सततं नमाम जतकंसम् ॥ १०६३॥
ENMSS@1064@1अधराेऽयमधीराया बधुजीवभाहरः ।
ENMSS@1064@2अयजीवभां हत हरतीित कमतुम् ॥ १०६४॥
ENMSS@1065@1अधराेे च घाेणायां गडयाेबुके तथा ।
ENMSS@1065@2मुके नाभाै िके कुावावतावितिनदताः ॥ १०६५॥
ENMSS@1066@1अधराेऽसाै कुरायाः शाेभते नासकातले ।
ENMSS@1066@2सवणनलकामयान् माणमव वयुतम् ॥ १०६६॥
ENMSS@1067@1अधम धममित या मयते तमसावृता ।
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ENMSS@1067@2सवाथान् वपरतां बुः सा पाथ तामसी ॥ १०६७॥
ENMSS@1068@1अधम धमवेषेण यदमं लाेकसंकरम् ।
ENMSS@1068@2अभपये शभं हवा यावधववजतम् ।
ENMSS@1069@1अधमः िययैतद् यद् याधमरणं गृहे ।
ENMSS@1069@2युे त मरणं यत् यात् साेऽय धमः सनातनः ॥ १०६९॥
ENMSS@1070@1अधमः सरसतय चाेकटैमधुरायते ।
ENMSS@1070@2याशै फलैैव सफलाे लाेभपादपः ॥ १०७०॥
ENMSS@1071@1अधमदडनं लाेके यशाें कितनाशनम् ।
ENMSS@1071@2अवय च पराप तात् परवजयेत् ॥ १०७१॥
ENMSS@1072@1अधमदडनंवगकितलाेकवनाशनम् ।
ENMSS@1072@2सयु दडनं राः वगकितजयावहम् ॥ १०७२॥
ENMSS@1073@1अधमाेहसंयुे मजातेऽयुपेणम् ।
ENMSS@1073@2अाववगे त ाणानप परयजेत् ॥ १०७३॥
ENMSS@1074@1अधमितषेध यायमागेण वतनम् ।
ENMSS@1074@2उपकायाेपकारवम् इित वृं महीपतेः ॥ १०७४॥
ENMSS@1075@1अधममय महीतलेऽन् संाेभहेतं मलनं वचाय ।
ENMSS@1075@2िनकासनायाय षेव देव सतं यशः सवदशः याित ॥ १०७५॥
ENMSS@1076@1अधमचयाे मूढातयगितपरायणाः ।
ENMSS@1076@2कृ ां याेिनमनुाय न सखं वदते जनाः ॥ १०७६॥
ENMSS@1077@1अधमसाधनं बुधा मुधा न जतहंसनं सृजत वेदिनदया भजत
केवलं दयाम् ।
ENMSS@1077@2इित बाेधयन् वधं वधाय वैदकं वधं वशबाेधबधुरतरेध
बुदेव नः ॥ १०७७॥
ENMSS@1078@1अधमत महांतात भवेत् तय महीपतेः ।
ENMSS@1078@2याे हरेद् बलषागं न च रित पुवत् ॥ १०७८॥
ENMSS@1079@1अधमादजतं यम् अपकालं त ितित ।
ENMSS@1079@2ततः सपमयते समूलं तेन नयित ॥ १०७९॥
ENMSS@1080@1अधमेण च यः ाह याधमेण पृछित ।
ENMSS@1080@2तयाेरयतरः ैित वेषं वाधगछित ॥ १०८०॥
ENMSS@1081@1अधमेणैधते तावत् तताे भाण पयित ।
ENMSS@1081@2ततः सपाञ् जयित समूलत वनयित ॥ १०८१॥
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ENMSS@1082@1अधमेषु रसतय उेदैमधुरायते ।
ENMSS@1082@2ताशै फलैैव सफलाे लाेभपादपः ॥ १०८२॥
ENMSS@1083@1अधमाेपचतं वं हरययेऽपमेधसः ।
ENMSS@1083@2संभाेजनीयापदेशैजलानीव जलाैकसः ॥ १०८३॥
ENMSS@1084@1अधमाेपाजतैरथैयः कराेयाैवदेहकम् ।
ENMSS@1084@2न स तय फलं ेय भुे ऽथय दरुागमात् ॥ १०८४॥
ENMSS@1085@1अधषतानां शूराणां समरेविनवितनाम् ।
ENMSS@1085@2धषणामषणं भी मरणादितरयते ॥ १०८५॥
ENMSS@1086@1अध दरूपाितवं समे लयं सिनतम् ।
ENMSS@1086@2ढफाेटं कुवीत ऊवसंथानयाेगतः ॥ १०८६॥
ENMSS@1087@1अधतनभुवाे न याित षण्- न सवनारषु न सताेऽयतः ।
ENMSS@1087@2न जायते यतरदेवजाितषु न भावनयाेितषकेषु सचः ॥ १०८७॥
ENMSS@1088@1अधताछतं चम दगुधपरपूरतम् ।
ENMSS@1088@2मूं च तयाथे मा राजन् ाणान् वधीः ॥ १०८८॥
ENMSS@1089@1अधाीाे लामयमयमुदवतमतरद् वशयां
साैमैरयमुपिननायाैषधवराम् ।
ENMSS@1089@2इित ारं ारं वदरनगरभलखतं हनूमतं दतैदशित
कुपताे रासगणः ॥ १०८९॥
ENMSS@1090@1अधार पेषु तदणा घृणा  तछयछायलवाेऽप पवे ।
ENMSS@1090@2तदायदायेऽप गताेऽधकारतां न शारदः पावकशवररः ॥
१०९०॥
ENMSS@1091@1अधामकां ूरां दाेषान् िनराकृतान् ।
ENMSS@1091@2परेयाेऽयागतांैव दरूादेतान् ववजयेत् ॥ १०९१॥
ENMSS@1092@1अधामकाे नराे याे ह यय चायनृतं धनम् ।
ENMSS@1092@2हंसारित याे िनयं नेहासाै सखमेधते ॥ १०९२॥
ENMSS@1093@1अधकः यात् पतः पुाे पवापरामैः ।
ENMSS@1093@2ितन् पाजतपदे सयत ताशः ॥ १०९३॥
ENMSS@1094@1अधकरतलतपं कपतवापलला- परमलनिनमीलपाडमा
गडपाल ।
ENMSS@1094@2सतनु कथय कय यययसैव रनरपितललायाैवरायाभषेकम्
॥ १०९४॥
ENMSS@1095@1अधकार ऋणं गभतथ ानमैथुनम् ।
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ENMSS@1095@2अागमे परमं साैयं िनगमे दःुखकारणम् ॥ १०९५॥
ENMSS@1096@1अधकाराभषेकेषु मृदवचनं णु ।
ENMSS@1096@2बा दडहता रा भवयस यथा वयम् ॥ १०९६॥
ENMSS@1097@1अधकारेण याे युः कथं तयात खडनम् ।
ENMSS@1097@2नीचेषूपकृतं राजन् बालकावव मुतम् ॥ १०९७॥
ENMSS@1098@1अधकाेतैरप सदाणावतैरसकृमपशगणापीडतैः ।
ENMSS@1098@2वधसनैकगुणसयसपदां वरसवभावकठनैरलं खलैः
॥ १०९८॥
ENMSS@1099@1अधगगनमनेकातारका रायभाजः ितगृहमह दपा दशयत
भुवम् ।
ENMSS@1099@2दश दश वलसतः सत खाेतपाेताः सवतर परभूते कं
न
लाेकैयलाेक ॥ १०९९॥
ENMSS@1100@1अधगतपरमाथान् पडतान् मावमंथातृणमव लघु लीनैव
तान् संण ।
ENMSS@1100@2अभनवमदलेखायामगडथलानां न भवित बसततवारणं वारणानाम्
॥ ११००॥
ENMSS@1101@1अधगतमहमा मनुयलाेके बत सतरामवसीदित माद ।
ENMSS@1101@2गजपितशैलवऋा गुरवमित पभा दा
॥ ११०१॥
ENMSS@1102@1अधगयेगेतया दयं मृदतुामुचाेः ।
ENMSS@1102@2तीम एव वैमुयं कुचयाेयुवृयाेः ॥ ११०२॥
ENMSS@1103@1अधगमनमनेकातारका राजमानाः ितगृहमप दपाः ावत
िताम् ।
ENMSS@1103@2दश दश वकसतः सत खाेतपाेताः सवतर उदतेऽन्
कं नु
लाेकैरलाेक ॥ ११०३॥
ENMSS@1104@1अधगयाश गाेलयम् एकः शायित मागणः ।
ENMSS@1104@2अनुराेधथरतया न च शतारणः ॥ ११०४॥
ENMSS@1105@1अधदेहल हत हेमव शरददःु सरसीहे शयानः ।
ENMSS@1105@2अधखनचु माैकाल फलतं कय सजनतपाेभः ॥
११०५॥
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ENMSS@1106@1अधपवटकुटरवित फुटतेदवरसदराेमूित ।
ENMSS@1106@2अप लणलाेचनैकलयं भजत  सराेहायताम् ॥ ११०६॥
ENMSS@1107@1अधभपगं यावपवाेऽप वाचालः ।
ENMSS@1107@2नागरनरवरपरषद कय मुखादरं रित ॥ ११०७॥
ENMSS@1108@1अधयामिन गजगामिन कामिन साैदामनीव यं जस ।
ENMSS@1108@2जलदेनेव न जाने कित कित सकृतािन तेन वहतािन ॥ ११०८॥
ENMSS@1109@1अधरजिन जगाम धाम तयाः यतमयेित षा जावनः ।
ENMSS@1109@2पदमप चलतं युवा न सेहे कमव न शहरं ससावसानाम्
॥ ११०९॥
ENMSS@1110@1अधरजिन अयसवधे कप संवेशता बलाद् गुभः ।
ENMSS@1110@2कं भवतेित सशं पजनयना परामृशित ॥ १११०॥
ENMSS@1111@1अधरजिनमुखे यः सालाानुरागैयितकरत इवाेैः पाटलवं
दधानः ।
ENMSS@1111@2उषस स खल दपः पानिनधूतरागः फुरदधर इवायं धसरवं
बभित ॥ ११११॥
ENMSS@1112@1अधरजिन याधगृहे सखमननभूतमनुभूय ।
ENMSS@1112@2अपशाेककाेकमथुनं जीवनदानेसमुसित ।
ENMSS@1113@1अधराेहाय पादायां पादकेु हेमभूषते ।
ENMSS@1113@2एते ह सवलाेकय याेगेमं वधायतः ॥ १११३॥
ENMSS@1114@1अधलवममी रजसाधकं मलिनताः समनाेदलतालनः ।
ENMSS@1114@2फुटमित सवेन पुराेऽहसत् सपद कुदलता दलतालनः ॥
१११४॥
ENMSS@1115@1अधीाने वमस भवतः पवचयाे धुरणः कयाणे तव जगित
शाखा महरा ।
ENMSS@1115@2मुदे पुपाेेखः फलमप च तै तनभृतां रसाल वां
ता यित शतशः काेकलकुलम् ॥ १११५॥
ENMSS@1116@1अधानं समछत चलं िनबले सित ।
ENMSS@1116@2संसारे सवभूतानां तृणबदवुदथरे ॥ १११६॥
ENMSS@1117@1अधीतपाशगबाणवने थता मदतबहरेष चेदरुः ।
ENMSS@1117@2राशगेयाे दय बभेत न वय तवयसपुटे मम ॥ १११७॥
ENMSS@1118@1अधीतवैवगते शशवे धनाेजते हारण याैवने च ।
ENMSS@1118@2सेया िनतबात वलासनीनां तततदथ धरणीधराणाम् ॥ १११८॥
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ENMSS@1119@1अधीतय च तय कमणः सकृतय च ।
ENMSS@1119@2षं भजित भागं त जा धमेण पालयन् ॥ १११९॥
ENMSS@1119@3षागय न भाेासाै रते न जाः कथम् ॥ १११९॥
ENMSS@1120@1अधीितबाेधाचरणचारणैदशातः णयपाधभः ।
ENMSS@1120@2चतदशवं कृतवान् कुतः वयं न वे वास चतदशवयम्
॥ ११२०॥
ENMSS@1121@1अधीते त महाभाये यथा सा पदमर ।
ENMSS@1121@2नाधीते त महाभाये यथा सा पदमर ॥ ११२१॥
ENMSS@1122@1अधीय चतराे वेदान् धमशाायनेकशः ।
ENMSS@1122@2परं तवं न जानाित दवी पाकरसािनव ॥ ११२२॥
ENMSS@1123@1अधीय चतराे वेदान् याकृयाादश ृतीः ।
ENMSS@1123@2अहाे मय वैफयम् अााप कलताे न चेत् ॥ ११२३॥
ENMSS@1124@1अधीय नीितं या नीितयुाे न यते ।
ENMSS@1124@2अनभ साचयं गमतः केन हेतना ॥ ११२४॥
ENMSS@1125@1अधीय वेदान् परसंतीय चाीन् इा यैः पालयवा जा
।
ENMSS@1125@2गाेाणाथे शपूतातराा हतः संमे ियः वगमेित
॥ ११२५॥
ENMSS@1126@1अधीय सकलं ुतं चेरमुपाय घाेरं तपाे यदछस फलं
तयाेरह ह लाभपूजादकम् ।
ENMSS@1126@2छनस तपवसरमेव शूयाशयः कथं समुपलसते सरसमय
पं फलम् ।
ENMSS@1127@1अधीयेदं यथाशां नराे जानाित समः ।
ENMSS@1127@2धमाेपदेशवयातं कायाकाय शभाशभम् ॥ ११२७॥
ENMSS@1128@1अधीयते वजानत वरयत मुमुः ।
ENMSS@1128@2नायताय िनवतते नरा वषयताे वधेः ॥ ११२८॥
ENMSS@1129@1अधीयीत ाणाेऽथाे यजेत दादयात् तीथमुयािन चैव ।
ENMSS@1129@2अयापयेाजयेाप यायान् ितहान् वा वदतान् तीछेत्
॥ ११२९॥
ENMSS@1130@1तथा राजयाे रणं वै जानां कृवा धमेणायाेऽथ दवा ।
ENMSS@1130@2यैरा सववेदानधीय दारान् कृवा पुयकृदावसेद् गृहान्
॥ ११३०॥
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ENMSS@1131@1वैयाेऽधीय कृषगाेरपयैवं चवन् पालयमः ।
ENMSS@1131@2यं कुवन् ाणियाणां धमशीलः पुयकृदावसेद् गृहान्
॥ ११३१॥
ENMSS@1132@1परचया वदनं ााणानां नाधीयीत ितषाेऽय यः ।
ENMSS@1132@2िनयाेथताे भूतयेऽततहः याद् एष ृतः शूधमः पुराणः
॥ ११३२॥
ENMSS@1133@1अधीरः कक शः तधः कुचेलः वयमागतः ।
ENMSS@1133@2एते प न पूयते बृहपितसमा यद ॥ ११३३॥
ENMSS@1134@1अधीरायाः पीनतनकलशमाकदस मुः मादूं कलयस
च लावयललतम् ।
ENMSS@1134@2भुजााे हषादनुभवस हताहितकलाम् इदं वीणादडं कटय
फलं कय तपसः ॥ ११३४॥
ENMSS@1135@1अधुना दधमथनानुबधं कुषे कं गुवमालसा ।
ENMSS@1135@2कलशतिन लालसीित कुे मुरलकाेमलकाकल मुरारेः ॥ ११३५॥
ENMSS@1136@1अधुना मधुकरपितना गलताेऽयपकारदंपती येन ।
ENMSS@1136@2ातः स पालयेवां वकाररहताे वनायकाे लयाः ॥ ११३६॥
ENMSS@1137@1अधृतपरपतचाेलबधं मुषतनकारमवपातं ।
ENMSS@1137@2कटहसतमुतायबबं पुरसशःरचेतं राम ॥ ११३७॥
ENMSS@1138@1अधृत यरहाेण सतं मनसजेन तदूयुगं तदा ।
ENMSS@1138@2पृशित तकदनं कदलतयद मवलदषूरदूषतः ॥ ११३८॥
ENMSS@1139@1अधाेगितं च साय बसाः पकलताः ।
ENMSS@1139@2गुणनाे िनगुणैदाशैः कृाः वाु रदशताः ॥ ११३९॥
ENMSS@1140@1अधाेनैकृ ितकः वाथसाधनतपरः ।
ENMSS@1140@2शठाे मयावनीत बकतचराे जः ॥ ११४०॥
ENMSS@1141@1अधाेऽधः पयतः कय महमा नाेपचीयते ।
ENMSS@1141@2उपयुपर पयतः सव एव दरित ॥ ११४१॥
ENMSS@1142@1अधाेमुखी ीतनतयताये तय तीं समहरं तपः ।
ENMSS@1142@2यदा न तामाप तदा द फुटं वदयते पमषेण दाडमः ॥
११४२॥
ENMSS@1143@1अधाेमुखैकदं ेण वषशवाहणा ।
ENMSS@1143@2अनेन दुकयेन जगं भगाहना ॥ ११४३॥
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ENMSS@1144@1अधाेऽधे लणं यय पराधे नैव यते ।
ENMSS@1144@2अधमः स भवेत् खः तीशानां भयावहः ॥ ११४४॥
ENMSS@1145@1अधाेऽधे वण एकः याद् ऊवाधे भवणकः ।
ENMSS@1145@2वणसंकरवान् खाे नृपाणां भयवधनः ॥ ११४५॥
ENMSS@1146@1अधाेवधानात् कमलवालयाेः शरःस दानादखलमाभुजाम् ।
ENMSS@1146@2पुरेदमूव भवतीित वेधसा पदं कमयातमूव रेखया ॥ ११४६॥
ENMSS@1147@1अययनमस- वेशयााववाहदानेषु ।
ENMSS@1147@2शभकायेवखलेवप शतः साेमावगः पवनः ॥ ११४७॥
ENMSS@1148@1अयतायमपूवमथधषणैां पुमथापदं लयं
लणभेदतः ुितगतं िनधूतसायाथकम् ।
ENMSS@1148@2अाायातवभातववभवं सवावं परं सयं
ानमनथसाथवधुरं  पे सदाेम् ॥ ११४८॥
ENMSS@1149@1अयााता वसितरमुनायामं सवभाेये रायाेगादयमप तपः
यहं संचनाेित ।
ENMSS@1149@2अयाप ां पृशित वशनारणगीतः पुयः शदाे मुिनरित
मुः केवलं राजपूवः ॥ ११४९॥
ENMSS@1150@1अयापयत शााण तृणीकुवत पडतान् ।
ENMSS@1150@2वारयत जाितं वां वराटाः पषाः करे ॥ ११५०॥
ENMSS@1151@1अयापतयाेशनसाप नीितं युरागणधषते ।
ENMSS@1151@2कयाथधमाै वद पीडयाम सधाेतटावाेघ इव वृः ॥ ११५१॥
ENMSS@1152@1अयापताेऽस केनैतां मशक तामह ।
ENMSS@1152@2ययैव कणे लगस पीडां तय कराेष यत् ॥ ११५२॥
ENMSS@1153@1अयायाेधनवेद मागणकुशानातीय खचा वारेः पललं चं
हवरसृक् ततकवतकैः ।
ENMSS@1153@2संवेाहवनीयमानसदस याेऽसाै तापानलाे- ऽथाप
ागुदकालकृतचतःपाथाेधना ीमता ॥ ११५३॥
ENMSS@1154@1अयासामासुहेमपीठािन यायमी ।
ENMSS@1154@2तैहे केसरातिकूटशखराेपमा ॥ ११५४॥
ENMSS@1155@1अयासते वययाया भवता महता द ।
ENMSS@1155@2तनावतरसंमाताै िनाताै ूमहे बहः ॥ ११५५॥
ENMSS@1156@1अयासीनावारैपजिनतभये
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हेषमाणैतरै गजफूजहाैजाेकटकरटघटाकाेटभदुवेशे।
ENMSS@1156@2संामे कपकपेऽयरजनवसरैमागणेणबे बयेऽवये
नृपेऽप भवित यवसं ाणवाणनाय ॥ ११५६॥
ENMSS@1157@1अयाय शातां कुकुभं गाल नरय वामा यद रारटित ।
ENMSS@1157@2तदथलाभं वतरयवयम् अथयं दणताे रटती ॥ ११५७॥
ENMSS@1158@1अयाय साैरभेयं माैकचरणेषु वहतगितः मायः स एव
द मे गाैर वामामाता यय ॥
ENMSS@1159@1अयाहारः रहरशरशेषय शेष- याहेभूयः
फणसमुचतः काययीिनकायः ।
ENMSS@1159@2दुधााेधेमुिनचुलकनासनाशायुपायः काययूहः  जगित न
जागयदः कितपूरः ॥ ११५९॥
ENMSS@1160@1अयेित नृयित लनाित मनाेित नाैित णाित हत वपते चनुते
बभेित ।
ENMSS@1160@2मुणाित गायित धनाेित बभित भते लाेभेन सीयित पणायित
याचते
च ॥ ११६०॥
ENMSS@1161@1अवेण शररेण ितणवनाशना ।
ENMSS@1161@2वं याे नाजयेम स शाेयाे मूढचेतनः ॥ ११६१॥
ENMSS@1162@1अवे ह शररे याे न कराेित तपाेऽजनम् ।
ENMSS@1162@2स पायते मूढाे मृताे गवानाे गितम् ॥ ११६२॥
ENMSS@1163@1अवाततनुनववरवती नृयथा तथा मासैकसवा ददाित
सरते षमासगभा सखम् ।
ENMSS@1163@2वयाता वरहय संगमवधाै ुसे ऋत- थाने नूतनसंगमे
मधुमदे रागापदं याेषतः ॥ ११६३॥
ENMSS@1164@1अविन पदहपरं मदयित दयं न वा न वा वणम् ।
ENMSS@1164@2कायमभसभायां मीरं केलवेलायाम् ॥ ११६४॥
ENMSS@1165@1अवनीनाेऽितथेयः ाेियाे वेदपारगः ।
ENMSS@1165@2मायावेताै गृहथय लाेकमभीसतः ॥ ११६५॥
ENMSS@1166@1अवयविन तरवः पथ पथ पथकैपायते छाया ।
ENMSS@1166@2वरलः स काेऽप वटपी यमवगाे गृहगतः रित ॥ ११६६॥
ENMSS@1167@1अवयविन भूहः फलबृताे नानुपेयादराद्
दरूादुितसंययसिननः पाथय मुधानः ।
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ENMSS@1167@2यूलं समुपागतय मधुरछायाफलैः का कथा शीणेनाप ह
नाेपयाेगमगमत् पणेन तालमः ॥ ११६७॥
ENMSS@1168@1अवयय वधूवयाेगवधुरा भतः रती यद ाणानुझित कय
तहदहाे संजायते कबषम् ।
ENMSS@1168@2इयेवं पथकः कराेित दये यावत् तराेमूधिन ाेुं परपुया
तव तवेयुैवचाेऽनेकशः ॥ ११६८॥
ENMSS@1169@1अवयाः कल मूलगतमधुनायापूरययुभयााेशयधुना
सबाधवकुलाः सायं मुत जाः ।
ENMSS@1169@2इथं यावदमािन बित शचं भूतायप वकृते ताववं न
गताेऽस पादप चरं कयाना वतसे ॥ ११६९॥
ENMSS@1170@1अवयानां शशरसमये चडचाडालकाड- ायाः कायानहह
पवनाः
ेशयताे वशत ।
ENMSS@1170@2बयेते सपद सशां दभुगानामपीह ाैढाेषाथतदयतं
मू साैभायपम् ॥ ११७०॥
ENMSS@1171@1अवयान् कित धते कित धान् भदत ताेयाकरान् केदारान्
कित
ययत कित च यापाटयत मान् ।
ENMSS@1171@2वाहयः णलवारवभवा वया अवयाममा यः सधुः सकलायः
स त पुनः कुेित न ायते ॥ ११७१॥
ENMSS@1172@1अवयैमकरदशीकरसरामणकाेकले मागे मागिनराेधनी परता
शे ऽशभाशया ।
ENMSS@1172@2पाथीवधपातकादपुगतं चडालचं मधाेरेषा कणकेव
षदमयी झंकारणी संहितः ॥ ११७२॥
ENMSS@1173@1अवमाय चरणाै वरहाय दारा अयथनाय वचनं च वपुजरायै
।
ENMSS@1173@2एतािन मे वदधततव सवदैव धातपा यद न कं न परमाेऽप
॥ ११७३॥
ENMSS@1174@1अवातमवातम् अितथं पपासतम् ।
ENMSS@1174@2यतं न पूजयेद् भा तमाघाितनम् ॥ ११७४॥
ENMSS@1175@1अवाजाभृतापदधुबधुयद यात् ितबधुमहः ।
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ENMSS@1175@2जाेषं जनः कायवदत वत ा िनजेछा पदवीं मुदत ॥
११७५॥
ENMSS@1176@1अवा जरा देहवतां पवतानां जलं जरा ।
ENMSS@1176@2असंभाेगाे जरा ीणां वायं मनसाे जरा ॥ ११७६॥
ENMSS@1177@1अवा जरा मनुयाणाम् अनवा वाजनां जरा ।
ENMSS@1177@2अमैथुनं जरा ीणाम् अानां मैथुनं जरा ॥ ११७७॥
ENMSS@1178@1अवानं नैकचः भवित भुवनातदघ वल ातः
ाुंरथाे मे पुनरित मनस यतचताितभारः ।
ENMSS@1178@2संयाकृावशवकरपरकरैः पहेमारप
याकृयावथताेऽतितभृित नयतीवैष दमक ः ॥ ११७८॥
ENMSS@1179@1अवा न यद िनसपसंकुलताे भवेत् ।
ENMSS@1179@2ततः कुतते धाैरेय धुयता ययतामयम् ॥ ११७९॥
ENMSS@1180@1अारेण वशयेव बुमताे रपाेगृहम् ।
ENMSS@1180@2अकृवा धषणां पूव कथं युं वतते ॥ ११८०॥
ENMSS@1181@1अनरं पमह रती पाशदणैरमृताबुपूणैः ।
ENMSS@1181@2याकणवयमडमदतराला (?) शदाका मामवतात् समतात्
॥ ११८१॥
ENMSS@1182@1अनरेन जनेन सयं संभाषणं दुभुसेवनं च ।
ENMSS@1182@2अालनं लबपयाेधराणां यदःुखं यमेव भूमाै ॥ ११८२॥
ENMSS@1183@1अनु रतकूचकः स त सताेपलाढं पयः स एव धृतकूचकः
सलवणाबुताेपमः ।
ENMSS@1183@2स एव सतकूचकः थतगुगुलाेेगकृद् भवत हरणीशां
यतमेषु भावायः ॥ ११८३॥
ENMSS@1184@1अनः पभः पुपैवं यजयतेषुभः ।
ENMSS@1184@2इयसंभायमथवा वचा वतशयः ॥ ११८४॥
ENMSS@1185@1अनतापशमाय तय कदयमाना मुरामृणालम् ।
ENMSS@1185@2मधाै मधाै नाकनदनलयाे वरं वहतां शशरेऽनुरागम् ॥ ११८५॥
ENMSS@1186@1अन पलतं मू पयैतद् वजयवजम् ।
ENMSS@1186@2इदानीं जतमाभतवाकंचकराः शराः ॥ ११८६॥
ENMSS@1187@1अनबाणाकुलतय शंभाेः शराे भवानीचरणेऽितनम् ।
ENMSS@1187@2वलाे काचरणे चरती पपीलका चुबित चबबम् ॥
११८७॥
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ENMSS@1188@1अनमलगृहापाभतरतैः ।
ENMSS@1188@2अालतः स तवा काताय लभते कदा ॥ ११८८॥
ENMSS@1189@1अनमलभुवतदपाय भयः ।
ENMSS@1189@2जनयत मुयूनाम् अतःसंतापसंतितम् ॥ ११८९॥
ENMSS@1190@1अनमलारकुावव पयाेधराै ।
ENMSS@1190@2कय नाितहराै तयाः करपवसंवृताै ॥ ११९०॥
ENMSS@1191@1अनरपीठाेऽयाः ारवणवरः ।
ENMSS@1191@2लावयसारसंघातः सा घना जघनथल ॥ ११९१॥
ENMSS@1192@1अनरितमं तदं भभरकृतमानतााः ।
ENMSS@1192@2कुवत यूनां सहसा यथैताः वातािन शातापरचतनािन ॥
११९२॥
ENMSS@1193@1अनरसचातरचपलचाचेलाललकरकुडलफुरतकातगडथलः
।
ENMSS@1193@2जाेसतनागरिनकररासलायाेसकः स मे सपद मानसे फुरत
काेऽप
गाेपालकः ॥ ११९३॥
ENMSS@1194@1अनलनालनानाता सदना ।
ENMSS@1194@2सदानघ सदानद नतााससंगत ॥ ११९४॥
ENMSS@1195@1अनशाण नता तीणतां नयययकार इवाबुदागमः ।
ENMSS@1195@2मलमसाारचां पयाेमुचां तथाह मये वलततडछखी ॥
११९५॥
ENMSS@1196@1अनकृतकामानाम् अनुमानाहवणाम् ।
ENMSS@1196@2तिनमलतीथानां भूितलेपाे वभूषणम् ॥ ११९६॥
ENMSS@1197@1अने नाबलासाता येन जगयी ।
ENMSS@1197@2स चचरतः कामः सवकामदाेऽत वः ॥ ११९७॥
ENMSS@1198@1अनाेऽयमनवम् अ िनदयित वम् ।
ENMSS@1198@2यदनेन न संाः पाणपशाेसवतव ॥ ११९८॥
ENMSS@1199@1अनतासता ूरनावजता नता ।
ENMSS@1199@2अरताेऽणायम् अधरतव सदर ॥ ११९९॥
ENMSS@1200@1अनणुरणणमेखल- मवरतशानमुमीरम् ।
ENMSS@1200@2परसरणमणचरणे रणरणकमकारणं कुते ॥ १२००॥
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ENMSS@1201@1अनितचराेझतय जलदेन चर- थतबबुदुय पयसाेऽनुकृितम्
।
ENMSS@1201@2वरलवकणवशकला सकलाम् इह वदधाित धाैतकलधाैतमही
॥ १२०१॥
ENMSS@1202@1अनितशयं वणचयं िनवहन् िनतरां माेदये वाते ।
ENMSS@1202@2कंत तवैषा संपत् कयाेपकृते ितूह ॥ १२०२॥
ENMSS@1203@1अनितशथले पुंभावेन गबलाः खल सभमलयः पाथाेजाये
िनवय िनरवराः ।
ENMSS@1203@2कमप मुखतः कृवानीतं वतीय सराेजनी- मधुरसमुषाेयाेगे जायां
नवामचीकरन् ॥ १२०३॥
ENMSS@1204@1अनधगतमनाेरथय पूव शतगुणतेव गता मम ियामा ।
ENMSS@1204@2यद त तव समागमे तथैव सरित सततः कृती भवेयम् ॥
१२०४॥
ENMSS@1205@1अनधीय यथा वेदान् न वः ामहित ।
ENMSS@1205@2एवमुतषाुयाे न मं ाेतमहित ॥ १२०५॥
ENMSS@1206@1अनधीय वजशां याेऽयशां समीहते वुम् ।
ENMSS@1206@2साेऽहेः पदािन गणयित िनश तमस जले चरगतय ॥ १२०६॥
ENMSS@1207@1अनधीयाथशाण बहवः पशबुयः ।
ENMSS@1207@2ागयाुमछत मेवयतरकृताः ॥ १२०७॥
ENMSS@1208@1अनयवसतावगाहनमनपधीशनायपमाथतवमधकाभयाेगैरप
।
ENMSS@1208@2मतं मम जगयलधसशिताहकं यायित पयाेिनधेः पय
इव वदेहे जराम् ॥ १२०८॥
ENMSS@1209@1अनवयाः कायेवलसगतयः शागहनेवदःुखा वाचां परणितषु
मूकाः परगुणे ।
ENMSS@1209@2वदधानां गाेीवकृतपरचया खल ये भवेयुते कं वा
परभणितकडूितिनकषाः ॥ १२०९॥
ENMSS@1210@1अनतं बत मे वं यय मे नात कंचन ।
ENMSS@1210@2मथलायां दायां न मे दित कंचन ॥ १२१०॥
ENMSS@1211@1अनतकाेपादचतयाेदये िभेदमयावमलाेदये तथा ।
ENMSS@1211@2दरुतमयाववषं शररणाम् अनतसंसारकरं राेहित ॥ १२११॥
ENMSS@1212@1अनतयाितसंपः शसवः सधीबलः ।
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ENMSS@1212@2धे बमुखं भाेगं ुितथराशयः ॥ १२१२॥
ENMSS@1213@1अनततवं परगृ धाा विनमताेऽयाः कल मयभागः ।
ENMSS@1213@2अणुः परं याेगशानुलयः सकलाथैयबलावनः ॥ १२१३॥
ENMSS@1214@1अनतनामधेयाय सवाकारवधायने ।
ENMSS@1214@2समतमवायाय वैकपतये नमः ॥ १२१४॥
ENMSS@1215@1अनतपदवयासरचना सरसा कवेः ।
ENMSS@1215@2बुधाे यद समीपथाे न कुजयः पुराे यद ॥ १२१५॥
ENMSS@1216@1अनतपारं कल शदशां वपं तथायुबहव वाः ।
ENMSS@1216@2यत् सारभूतं तदपुासनीयं हंसैयथा ीरमवाबुमयात् ॥ १२१६॥
ENMSS@1217@1अनतरभवय यय हमं न साैभायवलाेप जातम् ।
ENMSS@1217@2एकाे ह दाेषाे गुणसंिनपाते िनमतीदाेः करणेववाः ॥ १२१७॥
ENMSS@1218@1अनतरमरं वाद् अरसेवनमेव च अरेरनतरं मम् उदासीनं
तयाेः
परम् ॥
ENMSS@1219@1अनतवभवा दाैायपरतापनी ।
ENMSS@1219@2शाेयित ाय जीववं भतृहीनेव नायका ॥ १२१९॥
ENMSS@1220@1अनतशां बला वाः वप कालाे बवता च ।
ENMSS@1220@2यत् सारभूतं तदपुासनीयं हंसाे यथा ीरमवाबुमयात् ॥ १२२०॥
ENMSS@1221@1अनतासाै कितः कवकुमुदबधाेः ितपतेलाेकयं ा तदह
कथमयाः थितरित ।
ENMSS@1221@2मुधेयं वः शा कलयत कयपणतलं वशाला कं त फुरित
न कवीितकृितः ॥ १२२१॥
ENMSS@1222@1अनताेतूभूताैघसंकुले भूतलेऽखले ।
ENMSS@1222@2शे शाे िचतरातरा यद माशाः ॥ १२२२॥
ENMSS@1223@1अनयणीमलयवनजायमिनलाे िनपीय वेदाबु
रमकरसंभुवभवम् ।
ENMSS@1223@2वदभाणां भूर यतमपरररभस- सादेािन
गुणपुलकास तनुते ॥ १२२३॥
ENMSS@1224@1अनयशाेभाभभवेयमाकृितवमानना स कुतः पतगृहे ।
ENMSS@1224@2पराभमशाे न तवात कः करं सारयेत् पगरसूचये ॥ १२२४॥
ENMSS@1225@1अनयसाधारणकातकात- तनाेरमुयाः कमु मयदेशः ।
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ENMSS@1225@2जगयीजभृतां िनषणा चावलयं िवलमषेण ॥ १२२५॥
ENMSS@1226@1अनयसाधारणसाैरभावतं दधानमयुलपुपसंपदः ।
ENMSS@1226@2न चपकं भृगणः सषेवे कथं सगधेमलनानां रितः
॥ १२२६॥
ENMSS@1227@1अनयसामायतया सयागीित गीताे जगतीतले यः ।
ENMSS@1227@2अभूदहंपूवकया गतानाम् अतीव भूमः रमागणानाम् ॥ १२२७॥
ENMSS@1228@1अनयालबनवेन ेम भागवतं भज ।
ENMSS@1228@2नृणां ेमेित का माा ां ेम भाेयद ॥ १२२८॥
ENMSS@1229@1अनयातयताे मां ये जनाः पयुपासते ।
ENMSS@1229@2तेषां िनयाभयुानां याेगेमं वहायहम् ॥ १२२९॥
ENMSS@1230@1अनयातचेन सेवताेऽप च वारदः ।
ENMSS@1230@2संे चेत् तदा मये चातकयैव पातकम् ॥ १२३०॥
ENMSS@1231@1अनपेतगुवचना सवान् थीन् वभेदयित सयक् ।
ENMSS@1231@2कटयित पररहयं वमशशिनजा जयित ॥ १२३१॥
ENMSS@1232@1अनभाय शााथान् पुषाः पशबुयः ।
ENMSS@1232@2ागयाुमछत मेवयतरकृताः ॥ १२३२॥
ENMSS@1233@1अनभाे गुणानां याे न भृयैः साेऽनुगयते ।
ENMSS@1233@2धनाढाेऽप कुलनाेऽप मायाताेऽप भूपितः ॥ १२३३॥
ENMSS@1234@1अनभया परवेषु सवसवेषु साैदम् ।
ENMSS@1234@2कमणां फलमतीित िवधं मनसा चरेत् ॥ १२३४॥
ENMSS@1235@1अनभलषतः ीललाे परागवलेपनं िदशकरणः पातं
दानवाहमवाछतः ।
ENMSS@1235@2िदशसमनाेगधासं वमुवतः सखे बत खल शवा संतय
रेफ तव थितः ॥ १२३५॥
ENMSS@1236@1अनयासहताेसाहा परेण परभूयते ।
ENMSS@1236@2या लाजननी जाडात् कं तया मदवया ॥ १२३६॥
ENMSS@1237@1अनयासहता वा हताे राजवराेधकृत् ।
ENMSS@1237@2जीवनाथ हतं तीथ जीवनाथ हतं तम् ॥ १२३७॥
ENMSS@1238@1अनयासेन वानाम् असंसगेण धीमताम् ।
ENMSS@1238@2अिनहेण चााणां जायते यसनं नृणाम् ॥ १२३८॥
ENMSS@1239@1अनयासेन वेदानाम् अाचारय च वजनात् ।
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ENMSS@1239@2अालयाददाेषा मृयुवान् जघांसित ॥ १२३९॥
ENMSS@1240@1अनयासैहता वा िनयहासैहताः यः ।
ENMSS@1240@2कुबीजेन हतं ें भृयदाेषैहता नृपाः ॥ १२४०॥
ENMSS@1241@1अनवृः वणामृतय सरवती वमजभूमः ।
ENMSS@1241@2वैदभरितः कृितनामुदेित साैभायलाभितभूः पदानाम् ॥ १२४१॥
ENMSS@1242@1अनेवुतं ा दणां दशमाताम् ।
ENMSS@1242@2राावधनुाप जीवतं िमासकम् ॥ १२४२॥
ENMSS@1243@1अनामणं शाैय धनं िनजभुजाजतम् भाया पानुपा च
पुषयेह युयते ॥
ENMSS@1243@2अयथा त कमेतेन पेणाप । । ।
ENMSS@1244@1अनयनपथे ये न यथा यथा य एव दुापे ।
ENMSS@1244@2ानैव केवलं िनश तपनशला वासरे वलित ॥ १२४४॥
ENMSS@1245@1अनय नयाप दैवात् संपते नरैः ।
ENMSS@1245@2तशात् कुते कम शभाशभफलं पुमान् ॥ १२४५॥
ENMSS@1246@1अनया कृतमयभुया वसधागाेचरया वरया ।
ENMSS@1246@2अितशाय महेयाेषतां वपुषा कं न तवावराेधनम् ॥ १२४६॥
ENMSS@1247@1अनया जघनाभाेगभरमथरयानया ।
ENMSS@1247@2अयताेऽप जया मे दये िनहतं पदम् ॥ १२४७॥
ENMSS@1248@1अनया तव पसीमया कृतसंकारवबाेधनय मे ।
ENMSS@1248@2चरमयवलाेकता सा ृितमाढवती शचता ॥ १२४८॥
ENMSS@1249@1अनयानुमणकया मुामणयाे मयाभहताः ।
ENMSS@1249@2एकैकाेऽप ह भावान् कं पुनरेषां िनगते िनकरः ॥ १२४९॥
ENMSS@1250@1अनया रसमृा सागर लहलहस कमह लहरभः ।
ENMSS@1250@2वभा वरााे वहत वषास वारण ॥ १२५०॥
ENMSS@1251@1अनया सरकायमानया सह याेगः सलभत न वया ।
ENMSS@1251@2घनसंवृतयाबुदागमे कुमुदेनेव िनशाकरवषा ॥ १२५१॥
ENMSS@1252@1अनयेनेव रायीदैयेनेव मनवता ।
ENMSS@1252@2माै साथ वषादेन पनीव हमासा ॥ १२५२॥
ENMSS@1253@1अनयाेरनवा तनयाेजृमाणयाेः ।
ENMSS@1253@2अवकाशाे न पयातव बालतातरे ॥ १२५३॥
ENMSS@1254@1अनयाे वनयतय वधययानुवतते ।
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ENMSS@1254@2नयः सययुाेऽप भायहीनय दनुयः ॥ १२५४॥
ENMSS@1255@1अनय साैदय जगदपुर माधुयलहर- परतं साैरयं
दश दश रसैकयसिनता ।
ENMSS@1255@2इित ीयााभवय खल रसाले यवसतं क एवं जानीते
यदस
कटकटैपहतः ॥ १२५५॥
ENMSS@1256@1अनयमप माणं हेमायमपेते ।
ENMSS@1256@2अनाया न शाेभते पडता विनता लताः ॥ १२५६॥
ENMSS@1257@1अनयलावयिनधानभूमन कय लाेभं लटभा तनाेित ।
ENMSS@1257@2अवैम पुपायुधयामकाेऽयाम् अवसन् न णमेित िनाम् ॥
१२५७॥
ENMSS@1258@1अनयायप रािन लयते वभवैः सखम् ।
ENMSS@1258@2दलुभाे रकाेटाप णाेऽप ह गतायुषः ॥ १२५८॥
ENMSS@1259@1अनथकं ववासं गृहेयः पापैः संधं परदाराभमशम् ।
ENMSS@1259@2दं तैयं पैशनं मपानं न सेवते यः स सखी सदैव ॥ १२५९॥
ENMSS@1260@1अनथमकरागाराद् अात् संसारसागरात् ।
ENMSS@1260@2उयते िनेगं सवयागेन पुक ॥ १२६०॥
ENMSS@1261@1अनथमथतः पय् अथ चैवायनथतः ।
ENMSS@1261@2इयैः सृताे बालः सदःुखं मयते सखम् ॥ १२६१॥
ENMSS@1262@1अनथा ाथपेण अथाानथपतः ।
ENMSS@1262@2अथायैव ह केषांचद् धननाशाे भवयुत ॥ १२६२॥
ENMSS@1263@1अनथा थपा अथाानथपणः ।
ENMSS@1263@2भवत ते वनाशाय दैवायय राेचते ॥ १२६३॥
ENMSS@1264@1अनथतपणं वं चमयानदपणम् ।
ENMSS@1264@2अतीथसपणं देहं पयते शाेयतां जेत् ॥ १२६४॥
ENMSS@1265@1अनथवानुयाणां भयात् परजनय च ।
ENMSS@1265@2मयादायाममयादाः यतत भतृषु ॥ १२६५॥
ENMSS@1266@1अनथे चैव िनरतम् अथे चैव पराुखम् ।
ENMSS@1266@2न तं भतारमछत षढं पितमव यः ॥ १२६६॥
ENMSS@1267@1अनथाेऽयथपेण तथाथाेऽनथपभाक् ।
ENMSS@1267@2उपते वनाशाय तादंु परयेत् ॥ १२६७॥
ENMSS@1268@1अनलंकृताेऽप माधव हरस मनाे मे सदा सभम् ।
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ENMSS@1268@2कं पुनरलंकृतवं संित नखरतैतयाः ॥ १२६८॥
ENMSS@1269@1अनलः शीतनाशाय वषनाशाय गाडम् ।
ENMSS@1269@2ववेकाे दःुखनाशाय सवनाशाय दमुितः ॥ १२६९॥
ENMSS@1270@1अनलः सललाातः काकेयाेऽप वितः ।
ENMSS@1270@2गूढं ह महतां ज परछेुं क ईरः ॥ १२७०॥
ENMSS@1271@1अनलसजवापुपाेपीडछव थमं ततः समदयवनीगडछायं
पुनमधुपलम् ।
ENMSS@1271@2तदनु च नववणादशभं शशनतततणतगराकारं बबं
वभाित नभतले ॥ १२७१॥
ENMSS@1272@1अनलतनवां सभग भवान् िनयतमेव जानाित ।
ENMSS@1272@2मथशराते द मे कथमयथा वसस ॥ १२७२॥
ENMSS@1273@1अनपं जपतः कित बत गता नाे यमपुरं पुरतादाकं वधृतनयना
यावदनाः ।
ENMSS@1273@2अतीता येवं न ह िनजहतं चेतस वयं वहामाे हा माेहाद्
वषयवषजातादवसताः ॥ १२७३॥
ENMSS@1274@1अनपं संतापं शमयित मनाेजजिनतं तथा शीतं फतं
हमवित िनशीथे लपयित ।
ENMSS@1274@2तदेवं काेऽयूा रमणपरराेसवमलत्-
पुरीनीरतनकलशजा वजयते ॥ १२७४॥
ENMSS@1275@1अनपचताभरमाेहिनला वलाेमानैव कराेित सावसम् ।
ENMSS@1275@2वभावशाेभानितमाभूषणा तनुतवेयं बत कं नु सदर ॥ १२७५॥
ENMSS@1276@1अनपवात् धानवाद् वंशयेवेतरे वराः ।
ENMSS@1276@2वजगीषाेनृपतयः यात परवारताम् ॥ १२७६॥
ENMSS@1277@1अनवमवं याद् वाणीलेशमातः ।
ENMSS@1277@2तछयाे वाथाद् वगुराेरेव नयित ॥ १२७७॥
ENMSS@1278@1अनवरतकनकवतरण- जललवभृतकरतरताथततेः ।
ENMSS@1278@2भणितरव मितमितरव चेा चेेव कितरितवमला ॥ १२७८॥
ENMSS@1279@1अनवरतधनुयाफालनूरपूव रवकरणसहणु वेदलेशैरभम्
।
ENMSS@1279@2अपचतमप गां यायतवादलयं गरचर इव नागः ाणसारं
बभित ॥ १२७९॥
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ENMSS@1280@1अनवरतनयनवगलत- जललवघटतासूवलयेन ।
ENMSS@1280@2मृयुंजयमव जपित वाें वरहणी बाला ॥ १२८०॥
ENMSS@1281@1अनवरतनयनवगलत- जललवपरमुषतपलेखातम् ।
ENMSS@1281@2करतलिनषणमबले वदनमदं कं न तापयित ॥ १२८१॥
ENMSS@1282@1अनवरतपराेपकरण- यीभवदमलचेतसां महताम् ।
ENMSS@1282@2अापातकाटवािन फुरत वचनािन भेषजानीव ॥ १२८२॥
ENMSS@1283@1अनवरतरसेन रागभाजा करजपरितलधसंतवेन ।
ENMSS@1283@2सपद तणपवेन ववा वगतदयं खल खडतेन मे ॥ १२८३॥
ENMSS@1284@1अनवसरे च यदुं सभाषतं त भवित हायाय ।
ENMSS@1284@2रहस ाैढवधूनां रितसमये वेदपाठ इव ॥ १२८४॥
ENMSS@1285@1अनवथतचय न जने न वने सखम् ।
ENMSS@1285@2जने दहित संसगाे वने सववजनम् ॥ १२८५॥
ENMSS@1286@1अनवथतचानां सादाेऽप भयंकरः ।
ENMSS@1286@2सपी हत कल ेहाद् अपयािन न वैरतः ॥ १२८६॥
ENMSS@1287@1अनवहतः कमशाे वबुधैरयथतः कमितरसकः ।
ENMSS@1287@2सवकषाेऽप कालतरयित सूािन न कवीनाम् ॥ १२८७॥
ENMSS@1288@1अनवायं च शाेकेन शररं चाेपतयते ।
ENMSS@1288@2अमा यत मा  शाेके मनः कृथाः ॥ १२८८॥
ENMSS@1289@1अनवेतमयादं नातकं वलपकम् ।
ENMSS@1289@2अरतारमारं नृपं वादधाेगितम् ॥ १२८९॥
ENMSS@1290@1अनयये ययं याित यये याित सवतृितम् ।
ENMSS@1290@2अपूवतव काेशाेऽयं वाकाेशेषु भारित ॥ १२९०॥
ENMSS@1291@1अनस सीदित सैकतविन चुरभारभरपताैके ।
ENMSS@1291@2गुभराेरणाेरुकंधरं रित सारथरेष धुरंधरम् ॥ १२९१॥
ENMSS@1292@1अनसूयः कृतः शाेभनायाचरन् सदा ।
ENMSS@1292@2अकृ ात् सखमााेित सव च वराजते ॥ १२९२॥
ENMSS@1293@1अनसूया मा शातः संताेषः यवादता ।
ENMSS@1293@2कामाेधपरयागः शाचारिनदशनम् ॥ १२९३॥
ENMSS@1294@1अनसूयाजवं शाैचं संताेषः यवादता ।
ENMSS@1294@2दमः सयमनायासाे न भवत दरुानाम् ॥ १२९४॥
ENMSS@1295@1अनतमतसारय तेजसतजृतम् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 107 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@1295@2येन पाषाणखडय मूयमपं वसंधरा ॥ १२९५॥
ENMSS@1297@1अनाकलतमानुयाः मासंपशवजताः ।
ENMSS@1297@2ितबुैन सेयते पूवदेववराेधनः ॥ १२९७॥
ENMSS@1298@1अनाकाशे चः सरसजदलसहताे गृहीतः पाधे कुटलकुटलैः
साेऽप ितमरैः ।
ENMSS@1298@2सधां मुयुैरिनशमथ संमाेहजननीं कमुपातालयं वदत
जगतः कतमुदता ॥ १२९८॥
ENMSS@1299@1अनाकूतैरेव यसहचरणां शशतया वचाेभः पाालमथुनमधुना
संगमयतम् ।
ENMSS@1299@2उपादे नाे वा वरमित न वा केवलमयं कपाेलाै कयाणी
पुलकमुकुलैदतरयित ॥ १२९९॥
ENMSS@1300@1अनाकृय वषयैवानां पारनः ।
ENMSS@1300@2तय धमरतेरासीद् वृवं जरसा वना ॥ १३००॥
ENMSS@1301@1अनागतं भयं ा नीितशावशारदः ।
ENMSS@1301@2अवसूषकत कृवा शतमुखं बलम् ॥ १३०१॥
ENMSS@1302@1अनागतं यः कुते स शाेभते स शाेचते याे न कराेयनागतम् ।
ENMSS@1302@2वने वसेव जरामुपागताे बलय वाचा न कदाप ह ुता ॥
१३०२॥
ENMSS@1303@1अनागतं ह बुयेत य काय पुरः थतम् ।
ENMSS@1303@2न त बुयात् कंचद् अितामेत् याेजनम् ॥ १३०३॥
ENMSS@1304@1अनागतवती चतां कृवा यत यित ।
ENMSS@1304@2स ितरकारमााेित भभाडाे जाे यथा ॥ १३०४॥
ENMSS@1305@1अनागतवतीं चतां याे नरः कतमछित ।
ENMSS@1305@2स भूमाै पाडरः शेते साेमशमपता यथा ॥ १३०५॥
ENMSS@1306@1अनागतवधाता च युपमित यः ।
ENMSS@1306@2वेव सखमेधेते दघसूी वनयित ॥ १३०६॥
ENMSS@1307@1अनागतवधातारम् अममकाेपनम् ।
ENMSS@1307@2थरारमदनं च नरं ीपितित ॥ १३०७॥
ENMSS@1308@1अनागतवधानं च कतयं वषये नृपैः ॥
ENMSS@1308@2अागमाप कतयतथा दाेषाे न जायते ॥ १३०८॥
ENMSS@1309@1अनागतवधानं त कतयं शभमछता ।
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ENMSS@1309@2अापदं शमानेन पुषेण वपता ॥ १३०९॥
ENMSS@1310@1अनागताेपधं हंं दबुुमबुतम् ।
ENMSS@1310@2याेपां मपानूतीमृगयायम् ॥ १३१०॥
ENMSS@1310@3काये महित युानाे हीयतेऽथपितः या ॥ १३१०॥
ENMSS@1311@1अनाातं पुपं कसलयमलूनं करहैरनावं रं मधु
नवमनावादतरसम् ।
ENMSS@1311@2अखडं पुयानां फलमव च तपूमनघं न जाने भाेारं कमह
समुपथायित वधः ॥ १३११॥
ENMSS@1312@1अनातपाेऽययम लयते सतातपैरव सवताे वृतः ।
ENMSS@1312@2अचामराेऽयेष सदैव वीयते वलासबालयजनेन काेऽययम् ॥
१३१२॥
ENMSS@1313@1अनातराेकठतयाेः सयता समागमेनाप रितन मां ित ।
ENMSS@1313@2परपराििनराशयाेवरं शररनाशाेऽप समानुरागयाेः ॥ १३१३॥
ENMSS@1314@1अनावान् नयेषी वधयरसंपदः ।
ENMSS@1314@2ायाप महदैय सह तेन वनयित ॥ १३१४॥
ENMSS@1315@1अनाथानां दराणां बालवृतपवनाम् ।
ENMSS@1315@2अयायपरभूतानां सवेषां पाथवाे गितः ॥ १३१५॥
ENMSS@1316@1अनाथानां नाथाे गितरगितकानां यसिननां वनेता भीतानामभयमधृतीनां
भरवशः ।
ENMSS@1316@2सधुः वामी शरणमुपकार वरगुः पता माता ाता जगित
पुषाे यः स नृपितः ॥ १३१६॥
ENMSS@1317@1अनाथान् राेगणाे य पुवत् परपालयेत् ।
ENMSS@1317@2गुणा समनुातः स भषछदमते ॥ १३१७॥
ENMSS@1318@1अनादरपराे वान् ईहमानः थरां यम् ।
ENMSS@1318@2अेः शेषमृणाछेषं शाेः शेषं न शेषयेत् ॥ १३१८॥
ENMSS@1319@1अनादरहतां सेवां दापयं ेमवजतम् ।
ENMSS@1319@2मैीं च हेतसापेां चे तना नाधकुवते ॥ १३१९॥
ENMSS@1320@1अनादरालाेकववृशाेकः पतः यावावशंगतय ।
ENMSS@1320@2अाैानपादजगतां शरयम् अाराय वणुं पदमयमायात् ॥ १३२०॥
ENMSS@1321@1अनादायी ययं कुयाद् असहायी रणयः ।
ENMSS@1321@2अातरः सवभी च नरः शींवनयित ॥ १३२१॥
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ENMSS@1322@1अनादधाववपरंपराया हेतजः ाेतस वेरे वा ।
ENMSS@1322@2अायधीरेष जनतदायाः कमीशः पयनुयाेगयाेयः ॥ १३२२॥
ENMSS@1323@1अनादाेप भूपय ा हािनकरं च यः ।
ENMSS@1323@2यतते तय नाशाय स भृयाेऽहाे महीभुजाम् ॥ १३२३॥
ENMSS@1324@1अनायाैचयं ियमवगणयाितमहतीं यदेतयायथे
धनलवदरुाशातरलताः ।
ENMSS@1324@2अलकाहंकारवरकुटलतूण धिननां मुखािन ेयते
धगदमितदुपूरमुदरम् ॥ १३२४॥
ENMSS@1325@1अनादेयं नाददत परीणाेऽप पाथवः ।
ENMSS@1325@2न चादेयं समृाेऽप सूमयथमुसृजेत् ॥ १३२५॥
ENMSS@1326@1अनादेयय चादानाद् अादेयय च वजनात् ।
ENMSS@1326@2दाैबयं यायते राः स ेयेह च नयित ॥ १३२६॥
ENMSS@1327@1अनाता त सा तृणा अतदेहगता नृणाम् ।
ENMSS@1327@2वनाशयित संभूता अयाेिनज इवानलः ॥ १३२७॥
ENMSS@1328@1अनापुयाेपचयैदुरापा फलय िनधूतरजाः सवी ।
ENMSS@1328@2तया भवशनसंपदेषा वृेदवाे वीतबलाहकायाः ॥ १३२८॥
ENMSS@1329@1अनाायमला वेदा ाणयातं मलम् ।
ENMSS@1329@2मलं पृथया वाहीकाः पुषयानृतं मलम् ॥ १३२९॥
ENMSS@1330@1अनायका वनयत नयत बनायकाः ।
ENMSS@1330@2ीनायका वनयत नयत शशनायकाः ॥ १३३०॥
ENMSS@1331@1अनायके न वतयं न वसेद् बनायके ।
ENMSS@1331@2ीनायके न वतयं न वसेद् बालनायके ॥ १३३१॥
ENMSS@1332@1अनायययकता च अनाथः कलहयः ।
ENMSS@1332@2अातरः सवभी च नरः शीं वनयित ॥ १३३२॥
ENMSS@1333@1अनायासकृशं मयम् अशतरले शाै ।
ENMSS@1333@2अभूषणमनाेहार वपुवयस सवः ॥ १३३३॥
ENMSS@1334@1अनाय देशः कतमवया वसतमुय दशां वनय ।
ENMSS@1334@2वदासंकेततया कृताथा याप नानेन जनेन संा ॥ १३३४॥
ENMSS@1335@1अनारतं तेन पदेषु लता वभय सयविनयाेगसयाः ।
ENMSS@1335@2फलयुपायाः परबृंहतायतीपेय संघषमवाथसंपदः ॥ १३३५॥
ENMSS@1336@1अनारतं ितदशं ितदेशं जले थले ।
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ENMSS@1336@2जायते च यते च बुदुा इव वारण ॥ १३३६॥
ENMSS@1337@1अनारतपरखलयनवारधाराशत-
वृपथिनगासललयानाेमा ।
ENMSS@1337@2वदयरपुकामनी बवदेशयानैषणी विनदित वलशृा गुषाुपं
ावृषम् ॥ १३३७॥
ENMSS@1338@1अनारधाेपं परमकृतवापयितकरं िनगूढाततापं
दयविनपीतं यवसतम् ।
ENMSS@1338@2कृशाा यपापे जित मय नैरायपशनं थैरै ं
दयमदमुूलयित तत् ॥ १३३८॥
ENMSS@1339@1अनारया भवयथाः केचन् िनयं तथागताः ।
ENMSS@1339@2कृतः पुषकाराेऽप भवेेषु िनरथकः ॥ १३३९॥
ENMSS@1340@1अनारत कायाणां थमं बुलणम् ।
ENMSS@1340@2अारधयातगमनं तीयं बुलणम् ॥ १३४०॥
ENMSS@1341@1अनाराय कालमनावा गाैड- मृते मताना शदचाैयात्
।
ENMSS@1341@2बधं गं कत वंु वरपे मदयः
कवः कः ॥ १३४१॥
ENMSS@1342@1अनाराेयमनायुयम् अवय चाितभाेजनम् ।
ENMSS@1342@2अपुयं लाेकवं तात् तत् परवजयेत् ॥ १३४२॥
ENMSS@1343@1अनायता िनुरता ूरता िनयाता ।
ENMSS@1343@2पुषं ययतीह लाेके कलषयाेिनजम् ॥ १३४३॥
ENMSS@1344@1अनायानामह जनवधूनां ह मनसाे महाशयं कणे तव
कनकजबूकसलयः ।
ENMSS@1344@2मन् भाहेताेरधनगर बुाेऽस न मया ? वयैतावेषः पथक
न वधेयः पुनरप ॥ १३४४॥
ENMSS@1345@1अनायमयाचरतं कुमाया भवान् मम ायत साैय तावत् ।
ENMSS@1345@2हंसाेऽप देवांशतयास वः ीवसलेव ह मयमूितः ॥
१३४५॥
ENMSS@1346@1अनायवृमाम् असूयकमधामकम् ।
ENMSS@1346@2अनथाः मायात वादुं ाेधनं तथा ॥ १३४६॥
ENMSS@1347@1अनायेण कृतेन संगितमे न युयते ।
ENMSS@1347@2वनाशमप कात ातीनां ातयः सदा ॥ १३४७॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 111 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@1348@1अनालाे ययं का अनाथः कलहयः ।
ENMSS@1348@2अातरः सवेेषु नरः शीं वनयित ॥ १३४८॥
ENMSS@1349@1अनालाेय ेणः परणितमनाय सदवयाकाडे मानः कमित
सरले
संित कृतः ।
ENMSS@1349@2समाकृा ेते लयदहनाेासरशखाः
वहतेनाारातदलमधुनारयदतैः ॥ १३४९॥
ENMSS@1350@1अनावती कालाे जित स वृथा त गणतं दशाताताः साेढा
यसनशतसंपातवधुराः ।
ENMSS@1350@2कया वयामः कमव बत नायुपकृतं वयं यावावत् पुनरप
तदेव यवसतम् ॥ १३५०॥
ENMSS@1351@1अनावजतचाप वं सवान् धावित ।
ENMSS@1351@2फलं न लभते कंचत् तृणा जीणेव कामनी ॥ १३५१॥
ENMSS@1352@1अनावलं फलं भुे वषयाणामनुसकः ।
ENMSS@1352@2उसकाे लधराेकेण त शाेकेन शीयते ॥ १३५२॥
ENMSS@1353@1अनावृतनवारपरे वहगािनलः ।
ENMSS@1353@2यित तदाय वयाेगे तय का कथा ॥ १३५३॥
ENMSS@1354@1अनावृताः ववणेषु सवसाधारणाः पुरा ।
ENMSS@1354@2नायाे बभूवुिनवैराे यतः सवाेऽभवनः ॥ १३५४॥
ENMSS@1355@1अनावृहते देशे सये च लयं गते ।
ENMSS@1355@2धयातात न पयत देशभं कुलयम् ॥ १३५५॥
ENMSS@1356@1अनाता दानपुयं वेदपुयमनाताः ।
ENMSS@1356@2रागेषविनमुा वचरतीह माेणः ॥ १३५६॥
ENMSS@1357@1अनाते गुराै अवां कलयेन् नृपः ।
ENMSS@1357@2संवतेन मत िनरतमकराेुम् ॥ १३५७॥
ENMSS@1358@1अनाथा वतूनामभमतगुणानामुपताै घनाे गवतया ष च
वहताडबरवधः ।
ENMSS@1358@2हारः पादायां यमनमप काा चरणयाेः याया वाेकं तददमित
धयाेऽनुभवित ॥ १३५८॥
ENMSS@1359@1अनावादतसंभाेगाः पतत तव शवः ।
ENMSS@1359@2बालवैधयदधानां कुलीणां तना इव ॥ १३५९॥
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ENMSS@1360@1अनावामवेयम् अनादेयमनीसतम् ।
ENMSS@1360@2दं िनपकारं यद् वयदानेन तेन कम् ॥ १३६०॥
ENMSS@1361@1अनाहताः शतगुरयवा च सगुः ।
ENMSS@1361@2सरापाे वृषलभता ःमहा गुतपगः ॥ १३६१॥
ENMSS@1362@1असितहे युः तेनः कुसतयाजकः ।
ENMSS@1362@2अदाेषयुमयाेयं कमसंकरिनयात् ॥ १३६२॥
ENMSS@1363@1अनातः वशित अपृाे ब भाषते ।
ENMSS@1363@2वसयमेषु मूढचेता नराधमः ॥ १३६३॥
ENMSS@1363A@1अनातः समायातः अनापृत भाषते ।
ENMSS@1363A@2परिनदानः तितवार लघुलणम् ॥
ENMSS@1364@1अनातवय य ुचषा ।
ENMSS@1364@2वयमेवाेपवय वरं मृयुन भाेजनम् ॥ १३६४॥
ENMSS@1365@1अनताः वयं यात रसावादवलाेलपाः ।
ENMSS@1365@2िनवारता न गछत मका इव भकाः ॥ १३६५॥
ENMSS@1366@1अनाताे वशेत अपृाे ब भाषते ।
ENMSS@1366@2अाानं मयते ीतं भूपालय स दमुितः ॥ १३६६॥
ENMSS@1367@1अनााने वेश अपृे परभाषणम् ।
ENMSS@1367@2अातितः परे िनदा चवार लघुलणम् ॥ १३६७॥
ENMSS@1368@1अिनछताेऽप दःुखािन यथेहायात देहनः ।
ENMSS@1368@2सखायप तथा मये चतादैयेन काे गुणः ॥ १३६८॥
ENMSS@1369@1अिनःसरतीमप गेहगभात् कित परेषामसतीं वदत ।
ENMSS@1369@2वैरं मतीमप च िलाेां वकितमाः कवयः सतीं त ॥
१३६९॥
ENMSS@1370@1अिनछताेऽप वनयं वायासेन बालकाः ।
ENMSS@1370@2भेषजेनेव नैयं ापणीयाः यतः ॥ १३७०॥
ENMSS@1371@1अिनछप चेन वदेशथाेऽप मानवः ।
ENMSS@1371@2वकमाेपातवातेन नीयते य तफलम् ॥ १३७१॥
ENMSS@1372@1अिनयया ववाहै वेदयाेसादनेन च ।
ENMSS@1372@2कुलायकुलतां यात धमयाितमेण च ॥ १३७२॥
ENMSS@1373@1अिनयं िनाणं जननमरणयाधकलतं
जगयावाथैरहमहमकालतमदम् ।
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ENMSS@1373@2वचयैवं सताे वमलमनसाे धममतयतपः कत
वृातदपसृतये जैनमनघम् ॥ १३७३॥
ENMSS@1374@1अिनयं याैवनं पं जीवतं यसंचयः ।
ENMSS@1374@2एेय यसंवासाे गृयेदेषु न पडतः ॥ १३७४॥
ENMSS@1375@1अिनयतासमायानं वषयादवडबनम् ।
ENMSS@1375@2पाापय कथनं कालय चरतं तथा ॥ १३७५॥
ENMSS@1376@1अिनयते जगे वदनीयास संित ।
ENMSS@1376@2या कराेष से न दःुखानामयिनयताम् ॥ १३७६॥
ENMSS@1377@1अिनयवे कृतमितानमायेन शाेचित ।
ENMSS@1377@2िनयवे कृतबुत भभाडेऽनुशाेचित ॥ १३७७॥
ENMSS@1378@1अिनयमित जानताे न भवत भवत च ।
ENMSS@1378@2अथ येनैव कुवत नैव जात भवत ते ॥ १३७८॥
ENMSS@1379@1अिनयय शररय सवदाेषमयय च ।
ENMSS@1379@2दगुधय च राथ नाहं पापं कराेम वै ॥ १३७९॥
ENMSS@1380@1अिनयािन शरराण वभवाे नैव शातः ।
ENMSS@1380@2िनयं संिनहताे मृयुः कतयाे धमसंहः ॥ १३८०॥
ENMSS@1381@1अिनये यसंवासे संसारे चवताै ।
ENMSS@1381@2पथ संगतमेवैतद् ाता माता पता सखा ॥ १३८१॥
ENMSS@1382@1अिनयाे वजयाे याद् यते युयमानयाेः ।
ENMSS@1382@2पराजय संामे ताुं ववजयेत् ॥ १३८२॥
ENMSS@1383@1अिनाे दःुवः पतनमन मतटं जराहीनः
कपतमररहताससमयः ।
ENMSS@1383@2अनाघातं दःुखं वगतिनगडाे बधनवधः सजीवं जतूनां
मरणमवनीशायरसः ॥ १३८३॥
ENMSS@1384@1अिनधाय मुखे पं पूगं खादित याे नरः ।
ENMSS@1384@2सजदरवम् अते वणुथित न ॥ १३८४॥
ENMSS@1385@1अिनदा परकृयेषु वधमपरपालनम् ।
ENMSS@1385@2कृपणेषु दयालवं सव मधुरा गरः ॥ १३८५॥
ENMSS@1386@1ाणैरयुपकारवं मायायभचारणे ।
ENMSS@1386@2गृहागते परवः शा दानं सहणुता ॥ १३८६॥
ENMSS@1387@1बधुभबसंयाेगः सजने चतरता ।
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ENMSS@1387@2तानुवधायवम् इित वृं महानाम् ॥ १३८७॥
ENMSS@1388@1अिनमप िनदत तवयतयमुकैः ।
ENMSS@1388@2वापतेयकृते मयाः कं कं नाम न कुवते ॥ १३८८॥
ENMSS@1389@1अिनबधनकचबधनम् अिनदानं दानमुरयय ।
ENMSS@1389@2अाककमदतम् अपहतयतीव बायमेतयाः ॥ १३८९॥
ENMSS@1390@1अिनभालत एव केवलं खिनगभे िनधरेष जीयत ।
ENMSS@1390@2न त सीदत मूयहािनताे वणजालाेकनगाेचरकृतः ॥ १३९०॥
ENMSS@1391@1अिनमषमवरामा रागणां सवरां नविनधुवनललाः काैतकेनाितवीय
।
ENMSS@1391@2इदमुदवसतानामफुटालाेकसंपन् नयनमव सिनं घूणते दैपमचः
॥ १३९१॥
ENMSS@1392@1अिनयतदततं वराजत्- कितपयकाेमलदतकुलाम् ।
ENMSS@1392@2वदनकमलकं शशाेः राम खलदसमसमुधजपतं ते ॥
१३९२॥
ENMSS@1393@1अिनयुा ह साचये यदत मनीषणः ।
ENMSS@1393@2अनुरागवयैताः णययाितभूमयः ॥ १३९३॥
ENMSS@1394@1अिनराकृततापसंपदं फलहीनां समनाेभझताम् ।
ENMSS@1394@2खलतां खलनामवासतीं ितपेत कथं बुधाे जनः ॥ १३९४॥
ENMSS@1395@1अिनरणमेव राा परहासालपनािन माैनमेव ।
ENMSS@1395@2अवधीरणमेव चाभयाेगाे विनगूढाेऽप ह लयतेऽनुरागः ॥ १३९५॥
ENMSS@1396@1अिनघातं धाराधरमशमनीयं िनधरपाम् अकाठयं
चतामणमजडभूतं सरतम् ।
ENMSS@1396@2अभवाेपादाय भुरपशवृं च सरभं पराथैकवाथानकृत
पुषानादपुषः ॥ १३९६॥
ENMSS@1397@1अिनजयेन षतां ययामषः शायित ।
ENMSS@1397@2पुषाेः कथं तन् ूह वं ह तपाेधन ॥ १३९७॥
ENMSS@1398@1कृतं पुषशदेन जाितमाावलबना ।
ENMSS@1398@2याेऽकृतगुणैः ायः सवयमुदातः ॥ १३९८॥
ENMSS@1399@1समानमवाैजांस सदसा गाैरवेरतम् ।
ENMSS@1399@2नाम ययाभननदत षाेऽप स पुमापुमान् ॥ १३९९॥
ENMSS@1400@1अिनदयाेपभाेगय पय मृदनुः कथम् ।
ENMSS@1400@2कठनं खल ते चेतः शरषयेव बधनम् ॥ १४००॥
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ENMSS@1401@1अिनलाेडतकायय वाजालं वामनाे वृथा ।
ENMSS@1401@2िनमादपराेषाेधानुकयेव वगतम् ॥ १४०१॥
ENMSS@1402@1अिनवायमिनभम् अपरछमययम् ।
ENMSS@1402@2ेव सजनेम दःुखमूलिनकृतनम् ॥ १४०२॥
ENMSS@1403@1अिनवृतं तथा मदं परलाेकपराुखम् ।
ENMSS@1403@2नरकाय न सयं कुपुालबज वै ॥ १४०३॥
ENMSS@1404@1अिनवेदः याे मूलं चुमे लाेहसंिनभा ।
ENMSS@1404@2अहाेरााण दघाण समुः कं न शयित ॥ १४०४॥
ENMSS@1405@1अिनवेदः याे मूलं दःुखनाशे सखय च ।
ENMSS@1405@2महान् भवयिनवणः सखं चायतमते ॥ १४०५॥
ENMSS@1406@1अिनवेदः याे मूलम् अिनवेदः परं सखम् ।
ENMSS@1406@2अिनवेदाे ह सततं सवाथेषु वतकः ॥ १४०६॥
ENMSS@1407@1अिनवेदाे ह सततं सवाथेषु वतकः ।
ENMSS@1407@2कराेित सफलं जताेः कम य कराेित सः ॥ १४०७॥
ENMSS@1408@1अिनल िनखलवं ाणित वयुं सपद च विनमीलयाकुलं
वयाेगात् ।
ENMSS@1408@2वपुरस परमेशयाचतं नाेचतं ते सरभमसरभं वा यसमं
वीकराेष ॥ १४०८॥
ENMSS@1409@1अिनशं नयनाभरामया रमया संमदनाे मुखय ते ।
ENMSS@1409@2िनश िनःसरददरं कथं तलयामः कलयाप पजम् ॥ १४०९॥
ENMSS@1410@1अिनशं मतजानां बृंहतमाकयते यथा वपने ।
ENMSS@1410@2मये तथा न जीवित गजेपलकवलनः संहः ॥ १४१०॥
ENMSS@1411@1अिनशमप मकरकेतमनसाे जमावहभमताे मे ।
ENMSS@1411@2यद मदरायतनयनां तामधकृय हरतीित ॥ १४११॥
ENMSS@1412@1अिनतैरयवसायभीभयथेसंलापरितयाेजनैः ।
ENMSS@1412@2फले वसंवादमुपागता गरः यात लाेके परहासवतताम् ॥
१४१२॥
ENMSS@1413@1अिनः कयकाया याे वराे पावताेऽप यः ।
ENMSS@1413@2यद याय नाे देया कया ेयाेऽभवाछता ॥ १४१३॥
ENMSS@1414@1अिनदः तीशानां भूकपः संययाेयाेः ।
ENMSS@1414@2ददाहः पीतवणवाद् राां चािनदः परः ॥ १४१४॥
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ENMSS@1415@1अिनयाेगात् यवयाेगतः परापमानानहीनजीवतात् ।
ENMSS@1415@2अनेकजयसनबधताे बभेित नाे यतपसाे बभेित सः ॥
१४१५॥
ENMSS@1416@1अिनसयाेगा वयाेगायय च ।
ENMSS@1416@2मानुषा मानसैदुःखैयुयते अपबुयः ॥ १४१६॥
ENMSS@1417@1अिनादलाभेऽप न गितजायते शभा ।
ENMSS@1417@2याते वषसंसगाेऽमृतं तदप मृयवे ॥ १४१७॥
ENMSS@1418@1अिनपामप यां नयाेपेतां वचणाः ।
ENMSS@1418@2फलदां ह कुवत महासेनापितयथा ॥ १४१८॥
ENMSS@1419@1अनीयाः ाेताराे मम वचस चे तदहं वपाेतयं ब
न त वपात् भवतः ।
ENMSS@1419@2तमयाातशे कयदप ह तेजाेवयवनः वशा भासते दवसकृित
सयेव न पुनः ॥ १४१९॥
ENMSS@1420@1अनीयुगुदारः यााेः यादघृणी नृपः ।
ENMSS@1420@2यं सेवेत नायथ मृं मुीत नाहतम् ॥ १४२०॥
ENMSS@1421@1अनीयुगुदारः यात् संवभागी यंवदः ।
ENMSS@1421@2णाे मधुरवाीणां न चासां वशगाे भवेत् ॥ १४२१॥
ENMSS@1422@1अनीशाय शररय दयं ववशं मय ।
ENMSS@1422@2तनकपयालयैयतं िनःसतैरव ॥ १४२२॥
ENMSS@1423@1अनीराेऽयं पुषाे भवाभवे सूाेता दामयीव याेषा ।
ENMSS@1423@2धाा त दय वशे कलायं ताद वं वणे ताेऽहम्
॥ १४२३॥
ENMSS@1424@1अनुकतमपाेतम् अितविततमीतम् ।
ENMSS@1424@2अशे तेजसां पयाै मतानुमितमा ॥ १४२४॥
ENMSS@1425@1अनुकुतः खलसजनावमपाायभागयाेः सूयाः ।
ENMSS@1425@2वदधाित रमेकाे गुणवानयवपदधाित ॥ १४२५॥
ENMSS@1426@1अनुकूलकलाे यतय वग इहैव ह ।
ENMSS@1426@2ितकूलकलय नरकाे ना संशयः ॥ १४२६॥
ENMSS@1427@1अनुकूलमयमवराेध हतं वणीयमागमरहययुतम् ।
ENMSS@1427@2वचनं मदयमपकणयित  मनाेभवः  गुणसंहणम् ॥ १४२७॥
ENMSS@1428@1अनुकूलवरपुरंषु पुषाणां बमूलरागाणाम् ।
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ENMSS@1428@2नयित मनाे दःुशीलः कुसमााे हीनपाेषु ॥ १४२८॥
ENMSS@1429@1अनुकूलवधायदैवताे वजयी यान् ननु कशाे नृपः ।
ENMSS@1429@2वरहयप जानक वने िनवसती मुदमादधाै कुतः ॥ १४२९॥
ENMSS@1430@1अनुकूलां वमलां कुलजां कुशलां सशीलसंपाम् ।
ENMSS@1430@2पलकारां भाया पुषः पुयाेदयाभते ॥ १४३०॥
ENMSS@1431@1अनुकूला सदा ता दा सावी वचणा ।
ENMSS@1431@2एभरेव गुणैयुा ीरव ी न संशयः ॥ १४३१॥
ENMSS@1432@1अनुकूले वधाै देयं यतः पूरयता हरः ।
ENMSS@1432@2ितकूले वधाै देयं यतः सव हरयित ॥ १४३२॥
ENMSS@1433@1अनुकूले सित धातर भवयिनादपीमवलबम् ।
ENMSS@1433@2पीवा वषमप शंभुमृयुंजयतामवाप तकालम् ॥ १४३३॥
ENMSS@1434@1अनुकृतगडशैलमदमडतगडतट-
मदलमडलिनवडगुु मघाेषजुषः ।
ENMSS@1434@2दलयित हेलयैव हरकराकरण- जगित तेज एव गु नाे
वकृताकृितता ॥ १४३४॥
ENMSS@1435@1अनुणमनुणं ितप रयमाणा वया याित वदशाे दश
बलकित रेकाकनी ।
ENMSS@1435@2इयं िनयतमथषु ितदनं वतीणा रमा जहाित न तवातकं
तयमेतदयतुम् ॥ १४३५॥
ENMSS@1436@1अनुगतपरताेषतानुजीवी मधुरवचारतानुरलाेकः ।
ENMSS@1436@2सिनपुणपरमासताे भवित चरं नृपितः दरमः ॥ १४३६॥
ENMSS@1437@1अनुगतं सतां व कृं यद न शते ।
ENMSS@1437@2वपमयनुगतयं मागथाे नावसीदित ॥ १४३७॥
ENMSS@1438@1अनुगय मशानातं िनवततीह बाधवाः ।
ENMSS@1438@2अाै य पुषं ातयः सदतथा ॥ १४३८॥
ENMSS@1439@1अनुगृहाण शशूनभलता शबरवारवहारवनथल ।
ENMSS@1439@2वसृज कातरतामदमताे हरिन काणकय तपाेवनम् ॥ १४३९॥
ENMSS@1440@1अनुहवधाै देया मात मदतरम् ।
ENMSS@1440@2माता गाढं िनबाित बधं देवी िनकृतित ॥ १४४०॥
ENMSS@1441@1अनुहादेव दवाैकसां नराे िनरय मानुयकमेित दयताम् ।
ENMSS@1441@2अयाेवकारे वरतवमयते कुताेऽयसां सरसपृशामप ॥ १४४१॥
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ENMSS@1442@1अनुचरित शशां रादाेषेऽप तारा पतित न वनवृे याित
भूमं लता च ।
ENMSS@1442@2जित न च करेणुः पलं गजें जत चरत धम
भतृनाथा ह नायः ॥ १४४२॥
ENMSS@1443@1अनुचतकमारः वजनवराेधाे बलयसा पधा ।
ENMSS@1443@2मदाजनवासाे मृयाेाराण चवार ॥ १४४३॥
ENMSS@1444@1अनुचतफलाभलाषी िनयं वधना िनवायते पुषः ।
ENMSS@1444@2ाावपाकसमये मुखपाकाे भवित काकानाम् ॥ १४४४॥
ENMSS@1445@1अनुचतमुचतं वा कम काेऽयं वभागाे भगवित परमातां भयाेगाे
ढयान् ।
ENMSS@1445@2करित वषमहीः सापीयूषमदुयमप स महेशाे िनवशेषं
बभित ॥ १४४५॥
ENMSS@1446@1अनुचतमेवाचरतं पशपितना यधेः शरछम् ।
ENMSS@1446@2छाे न चाय हताे येनायं दुल पं लखित ॥ १४४६॥
ENMSS@1447@1अनुचते यद कमण युयते शठधया भुणा सगुणाे जनः ।
ENMSS@1447@2भवित नाय गुणापचयततः पदगतय करटमणेरव ॥ १४४७॥
ENMSS@1448@1अनुनीचचलताम् अानां चलपादताम् ।
ENMSS@1448@2कटकूपरशीषाशकणानां समपताम् ॥ १४४८॥
ENMSS@1449@1रयां तीकवातम् उरस समुितम् ।
ENMSS@1449@2अयासायहतं ाः साैवं नृयवेदनः ॥ १४४९॥
ENMSS@1450@1अनुछाे देवैरपरदलताे रादशनैः कले नापृाे न खल
परभूताे दनकृता ।
ENMSS@1450@2कुभनाे लाे न च युवितवेण वजतः कलानाथः काेऽयं
कनकलितकायामुदयते ॥ १४५०॥
ENMSS@1451@1अनुजगुरथ दयं दुदुभवानमाशाः सरकुसमिनपातैयाे
लीवतेने ।
ENMSS@1451@2यमव कथययालल फुरतीं भुवमिनभृतवेलावीचबाः
पयाेधः ॥ १४५१॥
ENMSS@1452@1अनुझतसावः सदां दुदामप ।
ENMSS@1452@2सम इयेव भायाेऽप नम इयभभायते ॥ १४५२॥
ENMSS@1453@1अनुकणा यथा पे पुिका वाथ दाण ।
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ENMSS@1453@2वणा यथा मषीकके तथा सगे थताः परे ॥ १४५३॥
ENMSS@1454@1अनुमानुभावय परैरपहताैजसः ।
ENMSS@1454@2अकायसदाेऽाकम् अपूवातव कतयः ॥ १४५४॥
ENMSS@1455@1अनुथाने वाे नाशः ायानागतय च ।
ENMSS@1455@2ायते फलमुथानाभते चाथसंपदम् ॥ १४५५॥
ENMSS@1456@1अनु वा तात जीवत सदः साधुभः सह ।
ENMSS@1456@2पजयमव भूतािन वादुममवाडजाः ॥ १४५६॥
ENMSS@1457@1अनुसूपदयासा सृः सबधना ।
ENMSS@1457@2शदवेव नाे भाित राजनीितरपपशा ॥ १४५७॥
ENMSS@1458@1अनुदतसटावंसाै नाितफुटाः करजाु रा दशनमुकुलाेेदः ताेकाे
मुखे
मृदु गजतम् ।
ENMSS@1458@2मृगपितशशाेनायाप या वकुलाेचता मदकृतमहागधयायं
यपाेहित दतनाम् ॥ १४५८॥
ENMSS@1459@1अनुदनमिततीं राेदषीित वमुैः सख कल कुषे वं वायतां
मे मुधैव ।
ENMSS@1459@2दयमदमनाारसालय सरित बहरः सथते
नैतदु ॥ १४५९॥
ENMSS@1460@1अनुदनमधकं ते कपते कायव शव शव नयनातं नाुधारा
जहाित ।
ENMSS@1460@2कथय कथय काेऽयं यकृते काेमला यजित न परणं
पाडमानं कपाेलः ॥ १४६०॥
ENMSS@1461@1अनुदनमनुकूलमाचरतं वहतमितः ितकूलमाचरेत् कः ।
ENMSS@1461@2शमतगरलजातकठदाहं शितकठः शशनं शरस धे ॥ १४६१॥
ENMSS@1462@1अनुदनुमनुरः पनीचवाले नवपरमलमारकानुकषी ।
ENMSS@1462@2कलतमधुरपः काेऽप गीरवेद जयित महरकयाकूलवयाकरः
॥ १४६२॥
ENMSS@1463@1अनुदनमयासढैः साेढं दघाेऽप शते वरहः ।
ENMSS@1463@2याससमाग म- मुतवाेऽप दुवषः ॥ १४६३॥
ENMSS@1464@1अनुदेहमागतवतः ितमां परणायकय गुमुहता ।
ENMSS@1464@2मुकुरेण वेपथुभृताेऽितभरात् कथमयपाित न वधूकरतः ॥ १४६४॥
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ENMSS@1465@1अनुुः शदैरथ च घटनातः फुटरसः पदानामथाा रमयित
न तूािनतरसः ।
ENMSS@1465@2यथा यः कंचपवनचलचीनांशकतया तनाभाेगः ीणां
हरित न तथाेुततनुः ॥ १४६५॥
ENMSS@1466@1अनुनयगुराेगाेीबधाे मुखासवसंपदां शपथववरं वधानां
धयां थमाितथः ।
ENMSS@1466@2अवनयवचाेवादथानं पुरंषु पथे मदवलसतयैकाचायरं
रितवमः ॥ १४६६॥
ENMSS@1467@1अनुनयित पितं न लमाना कथयित नाप सखीजनाय कंचत्
।
ENMSS@1467@2सरित मलयािनले नवाेढा वहित परंत चराय शूयमतः ॥
१४६७॥
ENMSS@1468@1अनुनयमगृहीवा याजसा पराची तमथ कृकवाकाेतारमाकय
कये ।
ENMSS@1468@2कथमप परवृा िनयाधा कल ी मुकुलतनयनैवायित
ाणनाथम् ॥ १४६८॥
ENMSS@1469@1अनुनेतं मािनया दयतरणे सरागचरणायाः ।
ENMSS@1469@2यावत् पिततः स तया तणमवधीरतः कात् ॥ १४६९॥
ENMSS@1470@1अनुपायेन कमाण वपरतािन यािन च यमाणािन दुयत
हवींययतेवव ॥
ENMSS@1471@1अनुपालयतामुदेयतीं भुशं षतामनीहया ।
ENMSS@1471@2अपयायचराहीभुजां जनिनवादभयादव यः ॥ १४७१॥
ENMSS@1472@1अनुपाेय िरााण ितथायनभगय च ।
ENMSS@1472@2अदवा कानं गा दराे नाम जायते ॥ १४७२॥
ENMSS@1473@1अनुासिन सदभे गाेनदनसमः कुतः ।
ENMSS@1473@2यथाथनामतैवाय या वदित चाताम् ॥ १४७३॥
ENMSS@1474@1अनुबधं यं हंसाम् अनपेय च पाैषम् ।
ENMSS@1474@2माेहादारयते कम यामसमुयते ॥ १४७४॥
ENMSS@1475@1अनुबधं च संेय वपाकांैव कमणाम् ।
ENMSS@1475@2उथानमानैव धीरः कुवीत वा न वा ॥ १४७५॥
ENMSS@1476@1अनुबधानवेेत सानुबधेषु कमस ।
ENMSS@1476@2संधाय च कुवीत न वेगेन समाचरेत् ॥ १४७६॥
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ENMSS@1477@1अनुभवं वदनेदुपागमन् िनयतमेष यदय महानः ।
ENMSS@1477@2भतमुकलकातरलं मनः पय इव तमतय महाेदधेः ॥
१४७७॥
ENMSS@1478@1अनुभवत ददत वं मायान् मानयत सनान् भजत ।
ENMSS@1478@2अितपषपवनवललत- दपशखाचला लीः ॥ १४७८॥
ENMSS@1479@1अनुभवत युवयाे भायवयाे िनतातं कुसमवलयवेलासखेलासखािन
।
ENMSS@1479@2मम त मधुकराणां वाटपाटराणां सपद पतित धाट पुपवाटिनवेशे
॥ १४७९॥
ENMSS@1480@1अनुभववदाेलमृतूसवं पटरप यकठजघृया ।
ENMSS@1480@2अयदासनरुपरहे भुजलतां जलतामबलाजनः ॥ १४८०॥
ENMSS@1481@1अनुभाववता गु थरवाद् अवसंवाद धनुधनंजयेन ।
ENMSS@1481@2वबलयसनेऽप पीडमानं गुणवमवानितं पेदे ॥ १४८१॥
ENMSS@1482@1अनुभूतचरेषु दघकाणाम् उपकथेषु गतागतैकतानाः ।
ENMSS@1482@2मधुपाः कथयत पनीनां सललैरतरतािन काेरकाण ॥ १४८२॥
ENMSS@1483@1अनुभूतभवयवथितजनताकानरताभलाषणी ।
ENMSS@1483@2तदवैम सखेन संसृताै कलतानतयैव िनसृितः ॥ १४८३॥
ENMSS@1484@1अनुभूतमदं लाेके यवा बलवरैः ।
ENMSS@1484@2ईरैदुबलः कृयः ताै पशरवाबलः ॥ १४८४॥
ENMSS@1485@1अनुमतमवानेतं जाेषं तमीतमसां कुलं दश दश शाे वयययः
याु रतानाः ।
ENMSS@1485@2मदनतभुधूमछायैः पटैरसतैवृताः ययुररसषूैरै ः
यानभसारकाः ॥ १४८५॥
ENMSS@1486@1अनुमितसरसं वमुय चूतं नवनवमुलमरपरतम् ।
ENMSS@1486@2अप पकदयते कथं मितते घटयित िनफलपपलेऽवलेपम् ॥
१४८६॥
ENMSS@1487@1अनुममार न मार कथं नु सा रितरितथताप पितता ।
ENMSS@1487@2इयदनाथवधूवधपातक दयतयाप तयास कमुतः ॥ १४८७॥
ENMSS@1488@1अनुमरणे यवसायं ीधमे कः कराेित सववेकः ।
ENMSS@1488@2संसारमुुपायं दडहणं तं हवा ॥ १४८८॥
ENMSS@1489@1अनुययाै ववधाेपलकुडल- ुितवतानकसंवलतांशकम् ।
ENMSS@1489@2धृतधनुवलयय पयाेमुचः शबलमा बलमानमुषाे वपुः ॥ १४८९॥
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ENMSS@1490@1अनुयाताने कजनः परपुषैतेऽय िनजदेहः ।
ENMSS@1490@2अधकारथः पुषः शव इव न णाेित वीते कुमितः ॥ १४९०॥
ENMSS@1491@1अनुयाित न भतारं यद दैवात् कथंचन ।
ENMSS@1491@2तथाप शीलं संरयं शीलभात् पतयधः ॥ १४९१॥
ENMSS@1492@1अनुयायन् मुिनतनयां सहसा वनयेन वारतसरः ।
ENMSS@1492@2थानादनुलप गवेव पुनः ितिनवृः ॥ १४९२॥
ENMSS@1493@1अनुयुाे दयुवधे रणे कुयात् परामम् ।
ENMSS@1493@2नाय कृयमतः कंचद् अयद् दयुिनबहणात् ॥ १४९३॥
ENMSS@1494@1अनुरजनवरा नाेसा वररागयः ।
ENMSS@1494@2वकवचनासा नायः सावशयः ॥ १४९४॥
ENMSS@1495@1अनुरेन ेन तेन जगतीपितः ।
ENMSS@1495@2अपेनाप वसैयेन भूमं जयित भूमपः ॥ १४९५॥
ENMSS@1496@1अनुरता अप गुणैन नमत कृतयाे वना दडात् ।
ENMSS@1496@2अगताप न वीणा कलमधुरमताडता णित ॥ १४९६॥
ENMSS@1497@1अनुरय राजानं मा जानन् जात काेपयेः कृतीः ।
ENMSS@1497@2एतयानुराग- थरया ित ितयाः ॥ १४९७॥
ENMSS@1498@1अनुरागं जनाे याित पराेे गुणकतनम् ।
ENMSS@1498@2न बयित च सवािन सेलणमुमम् ॥ १४९८॥
ENMSS@1499@1अनुरागवती संया दवसतपुरःसरः ।
ENMSS@1499@2अहाे दैवगिता तथाप न समागमः ॥ १४९९॥
ENMSS@1500@1अनुरागवतमप लाेचनयाेदधतं वपुः सखमतापकरम् ।
ENMSS@1500@2िनरकासयवमपेतवसं वयदालयादपरदगणका ॥ १५००॥
ENMSS@1501@1अनुरागवितना तव वरहेणाेेण सा गृहीता ।
ENMSS@1501@2िपुररपुणेव गाैर वरतनुरधावशेव ॥ १५०१॥
ENMSS@1502@1अनुरागादभसरताे लतजलधेः कलाधनाथय ।
ENMSS@1502@2रजनीमुखचुबनतः शथलतमलकं कलमाकलये ॥ १५०२॥
ENMSS@1503@1अनुरागाे वृथा ीषु ीषु गवाे वृथा तथा ।
ENMSS@1503@2पॄयाेऽहम् सवदा या ममैषा सवदाया ॥ १५०३॥
ENMSS@1504@1अनुपमदं कूप छछय कं न ते ।
ENMSS@1504@2सागवमाागपाताेऽयं यपािततः ॥ १५०४॥
ENMSS@1505@1अनुपेण संसग ाय सवाेऽप माेदते ।
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ENMSS@1505@2दनं तेजाेिनधयद् रिं दाेषाकरतथा ॥ १५०५॥
ENMSS@1506@1अनुलेपनािन कुसमायबलाः कृतमयवः पितषु दपशखाः ।
ENMSS@1506@2समयेन तेन चरसमनाे- भवबाेधनं सममबाेधषत ॥ १५०६॥
ENMSS@1507@1अनुलाेमेन बलनं ितलाेमेन दजुनम् ।
ENMSS@1507@2अातयबलं शुं वनयेन बलेन वा ॥ १५०७॥
ENMSS@1508@1अनुवनं वनराजवधूमुखे बहलरागजवाधरचाण ।
ENMSS@1508@2वकचबाणदलावलयाेऽधकं चरे चरेणवमाः ॥ १५०८॥
ENMSS@1509@1अनुवनमनुयातं बापवार यजतं मुदतकमलदामाममालाे
रामम् ।
ENMSS@1509@2दनमप रवराेचतापमतः पेदे रजिनरप च ताराबापबदनू्
बभार
॥ १५०९॥
ENMSS@1510@1अनुवनमनुशैलं तामनालाे सीतां ितदनमितदनं वीय रामं
वरामम् ।
ENMSS@1510@2गररशिनमयाेऽयं यतदा न धाभूत् ितरप न वदणा साप
सवसहैव ।
ENMSS@1511@1अनुवादयता वां नृयस यवय सरेरः साात् ।
ENMSS@1511@2प तेऽजवतदस कलापन् परं धयः ॥ १५११॥
ENMSS@1512@1अनुवेलं िनहयते यय सधाेरवाेमाः ।
ENMSS@1512@2तं मय यं काेऽप वपाे भूभृदुरेत् ॥ १५१२॥
ENMSS@1513@1अनुशयवयेवाेा ाेयपितका न भेदताे बभः ।
ENMSS@1513@2परदेशादागछत्- पितकाप यथा मुदतैव ॥ १५१३॥
ENMSS@1514@1अनुशास धमेण यवहारेण संथया ।
ENMSS@1514@2यायेन च चतथेन चतरतां महीं जयेत् ॥ १५१४॥
ENMSS@1515@1अनुशीलतकुवाटकायां जघनालंकृतपीतशाटकायाम् ।
ENMSS@1515@2मुरलकलकूजते रतायां मम चेताेऽत कदबदेवतायाम् ॥ १५१५॥
ENMSS@1516@1अनुशाेचनमतवचारमना वगतय मृतय च यः कुते ।
ENMSS@1516@2स गते सलले तनुते वरणं भुजगय गतय गितं पित ॥
१५१६॥
ENMSS@1517@1अनुानेन रहतां पाठमाेण केवलम् ।
ENMSS@1517@2रययेव या लाेकं कं तया शकवया ॥ १५१७॥
ENMSS@1518@1अनुतं त यद् देवैऋ षभयदनुतम् ।
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ENMSS@1518@2नानुेयं मनुयैत तदंु कम अाचरेत् ॥ १५१८॥
ENMSS@1519@1अनुतेषु कायेषु याे गुं न काशयेत् ।
ENMSS@1519@2स त लभते सं जलमये कपयथा ॥ १५१९॥
ENMSS@1520@1अनुसरित करकपाेलं मरः वणेन ताडमानाेऽप ।
ENMSS@1520@2गणयित न ितरकारं दानाधवलाेचनाे नीचः ॥ १५२०॥
ENMSS@1521@1अनुसर सरतीरं वैरं कम सहाना कितपयपयःपाणम् मािनन्
समाचर चातक ।
ENMSS@1521@2लयपवनैरतं नीतः पुरातनवारदाे यदयमदयं कलाजालं
वमुित नूतनः ॥ १५२१॥
ENMSS@1522@1अनूढा मदरे यय रजः ााेित कयका ।
ENMSS@1522@2पतत पतरतय वगथा अप तैगुणैः ॥ १५२२॥
ENMSS@1523@1अनूनवेगादयमतीयछायातरादव लमानः ।
ENMSS@1523@2खराेतुैवीर तरमते रजाेभरनां पितमावृणाेित ॥ १५२३॥
ENMSS@1523A@1अजुवमसावं कापयं चलचता ।
ENMSS@1523A@2पुंसां मेषु ये दाेषाते वेयास गुणाः ृताः ॥
ENMSS@1524@1अनृतं च समुकषे राजगाम च पैशनम् ।
ENMSS@1524@2गुराेालकिनबधः समािन हयया ॥ १५२४॥
ENMSS@1525@1अनृतं चाटवाद धनयाेगाे महानयम् ।
ENMSS@1525@2सयं वैदुयमयेष याेगाे दारकारकः ॥ १५२५॥
ENMSS@1526@1अनृतं सयमयाः सयं चाप तथानृतम् ।
ENMSS@1526@2इित याताः कथं वीर संरयाः पुषैरह ॥ १५२६॥
ENMSS@1527@1अनृतं साहसं माया मूखवमितलधता ।
ENMSS@1527@2अशाैचवं िनदयवं ीणां दाेषाः वभावजाः ॥ १५२७॥
ENMSS@1528@1अनृतपटता ाैये चं सतामवमािनता मितरवनये धमे शाठ ं
गुवप वनम् ।
ENMSS@1528@2ललतमधुरा वाये पराेवभाषणी कलयुगमहाराजयैताः
फुरत वभूतयः ॥ १५२८॥
ENMSS@1529@1अतमनृतमेततधासूितरदिुनयतमयमनायाे िनगतः कालकूटात्
।
ENMSS@1529@2दयदहनदा दाणा चायथेयं वद सख मधुरवे माेहशः
कुताेऽय ॥ १५२९॥
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ENMSS@1530@1अनृते धमभे च न शूषित चाये ।
ENMSS@1530@2न यं न हतं वायं सरेवेित िनदताः ॥ १५३०॥
ENMSS@1531@1अनेकगितचितं ववधजाितभेदाकुलं समेय तनुमणः
चुरचचेाेतः ।
ENMSS@1531@2पुराजतवचकमफलभुवचां तनुं गृ नटवत् सदा
मित जराणे ॥ १५३१॥
ENMSS@1532@1अनेकचम ेयाे भवित मणाम् ।
ENMSS@1532@2अनवथतचवात् कये तैः समुपेयते ॥ १५३२॥
ENMSS@1533@1अनेकजसंभूतं पापं पुंसां णयित ।
ENMSS@1533@2ानमाेण गायां सः पुयय भाजनम् ॥ १५३३॥
ENMSS@1534@1अनेकजीवघाताेथं ेछाेछं मलावलम् ।
ENMSS@1534@2मलापािनं कं शाैचं लहताे मधु ॥ १५३४॥
ENMSS@1535@1अनेकदाेषदुय काययैकाे महान् गुणः ।
ENMSS@1535@2याे यथा वतययेनं तं तथैवानुवतते ॥ १५३५॥
ENMSS@1536@1अनेकदाेषदुय मधुनाेऽपातदाेषताम् ।
ENMSS@1536@2याे ूते तसासः साेऽसयाबुधरतधीः ॥ १५३६॥
ENMSS@1537@1अनेकधेित गुणेन चेतसा ववय मयावमलं सदषूणम् ।
ENMSS@1537@2वमुय जैनेमतं सखावहं भजत भया भवदःुखभीरवः
॥ १५३७॥
ENMSS@1538@1अनेकपयायगुणैपेतं वलाेते येन समततवम् ।
ENMSS@1538@2तदयािनयभेदभं ानं जनेैगदतं हताय ॥ १५३८॥
ENMSS@1539@1अनेकभवसंचता इह ह कमणा िनमताः
यायवयाेगसंगमवपसंपयः ।
ENMSS@1539@2भवत सकलावमा गितषु सवदा देहनां जरामरणवीचके जननसागरे
मताम् ॥ १५३९॥
ENMSS@1540@1अनेकमलसंभवे कृमकुलैः सदा संकुले वचबवेदने बुधविनदते
दःुसहे ।
ENMSS@1540@2मयमनारतं यसनसंकटे देहवान् पुराजतवशाे भवे भवित
भामनीगभके ॥ १५४०॥
ENMSS@1541@1अनेकमुखपापाा छसंदशतामः ।
ENMSS@1541@2कबुरकृितः कत् कापेयकलहाेचतः ॥ १५४१॥
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ENMSS@1541A@1अनेकयुवजयी संधानंयय गछित ।
ENMSS@1541A@2ततापेन तयाश वशं गछत वषः ॥
ENMSS@1542@1अनेकरायातरतम् अितं न युयते ।
ENMSS@1542@2अतगतामशयम् अतःशयं ह न मम् ॥ १५४२॥
ENMSS@1544@1अनेकवणपदतां वावुदव बती ।
ENMSS@1544@2अातेषु सदा सारसषु यात् फुरणुा ॥ १५४४॥
ENMSS@1545@1अनेकवनरपूण वे दाेदकयायतररयम् ।
ENMSS@1545@2अलनीयं गुतीथमेकं सभासमुं शरसा नमाम ॥ १५४५॥
ENMSS@1546@1अनेकशां ब वेदतयम् अप कालाे बहव वाः ।
ENMSS@1546@2यत् सारभूतं तदपुासतयं हंसाे यथा ीरमवाबुमयात् ॥ १५४६॥
ENMSS@1547@1अनेकसंशयाेछेद पराेाथय दशकम् ।
ENMSS@1547@2सवय लाेचनं शां यय नायध एव सः ॥ १५४७॥
ENMSS@1548@1अनेकसषरं कातं वाद ीमुखपजम् ।
ENMSS@1548@2पय काते वनयाते नेुितमनाेरमम् ॥ १५४८॥
ENMSS@1549@1अनेकसषरं वां कातं च ऋषसंतम् ।
ENMSS@1549@2चणा च सदारायं याे जानाित स पडतः ॥ १५४९॥
ENMSS@1550@1अनेके फणनः सत भेकबणतपराः ।
ENMSS@1550@2एक एव ह शेषाेऽयं धरणीधरणमः ॥ १५५०॥
ENMSS@1551@1अनेकैनायकगुणैः सहतः सख मे पितः ।
ENMSS@1551@2स एव यद जारः यात् सफलं जीवतं भवेत् ॥ १५५१॥
ENMSS@1552@1अनेन कयाण मृणालकाेमलं तेन गां लपययकारणम् ।
ENMSS@1552@2सादमाकाित यतवाेसकः स कं वया दासजनः साते ॥
१५५२॥
ENMSS@1553@1अनेन कयाप कुलाु रेण पृय गाेषु सखं ममैवम् ।
ENMSS@1553@2कां िनवृितं चेतस तय कुयाद् ययायमात् कृितनः ढः
॥ १५५३॥
ENMSS@1554@1अनेन कं न पयां मांसय परवजनम् ।
ENMSS@1554@2यपाटतं तृणेनाप वमं परदयूते ॥ १५५४॥
ENMSS@1555@1अनेन कुयसंिनवेश- संलयमाणेन कुचयेन उता
याैवनवारणेन वापीव तव तरतास ॥
ENMSS@1556@1अनेन तनुमया मुखरनूपुरारावणा नवाबुहकाेमलेन चरणेन
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संभावतः ।
ENMSS@1556@2अशाेक यद स एव कुसमैन संपयसे वृथा वहस दाेहदं
ललतकामसाधारणम् ॥ १५५६॥
ENMSS@1557@1अनेन तव पुय सय वनातरे ।
ENMSS@1557@2शखामा हतेन खेन िनहतं शरः ॥ १५५७॥
ENMSS@1558@1अनेन वं वपेण पुपबाणै पभः ।
ENMSS@1558@2माेहयन् पुषान् ी कु सृं सनातनीम् ॥ १५५८॥
ENMSS@1559@1अनेन धमः सवशेषम मे िवगसारः ितभाित भाविन ।
ENMSS@1559@2वया मनाेिनवषयाथकामया यदेक एव ितगृ सेयते ॥ १५५९॥
ENMSS@1560@1अनेन पुषाे देहान् उपादे वमुित ।
ENMSS@1560@2हष शाेकं भयं दःुखं सखं चानेन वदित ॥ १५६०॥
ENMSS@1561@1अनेन भवित ेाे मुयते च सभासदः ।
ENMSS@1561@2कतारमेनाे गछे िनाे य ह िनते ॥ १५६१॥
ENMSS@1562@1अनेन मयदेहेन याेकयशमदम् ।
ENMSS@1562@2वचय तदनुेयं हेयं कम तताेऽयथा ॥ १५६२॥
ENMSS@1563@1अनेन यूना सह पाथवेन राे कन् मनसाे चते ।
ENMSS@1563@2सातरािनलकपतास वहतमुानपरंपरास ॥ १५६३॥
ENMSS@1564@1अनेन याेगराजेन धूपताबरभूषणः ।
ENMSS@1564@2धूपताभुवनं मनुजः कुते वशम् ॥ १५६४॥
ENMSS@1565@1अनेन याेगेन ववृतेजा िनजां परै पदवीमयछन् ।
ENMSS@1565@2समाचराचारमुपाशाे जपाेपवासाभषवैमुनीनाम् ॥ १५६५॥
ENMSS@1566@1अनेन राे भवुखेन तषारभानाेतलया जतय ।
ENMSS@1566@2ऊनय नूनं परपूरणाय ताराः फुरत ितमानखडाः ॥ १५६६॥
ENMSS@1567@1अनेन वीतरागेण बुेनेवाधरेण ते ।
ENMSS@1567@2दिूत िनयाजमायाता सववतषु शूयता ॥ १५६७॥
ENMSS@1568@1अनेन सवाथकृताथता कृता ताथनाै कामगवीसरमाै ।
ENMSS@1568@2मथःपयःसेचनपवाशनैः दाय दानयसनं समातम् ॥ १५६८॥
ENMSS@1569@1अनेन साध तव याैवनेन काेटं परामछदरुाेऽयराेहत् ।
ENMSS@1569@2ेमाप तव वय वासवय गुणाेऽप चापे समनःशरय ॥
१५६९॥
ENMSS@1570@1अनेन साध वहराबुराशेतीरेषु तालवनममरेषु ।
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ENMSS@1570@2पातरानीतलवपुपैरपाकृतवेदलवा मः ॥ १५७०॥
ENMSS@1571@1अनेन सयित ेतमायेष परामः ।
ENMSS@1571@2एवं ावा चरेत सफलातय बुयः ॥ १५७१॥
ENMSS@1572@1अनेनैव कारेण याे ीवाताः शभाः ।
ENMSS@1572@2ललाटे युगलावताै चाकाै शभकारकाै ॥ १५७२॥
ENMSS@1573@1अनैये तृषा भाया पथ ेे िधा कृषः ।
ENMSS@1573@2लबकः साणैव पानथा असंकृताः ॥ १५७३॥
ENMSS@1574@1अनाैचयाते नायद् रसभय कारणम् ।
ENMSS@1574@2साैचयबधत रसयाेपिनषत् परा ॥ १५७४॥
ENMSS@1575@1अनाैचयेन कयास पुरीषु च या रितः ।
ENMSS@1575@2स कामाे ह तीाणाम् अरषगपूवजः ॥ १५७५॥
ENMSS@1576@1अतःकटरप लघुरप सृं यः पुमान् न संयजित ।
ENMSS@1576@2स भवित साे वः सषप इव सवलाेकय ॥ १५७६॥
ENMSS@1577@1अतःकट सदा ेम मानुषं परलयते ।
ENMSS@1577@2हताशान् न कराेयान् दैवेमैव केवलम् ॥ १५७७॥
ENMSS@1578@1अतःकपालववरे जामाकु चापयेत् ।
ENMSS@1578@2ूमयरमृतं पबेत् खेचरमुया ॥ १५७८॥
ENMSS@1579@1अतःकरणतवय दपयाेः ेहसंयात् ।
ENMSS@1579@2अानदथरेकाेऽयम् अपयमित कयते ॥ १५७९॥
ENMSS@1580@1अतःकरणवकारं गुपरजनसंकटेऽप कुलटानाम् ।
ENMSS@1580@2जानत तदभयुा ूभापामधुरेन ॥ १५८०॥
ENMSS@1581@1अतःकरणशूयाेऽप तृणपूलकपूषः सकृतः ेपितना समथाे
मृगवारने ॥
ENMSS@1582@1अतः कंचत् कंचन् मुानामहह वमं वहस ।
ENMSS@1582@2दरूाशयस पुनः ाराेारं जडाधीशः ॥ १५८२॥
ENMSS@1583@1अतः कुटलतां बछः स खल िनुरः ।
ENMSS@1583@2ंकराेित यदा ाततदैव ब गयताम् ॥ १५८३॥
ENMSS@1584@1अतःकूजददुारकठमसकृुेित लाेलेणं ायः
ेरकपाेलमूलममृतयद बबाधरम् ।
ENMSS@1584@2अाधूताु लपवामलमयानिततूलतं पीतं येन मुखं
वदयमबले साेऽहं ह धयाे युवा ॥ १५८४॥
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ENMSS@1584A@1अतः केचन केचनाप ह दले केचत् तथा पवे मूले केचन
केचन
वच फले पुपे च केऽप माः ।
ENMSS@1584A@2साैरयं िनतरां बभयवकलः ीखडषडकृतः सवाे
सरभन काेऽप दशे मुा भवतं चत् ॥
ENMSS@1585@1अतःकाेपकषायतेऽप दये साधाेरसेतैभायेव बहः
यास वचनायावभवयथतः ।
ENMSS@1585@2मयेऽयतकरालवाडवशखाशाेषेऽप वारांिनधेः काेलाः कटभवत
सततं मुाफलाेारणः ॥ १५८५॥
ENMSS@1587@1अतःूराः साैयमुखा अगाधदयाः यः ।
ENMSS@1587@2अतवषा बहःसाैया भया वषकृता इव ॥ १५८७॥
ENMSS@1588@1अतः ाेधाेहानवलनभवशखाकारजावलढ- ाैढाडभाडः
पृथुभुवनगुहागभगीरनादः ।
ENMSS@1588@2यपारमूितमुरजदवत वः सभामडलभः
कुवधूमधूमवजिनचतमव याेम राेमछटानाम् ॥ १५८८॥
ENMSS@1589@1अतःखेदमवाेहन् यदिनशं राकराे घूणते य यानमवाथताे
न कनकाेणीधरः यदते ।
ENMSS@1589@2जाने दानवलासदानरभसं शाैय च ते शुवान् एकाे
मथवघनातदपराहतीः शते ॥ १५८९॥
ENMSS@1590@1अतःपुरचरैः साध याे न मं समाचरेत् ।
ENMSS@1590@2न कलैन रेय स भवेद् राजवभः ॥ १५९०॥
ENMSS@1591@1अतःपुरधनायैवैरदतूैिनराकृतैः ।
ENMSS@1591@2संसग न जेद् राजम् वना पाथवशासनात् ॥ १५९१॥
ENMSS@1592@1अतःपुराणां वहतयवथः पदे पदेऽहं खलतािन रन् ।
ENMSS@1592@2जरातरः संित दडनीया सव नृपयानुकराेम वृम् ॥ १५९२॥
ENMSS@1593@1अतःपुरयस रणेषु सतीयस वं पाैरं जनं तव सदा रमणीयते
ीः ।
ENMSS@1593@2ः याभरमृतुितदशम- संचारम भुव संचरस
तीश ॥ १५९३॥
ENMSS@1594@1अतःपुरे पतृतयं मातृतयं महानसे ।
ENMSS@1594@2गाेषु चासमं दात् वयमेव कृषं जेत् ॥ १५९४॥
ENMSS@1595@1अतःकाशमछतः सदस ववेचतम् ।
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ENMSS@1595@2ेहं सूदपेऽन् वधयत सबुयः ॥ १५९५॥
ENMSS@1596@1अतःतमसैकतदमान- मूलय चपकतराेः  वकासचता
।
ENMSS@1596@2ायाे भवयनुचतथितदेशभाजां ेयः वजीवपरपालनमामेव
॥ १५९६॥
ENMSS@1597@1अतः वय युवचमुराेऽबलानां येन मेण बत लाेडयते मनीषन्
।
ENMSS@1597@2अाय तं ह िनयमं तत उयेते एताै कुचाै सपद हत
वदणमयात्
॥ १५९७॥
ENMSS@1598@1अतःशररपरशाेषमुदयतः कटतितभरमवाेमतः ।
ENMSS@1598@2छायावयाेगमलना यसने िनमा वृाः मशानमुपगतमव वृाः
॥ १५९८॥
ENMSS@1599@1अतःसंताेषचानां संपदत पदे पदे ।
ENMSS@1599@2अतमलनचानां सखं वेऽप दलुभम् ॥ १५९९॥
ENMSS@1600@1अतःसंताेषवापैः थगयित न शताभराकणयय्
अे नानतराेमा रचयित पुलकेणमानदकदाम् ।
ENMSS@1600@2न ाेणीभभीः कलयित च शरःकपनं त वः
वेतय कतीः कथमुरगपितः ीितमावकराेित ॥ १६००॥
ENMSS@1601@1अतःसमुथवरहानलतीताप- संतापता करपुव मु शाेकम्
।
ENMSS@1601@2धाा वहतलखतािन ललाटपे काे वाराण परमाजयतं
समथः
॥ १६०१॥
ENMSS@1602@1अतः समेयाप बहः याित पृा वधे ववगूहनािन ।
ENMSS@1602@2दवाधरं राेदित शकमेव सैवं वलासैतपसायलया ॥ १६०२॥
ENMSS@1603@1अतःसारवहीनानां सहायः कं करयित ।
ENMSS@1603@2मलयेऽप थताे वेणुवेणुरेव न चदनः ॥ १६०३॥
ENMSS@1604@1अतःसारवहीनानाम् उपदेशाे न जायते ।
ENMSS@1604@2मलयाचलसंसगान् न वेणुदनायते ॥ १६०४॥
ENMSS@1605@1अतःसारैरकुटलैसधैः सपरतैः ।
ENMSS@1605@2मभधायते रायं सतैरव मदरम् ॥ १६०५॥
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ENMSS@1606@1अतःसाराेऽप िनयाित नूनमथतया सह ।
ENMSS@1606@2अयथा तदवथय महमा केन देहनाम् ॥ १६०६॥
ENMSS@1607@1अतःथसरतारा भलाषमप गाेपयत् ।
ENMSS@1607@2अयाेयं मथुनं वे नेे ैव चले ॥ १६०७॥
ENMSS@1608@1अतःथेनावेन सवृेनाितचाणा ।
ENMSS@1608@2अतभेन संां माैकेनाप बधनम् ॥ १६०८॥
ENMSS@1609@1अतःवीकृतजावीजलमितवछदरांकुर-
ेणीशाेणभुजनायकफणाचाेसपवम् ।
ENMSS@1609@2भूयादयुदयाय माेनगरथानभाजामतः
यूहशमैकपूणकलशायं शराे धूजटेः ॥ १६०९॥
ENMSS@1610@1अतकः पयवथाता जनः संततापदः ।
ENMSS@1610@2इित याये भवे भयाे मुाते जनः ॥ १६१०॥
ENMSS@1611@1अतकः शमनाे मृयुः पातालं वडवामुखम् ।
ENMSS@1611@2रधारा वषं सपाे विरयेकतः यः ॥ १६११॥
ENMSS@1612@1अतकाय ददता वया या- कायकानलताितहम् ।
ENMSS@1612@2दयते बत मदयजीवनं दणािनल कुताे न दणा ॥ १६१२॥
ENMSS@1613@1अतकाले च मामेव रुा कलेवरम् ।
ENMSS@1613@2यः याित स मावं याित नाय संशयः ॥ १६१३॥
ENMSS@1614@1अतकाले ह भूतािन मुतीित पुराुितः ।
ENMSS@1614@2राैवं कुवता लाेके या सा ुितः कृता ॥ १६१४॥
ENMSS@1615@1अतकाेऽप ह जतूनाम् अतकालमपेते ।
ENMSS@1615@2न कालिनयमः कद् उमणय वते ॥ १६१५॥
ENMSS@1616@1अतरं कयदायात सताे रघुकरातयाेः ।
ENMSS@1616@2अतरं तावदायात सताे रघुकरातयाेः ॥ १६१६॥
ENMSS@1617@1अतरमनय ारकुलदैवतम् ।
ENMSS@1617@2अकराेित तव सा वलासमयं वयः ॥ १६१७॥
ENMSS@1618@1अतरा ह ये राः परवादायनः शठाः ।
ENMSS@1618@2भृया भवत ायेण तेयाे रेदमाः जाः ॥ १६१८॥
ENMSS@1619@1अतरायितमराेपशातये शातपावनमचयवैभवम् ।
ENMSS@1619@2तं नरं वपुष कुरं मुखे महे कमप तदलं महः ॥ १६१९॥
ENMSS@1620@1अतगतमलाे दुतीथानशतैरप ।
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ENMSS@1620@2न शयित यथा भाडं सराया दाहतं च सत् ॥ १६२०॥
ENMSS@1621@1अतगता मदनविशखावल या सा बायते कमह चदनपलेपैः
।
ENMSS@1621@2यकुकारपचनाेपर पलेपतापाय केवलमसाै न च तापशायै
॥ १६२१॥
ENMSS@1622@1अतगतैगुणैः कं ा अप य साणाे वरलाः ।
ENMSS@1622@2स गुणाे गीतेयदसाै वनेचरं हरणमप हरित ॥ १६२२॥
ENMSS@1623@1अतगताे यद हरतपसा ततः कं नातगताे यद हरतपसा
ततः कम् ।
ENMSS@1623@2अतबहयद हरतपसा ततः कं नातबहयद हरतपसा ततः
कम्
॥ १६२३॥
ENMSS@1624@1अतगाढं चहीनं वशालं मये थूलं थूलधारािततीणम् ।
ENMSS@1624@2राेवछेदनाथ महातं कृवा खं देवराजाेितः
॥ १६२४॥
ENMSS@1625@1अतगूढानथान् अययतः सादरहतय ।
ENMSS@1625@2संदभय नदय च न रसः ीयै रसानाम् ॥ १६२५॥
ENMSS@1626@1अतगृहं नयित वधतराेमहष पशेन सीकरणगभमुखीः
कराेित ।
ENMSS@1626@2कंचाधरणवतीः कुते पुरीः कं वभः कमुत हैमन एष
वातः ॥ १६२६॥
ENMSS@1627@1अतगृहे कृणमवेय चाैरं बा कवाटं जननीं गतैका ।
ENMSS@1627@2उलूखले दामिनबमेनं ताप ा तमता बभूव ॥ १६२७॥
ENMSS@1628@1अतजलावारतमूित याताे बालापरवसखाय पयुः ।
ENMSS@1628@2वाय वैमयमपां बभूव यथः सादाे ह जलाशयानाम् ॥
१६२८॥
ENMSS@1629@1अतदधानाप कठाेरभावं वछुितः सा िनजमाधुरभः ।
ENMSS@1629@2भुा रसं वादुवदां तनाेित गुणाेपगूढा सतशक रेव ॥ १६२९॥
ENMSS@1630@1अतदुः मायुः सवानथकरः कल ।
ENMSS@1630@2शकुिनः शकटार ाताव भूपते ॥ १६३०॥
ENMSS@1631@1अतधृतगुणैरेव परेषां थीयते द ।
ENMSS@1631@2अथ समथययेनं समं कुसमजः ॥ १६३१॥
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ENMSS@1632@1अतनाडिनयमतमतरं वाते शातणयिन
समुीलदानदसाम् ।
ENMSS@1632@2ययाेितजत यमनः पलालाटने- याजयकृतमव
जगाप चाधमाैलेः ॥ १६३२॥
ENMSS@1633@1अतिनदमानेन शहीनेन शुषु ।
ENMSS@1633@2संतितः यते येन िनं धय जीवतम् ॥ १६३३॥
ENMSS@1634@1अतिनबगुमयुपरंपराभराेचतं कमप वुमश वयाः ।
ENMSS@1634@2अंकुितचलकुचमडलायातयाः राम मुरधवलाेकतािन
॥ १६३४॥
ENMSS@1635@1अतबलायहममुय मृगाधपय वाचा िनग कथम लघूकराेम
।
ENMSS@1635@2जानत कं न करजतकुकुा- दामुमाैकमयािन दगतराण
॥ १६३५॥
ENMSS@1636@1अतभाविनगूधेयं वाे कृितपेशला ।
ENMSS@1636@2वकारानभेया वषदधेव वाणी ॥ १६३६॥
ENMSS@1637@1अतभूताे िनवसित जडे जडः शशरमहस हरण इव ।
ENMSS@1637@2अजडे शशीव तपने स त वाेऽप िनःसरित ॥ १६३७॥
ENMSS@1638@1अतभूय भाेः ायाे वशेषः सवथा बुधैः ।
ENMSS@1638@2काे ह नाम न कुवीत केवलाेदरपूरणम् ॥ १६३८॥
ENMSS@1639@1अतमकरेणवः कलभकयाणकदाु रैः सामाेदाः परतः
ममहषासाेसचयः ।
ENMSS@1639@2संमाेदं जनयत शैलसरतः सछायकछथल- सीमानाे
जलसेकशीतलशलािनाणराेहणाः ॥ १६३९॥
ENMSS@1640@1अतमयुवभदघरसताेतूकठयथैराुातटनीषु
काेकमथुनैयावशीथं मथः ।
ENMSS@1640@2शीताेागरजबुकाैघमुखरामाेपकठथलाः कृ ेणाेपरमत
पाथगृहणीचतायता रायः ॥ १६४०॥
ENMSS@1641@1अतमलनदेहेन बहराादकारणा ।
ENMSS@1641@2महाकालफलेनेव कः खलेन न वतः ॥ १६४१॥
ENMSS@1642@1अतमलनसंसगा तवानप दुयित ।
ENMSS@1642@2यःसंिनकषेण कणाेऽभूत् कुटलायः ॥ १६४२॥
ENMSS@1643@1अतमलमसे वे चले कणातसपण तया नेयुगे े दजुने
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च कुतः सखम् ॥
ENMSS@1644@1अतमाररसाा गुगुणबानुकूलतां धे ।
ENMSS@1644@2िनुरबााकारा ितरव पितसंिनधाै नया ॥ १६४४॥
ENMSS@1645@1अतमाेहनमाैलघूणनचलदारवंशनः
ताकषणिहषणमहामः कुरशाम् ।
ENMSS@1645@2यानवदयूमानदवषवुारदःुखापदां ंशः
कंसरपाेवलाेपयत वाेऽेयांस वंशीरवः ॥ १६४५॥
ENMSS@1646@1अतये सततं लथयगणतातानेव
पाथाेधरैराानापतततरवलयैराल गृसाै ।
ENMSS@1646@2यं माैकरतां जलकणासंापययबुधः ायाेऽयेन कृतादराे
लघुरप ााेऽयते वामभः ॥ १६४६॥
ENMSS@1647@1अतलनभुजंगमं गृहमवातःथाेसंहं वनं
ाहाकणमवाभरामकमलछायासनाथं सरः ।
ENMSS@1647@2कालेनायजनापवादपशनैः ैरनायैः तं दःुखेन वगाते
सचकतं राां मनः सामयम् ॥ १६४७॥
ENMSS@1648@1अतलनय दःुखाेराेामं वलयतः ।
ENMSS@1648@2उपीड इव धूमय माेहः ागावृणाेित माम् ॥ १६४८॥
ENMSS@1649@1अतवसित माजार शनी वा राजवेमिन ।
ENMSS@1649@2बहबाेऽप मातततः कं लघुतां गतः ॥ १६४९॥
ENMSS@1650@1अतवहस कषायं बााकारेण मधुरतां यास ।
ENMSS@1650@2सहकार मायवटपन् युं लाेकैबहनीतः ॥ १६५०॥
ENMSS@1651@1अतबहजगतीरसभाववान् याे नतययखलदेहभृतां कुलािन
।
ENMSS@1651@2ेमं ददात भगवान् परमाददेवः ारनाटकमहाकवराजा
॥ १६५१॥
ENMSS@1652@1अतवाणं मयमानः खलाेऽयं पाैराेभायं सूमुास धे ।
ENMSS@1652@2सवानदयके कामनीनाम् ईम मागयेष वै बरालः ॥ १६५२॥
ENMSS@1653@1अतवशित माजार शनी वा राजवेमिन ।
ENMSS@1653@2बहःथय गजेय कमथः परहीयते ॥ १६५३॥
ENMSS@1654@1अतवषमया ेता बहैव मनाेरमाः ।
ENMSS@1654@2गुाफलसमाकारा याेषतः केन िनमताः ॥ १६५४॥
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ENMSS@1655@1अतवणाेलाेक िनवसित फणनामीरे साेऽप शेते सधाेः
साेऽयेकदेशे
तमप चुलकयां कुयाेिनकार ।
ENMSS@1655@2धे खाेतललामयमप नभस ीनृसंहती वकतेः
कणनीलाेपलमदमप च ेणीयं वभाित ॥ १६५५॥
ENMSS@1656@1अतहते शशिन सैव कुमुती मे ं न नदयित
संरणीयशाेभा ।
ENMSS@1656@2इवासजिनतायबलाजनेन दःुखािन नूनमितमादुहािन ॥
१६५६॥
ENMSS@1657@1अतछाण भूयंस कटका बहवाे बहः ।
ENMSS@1657@2कथं कमलनालय मा भूवन् भु रा गुणाः ॥ १६५७॥
ENMSS@1658@1अतछैरयमधगता दुयजा
दुवंशैरयासिनजकुलशभाेदक लाभाय न यात् ।
ENMSS@1658@2कं त ीसनजिनतायाेयसंघषवि-
वालामालाजटलवपुषामानां नाशनाय ॥ १६५८॥
ENMSS@1659@1अततव स वलनाे भीमा मकरा सवताे वकटाः ।
ENMSS@1659@2अथ बत वषमयमम् तदित िनषेयः कथं भवेजलधे ॥ १६५९॥
ENMSS@1660@1अततारं तरलततलाः ताेकमुपीडभाजः पाेषु थतपृषतः
कणधाराः मेण ।
ENMSS@1660@2चातं िनजगरमतः सयगासूयताे िनयाययाः कुवलयशाे
बापवारां वाहाः ॥ १६६०॥
ENMSS@1661@1अततमरनाशाय शादबाेधाे िनरथकः ।
ENMSS@1661@2न नयित तमाे नाम कृतया दपवातया ॥ १६६१॥
ENMSS@1662@1अततृणाेपतानां दावदाहमयं जगत् ।
ENMSS@1662@2भवयखलजतूनां यदततहः थतम् ॥ १६६२॥
ENMSS@1663@1अतकातकगतेदुवसृे जतां जहित दधितजाले ।
ENMSS@1663@2िनःसृततमरभारिनराेधाद् उसव रराज दगतः ॥ १६६३॥
ENMSS@1664@1अतेनाजुनतां दधाित नयनं मये तथा कृणतां ैयं
दधतामुना वरचतः कणेन ते वहः ।
ENMSS@1664@2तकणाजुनकृणवहवती साात् कुेतां यातास वदवािरेव
तण ेयः परं गयते ॥ १६६४॥
ENMSS@1665@1अतेषु रेमरे धीरा नते मयेषु रेमरे ।
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ENMSS@1665@2अतािं सखामादुःखमतरमतयाेः ॥ १६६५॥
ENMSS@1666@1अते सताेषदं वणुं रेत् हतारमापदाम् ।
ENMSS@1666@2शरतपगताे भीः सार गडवजम् ॥ १६६६॥
ENMSS@1667@1अताे नायजातय जतताे यते चत् ।
ENMSS@1667@2ाहंभावसीमाया यावतीं मुमामः ।
ENMSS@1667@3अायाण ह तावत काशािन भवत नः ॥ १६६७॥
ENMSS@1668@1अताे नात पपासायाः संताेषः परमं सखम् ।
ENMSS@1668@2तात् संताेषमेवेह धनं पयत पडताः ॥ १६६८॥
ENMSS@1669@1अयजाेऽप नरः पूयाे ययात वपुलं धनम् ।
ENMSS@1669@2अप कुले जाताे िनधनः परभूयते ॥ १६६९॥
ENMSS@1670@1अयजाेऽप यदा साी ववादे संजायते ।
ENMSS@1670@2न त युयते दयं कं पुनवनदेवताः ॥ १६७०॥
ENMSS@1671@1अयावथागताेऽप महान् वगुणाहाित न शतया ।
ENMSS@1671@2न ेतभावमुझित शः शखभुमुाेऽप ॥ १६७१॥
ENMSS@1672@1अाेतबृहकपालनलकूरणकण-
ायेतभूरभूषणरवैराधाेषययबरम् ।
ENMSS@1672@2पीतछदतरकदमघनाभारघाेराेसद्
यालाेलतनभारभैरववपुदपाेतं धावित ॥ १६७२॥
ENMSS@1673@1अाकपचलपयाेधरभरयावमेघछटा-
सृथामषगृगृगदाफालाेलूधजा ।
ENMSS@1673@2यादायाननमहासवकटं दरेूण तारापथात्
यसपुरंवृदरभसाेुादपुामित ॥ १६७३॥
ENMSS@1674@1अैः कपतमलितसराः ीहतराेपल- याेंसभृतः
पन सहसा पुडरकजः ।
ENMSS@1674@2एताः शाेणतपकुु मजुषः संभूय कातैः पबयथेहसराः
कपालचषकैः ीताः पशाचानाः ॥ १६७४॥
ENMSS@1675@1अैः वैरप संयताचरणाे मूछावरामणे
वाधीनणताशिनचताे राेमाेमं वमयन् ।
ENMSS@1675@2भानुलयजान् परभटान् संतजयन् िनुरं धयाे धाम
जययः पृथुरणते पताकायते ॥ १६७५॥
ENMSS@1676@1अदमूुयू बां िनजमप सहसा सूतमुय साे
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िनयाततवाजजकृतिननदाकणनुचेताः ।
ENMSS@1676@2संरारभमवटपशतैः ाेथयापनथान् अायाित
यालनागवरतमह जनाः सावधाना भवत ॥ १६७६॥
ENMSS@1677@1अधं तमेदय बाधते वां सराेजनें जगदेकसूम् ।
ENMSS@1677@2सधाचरम् परमं पवं कुव मं वसदेवपुम् ॥ १६७७॥
ENMSS@1678@1अधं दरतमप यया वहीनं वीयेरे वदित या च वरं
वमेकम् ।
ENMSS@1678@2नेे न नाप वस नाे विनतां स वे छाभरामसतदशनमयुवाच
॥ १६७८॥
ENMSS@1679@1अधं पितं ाय वलासनीनां कटाबाणा वफला भवत ।
ENMSS@1679@2तत् कुजादयशनैराणां न वारदाेषाः भवत रााै ॥ १६७९॥
ENMSS@1680@1अधः स एव ुतवजताे यः शठः स एवाथिनरथकाे यः ।
ENMSS@1680@2मृतः स एवात यशाे न यय धमे न धीयय स एव शाेयः ॥
१६८०॥
ENMSS@1681@1अधः यादधवेलायां बाधयमप चायेत् ।
ENMSS@1681@2कुयात् तृणमयं चापं शयीत मृगशायकाम् ॥ १६८१॥
ENMSS@1682@1 सावादभपायैत हयाछुं वशे थतम् ।
ENMSS@1682@2दया तन् न कया शरणागत इयुत ॥ १६८२॥
ENMSS@1683@1अधकं कुकं चैव कुां याधपीडतम् ।
ENMSS@1683@2अापतं च भतारं न यजेत् सा महासती ॥ १६८३॥
ENMSS@1684@1अधकः कुकैव ितनी राजकयका ।
ENMSS@1684@2याेऽययायतः साः संमुखे कमण थते ॥ १६८४॥
ENMSS@1685@1अधकः कुकैव राजकया च ितनी ।
ENMSS@1685@2अनयाेऽप नयं याित याव भजते नरम् ॥ १६८५॥
ENMSS@1686@1अधकः कुकैव राजकया च ितनी ।
ENMSS@1686@2सानुकूले जगाथे वपरतः सयुभवेत् ॥ १६८६॥
ENMSS@1687@1अधकारगरलं यताे जगन्- माेहकार भृशम िनयशः ।
ENMSS@1687@2उलं जठरमाेषधीपतेरनाभमभवत् ततः ये ॥ १६८७॥
ENMSS@1688@1अधकाराु राे जे ववृधे चावलबतम् ।
ENMSS@1688@2भीमेन रममाणाया हडबाया इवाजः ॥ १६८८॥
ENMSS@1689@1अधवमधसमये बधरवं बदरकाल अालय ।
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ENMSS@1689@2ीकेशवयाेः णयी परमेी नाभवातयः ॥ १६८९॥
ENMSS@1690@1अधये महानधाे वषयाधीकृतेणः ।
ENMSS@1690@2चषाधाे न जानाित वषयाधाे न केनचत् ॥ १६९०॥
ENMSS@1691@1अधय दपणेनेव हतेनेव हतुतेः ।
ENMSS@1691@2दःुखाभतः शाेकेन नेते न णाेित च ॥ १६९१॥
ENMSS@1692@1अधय पथा बधरय पथाः यः पथा वैवधकय पथाः ।
ENMSS@1692@2राः पथा ाणेनासमेय समेय त ाणयैव पथाः ॥
१६९२॥
ENMSS@1693@1अधय मे तववेकमहाधनय चाैरैवभाे बलभरयनामधेयैः
।
ENMSS@1693@2माेहाधकूपकुहरे विनपािततय देवेश देह कृपणय करावलबम्
॥ १६९३॥
ENMSS@1694@1अधा इव न पयत याेयायाेयं हताहतम् ।
ENMSS@1694@2पथा तेनैव गछत नीयते येन पाथवाः ॥ १६९४॥
ENMSS@1695@1अधा इव बधरा इव मूका इव माेहभाज इव ।
ENMSS@1695@2पव इवानभमते नृपतेिनवसत साधवः सदस ॥ १६९५॥
ENMSS@1696@1अधा वनैहीना मूका कवभझता ।
ENMSS@1696@2बधरा गायनैहीना सभा भवित भूभृताम् ॥ १६९६॥
ENMSS@1697@1अधीकराेम भुवनं बधरकराेम धीरं सचेतनमचेतनतां नयाम ।
ENMSS@1697@2कृयं न पयित न येन हतं णाेित धीमानधीतमप न
ितसंदधाित ॥ १६९७॥
ENMSS@1697A@1अधे तमस मामः पशभये यजामहे ।
ENMSS@1697A@2अहंसायाः पराे धमाे न भूताे न भवयित ॥
ENMSS@1698@1अदाेऽययाेपथाे दडधृगयाेपचरणीयः ।
ENMSS@1698@2राजवितहतैजनानुरागैभरित भूपः ॥ १६९८॥
ENMSS@1699@1अधाे मयािनवााित स नरः कटकैः सह ।
ENMSS@1699@2याे भाषतेऽथवैकयम् अयं सभां गतः ॥ १६९९॥
ENMSS@1700@1अधाे वा वधराे वाथ कुी वाययजाेऽप वा ।
ENMSS@1700@2परगृात तां कयां सलां याद् वदेशगः ॥ १७००॥
ENMSS@1701@1अधाे ह राजा भवित यत शाववजतः ।
ENMSS@1701@2अधः पयित चारेण शाहीनाे न पयित ॥ १७०१॥
ENMSS@1702@1अीनीरपीनतनतटलठनायासमदचाराानुासयताे
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वडनरवधूहारधभारान् ।
ENMSS@1702@2जतः संहलनां मुखकमलमलं केरलनां कपाेलं चुबताे वात
मदं मलयपरमला वायवाे दाणायाः ॥ १७०२॥
ENMSS@1703@1अं कंशकपुपपुसशं पाषाणजालैयुतं धूयं गधयुतं
च जालमखलं भा दतालयः ।
ENMSS@1703@2अायं दरूतरं न चाप लवणं न ूयते ितणी भयाणां
वचनं च नात ह सखे ताेजनं वणये ॥ १७०३॥
ENMSS@1704@1अं दादितथये या वगदं ह तत् ।
ENMSS@1704@2सकुटबाे दशं सुथाे दवंगतः ॥ १७०४॥
ENMSS@1705@1अं धायं वस वसमतीयुरेणाेरेण याकृयते परमकृपणाः
पामरा यदयम् ।
ENMSS@1705@2भूमः खं ाैहणगृहमयुरेणाेरेण यामाेते
वमलमतयाेऽयथरेणैव धाा ॥ १७०५॥
ENMSS@1706@1अं नायुदकं नात नात ताबूलचवणम् ।
ENMSS@1706@2मदरेषुमहाेसाहः शकचमय (?) ताडनम् ॥ १७०६॥
ENMSS@1707@1अं मुासवण वगुणरहताः वणपा सूपाः सामाेदाः शाकभेदाः
फलगुडमलताः पायसम् ॥। ।
ENMSS@1707@2यावाेयं तदायं दध कथनतरं नैकपावपूपाः भुयते
भूसराैधैमहित तव गृहे रामचय तृयै ॥ १७०७॥
ENMSS@1708@1अं वधाा वहतं मयानां जीवधारणम् ।
ENMSS@1708@2तदनाय मितमान् ाथये त कंचन ॥ १७०८॥
ENMSS@1709@1अं संाेय गायया सयं वतेित मतः ।
ENMSS@1709@2ऋतं वेित च सायं त परषेत् दणम् ॥ १७०९॥
ENMSS@1710@1अं ह ाणनां ाणा अातानां शरणं वहम् ।
ENMSS@1710@2धमाे वं नृणां ेय सताेऽवाग् बयताेऽरणम् ॥ १७१०॥
ENMSS@1711@1अजा भुव मयानां मजा वा कथंचन ।
ENMSS@1711@2सैषा भवित लाेकय िना सवय लाैकक ॥ १७११॥
ENMSS@1712@1अदाता भयाता कयादाता तथैव च ।
ENMSS@1712@2जिनता चाेपनेता च पैते पतरः ृताः ॥ १७१२॥
ENMSS@1713@1अदानं महादानं वादानं महरम् ।
ENMSS@1713@2अेन णका तृियावीवं त वया ॥ १७१३॥
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ENMSS@1714@1अदानात् परं दानं न भूतं न भवयित ।
ENMSS@1714@2अेन धायते सव जगदेतराचरम् ॥ १७१४॥
ENMSS@1715@1अदाहे हरेांसम् अबुदाहे च शाेणतम् ।
ENMSS@1715@2कामदाहे हरेेम् अिना राेगकारणी ॥ १७१५॥
ENMSS@1716@1अदाे जलदैव अातरय चकसकः ।
ENMSS@1716@2यते वगमायात वना येन भारत ॥ १७१६॥
ENMSS@1717@1अपानं वषाेद् वशेषेण महीपतेः ।
ENMSS@1717@2याेगेमाै तदायाै धमाा यबधनाः ॥ १७१७॥
ENMSS@1718@1अपानादभैव वालंकारभूषणैः ।
ENMSS@1718@2गधमायैवचै गुं त पूजयेत् ॥ १७१८॥
ENMSS@1719@1अपानािन जीयते य भा भताः ।
ENMSS@1719@2तेवाेदरे गभः कं नाम न वजीयते ॥ १७१९॥
ENMSS@1720@1अणाशे सीदत शररे प धातवः ।
ENMSS@1720@2अाहारात् सवभूतािन संभवत महीतले ॥ १७२०॥
ENMSS@1721@1अमूलं बलं पुंसां बलमूलं ह जीवनम् ।
ENMSS@1721@2ताद् येन संरेद् बलं च कुशलाे भषक् ॥ १७२१॥
ENMSS@1722@1अवसवणािन रािन ववधािन च ।
ENMSS@1722@2ाणेयाे नदतीरे ददाित ज सवरम् ॥ १७२२॥
ENMSS@1723@1अहीनाे दहेा ं महीन ऋवजः ।
ENMSS@1723@2यजमानं दानहीनाे नात यसमाे रपुः ॥ १७२३॥
ENMSS@1724@1अादगुणं पं पादगुणं पयः ।
ENMSS@1724@2पयसाेऽगुणं मांसं मांसादगुणं घृतम् ॥ १७२४॥
ENMSS@1725@1अादवग फलपुपमांस- मयादभः पूणमुखः सदैव ।
ENMSS@1725@2याृमााेऽभमताथसै मृाभाेयाय मुदे च काकः
॥ १७२५॥
ENMSS@1726@1अादवानवगाेमयािन न वा वधुवन् वदने सदैव ।
ENMSS@1726@2वामाेपसयाेऽयवलाेमानाे मनाेरथं पूरयते व ॥ १७२६॥
ENMSS@1727@1अादवापशतादभयः पूणाननाेऽभीफलदाेऽसाै ।
ENMSS@1727@2मादसै वणगादलाभे शताे ववाहादवधाै च काकः ॥
१७२७॥
ENMSS@1728@1अादे ूणहा मा अेन अभशंसित ।
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ENMSS@1728@2तेनः मुाे राजिन याचनृतसंकरे ॥ १७२८॥
ENMSS@1729@1अादे ूणहा मा पयाै भायापचारणी ।
ENMSS@1729@2गुराै शय याय तेनाे राजिन कबषम् ॥ १७२९॥
ENMSS@1730@1अावत भूतािन पजयादसंभवः ।
ENMSS@1730@2याद् भवित पजयाे यः कमसमुवः ॥ १७३०॥
ENMSS@1731@1अां च शं चायताे जीवः िततः ।
ENMSS@1731@2इयाण च बु तृययेन िनयशः ॥ १७३१॥
ENMSS@1732@1अाभावे मृयुः शालभरािन शालयाे वृा ।
ENMSS@1732@2वृतपसेित वद् अमृयवे तपरत ॥ १७३२॥
ENMSS@1733@1अाशने यात् परमाणुमाः शते शाेधयतं तपाेभः ।
ENMSS@1733@2मांसाशने पवतराजमााे नाे शते शाेधयतं महवात् ॥ १७३३॥
ENMSS@1734@1अेन धायते सव जगदेतराचरम् ।
ENMSS@1734@2अात् भवित ाणः यं नात संशयः ॥ १७३४॥
ENMSS@1735@1अे पाने च ताबूले फले पुपे वभूषणे ।
ENMSS@1735@2वे वलेपने धूपे शयायामासनेषु च ॥ १७३५॥
ENMSS@1736@1अयं काननमाश गछ तरसा वयं फलं भु रे धयं
धाम वभाित ते न ह तथा पुयं जघयं कु ।
ENMSS@1736@2एतकरशाव मा ज वने जपाम तयं वचाे जानायेव
करदपदलनाे िनाित पाननः ॥ १७३६॥
ENMSS@1737@1अयं मनुयं दयेन कृवा अयं तताे भरायत ।
ENMSS@1737@2अय मुत मदसेकम् अयं शररेण च कामयते ॥ १७३७॥
ENMSS@1738@1अयः कः ारवाधे वमव िनयमताे वानरैवा नरैवा वेणैकेन
काेऽयः करकुहरपुटपामाे िनपीतः ।
ENMSS@1738@2जपथं पृथूमविनभरवतरफेनकूटाहासैः पधा धे
पयाेधेरधकमधपुरं िनमताे यटाकः ॥ १७३८॥
ENMSS@1739@1अयः कराेित यापारं लाे भवित लेखकः ।
ENMSS@1739@2भगलसे न छा भवित नासका ॥ १७३९॥
ENMSS@1740@1अयः काेऽप स कुसंभवमुनेरातां शखी जाठराे यं संचय
दकूुलविसशः संलयते वाडवः ।
ENMSS@1740@2वं तठरं स मीनमकराहावलताेयधः
पापामपूरतातरवय वनन् ायित ॥ १७४०॥
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ENMSS@1741@1अय इयनुपजातयणं ागुदतवती वलाेचनम् ।
ENMSS@1741@2मामवेय चकता वृतानना दतदरसना मनागभूत् ॥ १७४१॥
ENMSS@1742@1अयकमवमूढाे य अाकमवशारदः ।
ENMSS@1742@2यथा पय न जानाित तनपानेतरछशः ॥ १७४२॥
ENMSS@1743@1अयकालपरहायमजं तयेन वदधे यमेव ।
ENMSS@1743@2धृता रहस भतृषु ताभिनदयवमतरैरबलास ॥ १७४३॥
ENMSS@1744@1अयेे कृतं पापं पुयेे वनयित ।
ENMSS@1744@2पुयेे कृतं पापं वलेपाे भवयित ॥ १७४४॥
ENMSS@1745@1अयताे नय मुतमाननं च एष सरले कलामयः ॥
ENMSS@1745@2मा कदाचन कपाेलयाेमलं संमय समतां स नेयित ॥ १७४५॥
ENMSS@1476@1अयताे यद िनजाेपचकषा मानहािनरित भीितरनीितः ।
ENMSS@1476@2ीधराेऽप ह बले यमछन् मानमातनुत वामनमेव ॥ १४७६॥
ENMSS@1477@1अयकृयं मनुजतयित दवािनशं वशधया ।
ENMSS@1477@2वेधा वदधाययत् वामीव न शते धतम् ॥ १४७७॥
ENMSS@1748@1अय देशे घटता जगत सयते वसृजेित मवा ।
ENMSS@1748@2संकाेचयवा कमु पादमूल- यातराले िनहतात याेिनः ॥
१७४८॥
ENMSS@1749@1अय भीाद् गाे याद् अय च हनूमतः ।
ENMSS@1749@2हरणीखरमाेण चमणा माेहतं जगत् ॥ १७४९॥
ENMSS@1750@1अय यापतिनशं परलाेहताम् अयानागतमवागतमुणरमम्
।
ENMSS@1750@2ातिनरय कुपतेव ह पनीयम् उफुहकसलाेहतलाेचनाभूत्
॥ १७५०॥
ENMSS@1751@1अय यूयं कुसमावचायं कुवमा कराेम सयः ।
ENMSS@1751@2नाहं ह दरंू मतं समथा सीदतायं रचताेऽलवः ॥ १७५१॥
ENMSS@1752@1अय जतीित का खल कथा नायय ताक् सद् याे मां
नेछित
नागत हहहा काेऽयं वधेः मः ।
ENMSS@1752@2इयपेतरकपनाकवलतवाता िनशातातरे बाला वृववतनयितकरा
नााेित िनां िनश ॥ १७५२॥
ENMSS@1753@1अयथा चतता था नरैतात मनवभः ।
ENMSS@1753@2अयथैव ह गछत दैवादित मितमम ॥ १७५३॥
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ENMSS@1754@1अयथा परािन मुिनभवेददशभः ।
ENMSS@1754@2अयथा परवतते वेगा इव नभवतः ॥ १७५४॥
ENMSS@1755@1अयथालते काता भावेन दुहतायथा ।
ENMSS@1755@2मनसाे भते वृरभेवप वतषु ॥ १७५५॥
ENMSS@1756@1अयथा वमानानाम् अथी भूताेऽयमयथा ।
ENMSS@1756@2अाभयदनुेयं गधवैतदनुतम् ॥ १७५६॥
ENMSS@1757@1अयथा वेदशााण ानपाडयमयथा ।
ENMSS@1757@2अयथा तपदं शातं लाेकाः यत चायथा ॥ १७५७॥
ENMSS@1758@1अयथा शागभया धया धीराेऽथमीहते ।
ENMSS@1758@2वामीव ानं कम वदधाित तदयथा ॥ १७५८॥
ENMSS@1759@1अयथैव वचयते पुषेण मनाेरथाः ।
ENMSS@1759@2दैवेनाहतसावाः कमणां गतयाेऽयथा ॥ १७५९॥
ENMSS@1760@1अयथैवसती पुं चतयेदयथा पितम् ।
ENMSS@1760@2यथा यथा वभावय महाभाग उदातम् ॥ १७६०॥
ENMSS@1761@1अयथैव ह मयते पुषातािन तािन च ।
ENMSS@1761@2अयथैव भुतािन कराेित वकराेित च ॥ १७६१॥
ENMSS@1762@1अयथैव ह साैहाद भवेवछातरानः ।
ENMSS@1762@2वततेऽयथा वाणी शाठ ाेपहतचेतसः ॥ १७६२॥
ENMSS@1763@1अयद भवतीं न याचता वारमेकमधरं धयाम ते ।
ENMSS@1763@2इयसवददपुांशकाकुवाक् साेपमदहठवृरेव तम् ॥ १७६३॥
ENMSS@1764@1अयदाभाषतं पूव दमयताेऽपकम् ।
ENMSS@1764@2यसदाेषमयाेयं वा कूटदानेन तेन कम् ॥ १७६४॥
ENMSS@1765@1अयदा भूषणं पुंसः मा लेव याेषतः ।
ENMSS@1765@2परामः परभवे वैयायं सरतेवव ॥ १७६५॥
ENMSS@1766@1अयदयमवचय पातक िनघृणाे हरित जीवताेपमम् ।
ENMSS@1766@2 कतवाे वचेतनतेन गछित कदथनां चरम् ॥ १७६६॥
ENMSS@1767@1अयदःुखेन याे दःुखी याेऽयहषेण हषतः ।
ENMSS@1767@2स एव जगतामीशाे नरपधराे हरः ॥ १७६७॥
ENMSS@1768@1अयदुलं सवम् अयछािनयतम् ।
ENMSS@1768@2सामानाधकरयं ह तेजतमरयाेः कुतः ॥ १७६८॥
ENMSS@1769@1अयदुं जातमयद् इयेताेपपते ।
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ENMSS@1769@2उयते य यजं तदेव राेहित ॥ १७६९॥
ENMSS@1770@1अयदाेषमव स वकं गुणं यापयेत् कथमधृताजडः ।
ENMSS@1770@2उयते स खल कायवया धवभबुधसेतमथताम् ॥ १७७०॥
ENMSS@1771@1अयाेपुछकं ेयं शकाविनमतम् ।
ENMSS@1771@2मुखे च लाेहकठेन वेयं युलसंमतम् ॥ १७७१॥
ENMSS@1772@1अयपूवा यं सावीं कामयेत न गवतः ।
ENMSS@1772@2सावीरछन् महादेवः षडाेऽभूाकावने ॥ १७७२॥
ENMSS@1773@1अयतापमासा याे ढवं न गछित ।
ENMSS@1773@2जातषाभरणयेव पेणाप ह तय कम् ॥ १७७३॥
ENMSS@1774@1अयमायते लीवयमयं च मेदनी ।
ENMSS@1774@2अनयगामनी पुंसां कित रेका पितता ॥ १७७४॥
ENMSS@1775@1अययायविनतागतचं चनाथमभशतवया ।
ENMSS@1775@2पीतभूरसरयाप न मेदे िनवृितह मनसाे मदहेतः ॥ १७७५॥
ENMSS@1776@1अयया याैवने मयाे बुा भवित माेहतः ।
ENMSS@1776@2मयेऽयया जरायांत साेऽयां राेचयते मितम् ॥ १७७६॥
ENMSS@1777@1अयवण शराे यय पुछं वा यय वाजनः ।
ENMSS@1777@2पुछेन शरसा वाप नानावणः स िनदतः ॥ १७७७॥
ENMSS@1778@1अयवणपरावृया बधचिनगूहनैः ।
ENMSS@1778@2अनायातः सतां मये कवाेराे वभायते ॥ १७७८॥
ENMSS@1779@1अयीपृहयालवाे जगित के पामगया च का काे धातदशने
समतमनुजैः का ायतेऽहिनशम् ।
ENMSS@1779@2ैकां यवनेराे िनजपुरे पाननां कामनीं मं ाह
कमादरेण सहसा यारानददंशमा ॥ १७७९॥
ENMSS@1780@1अयाधाेा ः ायेण दःुसहाे भवित ।
ENMSS@1780@2रवरप न दहित ताग् यायुवालकािनकरः ॥ १७८०॥
ENMSS@1781@1अयप काले दयतावरहः कराेित संतापम् ।
ENMSS@1781@2कं पुनरवरलजलधर- गुतररसतेषु दवसेषु ॥ १७८१॥
ENMSS@1782@1अयन् ेयमाणे त पुरताः समुपतेत् ।
ENMSS@1782@2अहं कं करवाणीित स राजवसितं वसेत् ॥ १७८२॥
ENMSS@1783@1अयय लगित कणे जीवतमयय हरित बाण इव ।
ENMSS@1783@2दयं दनुाेित पशनः कटक इव पादलाेऽप ॥ १७८३॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 145 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@1784@1अययै संतीयं कु मदनरपाे वादानसादं नाहं साेढं
समथा शरस सरनदं नाप संयां णतम् ।
ENMSS@1784@2इयुा काेपवां वघटयतमुमामादेहं वृां धानः पात
शाेः कुचकलसहठपशकृाे भुजाे वः ॥ १७८४॥
ENMSS@1785@1अयानाभरधकं स कराेित केलं वं तेन मा कु वषादमदपे
।
ENMSS@1785@2पेपीयते मधुकरः  न तं मरदं नाे जात वरित पजनीं
तथाप ॥ १७८५॥
ENMSS@1786@1अया जगतमयी मनसः वृरयैव काप रचना वचनावलनाम्
।
ENMSS@1786@2लाेकाेरा च कृटराकृितराता वावतां सकलमेव गरां
दवीयः ॥ १७८६॥
ENMSS@1787@1अयादानाकुलातःकरणवशवपाधतेतरं
ासयकरालथपशतशवाहे मुनादम् ।
ENMSS@1787@2सवैः ामकाननकवलरसयावभाभयैतैः
संवलः णमपरमव याे वृं मशानम् ॥ १७८७॥
ENMSS@1788@1अयानप तन् राेय फलपुपाेपयाेगनः ।
ENMSS@1788@2रधेनुसहय फलं ााेित मानवः ॥ १७८८॥
ENMSS@1789@1अया िनरथका चता बलतेजःणाशनी ।
ENMSS@1789@2नाशयेत् सवसाैयं त पहािनं िनदशयेत् ॥ १७८९॥
ENMSS@1790@1अयािन शााण वनाेदमां ाेषु वा तेषु न तै कंचत् ।
ENMSS@1790@2चकसतयाेितषमवादाः पदे पदे ययमावहत ॥ १७९०॥
ENMSS@1791@1अयािन शााण वनाेदमां ाेषु कालेषु न तै कंचत् ।
ENMSS@1791@2चकसतयाेितषमवादाः पदे पदे ययमावहत ॥ १७९१॥
ENMSS@1792@1अयापरवदन् साधुयथा ह परतयते ।
ENMSS@1792@2तथा परवदयांताे भवित दजुनः ॥ १७९२॥
ENMSS@1793@1अयायाेपमतं युगं िनपमं तेऽयुममे षु यत् साेऽयं
सथकमायकातमधुनतव चतव ।
ENMSS@1793@2वाचां वरमािकां मदकलः पुंकाेकलाे घाेषयययासय
कमयगाेचरमित याशया माेहतः ॥ १७९३॥
ENMSS@1794@1अया कामसरतमखदेहा रािजागरवपाटलनेपा ।
ENMSS@1794@2शयातदेशललताकुलकेशपाशा िनां याित मृदसुूयकराभता
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॥ १७९४॥
ENMSS@1795@1अया येण परभुमवेय गां हषावता वरचताधरचाशाेभा
।
ENMSS@1795@2कूपासकं परदधाित नखता यालबनीलललतालककुताी
॥ १७९५॥
ENMSS@1796@1अयायाे वयायाे मालित धयास वरयवम् ।
ENMSS@1796@2यत् कल तवैव सवधे डित मधुपः सदैव मुदताेऽयम् ॥
१७९६॥
ENMSS@1797@1अयामयां धनावथां ाय वैशेषकं नराः ।
ENMSS@1797@2असंताः मुत संताेषं यात पडताः ॥ १७९७॥
ENMSS@1798@1अयायः ाैढवादेन नीयते यायतां यया ।
ENMSS@1798@2यायायायतां लाेभात् कं तया वया ॥ १७९८॥
ENMSS@1799@1अयायकरभाेगै याे ह जीवित िनयशः ।
ENMSS@1799@2वरागादेव लाेकानां ंशते स ह पाथवः ॥ १७९९॥
ENMSS@1800@1अयायवणादानेवुमः यते वृथा ।
ENMSS@1800@2लधानां सयसंकाेचात् संकुचयेव संपदः ॥ १८००॥
ENMSS@1801@1अयायवेन कृताेऽप धमः सयाज इयारशेषलाेकाः ।
ENMSS@1801@2यायाजताथेन स एव धमाे िनयाज इयायजना वदत ॥
१८०१॥
ENMSS@1802@1अयायसमुपाेन दानधमाे धनेन यः ।
ENMSS@1802@2यते न स कतारं ायते महताे भयात् ॥ १८०२॥
ENMSS@1803@1अया या वसनाेमं तदधुना संगृ मायं पुनयां दशयस
यं यतमं ताेषाय राेषाय नाे ।
ENMSS@1803@2सवसैव सत रितरयती पूव ुता वृतः ायः ाय
िनजकषमखलं मं मुदादशयत् ॥ १८०३॥
ENMSS@1804@1अयायाेपाजतं यं दशवषाण ितित ।
ENMSS@1804@2ाे चैकादशे वषे समूलं च वनयित ॥ १८०४॥
ENMSS@1805@1अयायाेपाजतं यम् अथदषूणमुयते ।
ENMSS@1805@2अपादानं पााथ हरणं तय लणम् ॥ १८०५॥
ENMSS@1806@1अयाथमकृतवारपाणाै वशमानातव दाननीरम् ।
ENMSS@1806@2परपरं दनमुखा न के वा देवाः समें शशचुः वभूमम् ॥
१८०६॥
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ENMSS@1807@1अया वहाय पितगृह- मवचततकुलकलजनगहाः ।
ENMSS@1807@2रागाेपरदया यात दगतं मनुया अासय ॥ १८०७॥
ENMSS@1808@1अयारं सरतकेलपरमेण खेदं गताः
शथलकृतगायः ।
ENMSS@1808@2संयमाणवपुलाेपयाेधराता अयनं वदधित मदाः
सशाेभाः ॥ १८०८॥
ENMSS@1809@1अयासां न कमत वेमिन वधूः कैवं िनश ावृष ैित
ाततडागमब गृहण वथास मेऽवथया ।
ENMSS@1809@2भाेऽयं वलयाे घटाे वघटतः णा तनुः कटकैराातः स
तथा भुजहतकः कं न यवान् ॥ १८०९॥
ENMSS@1810@1अया साधगता वया  युवती ययाः स मानहाे याते लाेचनगाेचरं
यतमे संयपामित ।
ENMSS@1810@2अाकं पुनपूषशताेषगानाम्
एतायनभपूषपरवे कुतः सावसम् ॥ १८१०॥
ENMSS@1811@1अया सा सरसी मराल मुिनभयीरसाेपािनका- वयतान् बलतडलान्
कवलयन् ाेऽस ैमुखैः ।
ENMSS@1811@2एषा पणवापका कमलनीखडेऽ
गुाभयाधैवधमुधबधनवधाै कं नाम नासूयते ॥ १८११॥
ENMSS@1812@1अयास तावदपुमदसहास भृ लाेलं वनाेदय मनः समनाेलतास
।
ENMSS@1812@2मुदामजातरजसं कलकामकाले यथ कदथयस कं नवमकायाः
॥ १८१२॥
ENMSS@1813@1अयाता गुणरराेहणभुवाे धया मृदयैव सा संभाराः खल तेऽय
एव वधना यैरेष सृाे युवा ।
ENMSS@1813@2ीमकातजुषां षां करतलात् ीणां िनतबथलाद् े
य पतत मूढमनसामाण वाण च ॥ १८१३॥
ENMSS@1814@1अयाता मलयाकाननभुवः वछवझरातृणा यास िनवतते
तनुभृतामालाेकमाादप ।
ENMSS@1814@2वापरहाे मरयं फारभवातयः ता एता
मृगतृणका हरण हे नेदं पयाे गयताम् ॥ १८१४॥
ENMSS@1815@1अयूनं गुणममृतय धारयती संफुफुरतसराेहावतंसा ।
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ENMSS@1815@2ेयाेभः सह सरसी िनषेयमाणा रवं यधत वधूशं सरा
च ॥ १८१५॥
ENMSS@1816@1अयूनाेतयाेऽितमापृथवः पृवीधरीभृततवतः
कनकावलभपमां साैदामनीदामभः ।
ENMSS@1816@2वषतः शममानयपलसारलेखायुधाः काले
कालयकायकालवपुषः पांसून् गजााेमुचः ॥ १८१६॥
ENMSS@1817@1अये च बहवाे रागा जाता देशवशेषतः ।
ENMSS@1817@2माभृतयाे लाेके ते च तद् देशकाः ृताः ॥ १८१७॥
ENMSS@1818@1अये चेत् ाकृता लाेका बपापािन कुवते ।
ENMSS@1818@2धानपुषेणाप काय तपृताे नु कम् ॥ १८१८॥
ENMSS@1819@1अये ते जलदायनाे जलधरातृणां विनत ये ातातक कं
वृथाितरटतैः खाेऽस वायताम् ।
ENMSS@1819@2मेघः शारद एष काशधवलः पानीयराेदराे गजयेव ह केवलं
भृशतरं नाे बदमुयुझित ॥ १८१९॥
ENMSS@1820@1अये ते वहगाः पयाेद परताे धावत तृणातरा वापीकूपतडागसागरजले
मत दादराः ।
ENMSS@1820@2मामाप न वेस चातकशशं यककठाेऽप सन् नायं
वाछित नाेपसपित न च ताैित न यायित ॥ १८२०॥
ENMSS@1821@1अये ते समनाेलहः हसदयाेजमुझत ये
वातादाेलनकेलचलदलातैरप ासताः ।
ENMSS@1821@2अयः काेऽप स एष षदभटः संस
कणाहतीयेनानेकपगडगडलमलानाबुिन डतम् ॥ १८२१॥
ENMSS@1822@1अयेनाप वमांसेन छमानेन दयूते ।
ENMSS@1822@2तथाप परमांसािन वादनूीित समते ॥ १८२२॥
ENMSS@1823@1अयेऽप सत गुणनः कित नाे जगयां हार वमेव गुणनामुपरथताेऽस
।
ENMSS@1823@2एणीशामुरस िनयमवथताेऽस सृता च शचता च न
खडता
ते ॥ १८२३॥
ENMSS@1824@1अयेऽप सत बत तामरसावतंसा हंसावलवलयनाे जलसंिनवेशाः
।
ENMSS@1824@2काेऽयाहाे गुरयं बत चातकय पाैरंदरं यदभवाछित
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वारधाराम् ॥ १८२४॥
ENMSS@1825@1अयेयं पसंपरया वैदयधाेरणी ।
ENMSS@1825@2नैषा नलनपाी सृः साधारणी वधेः ॥ १८२५॥
ENMSS@1826@1अयेषां याे न पापािन चतययानाे यथा ।
ENMSS@1826@2तय पापागमतात हेवभावा वते ॥ १८२६॥
ENMSS@1827@1 कमणा मनसा वाचा परपीडां कराेित यः ।
ENMSS@1827@2तजं ज फलित भूतं तय चाशभम् ॥ १८२७॥
ENMSS@1828@1अयेषामप नयत सद धनािन च ।
ENMSS@1828@2पय बुा मनुयाणां राजापदमानः ॥ १८२८॥
ENMSS@1829@1अयेवथकृता मैी यावदथवडबनम् ।
ENMSS@1829@2पुंभः ीषु कृता यत् समनःवव षदैः ॥ १८२९॥
ENMSS@1830@1अये ह दःुखमृतवः थययहाेभः सूयाशलितमरैरभसारकाणाम्
।
ENMSS@1830@2हेमत एष हमसहधामा कामं कराेित दवसेवप शम
तासाम्
॥ १८३०॥
ENMSS@1831@1अयैः साकं वराेधेन वयं पाेरं शतम् ।
ENMSS@1831@2परपरवराेधेन वयं प च ते शतम् ॥ १८३१॥
ENMSS@1832@1अयाेछेषु पाेषु भुैतेषु महीभुजः ।
ENMSS@1832@2का लामवहञ् शाैचचतां न वा दधुः ॥ १८३२॥
ENMSS@1833@1अयाे धनं ेतगतय भुे वयांस चा शररधातून् ।
ENMSS@1833@2ायामयं सह गछयमु पुयेन पापेन च वेमानः ॥ १८३३॥
ENMSS@1834@1अयाेयं कृतवैराणां पुपाैं िनगछित ।
ENMSS@1834@2पुपाैे वने त परलाेकं िनगछित ॥ १८३४॥
ENMSS@1835@1अयाेयं दशनछदेषु दशताेरयाेयमालताेरयाेयं नखरैः
खरैवलखताेरयाेयमाचुबताेः ।
ENMSS@1835@2अाैसेन नवं नवं िनधुवनागयमययताेः ाते
पशरेऽप न णयनाेः ााेऽपकष रसः ॥ १८३५॥
ENMSS@1836@1अयाेयं मितमाथाय य सितभायते ।
ENMSS@1836@2न चैकमये ेयाेत मः साेऽधम उयते ॥ १८३६॥
ENMSS@1837@1अयाेयकृतवैराणां संवासाृदतुां गतम् ।
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ENMSS@1837@2नव ितित तरं पुकरथमवाेदकम् ॥ १८३७॥
ENMSS@1838@1अयाेयगूढचेत- सावेहपाशबय ।
ENMSS@1838@2वछेदकराे मृयुधीराणां वा परछेदः ॥ १८३८॥
ENMSS@1839@1अयाेयगाेयं वदषुां त लं यदय तयाः भवाे भवत ।
ENMSS@1839@2परपरालनतपराणां न कात साैयं युवतीजनानाम् ॥ १८३९॥
ENMSS@1840@1अयाेयथताणाु लनमपाणययाेपर
ययाेछवासवकपताधरदलं िनवेदशूयं मुखम् ।
ENMSS@1840@2अामीलयनातवातसललं ायय िनय वा कयेदं
ढसाैदं ितदनं दनं वया यते ॥ १८४०॥
ENMSS@1841@1अयाेयदशनकृतः समानपानुरागकुलवयसाम् ।
ENMSS@1841@2केषांचदेव मये समागमाे भवित पुयवताम् ॥ १८४१॥
ENMSS@1842@1अयाेयकटानुरागरभसादुतूराेमायाेकठापरखेददःुसहतया
ामीभवायाेः ।
ENMSS@1842@2नं दैववशात् णं गुजनावायतां ायाेयाताे
दलुभसंगमाेसववधयूनाेजनायेयताम् ॥ १८४२॥
ENMSS@1843@1अयाेयभेदाे ातॄणां सदां वा बलातक ।
ENMSS@1843@2भवयानदकृेव षतां ना संशयः ॥ १८४३॥
ENMSS@1844@1अयाेयमुपीडयदुपलायाः तनयं पाड तथा वृम् ।
ENMSS@1844@2मये यथा याममुखय तय मृणालसूातरमयलयम् ॥ १८४४॥
ENMSS@1845@1अयाेयरागवशयाेयुवयाेवलास- वछदताछदपयात तदालवगः
।
ENMSS@1845@2अयाजयन् सचयमाजमकारयवा दतैनखै मदनाे मदनः कथं
यात् ॥ १८४५॥
ENMSS@1846@1अयाेयलणैयुां नारं संकणकां वदःु ।
ENMSS@1846@2या िनजैरेव संयुा चैतां केवलां जगुः ॥ १८४६॥
ENMSS@1847@1अयाेयलावयवलाेकनातं नेयं यासततं कलायाः ।
ENMSS@1847@2इयेव नासा वहता वधाा मये तयाेदशनवकी ॥ १८४७॥
ENMSS@1848@1अयाेयवारघटताै धनवारपाताद् भीताै भृशं
मृगवधूमृगयूथप ।
ENMSS@1848@2वतया घटनया कृतसाैयमाेहाै नैवाबुवाहजलशीकरपातपीडाम्
॥ १८४८॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 151 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@1849@1अयाेयवपरतािन मतािन मनसः सदा ।
ENMSS@1849@2अवायां पुनः सये ानयाेतरय ह ।
ENMSS@1849@3अािन िनखलािन युः पूरयत परपरम् ॥ १८४९॥
ENMSS@1850@1अयाेयसताशनैः फणधरैरावय सवाबहभुानैः
परचारकैतृणगणैरानदना नदना ।
ENMSS@1850@2भााेपचतै दारतनयैः पुणाित वािन यः स वामी मम
दैवतं तदतराे नााप नाायते ॥ १८५०॥
ENMSS@1851@1अयाेयसंगमवशादधुना वभातां तयाप तेऽप मनसी वकसलासे
।
ENMSS@1851@2ुं पुनमनसजय तनुं वृम् अादावव णुककृपरमाणुयुमम्
॥ १८५१॥
ENMSS@1852@1अयाेयसंभशां सखीनां तयावय ागनुरागचम् ।
ENMSS@1852@2कयाप काेऽपीित िनवेदतं च धाेयकायातरं वच ॥ १८५२॥
ENMSS@1853@1अयाेयसंवलतमांसलदतकात साेासमावरलसं वलताधतारम्
।
ENMSS@1853@2ललागृहे ितकलं कलकतेषु यावतमानवनयं मथुनं चकात
॥ १८५३॥
ENMSS@1854@1अयाेयसमुपाद् अयाेयापायेण च ।
ENMSS@1854@2ातयः संवधते सरसीवाेपलायुत ॥ १८५४॥
ENMSS@1855@1अयाेयािनभं भगभ न युयते ।
ENMSS@1855@2तथैवापसृतं शं नैकरायातरकृतम् ॥ १८५५॥
ENMSS@1856@1अयाेयय िनयणापरभवादाैढशीतातपाः
पुयकंशकचूतनूतनदलावभूतशाेणयः ।
ENMSS@1856@2पाेासतगधवासतवहातावदातवषाे माेदाेादजुषाे हरत
दयं
वासतका वासराः ॥ १८५६॥
ENMSS@1857@1अयाेयय लयं भयादव महाभूतेषु यातेवलं कपाते परमेक
एव
स तः कधाेयैजृते ।
ENMSS@1857@2वयय िजगत कुकुहरे देवेन ययायते शाखाे शशनेव
सेवतजलडावलासालसम् ॥ १८५७॥
ENMSS@1858@1अयाेययायभीचाराे भवेदामरणातकः ।
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ENMSS@1858@2एष धमः समासेन ेयः मीपुंसयाेः परः ॥ १८५८॥
ENMSS@1859@1अयाेयािनपातजातमदयाेरयाेयचेाशत-
पृातःपदयाेमनाेभवशरयाघातसंातयाेः ।
ENMSS@1859@2यादेव रदेयाेरव तयाेरालनं ाणे धैयतवडबनी
बलवती ला न चेदगला ॥ १८५९॥
ENMSS@1860@1अयाेयातरिनगताु लदलेणीभवल- थथतं
करयमुपयुानमाबता ।
ENMSS@1860@2सेयं वमताेरणणयना जृाभराेभते- नाेैबायुगेन
शंसित मनाेजवेशाेसवम् ॥ १८६०॥
ENMSS@1861@1अयाेयाफालभपधरवसामांसमतकपे मानां
यदनानामुपर कृतपदयासवातपाै ।
ENMSS@1861@2फतासृपानगाेीरसदशवशवातूऋयनृयकबधे
संामैकाणवातःपयस वचरतं पडताः पाडपुाः ॥ १८६१॥
ENMSS@1862@1अयाेयाहतदतनादमुखरं ं मुखं कुवता नेे साुकणे िनमीय
पुलकयास कडूयता ।
ENMSS@1862@2हा हा हेित सिनुरं ववदता बा साय णं पुयाः पथकेन
पीयत इव वालाहतमुणा ॥ १८६२॥
ENMSS@1863@1अयाेयेषां पुकरैरामृशताे दानाेेदानुकैभुवालाः ।
ENMSS@1863@2उूधानः संिनपयापरातैः ायुयत पदतवनीभाः ॥ १८६३॥
ENMSS@1864@1अयाेपभाेगकलषा मानवती ेमगवता मुदता ।
ENMSS@1864@2साैदयगवता च ेमपराधीनमानसानूढा ॥ १८६४॥
ENMSS@1865@1अयाेऽप चदनतराेमहनीयमूतेः सेकाथमुसहित तणुबतृणः ।
ENMSS@1865@2शाखाेटकय पुनरय महाशयाेयम् अाेद एव शरणं यद िनगुणय
॥ १८६५॥
ENMSS@1866@1अयाे ह नााित कृतं ह कम स एव कता सखदःुखभागी ।
ENMSS@1866@2येन कंच कृतं ह कम तदते नात कृतय नाशः
॥ १८६६॥
ENMSS@1867@1अवाह मया ेयान् िनश वाेपनयादित ।
ENMSS@1867@2न वलभते तावद् अालरयमलकवाक् ॥ १८६७॥
ENMSS@1868@1अवयागतवानाम् अवयागतसंपदाम् ।
ENMSS@1868@2वदषुां च भूणां च दयं नावलयते ॥ १८६८॥
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ENMSS@1869@1अवथवेद शूर मावा च कक शः ।
ENMSS@1869@2कयाणमेधातेजवी स भः परकिततः ॥ १८६९॥
ENMSS@1870@1अवयरयं चरात् कथमप ायेत यथभनाथ वं
पुनरथनः ितदनं यात् समवयस ।
ENMSS@1870@2ााै चततमाकं दददसाै चताितरदं वामालाे वदयते
यद न तावैव चतामणः ॥ १८७०॥
ENMSS@1871@1अवीणं च वानां सणामरणम् ।
ENMSS@1871@2हणं शशााणां युमागाेपशणम् ॥ १८७१॥
ENMSS@1872@1अवेतं वायवाे यात पृे भानुवयांस च ।
ENMSS@1872@2अनुवते मेघा यय तय रणे जयः ॥ १८७२॥
ENMSS@1873@1अवेषयित मदाध- रदमदाबुसमविनतलम् ।
ENMSS@1873@2परणतगभभराता संहवधूः शकवपने ॥ १८७३॥
ENMSS@1874@1अपः पबन् पापालम् अनुराे वलाेकयन् ।
ENMSS@1874@2अगयं चतयामास चतरः साप सागरान् ॥ १८७४॥
ENMSS@1875@1अपकताहमीित द ते मा  भूयम् ।
ENMSS@1875@2वमुखेषु न मे खः हत जात वाछित ॥ १८७५॥
ENMSS@1876@1अपकारदशायामयुपकुवत साधवः ।
ENMSS@1876@2छदतमप वृः वछायया कं न रित ॥ १८७६॥
ENMSS@1877@1अपकारमसंाय तयेत् साधुरसाधुतः ।
ENMSS@1877@2नैषाेऽलाभाे भुजे न वेताे याे न दयते ॥ १८७७॥
ENMSS@1878@1अपकारण काेपेत् काेपे काेपः कथं न जायेत ।
ENMSS@1878@2धमाथकाममाे- ाणयशाेहारण ूरे ॥ १८७८॥
ENMSS@1879@1अपकारण चेत् काेपः काेपे कापः कथं न ते ।
ENMSS@1879@2धमाथकाममाेाणां स परपथिन ॥ १८७९॥
ENMSS@1880@1अपकारण वं यः कराेित नराधमः ।
ENMSS@1880@2अनाथाे दबुलाे यन् न चरं स त जीवित ॥ १८८०॥
ENMSS@1881@1अपकारषु मा पापं चतय वं कदाचन ।
ENMSS@1881@2वयमेव पितयत कूलजाता इव माः ॥ १८८१॥
ENMSS@1882@1अपकुयात् समथ वा नाेपकुयादापद ।
ENMSS@1882@2उछादेव तं वयामुपथतम् ॥ १८८२॥
ENMSS@1883@1अपकुवप ायः ााेित महतः फलम् ।
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ENMSS@1883@2अाैव दहतमेवां संतपयित सागरः ॥ १८८३॥
ENMSS@1884@1अपकृय बलथय दरूथाेऽीित नासेत् ।
ENMSS@1884@2येनानुचरतैेते िनपतत मातः ॥ १८८४॥
ENMSS@1885@1अपकृवा बुमताे दरूथाेऽीित नासेत् ।
ENMSS@1885@2दघाै बुमताे बा यायां हंसित हंसतः ॥ १८८५॥
ENMSS@1886@1अपाते बाये तणमिन चागतमनस याते मुधवे चतरमण
चाेषरसके ।
ENMSS@1886@2न केनाप पृं यदह वयसा मम परमं यदेतत् पेषाेजयित
वपुरदवरशः ॥ १८८६॥
ENMSS@1887@1अपं भमायाित अितजीण त कक शम् ।
ENMSS@1887@2ाितघृं त साेेगं कलहाे बाधवैः सह ॥ १८८७॥
ENMSS@1888@1अपमप चूतय फलं वित वेगतः ।
ENMSS@1888@2गुडशटलेपेन वधृतं शदातपे ॥ १८८८॥
ENMSS@1889@1अपे त घटे नीरं चालयां सूपकम् ।
ENMSS@1889@2ीणां च दये वाता न ितित कदाप ह ॥ १८८९॥
ENMSS@1890@1अपगतमदरागा याेषदेका भाते कृतिनबडकुचाा पयुरालनेन
।
ENMSS@1890@2यतमपरभुं वीमाना वदेहं जित शयनवासाद्
वासमयसती ॥ १८९०॥
ENMSS@1891@1अपगतरजाेवकारा घनपटलााततारकालाेका ।
ENMSS@1891@2लबपयाेधरभारा ावृडयं वृविनतेव ॥ १८९१॥
ENMSS@1892@1अपलधयः शाः साधुमानसवृयः ।
ENMSS@1892@2वमत ुितजीवातं विनं नवरसापदम् ॥ १८९२॥
ENMSS@1893@1अपचमषुः पूव सेनां वां परसावयन् ।
ENMSS@1893@2वलयवा सेण ततः वयमुपमेत् ॥ १८९३॥
ENMSS@1894@1अपटः कपट हमहीनचः थतः पशरयकलरतः ।
ENMSS@1894@2तव राय(?)वसतसमाे न हराे न हर हर हर हरः ॥
१८९४॥
ENMSS@1895@1अपडताते पुषा मता मे ये ीषु च ीषु च वसत ।
ENMSS@1895@2याे ह कुवत तथैव नायाे भुजकयापरसपणािन ॥ १८९५॥
ENMSS@1896@1अपडताे वाप सत् पडताे वायनावान् ।
ENMSS@1896@2ममूलं यताे रायम् अताे मं सरतम् ॥ १८९६॥
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ENMSS@1897@1अपतषारतया वशदभैः सरतसपरमनाेदभः ।
ENMSS@1897@2कुसमचापमतेजयदंशभहमकराे मकराेजतकेतनम् ॥ १८९७॥
ENMSS@1898@1अपयं धमकायाण शूषा रितमा ।
ENMSS@1898@2दाराधीनतथा वगः पतृणामान ह ॥ १८९८॥
ENMSS@1899@1अपयदशनयाथे ाणानप च या यजेत् ।
ENMSS@1899@2यजत तामप ूरा मातरं दारहेतवे ॥ १८९९॥
ENMSS@1900@1अपयािन ायाे दश दश वराही जनयित माभारे धुयः स पुनरह
नासी भवता ।
ENMSS@1900@2पदं कृवा यः वं फणपितफणाचवलये िनमतीमतजलध
वसधामुुलयित ॥ १९००॥
ENMSS@1901@1अपये यत् तादुरतमभवत् तेन महता वषतीेण णतदयेन
यथयता ।
ENMSS@1901@2पटधारावाही नव इव चरेणाप ह न मे िनकृतमाण कच
इव
मयुवरमित ॥ १९०१॥
ENMSS@1902@1अपथेन ववृते न जातूपचताेऽप सः ।
ENMSS@1902@2वृाै नदमुखेनैव थानं लवणासः ॥ १९०२॥
ENMSS@1903@1अपथेनैव याे याेगाद् अधः सारायते वयम् ।
ENMSS@1903@2नीचाेपसपणवशात् स पतेद् वंशवानप ॥ १९०३॥
ENMSS@1904@1अपयभाेगेषु यथातराणां पृहा यथाथेवितदगुतानाम् ।
ENMSS@1904@2पराेपतापेषु यथा खलानां ीणां तथा चाैयरताेसवेषु ॥ १९०४॥
ENMSS@1905@1अपयमायताै लाेभाद् अामनयनुजीवनः ।
ENMSS@1905@2यं णाेित यतेयतमृछत न संपदः ॥ १९०५॥
ENMSS@1906@1अपयय च भुय दतय चलतय च ।
ENMSS@1906@2अमायय च दुय समूलाेरणं सखम् ॥ १९०६॥
ENMSS@1907@1अपदातरं च परतः ितताम् अपतन् तमतहेमनेमयः ।
ENMSS@1907@2जवमातातपरपराेपम- ितरेणुकेतवसनाः पताकनः ॥ १९०७॥
ENMSS@1908@1अपदाे दरूगामाे च साराे न च पडतः ।
ENMSS@1908@2अमुखः फुटवा च याे जानाित स पडतः ॥ १९०८॥
ENMSS@1909@1अपवताे वमताे दःुखं जीवित जीवतम् ।
ENMSS@1909@2जीवतं यदवं यथैव मरणं तथा ॥ १९०९॥
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ENMSS@1910@1अपनय महामाेहं राजनेन तवासना कथय कुहकडाय कथं
 च शतम् ।
ENMSS@1910@2यदरधरं पायं पायं कुसरसाणं झगित वमित
ीरााेधवाहसतं यशः ॥ १९१०॥
ENMSS@1911@1अपिनमधूकपाडरा सशाेऽयत गडमडल ।
ENMSS@1911@2गमताुजलवैरव शमाकणतयाप िनताम् ॥ १९११॥
ENMSS@1912@1अपनीतं सनीतेन याेऽथ यािननीषते ।
ENMSS@1912@2मितमाथाय सढां तदकापुषतम् ॥ १९१२॥
ENMSS@1913@1अपनीतपरमलातर- कथे पदं यय देवतकुसमे ।
ENMSS@1913@2पुपातरेऽप गतं वाछस चेद् मर धयाेऽस ॥ १९१३॥
ENMSS@1914@1अपनेयमुदेतमछता ितमरं राेषमयं धया पुरः ।
ENMSS@1914@2अवभ िनशाकृतं तमः भया नांशमतायुदयते ॥ १९१४॥
ENMSS@1915@1अपमानं पुरकृय मानं कृवा त पृतः ।
ENMSS@1915@2वाथमयुरेत् ाः कायवंसाे ह मूखता ॥ १९१५॥
ENMSS@1916@1अपमानः पितवहताे गुपरकरतीता गृहे दाैःयम् ।
ENMSS@1916@2शीलतये यासां तासामितरागताेऽयनररः ॥ १९१६॥
ENMSS@1917@1अपमानात् तपाेवृः संमाना तपःयः ।
ENMSS@1917@2अचतः पूजताे वाे दुधा गाैरव गछित ॥ १९१७॥
ENMSS@1918@1अपमानात् त संभूतं मानेन शमं नयेत् ।
ENMSS@1918@2सामपूव उपायाे वा णामाे वाभमानजे ॥ १९१८॥
ENMSS@1919@1अपमािनताेऽप कुलजाे न वदित पुषं वभावदायात् ।
ENMSS@1919@2नह मलयचदनतः परशहतः वेत् पूयम् ॥ १९१९॥
ENMSS@1920@1अपमेघाेदयं वषम् अकुसमं फलम् ।
ENMSS@1920@2अतक ताेपपं वाे दशनं ितभाित मे ॥ १९२०॥
ENMSS@1921@1अपयाित सराेषया िनरते कृतकं कामिन चुवे मृगाया ।
ENMSS@1921@2कलयप सयथाेऽवतथे- ऽशकुनेन खलतः कलेतराेऽप ॥
१९२१॥
ENMSS@1922@1अपयातीनामधुना संकेतिनकेतनाृगाीणाम् ।
ENMSS@1922@2वासस एव न केवलम् अभवनसाेऽप परवतः ॥ १९२२॥
ENMSS@1923@1अपयायिन वताेऽथे कथमव साैहादधीः कदयाणाम् ।
ENMSS@1923@2ययापयानसमये ाणयागाेऽप हा सकरः ॥ १९२३॥
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ENMSS@1924@1अपरजलधेलीं यन् पुरं पुरभभे मदगजघटाकारैनावां
शतैरवमृित ।
ENMSS@1924@2जलदपटलानीकाकण नवाेपलमेचकं जलिनधरव याेम याेः
समाेऽभवदबुधः ॥ १९२४॥
ENMSS@1925@1अपरतिनकरमुं ममडलमावसयसावेकः ।
ENMSS@1925@2फलकुसमैपकुव् अररे करर कथं धीरः ॥ १९२५॥
ENMSS@1926@1अपरागसमीरणेरतः मशीणाकुलमूलसंतितः ।
ENMSS@1926@2सकरतवत् सहणुना रपुूलयतं महानप ॥ १९२६॥
ENMSS@1927@1अपरां भवाणीावणा पृछ कं मया ।
ENMSS@1927@2वीणाह पषं यां कलकठ च िनुरम् ॥ १९२७॥
ENMSS@1928@1अपराांत सधान् ाेहाेा मानदानतः ।
ENMSS@1928@2साधयेद् भेददडायां यथायाेगेन चापरान् ॥ १९२८॥
ENMSS@1929@1अपराधं न णुमाे न चासयं वयाेदतम् ।
ENMSS@1929@2गाेयेित गदतः कृणतूणीं ितन् पुनात वः ॥ १९२९॥
ENMSS@1930@1अपराधः स दैवय न पुनमणामयम् ।
ENMSS@1930@2काय सघटतं याद् दैवयाेगाद् वनयित ॥ १९३०॥
ENMSS@1931@1अपराधसहभाजनं पिततं भीमभवाणवाेदरे ।
ENMSS@1931@2अगितं शरणागतं हरे कृपया केवलमासाकु ॥ १९३१॥
ENMSS@1932@1अपराधानुपं च दडं पापेषु पातयेत् ।
ENMSS@1932@2उेजयेनैऋ ान् दरान् वधबधनैः ॥ १९३२॥
ENMSS@1933@1अपराधिन मय दडं संहरस कमुतं कुटलकेश ।
ENMSS@1933@2वधयस वलसतं वं दासजनाया कुयस च ॥ १९३३॥
ENMSS@1934@1अपराधी नामाहं सीद राे वरम संरात् ।
ENMSS@1934@2सेयाे जन कुपतः कथं नु दासाे िनरपराधः ॥ १९३४॥
ENMSS@1935@1अपराधीनाशाेकः सहते चरणाहितं सराेजशाम् ।
ENMSS@1935@2वलसतबकुलाे विनता- मुखवासी मपात इव ॥ १९३५॥
ENMSS@1936@1अपराधेऽप िनःशाे िनयाेगी चरसेवकः ।
ENMSS@1936@2स वामनमवाय चरे िनरवहः ॥ १९३६॥
ENMSS@1937@1अपराधाे न मेऽतीित नैतद् वासकारणम् ।
ENMSS@1937@2वते ह नृशंसेयाे भयं गुणवतामप ॥ १९३७॥
ENMSS@1938@1अपराधाे मया काते कृताे यद वया मतः ।
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ENMSS@1938@2िनपाय गराेाै कुचाै कं न िनपीडते ॥ १९३८॥
ENMSS@1939@1अपराशीतलतरेण शनैरिनलेन लाेलतलताुलये ।
ENMSS@1939@2िनलयाय शाखन इवायते ददरुाकुलाः खगकुलािन गरः ॥
१९३९॥
ENMSS@1939A@1अपरयमाानम् इछता पययाेषताम् ।
ENMSS@1939A@2िनयाैपयाेगकं यम् अासारं दशयेत् ॥
ENMSS@1940@1अपरतपरवनम् अित लाेभादपेतेी ।
ENMSS@1940@2याधूतपमवशाे वहयते पवत् ितपः ॥ १९४०॥
ENMSS@1941@1अपरतलणमाणैरपरामृपदाथसाथतवैः ।
ENMSS@1941@2अवशीकृतजैयुजालैरलमेतैरनधीततक वैः ॥ १९४१॥
ENMSS@1942@1अपरय न कतयं कतयं सपरतम् ।
ENMSS@1942@2पावित संतापाे ाणी नकुलं यथा ॥ १९४२॥
ENMSS@1943@1अपराेधनाे गयः ीमानप नायथेित िनदम् ।
ENMSS@1943@2कदपशाकारैः कुतः कथा लवभवय ॥ १९४३॥
ENMSS@1944@1अपणेयं भूभृनमटित वकाबरधरा जटालाे दवासाः शखरण
शवाेऽयं िनवसित ।
ENMSS@1944@2इित ायायाेऽयं णमलतयाेः ाेणितलक षपयाेते
शव
शव भवत णतयः ॥ १९४४॥
ENMSS@1945@1अपणैव लता सेया वरित मे मितः ।
ENMSS@1945@2यया वृतः पुराणाेऽप थाणुः सूतेऽमृतं फलम् ॥ १९४५॥
ENMSS@1946@1अपयतय कालय कयानंशः शरछतम् ।
ENMSS@1946@2तापरमायुयः स कथं वुमहित ॥ १९४६॥
ENMSS@1947@1अपयाभुजायामः सखेदाेऽयाः सखीजनः ।
ENMSS@1947@2ाेयां कथंचत् कुते रशनादामबधनम् ॥ १९४७॥
ENMSS@1948@1अपवजतववे शचाै दयाहण मलापदे ।
ENMSS@1948@2वमला तव वतरे गरां मितरादश इवाभयते ॥ १९४८॥
ENMSS@1949@1अपवादादभीतय समय गुणदाेषयाेः ।
ENMSS@1949@2असृेरहाे वृं दुवभावं वधेरव ॥ १९४९॥
ENMSS@1950@1अपवादाे भवेद् येन येन वययाे भवेत् ।
ENMSS@1950@2नरके गयते येन तद् बुधः कथमाचरेत् ॥ १९५०॥
ENMSS@1951@1अपशमपरवतनाेचतालताः पुरः पितमुपैतमाजाः ।
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ENMSS@1951@2अनुराेदतीव कणेन पिणां वतेन वसलतयैष िनगाः ॥
१९५१॥
ENMSS@1952@1अपशाधनाे राजा संचयं नाधगछित ।
ENMSS@1952@2अथाने चाय तं सवमेव वनयित ॥ १९५२॥
ENMSS@1953@1अपशूलं तमासा लवणं लणानुजः ।
ENMSS@1953@2राेध संमुखीनाे ह जयाे रहारणाम् ॥ १९५३॥
ENMSS@1954@1अपशाेकमनाः कुटबनीम् अनुगृव िनवापदभः ।
ENMSS@1954@2वजनाु कलाितसंततं दहित ेतमित चते ॥ १९५४॥
ENMSS@1955@1अपाापकृत् सयग् अनुबधफलदः ।
ENMSS@1955@2अदघकालाेऽभी शताे म उयते ॥ १९५५॥
ENMSS@1956@1अपयरवेशानं रणाववृते गणैः ।
ENMSS@1956@2मुयेव ह कृ ेषु संमवलतं मनः ॥ १९५६॥
ENMSS@1957@1अपयमहावादान् भावान् वाववेकभः ।
ENMSS@1957@2कं ेयमशनादयत् ापैरधैरवाेभः ॥ १९५७॥
ENMSS@1958@1अपसरणमेव युं माैनं वा त राजहंसय ।
ENMSS@1958@2कट रटित िनकटवती वाचाटभाे य ॥ १९५८॥
ENMSS@1959@1अपसरित न चषाे मृगाी रजिनरयं च न याित नैित िना ।
ENMSS@1959@2हरित मदनाेऽप दःुखतानां बत बशाेऽभमुखीभवयपायाः ॥
१९५९॥
ENMSS@1960@1अपसर पृथव समुाः संवृणुताबूिन भूधरा नमत ।
ENMSS@1960@2वामनहरलघुतदे जगतां कलहः स वः पायात् ॥ १९६०॥
ENMSS@1961@1अपसर मधुकर दरंू परमलबलेऽप केतककुसमे ।
ENMSS@1961@2इह नह मधुलवलाभाे भवित परं धूलधूसरं वदनम् ॥ १९६१॥
ENMSS@1962@1अपसर सखे दरूादात् कटावषानलात् कृितवषमाद् याेषसपाद्
वलासफणाभृतः ।
ENMSS@1962@2इतरफणना दः शकसतमाैषधैटलविनताभाेगतं
यजत ह मणः ॥ १९६२॥
ENMSS@1963@1अपसारय घनसारं कु हारं दरू एव कं कमलैः ।
ENMSS@1963@2अलमलमाल मृणालैरित वदित दवािनशं बाला ॥ १९६३॥
ENMSS@1964@1अपसारसमायुं नयैदुगमुयते ।
ENMSS@1964@2अपसारपरयं दगुयाजेन बधनम् ॥ १९६४॥
ENMSS@1965@1अपतरत पाषाणा नुत ह रासान् ।
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ENMSS@1965@2कपयः कम कुवत कालय कुटला गितः ॥ १९६५॥
ENMSS@1966@1अपहय तमतीं यथा भायुदरे रवः ।
ENMSS@1966@2तथापहय पाानं भाित गाजलाेतः ॥ १९६६॥
ENMSS@1967@1अपहरित मनाे मे काेऽययं कृणचाैरः णतदुरतचाैरः
पूतनााणचाैरः ।
ENMSS@1967@2वलयवसनचाैराे बालगाेपीजनानां नयनदयचाैरः पयतां सनानाम्
॥ १९६७॥
ENMSS@1968@1अपहरित महवं ाथना कं न जाने जनयित गुलामयहं कं
न वे ।
ENMSS@1968@2तदप वद वदायं तं सदा यहं मां जठरपठरवती
विरथीकराेित ॥ १९६८॥
ENMSS@1969@1अपहरस सदा मनांस पुंसाम् अितमहता गुणसंपरहेण ।
ENMSS@1969@2न च भवस तथायनेकचाे तमथवा ववृणाेित कः परवम्
॥ १९६९॥
ENMSS@1970@1अपहततबाधवे वया वहतं साहसमय तृणया ।
ENMSS@1970@2तदहानपराधिन ये सख काेऽयं कणाेझतमः ॥ १९७०॥
ENMSS@1971@1अपहाय शनैः पटरवाटरह लाटजनमानलठनाय ।
ENMSS@1971@2समुदेित मनाेजराजधाट- परपाटपटरेष गधवाहः ॥ १९७१॥
ENMSS@1972@1अपय परयाथ तेन धम कराेित यः ।
ENMSS@1972@2स दाता नरकं याित ययाथतय तफलम् ॥ १९७२॥
ENMSS@1973@1अपवानय जनाय यजाम् अधीरतामय कृतं मनाेभुवा ।
ENMSS@1973@2अबाेध तागरदःुखसाणी िनशा च शया च शशाकाेमला ॥
१९७३॥
ENMSS@1974@1अपां िनधं वारभरचयत दपेन सूय ितबाेधयत ।
ENMSS@1974@2तायां तयाेः कं परपूणता याद् भा ह तयत महानुभावाः
॥ १९७४॥
ENMSS@1975@1अपां वाहाे गााेऽप समुं ाय तसः ।
ENMSS@1975@2भवयवयं तद् वान् नायेदशभाकम् ॥ १९७५॥
ENMSS@1976@1अपां मूले लनं णपरचतं चदनरसे मुणालहारादाै कृतलघुपदं
चमस च ।
ENMSS@1976@2मुत वातं सरसकदलकाननतले याकठाेषे िनवसित
परं शैयमधुना ॥ १९७६॥
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ENMSS@1977@1अपां वहारे तव हारवमं कराेत नीरे पृषदुकरतरन् ।
ENMSS@1977@2कठाेरपीनाेकुचयीतट- ुटरः सारवसारवाेमजः ॥ १९७७॥
ENMSS@1978@1अपाकु कपाेलतः सख भुजवरसं परयज कुचथलात्
ुटतबधनं कुकम् ।
ENMSS@1978@2पधेह दशनछदे दशनजतं लाया वदेथमबलागणे गुजने
कथं यायस ॥ १९७८॥
ENMSS@1979@1अपाकृयाशेषायप च घनजालािन परततमाेधूमताेमाेवमलिनमानं
च तदनु ।
ENMSS@1979@2शरः शपी रितपितमुदेऽसाै िनजकरैः
सधासंदाेहाैभुवनभवनं पाडरयित ॥ १९७९॥
ENMSS@1980@1अपातरले शाै मधुरववणा गराे वलासभरमथरा गितरतीव
कातं मुखम् ।
ENMSS@1980@2इित फुरतमके मृगशः वताे ललया तद न मदाेदयः
कृतपदाेऽप संलयते ॥ १९८०॥
ENMSS@1981@1अपापातैरपदेशपूवै रेणीशामेकशलानगयात् ।
ENMSS@1981@2वीथीषु वीथीषु वनापराधं पदे पदे लता युवानः ॥ १९८१॥
ENMSS@1982@1अपासंसग तरतं शाेवाेररालातवलास वेतम् ।
ENMSS@1982@2वसार राेमानकुकं तनाेतनाेित याेऽसाै सभगे तवागतः ॥
१९८२॥
ENMSS@1983@1अपातव तव वचाेऽयं भुजमः ।
ENMSS@1983@2माः समनसाम् अप मूछावधायकः ॥ १९८३॥
ENMSS@1984@1अपाात् पुछमूलं त ितयगं माणयेत् ।
ENMSS@1984@2खरातात् ककुदं यावद् ऊवमानेन बुमान् ॥ १९८४॥
ENMSS@1985@1अपां पाता याित य पां न वते ।
ENMSS@1985@2अन् देशे माे नात एरडाेऽप मायते ॥ १९८५॥
ENMSS@1986@1अपावषणं जात न कुयात् सगहतम् ।
ENMSS@1986@2अपावषणात् कं याद् अयत् काेशयाते ॥ १९८६॥
ENMSS@1987@1अपाे पाताबुः पाे बुरपाता ।
ENMSS@1987@2ऋणानुबधपेण दातपते मितः ॥ १९८७॥
ENMSS@1988@1अपाे रमते नार गराै वषित वासवः ।
ENMSS@1988@2खलमायते लीः ाः ायेण िनधनः ॥ १९८८॥
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ENMSS@1989@1अपानाणयाेरैं याे मूपुरषयाेः ।
ENMSS@1989@2युवा भवित वृाेऽप सततं मूलबधनात् ॥ १९८९॥
ENMSS@1990@1अपानेन पुनः कत् ेरतः कालपणा ।
ENMSS@1990@2िनःासाेासकृाित जपन् हंसेयहिनशम् ॥ १९९०॥
ENMSS@1991@1अपापघनसंवृतेरवशदतायुमत् समतनरसादरहणतः
कृताथया ।
ENMSS@1991@2रितमनस जायते यद कदाप शाैयाया तदैव सकलं जनुः
सफलमेवमाहाभूः ॥ १९९१॥
ENMSS@1992@1अपापातकुलना मानयत वकान् हतान् ।
ENMSS@1992@2एष ायाे नरेाणां शनीयत शाेभनः ॥ १९९२॥
ENMSS@1993@1अपामुृानां िनजमुपदशया थितपदं दधया शालनामवनितमुदारे
सित फले ।
ENMSS@1993@2मयूराणामुं वषमव हरया मदमहाे कृतः कृयायं वनय
इव लाेकय शरदा ॥ १९९३॥
ENMSS@1994@1अपायकलता मनुजगित सापदः सपदाे वनरमदं सखं वषयजं
यलाः ।
ENMSS@1994@2भवत जरसारसातरललाेचना याेषततदययमहाे जनतपस
नाे परे
रयित ॥ १९९४॥
ENMSS@1995@1अपायसंदशनजां वपम् उपायसंदशनजां च सम् ।
ENMSS@1995@2मेधावनाे नीितवधयुां पुरः फुरतीमव दशयत ॥ १९९५॥
ENMSS@1996@1अपाय मुिनना पुरा पुनरमाय मयादया अतार कपना पुरा
पुनरदाह लारणा ।
ENMSS@1996@2अमथ मुरवैरणा पुनरबध लारणा  नाम वसधापते तव
यशाेऽबुधः ाबुधः ॥ १९९६॥
ENMSS@1997@1अपारः पाथाेधः पुलनपदवी याेजनशतं िनरालबाे मागाे वयित
कल
शूया दश दशः ।
ENMSS@1997@2इतीवायं करः कितपयपदायेव गगने मुायन् ायन् पतित
गुणवृे पुनरप ॥ १९९७॥
ENMSS@1998@1अपारपुलनथलभुव हमालये मालये िनकामवकटाेते दरुधराेहणे
राेहणे ।
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ENMSS@1998@2महयमरभूधरे गहनकदरे मदरे मत न पतयहाे परणता
भवकतयः ॥ १९९८॥
ENMSS@1999@1अपारसंसारसमुमये संमताे मे शरणं कमत ।
ENMSS@1999@2गुराे दयालाे कृपया वदैतद् वेशपादाबुजदघनाैका ॥ १९९९॥
ENMSS@2000@1अपारे कायसंसारे कवरेव जापितः ।
ENMSS@2000@2यथा वै राेचते वं तथेदं परवतते ॥ २०००॥
ENMSS@2001@1अपारे पाथाेधाै कमित सितमाहगहने िनलय ीनाथः वपित
भुजगे
शत इव ।
ENMSS@2001@2कमेताववा भवत कल सवाितशयतः या संााे
यपगतभयं काे िनवसत ॥ २००१॥
ENMSS@2002@1अपारैयापारैरहरह नयताेऽशनदशा- वथ ाताः संयां
वदधित न जात वसमये ।
ENMSS@2002@2यजतः वां वृं जकुलभवा ामगणक- भवताे हतामी
कथमप च जीवत बहवः ॥ २००२॥
ENMSS@2003@1अपाथकमनायुयं गाेवषाणय भणम् ।
ENMSS@2003@2दता परघृयते रसाप न लयते ॥ २००३॥
ENMSS@2004@1अपाथेतरयुानां याससंहशालनाम् ।
ENMSS@2004@2अप गाेपालगीतानां िनवेशाे िनगमादषु ॥ २००४॥
ENMSS@2005@1अपातपाथेयसधाेपयाेगैवुबनैव वमनाेरथेन ।
ENMSS@2005@2धं च िनवापयता तृषं च वादयसावा गमतः सखं तैः
॥ २००५॥
ENMSS@2006@1अपातपाथाेह शायतं करे कराेित ललाकमलं कमाननम् ।
ENMSS@2006@2तनाेष हारं कयदणः वैरदाेषिनवासतभूषणे द ॥ २००६॥
ENMSS@2007@1अपातताराभवधन इव कामी युवितभमधुछछायां पृशित
शशला परणतः ।
ENMSS@2007@2अयं ाचीकणाभरणरचनाशाेककुसम- छटालीचाैरः कलयित
रवः पूवमचलम् ॥ २००७॥
ENMSS@2008@1अपाय लीहरणाेथवैरताम् अचतयवा च तदमथनम् ।
ENMSS@2008@2ददाै िनवासं हरये महाेदधवमसरा धीरधयां ह वृयः ॥ २००८॥
ENMSS@2009@1अप कपािनलयैव तरय महाेदधेः ।
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ENMSS@2009@2शते सराे राेुं नानुरय चेतसः ॥ २००९॥
ENMSS@2010@1अप कापुषाे भीः याेृपितसेवकः ।
ENMSS@2010@2तथाप न पराभूितं जनादााेित मानवः ॥ २०१०॥
ENMSS@2011@1अप कापुषाे भीः याेृपितसेवकः ।
ENMSS@2011@2यदााेित फलं लाेकात् तयांशमप नाे गुणी ॥ २०११॥
ENMSS@2012@1अप कापुषाे मागे तीयः ेमकारकः ।
ENMSS@2012@2कक टेन तीयेन जीवतं पररतम् ॥ २०१२॥
ENMSS@2013@1अप कालय यः कालः साेऽप कालमपेते ।
ENMSS@2013@2कत जगत हतं वा कालतेन जगभुः ॥ २०१३॥
ENMSS@2014@1अप कयथमायात नाशं साेऽितमािननः ।
ENMSS@2014@2न चेछययशाेमम् अयेवानयमायुषः ॥ २०१४॥
ENMSS@2015@1अप कुरकणााद् अप पपलपवात् ।
ENMSS@2015@2अप वुलसताद् वलाेलं ललनामनः ॥ २०१५॥
ENMSS@2016@1अप याथ सलभं समकुशं जलायप ानवधमाण ते ।
ENMSS@2016@2अप वशा तपस वतसे शररमां खल धमसाधनम् ॥
२०१६॥
ENMSS@2017@1अप घाेरापराधय धममाय िततः ।
ENMSS@2017@2स ह छाते दाेषः शैलाे मेघैरवासतैः ॥ २०१७॥
ENMSS@2018@1अप चायफलं कम पयामः कुवताे जनान् ।
ENMSS@2018@2नायथा भजानत वृं लाेके कथंचन ॥ २०१८॥
ENMSS@2019@1अप चतामणतापरममपेते ।
ENMSS@2019@2इदं वचततं मये कृतमायमायया ॥ २०१९॥
ENMSS@2020@1अप चेत् सदरुाचाराे भजते मामनयभाक् ।
ENMSS@2020@2साधुरेव स मतयः सयग् यवसताे ह सः ॥ २०२०॥
ENMSS@2021@1अप चेदस पापेयः सवेयः पापकृमः ।
ENMSS@2021@2सव ानवेनैव वृजनं संतरयस ॥ २०२१॥
ENMSS@2022@1अप जनकसतायात तानुपं फुटमह शशयुमे
नैपुणाेेयमत ।
ENMSS@2022@2ननु पुनरव ते गाेचरभूतमणाेरभनवशतपीमदायं
यायाः ॥ २०२२॥
ENMSS@2023@1अप जलकणान् पयाेधेदूरादाय जायते जलदः ।
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ENMSS@2023@2िनकटाद् घटानप शतं समीहरन् वारहायेव ॥ २०२३॥
ENMSS@2024@1अप तपुष सपताेगमते कातझरैरगाधताम् ।
ENMSS@2024@2रयाैवनयाेः खल याेः वकुाै भवतः कुचावुभाै ॥ २०२४॥
ENMSS@2025@1अप तवनायूायते तपयप यामनी दहित सरसीवाताेऽयेष
वलत
जलायप ।
ENMSS@2025@2इित समधकं ीे भीे न पुयवतां भयं मलयजरसैदधं
लवा वधूतनमडलम् ॥ २०२५॥
ENMSS@2026@1अप तरगसमीपादुपततं मयूरं न स चरकलापं बाणलयीचकार
।
ENMSS@2026@2सपद गतमनकमायानुकणे रितवगलतबधे केशपाशे यायाः
॥ २०२६॥
ENMSS@2027@1अप तेजाे िनधहत पितताे यद जायते ।
ENMSS@2027@2सरतं कमवााकम् इित काेकैवयुयते ॥ २०२७॥
ENMSS@2028@1अप वया कैरवण यधाय मुधा सधाबधुिन बधुभावः ।
ENMSS@2028@2जनापवादः परतः यातः समागमाे हत न जात जातः ॥ २०२८॥
ENMSS@2029@1अप दलुकुले बकुले यया पदमधाय कदाप न तृणया ।
ENMSS@2029@2अहह सा सहसा वधुरे वधाै मधुकर बदरमनुवतते ॥ २०२९॥
ENMSS@2030@1अप दनमणरेष ेशतः शीतसंघैरथ िनश िनजभाया गाढमाल
दाेयाम् ।
ENMSS@2030@2वपित पुनदेतं सालसात तात् कमु न भवत दघा
यामनी
कामनीयम् ॥ २०३०॥
ENMSS@2031@1अप दाेया परबा बाप गुणैरनेकधा िनपुणैः ।
ENMSS@2031@2िनगछित णादव जलधजलाेपपछला लीः ॥ २०३१॥
ENMSS@2032@1अप नदथ िनकामं ददुराः कं सवण- ुितभरमुपनीता
नूतनैवारपूरैः ।
ENMSS@2032@2अयमचरवनाशी शाेचनीयत भावी स चरमवटसी ाय एव
याे
वः ॥ २०३२॥
ENMSS@2033@1अप नाम स येत पुषाितशयाे भुव ।
ENMSS@2033@2गवाेनमुखा येन धिननाे नावलाेकताः ॥ २०३३॥
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ENMSS@2034@1अप िनयानदमयं सहः यं वहित संततं दये ।
ENMSS@2034@2कः साधारणपुषः भववेनामनादुम् ॥ २०३४॥
ENMSS@2035@1अप िनपुणतरमधीतं दुवनयाढचेतसः पुंसः ।
ENMSS@2035@2मणरव फणफणवती भवित शाेकाय लाेकानाम् ॥ २०३५॥
ENMSS@2036@1अप िनमुभाेगेन वातःथवषयेया ।
ENMSS@2036@2असावाय जायेत जगेन सहासका ॥ २०३६॥
ENMSS@2037@1अप पशतं दडान् दडयेत् पृथवीपितः ।
ENMSS@2037@2अभावे प कायथान् एकं वा वणकारकम् ॥ २०३७॥
ENMSS@2038@1अप पशतं शूरा मृत महतीं चमूम् ।
ENMSS@2038@2अथवा प षट् स वजयतेऽिनवितनः ॥ २०३८॥
ENMSS@2039@1अप पुैः कलैवा ाणान् रेत पडतः ।
ENMSS@2039@2वमानैयततैः यात् सव भूयाेऽप देहनाम् ॥ २०३९॥
ENMSS@2040@1अप पाैषमादेयं शां चेुबाेधकम् ।
ENMSS@2040@2अयवाषमप यायं भायं यायैकसेवना ॥ २०४०॥
ENMSS@2041@1अप गललनाकटाचपलाः यः ।
ENMSS@2041@2सणधानेन चरं ितत भूभुजाम् ॥ २०४१॥
ENMSS@2042@1अप ायं रायं तृणमव परयय सहसा वलाेलानीरं तव
जनिन
तीरं तवताम् ।
ENMSS@2042@2सधातः वादयः सललमदमातृि पबतां जनानामानदः परहसित
िनवाणपदवीम् ॥ २०४२॥
ENMSS@2043@1अप ाणसमािनान् पालतांालतानप ।
ENMSS@2043@2भृयान् युे समुपे पयेकमवेधनम् ॥ २०४३॥
ENMSS@2044@1अप बधुतया नार बपुा गुणैयुता ।
ENMSS@2044@2शाेया भवितसा नार पितहीना तपवनी ॥ २०४४॥
ENMSS@2045@1अप परानदाददमयधकं वम् ।
ENMSS@2045@2जहार नारदादनां चािन कथमयथा ॥ २०४५॥
ENMSS@2046@1अप वधं कृवा ायेन शयित ।
ENMSS@2046@2तदथेन वचीणेन न कथंचसहुः ॥ २०४६॥
ENMSS@2047@1अप भुजलताेेपादयाः कृतं पररणं यसहचरडालापे
ुता अप सूयः ।
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ENMSS@2047@2नवपरणयीडावया मुखाेितयताे- ऽयलसवलता ितयः
कराेित महाेसवम् ॥ २०४७॥
ENMSS@2048@1अप भाेगषु मणधारण एव िनहंस नत यषाेऽप परान् ।
ENMSS@2048@2तव गड थाने दानवसंहारवाहय ॥ २०४८॥
ENMSS@2049@1अप ाता सताेऽयाे वा शराे मातलाेऽप वा ।
ENMSS@2049@2नादडाे नाम रााेऽत धमाचलतः वकात् ॥ २०४९॥
ENMSS@2050@1अप मदवमापाे नाे वापीदशनात् ।
ENMSS@2050@2ायेण ाणनां भूयाे दःुखवेगाेऽधकाे भवेत् ॥ २०५०॥
ENMSS@2051@1अप मरणमुपैित सा मृगाे वलसित कैव कथा रसातरय ।
ENMSS@2051@2अय कथमधुना दधाित शातं वषमशरवरतीदेहदाहः ॥ २०५१॥
ENMSS@2052@1अप मानुयकं लवा भवत ािननाे न ये ।
ENMSS@2052@2पशतैव वरा तेषां यवायावतनात् ॥ २०५२॥
ENMSS@2053@1अप मादवभावेन गां संलय बुमान् ।
ENMSS@2053@2अरं नाशयते िनयं यथा व महामम् ॥ २०५३॥
ENMSS@2054@1अप मुदमुपयाताे वावलासैः वकयैः परभणितषु ताेषं यात
सतः
कयतः ।
ENMSS@2054@2िनजघनमकरदयदपूणालवालः कलशसललसेकं नेहते कं रसालः
॥ २०५४॥
ENMSS@2055@1अप मृगपितना करकु- थलदलनाेतपाैषेण यय ।
ENMSS@2055@2भयचकतशा नमुैः स ह शरभीकुलराजचवती
॥ २०५५॥
ENMSS@2056@1अप मृा गरा लयः सदा जागयततः ।
ENMSS@2056@2नात धमसमाे भृयः कंचदुत धावित ॥ २०५६॥
ENMSS@2057@1अप मेपमं ाम् अप शूरमप थरम् ।
ENMSS@2057@2तृणीकराेित तृणैका िनमेषेण नराेमम् ॥ २०५७॥
ENMSS@2058@1अप यसकरं कम तदयेकेन दुकरम् ।
ENMSS@2058@2बशेषताेऽसहायेन कमु रायं महाेदयम् ॥ २०५८॥
ENMSS@2059@1अप रायादप वगाद् अपीदाेरप माधवात् ।
ENMSS@2059@2अप काताकुचपशात् संताेषः परमं सखम् ॥ २०५९॥
ENMSS@2060@1अप लपतमहं न हत शतव पुरतः परतापमायतायाः ।
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ENMSS@2060@2शव शव रसना यताे न याद् अप यतते िनजदाहशयेव ॥
२०६०॥
ENMSS@2061@1अप ललतसगुणवेणः सालंकाराप या सवणाप ।
ENMSS@2061@2रघुितलक वहीना चेद् वाणी रमणीव नैव कयाणी ॥ २०६१॥
ENMSS@2062@1अप वेण संघषम् अप पां पराभवम् ।
ENMSS@2062@2सहते गुणलाेभेन त एव मणयाे यद ॥ २०६२॥
ENMSS@2063@1अप वटतराेः पधा बीजेन सषप सांतं परणमस याे मुः
शाकं सित थलसाैवे ।
ENMSS@2063@2जठरकुहरडाे यदेकदलाेदरे लयशशकाे देवः शये पुरेित
ह शुमः ॥ २०६३॥
ENMSS@2064@1अप वषशतं थवा सदा कृिमरागणी ।
ENMSS@2064@2वेया शकव िनःासा िनःसे यः पलायते ॥ २०६४॥
ENMSS@2065@1अप वधः कुसमािन तवाशगान् र वधाय न िनवृितमावान्
।
ENMSS@2065@2अदत प ह ते स िनयय तांतदप तैबत जजरतं जगत् ॥
२०६५॥
ENMSS@2066@1अप वीयाेकटः शुयताे भेदेन सयित ।
ENMSS@2066@2ताद् भेदः याेयः शूणां वजगीषुणा ॥ २०६६॥
ENMSS@2067@1अप वे षडराण चेद् उपदेुं शितकठमछित ।
ENMSS@2067@2वसनाशनमामत चेद् धनदादयितरयते खलः ॥ २०६७॥
ENMSS@2068@1अप शारदचका यदयां तलनां गछित दुकरैतपाेभः ।
ENMSS@2068@2न तटझित मानसं मदयं हसतं खनमुलाेचनायाः ॥ २०६८॥
ENMSS@2069@1अप शाेषु कुशला लाेकाचारववजताः ।
ENMSS@2069@2सवे ते हायतां यात यथा ते मूखपडताः ॥ २०६९॥
ENMSS@2070@1अप शशरतराेपचारयाेयं तयमदं युगप समेव ।
ENMSS@2070@2जरठतरवदधित कालाे दयतजनेन समं च वयाेगः ॥
२०७०॥
ENMSS@2071@1अप ाेणभरवैरां धत तामशक सः ।
ENMSS@2071@2तदसजताे गजताेदाेरप ॥ २०७१॥
ENMSS@2072@1अप संतापशमनाः शाः सरभशीतलाः ।
ENMSS@2072@2भुजसाायते भीषणादनमाः ॥ २०७२॥
ENMSS@2073@1अप संपूणतायुैः कतयाः सदाे बुधैः ।
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ENMSS@2073@2नदशः परपूणाेऽप चाेदयमपेते ॥ २०७३॥
ENMSS@2074@1अप संभृतय सततं रवं बताे वसजनतः ।
ENMSS@2074@2उदरयाेदारय च केवलमाकारताे भेदः ॥ २०७४॥
ENMSS@2075@1अप सपथिनानाम् अाशाः पूरयतामप ।
ENMSS@2075@2अगयवृमेघानां हत मालयकारणम् ॥ २०७५॥
ENMSS@2076@1अप स दवसः कं या यामुखपजे मधु
मधुकरवाृवकासिन पायित ।
ENMSS@2076@2तदनु च मृदुधालापमाहतनमणः सरतसचवैरै ः साे
ममाप भवयित ॥ २०७६॥
ENMSS@2077@1अप सववदाे न राजते वचनं ाेतर बाेधवजते ।
ENMSS@2077@2अप भतर नलाेचने वफलः कं न कलवमः ॥ २०७७॥
ENMSS@2078@1अप सहवसतामसतां जलहजलववयसंेषः ।
ENMSS@2078@2दरेूऽप सतां वसतां ीितः कुमुदेदवुद् भवित ॥ २०७८॥
ENMSS@2079@1अप सागरपयता वचेतया वसधरा ।
ENMSS@2079@2देशाे रमााेऽप नात दैववजतः ॥ २०७९॥
ENMSS@2080@1अप सभगं तव वदनं पयित सभगे यदा यदा चः ।
ENMSS@2080@2लायित हत पधे सपद मुखं वं पयाेदातः ॥ २०८०॥
ENMSS@2081@1अप थानुवदासीत शयन् परगतः धा ।
ENMSS@2081@2न वेवानासंपाद् वृमीहेत पडतः ॥ २०८१॥
ENMSS@2082@1अप यात् पतृहा वैर साेऽप दानवलाेभतः ।
ENMSS@2082@2गवा वासभावं स शाेराानमपयेत् ॥ २०८२॥
ENMSS@2083@1अप वमवमसूषुपमी परय दाराननवैतमेव माम् ।
ENMSS@2083@2वयं दरुवाणवनावकाः कथं पृशत वाय दाप ताशीम्
॥ २०८३॥
ENMSS@2084@1अप वपतरं काय यवेत् पृथवीपतेः ।
ENMSS@2084@2त वायं सभामये ाेवाचेदं बृहपितः ॥ २०८४॥
ENMSS@2085@1अप वपमसयं यः पुराे वदित भूभुजाम् ।
ENMSS@2085@2देवानां च वनाशः याद् वं तय गुराेरप ॥ २०८५॥
ENMSS@2086@1अप वैः सववैः पुनरपधनैः कैरप धनैः पराणैः ाणैयदप
च वधेयं परहतम् ।
ENMSS@2086@2तदैतछदात् परभृत भवयेव भवतततः शदालयं
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कथमप िनरयं णमप ॥ २०८६॥
ENMSS@2087@1अपीडयन् बलं शूञ् जगीषुरभषेणयेत् ।
ENMSS@2087@2सखसायं षां सैयं दघयाणपीडतम् ॥ २०८७॥
ENMSS@2088@1अपीतीबकादबम् असंमृामलाबरम् ।
ENMSS@2088@2असादतशाबु जगदासीनाेहरम् ॥ २०८८॥
ENMSS@2089@1अपुवं भव ेयाे न त यागुणः सतः ।
ENMSS@2089@2जीवयवनीताेऽसाै मृत एव न संशयः ॥ २०८९॥
ENMSS@2090@1अपुय गितनात वगाे नैव च नैव च ।
ENMSS@2090@2तात् पुमुखं ा भवेत् पा तापसः ॥ २०९०॥
ENMSS@2091@1अपुय गृहं शूयं दशः शूयावबाधवाः ।
ENMSS@2091@2मूखय दयं शूयं सवशूया दरता ॥ २०९१॥
ENMSS@2092@1अपुय गृहं शाेयं शाेयं रायमराजकम् ।
ENMSS@2092@2िनराहाराः जाः शाेया शाेयं मैथुनमजम् ॥ २०९२॥
ENMSS@2093@1अपुनदेहशदाथम् अयुपकृितमम् ।
ENMSS@2093@2अथनं कुते कत् पुनरावृवजतम् ॥ २०९३॥
ENMSS@2094@1अपुयत घनावल भुवनजीवनैयकरैरवयत
सधाचबबुधालसंतपणः ।
ENMSS@2094@2तमधतमसछदं रवमवेय जावयसे वमेव रवकाततामयस
हत कं कुमहे ॥ २०९४॥
ENMSS@2095@1अपूजतैवात गरकया कं पपातेन मनाेभवय ।
ENMSS@2095@2यत दतूी सरसाेदा दासः पितः पादतले वधूनाम् ॥
२०९५॥
ENMSS@2096@1अपूजताेऽितथयय गृहााित विनःसन् ।
ENMSS@2096@2गछत पतरतय वमुखाः सह दैवतैः ॥ २०९६॥
ENMSS@2097@1अपूया य पूयते पूयानां त वमानना ।
ENMSS@2097@2ीण त वतते दुभं मरणं भयम् ॥ २०९७॥
ENMSS@2098@1अपूया य पूयते पूयानामयमानना ।
ENMSS@2098@2तव दैवकृताे दडः सः पतित दाणः ॥ २०९८॥
ENMSS@2099@1अपूणे नैव मतयं संपूणे नैव जीवित ।
ENMSS@2099@2ताैय वधातयं हतया परवाहनी ॥ २०९९॥
ENMSS@2100@1अपूव चाैयमयतं वया चललाेचने ।
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ENMSS@2100@2दवाप जातां पुंसां चेताे हरस दरूतः ॥ २१००॥
ENMSS@2101@1अपूव यत थयित वना कारणकलां जगद् ावयं
िनजरसभरात् सारयित च ।
ENMSS@2101@2मात् याेपायासरसभगं भासयित तत् सरवयातवं
कवसदयायं वजयते ॥ २१०१॥
ENMSS@2102@1अपूवः काेऽप काेपाः सनय खलय च ।
ENMSS@2102@2एकय शायित ेहाद् वधतेऽयय वारतः ॥ २१०२॥
ENMSS@2103@1अपूवः काेऽप काेशाेऽयं वते तव भारित ।
ENMSS@2103@2ययताे वृमायाित यमायाित संचयात् ॥ २१०३॥
ENMSS@2104@1अपूवः काेऽप तवा मम मागः दशतः ।
ENMSS@2104@2याेगं चतयताे येन राग एव ववधते ॥ २१०४॥
ENMSS@2105@1अपूवकमचडालम् अप मुधे वमु माम् ।
ENMSS@2105@2तास चदनाया दुवपाकं वषमम् ॥ २१०५॥
ENMSS@2106@1अपूवदेशाधगमे युवराजाभषेचने ।
ENMSS@2106@2पुजिन वा माेाे बधनय वधीयते ॥ २१०६॥
ENMSS@2107@1अपूवमधुरामाेदमाेदतदशततः ।
ENMSS@2107@2अाययुभृमुखराः शरः शेखरशालनः ॥ २१०७॥
ENMSS@2108@1अपूवयेव तकालसमागमसकामया ।
ENMSS@2108@2ेन राजन् वपुषा कटाैवजयया ॥ २१०८॥
ENMSS@2109@1अपूवा रसनायाल खलाननबलेशया ।
ENMSS@2109@2कणमूले दशययं हरययय जीवतम् ॥ २१०९॥
ENMSS@2110@1अपूवााददायय उैतरपदायाः ।
ENMSS@2110@2अितमाेहापहारयः सूयाे ह महीयसाम् ॥ २११०॥
ENMSS@2111@1अपूवणा न कतयं कम लाेके वगहतम् ।
ENMSS@2111@2कृतपूवणत यजताे महान् धम इित ुितः ॥ २१११॥
ENMSS@2112@1अपूवेयं धनुवा भवता शता कुतः ।
ENMSS@2112@2मागणाैघः समायाित गुणाे जाित दगतरम् ॥ २११२॥
ENMSS@2113@1अपूवाे यते विः कामयाः तनमडले ।
ENMSS@2113@2दरूताे दहते गां गालः सशीतलः ॥ २११३॥
ENMSS@2114@1अपूवाे भाित भारयाः कायामृतफले रसः ।
ENMSS@2114@2चवणे सवसामाये वादुवत् केवलं कवः ॥ २११४॥
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ENMSS@2115@1अपूवाेऽयं काते वलित मुखदपतव चरं तमाे ् णां याे
जनयिततरां याित सतनाे ।
ENMSS@2115@2अधताेयं बत सरभधूमालकतितयदया वातैव वलयित
पतंगािनव जनान् ॥ २११५॥
ENMSS@2116@1अपूवाेऽयं धनुवेदाे मथय महानः ।
ENMSS@2116@2शररमतं कृवा भनयतगतं मनः ॥ २११६॥
ENMSS@2117@1अपूवाेऽयं पथाः शव तव वभुवय कतमाे जगधाे ये
पदयुगमकामं णमताम् ।
ENMSS@2117@2याित वंसं न खल दुरतं केवलमदं चराेपां सः
सकृतमप सव वगलित ॥ २११७॥
ENMSS@2118@1अपूवाेऽयं मया ः कातः कमललाेचने ।
ENMSS@2118@2शाेऽतरं याे वजानाित स वा संशयः ॥ २११८॥
ENMSS@2119@1अपृछं पुदारादंतैाेऽहं रघम ।
ENMSS@2119@2पापं तवैव तसव वयं त फलभागनः ॥ २११९॥
ENMSS@2120@1अपृतय न ूयाद् य नेछेत् पराभवम् ।
ENMSS@2120@2एष एव सतां धमाे वपरताेऽसतां मतः ॥ २१२०॥
ENMSS@2121@1अपृत नरः कंचद् याे ूते राजसंसद ।
ENMSS@2121@2न केवलमसंमानं लभते च वडबनाम् ॥ २१२१॥
ENMSS@2122@1अपृेन न वयः सचवेन वपता ।
ENMSS@2122@2नानुशयादपृछतं महदेत साहसम् ॥ २१२२॥
ENMSS@2123@1अपृेनाप वयं सचवेना कंचन ।
ENMSS@2123@2पृेन त वशेषेण वायं पयं महीपतेः ॥ २१२३॥
ENMSS@2124@1अपृाेऽाधानाे याे ूते राः पुरः कुधीः ।
ENMSS@2124@2न केवलमसंमानं लभते च वडबनम् ॥ २१२४॥
ENMSS@2125@1अपृैव भवेूढानं मनस चतनात् ।
ENMSS@2125@2अपूणः कुते शदं न पूणः कुते घटः ॥ २१२५॥
ENMSS@2126@1अपेते न च ेहं न पां न दशातरम् ।
ENMSS@2126@2सदा लाेकहतासा रदपा इवाेमाः ॥ २१२६॥
ENMSS@2127@1अपेताः शुयाे वयमित वषादाेऽयमफलः
तीकारवेषामिनशमनुसंधातमुचतः ।
ENMSS@2127@2जरासंधाः सह हलभृता दानवरपुजघानैनं पा
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कमिनलसूनुः यसखः ॥ २१२७॥
ENMSS@2128@1अपेह दयाा मे वामे दशनमेह वा ।
ENMSS@2128@2अदरूवरहाेकठादःुखं दःुकेन सते ॥ २१२८॥
ENMSS@2129@1अयखलालंकारा- नाकलयताेऽप रसवदम् ।
ENMSS@2129@2कलयत सरसकाये नालंकारं कदाचदप ॥ २१२९॥
ENMSS@2130@1अयणीमकृतामृषीणां कुशाबुे कुशल गुते ।
ENMSS@2130@2यतवया ानमशेषमां लाेकेन चैतयमवाेणरमेः ॥ २१३०॥
ENMSS@2131@1अयितशयतमनथ शमययथ समपयन् नृपितः ।
ENMSS@2131@2तमनपयन् िनरथ ाणेन समं परयजयथम् ॥ २१३१॥
ENMSS@2132@1अययुाे भूमसमः पाथवाेऽप न पाथवः ।
ENMSS@2132@2मानाथ जीवतं तय कृते माने न जीवित ॥ २१३२॥
ENMSS@2133@1अयनारभमाणय वभाेपादताः परैः ।
ENMSS@2133@2जत गुणतामथाः शदा इव वहायसः ॥ २१३३॥
ENMSS@2134@1अयनावजताः वेन फलरागेण संनताः ।
ENMSS@2134@2अभकैरप गृते साधुसंतानशाखनः ॥ २१३४॥
ENMSS@2135@1अयनेकैपचतैदुवनीतैः सतैरलम् ।
ENMSS@2135@2िनदशनं धातरा ाः शतं दयुाेधनादयः ॥ २१३५॥
ENMSS@2136@1अयभीा न लयते संया न यजत च ।
ENMSS@2136@2वासना इव संसारे माेहनैकपराः यः ॥ २१३६॥
ENMSS@2137@1अयशं वया दं दःुखं शतरािन ।
ENMSS@2137@2बापाे वाहीकनारणां वेगवाही कपाेलयाेः ॥ २१३७॥
ENMSS@2138@1अयाकरसमुपमणजाितरसंकृता ।
ENMSS@2138@2जातपेण कयाण न ह संयाेगमहित ॥ २१३८॥
ENMSS@2139@1अयानाे वनाशं गणयित न खलः परयसनः ।
ENMSS@2139@2ायाे मतकनाशे समरमुखे नृयित कबधः ॥ २१३९॥
ENMSS@2140@1अयापसमयः साधाेः याित ाघनीयताम् ।
ENMSS@2140@2वधाेवधुंतदाकदवपकालाेऽप सदरः ॥ २१४०॥
ENMSS@2141@1अयामीलतपजां कमलनीमयुसपवां वासतीमप
साैधभपिततामाितछायकाम् ।
ENMSS@2141@2मवानः थमं येित पुलकवेदकपाकुलं ीयालित नात
सेित न पुनः खेदाेरं मूछित ॥ २१४१॥
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ENMSS@2142@1अयुकटे च राैे च शाै यय न हीयते ।
ENMSS@2142@2धैय ाे महीपय न स याित पराभवम् ॥ २१४२॥
ENMSS@2143@1अयुतपदाढः पूयान् नैवापमानयेत् ।
ENMSS@2143@2नषः शतां ाय युताेऽगयावमाननात् ॥ २१४३॥
ENMSS@2144@1अयुात् लपताे बाला परसपतः ।
ENMSS@2144@2सवतः सारमादाद् अमय इव कानम् ॥ २१४४॥
ENMSS@2145@1अयुपायैभतात याेऽथः ाुं न शते ।
ENMSS@2145@2तय वमकालांतान् युानामनीषणः ॥ २१४५॥
ENMSS@2146@1अयुामयसनसरणेः संगमे कामुकानां भं भे
भुवनजयनवकलाकाैलशय ।
ENMSS@2146@2अयुसाहचुरसदः कामकेलिनवासाः ाैढाेसाहातव सवदने
वतमताे वलासाः ॥ २१४६॥
ENMSS@2147@1अयेकवंशजनुषाेः पयत पूणवतछताभाजाेः ।
ENMSS@2147@2याकामुकयाेः कद् गुणभूतः कदप भता ॥ २१४७॥
ENMSS@2148@1अयेतजनीमयं जगदथाे िनामयी सा िनशा िना वमयी
भवेदथ
च स वाे मृगाीमयः ।
ENMSS@2148@2सेयं मानमयी मम यतमा ताटचेामयाे माक् ेित
समीहतैकवधये संकप तयं नमः ॥ २१४८॥
ENMSS@2149@1अयेव दहनं पृा वने ितत पादपाः ।
ENMSS@2149@2राजदाेषपरामृातते नापराधनः ॥ २१४९॥
ENMSS@2150@1अयाैसे महित दयताथनास तीपाः कायाेऽप यितकरसखं
कातराः वादाने ।
ENMSS@2150@2अाबायते न खल मदनेनैव लधातरवाद् अाबाधते मनसजमप
कालाः कुमायः ॥ २१५०॥
ENMSS@2151@1अकटवितततन- मडलकािनभृतचदशयः ।
ENMSS@2151@2अावेशयत दयं रचयागुयाेगयः ॥ २१५१॥
ENMSS@2152@1अकटकृतशः शाेऽप जनात् ितरयां लभते ।
ENMSS@2152@2िनवसतदाण लाे विन त वलतः ॥ २१५२॥
ENMSS@2153@1अगय या वा कृपणय च यनम् ।
ENMSS@2153@2य बाबलं भीराेयथमेतत् यं भुव ॥ २१५३॥
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ENMSS@2154@1अगाः पदयासे जननीरागहेतवः ।
ENMSS@2154@2सयेके बलालापाः कवयाे बालका इव ॥ २१५४॥
ENMSS@2155@1अणाेाेऽितथः सायं सूयाेढाे गृहमेधना ।
ENMSS@2155@2काले ावकाले वा नायानन् गृहे वसेत् ॥ २१५५॥
ENMSS@2156@1अणााेऽितथः सायं सूयाेढाे गृहमेधनाम् ।
ENMSS@2156@2पूजया तय देववं यात गृहमेधनः ॥ २१५६॥
ENMSS@2157@1अितकृयाानं सहसानथेषु न वतेत ।
ENMSS@2157@2शरस धृतेऽमृतकरणे वषमघसषमनेाेऽप ॥ २१५७॥
ENMSS@2158@1अितबुे ाेतर वुवां याित वैफयम् ।
ENMSS@2158@2नयनवहीने भतर लावयमवेह खनाीणाम् ॥ २१५८॥
ENMSS@2159@1अिता ये केचद् अधमशरणा ये ।
ENMSS@2159@2तेषां िता गे ह शरणं शम वम च ॥ २१५९॥
ENMSS@2160@1अयाण शााण ववादत केवलम् ।
ENMSS@2160@2यं याैितषं शां चाकाै य साणाै ॥ २१६०॥
ENMSS@2161@1अयाकलतभाववभवे सवायााेिनधाै वासाे नापतपःफलं
यदपरं दाेषाेऽयमेकाे महान् ।
ENMSS@2161@2शबूकाेऽप यद दलुभतरै रैरनघैः सह
पधामेकिनवासकारणवशादेकातताे वाछित ॥ २१६१॥
ENMSS@2162@1अदाता समृाेऽसाै दर महामनाः ।
ENMSS@2162@2अुत समुतमामूढचेतसम् ॥ २१६२॥
ENMSS@2163@1अदपा यथा रािरनादयं यथा नभः ।
ENMSS@2163@2तथासांवसराे राजा मयध इवाविन ॥ २१६३॥
ENMSS@2164@1अधानः धानः यात् पाथवं यद सेवते ।
ENMSS@2164@2धानाेऽयधानः याद् यद सेवाववजतः ॥ २१६४॥
ENMSS@2165@1अभूतमतनीयस तवी काधा पहतैकतराे ।
ENMSS@2165@2ाैममाकुलकरा वचकष ातपवमभीतमेन ॥ २१६५॥
ENMSS@2166@1अम याे राजा सवाे वजतेयः ।
ENMSS@2166@2कृताे धमशील स राजा ितते चरम् ॥ २१६६॥
ENMSS@2167@1अमेऽप पुषे हतकायावलबिन ।
ENMSS@2167@2दैवमुागरसकम् अयथैव मते ॥ २१६७॥
ENMSS@2168@1अमाद कतयवया राः समाये ।
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ENMSS@2168@2वदयय शररय वयं भायाेपजीवनः ॥ २१६८॥
ENMSS@2169@1असमपरार पयाै काेपदमुररकृतधैयम् ।
ENMSS@2169@2ालतं नु शमतं नु वधूनां ावतं नु दयं मधुवारैः
॥ २१६९॥
ENMSS@2170@1असादाेऽनधानं देयांशहरणं च यत् ।
ENMSS@2170@2कालयापाेऽतीकारतद् वैरायय कारणम् ॥ २१७०॥
ENMSS@2171@1अतावतितभरिनशं कणशूलं कराेित वं दारं वदित
वसनं दशययेव जीणम् ।
ENMSS@2171@2छायाभूतलित न पुरः पायाेनैव पान् िनःवः खेदं
दशित धिननां याधवुकयः ॥ २१७१॥
ENMSS@2172@1अाकृतः स कथमत न वयाय यवास कणा च
कृतता
च ।
ENMSS@2172@2ली सावकगुणवलतं च तेजाे धम मानवनयाै च
पराम ॥ २१७२॥
ENMSS@2173@1अाकृतय चारताितशयय भावैरयतुैमम तय
तथायनाथा ।
ENMSS@2173@2काेऽयेष वीरशशकाकृितरमेय- सामयसारसमुदायमयः पदाथः
॥ २१७३॥
ENMSS@2174@1अाकृतयाहवदमुदय िनवायमयाबलेन वीयम् ।
ENMSS@2174@2अपीयसाेऽयामयतयवृेमहापकाराय रपाेववृः ॥ २१७४॥
ENMSS@2175@1अाेन च कातरेण च गुणः याद् भयुेन कः
ावमशालनाेऽप ह भवेत् कं भहीनात् फलम् ।
ENMSS@2175@2ावमभयः समुदता येषां गुणा भूतये ते भृया नृपतेः
कलमतरे संपस चापस च ॥ २१७५॥
ENMSS@2176@1अाकालं वचनं बृहपितरप वन् ।
ENMSS@2176@2लभते बुवानम् अवमानं च भारत ॥ २१७६॥
ENMSS@2177@1अाकालवचनं बृहपितरप वन् ।
ENMSS@2177@2ायाद् बुशैथयम् अपमानं च शातम् ॥ २१७७॥
ENMSS@2178@1अाकालाे याे मूखाे हसेत् वेछानुसारतः ।
ENMSS@2178@2ायाद् बुवानं सभायां चैव शातम् ॥ २१७८॥
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ENMSS@2179@1अाकेलसखयाेरितमान- संधानयाे रहस जातषाेरकात्
।
ENMSS@2179@2यूनाेमथाेऽभलषताेः थमानुनीितं भावाः सादपशनाः पयत
िनाम् ॥ २१७९॥
ENMSS@2180@1अापुपाेमवमैव ा भुजे न तथा यथेयम् ।
ENMSS@2180@2न शते ुमपीहमानैरामाेदनी चदनशाखकेव ॥ २१८०॥
ENMSS@2181@1अाथमावकतनषा यानमूकभवद्- वेवयशरःस
यय दहने छं शराे जुतः ।
ENMSS@2181@2उाय वयमेव ममकराेायाहमयानयागं पमुखः स
वमसरः कथं वयते ॥ २१८१॥
ENMSS@2182@1अायाैवना नार न कामाय न शातये ।
ENMSS@2182@2संाे षाेडशे वषे गदभी चासरायते ॥ २१८२॥
ENMSS@2183@1अावभसमागमनाधकायाः सयाः पुराेऽ िनजचवनाेदबुा
।
ENMSS@2183@2अालापवेषगितहायवकथनाैः ाणेरानुकृितमाकलयत ललाम्
॥ २१८३॥
ENMSS@2184@1अायेऽप यथा कामे धमे चता न कं तथा ।
ENMSS@2184@2अलाभेऽप याेरेका भयदा शवदापरा ॥ २१८४॥
ENMSS@2185@1अायेषुदासतासरशनेरारात् कुतः शु तयुमकृत्
पराेपरशः शूलेन शूया यया ।
ENMSS@2185@2मृयुदैयपतेः कृतः स सशः पादाुलपवतः पावया
ितपायतां िभुवनं िनःशयकयं तया ॥ २१८५॥
ENMSS@2186@1अामायं च वेदानां शााणां चाितलनम् ।
ENMSS@2186@2सव चानवथानम् एताशनमानः ॥ २१८६॥
ENMSS@2187@1अाथनमसंपशम् असंदशनमेव च ।
ENMSS@2187@2पुषयेह िनयमाे भवेागहाणये ॥ २१८७॥
ENMSS@2188@1अाथतं यथा दःुखं तथा सखमप वयम् ।
ENMSS@2188@2ाणनं ितपेत सव िनयितयतम् ॥ २१८८॥
ENMSS@2189@1अयं न ह भाषेत न वयेत केनचत् ।
ENMSS@2189@2कायसं समीहेत कायंशाे ह मूखता ॥ २१८९॥
ENMSS@2190@1अयं पुष चाप पराेहं परयम् ।
ENMSS@2190@2अधममनृतं चैव दरूात् ााे ववजयेत् ॥ २१९०॥
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ENMSS@2191@1अयं यय कुवीत भूयतय यं चरेत् ।
ENMSS@2191@2अचरेण यः स याद् याेऽयः यमाचरेत् ॥ २१९१॥
ENMSS@2192@1अयमुाः पुषाः यतते गुणमयं वुम् ।
ENMSS@2192@2तादवायमयम् अयमाेतकामेन ॥ २१९२॥
ENMSS@2193@1अयवचनदरैः यवचनाढैः वदारपरतैः ।
ENMSS@2193@2परपरवादिनवृैः चत् चन् मडता वसधा ॥ २१९३॥
ENMSS@2194@1अयवचनाारैदधाेऽप न वयं वदयायः ।
ENMSS@2194@2कं दमानमग वभावसरभं परयजित ॥ २१९४॥
ENMSS@2195@1अययाप वचसः परणामावराेधनः ।
ENMSS@2195@2वा ाेता च यात रमते त संपदः ॥ २१९५॥
ENMSS@2196@1अयायप कुवतः वाथायाेत चेताः ।
ENMSS@2196@2पडता नाेपलयते वायसैरव काेकलाः ॥ २१९६॥
ENMSS@2197@1अयायप कुवाणाे िनुरायप च वन् ।
ENMSS@2197@2चेतः ादययेव सवावथास वभः ॥ २१९७॥
ENMSS@2198@1अयायप कुवाणाे यः यः य एव सः ।
ENMSS@2198@2दधमदरसारेऽप कय वावनादरः ॥ २१९८॥
ENMSS@2199@1अयायप पयािन ये वदत नृणामह ।
ENMSS@2199@2त एव सदः ाेा अये युनामधारकाः ॥ २१९९॥
ENMSS@2200@1अया न भवयत याे मे न भवयित ।
ENMSS@2200@2अहं च न भवयाम सव च न भवयित ॥ २२००॥
ENMSS@2201@1अयैः सह संवासः यैाप वनाभवः ।
ENMSS@2201@2असः संयाेग तःुखं चरजीवनाम् ॥ २२०१॥
ENMSS@2202@1अयैरप िनपैः कं यात् ेशासहणुभः ।
ENMSS@2202@2ये तदुूलने शा जगीषा तेषु शाेभते ॥ २२०२॥
ENMSS@2203@1अयाेऽप ह पयः याद् इित वृानुशासनम् ।
ENMSS@2203@2वृानुशासने ितन् यतामुपगछित ॥ २२०३॥
ENMSS@2204@1अीतां राेगणीं नारम् अतवीं धृतताम् ।
ENMSS@2204@2रजवलामकामां च न कामेत बलात् पुमान् ॥ २२०४॥
ENMSS@2205@1अस वते पाषाणा मानुषा त रासान् ।
ENMSS@2205@2कपयः कम कुवत कालय कुटला गितः ॥ २२०५॥
ENMSS@2206@1अवाानं न वीेत नावगाहेत् पयाेरयम् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 179 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@2206@2संदधनावं नाराेहेन् न बायां नदं तरेत् ॥ २२०६॥
ENMSS@2206A@1अफलं ाम् अपाे धनम् अफलं यत् न दमथयः ।
ENMSS@2206A@2याैवनमफलं यमनश् ुतमफलं दुवनीतय ॥
ENMSS@2207@1अफलयाप वृय छाया भवित शीतला ।
ENMSS@2207@2िनगुणाेऽप वरं बधुयः परः पर एव सः ॥ २२०७॥
ENMSS@2208@1अफलािन दरुतािन समययफलािन च ।
ENMSS@2208@2अशािन च कायाण नारभेत वचणः ॥ २२०८॥
ENMSS@2209@1अबधुवप बधुवं ेहात् समुपजायते ।
ENMSS@2209@2बधुवप च बधुवम् अलाेकेषु हीयते ॥ २२०९॥
ENMSS@2210@1अबलः ाेतं शुं याे याित मदमाेहतः ।
ENMSS@2210@2युाथ स िनवतेत शीणदताे यथा गजः ॥ २२१०॥
ENMSS@2211@1अबलवकुलाशनाे झषान् िनजनीडमपीडनः खगान् ।
ENMSS@2211@2अनवतृणादनाे मृगान् मृगयाघाय न भूभुजां ताम् ॥ २२११॥
ENMSS@2212@1अबलां बलना नीतां दशाममां मकरकेतना र ।
ENMSS@2212@2अापपितताेतृये भवित ह शभजनां ज ॥ २२१२॥
ENMSS@2213@1अबला अप वीरेशान् यसाहायमुपाताः ।
ENMSS@2213@2पराभवत ाेणपातेनैव स मथः ॥ २२१३॥
ENMSS@2214@1अबलाढवहीरमयनितरमालयाेपेतः ।
ENMSS@2214@2पमाेदतमुखः पायात् परमेराे मुरनादः ॥ २२१४॥
ENMSS@2215@1अबलाबुहीनाया दाेषं तं सदाहस ।
ENMSS@2215@2मूढय सततं दाेषं मां कुवत साधवः ॥ २२१५॥
ENMSS@2216@1अबला य बला शशरवनीशाे िनरराे मी ।
ENMSS@2216@2नह नह त धनाशा जीवत अाशाप दलुभा भवित ॥ २२१६॥
ENMSS@2217@1अबलावनपर एकाे भुवनितयेऽप चेदा भा ।
ENMSS@2217@2कथमयथा सधाकर- चदनमुयायवं यात् ॥ २२१७॥
ENMSS@2218@1अबला वषहेत कथं ढशममुय रितरससरम् ।
ENMSS@2218@2मदनतलतानुरागाे न वदयाद बलाधानम् ॥ २२१८॥
ENMSS@2219@1अबलास वलासनाेऽवभूवन् नयनैरेव नवाेपगूहनािन ।
ENMSS@2219@2मदागमवातयाप शूये समये जाित संवृ एव ॥ २२१९॥
ENMSS@2220@1अबलेित परवादाे वृथा ह हरणीशाम् ।
ENMSS@2220@2यासां नेिनपातेन नटवद् घूयते जगत् ॥ २२२०॥
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ENMSS@2221@1अबले सलले यवयता ते मुखभावाे गमताे न पजेन ।
ENMSS@2221@2कथमादमवणतायजय जराजेन कृताेिनहय ॥ २२२१॥
ENMSS@2222@1अबलाेऽस न जतकाशी- ितभटराशीन् परापत ितप ।
ENMSS@2222@2जाताःकणपातः  वनययनलसंघातः ॥ २२२२॥
ENMSS@2223@1अबालचरे वाै न च मरालमदा गितगलमचलं
दयभूदभूताे दया(?) ।
ENMSS@2223@2सधा न खल वापथाितथरथाप यूनां मनाे मनाेजशरजरयित
माेहमयातनुः ॥ २२२३॥
ENMSS@2224@1अबुधा अजंगमा अप कयाप गया परं पदमवााः ।
ENMSS@2224@2मण इित कयते नयबलगुटका इव जनेन ॥ २२२४॥
ENMSS@2225@1अबुधैः कृतमानसंवदतव पाथैः कुत एव याेयता ।
ENMSS@2225@2सहस वगैपासतं न ह गुाफलमेित साेताम् ॥ २२२५॥
ENMSS@2226@1अबुधैरथलाभाय पयीभरव वयम् ।
ENMSS@2226@2अाा संकृय संकृय पराेपकरणीकृतः ॥ २२२६॥
ENMSS@2227@1अबुमातानां च तयमपराधनाम् ।
ENMSS@2227@2न ह सव पाडयं सलभं पुषेण वै ॥ २२२७॥
ENMSS@2228@1अथ चेद् बुजं कृवा ूयुते तदबुजम् ।
ENMSS@2228@2पापान् वपेऽप तान् हयाद् अपराधे तथानृजून् ॥ २२२८॥
ENMSS@2229@1अबुा चमाय वं भवणुषु ।
ENMSS@2229@2न वेछं यवहतयम् अानाे भूितमछता ॥ २२२९॥
ENMSS@2230@1अबाेध नाे िनभृतं मदतं तीय वा नातवयसावित ।
ENMSS@2230@2लनाित यूनः  धयं कयता िनवृय बालादरदशनेषुणा ॥
२२३०॥
ENMSS@2231@1अं वमथाभूतत इदं ाडमडात् पुनवं
थावरजंगमं तदतरत् वूलमथं पयः ।
ENMSS@2231@2धक् वां चाैर इव यास िनभृतं िनगय जालातरैबयते
ववशावदेकशरणावामाता जतवः ॥ २२३१॥
ENMSS@2232@1अदायनतवथ मासप- दनािन कायेऽयवधाै वदयात् ।
ENMSS@2232@2हीनावधयेन भवयसयः सवाेऽप लाेके शकुनाे गृहीतः ॥ २२३२॥
ENMSS@2233@1अदेभकुे िनबे वुखलताहते ।
ENMSS@2233@2वछमुाफलथूला िनपेतताेयबदवः ॥ २२३३॥
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ENMSS@2234@1अदैवारजघृयाणवगतैः साकं जती मुः संसगाडवानलय
समभूदापसवा तडत् ।
ENMSS@2234@2मये देव तया मेण जिनताे युतापानलाे येनाराितवधूवलाेचनजलैः
साेऽप संवधते ॥ २२३४॥
ENMSS@2235@1अधना सह मवे दारं यद जायते ।
ENMSS@2235@2लाछनं सागरयैव मैीकतन लाछनम् ॥ २२३५॥
ENMSS@2236@1अधन तृयित यथा सरतां सहैनाे चेधनैरव शखी
बधाेपनीतैः ।
ENMSS@2236@2जीवः समतवषयैरप तदेवं संचय
चाधषणयजतीयाथान् ॥ २२३६॥
ENMSS@2237@1अधयवधीरताे न त तदा तापीयाबुदैवातान् याचस
काकुभजललवानुानचूपुटः ।
ENMSS@2237@2ते िनपनीचतैवमुचता िनवुमेतत् कथं वः केन गुणेन
मािनषु पुनः सार संगीयते ॥ २२३७॥
ENMSS@2238@1अधी रमधाे धे धे वा शरसा तृणम् ।
ENMSS@2238@2अधेरेव ह दाेषाेऽयं रं रं तृणं तृणम् ॥ २२३८॥
ENMSS@2239@1अधेरः थगतभुवनाभाेगपातालकुेः । पाेताेपाया इह ह बहवाे
लनेऽप मते ।
ENMSS@2239@2अाहाे रः कथमप भवेदेष दैवात् तदानीं काे नाम
यादवटकुहरालाेकनेऽयय कपः ॥ २२३९॥
ENMSS@2240@1अधाै मत मीना इव फणन इव ाैणरं वशत ामयन्
वहा इव कपय इव ायरये चरत ।
ENMSS@2240@2देव ापालश सरदनुपमवमूचवाह-
यूहयाधूतधूलपटलहतशः कादशीकाः तीशाः ॥ २२४०॥
ENMSS@2241@1अवी भगवन् मतजैयहृरप कम दुकरम् ।
ENMSS@2241@2त नाहमनुमतमुसहे माेघवृ कलभय चेतम् ॥ २२४१॥
ENMSS@2242@1अभयं भयेयं सवासाेमपा गृहे ।
ENMSS@2242@2कुी भवित वेशाे वेयादाेषाः वभावजाः ॥ २२४२॥
ENMSS@2243@1अभवृाः सभाद् अाकृा याैवनाेतैः ।
ENMSS@2243@2चदुकैमुामया धनुलता ॥ २२४३॥
ENMSS@2244@1अभयं सवसंशानयाेगयवथितः ।
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ENMSS@2244@2दानं दम य वायायतप अाजवम् ॥ २२४४॥
ENMSS@2245@1अहंसा सयमाेधयागः शातरपैशनम् ।
ENMSS@2245@2दया भूतेवलाेल वं मादवं रचापलम् ॥ २२४५॥
ENMSS@2246@1तेजः मा धृितः शाैचम् अाेहाे नाितमािनता ।
ENMSS@2246@2भवत संपदं दैवीम् अभजातय भारत ॥ २२४६॥
ENMSS@2247@1दाे दपाेऽितमान ाेधः पायमेव च ।
ENMSS@2247@2अानं चाभजातय पाथ संपदमासरम् ॥ २२४७॥
ENMSS@2248@1दैवी संपमाेाय िनबधायासर मता ॥
ENMSS@2249@1अभयं सवभूतेयाे दवा यरते मुिनः ।
ENMSS@2249@2तयाप सवभूतेयाे न भयं वते चत् ॥ २२४९॥
ENMSS@2250@1अभयं सवभूतेयाे याे ददाित दयापरः ।
ENMSS@2250@2अभयं तय भूतािन ददतीयनुशुमः ॥ २२५०॥
ENMSS@2251@1अभयं सवभूतेयाे याे ददाित दयापरः ।
ENMSS@2251@2तय देहवमुय य एव न वते ॥ २२५१॥
ENMSS@2252@1अभयमभयं देव ूमतवासलतावधूः कुवलयदलया
शाेरःथलशायनी ।
ENMSS@2252@2समयसलभां कित भयामसूत सतामसावप रमयतं रागाधेव
मयखलं जगत् ॥ २२५२॥
ENMSS@2253@1अभयय ह याे दाता स पूयः सततं नृपः ।
ENMSS@2253@2सं ह वधते तय सदैवाभयदणम् ॥ २२५३॥
ENMSS@2254@1अभययैव याे दाता तयैव समहफलम् ।
ENMSS@2254@2न ह ाणसमं दानं िषु लाेकेषु वते ॥ २२५४॥
ENMSS@2255@1अभवदभनवराेहभाजां छवपरपाटषु यः पुराकानाम् ।
ENMSS@2255@2अहह वरहवैकृते स तयाः शमिन संित दवूया ववादः ॥
२२५५॥
ENMSS@2256@1अभयजीवाे वचनं पठप जनय मयाववषं न मुित ।
ENMSS@2256@2यथा वषं राैवषाेऽित पगः सशक रं चा पयः पबप
॥ २२५६॥
ENMSS@2257@1अभाव सवा संयासधरताेयया ।
ENMSS@2257@2ते याेुं जनः पांशाै स ध रताे यया ॥ २२५७॥
ENMSS@2258@1अभावे न नरताद् भावः सव कारणम् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 183 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@2258@2चं शाेधय येन कमयैबाशाेधनैः ॥ २२५८॥
ENMSS@2259@1अभावे पसूय हारणी ायुरयते ।
ENMSS@2259@2गुणाथमथवा ााः ायवाे महषीगवाम् ॥ २२५९॥
ENMSS@2259A@1अभगयाते सयपगतमानावमानदाेषा ।
ENMSS@2259A@2ये वगृहमुपगतानां ममुपचारैयपनयत ॥
ENMSS@2260@1अभजनवताे भतः ाये थता गृहणीपदे वभवगभः कृयैरय
ितणमाकुला ।
ENMSS@2260@2तनयमचरात् ाचीवाक सूय च पावनं मम वरहजां न वं
वसे शचं गणययस ॥ २२६०॥
ENMSS@2261@1अभजातजनयथावहा बहलाेसरा वदाहनः ।
ENMSS@2261@2खला इव मागता भुव तापाय िनदाघवासराः ॥ २२६१॥
ENMSS@2262@1अभतापसंपदमथाेणचिनजतेजसामसहमान इव ।
ENMSS@2262@2पयस पसरपराबुिनधेरधराेढमतगरमयपतत् ॥ २२६२॥
ENMSS@2263@1अभितमरम चरमावरमा- दवधानखमिनमेषतया ।
ENMSS@2263@2वगलधुतकुलाुजलं यममीलदनयनं नलनी ॥ २२६३॥
ENMSS@2264@1अभताे िनतरां सललं जलदे दातं समुते भवित ।
ENMSS@2264@2तदप बलमपं वा पााधीनं मतं पतनम् ॥ २२६४॥
ENMSS@2265@1अभावुथते चे यते भरातता ।
ENMSS@2265@2अहाे वचा मायेयं भं तडं शलाुता ॥ २२६५॥
ENMSS@2266@1अभाेहेण भूतानाम् अजयन् गवरः यः ।
ENMSS@2266@2उदवािनव सधूनाम् अापदामेित पाताम् ॥ २२६६॥
ENMSS@2267@1अभधाय तदा तदयं शशपालाेऽनुशयं परं गतः ।
ENMSS@2267@2भवताेऽभमनाः समीहते सषः कतमुपेय माननाम् ॥ २२६७॥
ENMSS@2268@1अभधावित मां मृयुरयमुणूमुरः ।
ENMSS@2268@2कृपणं पुडरका र मां शरणागतम् ॥ २२६८॥
ENMSS@2269@1अभयाल परवेषु नेह नामु नदित ।
ENMSS@2269@2तादभया संयाया सवदाभीसता सखम् ॥ २२६९॥
ENMSS@2270@1अभनयशताै हताै पादाै परभूतकसलयाै सलयाै ।
ENMSS@2270@2अं रतरं नृं पुंभावशाल समवृम् ॥ २२७०॥
ENMSS@2271@1अभनयान् परचेतमवाेता मलयमातकपतपवा ।
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ENMSS@2271@2अमदयत् सहकारलता मनः सकलका कलकामजतामप ॥
२२७१॥
ENMSS@2272@1अभनवं गलतांशकदशतं दधित यतनयाेपरथतम् ।
ENMSS@2272@2वसनमडलमडनमनातदधकं ितपमनाेवरम् ॥ २२७२॥
ENMSS@2273@1अभनवकुशसूपध कणे शरषं कुरवकपरधानं पाटलादाम
कठे ।
ENMSS@2273@2तनुसरसजलााेीलतः सदरणां दनपरणितजा काेऽप वेशकात
॥ २२७३॥
ENMSS@2274@1अभनवजवापुपपधी तवाधरपवाे
हसतकुसमाेेषछायादररतातरः ।
ENMSS@2274@2नयनमधुपेणीं यूनामनारतमाहरंतण तनुते
तायीवलासवतंसताम् ॥ २२७४॥
ENMSS@2275@1अभनवनलनीकसलय- मृणालवलयाद दवदहनराशः ।
ENMSS@2275@2सभग कुरशाेऽया वधवशतवयाेगपवपाते ॥ २२७५॥
ENMSS@2276@1अभनवनलनीवनाेदलधाे मुकुलतकैरवणीवयाेगभीः ।
ENMSS@2276@2मित मधुकराेऽयमतराले यित न पजनीं कुमुतीं वा
॥ २२७६॥
ENMSS@2277@1अभनवनवनीतीतमातानें वकचनलनलीपध सानदवम्
।
ENMSS@2277@2दयभवनमये याेगभयानगयं नवगगनतमालयामलं
कंचदडे ॥ २२७७॥
ENMSS@2278@1अभनवनवनीतधमापीतदुधं दधकणपरदधं मुधमं
मुरारेः ।
ENMSS@2278@2दशत भुवनकृ छेदतापछगुछछव
नवशखपछालाछतं वाछतं वः ॥ २२७८॥
ENMSS@2279@1अभनवपवरशना शशरतरतषारजलमलाता ।
ENMSS@2279@2पुपवती चूतलता येव दशे फलाभमुखी ॥ २२७९॥
ENMSS@2280@1अभनवपुलकालमडता गडपाल िनगदित विनगूढानदहदाेलचेतः
।
ENMSS@2280@2सदित वदित पुयैः कय धयैमनाेज- सरमसकृदेतापलं
लाेचनय ॥ २२८०॥
ENMSS@2281@1अभनवमुखमुं कूपाेपवीतं शथलवपुलवं
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वालकाेछवासपालम् ।
ENMSS@2281@2परणितपरपाटयाकृतेनाणा हतहरितमशेषं नागरं चकात
॥ २२८१॥
ENMSS@2282@1अभनवयवसीशालिन ातलेऽन् अितशयपरभागं भेजरे
जणुगाेपाः ।
ENMSS@2282@2कुवलयशयनीये मुधमुधेणाया मणय इव वमुाः कामकेलसात्
॥ २२८२॥
ENMSS@2283@1अभनववधूराेषवादः करषतनूनपाद्
असरलजनाेषूरतषारसमीरणः ।
ENMSS@2283@2गलतवभवयाेवा ुितमसृणा रवेवरहविनतावाैपयं
बभित िनशाकरः ॥ २२८३॥
ENMSS@2284@1अभनववषवपादपय वणाेमदनमथनमाैलेमालतीपुपमाला
।
ENMSS@2284@2जयित जयपताका कायसाै माेलयाः पतकलकला जावी
नः
पुनात ॥ २२८४॥
ENMSS@2285@1अभनवसेवकवनयैः ाघुणकाेैवलासनीदतैः ।
ENMSS@2285@2धूतजनवचनिनकरैरह कदवताे नात ॥ २२८५॥
ENMSS@2286@1अभनषित वैनतेयं चामरसहतः ससयभामाे यः ।
ENMSS@2286@2नारायणः स सााद् वबुधसमयः सदा जयत ॥ २२८६॥
ENMSS@2287@1अभवेलाै गीरावबुराशभवानप ।
ENMSS@2287@2असावनसंकाशवं त चामीकरुितः ॥ २२८७॥
ENMSS@2288@1अभेवप कायेषु भते मनसः या ।
ENMSS@2288@2अयथैव तनं पुतयययथा पितः ॥ २२८८॥
ENMSS@2289@1अभपतित घनं णाेित गजाः सहित शलाः सहते तडरान् ।
ENMSS@2289@2वधुवित गतं तं वधे जलपृषते कयतेऽप चातकाेऽयम्
॥ २२८९॥
ENMSS@2290@1अभायं याे वदवा त भतः सवाण कायाण कराेयतः ।
ENMSS@2290@2वा हतानामनुर अायः श अाेव ह साेऽनुकयः ॥
२२९०॥
ENMSS@2291@1वां त याे नायतेऽनुशः याह याप िनयुयमानः ।
ENMSS@2291@2ाभमानी ितकूलवाद यायः स तारयैव भृयः ॥ २२९१॥
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ENMSS@2292@1अभायानुसारेण कटकुते यम् ।
ENMSS@2292@2अहाे महाभावानां भूपतीनां वसंधरा ॥ २२९२॥
ENMSS@2293@1अभेताथसथ पूजताे यः सरैरप ।
ENMSS@2293@2सववछदे तै गणाधपतये नमः ॥ २२९३॥
ENMSS@2294@1अभभवित मनः कदबवायाै मदमधुरे च शखडनां िननादे ।
ENMSS@2294@2जन इव न धृतेचाल जणुन ह महतां सकरः समाधभः
॥ २२९४॥
ENMSS@2295@1अभभूताेऽप नाेसाहं जाात वसये ।
ENMSS@2295@2नााेऽप सयेव सैंहकेयाे मुषाै ॥ २२९५॥
ENMSS@2296@1अभभूताेऽयवाताे याे राां ार ितित ।
ENMSS@2296@2स त राां यं भुे नाभमानी कदाचन ॥ २२९६॥
ENMSS@2297@1अभभूय वभूितमातवीं मधुगधाितशयेन वीधाम् ।
ENMSS@2297@2नृपतेरमरगाप सा दयताेतनकाेटसथतम् ॥ २२९७॥
ENMSS@2298@1अभभूय सतामवथितं जडजेषु ितपा च यम् ।
ENMSS@2298@2जगतीपरतापकृत् कथं जलधाै नावपतेदसाै रवः ॥ २२९८॥
ENMSS@2299@1अभमतफलदाता वं च कपम कटमह वशेषं
कंचनाेदाहरामः ।
ENMSS@2299@2कथमह मधुराेेमसंमानमं तलयित सरशाखी देव दानं
वदयम् ॥ २२९९॥
ENMSS@2300@1अभमतफलससमा- वल बलजपरमेनाेपाये ।
ENMSS@2300@2भगवित मदनारनार वदे िनखलनगाधपभतृदारके वाम् ॥
२३००॥
ENMSS@2301@1अभमतमभतः कृताभा कुचयुगमुितवमुमय ।
ENMSS@2301@2तनुरभलषतं मछलेन यवृणुत वेतबावरका ॥ २३०१॥
ENMSS@2302@1अभमतमहामानथभेदपटयसी
गुतरगुणामााेजफुटाेलचका ।
ENMSS@2302@2वपुलवलसाववदारकुठारका जठरपठर दःुपूरेयं कराेित
वडबनाम् ॥ २३०२॥
ENMSS@2303@1अभमतवतूपता- वप गुगवादनादरतयाः ।
ENMSS@2303@2खलतेऽप यय सं- यमताडनमयेव बाेकः ॥ २३०३॥
ENMSS@2304@1अभमतसरशेषा भवित ह पुषय पुषकारेण ।
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ENMSS@2304@2दैवमित यदप कथयस पुषगुणः साेऽयायः ॥ २३०४॥
ENMSS@2305@1अभमय शचवधानाद् अायाढं हतकणजं चूणम् ।
ENMSS@2305@2याेऽाित स ह नरः याद् यथेचेाेऽप दघायुः ॥ २३०५॥
ENMSS@2306@1अभमानधनं येषां चरं जीवत ते नराः ।
ENMSS@2306@2अभमानवहीनानां कं धनेन कमायुषा ॥ २३०६॥
ENMSS@2307@1अभमानधनय गवरैरसभः था यशचीषतः ।
ENMSS@2307@2अचरांशवलासचला ननु लीः फलमानुषकम् ॥ २३०७॥
ENMSS@2308@1अभमानवतां पुंसाम् अासारमजानताम् ।
ENMSS@2308@2अधानामव यते पतनाताः वृयः ॥ २३०८॥
ENMSS@2309@1अभमानवतां न् युायुववेकनाम् ।
ENMSS@2309@2युयतेऽवयभाेयानां दःुखानामकाशनम् ॥ २३०९॥
ENMSS@2310@1अभमानवताे मनवनः यमुैः पदमातः ।
ENMSS@2310@2विनपातिनवतनमं मतमालबनमापाैषम् ॥ २३१०॥
ENMSS@2311@1अभमािनतभूतेन सानुबधरसेन त ।
ENMSS@2311@2यतः सवेयीितः स कामः ाेयते बुधैः ॥ २३११॥
ENMSS@2312@1अभमािननमुातम् अासंभावतं शठम् ।
ENMSS@2312@2ाेधनं चैव नृपितं यसने त वैरणः ॥ २३१२॥
ENMSS@2313@1अभमुखगते येव ये बशाे वदयवनतमुखं तूणीमेव
थतं मृगनेया ।
ENMSS@2313@2अथ कल बलालालाेलं स एष तथेतः कथमप यथा ा
मये कृतं ुितलनम् ॥ २३१३॥
ENMSS@2313A@1अभमुखमधुरतरेयः पराुखााेशनात् कुशीलेयः ।
ENMSS@2313A@2अयतरकलषेयाे भेतयं मशुयः ॥
ENMSS@2314@1अभमुखिनहतय सततत तावयाेऽथ वा वगः ।
ENMSS@2314@2उभयबलसाधुवादः वणमुखाेऽयेव चायथम् ॥ २३१४॥
ENMSS@2315@1अभमुखपतयाल भललाट- मसललैरवधाैतपलेखः ।
ENMSS@2315@2कथयित पुषायतं वधूनां मृदतहमुितदमुनाः कपाेलः ॥ २३१५॥
ENMSS@2316@1अभमुखपिततैगुणकषाद् अवजतमुितमुलां दधानैः ।
ENMSS@2316@2तकसलयजालमहतैः सभमनीयत भमनानाम् ॥ २३१६॥
ENMSS@2317@1अभमुखमुपयाित मां  कंचत् वमभदधाः पटले मधुतानाम्
।
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ENMSS@2317@2मधुसरभमुखागधलधेरधकमध वदनेन मा िनपाित ॥ २३१७॥
ENMSS@2318@1अभमुखागतमागणधाेरण- विनतपवताबरगरे ।
ENMSS@2318@2वतरणे च रणे च समुते भवित काेऽप परं वरलः परः ॥
२३१८॥
ENMSS@2319@1अभमुखे मय संतमीतं हसतमयिनमकृताेदयम् ।
ENMSS@2319@2वनयवारतवृरततया न ववृताे मदनाे न च संवृतः ॥ २३१९॥
ENMSS@2320@1अभमुिन सहसा ते परया घनमता जघनांशकैकदेशे ।
ENMSS@2320@2चकतमवसनाे सपायाः ितयुवतीरप वयं िननाय ॥ २३२०॥
ENMSS@2321@1अभयाित नः सतृष एष चषाे हररयखत िनतबनीजनः ।
ENMSS@2321@2न ववेद यः सततमेनमीते न वतृणतां जित खवसावप
॥ २३२१॥
ENMSS@2322@1अभयुं बलवता दलुभं हीनसाधनम् ।
ENMSS@2322@2तवं कामनं चाेरम् अावशत जागराः ॥ २३२२॥
ENMSS@2323@1अभयुाे बलवता ितन् दगुे यवान् ।
ENMSS@2323@2तलयतराानं कुवीतावमुये ॥ २३२३॥
ENMSS@2324@1अभयुाे यदा पयेन् न कांचद् गितमानः ।
ENMSS@2324@2युयमानतदा ााे यते रपुणा सह ॥ २३२४॥
ENMSS@2325@1अभयाेा बल याद् अलवा न िनवतते ।
ENMSS@2325@2उपहाराते तात् संधरयाे न वते ॥ २३२५॥
ENMSS@2326@1अभरामेऽभिनवेशं वदधाना ववधलाभिनरपेा ।
ENMSS@2326@2उपहयसे समये वदधवारानावारैः ॥ २३२६॥
ENMSS@2327@1अभलयं थरं पुयं यातं सिनषेवतम् ।
ENMSS@2327@2सेवेत समवछञ् ायं वयमवेरम् ॥ २३२७॥
ENMSS@2328@1अभलषत उपायं वमं
कितलयाेरसगममरसैयैरमयागतय ।
ENMSS@2328@2जनक इव शशवे सययैकसूनाेरवनयमप सेहे पाडवय
रारः
॥ २३२८॥
ENMSS@2329@1अभलषित न खल पुषः यमप कया वनाकृतां कुशलः ।
ENMSS@2329@2णकाय वतने कयजतीह चरथरं ेयः ॥ २३२९॥
ENMSS@2330@1अभलषित पयाेनाै िनःववधूनां सतान् ुम् ।
ENMSS@2330@2वं वं वशमाना वेपते कचवनाे लाेकाः ॥ २३३०॥
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ENMSS@2331@1अभलषताेरनुभावान् ितलाेमायाः कलाेमानुभयाेः ।
ENMSS@2331@2सदाेपसदयाेरप नाशाे भेदाददुाियते ॥ २३३१॥
ENMSS@2332@1अभलषत तवाधरमाधुरं तदह कं हरणा मुधा बुधाः ।
ENMSS@2332@2सरसधामधरकुते यतवदधराेऽधरतामगमत् ततः ॥ २३३२॥
ENMSS@2333@1अभलषस यददाे वलीं मृगायाः पुनरप सकृदधाै म
संालयाम् ।
ENMSS@2333@2सवमलमथ बबं पारजातसूनैः सरभय वद नाे चेत् वं 
तया मुखं  ॥ २३३३॥
ENMSS@2334@1अभलषताधकवरदे णपिततजनाितहारण शरये ।
ENMSS@2334@2चरणाै नमायहं ते वाधरदेवते गाैर ॥ २३३४॥
ENMSS@2335@1अभवषित याेऽनुपालयन् वधबीजािन ववेकवारणा ।
ENMSS@2335@2स सदा फलशालनीं यां शरदं लाेक इवाधितित ॥ २३३५॥
ENMSS@2336@1अभवादनशीलय िनयं वृाेपसेवनः ।
ENMSS@2336@2चवार तय वधत अायुः ा यशाे बलम् ॥ २३३६॥
ENMSS@2337@1अभवादयेत वृम् अासनं चाय दशयेत् ।
ENMSS@2337@2कृतालपासीत गछतं पृताेऽवयात् ॥ २३३७॥
ENMSS@2338@1अभवा यथा वृान् सताे गछत िनवृितम् ।
ENMSS@2338@2एवं सनमाुय मूखाे भवित िनवृतः ॥ २३३८॥
ENMSS@2339@1अभवीय सामकृतमडनं यतीः करनीवगलदंशकाः यः ।
ENMSS@2339@2दधरेऽधभ पटहितवनैः फुटमहासमव साैधपयः
॥ २३३९॥
ENMSS@2340@1अभशः पुयकाये वृाेऽप न सभाक् ।
ENMSS@2340@2भानुगमनाेुा रेणुका जनमारका ॥ २३४०॥
ENMSS@2341@1अभशतवत् पयत दरं पातः थतम् ।
ENMSS@2341@2दारं पाितकं लाेके कतछंसतमहित ॥ २३४१॥
ENMSS@2342@1अभषषेणयषुं भुवनािन यः रमवायत लाेरजयः ।
ENMSS@2342@2भतसैयपरागवपाडर- ुितरयं ितरयदभूशः ॥ २३४२॥
ENMSS@2343@1अभषेकाशरसा राजा रायावलाेकना ।
ENMSS@2343@2सहायवरणं काय त रायं िततम् ॥ २३४३॥
ENMSS@2344@1यदयपतरं कम तदयेकेन दुकरम् ।
ENMSS@2344@2पुषेणासहायेन कमु रायं महाेदयम् ॥ २३४४॥
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ENMSS@2345@1अभसरणपरा सदा वराक समरमहावस रपलेषु ।
ENMSS@2345@2द धरणभुजामयं नृपीिनहतपदैव कलमातनाेित ॥ २३४५॥
ENMSS@2346@1अभसरणमयुमनानाम् इित तव सदर मा  भूतक ः ।
ENMSS@2346@2ननु पितमगमत् वयं नदनां सरदप शंभुजटामुतमाला ॥
२३४६॥
ENMSS@2347@1अभसरणरसः कृशायेरयमपर न वीतः ुताे वा ।
ENMSS@2347@2अहमप यदयं िनरास नाे िनबडतनूपुरमानीनबुा ॥ २३४७॥
ENMSS@2348@1अभसारे सराेजा यद गतं समीहसे ।
ENMSS@2348@2समाछा मुखं याह येन यं ित ॥ २३४८॥
ENMSS@2349@1अभहत हत कथमेष माधवं सकुमारकायमनवहः रः ।
ENMSS@2349@2अचरेण वैकृतववतदाणः कलभं कठाेर इव कूटपाकलः ॥
२३४९॥
ENMSS@2350@1अभहतायभयाेगपराुखी कटमवलासमकुवती ।
ENMSS@2350@2उपर ते पुषायतममा नववधूरव शुपताकनी ॥ २३५०॥
ENMSS@2351@1अभीणमुैवनता पयाेमुचा घनाधकारकृतशवरवप ।
ENMSS@2351@2तडभादशतमागभूमयः यात रागादभसारकाः यः ॥ २३५१॥
ENMSS@2352@1अभीणमुणैरप तय साेणः सरेबदसतािनलैयथा ।
ENMSS@2352@2सचदनाःकणकाेमलैतथा वपुजलाापवनैन िनववाै ॥ २३५२॥
ENMSS@2353@1अभीसां वानाे राऽवरतं सथरं तथा ।
ENMSS@2353@2यमाित धैयेण ततः सभवेद् वम् ॥ २३५३॥
ENMSS@2354@1अभीफलसंसतः काया ससंपदः ।
ENMSS@2354@2िभबभ साध भाेजनेन जायते ॥ २३५४॥
ENMSS@2355@1अभीमासा चराय काले समुतृाशं कमनी चकाशे ।
ENMSS@2355@2याेषनाेजसखाेदयेषु समुतृाशमनीचकाशे ॥ २३५५॥
ENMSS@2356@1अभुायां ययां णमप न यातं नृपशतैभुवतया लाभे क
इव बमानः ितभुजाम् ।
ENMSS@2356@2तदंशयायंशे तदवयवलेशेऽप पतयाे वषादे कतये वदधित
जडाः युत मुदम् ॥ २३५६॥
ENMSS@2357@1अभुामलकं पयं भुा त बदरफलम् ।
ENMSS@2357@2कपथं सवदा पयं कदल न कदाचन ॥ २३५७॥
ENMSS@2358@1अभुतांाददतां धनं चाैरा हरत ह ।
ENMSS@2358@2सरघाणां यथा सव माकं वनचारणः ॥ २३५८॥
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ENMSS@2359@1अभूतपूव मम भाव कं वा सव सहे मे सहजं च दःुखम् ।
ENMSS@2359@2कं त वदे शरणागतानां पराभवाे नाथ न तेऽनुपम् ॥ २३५९॥
ENMSS@2360@1अभूतमासय वमीहतं बलादलयं तव लसते नृपः ।
ENMSS@2360@2वजानताेऽप नयय राैतां भवयपाये परमाेहनी मितः ॥
२३६०॥
ENMSS@2361@1अभूत् ाची पा रसपितरव ाय कनकं गतछायाे
बुधजन इव ायसदस ।
ENMSS@2361@2णात् ीणातारा नृपतय इवानुमपरा न दपा राजते
वणरहतानामव गुणाः ॥ २३६१॥
ENMSS@2362@1अभूदाेराशेः सह वसितरासीत् कमलया गुणानामाधाराे नयनफलमदःु
थयित ।
ENMSS@2362@2कथं संहीसूनुतमप तदित ाैढदशनैगुणानामावादं पशनरसना
कं रसयित ॥ २३६२॥
ENMSS@2363@1अभूवतुाेाणः शीतयाे जगये ।
ENMSS@2363@2कुचाेसाः कृशाणां थानं मथतेजसः ॥ २३६३॥
ENMSS@2364@1अभेदेनैव युयेरन् रेयु परपरम् ।
ENMSS@2364@2फगु सैयय यत् कंचन् मये यूहय तवेत् ॥ २३६४॥
ENMSS@2365@1अभेदेनाेपाते कुमुदमुदरे वा थतवताे वपादाेजादपुगतवताे
वा
मधुलहः ।
ENMSS@2365@2अपयाः काेऽप वपरपरचयापरचय- बधः
साधूनामयमनभसंधानमधुरः ॥ २३६५॥
ENMSS@2366@1अभेाेऽनुतः तधः सूनृतः यदशनः ।
ENMSS@2366@2बुतः कालवेद जतथाेऽथकमवत् ॥ २३६६॥
ENMSS@2367@1अभाेगसभगा भूितरदैयधवलं कुलम् ।
ENMSS@2367@2अदपवशदा वा भवयुतचेतसाम् ॥ २३६७॥
ENMSS@2368@1अभाेगनाै मडलनाै तणाुकुकाै ।
ENMSS@2368@2वरमाशीवषाै पृाै न त पयाः पयाेधराै ॥ २३६८॥
ENMSS@2369@1अयं रहस गतं वचमयेन मयतं वा ।
ENMSS@2369@2उचतणयमप नृपं सहसाया नाेपसपत ॥ २३६९॥
ENMSS@2370@1अयमव ातः शचरशचमव बु इव सम् ।
ENMSS@2370@2बमव ैरगितजनमह सखसनमवैम ॥ २३७०॥
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ENMSS@2371@1अयघािन मुिनचापलात् वया यृगः ितपतेः परहः ।
ENMSS@2371@2अम तदयं मातां संवृणाेित खल दाेषमता ॥ २३७१॥
ENMSS@2371A@1अयतरगता बाा बााायतरं गताः ।
ENMSS@2371A@2यैनरा िनधनं यात यथा राजा कचमः ॥
ENMSS@2372@1अयथये कमप जीवतजतवाम् उकठताेित िनःसर तावदेव
।
ENMSS@2372@2काते गतपथलबिन जीवतीित याव कणपथमेित जनापवादः
॥ २३७२॥
ENMSS@2373@1अयय सणित मदरमयुपेता देवी वयं भगवती पृथगेव
तासाम् ।
ENMSS@2373@2अासवभसमागमसूचनािन संजीवनािन वचनायप वाचतािन
॥ २३७३॥
ENMSS@2374@1अयताः फुटमेव शागतयः सयववाेदधेः पारं चाधगतं
सतां परषद ाः िताेदयः ।
ENMSS@2374@2िनवणय ममाधुना ननु परः पथा न दैयं वना नेतं वाछित
वासना सरधुनीतीरेऽनुपं वयः ॥ २३७४॥
ENMSS@2375@1अयतेऽप िनतबभारफलके खेदालसेयं गितः कंचत्
संवलताधपवरलालाेका शाेऽतगताः ।
ENMSS@2375@2तये िनभृतं वया दये कतृाे वभाे िनासाः
कथमयथा गुणतामेते तवैवं गताः ॥ २३७५॥
ENMSS@2376@1अयतेऽप ह नाम वतिन चरादानसंभावनं शाैचाशाैचाववादता
वशकलृयरावतनम् ।
ENMSS@2376@2वारं वारमृणाेपघातकथनं काेऽयेष डानां ायाे
दधदरुशवनवधाै जागयपूवः मः ॥ २३७६॥
ENMSS@2377@1अयय पवनवजयं यायाय च शैवसंहताः सकलाः ।
ENMSS@2377@2मरणसमये गुणां पदवदसवाे विनाताः ॥ २३७७॥
ENMSS@2378@1अयय वेदमवधाय च पूवतम् अालय शचरतािन
पृथवधािन ।
ENMSS@2378@2अयापनादभरवाय धनं च भूर कमाण मातरलसाः कथमाचरेयुः
॥ २३७८॥
ENMSS@2379@1अयय रदंशकाैशलमुपायायीपायावयाेः डाायरहयवतिन
मथाेऽयासीगीषा सख ।
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ENMSS@2379@2उकपाेपुलकासंभृतघनवेदावलतया साे िनितभः स
मथकथावैतडकः खडतः ॥ २३७९॥
ENMSS@2380@1अययादाै ुितमथ गृहं ाय लवा महाथान् इा
यैजिनततनयः जेदायुषाेऽते ।
ENMSS@2380@2इयाचे य इह स मनुयावाेऽप वा मे तावत् कालं ितभवित
चेदायुषतमाणम् ॥ २३८०॥
ENMSS@2381@1अयायातं झटित गलतं वायुमयायताये भीमाकारे कृितकुटले
बिनयाजवैरे ।
ENMSS@2381@2ायेणेथं कृतपरचये पापिन ूरसपे भीभः परचितकथा
कशी माशानाम् ॥ २३८१॥
ENMSS@2382@1अयावहित कयाणं ववधा वासभाषता ।
ENMSS@2382@2सैव दभुाषता राज् अनथायाेपपते ॥ २३८२॥
ENMSS@2383@1अयासः कमणां सयग् उपादयित काैशलम् ।
ENMSS@2383@2वधना तावदयतं यावत् सृा मृगेणा ॥ २३८३॥
ENMSS@2384@1अयासकारणा वा लीः पुयानुसारणी ।
ENMSS@2384@2दानानुसारणी कितबुः कमानुसारणी ॥ २३८४॥
ENMSS@2385@1अयासरहता वा िनाेगा नृपयः ।
ENMSS@2385@2वेषयाेषा रागयाे हायायतनमने ॥ २३८५॥
ENMSS@2386@1अयासछदसां दडाे वरदड लनम् ।
ENMSS@2386@2यमदडाे वणुभः शुदडः शभा गितः ॥ २३८६॥
ENMSS@2387@1अयासथतचूतषडगहनथानादताे गेहनी ामं कंचदवृकं
वरहणी तूण वधूनीयताम् ।
ENMSS@2387@2अायायचरेण काेकलकुलयाहारझंकारणः
पथीजनजीवतैकहरणाैढाः पुराे वासराः ॥ २३८७॥
ENMSS@2388@1अयासाु थरवात ऊवरेता जायते ।
ENMSS@2388@2परानदमयाे याेगी जरामरणवजतः ॥ २३८८॥
ENMSS@2389@1अयासाायते वा कुलं शीलेन धायते ।
ENMSS@2389@2गुणेन ायते वायः काेपाे नेेण गयते ॥ २३८९॥
ENMSS@2390@1अयासाायते वा कुलं शीलेन धायते ।
ENMSS@2390@2गुणैमाण धायते अणा ाेध धायते ॥ २३९०॥
ENMSS@2391@1अयासानुसर वा बुः कमानुसारणी ।
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ENMSS@2391@2उाेगानुसर लीः फलं भायानुसार च ॥ २३९१॥
ENMSS@2392@1अयासेन थरं चम् अयासेनािनलयुितः ।
ENMSS@2392@2अयासेन परानदाे यासेनादशनम् ॥ २३९२॥
ENMSS@2393@1अयासेनायसंचाराे यासेनायपता ।
ENMSS@2393@2अयासेन समुातरयासेनाणमादयः ॥ २३९३॥
ENMSS@2394@1अयासाे रितहेताेभवित नराणां न वतसणुतः ।
ENMSS@2394@2सयप मांसाेपचये रागाय कुचाै फजाै न पुनः ॥ २३९४॥
ENMSS@2395@1अयासाे ह कमणां काैशलमावहित ।
ENMSS@2395@2न ह सकृपातमाेणाेद- बदरुप ावण िनतामादधाित ॥
२३९५॥
ENMSS@2396@1अयुताेऽस सललैन बलाहकानां चाषापसशं
भृशमतराले ।
ENMSS@2396@2मयैतदाननमदं भवततथा ह हेमतपमव िनभतामुपैित
॥ २३९६॥
ENMSS@2397@1अयुथानमुपागते गृहपताै ताषणे नता
तपादापतरासनवधतयाेपचया वयम् ।
ENMSS@2397@2से त शयीत तथमताे जा शयामित ायैः पुि
िनवेदतः कुलवधूसातधमागमः ॥ २३९७॥
ENMSS@2398@1अयुतृा वसमती दलतं रपूरः डकृता बलवता बलराजलीः
।
ENMSS@2398@2एक जिन कृतं तदनेन यूना जये यदकराेत् पुषः पुराणः
॥ २३९८॥
ENMSS@2399@1अयुकवलहणयनते शकपवाताफालसहं सरः
ितधृतामयत काे िनते ।
ENMSS@2399@2दततिनषणिनःसहकरः ासैरितांशभयेनायं वरही त
वारणपितः वामन् स वयाे भवान् ॥ २३९९॥
ENMSS@2400@1अयुततनयुगा तरलायताी ार थता तदपुयानमहाेसवाय
।
ENMSS@2400@2सा पूणकुनवनीरजताेरणक् संभारमलमयकृतं वधे
॥ २४००॥
ENMSS@2401@1अयुताु नखभाभिनेपणाागमवाेरताै ।
ENMSS@2401@2अाजततरणाै पृथयां थलारवदयमयवथाम् ॥ २४०१॥
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ENMSS@2402@1अयुतानामणुरयुदारं पात् काेपं जनयेदरणाम् ।
ENMSS@2402@2तं चामः समीय यायान्- न नाशयेद् महेताेः
॥ २४०२॥
ENMSS@2403@1अयुता पुरताद् अवगाढा जघनगाैरवात् पात् ।
ENMSS@2403@2ारेऽय पाडसकते पदपयतेऽभनवा ॥ २४०३॥
ENMSS@2404@1अयुतेऽप जलदे जगदेकसार- साधारणणयहारण हा यदेते
।
ENMSS@2404@2उासलायललतं तरवाे न यात हे दावपावक स तावक एव
दाेषः ॥ २४०४॥
ENMSS@2405@1अयुतेवानखाु राणां ुितव रेजे हरणी शाेऽयाः ।
ENMSS@2405@2पुावल पशरा युधानां लावयदपगुणीकृतेव ॥ २४०५॥
ENMSS@2406@1अयुताेऽस सललैः परपूरताेऽस वामथयत वहगातृषतातथैते
।
ENMSS@2406@2कालः पयाेधर पराेपकृतेतवायं चडािनलयितकरे  भवान् 
ते
वा ॥ २४०६॥
ENMSS@2407@1अयुपयुाः सगतागतैरहरहः खदानाः ।
ENMSS@2407@2कृपणजनसंिनकष ायाथाः वपतीव ॥ २४०७॥
ENMSS@2408@1अयुसत विनवारतचदनानाम् एणीशां वपुष कुु मपलेखाः
।
ENMSS@2408@2अयागताः करसराेजपदारवद- संरणाय करणा इव ितमभानाेः
॥ २४०८॥
ENMSS@2409@1अयुणात् सघृतादाद् अछाैव वाससः ।
ENMSS@2409@2अपरेयभावा भूय इछन् पतयधः ॥ २४०९॥
ENMSS@2410@1अयेय याचताेऽप या लां मया वगतलः ।
ENMSS@2410@2चछेदैष ममाशां सहसा ितषेधशेण ॥ २४१०॥
ENMSS@2411@1अछाया खलीितः समुाते च मेदनी ।
ENMSS@2411@2अपेनैव वनयत याैवनािन धनािन च ॥ २४११॥
ENMSS@2412@1अछाया खलीितनवसयािन याेषतः ।
ENMSS@2412@2कंचकालाेपभाेयािन याैवनािन धनािन च ॥ २४१२॥
ENMSS@2413@1अछाया खलीितवेयारागाे वभूतयः ।
ENMSS@2413@2महीभुजां साद पैते चलाः ृताः ॥ २४१३॥
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ENMSS@2414@1अछाया तृणादः खलीितः थले जलम् ।
ENMSS@2414@2वेयारागः कुमं च षडेते बुदुाेपमाः ॥ २४१४॥
ENMSS@2415@1अछाया तृणादः पराधीनं च यत् सखम् ।
ENMSS@2415@2अानेषु च वैरायं मेतद् वनयित ॥ २४१५॥
ENMSS@2416@1अवानैमुखरतदशः ेणयताेयदानां धारासारैधरणवलयं
सवतः ावयत ।
ENMSS@2416@2तेन ेहं वहित वपुलं मसखीयुमेतत् वम् िनःेहाे यदस
तददं
नाथ मे वयाय ॥ २४१६॥
ENMSS@2417@1अपुपमप दसित शीतं साथना वमुखता यदभाज ।
ENMSS@2417@2ताेककय खल चुपुटेन ािनसित तनसंघे ॥ २४१७॥
ENMSS@2418@1अवृदं वशाखातं सूयतं च याैवनम् ।
ENMSS@2418@2रायातं नरकं तद् याचनातं ह गाैरवम् ॥ २४१८॥
ENMSS@2419@1अूवलासमपृमदरागं मृगेणम् ।
ENMSS@2419@2इदं त नयनं तव तणुभूषतम् ॥ २४१९॥
ENMSS@2420@1अमदाकठमसाै सधास यं याया वचनं िनपीय ।
ENMSS@2420@2षुखेऽप वदते तितया तता नेमुखे वमेया ॥ २४२०॥
ENMSS@2421@1अमदयधुगधसनाथया कसलयाधरसंगतया मनः ।
ENMSS@2421@2कुसमसंभृतया नवमका तचा तचावलासनी ॥ २४२१॥
ENMSS@2422@1अमनकं गते चे जायते कमणां यः ।
ENMSS@2422@2यथा चपटे दधे दते चसंचयः ॥ २४२२॥
ENMSS@2423@1अममरं नात नात मूलमनाैषधम् ।
ENMSS@2423@2अयाेयः पुषाे नात याेजकत दलुभः ॥ २४२३॥
ENMSS@2424@1अममरं नात नात मूलमनाैषधम् ।
ENMSS@2424@2िनधना पृथवी नात ाायाः खल दलुभाः ॥ २४२४॥
ENMSS@2425@1अमदतरवायधाराहतमहीभृतः ।
ENMSS@2425@2चचापधरा वीरा वाेतते घना इव ॥ २४२५॥
ENMSS@2426@1अमदमणनूपुरणनचाचारमं
झणझणतमेखलाखलततारहारछटम् ।
ENMSS@2426@2इदं तरलकणावलवशेषवाचालतं मनाे हरित सवः कमप
कदकुडतम् ॥ २४२६॥
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ENMSS@2427@1अमदममात अासारायुदयावतः ।
ENMSS@2427@2इयादलणाेपेतः कधावारः शयते ॥ २४२७॥
ENMSS@2428@1अमदानदिनयदम् अपाताययामम् ।
ENMSS@2428@2जगाेसवे तयाः पीतामृतमवाभवत् ॥ २४२८॥
ENMSS@2429@1अमदानदानां गलदलघुसंतापवपदां पदााेजं शरस
दधतामदुशरसः ।
ENMSS@2429@2कदा नः कालदसललशबलैरबरसरत् तरै रारभवित
भवबधेधनचयः ॥ २४२९॥
ENMSS@2430@1अमयतासाै कुसमेषु गभगं परागमधंकरणं वयाेगनाम् ।
ENMSS@2430@2रेण मुेषु पुरा पुरारये तदभेव शरेषु संगतम् ॥ २४३०॥
ENMSS@2431@1अमरतकुसमसाैरभ- सेवनसंपूणसकलकामय ।
ENMSS@2431@2पुपातरसेवेयं मरय वडबना महती ॥ २४३१॥
ENMSS@2432@1अमरयुवितगीताेवसाराे-
खतशशसधाःशालारामरयाम् ।
ENMSS@2432@2सरपितगजगडंसदानाबुधारा सवसरभमाशां वासवीयां नमाम
॥ २४३२॥
ENMSS@2433@1अमरमुखसीधुमाधुरणां लहर काचन चातर कलानाम् ।
ENMSS@2433@2तरलकुते मनाे मदयं मुरलनादपरंपरा मुरारेः ॥ २४३३॥
ENMSS@2434@1अमककववडमक- नादेन वनुता न संचरित ।
ENMSS@2434@2ारभणितरया धयानां वणववरेषु ॥ २४३४॥
ENMSS@2435@1अमरैरमृतं न पीतमधेन च हालाहलमुबणं हरेण ।
ENMSS@2435@2वधना िनहतं खलय वाच यमेतद् बहरेकमतरयत् ॥
२४३५॥
ENMSS@2436@1अमरैगतं मधुकरैलतं वरैः यातमप पशाम् ।
ENMSS@2436@2वभवे गते सकलमेव गतं वमेकमित यशः सरसः ॥ २४३६॥
ENMSS@2437@1अमयाः सत मया वा चेतनाः सवचेतनाः ।
ENMSS@2437@2दानमेव पुरकृय तूयते भुवनैभः ॥ २४३७॥
ENMSS@2438@1अमषणा कृयमव मायं मदाेतेनेव हतं यं वचः ।
ENMSS@2438@2बलयसा तधनेव पाैषं बलं िनरतं न रराज जणुना ॥
२४३८॥
ENMSS@2439@1अमषाेपगृहीतानां मयुसंतचेतसाम् ।
ENMSS@2439@2परपरापकारेण पुंसां भवित वहः ॥ २४३९॥
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ENMSS@2440@1अमलमृणालकाडकमनीयकपाेलचेतरलसललनीलनलनितफुशः
।
ENMSS@2440@2वकसदशाेकशाेणकरकातभृतः सतनाेमदल लतािन हत ललतािन
हरत मनः ॥ २४४०॥
ENMSS@2441@1अमलास ितफलभततणीकपाेलफलकेषु मुः ।
ENMSS@2441@2वससार सातरमदुचाम् अधकावभासतदशां िनकरः ॥ २४४१॥
ENMSS@2442@1अमलमसमछम् अाैयमितसदरम् ।
ENMSS@2442@2अदेयमिताम् अहाे ानं महाधनम् ॥ २४४२॥
ENMSS@2443@1अमायः शूर एव याद् युसंप एव च ।
ENMSS@2443@2तादप भयं राः पय रायय याेजनम् ॥ २४४३॥
ENMSS@2444@1अमायरा दगुाण काेशाे दड पमः ।
ENMSS@2444@2एताः कृतयतैवजगीषाेदाताः ॥ २४४४॥
ENMSS@2445@1अमायााः कृतयाे माता रायमुयते ।
ENMSS@2445@2अशेषराययसनात् पाथवयसनं गु ॥ २४४५॥
ENMSS@2446@1अमाये दड अायाे दडे वैनयक या ।
ENMSS@2446@2नृपताै काेषरा े त दतूे संधवपययाै ॥ २४४६॥
ENMSS@2447@1अमायैः कामवृाे ह राजा कापथमातः ।
ENMSS@2447@2िनाः सवथा सन िनााे िनगृसे ॥ २४४७॥
ENMSS@2448@1अमायाे युवराज भुजावेताै महीपतेः ।
ENMSS@2448@2मी नें ह त एतप तधः ॥ २४४८॥
ENMSS@2449@1अमासय बुधाः ादानं धमे च संयमम् ।
ENMSS@2449@2अवथतेन िनयं च सयेनामसर भवेत् ॥ २४४९॥
ENMSS@2450@1अमािनतं ह युयेत कृतमानाथसंहम् ।
ENMSS@2450@2न वमािनमयथ दाेधपावकम् ॥ २४५०॥
ENMSS@2451@1अमानुषं सवमतयाेगनं वशेद ।
ENMSS@2451@2वावधारणा चैनं देहसंथं विनदहेत् ॥ २४५१॥
ENMSS@2452@1अमानेनाप भवता दानमानादभगुणैः ।
ENMSS@2452@2अातः सव एवायं समानः यते जनः ॥ २४५२॥
ENMSS@2453@1अमाययैव वतेत न कथंचन मायया ।
ENMSS@2453@2बुयेतारयुां च मायां िनयं ससंवृतः ॥ २४५३॥
ENMSS@2454@1अमावायाममीं च पाैणमासीं चतदशीम् ।
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ENMSS@2454@2चार भवेयम् अयृताै ातकाे जः ॥ २४५४॥
ENMSS@2455@1अमतं मधु तकथा मम वणाघुणककृता जनैः ।
ENMSS@2455@2मदनानलबाेधने भवेत् खग धाया धगधैयधारणः ॥ २४५५॥
ENMSS@2456@1अमतः समतः ाैकषैहषद भाे ।
ENMSS@2456@2अहतः सहतः साधुयशाेभरसतामस ॥ २४५६॥
ENMSS@2457@1अमतगुणाेऽप पदाथाे दाेषेणैकेन िनदताे भवित ।
ENMSS@2457@2िनखलरसायनमहताे गधेनाेेण लशन इव ॥ २४५७॥
ENMSS@2458@1अमतुितराकरात् सूितः परशा च महामणेवशेषः ।
ENMSS@2458@2मकुटे चरणाुलयके वा विनवेशः पुनरय शपतम् ॥ २४५८॥
ENMSS@2459@1अमं कुते मं मं े हनत च ।
ENMSS@2459@2कम चारभते दुं तमामूढचेतसम् ॥ २४५९॥
ENMSS@2460@1अमं कुते मं मं े हनत च ।
ENMSS@2460@2शभं वेयशभं पापं भं दैवहताे नरः ॥ २४६०॥
ENMSS@2461@1अमं कुते मं मं े हनत वः ।
ENMSS@2461@2माण तय नयत अमं नमेव च ॥ २४६१॥
ENMSS@2462@1अमं नैव मुेत वतं कणायप ।
ENMSS@2462@2दःुखं त न कुवीत हयात् पूवापकारणम् ॥ २४६२॥
ENMSS@2463@1अममप चेनं शरणैषणमागतम् ।
ENMSS@2463@2यसने याेऽनुगृाित स वै पुषसमः ॥ २४६३॥
ENMSS@2464@1अममता ेता गताः सदाणः ।
ENMSS@2464@2मूलवादेन वषं यछत जघांसवः ॥ २४६४॥
ENMSS@2465@1अमयसनाम् उथतं यरयित ।
ENMSS@2465@2अरयसनसा तछुणैव सयित ॥ २४६५॥
ENMSS@2466@1अमाणां वधे युाे माणां संहे रतः ।
ENMSS@2466@2िवगफलभाेा त राजा धमेण युयते ॥ २४६६॥
ENMSS@2467@1अमादुितं ाय नाेताेऽीित वसेत् ।
ENMSS@2467@2तात् ायाेितं नयेत् ावार इव कटकः ॥ २४६७॥
ENMSS@2468@1अमानप कुवीत मायुपचयावहान् ।
ENMSS@2468@2अहते वतमानािन मायप परयजेत् ॥ २४६८॥
ENMSS@2469@1अमे वासः पचकरके साैमकरसः कपाले गाः
खलपरषदे सजनता ।
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ENMSS@2469@2परीणाचारे ुतमनुपनीते च िनगमः वतःसां शं यजित
वपरतं च फलित ॥ २४६९॥
ENMSS@2470@1अमाे न वमाेयः कृपणं बप वन् ।
ENMSS@2470@2कृपा तन् न कतया हयादेवापकारणम् ॥ २४७०॥
ENMSS@2471@1अमाे मतां याित मं चाप दुयित ।
ENMSS@2471@2सामययाेगात् कायाणां तया ह सदा गितः ॥ २४७१॥
ENMSS@2472@1अमी कारागारे िनवडनलनीनालिनगडैिनबयतां हंसाः
थमवसकदाु रभदः ।
ENMSS@2472@2नवे वासतीनामुदयिन वने गभकलका- छदाे िनधायतां
परभृतयुवानाे मदकलाः ॥ २४७२॥
ENMSS@2473@1अमी तटसमीपिनझरतररपयाे-
जडकृतपटरभूहकुटरसंचारणः ।
ENMSS@2473@2मनाे वधुरयत मे मलयमेखलामेदरुाः दरुासदवनययतमाता
माताः ॥ २४७३॥
ENMSS@2474@1अमी ितलाः तैलक नूनमेतां ेहादवथां भवताेपनीताः ।
ENMSS@2474@2ेषाेऽभवयदमीषु नूनं तदा न जाने कमवाकरयः ॥ २४७४॥
ENMSS@2475@1अमी पानकराभाः साप जलराशयः ।
ENMSS@2475@2वशाेराज हंसय परं भुवनयम् ॥ २४७५॥
ENMSS@2476@1अमी पुरथाः सकलाः सिनता न नूपुरं मु सखेन यायस ।
ENMSS@2476@2जयप ीपितरमातं हरे तवायाितरयं भवयित ॥ २४७६॥
ENMSS@2477@1अमी पृथुतबभृतः पशतां गता वपाकेन फलय शालयः ।
ENMSS@2477@2वकास वास गधसूचतं नमत िनातमवायताेपलम् ॥
२४७७॥
ENMSS@2478@1अमीभः संसेतव कमु फलं वारदघटे यदेतेऽपेते
सललमवटेयाेऽप तरवः ।
ENMSS@2478@2अयं युाे यं ननु सखयतं चातकशशयदेष ीेऽप
पृहयित न पाथवदपरान् ॥ २४७८॥
ENMSS@2479@1अमीभराकठमभाेज तहृे तषारधारामृदतेव शकरा ।
ENMSS@2479@2हयषकयणीपयः सतं सधादात् पमवाेतृं दध
॥ २४७९॥
ENMSS@2480@1अमी यथारा दरुधगमभूभृपरसरे वषा लयते वयमव
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हताशा जलधराः ।
ENMSS@2480@2ममेवातेावफलवपुलाकारवभवाः वभूमाै यातीमाः
परणितमसंया सरतः ॥ २४८०॥
ENMSS@2481@1अमी शरषसवावतंसाः ंशनाे वारवहारणीनाम् ।
ENMSS@2481@2पारवाः ाेतस िनगायाः शैवाललाेलांछलयत मीनान् ॥
२४८१॥
ENMSS@2482@1अमीषां जतूनां कितपयिनमेषथितजुषां वयाेगे धीराणां क इह
परतापय वषयः ।
ENMSS@2482@2णादुपते वलयमप यात णममी न केऽप थातारः
सरगरपयाेधभृतयः ॥ २४८२॥
ENMSS@2483@1अमीषां ाणानां तलतबसनीपपयसां कृते कं
नााभवगलतववेकैयवसतम् ।
ENMSS@2483@2यदाढानामे वणमदिनःसंमनसां कृतं
वीतीडैिनजगुणकथापातकमप ॥ २४८३॥
ENMSS@2484@1अमीषां मुीचरवदनीकृतचां ुतं नाे नामाप  नु
खल हमांशकृतयः ।
ENMSS@2484@2ममायणे धाारित पुनरदवरमित ुधेवेदं ाताणमवत
वाे लाेचनयुगम् ॥ २४८४॥
ENMSS@2485@1अमीषां मडलाभाेगः तनानामेव शाेभते ।
ENMSS@2485@2येषामुपेय साेकपा राजानाेऽप करदाः ॥ २४८५॥
ENMSS@2486@1अमीषां माेहाा धरणधरचूडालभुवाम् अभायाा
कैरकतमणे गणतः ।
ENMSS@2486@2तथासाै रयायामप िनपिततः कं न कुते समुीलीलुितलहरला
इव दशः ॥ २४८६॥
ENMSS@2487@1अमीषामामाेदणयसभगं संगतमभूत् सूनैैः सह बभरेव
ितवनम् ।
ENMSS@2487@2उदया न ाप यरमदरवदे परममी पबत वछदं रसमुदरपूरं
मधुलहः ॥ २४८७॥
ENMSS@2488@1अमीषामाढसवववराणां मधुलहां विनः पाथीणां सरित
वयाेगवर इव ।
ENMSS@2488@2मालनां यूनाेमन इव सरागं कसलयं परागः पुपाणां पतित
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मदनयेव वशखः ॥ २४८८॥
ENMSS@2489@1अमीषामुणांशाेः करणिनकराणां परचयात् सरतीणं माभूतव
कल
िनसगः शशरमा ।
ENMSS@2489@2दरुाानाे ेते कितपयपयाेबदरुसकान् िनरयतः पाथांवय
कमप
शाेषं वदधित ॥ २४८९॥
ENMSS@2490@1अमी समुतूसराेजरेणुना ता तासारकणेन वायुना ।
ENMSS@2490@2उपागमे दुरता इवापदां गितं न िनेतमलं शलमुखाः ॥
२४९०॥
ENMSS@2491@1अमी ह वातिनवाः यात मे दरूतरं वययाः ।
ENMSS@2491@2पराेऽप बधुः सखसंथतय मं न कद् वषमथतय
॥ २४९१॥
ENMSS@2492@1अमी ह वृाः फलपुपशाेभताः कठाेरिनपदलताेपवेताः ।
ENMSS@2492@2नृपाया रजनेन पालता नराः सदारा इव यात िनवृितम् ॥
२४९२॥
ENMSS@2493@1अमी हेलाेेषयसिनषु पलाशेषु परतः पबत वछदं मधु
मधुलहाे माित जनः ।
ENMSS@2493@2अयं च यं दशित सहकारं परभृताे यददं ममातवदलित
क एष यितकरः ॥ २४९३॥
ENMSS@2494@1अमुं कालेपं यज जलद गीरमधुरैः कमेभिनघाेषैः सृज
झटित झाकार सललम् ।
ENMSS@2494@2अये पयावथामकणसमीरयितकर-
फुराववालावलजटलमूतेवटपनः ॥ २४९४॥
ENMSS@2495@1अमुं पुरः पयस देवदां पुीकृताेऽसाै वृषभवजेन ।
ENMSS@2495@2याे हेमकुतनिनःसृतानां कदय मातः पयसां रसः ॥ २४९५॥
ENMSS@2496@1अमुं सहासहतेणािन याजाधसंदशतमेखलािन ।
ENMSS@2496@2नालं वकत जिनतेशं सरानावमचेतािन ॥ २४९६॥
ENMSS@2497@1अमुां भूषयत वां तनुं संसारसधुगैः ।
ENMSS@2497@2मणकणी तापणी मुमुाफलैजनाः ॥ २४९७॥
ENMSS@2498@1अमुकुमुदवषः फुरतफेनलीपृशाे मरालकुलवमाः
शफरफालललाभृतः ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 203 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@2498@2जयत गरजापतेतरलमाैलमदाकनी-
तरचयचुबनतहनदधतेरंशवः ॥ २४९८॥
ENMSS@2499@1अमुाेऽप वरं कूपः समुेणाप तेन कम् ।
ENMSS@2499@2सवादु सललं य पीयते पथकैः पथ ॥ २४९९॥
ENMSS@2500@1अमुना मकूपेन के के नाम न वताः ।
ENMSS@2500@2दपथकनेाबुपछलातभूमना ॥ २५००॥
ENMSS@2501@1अमुना यमुनाजलकेलकृता सहसा तरसा पररय भृता ।
ENMSS@2501@2हरणा हरणी मृगनेवती नवयाैवनयाैवनभारवती ॥ २५०१॥
ENMSS@2502@1अमुनैव कषायततनी सभगेन यगाभना ।
ENMSS@2502@2नवपवसंतरे यथा रचययाम तनुं वभावसाै ॥ २५०२॥
ENMSS@2503@1अमुनैव पथागतागतं कृतवान मनाेहराे हरः ।
ENMSS@2503@2सख दजुनभीतया मया हतया हत चरं न वीतः ॥ २५०३॥
ENMSS@2504@1अमुारामे तभरभरामे वटपनः फुटं नृयृ
ववधनवसंगीतकलनात् ।
ENMSS@2504@2परानदैः पूणाः क इव तव वणावलपद- माेता वेा जवर
शक ायस कुतः ॥ २५०४॥
ENMSS@2505@1अमुानमकुहरनीरभरते तमःखडे
पडकृतबहलकालायसघने ।
ENMSS@2505@2यतामााकं कथमप पुराेयतचरणं िनमेषेऽयुेषे नह नह
वशेषाे नयनयाेः ॥ २५०५॥
ENMSS@2506@1अमुाने वहगखल एष ितकलं वलाेलः काकाेलः णित
खल
यावत् कटतरम् ।
ENMSS@2506@2सखे तावत् कर ढय द वाचं च सकलां न माैनेन यूनाे
भवित गुणभाजां गुणगणः ॥ २५०६॥
ENMSS@2507@1अमुन् पेषाेभुवनजगीषाेः सहचरे मुखं राेरेतनुभुव
रहुबित सित ।
ENMSS@2507@2वलतीयाराेषाेदयमयतयेवाेषधलताः पतृभा दधित
कुमुदयः कलषताम् ॥ २५०७॥
ENMSS@2508@1अमुन् संने जलमुच समयय कितचत् ककारान्
पयतगुणमतरेफसवनः ।
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ENMSS@2508@2स मादायूहलवपुलकठः सरित माेदारः
मवशनमदमधुरः ॥ २५०८॥
ENMSS@2509@1अमुन् संसारे परकलतसारेतरतया तदा वाेकषः परणितमुपैित
ुितवदाम् ।
ENMSS@2509@2यदा मदाकया मधुरवमरालकलकल- णालवाचाले परसरतटे
यात
दवसाः ॥ २५०९॥
ENMSS@2510@1अमुंावायामृतसरस नूनं मृगशः रः शवुः
पृथुजघनभागे िनपिततः ।
ENMSS@2510@2यदााराणां थमपशना नाभकुहरे शखा धूमयेयं परणमित
राेमावलवपुः ॥ २५१०॥
ENMSS@2511@1अमुै चाैराय ितिनहतमृयुितभये भुः ीतः
ादादपुरतनपादयकृते ।
ENMSS@2511@2सवणानां काेटदश दशनकाेटतगरन् गजेानयाै
मदमुदतकूजधुलहः ॥ २५११॥
ENMSS@2512@1अमुय दाेयामरदगुलठने वं गृहीतागलदघपीनता ।
ENMSS@2512@2उरःया त च गाेपुरफुरत्- कपाटदधुषितरःसारता ॥ २५१२॥
ENMSS@2513@1अमुय धीरय जयाय साहसी तदा खल यां वशखैः सनाथयन्
।
ENMSS@2513@2िनमयामास यशांस संशये रलाेकवजयाजतायप ॥
२५१३॥
ENMSS@2514@1अमुय मुषता लीषेित न नूतनम् ।
ENMSS@2514@2न वे कथयययाः कणे लं कमुपलम् ॥ २५१४॥
ENMSS@2515@1अमुय वा रसनानतक यीव नीतागुणेन वतरम् ।
ENMSS@2515@2अगाहताादशतां जगीषया नवयपपृथजययाम् ॥ २५१५॥
ENMSS@2516@1अमुयां संाताै तव तण तायतरणे राे दाता
देववलतटनीतीरिनकटे ।
ENMSS@2516@2अमू ते वाेजाै सख सघटताै हाटकघटाै महादानं कै वद
भवत
सारनयने ॥ २५१६॥
ENMSS@2517@1अमुया लावयं मृदलुमृदलुानयवयवान् मनाेलाैयं धातः करकठनतां
मे वमृशित ।
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ENMSS@2517@2पदं चे धे मितरित पुरा पजभुवा वं कयाणीयं
कलतसकृतैरेव रचता ॥ २५१७॥
ENMSS@2518@1अमुयाेवीभुः सृमरचमूसधुरभवैरवैम ारधे
वमथुभरवयायसमये ।
ENMSS@2518@2न कपतामतः ितनृपभटा ायत न तद् वधूवााेजं भवत
न स तेषां कुदवसः ॥ २५१८॥
ENMSS@2519@1अमूिन गछत युगािन न णः कयत् सहये न ह मृयुरत
मे ।
ENMSS@2519@2स मां न कातः फुटमतझता न तं मनत न कायवायवः
॥ २५१९॥
ENMSS@2520@1अमूखाे याे मनुयाणां मयुसंतचेतसाम् ।
ENMSS@2520@2परपराेपकारेण पुंसां भवित वहः ॥ २५२०॥
ENMSS@2521@1अमूह भवा जलदातराण पातराणीव मृणालसूयः ।
ENMSS@2521@2पतत चयसनामुा दवाेऽुधारा इव वारधाराः ॥ २५२१॥
ENMSS@2522@1अमूयय मम वणतलाकाेटयं कयत् ।
ENMSS@2522@2इित काेपादवातां पादयुमं मृगीशः ॥ २५२२॥
ENMSS@2523@1अमृतं करित हमांशवषमेव फणी समुरित ।
ENMSS@2523@2गुणमेव व साधुदाेषमसाधुः काशयित ॥ २५२३॥
ENMSS@2524@1अमृतं चैव मृयु यं देहे िततम् ।
ENMSS@2524@2मृयुमापते माेहात् सयेनापतेऽमृतम् ॥ २५२४॥
ENMSS@2525@1अमृतं तदधरबबे वचनेवमृतं वलाेकनेऽयमृतम् ।
ENMSS@2525@2अमृतभृताै कुचकुाै सयं सा सृरपरैव ॥ २५२५॥
ENMSS@2526@1अमृतं दलुभं न् णां देवानामुदकं तथा ।
ENMSS@2526@2पत् णां दलुभः पुतं शय दलुभम् ॥ २५२६॥
ENMSS@2527@1अमृतं नाम यत् सताे मजेषु जुित ।
ENMSS@2527@2शाेभैव मदरधभतााेधवणना ॥ २५२७॥
ENMSS@2528@1अमृतं भुयते वे भवतीमातैः परम् ।
ENMSS@2528@2अये त बत दयूते संसरत इतततः ॥ २५२८॥
ENMSS@2529@1अमृतं शशरे विरमृतं ीरभाेजनम् ।
ENMSS@2529@2अमृतं गुणवाया अमृतं बालभाषतम् ॥ २५२९॥
ENMSS@2530@1अमृतं शशरे विरमृतं यदशनम् ।
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ENMSS@2530@2अमृतं राजसंमानम् अमृतं ीरभाेजनम् ॥ २५३०॥
ENMSS@2531@1अमृतं शशरे विरमृतं बालभाषणम् ।
ENMSS@2531@2अमृतं वया भाया मृतं वामगाैरवम् ॥ २५३१॥
ENMSS@2532@1अमृतं शशरे विरमृतं वामगाैरम् ।
ENMSS@2532@2भायामृतं गुणवती धाराेणममृतं पयः ॥ २५३२॥
ENMSS@2533@1अमृतं सणुा भाया अमृतं बालभाषतम् ।
ENMSS@2533@2अमृतं राजसंमानम् अमृतं मानभाेजनम् ॥ २५३३॥
ENMSS@2534@1अमृतजलधेः पायं पायं पयांस पयाेधरः करित करकाताराकारा
यद
फटकावनाै ।
ENMSS@2534@2तदह तलनामानीयते णं कठनाः पुनः सततममृतयदाेारा
गरः ितभावताम् ॥ २५३४॥
ENMSS@2535@1अमृतवमाधुरधुरणां गरमाकय कुरलाेचनायाः ।
ENMSS@2535@2मुरयसनं कषायकठ कलकठ कुते कुतेन ॥ २५३५॥
ENMSS@2536@1अमृतवैवदधदशाम् अपमागमाेषधपितः  करैः ।
ENMSS@2536@2परताे वसप परताप भृशं वपुषाेऽवतारयित मानवषम् ॥ २५३६॥
ENMSS@2537@1अमृतिनधानं चरं संतापिनवतते सदा िनरतम् ।
ENMSS@2537@2चमुखं तव सदर सतभासा वकासते परतः ॥ २५३७॥
ENMSS@2538@1अमृतमधुरैः काीनादैः कृताभयडडमे
िवललहरलावयाःकणाेकरकबु रे ।
ENMSS@2538@2वषमनयनवालाजालावलढपरामाे लठित मदनतवनां
िनतबशलातले ॥ २५३८॥
ENMSS@2539@1अमृतममृतं कः संदेहाे मधूयप नायथा मधुरमधकं चूतयाप
सरसं फलम् ।
ENMSS@2539@2सकृदप पुनमयथः सन् रसातरवनाे वदत यदहायवादु
यात्
यादशनछदात् ॥ २५३९॥
ENMSS@2540@1अमृतममृतं चं चं रितं च रितं तथा थतमतयः
कामं ूयुमधूिन मधूयप ।
ENMSS@2540@2यद न सभगापशामाेदं वना मुदे ततः सकलमकलं तेषां यूहं
वीम पुनः ये ॥ २५४०॥
ENMSS@2541@1अमृतममृतं चतथाबुजमबुजं रितरप रितः कामः
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कामाे मधूिन मधूयप ।
ENMSS@2541@2इित न भजते वत ायः परपरसंकरं तदयमबला धे लीं
कथं सकलाकाम् ॥ २५४१॥
ENMSS@2542@1अमृतमयमनाहयालवालं मृतदवसकपालं कालकापालकय
।
ENMSS@2542@2जयित मकरकेताेः शाणचं शराणाम् अमरपुरपुरीदपणः
ेतभानुः ॥ २५४२॥
ENMSS@2543@1अमृतरसवसरवतरण- मरणाेारतसरे सित पयाेधाै ।
ENMSS@2543@2कय फुरत दये ीतडाका भुव वराकाः ॥ २५४३॥
ENMSS@2544@1अमृतरससारभूतः सकलकलाे मकरकेतसववम् ।
ENMSS@2544@2अखलजननयनसखकृत् कथमदवुासरेऽयुदतः ॥ २५४४॥
ENMSS@2545@1अमृतवचनललावमैरपानं रचय चतर कर ातचेषु
तेषु ।
ENMSS@2545@2अकलतपरसेवातापपापः पकाेऽसाै भजत वपनवाटमेष पीयूषकठः
॥ २५४५॥
ENMSS@2546@1अमृतसमवामदं यद भवित तव तवातुवीतैः ।
ENMSS@2546@2अधरमदकुरादप शययणययणादप कं शम् ॥ २५४६॥
ENMSS@2547@1अमृतयदकरणमा नामताे मतः ।
ENMSS@2547@2अय एवायमथाा वषिनयददधितः ॥ २५४७॥
ENMSS@2548@1अमृतयदनं कत् कृणमेघं जः रन् ।
ENMSS@2548@2उदयया न वेशतम् उदवतं च वीते ॥ २५४८॥
ENMSS@2549@1अमृतय वाहैः कं कायालनसंभवैः ।
ENMSS@2549@2चरापरवाे याेऽसाै मूयववजतः ॥ २५४९॥
ENMSS@2550@1अमृतयेव कुडािन सखानामव राशयः ।
ENMSS@2550@2रतेरव िनधानािन याेषतः केन िनमताः ॥ २५५०॥
ENMSS@2551@1अमृतयेव तृयेत अपमानय याेगवत् ।
ENMSS@2551@2वषव जुगुसेत संमानय सदा जः ॥ २५५१॥
ENMSS@2552@1अमृतयेव संतृयेद् अवमानय वै जः ।
ENMSS@2552@2सखं वमतः शेते याेऽवमता स नयित ॥ २५५२॥
ENMSS@2553@1अमृतांशाेः करणेयाे- ऽजायत वृमहाेदधेदरे ।
ENMSS@2553@2कथयत हारमणयाे द तापमुषः पृशताेऽप ॥ २५५३॥
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ENMSS@2554@1अमृतािन पानां ेर धतारके ।
ENMSS@2554@2मुखेदाै तव सयन् अपरेण कमदनुा ॥ २५५४॥
ENMSS@2555@1अमृतादमृतं न तावकाद् अपरं यत् िपुराररादरात् ।
ENMSS@2555@2अवलय शरःथलेन तद् धृतहालाहाल एष जीवित ॥ २५५५॥
ENMSS@2556@1अमृताातजीमूतधसंहननय ते ।
ENMSS@2556@2परवय वासयाद् अयमुकठते जनः ॥ २५५६॥
ENMSS@2557@1अमृतायायनां न् णां संताेषाे नैव जायते ।
ENMSS@2557@2गावतृणमवारये ाथयत नवं नवम् ॥ २५५७॥
ENMSS@2558@1अमृतायतामित वदेत् पीते भुे ते च शतं जीव ।
ENMSS@2558@2छाेटकया सह जृा- समये यातां चरायुरानदाै ॥ २५५८॥
ENMSS@2559@1अमृता वगताणा सातः शयाकृतणा ।
ENMSS@2559@2अबा िनलेवाते कूटसंथे मृगे मृगी ॥ २५५९॥
ENMSS@2560@1अमृताेेणे चारशेषजनसनः ।
ENMSS@2560@2कवगडवाय इवादवृकृत् ॥ २५६०॥
ENMSS@2561@1अमृताेथतैः सवणचूणैमृदमुपा िनधाय नाभचे ।
ENMSS@2561@2अकराेवराेमराजया कुचकुाै कुसमेषुकुकारः ॥ २५६१॥
ENMSS@2562@1अमेयपूणे कृमजालसंकुले वभावदगुधिन शाैचवजते ।
ENMSS@2562@2कलेवरे मूपुरषभाजने रमत मूढा वरमत पडताः ॥ २५६२॥
ENMSS@2563@1अमेयाे मतलाेकवम् अनथी ाथनावहः ।
ENMSS@2563@2अजताे जणुरयतम् अयाे यकारणम् ॥ २५६३॥
ENMSS@2564@1अमाेघाेधहषय वयं कृयाववेणः ।
ENMSS@2564@2अाययकाेशय वसधेयं वसंधरा ॥ २५६४॥
ENMSS@2565@1अमाेघा वासरे वुद् अमाेघं िनश गजतम् ।
ENMSS@2565@2अमाेघा मुनीनां वाणी अमाेघं देवदशनम् ॥ २५६५॥
ENMSS@2566@1अमाैकमसाैवण ाणानां वभूषणम् ।
ENMSS@2566@2देवतानां पत् णां च भागाे येन दयते ॥ २५६६॥
ENMSS@2567@1अबरं वनयतः यपाणेयाेषत करयाेः कलहय ।
ENMSS@2567@2वारणामव वधातमभीणं कयया च वलयै शशे ॥ २५६७॥
ENMSS@2568@1अबरं तमतमबुधारया य एष परतः पयाेधरः ।
ENMSS@2568@2ावृषा कमप लमानया मीलते रववधूवलाेचने ॥ २५६८॥
ENMSS@2569@1अबरमनूलं वसंधरा साप वामनैकपदा ।
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ENMSS@2569@2अधरप पाेतलः सतां मनः केन तयं यात् ॥ २५६९॥
ENMSS@2570@1अबरमपनय मुधे जत वकाशं दगबरता ।
ENMSS@2570@2हारावलसरतटनी नखशशमडलय कुचशाेः ॥ २५७०॥
ENMSS@2571@1अबरमबुिन पमराितः पीतमहीनगणय ददाह ।
ENMSS@2571@2यय वधूतनयं गृहमा पात स वाे हरलाेचनविः ॥ २५७१॥
ENMSS@2572@1अबरमेष रमयै यामयै वासरः ेयान् ।
ENMSS@2572@2अधकं ददाै िनजााद् अथ संकुचतः वयं तथाै ॥ २५७२॥
ENMSS@2573@1अबरवपनमदानीं ितमरवराहाेऽवगाहते जलधेः ।
ENMSS@2573@2राेमस यदय लातारकजलबदवाे भात ॥ २५७३॥
ENMSS@2574@1अबरातमवलबतकामम् अयया समभवीय त कामम् ।
ENMSS@2574@2अधकारमथ गय तनूनं लयेव िनरगयत नूनम् ॥ २५७४॥
ENMSS@2575@1अबरेऽबुभरलबपयाेदे मबहचरेऽिनतबे ।
ENMSS@2575@2पुपधामिन कदबकदबे का गितः पथक कालवलबे ॥ २५७५॥
ENMSS@2576@1अब ायस ित गाेरसमहं माम मथानकं ालय
थतमीरं सरभसं दनाननाे वासकः ।
ENMSS@2576@2सासूयं कमलालया सरगणः सानदमुयं राः ैत यं स
वाेऽत शवदाे गाेपालबालाे हरः ॥ २५७६॥
ENMSS@2577@1अबा कुयित तात मू वधृता गे यमुसृयतां वन् षमुख
का गितमम चरं मू थताया वद ।
ENMSS@2577@2काेपावेशवशादशेषवदनैः युरं दवान् अाेधजलधः
पयाेधदधवारां िनधवारधः ॥ २५७७॥
ENMSS@2578@1अबा तयित न मया न षया साप नाबया न मया ।
ENMSS@2578@2अहमप न तया न तया वद राजन् कय दाेषाेऽयम् ॥ २५७८॥
ENMSS@2579@1अबामथाघजलपाभृतं िनरय दरूादपासरदसाै जनता वहता
।
ENMSS@2579@2पूणादवाधतमसािन तषारकातेरायात् पृथजनशतािन ह संमत
॥ २५७९॥
ENMSS@2580@1अबाया पत सणुगणाे यभययते तन् वितबबतेव
िनखला सैवाकृितः सा ुितः ।
ENMSS@2580@2सा वाण वनयः स एव सहजः पुयानुभावः स च ाघायाः सदनं
सखय वसिततेनैव पुी पता ॥ २५८०॥
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ENMSS@2581@1अबा येन सरवती सतवती तयापयती रसान् नानाचाटमुखी
स दलु डतवान्
खेलाभलः ।
ENMSS@2581@2जादुयसनैपवजः कुवत ये दःुसताम् तान् ाथमततताे
िनखनित वं िनःवमातवती ॥ २५८१॥
ENMSS@2582@1अबा शेतेऽ वृा परणतवयसामणीर ताताे
िनःशेषागारकममशथलतनुः कुदासी तथेह ।
ENMSS@2582@2अन् पापाहमेका कितपयदवसाेषताणनाथा पाथायेथं युवया
कथतमभमतं याितयाजपूवम् ॥ २५८२॥
ENMSS@2583@1अबुजमबुिन जातं नह ं जातमबुजादबु ।
ENMSS@2583@2अधुना तपरतं चरणसराेजािनगता गा ॥ २५८३॥
ENMSS@2584@1अबुजमबुिन मं ासादाकाशमातः ।
ENMSS@2584@2सित कः परपथी यं ित काेपाणं वदनम् ॥ २५८४॥
ENMSS@2585@1अबुदः कृतपदाे नभतले ताेयपूरपरपूरताेदधः ।
ENMSS@2585@2गाेपदय भरणेऽशमान् इयसयमभधीयते कथम् ॥ २५८५॥
ENMSS@2586@1अबुधेदगमधुभा नूनमाैवशखभानपडः ।
ENMSS@2586@2यकलाय घटते नह तृिः खडताजनगबुसरः ॥ २५८६॥
ENMSS@2587@1अबेयं नेयमबा नह खरकपशं मु तया मुखाधे ताताेऽयं
नैष तातः तनमुरस पतवााहम ।
ENMSS@2587@2केयं काेऽयं कमेतुवितरथ पुमान् वत कं यात् तृतीयं शंभाेः
संवीय पादपसरित गुहः शतः पात युान् ॥ २५८७॥
ENMSS@2588@1अः कदमतामुपैित सहसा पवः पांशतां
पांशवारणकणतालपवनैदातनीहारताम् ।
ENMSS@2588@2िनवं गरयः समं वषमतां शूयं जनथानकं िनयाते वय
रायपाल भवित यवभावं जगत् ॥ २५८८॥
ENMSS@2589@1अः कुााेह- चामरभृारहेमयाण ।
ENMSS@2589@2फलताबूलवराबर- मदरामीनायभाेयािन ॥ २५८९॥
ENMSS@2590@1अःसंभृितमथराबुदरवैः शालूरगजाभर-
ारधयवयुयुवतीजीवहे भीषणाः ।
ENMSS@2590@2वुतरताधकारपटला गाीयबारव- थैयाेूलनशयः
कथममी िनयात वषािनशाः ॥ २५९०॥
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ENMSS@2591@1असः परमाणेन उतं कमलं भवेत् ।
ENMSS@2591@2ववामना बलवता भृयाे भवित गवतः ॥ २५९१॥
ENMSS@2592@1असः सृतीराै रवावनुदते पबेत् ।
ENMSS@2592@2वातपकफान् हवा जीवेषशतं सखी ॥ २५९२॥
ENMSS@2593@1असा भते सेततथा माेऽयरतः ।
ENMSS@2593@2पैशयाद् भते ेहाे वाभभेत कातरः ॥ २५९३॥
ENMSS@2594@1असा शममायाित मुमेयशखः शखी ।
ENMSS@2594@2वृाेऽधःथतैः पात् संतैरेव यते ॥ २५९४॥
ENMSS@2595@1अस तरणसतायाः तततरणः स देवकसूनुः ।
ENMSS@2595@2अातरवरहतगाेयाः कातरमुखमीते ेरः ॥ २५९५॥
ENMSS@2596@1अतवं भूमतवं च वायाेतवं तेजतवमाकाशतवम् ।
ENMSS@2596@2पैतािन ाणवायुं मलवा नाडयुमे ाणनां संचरत ॥ २५९६॥
ENMSS@2597@1अांस जलजतूनां दगु दगुिनवासनाम् ।
ENMSS@2597@2वभूमः ापदादनां राां सैयं परं बलम् ॥ २५९७॥
ENMSS@2598@1अाेजगभसकुमारतनुतदासाै कठहे थमरागघने वलय ।
ENMSS@2598@2सः पतदनमागणरमागैमये मम यतमा दयं
वा ॥ २५९८॥
ENMSS@2599@1अाेजपायतलाेचनानाम् अाेधदघावह दघकास ।
ENMSS@2599@2समागतानां कुटलैरपाै रनबाणैः हता युवानः ॥ २५९९॥
ENMSS@2600@1अाेजकराेऽथ केतककुलं कुदाेकरः कैरव- ाताे मगणाेऽथ
चपकचयाे जातीगणाे वाथवा ।
ENMSS@2600@2नाे चेदादरमातनाेित पक तखेदं वृथा मा कृथा यात् ाप
कदाप
काेऽप भवता यवणुं ायित ॥ २६००॥
ENMSS@2601@1अाेजायाः पुरवनलता धा संकेतभाजेताेनाथे चरयित
भृशं माेहिनां गतायाः ।
ENMSS@2601@2वछं नाभदवलयतं कातरांशजालं ताेयाया पबित
हरणी वयं च याित ।
ENMSS@2602@1अाेजािन घनाघनयवहताेऽयुाघययंशमान् दरूथाेऽप
पयाेधराेऽितशशरपश कराेयातपम् ।
ENMSS@2602@2शः कायपरतात महतां वैरं दवायहाे याहायवशेन
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यात घटनां कायाण िनयणाम् ॥ २६०२॥
ENMSS@2603@1अाेजनीवनवलासिनवासमेव हंसय हत िनतरां कुपताे वधाता
।
ENMSS@2603@2न वय दुधजलभेदवधाै सां वैदयकितमपहतमसाै
समथः ॥ २६०३॥
ENMSS@2604@1अाेदतिनतं िनशय करणां बृंहेित
रंहाेयुतसयमहीकदरगृहः काैतूहल िनगतः ।
ENMSS@2604@2एतन् ण एव चडमशनेराकय शदं ुधा तं युपतित
वगजतजतं धीराे मृगाणां पितः ॥ २६०४॥
ENMSS@2605@1अाेधः थलतां थलं जलधतां धूलवलः शैलतां
मेमृकणतां तृणं कुलशतां वं तृणबताम् ।
ENMSS@2605@2विः शीतलतां हमं दहनतामायाित ययेछया
ललादलु लतातुयसिनने दैवाय तै नमः ॥ २६०५॥
ENMSS@2606@1अाेधमुाचहरचरणाेणगाबुतयं
कालदफेनकातफुरतफणधराेुिनमाेकराेचः ।
ENMSS@2606@2कणाटकुतलातवगलतसमनाेदामरयं
समता खडालेपलीमुपनयित यशाे यय खसूतम् ॥ २६०६॥
ENMSS@2607@1अाेधीनां तमालभवकसलययामवेलावनानाम् अा पारेयतणा
चटलितमकुलाेभतातजलानाम् ।
ENMSS@2607@2मालेवाानपुपा तव नृपितशतैते या शराेभः सा मयेव
खलती
कथयित वनयालंकृतं ते भुवम् ॥ २६०७॥
ENMSS@2608@1अाेधेरेव जाताः कित जगित न ते हत सतीह शा यान्
संगृ
मत ितभवनममी भवाे जीवनाय ।
ENMSS@2608@2एकः ीपाजयाे हरहरकमलाेडहंसायमानाे
ययावानैरमानैरसरवरवधूवगगभा गलत ॥ २६०८॥
ENMSS@2609@1अाेधेजलयमदरपरपदेऽप िनाणयाेः ीनारायणयाेघनं
वघटययूा समालनम् ।
ENMSS@2609@2कं चाेवयकपालफलके कालशेषयं चं ममरयत
पपटमव ूरा रवेरंशवः ॥ २६०९॥
ENMSS@2610@1अाेधेवडवामुखानलझलावालाेपगूढातरा यामाेहादपबपः फुटममी
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तषेण पयावलाः ।
ENMSS@2610@2उेशफुरदचापवलयवालापदेशादहाे दते
कथमयथाधमलनाारुतताेयदाः ॥ २६१०॥
ENMSS@2611@1अाेधाै वहरतमतरहतैः कित वहतं गुणैतं
मैनाकमवगववषयाै पाै दधानं नुमः ।
ENMSS@2611@2अासे सरलाेकमानुषजगपातालपारायये यः पाथाेिनधलनः
पथ
मसूनाेयनैषीत् मम् ॥ २६११॥
ENMSS@2612@1अाेिनधेरनवगीतगुणैकराशेैःवभृितषु सभं
तेषु ।
ENMSS@2612@2अाासनं यदवकृमभूहषे ताेयं वया तदप िनकणेन
पीतम् ॥ २६१२॥
ENMSS@2613@1अाेऽप वहवभावमशनैरायानममायते ावाः वित
ववमुदताेेकेषु चावेयुषः ।
ENMSS@2613@2कालयाखलतभावरभसं भाित भुवेऽतुे कयामु
वधातृशघटते मागे िनसगः थरः ॥ २६१३॥
ENMSS@2614@1अाेबदुहणरभसांातकान् वीमाणाः ेणीभूताः परगणनया
िनदशताे वलाकाः ।
ENMSS@2614@2वामासा तिनतसमये मानययत साः साेकपािन
यसहचरसंमालतािन ॥ २६१४॥
ENMSS@2615@1अाे भजव चरमय यथाभलाषम् एत ताडवय सैरभ
काननं
च ।
ENMSS@2615@2दुेतेन यदनेन भृशं तवैष वताशयाे भवित
िनकलषतडागः ॥ २६१५॥
ENMSS@2616@1अाेभतनकुयाेतव घनेषात् समुकणतां याताया
शकवमणयनी सेयं न ला लपः ।
ENMSS@2616@2कं चैतां कुसमेषु कुरशराेनमालां ितराे- धसिनफलमेव
मस नभः वछे सराेवारण ॥ २६१६॥
ENMSS@2617@1अाेमुचां सललमुरतां िनशीथे ताडवनेषु िनभृतथतकणतालाः
।
ENMSS@2617@2अाकणयत करणाेऽधिनमीलताा धारारवं दशनकाेटिनषणहताः
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॥ २६१७॥
ENMSS@2618@1अाेराशरवास सविनलयाे नाे मदराे भवान् कयाणकृितः
समेरव कं देवः सरापायः ।
ENMSS@2618@2सछायाे न त ढदुतरलतवं कपवृाे यथा तैः कुवत
तलां तथाप भवताे मूढाः कवीनां धयः ॥ २६१८॥
ENMSS@2619@1अाेहं वदनमबकमदकुातः पाथाेिनधः कुसमचापभृताे वकारः
।
ENMSS@2619@2ादबुभूव सभग वय दरूसंथे चडालचधवलास िनशास
तयाः ॥ २६१९॥
ENMSS@2620@1अाेहमये ावा वापीपयस कामनी ।
ENMSS@2620@2ददाित भसंपा पुपसाैभायकायया ॥ २६२०॥
ENMSS@2621@1अाेहा शंभाेरणावाराधताै केन ।
ENMSS@2621@2यै वचलतवदना मदनाकूतं वभावयस ॥ २६२१॥
ENMSS@2622@1अाेवाहमुरषाे िनवसनं वातादयाैषधी कदपय
वलासचपकधनुवषालतामर ।
ENMSS@2622@2लेखा याेमकशाेपले वरचता चामीकरय फुरद् धाः
पाथवलासनीजनमनः कपाय शपाभवत् ॥ २६२२॥
ENMSS@2623@1अानपजा माला कठे रामय सीतया ।
ENMSS@2623@2मुधा बुधा मय येऽप यापदे ॥ २६२३॥
ENMSS@2624@1अानमायाभरणाबरय वरानानदनमदरय ।
ENMSS@2624@2िनयकाशाेसवसेवतय वगय वय च काे वशेषः ॥
२६२४॥
ENMSS@2625@1अानतबकत कुतलभरे सीमतसीमावमाः सदरूत कपाेलभषु
मलैरेयरागत च ।
ENMSS@2625@2ाैढेयाुितवमत नयनाेपाते कुरशः बबाेे ितपाल
बालतरणेलाारसत वषः ॥ २६२५॥
ENMSS@2626@1अािनरामाेदभर दयः पुपेषु भूयावदसात् ।
ENMSS@2626@2ं सूनाेपमया मयायन् न धमशमाेभयकमठं यत् ॥ २६२६॥
ENMSS@2627@1अानाे बलवाशूरछायेवानुगतः सदा ।
ENMSS@2627@2सयवाद मृददुातः स राजवसितं वसेत् ॥ २६२७॥
ENMSS@2628@1अयं कनकिनमतः सकलभूधरादुतः सहनयनायः सपद
लधभायाेदयः ।
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ENMSS@2628@2कुचाेपर परफुरणचाचेलालं मनागप िनवारय यजत
गवमुवीधरः ॥ २६२८॥
ENMSS@2629@1अयं काणः शाे वषमचरणः सूयतनयः तााेऽयं
रावकलमहमा शीतकरणः ।
ENMSS@2629@2अजानानतेषामप िनयतकमवकफलं हामता वयमित जनाेऽयं
लपित ॥ २६२९॥
ENMSS@2630@1अयं कामाे िनजामाे वा वया कमवधारतम् ।
ENMSS@2630@2इित रव ुं ुितं यित सवाम् ॥ २६३०॥
ENMSS@2631@1अयं खल मृणालनीनववलासवैहासकवषां वतपते पितः सपद
यमाना िनजाः ।
ENMSS@2631@2तनाै पुलकयत चाेपलशां याेरःथले वपयसतवृयाे
घुसृणपपाु राः ॥ २६३१॥
ENMSS@2632@1अयं च सरतवालः कामाः णयेधनः ।
ENMSS@2632@2नराणां य यते याैवनािन धनािन च ॥ २६३२॥
ENMSS@2633@1अयं याेाजािनतव वदनदनूाेऽबरगुहां वताप
सृतमदमेनं ढतमः ।
ENMSS@2633@2इित ासाेेकमगलतसवः यगद वधदधाे दनं यथयित
िनदानं ह मृदतुा ॥ २६३३॥
ENMSS@2634@1अयं तया रथाेभाद् अंसेनांसाे िनपीडतः ।
ENMSS@2634@2एकः कृती शररेऽञ् शेषमं भुवाे भरः ॥ २६३४॥
ENMSS@2635@1अयं तावद् बापुटत इव मुामणसराे वसपन् धाराभलठित
धरणीं जजरकणः ।
ENMSS@2635@2िनाेऽयावेगः फुरदधरनासापुटतया परेषामुेयाे भवित च
भराातदयः ॥ २६३५॥
ENMSS@2636@1अयं ते वमछायाे ममाग इवाधरः ।
ENMSS@2636@2कराेित कय नाे बाले पपासाकुलतं मनः ॥ २६३६॥
ENMSS@2637@1अयं याणां ामाणां िनधानं मधुरविनः ।
ENMSS@2637@2रेखायमतीवायाः सूितं कठकदले ॥ २६३७॥
ENMSS@2638@1अयं दराे भवतेित वैधसीं लपं ललाटेऽथजनय जातीम् ।
ENMSS@2638@2मृषा न चेऽपतकपपादपः णीय दारदरतां नलः ॥
२६३८॥
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ENMSS@2639@1अयं दतूाथसंेपः यथिनयता गरः ।
ENMSS@2639@2याेजनं याेपाद कयछेत भाषतम् ॥ २६३९॥
ENMSS@2640@1अयं दरूातः पटतरपपासाकुलमनाः कपाेले ते मप िनपिततः
षदयुवा ।
ENMSS@2640@2वमयेतां पीनवणदरदाेलायसिनतां वमु वाछादपनयत
तावत् तृषममाम् ॥ २६४०॥
ENMSS@2641@1अयं पी यां लेढ जाेण पुनः पुनः ।
ENMSS@2641@2ीितमायाित च तया लमानः वकातया ॥ २६४१॥
ENMSS@2642@1अयं धारावाहतडदयमयं दधकरका स चायं िनघाेषः स च
रववशाे भेकिनचयः ।
ENMSS@2642@2इतीव यथतमदनां कृशतनुघनासाेेपैवलयित
मुमृयुवशनी ॥ २६४२॥
ENMSS@2643@1अयं धूताे मायावनयमधुरादय चरतात् सख यूष वं
कृितसरले पयस न कम् ।
ENMSS@2643@2कपाेले याारसबहलरागणयनीम् इमां धे
मुामनितचरवृातपशनाम् ॥ २६४३॥
ENMSS@2644@1अयं िनजः पराे वेित गणना लघुचेतसाम् ।
ENMSS@2644@2उदारचरतानां त वसधैव कुटबकम् ॥ २६४४॥
ENMSS@2645@1अयं नेादेरजिन रजनीवभ इित मः काेऽयं
ापरचयपराधीनमनसाम् ।
ENMSS@2645@2सधानामाधारः स खल रितबबाधरसधा- रसासेकधादजिन
नयनात्
पुपधनुषः ॥ २६४५॥
ENMSS@2646@1अयं पटः सूदरतां गताे यं पटछशतैरलंकृतः ।
ENMSS@2646@2अयं पटः ावरतं न शते यं पटः संवृत एव शाेभते
॥ २६४६॥
ENMSS@2647@1अयं पटाे मे पतरभूषणं पतामहाैपभुयाैवनः ।
ENMSS@2647@2अलंकरययथ पुपाैकान् मयाधुना पुपवदेव धायते ॥ २६४७॥
ENMSS@2648@1अयं पासनासीनवाकाे वराजते ।
ENMSS@2648@2युगादाै भगवान् वेधा विनमसरव जाः ॥ २६४८॥
ENMSS@2649@1अयं पीनतनाभाेगसाैभायवभवाेचतः ।
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ENMSS@2649@2वणाेपाजनयैव कालः कुवलयेणे ॥ २६४९॥
ENMSS@2650@1अयं पुरः पावणशवरशः कं दपणाेऽयं रजनीरमयाः ।
ENMSS@2650@2यततदयं ितबबमन् संलयते लाछनकैतवेन ॥ २६५०॥
ENMSS@2651@1अयं भुरयं भृय इित या जगतः थितः ।
ENMSS@2651@2फलं वजयते त ीसादासादयाेः ॥ २६५१॥
ENMSS@2652@1अयं बधुः परायं ममायमयमयतः ।
ENMSS@2652@2इित  जानाम तेन जीवायनामयः ॥ २६५२॥
ENMSS@2653@1अयं मदुितभावान् अतं ित ययासित ।
ENMSS@2653@2उदयः पतनायेित ीमताे बाेधयन् नरान् ॥ २६५३॥
ENMSS@2654@1अयं मम दहयम् अाेजदलसंतरः ।
ENMSS@2654@2ताशनितिनधदाहाा ननु युयते ॥ २६५४॥
ENMSS@2655@1अयं मातडः कं स खल तरगैः सभरतः कृशानुः कं सवाः
सरित दशाे नैष िनयतम् ।
ENMSS@2655@2कृतातः कं सााहषवहनाेऽसावित चरं समालाेाजाै वां
वदधित वकपान् ितभटाः ॥ २६५५॥
ENMSS@2656@1अयं मुखसराेहमरवमः सवां कुचथलकुरकः
पृथुिनतबललाशखी ।
ENMSS@2656@2न याैवनमदाेदयरित चाकातछटा-
कुलिवलकूलनीपुलनराजहंसरम् ॥ २६५६॥
ENMSS@2657@1अयं मृगः समायाित मृगात् संहः पलायते ।
ENMSS@2657@2तताे वेगात् पलायव वरतैवरतैः पदैः ॥ २६५७॥
ENMSS@2658@1अयं मेघयूहे बलिन परपथयपसृते शरयाः वैरं हसतमव
हषादवरतम् ।
ENMSS@2658@2पयःपूरंशमजिनतसाेपानसकते नदतीरे धीरं चरित वशदः
खनगणः ॥ २६५८॥
ENMSS@2659@1अयं मे वागुफाे वशदपदवैदयमधुरः फुरधाे वयः
परद कृताथः कवद ।
ENMSS@2659@2कटााे वामाया दरदलतनेातगलतः कुमारे िनःसारः स त
कमप
यूनः सखयित ॥ २६५९॥
ENMSS@2660@1अयं राकराेऽाेधरयसेव धनाशया ।
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ENMSS@2660@2धनं दरेूऽत वदनम् अपूर ारवारभः ॥ २६६०॥
ENMSS@2661@1अयं रसालः सकृतैकसालः वालमालाेसदालवालः ।
ENMSS@2661@2मुदः दाता भवता कथं मे वरानेयुमुखी शशाेच ॥ २६६१॥
ENMSS@2662@1अयं रेवाकुः कुसमशरसेवासमुचतः समीराेऽयं
वेलावनवदलदेलापरमलः ।
ENMSS@2662@2इयं ावृड् धया नवजलदवयासचतरा राधीनं चेतः सख
कमप कत मृगयते ॥ २६६२॥
ENMSS@2663@1अयं लाेलुावलकरणमालापरकरः फुटयेदाेल ीं पयतमलं
मथसत् ।
ENMSS@2663@2वशालः यामायाः खलतघननीलांशकवृितः तनाभाेगः
सृणघुसृणालेपसभगः ॥ २६६३॥
ENMSS@2664@1अयं वहित धातारं या देवीं सरवतीम् ।
ENMSS@2664@2पयमप थाने राजहंसय िनमलम् ॥ २६६४॥
ENMSS@2665@1अयं वारामेकाे िनलय इित राकर इित
ताेऽाभतृणातरलतमनाेभजलिनधः ।
ENMSS@2665@2क एवं जानीते िनजकरपुटकाेटरगतं णादेनं तायममकरमापायित
मुिनः ॥ २६६५॥
ENMSS@2666@1अयं वपाकाे वद कय यूनः कयाण कयाणपरंपराणाम् ।
ENMSS@2666@2यदकाेणवदछधारा हारावताराे गुणमतरेण ॥ २६६६॥
ENMSS@2667@1अयं शूयाे ामः सरसदनमेत पिततं पुरः शका वापी तरयमतः
शीणवटपः ।
ENMSS@2667@2वयं चैते पाथाः परकृशदशाभायगतयः समानः संयाेगः कटरप
मनाे मे रमयित ॥ २६६७॥
ENMSS@2668@1अयं स कालः संााे धारा ाेपजीवनाम् ।
ENMSS@2668@2िनवेयं मया त ाणानपररता ॥ २६६८॥
ENMSS@2669@1अयं स ते ितित संगमाेसकाे वशसे भी यताेऽवधीरणाम् ।
ENMSS@2669@2लभेत वा ाथयता न वा यं याे दरुापः कथमीसताे भवेत्
॥ २६६९॥
ENMSS@2670@1अयं स भुवनयथतसंयमः शंकराे बभित वपुषाधुना
वरहकातरः कामनीम् ।
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ENMSS@2670@2अनेन कल िनजता वयमित यायाः करं करेण परताडयन्
जयित
जातहासः रः ॥ २६७०॥
ENMSS@2671@1अयं स रशनाेकषी पीनतनवमदनः ।
ENMSS@2671@2नायूजघनपशी नीवीवंसनः करः ॥ २६७१॥
ENMSS@2672@1अयं सवाण शााण द ेषु च वयित ।
ENMSS@2672@2सामयकृदमाणां माणां च नृपाजः ॥ २६७२॥
ENMSS@2673@1अयं सेनाेंसः करकृतकृपाणाे रणभुव षमूीपालाः कमपसरत
ाणकृपणाः ।
ENMSS@2673@2कमययः पृवीधरकुहरवासाेऽ भवतां न कं ा
वाधरनगरनीलाेपलशः ॥ २६७३॥
ENMSS@2674@1अयं धयामाे य इह वहरयबुजवने विने यागुधुप
इित
तं जपत जनः ।
ENMSS@2674@2अहं शे पे हकुहरवासयसिननीं यं भृछा
मुररपुपेताे रमयतम् ॥ २६७४॥
ENMSS@2675@1अयं वभावः वत एव यत् पर- मापनाेदवणं महानाम् ।
ENMSS@2675@2सधांशरेष वयमक कक श- भाभतामवित ितं कल
॥ २६७५॥
ENMSS@2676@1अयं वाथः पराथाेऽयम् इयेवं वा न कपयेत् । वबुधा नैव
मयते
वं परं वा पृथक् पृथक् । िनयुीत परयाथे ाेसहेत वकमण ॥ अयं ह
तीेण जगत तेजसा
ENMSS@2677@2ताय भासां पितरतमागतः ।
ENMSS@2677@2तापमााेपनता वभूतयरं न ितत पराेपतापनाम् ॥ २६७७॥
ENMSS@2678@1अयं ह देहनाे देहाे यानयाकः ।
ENMSS@2678@2देहनाे ववधेशसंतापकृददुातः ॥ २६७८॥
ENMSS@2679@1अयं ह थमाे रागः समतजनरने ।
ENMSS@2679@2यय नात तीयाेऽप स कथं पमाे भवेत् ॥ २६७९॥
ENMSS@2680@1अयःपड इवाेे खलानां दये णात् ।
ENMSS@2680@2पितता अप नेयते गुणाताेयकना इव ॥ २६८०॥
ENMSS@2681@1अयथावहतानां यन् मनाेतासंपादाै न तः ।
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ENMSS@2681@2कथयायततणां राेपवधानं यथाेम् ॥ २६८१॥
ENMSS@2682@1अयने वषुवे चैव षडशीितमुखेषु च ।
ENMSS@2682@2चसूयाेपरागे च दमयमते ॥ २६८२॥
ENMSS@2683@1अयमणकातीरधराे हरणीशः ।
ENMSS@2683@2वालपरागादेपर ितगजित ॥ २६८३॥
ENMSS@2684@1अयमु रभाव एव तावत् कुचयाेः कषित लाेकलाेचनािन ।
ENMSS@2684@2इतरेतरपीडनीमवथां गतयाेः ीरनयाेः कथं भवी ॥ २६८४॥
ENMSS@2685@1अयमितजरठाः कामगुवीरलघुवलबपयाेधराेपाः ।
ENMSS@2685@2सततमसमतामगयपाः परणतदरकातटबभित ॥ २६८५॥
ENMSS@2686@1अयमपरलतायाः सादरं हत पीवा मधु मम मकरदं पातमायाित
भृः ।
ENMSS@2686@2इित मनस वषादं मके मा कु वं बत वद मधुपानां मानसे
काे
ववेकः ॥ २६८६॥
ENMSS@2687@1अयमप खरयाेषकणकाषायमीषद् वसृमरितमराेणाजजराेपातमचः
।
ENMSS@2687@2मदकलकलवकाकुनादकरेयः ितहशखरेयाे भानुमानुनाेित
॥ २६८७॥
ENMSS@2688@1अयमप पुतेयसीमू पूणः कलश इव सधांशः साधुालसीित
।
ENMSS@2688@2मदनवजययााकालवापानाय फुरित जलधमये तापाीव
भानुः
॥ २६८८॥
ENMSS@2689@1अयमभनवमेघयामलाेुसानुमदमुखरमयूरमुसंसकेकः ।
ENMSS@2689@2शकुिनशबलनीडानाेकहधवा वतरित बृहदमा पवतः
ीितमणाेः ॥ २६८९॥
ENMSS@2690@1अयममृतिनधानं नायकाेऽयाेषधीनाम् अमृतमयशररः कातयुाेऽप
चः ।
ENMSS@2690@2भवित वगतरममडलं ाय भानाेः परसदनिनवः काे लघुवं
न याित ॥ २६९०॥
ENMSS@2691@1अयममृतिनधानं नायकाेऽयाेषधीनां शतभषगनुयातः
शंभुमूधावतंसः ।
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ENMSS@2691@2वरहयित न चैनं राजया शशां हतवधपरपाकः केन वा
लनीयः ॥ २६९१॥
ENMSS@2692@1अयमयमसावाकयारात् ितपडडमं मदकलषते नेे
माजदतकरागलः ।
ENMSS@2692@2अगणतसृणः ाेधतधायतुितपवः वशित नृपयातःकां
जवादरमुरः ॥ २६९२॥
ENMSS@2693@1अयमयाेगवधूवधपातकैममवाय दवः खल पायते ।
ENMSS@2693@2शितिनशाषद फुटदुपतत्- कणगणाधकतारकताबरः ॥ २६९३॥
ENMSS@2694@1अयमरववरेयातकैिनपतहरभरचरभासां तेजसा
चानुलैः ।
ENMSS@2694@2गतमुपर घनानां वारगभाेदराणां पशनयित रथतं शीकरनेमः
॥ २६९४॥
ENMSS@2695@1अयमलघुवसारफारजाकलापाे वलित यद न मये वाडवाे
हयवाहः ।
ENMSS@2695@2मुपचतसाराे वारभिनगानां िभुवनमप कं न ावययबुराशः
॥ २६९५॥
ENMSS@2696@1अयमवसरः सरते सललैपकतमथनामिनशम् ।
ENMSS@2696@2इदमप च सलभमाे भवित पुरा जलधरायुदये ॥ २६९६॥
ENMSS@2697@1अयमवसर उपकृतये कृितचला यावदत संपदयम् ।
ENMSS@2697@2वपद सदायुदययां पुनपकत कुताेऽवसरः ॥ २६९७॥
ENMSS@2698@1अयमवचारतचातया संसाराे भाित रमणीयः ।
ENMSS@2698@2अ पुनः परमाथशां न कमप सारमणीयः ॥ २६९८॥
ENMSS@2699@1अयमसाै गगनाणदपकतरलकालभुजंगशखामणः ।
ENMSS@2699@2णवडबतवाडववहः पतित वारिनधाै वधुराे रवः ॥ २६९९॥
ENMSS@2700@1अयमसाै भगवानुत पाडवः थतमवाु िनना शशमाैलना ।
ENMSS@2700@2समधढमजेन नु जणुना वदित वेगवशाुमुहे गणैः ॥
२७००॥
ENMSS@2701@1अयमहाे रजनीचरकेसर गरदरशयनात् सहसाेथतः ।
ENMSS@2701@2ितमरवारणकुवदारणाेच्- लतरभरैरव लाेहतः ॥ २७०१॥
ENMSS@2702@1अयमाा वयं सााद् गुणरमहाणवः ।
ENMSS@2702@2सवः सवक् सावः परमेी िनरनः ॥ २७०२॥
ENMSS@2703@1अयमादाेलताैढचदनमपवः ।
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ENMSS@2703@2उपादयित सवय ीितं मलयमातः ॥ २७०३॥
ENMSS@2704@1अयमालाेहतछायाे मदेन मुखचमाः ।
ENMSS@2704@2संनाेदयरागय चय ितगजित ॥ २७०४॥
ENMSS@2705@1अयमह मुधाे मधुपः परतसहकारमरपुः ।
ENMSS@2705@2असरलमरसमसारं शाखाेटकवटपमनुसरित ॥ २७०५॥
ENMSS@2706@1अयमुदयित काेकशाेकशयैमयूखैः शतमखपुरनारनेगडूषपेयः
।
ENMSS@2706@2उदयगरमृगेाेारभारु - वणधरधारापाटलः
पावणेदःु ॥ २७०६॥
ENMSS@2707@1अयमुदयित चकाधाैतवः परणतवमल याे
कपूरगाैरः ।
ENMSS@2707@2ऋजुरजतशलाकापधभयय पादैजगदमलमृणालपरथं
वभाित ॥ २७०७॥
ENMSS@2708@1अयमुदयित चाे वारधेरबुगभाद् अमृतकणकरालैरंशभदयमानः
।
ENMSS@2708@2भुजगशयनवाेहयदेशे ललया वदनमव यछाेािनतं
वमातः ॥ २७०८॥
ENMSS@2709@1अयमुदयित मुाभनः पनीनाम् उदयगरवनालबालमदारपुपम्
।
ENMSS@2709@2वरहवधुरकाेकबधुवभदन् कुपतकपकपाेलाेडतातमांस
॥ २७०९॥
ENMSS@2710@1अयमुदयमहीधातरागैरणकराणताबराभरामः ।
ENMSS@2710@2वतरस न शाै कृशा ताराम् इव दव वदतमदरुयुपैित
॥ २७१०॥
ENMSS@2711@1अयमुदयमहीभृू पाणं गृहीवा दवसपितरहाैषीददपुादान्
हवींष ।
ENMSS@2711@2अणकरणवाै कयका पाैती हरदप कमकाषीत् तारकालाजहाेमम्
॥ २७११॥
ENMSS@2712@1अयमुदताे हमरमविनतावदनय कशः सशः ।
ENMSS@2712@2नीलादकाेपलः फुरित यतः कय ॥ २७१२॥
ENMSS@2713@1अयमुपगतकृणः
कृणसारापातैयमकृ(वकस?)तनवनीलााेजवकात ।
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ENMSS@2713@2जलयुवितकुचानुासताेुकु- थलमदकलगजीरनागतटाकः
॥ २७१३॥
ENMSS@2714@1अयमुषस विनावडतपीन- तनपरसरसावेदबदपूमद
।
ENMSS@2714@2तमलयजवृीरसाैरयसयाे वहित सख भुजभुशेषः
समीरः ॥ २७१४॥
ENMSS@2715@1अयमेकपदे तया वयाेगः यया चाेपनतः सदःुसहाे मे ।
ENMSS@2715@2नव वारधराेदयादहाेभभवतयं च िनरातपवरयैः ॥ २७१५॥
ENMSS@2716@1अयमेकाेऽहमेकेित ानं तसंगमे न मे ।
ENMSS@2716@2राग एवाधकत हराचूणयाेरव ॥ २७१६॥
ENMSS@2717@1अयमेव पराे धमाे यमेव परं तपः ।
ENMSS@2717@2पितशूषणं य तत् ीणां वगहेतकम् ॥ २७१७॥
ENMSS@2718@1अयशः ायते येन येन चाधाेगितभवेत् ।
ENMSS@2718@2वाथा यते येन तत् कम न समाचरेत् ॥ २७१८॥
ENMSS@2719@1अयशयम् अनायुयं परदाराभमशनम् ।
ENMSS@2719@2अथयकरं घाेरं पापय च पुनभवम् ॥ २७१९॥
ENMSS@2720@1अयशाेभदरुालाेके काेपधामरणाते ।
ENMSS@2720@2अयशाेभदरुा लाेके काेपधा मरणाते ॥ २७२०॥
ENMSS@2721@1अयणकचवणं फणफणामणेः कषणं करेण गरताेलनं जलिनधेः
पदा लनम् ।
ENMSS@2721@2सहरबाेधनं िनशतखसंपशनं कदाचदखलं भवे
च शठानयाजनम् ॥ २७२१॥
ENMSS@2722@1अयत काकतडेन चम अारामुखेन ह ।
ENMSS@2722@2मृपडं च घटं चैव वयेत् सूचीमुखेन ह ॥ २७२२॥
ENMSS@2723@1अयाचतः सीदत सवाेपायैिनमय ।
ENMSS@2723@2अानृशंयं पराे धमाेऽयाचते यत् दयते ॥ २७२३॥
ENMSS@2724@1अयाचतः सखं दे याचत न यछित ।
ENMSS@2724@2सववं चाप हरते वधृलाे नृणाम् ॥ २७२४॥
ENMSS@2725@1अयाचतारं नह देवदेवम् अः सतां ाहयतं शशाक ।
ENMSS@2725@2अयथनाभभयेन साधुमायथमेऽयवलबतेऽथे ॥ २७२५॥
ENMSS@2726@1अयाचताे मया लधाे मेषतः पुनगतः ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 224 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@2726@2यागतत गतत का परवेदना ॥ २७२६॥
ENMSS@2727@1अयायं चैव याचतेऽभाेयान् याहारयत च ।
ENMSS@2727@2उकाेचैवनाभ कायाण त चायित ॥ २७२७॥
ENMSS@2728@1अयाययाजनैैव नातेन च कमणाम् ।
ENMSS@2728@2कुलायाश वनयत यािन हीनािन मतः ॥ २७२८॥
ENMSS@2729@1अय कठाेर यशः कल ते यं कमयशाे ननु घाेरमतःपरम् ।
ENMSS@2729@2कमभवपने हरणीशः कथय नाथ कथं बत मयसे ॥ २७२९॥
ENMSS@2730@1अय कात पय मेघं नह नह पापं तवाितपुयायाः ।
ENMSS@2730@2नह नह पय पयाेधरम् अपसारय कुकमुरसः ॥ २७३०॥
ENMSS@2731@1अय कं गुणवित मालित जीवित भवतीं वना मधुपाः ।
ENMSS@2731@2अथ यद जीवित जीवत जीवनमप जीवनाभासः ॥ २७३१॥
ENMSS@2732@1अय कुर तपाेवनवमाद् उपगतास करातपुरममाम् ।
ENMSS@2732@2इह न पयस दारय मारय स पबेित शकानप जपतः ॥
२७३२॥
ENMSS@2733@1अय कुर तरमवमे यज वनं जवनं गमनं कु ।
ENMSS@2733@2इह वने वचरत ह नायकाः सरभलाेहतलाेहतसायकाः ॥
२७३३॥
ENMSS@2734@1अय कुलिनचूलमूलाेच्- छेदनदःुशीलवीचवाचाले ।
ENMSS@2734@2बकवघसपसारा न चरात् कावेर भवतास ॥ २७३४॥
ENMSS@2735@1अय ाे माभून् मितमहमगवाे मनस वः कर याताे बधं यदह
वनयत वजयी ।
ENMSS@2735@2अयं ाेधाातयजित वनयं चेन् मदवशात् ततः कधावारं न
कमखलमेवाकुलयित ॥ २७३५॥
ENMSS@2736@1अय खल बधराधराज करं तदस शलाकिनपातनेन माेहात् ।
ENMSS@2736@2अिनशमप सधािनधानवाणीं रचयत माैनमुखाेऽत वा समते ॥
२७३६॥
ENMSS@2737@1अय खल वषमः पुराकृतानां भवित ह जतषु कमणां वपाकः
।
ENMSS@2737@2हरशरस शरांस यािन रेजुः शव शव तािन लठत गृपादाः
॥ २७३७॥
ENMSS@2738@1अय चकतमुधचातक मभुव धावस मुधा कमुवम् ।
ENMSS@2738@2ीे दवावलततापछाेऽयं न वुवान् ॥ २७३८॥
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ENMSS@2739@1अय चकाेरकुटबिन कातरे ितरय पपुटेन कुटबकम् ।
ENMSS@2739@2ब गतं कयदयवशयते यपगतं ितमरैदतः शशी ॥ २७३९॥
ENMSS@2740@1अय चातक चुपुटात् खलयित जलदाेदबदमुिनलेत् ।
ENMSS@2740@2ज एव भायहीनाे जीवनदाता कृती जलदः ॥ २७४०॥
ENMSS@2741@1अय च वलेशे सहजेणा कय ल धमस ।
ENMSS@2741@2न तथाप तयाेगः केवलमाते शवेनाप ॥ २७४१॥
ENMSS@2742@1अय चेताेवहग वं वषयारये मस ातः ।
ENMSS@2742@2वामकामना चेछवकपहे चरं ित ॥ २७४२॥
ENMSS@2743@1अय जलद यद न दायस कितचत् वं चातकाय जलकणकाः
।
ENMSS@2743@2तदयमचरेण भवता सललालदानयाेयते ॥ २७४३॥
ENMSS@2744@1अय यास कतूर पामरैः पशया ।
ENMSS@2744@2अलं खेदेन भूपालाः कं न सत महीतले ॥ २७४४॥
ENMSS@2745@1अय दयते तव वदनं पायं पायं मनाेभवाे गजन् ।
ENMSS@2745@2तमवलय तमावप हतकान् हत नाे हत ॥ २७४५॥
ENMSS@2746@1अय दलदरवद यदमानं मरदं तव कमप लहताे मु
गुत
भृाः ।
ENMSS@2746@2दश दश िनरपेतावकनं ववृवन् परमलमयमयाे बाधवाे
गधवाहः ॥ २७४६॥
ENMSS@2747@1अय दनदयानाथ हे मथुरानाथ कदावलाेसे ।
ENMSS@2747@2दयं वदलाेककातरं दयत ायित कं कराेयहम् ॥ २७४७॥
ENMSS@2748@1अय दजुनगजतेन कं सरले नमुखी वषीदस वम् ।
ENMSS@2748@2परपथिन देवकसते परवादाेऽप तपाेभतैः ॥ २७४८॥
ENMSS@2749@1अय दुकृतकेन केन वसे हलकार लव पुपतास ।
ENMSS@2749@2तबकातव पांसभः परताः परतः ाणसी युठत ॥
२७४९॥
ENMSS@2750@1अय दिूत सखी वमेव मे मदनाे हत शतैः शलमुखैः ।
ENMSS@2750@2दयतं तमुपानयाश तत् सशकाे जीवतिनगमाेऽयथा ॥ २७५०॥
ENMSS@2751@1अय नदतनूज कंकरं पिततं मां वषमे भवाबुधाै ।
ENMSS@2751@2कृपया तव पादपज- थतधूलसशं वभावय ॥ २७५१॥
ENMSS@2752@1अय पत लवलतावने पब मधूिन वधूय मधुतान् ।
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ENMSS@2752@2इह वने च वनेचरसंकुले न च सतामसातां च िनपणम् ॥
२७५२॥
ENMSS@2753@1अय परार पलयािनला ववुरमी जगुरेव च काेकलाः ।
ENMSS@2753@2कलमलाेकलतं त न मे मनः सख बभूव वृथैव यथैषमः ॥
२७५३॥
ENMSS@2754@1अय पबत चकाेराः कृमुामकठ-
मसरलतचवकाः ।
ENMSS@2754@2वरहवधुरतानां जीवताणहेताेभवित हरणला ये न तेजाेदरः
॥ २७५४॥
ENMSS@2755@1अय बत गु गव मा  कतूर यासीरखलपरमलानां माैलना
साैरभेण ।
ENMSS@2755@2गरगहनगुहायां लनमयतदनं वजनकममुनैव ाणहीनं कराेष
॥ २७५५॥
ENMSS@2756@1अय मकरदयदिन पिन मये तवैव सभगवम् ।
ENMSS@2756@2पुपवतीमप भवतीं यजित न वृः शचहसः ॥ २७५६॥
ENMSS@2757@1अय मदन न दधवं कमीशेन काेपात् कमुत रितवयाेगे
नावभूमूख
दःुखम् ।
ENMSS@2757@2अवदतपरपीडाे येन मामुपलाी- रहतमहतपाैः पिवषैद ुनाेष
॥ २७५७॥
ENMSS@2758@1अय मथचूतमर वणायतलाेचने ये ।
ENMSS@2758@2अपय मनः  यास मे कमराजकम वतते ॥ २७५८॥
ENMSS@2759@1अय ममैष चकाेरशशमुनेजित सधुपबय न शयताम् ।
ENMSS@2759@2अशतमधमधीतवताेऽय च शशकराः पबतः कित शीकराः ॥
२७५९॥
ENMSS@2760@1अय मलयज महमायं कय गरामत वषयते ।
ENMSS@2760@2उरताे यरलं फणनः पुणास परमलाेारैः ॥ २७६०॥
ENMSS@2761@1अय मालित साैरभसारविनर्- जतसंवकसकमलािनलये ।
ENMSS@2761@2मधुपानवधाै मधुपय पुनभुवने भवतीमहमाकलये ॥ २७६१॥
ENMSS@2762@1अय मृगा तवाधरपवे दयतदतपदं न भवयदः ।
ENMSS@2762@2भुवनमाेहनमपदातं कमुत यमदं रयाेगनः ॥ २७६२॥
ENMSS@2763@1अय राेषमुरकराेष नाे चेत् कमप वां ित वारधे वदामः ।
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ENMSS@2763@2जलदेन तवाथना वमुायप ताेयािन महान् न हा जहास ॥
२७६३॥
ENMSS@2764@1अय लतमयाद र र हरानलम् ।
ENMSS@2764@2दधं दधुमयुं ते जनं वरहकातरम् ॥ २७६४॥
ENMSS@2765@1अय वराे हतरदपके यद गतास मदणगाेचरात् ।
ENMSS@2765@2असमसायकसायककलता वद गमयस मे दयात् कथम् ॥
२७६५॥
ENMSS@2766@1अय वजहीह ढाेपगूहनं यज नवसंगमभी वभम् ।
ENMSS@2766@2अणकराेम एष वतते वरतनु संवदत कुुटाः ॥ २७६६॥
ENMSS@2767@1अय वधुं परपृछ गुराेः कुतः फुटमशयत दाहवदायता ।
ENMSS@2767@2लपतशंभुगलाद् गरलात् वया कमुदधाै जड वा वडवानलात् ॥
२७६७॥
ENMSS@2768@1अय शाकुिनक कृताेऽलरतरे न कतीह जीवनाेपायाः ।
ENMSS@2768@2हवा शकान् कमेतद् वपनमसारवतं कुषे ॥ २७६८॥
ENMSS@2769@1अय संित देह दशनं र पयुसक एष माधवः ।
ENMSS@2769@2दयतावनवथतं नृणां न खल ेम चलं सने ॥ २७६९॥
ENMSS@2770@1अय संसीद पावित शवाेऽप तव पादयाेिनपितताेऽहम् ।
ENMSS@2770@2शव इित कथं ह जपस सधरगजचमसंवीतः ॥ २७७०॥
ENMSS@2771@1अाय सख कु ं रादलैः शशरािनलं सहचर तनाै
सकपूरं तं परलेपय ।
ENMSS@2771@2सरसबसनीपैतपं ये परकपय फुटमित वभाे तया
गेहे
भवत कलाेयः ॥ २७७१॥
ENMSS@2772@1अय सख िनशा कं वा घः शशी कमु भाकरः फुरित पुरतः
कामः
कं वा ममात स वभः ।
ENMSS@2772@2ितपलमित ाणाधीश या वरहातरा कथयित मुमदं मदं
सखीं सवधथताम् ॥ २७७२॥
ENMSS@2773@1अय सख परदाेषाे जायते चुबने कं कमु कुचपररे कं
रते
ूह तयम् ।
ENMSS@2773@2इितिनगदित नाथे दपमालाेकयती हर हर हरणाी समुे
िनमा
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॥ २७७३॥
ENMSS@2774@1अय सख मम ाणाधीशाे गताे वषयातरं
कुसमवशखतादुैदुनाेित तनुं शरैः ।
ENMSS@2774@2लघु कु तथा यं येन राधिनवारणे पटतरमतेतयाश
यादहागमनं ततः ॥ २७७४॥
ENMSS@2775@1अय सख शतः सखवत् पितरित कं वं न जानास ।
ENMSS@2775@2शताेऽितसखवदपुपितरयाल कथं वयाप नाबाेध ॥ २७७५॥
ENMSS@2776@1अय सरसज सायं संिनधानं वदयं मर उपगताेऽयं चूतमालां
वहाय ।
ENMSS@2776@2अनुपममधुलाेभाद् दरूतः सांतं तद् इदमनुचतमेतन् मुणं
युखय ॥ २७७६॥
ENMSS@2777@1अय सरले तावदमा उपदेशगराे वशत कणातः ।
ENMSS@2777@2यावातभूतं तेतस मामकं चेतः ॥ २७७७॥
ENMSS@2778@1अय सतनुशररे तपमा तूण वरचय मम कठे बधनं
बावा ।
ENMSS@2778@2इितिनगदित नाथे दपमालाेकयती हर हर हरणाी समुे
िनमा
॥ २७७८॥
ENMSS@2779@1अय सदर तव वदनं िनयं पूण सधािनधमवा ।
ENMSS@2779@2हत पतयुपरान् मयेऽबुध िनयमेवासाै ॥ २७७९॥
ENMSS@2780@1अय सदर संित पय पुररमाचलमतकमेित रवः ।
ENMSS@2780@2समुपैित तमःपटलजटला रजनी कु कामकलाः सकलाः ॥
२७८०॥
ENMSS@2781@1अय वयूयैरशिनताेपमं ममा वृातममं बताेदता ।
ENMSS@2781@2मुखािन लाेला दशामसंशयं दशाप शूयािन वलाेकययस
॥ २७८१॥
ENMSS@2782@1अय हतगतैः ाणैरमीभः कदकैुरव ।
ENMSS@2782@2अपयतरसं मुधे कयत् डतमछस ॥ २७८२॥
ENMSS@2783@1अय हारलते संहर हरंकृितदधदेहसंाेभम् ।
ENMSS@2783@2सावजानुरनह रया पयनारणाम् ॥ २७८३॥
ENMSS@2784@1अय दय दयां मय कु कुरनयनां वना बधान धृितम् ।
ENMSS@2784@2टसदित झटित फुट वा फुटमदमुं गितनाया ॥ २७८४॥
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ENMSS@2785@1अयुं ब भाषते य कुाप शेरते ।
ENMSS@2785@2ना वय गााण सरा इव मपाः ॥ २७८५॥
ENMSS@2786@1अयुं युं वा यदभहतमेन वभुना तयादेतयं जडमप
गुं तय वनुयात् ।
ENMSS@2786@2ववसनैःपृं कथमप सभायामभनयेत् वकाय संते
ितभृित रहयेव कथयेत् ॥ २७८६॥
ENMSS@2787@1अयुं वामनाे युं युं नीचय दषूणम् ।
ENMSS@2787@2अमृतं राहवे मृयुवषं शंकरभूषणम् ॥ २७८७॥
ENMSS@2788@1अयुः ाकृतः तधः शठाे नैकृितकाेऽलसः ।
ENMSS@2788@2वषाद दघसूी च कता तामस उयते ॥ २७८८॥
ENMSS@2789@1अयुचारं ददुशम् अवाधीनं नराधपम् ।
ENMSS@2789@2वजयत नरा दरूान् नदपमव पाः ॥ २७८९॥
ENMSS@2790@1अयुपं कमतःपरं भवेत् िनेवः सलभं तवाप यत् ।
ENMSS@2790@2तनयेऽन् हरचदनापदे पदं चताभरजः करयित ॥
२७९०॥
ENMSS@2791@1अयुतं िनयुतं वाप दशत ाकृताय भाेगाय ।
ENMSS@2791@2णत न बवदलैः कैवयं पषैमूढाः ॥ २७९१॥
ENMSS@2792@1अयुयमानयाेपा ाणयासृगतः ।
ENMSS@2792@2दःुखं समहदााेित ेयाातया नरः ॥ २७९२॥
ENMSS@2793@1अये करेणीपरवृढ वृथा वासरशतं तराेरय कधे गमयित
फलाशारभसतः ।
ENMSS@2793@2यदा पुपारे मुखमलिनमा कंशकतराेतदैवाभातं फलपरचयाे
दलुभ इतः ॥ २७९३॥
ENMSS@2794@1अये केयं धया धवलगृहवातायनगता तलाकाेटाणैवषमवशखं
जागरयित ।
ENMSS@2794@2पुरा या ाणेशे गतवित कृता पुपधनुषा शरासारै
रािंदवमकृपमुागरकृशा ॥ २७९४॥
ENMSS@2795@1अये केयं ललाधवलगृहवातायनतले तलाकाेटाणैः कुसमधनुषं
जागरयित ।
ENMSS@2795@2अहाे नें वलसित वल ुितपथं कथं न ैलाें
जयित मदनः ेरवदनः ॥ २७९५॥
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ENMSS@2796@1अये केलगृहत कं कृतं सकृतं वया ।
ENMSS@2796@2पये वभं या वामालित मािननी ॥ २७९६॥
ENMSS@2797@1अये काे जानीते िनजपुषसाे ह न तथा यथा चेतः ीणां
परपुषसाे रमयते ।
ENMSS@2797@2अप वैरं भुा दवसमखलं वासरकृता करपशाददाेमुकुलयित
नेाण नलनी ॥ २७९७॥
ENMSS@2798@1अये काेऽयं वृाे गृहपरवृढः कं तव पता न मे भता कंत
यपगतगय बधरः ।
ENMSS@2798@2ं ाताेऽाहं शशयषुरहैवापवरके  यामयां याम वपम
ननु िनदशमशके ॥ २७९८॥
ENMSS@2799@1अये जलधनदनीनयननीरजालबन-
वललनजवरवरभरवराभु रम् ।
ENMSS@2799@2भातजलजाेमरमगवसवकषैजगतयराेचनैः शशरयाश
मां लाेचनैः ॥ २७९९॥
ENMSS@2800@1अये ताल ीडां ज गुतया भाित न भवान् फले न छाया नाे
कठनपरवाराे ह भवतः ।
ENMSS@2800@2इयं धया धया सरलकदल सदरदला पराानं मये सखयित
फलेनामृतवता ॥ २८००॥
ENMSS@2801@1अये दा नाे मम गृहपशाचीपरचयः परावृं माेहात् फुरित
च मनाग् ण मनः ।
ENMSS@2801@2वकाराेऽयाणां गलत इव िनभाित वषयात् तथाप ेः
पृहयित वनाय ित मुः ॥ २८०१॥
ENMSS@2802@1अये दरूातं वषयवषमारयवपथे परातं चेताे मम
वधुरतं वैरमधुना ।
ENMSS@2802@2िनरावते िनये थरिनरवधानममये
ववेकयकृितपरमानदजलधाै ॥ २८०२॥
ENMSS@2803@1अये नीलीव  कथय सखे तेऽ मुनयः परं ताेषं येषां तव
वरवलासाे वतनुते ।
ENMSS@2803@2अमी दरूात् ूराः णतमदमाकय सहसा वरते हतं वामहह
शबराः पुतशराः ॥ २८०३॥
ENMSS@2804@1अये नृपितमडलमुकुटर युजुा- महाेतितसंजुषा बत

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 231 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

भवतापाचषा ।
ENMSS@2804@2षामितभृशं यशः कटपारदाे ापनाद् उदुफुटत तारकाः
कपटताे वहायतटे ॥ २८०४॥
ENMSS@2805@1अये पाथाेवाह थगय ककुभाेऽयातत इतयजैतां सीमानं वसित
मुिनरयां कलशभूः ।
ENMSS@2805@2उदकाेपेऽन् स जलधरप थायित न ते यतः पायं पायं
सललमह शाैय थयस ॥ २८०५॥
ENMSS@2806@1अये मधुप मा कृथा बत वृथा मनाेदनतां तषारसमये
लताशतिनषेवणयाकुलः ।
ENMSS@2806@2इयं पुरत एव ते सरसपुपमासाेदये रसालनवमर मधुझर
जरजृते ॥ २८०६॥
ENMSS@2807@1अये ममाेदासतमेव जया येऽप तनितयाेजने ।
ENMSS@2807@2गराै गरः पवनाथलाघवे मतं च सारं च वचाे ह वामता
॥ २८०७॥
ENMSS@2808@1अये माता मुखममृतभानुमवशात् कचछा रावसित
कमु तृणातरलतः ।
ENMSS@2808@2कमेवं कदपातकतण सदरूसरणच्- छलााेंु भूयाे बहरव
रसां कलयित ॥ २८०८॥
ENMSS@2809@1अये माततातः  गत इित यैरशशना दरगेहे लना िनभृतमह
पृा वजननी ।
ENMSS@2809@2करेणायं तय तमथ िनाुभृतया विनःय फारं
शव शव शैवाेरयित ॥ २८०९॥
ENMSS@2810@1अये मुार सर बहाेतय गृहान् अप ाेणीाणां कु
फलवतः वानप गुणान् ।
ENMSS@2810@2कमैवाानं जरयस मुधा शकुहरे महागीराेऽयं जलधरह
कवां गणयित ॥ २८१०॥
ENMSS@2811@1अये यद समीहसे परपुरावराेधं भाे तदाकलय मचः कमप
दपनारायण ।
ENMSS@2811@2तीपनृपनागरनयननीरकाेलनी- समुरणचातरं
तरगराजमयापय ॥ २८११॥
ENMSS@2812@1अये लाजा उैः पथ वचनमाकय गृहणी शशाेः कणाै यात्
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सपहतवती दनवदना ।
ENMSS@2812@2मय ीणाेपाये यदकृत शावुबले तदतःशयं मे वमस
पुनतमुचतः ॥ २८१२॥
ENMSS@2813@1अये वापीहंसा िनजवसितसंकाेचपशनं कुवं मा चेताे वयित
चलताे
वीय वहगान् ।
ENMSS@2813@2अमी ते सारा भुवनमहनीयतभृतां िनरहाणांयेषां तृणमव
भवयबुिनधयः ॥ २८१३॥
ENMSS@2814@1अये वारां राशे कितपयपयाेबदुवभवैरमीभमा गव वह िनरवलेपा
ह कृितनः ।
ENMSS@2814@2न कं लाेपामुासहचरकराेडकुहरे भवान् ः कं
चलजलजतयितकरः ॥ २८१४॥
ENMSS@2815@1अये वारां राशे कुलशकरकाेपितभयाद् अयं पेणा
गरपितसतवामुपगतः ।
ENMSS@2815@2वदतवातयाे यद पुनरयं वाडवशखी दः यं
लपयित ततः काेऽय शरणम् ॥ २८१५॥
ENMSS@2816@1अये सधाकैरवण यधाय मुधा सधाधामिन बधुभावः ।
ENMSS@2816@2जनापवादः परतः यातः समागमाे हत न जात जातः ॥ २८१६॥
ENMSS@2817@1अयेऽतमयते शशी नह कृशीभवयाहाे वनयित तमाे हठं
कमणुमयपाते मनः ।
ENMSS@2817@2सख कटताेऽणाे न कणाेदयते मनाक् याित खल यामनी
न
वमनीकृथा नायकम् ॥ २८१७॥
ENMSS@2818@1अये वगः वगः कितदवसमागः वसतां पुरताै यातां यद
न कुचकुाै मृगशः ।
ENMSS@2818@2अयाचं पाथेयं सलभ[मुभयं] मूलफलयाेः पयः थाने थाने पथ
पथ च वामतरवः ॥ २८१८॥
ENMSS@2819@1अये हेलावेलातलतकुलशैले जलिनधाै कुताे वारामाेघं बत जलद
माेघं
वतरस ।
ENMSS@2819@2समतादुालवलदनलकलाकवलन- माेपेतानेतानुपचर पयाेभवटपनः
॥ २८१९॥
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ENMSS@2820@1अयाेगजामवभवं न वेदनां हताय मेऽभूदयमुदणुता ।
ENMSS@2820@2उदेित दाेषादप दाेषलाघवं कृशवमानवशादवैनसः ॥ २८२०॥
ENMSS@2821@1अयाेयवतभरणात् भजेाेयाेऽप दुताम् ।
ENMSS@2821@2रणायेदासं वहन् याधाेऽभवुिनः ॥ २८२१॥
ENMSS@2822@1अयाेयामटवीभूतां पा ाा च वजताम् ।
ENMSS@2822@2पपासाताेऽनुधावाम ीणताेयां नदमव ॥ २८२२॥
ENMSS@2823@1अयय साहसकारण कं तव चमणेन ।
ENMSS@2823@2टसदित भमवायस कुचयुगभारभरेण ॥ २८२३॥
ENMSS@2823A@1अरे न सखं वे नाराे दःुखमते ।
ENMSS@2823A@2दःुखानां च सखानां च र एवापदं सदा ॥
ENMSS@2824@1अरतं ितित दैवरतं सरतं दैवहतं वनयित ।
ENMSS@2824@2जीवयनाथाेऽप वने वसजतः कृतयाेऽप गृहे न जीवित ॥
२८२४॥
ENMSS@2825@1अरतं भवेत् सयं दैवं तमेव रित ।
ENMSS@2825@2दैवेन नाशतं यु तय रा न यते ॥ २८२५॥
ENMSS@2826@1अरता गृहे ाः पुषैराकारभः ।
ENMSS@2826@2अाानमाना यात रेयुताः सरताः ॥ २८२६॥
ENMSS@2827@1अरतारं राजानं बलषागहारणम् ।
ENMSS@2827@2तमाः सवलाेकय सममलहारकम् ॥ २८२७॥
ENMSS@2828@1अरयमानाः कुवत यकंचत् कवषं जाः ।
ENMSS@2828@2ताु नृपतेरध याद् गृायसाै करान् ॥ २८२८॥
ENMSS@2829@1अरयं रतं संहात् तात् संहः सरतः ।
ENMSS@2829@2इययाेययाेपकारे मवं तबधनम् ॥ २८२९॥
ENMSS@2830@1अरयं सारै गरकुहरगभा हरभदशाे दातै ः
सललमुषतं पजवनैः ।
ENMSS@2830@2याचमयतनवदनसाैदयवजतैः सतां माने ाने मरणमथवा
दरूगमनम् ॥ २८३०॥
ENMSS@2831@1अरयबीजालदानलालतातथा च तयां हरणा वशसः ।
ENMSS@2831@2यथा तदयैनयनैः कुतूहलात् पुरः सखीनामममीत लाेचने ॥ २८३१॥
ENMSS@2832@1अरयदतं कृतं शवशररमुिततं थलेऽमवराेपतं
सचरमूषरे वषतम् ।
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ENMSS@2832@2पुछमवनामतं बधरकणजापः कृतः कृताधमुखमडना
यदबुधाे जनः सेवतः ॥ २८३२॥
ENMSS@2833@1अरयहरणामम् अाचाम ताशनः ।
ENMSS@2833@2इदाेः ाेडमृगं धतम् इव धूमाे नभाे ययाै ॥ २८३३॥
ENMSS@2834@1अरयानी ेयं धृतकनकसूः  च मृगः  मुाहाराेऽयं
 च स पतगः ेयमबला ।
ENMSS@2834@2 तकयारं ललतमहभतः  च वयं वमाकूतं धाता कमप
िनभृतं पवयित ॥ २८३४॥
ENMSS@2835@1अरये पुपता वृा दरूथाने च बाधवाः ।
ENMSS@2835@2समृेनाप कं तेन यः काले नाेपितित ॥ २८३५॥
ENMSS@2836@1अरितरयमुपैित मां न िना गणयित तय गुणान् मनाे न दाेषान्
।
ENMSS@2836@2वगलित रजनी न संगमाशा जित तनुतनुतां न चानुरागः ॥
२८३६॥
ENMSS@2837@1अरालाेकसंहायम् अवाय सूयरमभः ।
ENMSS@2837@2राेधकरं यूनां याैवनभवं तमः ॥ २८३७॥
ENMSS@2838@1अरयाेऽप ह मवं यात दडवताे वम् ।
ENMSS@2838@2दडायाे ह नृपितभुनाय मेदनीम् ॥ २८३८॥
ENMSS@2839@1अरयाेऽप ह संधेयाः सित कायाथगाैरवे ।
ENMSS@2839@2अहमूषकवद् देवा थय पदवीं गतैः ॥ २८३९॥
ENMSS@2840@1अरलूवृपाणां लेपाे गाेमुखराेगत् ।
ENMSS@2840@2गाेनाससंभवः ाराे हत पुपं चराेवम् ॥ २८४०॥
ENMSS@2841@1अरवदमदं वीय खेलखनमुलम् ।
ENMSS@2841@2राम वदनं तयाा चललाेचनम् ॥ २८४१॥
ENMSS@2842@1अरवदवृदमकरदतदलाे मदेित मदमह मदराचलात् ।
ENMSS@2842@2सरताततातसदतीमतका- कबरपरमलझर परवृतः ॥ २८४२॥
ENMSS@2843@1अरवदेषु कुदेषु रमतं कालयाेगतः ।
ENMSS@2843@2अये माकद जानीह तवैवायं मधुतः ॥ २८४३॥
ENMSS@2844@1अरम बबं सूयय विं चैवांशमालनम् ।
ENMSS@2844@2ैकादशमासाु नराे नाे त जीवित ॥ २८४४॥
ENMSS@2845@1अरसाप ह वाग् भाित ाेावसर एव ह ।
ENMSS@2845@2सवचमाेदाय गालदानं करहे ॥ २८४५॥
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ENMSS@2846@1अरसकजनभाषणताे रसकजनैः सह वरं कलहः ।
ENMSS@2846@2लबकुचालनताे लकुचकुचापादताडनं ेयः ॥ २८४६॥
ENMSS@2847@1अराजके जीवलाेके दबुला बलवरैः ।
ENMSS@2847@2बायते न च वेषु भुवमह कयचत् ॥ २८४७॥
ENMSS@2848@1अराजके त लाेकेऽंताद् राजा वधीयताम् ।
ENMSS@2848@2राजा राये चरं रां कृवा वगमवायात् ॥ २८४८॥
ENMSS@2849@1अराजकेषु रा ेषु धमाे न वितते ।
ENMSS@2849@2परपरं च बाधते सवथा धगराजकम् ॥ २८४९॥
ENMSS@2850@1अराजके ह लाेकेऽन् सवताे वते भयात् ।
ENMSS@2850@2राथमय सवय राजानमसृजत् भुः ॥ २८५०॥
ENMSS@2851@1अराितभयुध सहयुवनाे हताञ् जघूवः ुतरणतूयिनःवनाः ।
ENMSS@2851@2अकुवत थमसमागमाेचतं चराेझतं सरगणकाः साधनम् ॥
२८५१॥
ENMSS@2852@1अराितवमालाेकवकवरवलाेचनः ।
ENMSS@2852@2कृपाणाेददाेदडः स सहायुधीयित ॥ २८५२॥
ENMSS@2853@1अरालकेया अलके वधाा वधीयमाने चलतूलकाात् ।
ENMSS@2853@2युतय बदाेरसतय माग- रेखेव रेजे नवराेमराजी ॥ २८५३॥
ENMSS@2854@1अरावयुचतं कायम् अाितयं गृहमागते ।
ENMSS@2854@2छेुमयागते छायां नाेपसंहरते मः ॥ २८५४॥
ENMSS@2855@1अरं ममुदासीनं मयथं थवरं गुम् ।
ENMSS@2855@2याे न बुयित मदाा स च सव नयित ॥ २८५५॥
ENMSS@2856@1अरणा सह संवासाद् वषेण सह भाेजनात् ।
ENMSS@2856@2पाना सह साैहादान् मरणं ितपते ॥ २८५६॥
ENMSS@2857@1अरताेऽयागताे दाेषः शुसंवासकारतः ।
ENMSS@2857@2सपसंवासधमवान् िनयाेेगेन दूषतः ॥ २८५७॥
ENMSS@2858@1जायते बीजाशात् कपाेतादव शालेः ।
ENMSS@2858@2उेगजननाे िनयं पादप भयावहः ॥ २८५८॥
ENMSS@2859@1अरपाते मे ममवेदयंवदे ।
ENMSS@2859@2वासाे नैव कतयः यद सााद् बृहपितः ॥ २८५९॥
ENMSS@2860@1अरभजतैरशैवायं सेवकैः भाेनीितः ।
ENMSS@2860@2वषयैजताेऽ शंभाे तव यायं तदारचय ॥ २८६०॥
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ENMSS@2861@1अरवधदेहशररः सहसा रथसूततरगपादातः ।
ENMSS@2861@2भाित सदानयागः थरतायामविनतलितलकः ॥ २८६१॥
ENMSS@2862@1अर मं भवित मं चाप दुयित ।
ENMSS@2862@2अिनयचः पुषतन् काे नाम वसेत् ॥ २८६२॥
ENMSS@2863@1अरषग एवायम् अयातात पदािन षट् ।
ENMSS@2863@2तेषामेकमप छदन् खय मरं यम् ॥ २८६३॥
ENMSS@2864@1अरािन महाराज णु वयाम तािन ते ।
ENMSS@2864@2येषामालाेकनान् मृयुः िनजं जानाित याेगवत् ॥ २८६४॥
ENMSS@2865@1अंतदं पषं वाचं वाटकैवतदतं मनुयान् ।
ENMSS@2865@2वादलीकतमं जनानां मुखे िनबां िनऋ ितं वहतम् ॥ २८६५॥
ENMSS@2866@1अचिनशया वना शशी शशना साप वना महमः ।
ENMSS@2866@2उभेयेन वना मनाेभव- फुरतं नैव चकात कामनाेः ॥ २८६६॥
ENMSS@2867@1अणकरणजालैरतरे गते चलित शशरवाते मदमदं
भाते ।
ENMSS@2867@2युवितजनकदबे नाथमुाैबबे चरमगरिनतबे चबबं
ललबे ॥ २८६७॥
ENMSS@2868@1अणकरणे वाै लाजानुडूिन जुहाेित या परणयित तां संयामेतामवैम
मणदवः ।
ENMSS@2868@2इयमव स एवाातं कराेित पुरायतः करमप न कतयैवाेकः
सकाैतकमीतम् ॥ २८६८॥
ENMSS@2869@1अणजलजराजीमुधहतापादा बलमधुपमालाकलेदवराी
।
ENMSS@2869@2अनुपतित वरावैः पिणां याहरती रजिनमचरजाता पूवसंया
सतेव ॥ २८६९॥
ENMSS@2870@1अणदलनलया धपादारवदा कठनतनुधरयां यायकात्
खलती ।
ENMSS@2870@2अविन तव सतेयंपादवयासदेशे यज िनज कठनवं जानक
यायरयम्
॥ २८७०॥
ENMSS@2871@1अणनयनं सूभं दरफुरताधरं सतनु शशनः ां
कातं कराेत तवाननम् ।
ENMSS@2871@2कृतमनुनयैः काेपाेऽयं ते मनविन वधताम् इित गदतयााे
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देया शवाय शवाेऽत वः ॥ २८७१॥
ENMSS@2872@1अणमप वमं मृदलुतरं चाप कसलयं बाले ।
ENMSS@2872@2अधरकराेित िनतरां तवाधराे मधुरमाितशयात् ॥ २८७२॥
ENMSS@2873@1अणरागिनषेधभरंशकैः वणलधपदै यवाु रैः ।
ENMSS@2873@2परभृतावतै वलासनः रबलैरबलैकरसाः कृताः ॥ २८७३॥
ENMSS@2874@1अणताखलशैलवना मुवदधती पथकान् परतापनः ।
ENMSS@2874@2वकचकंशकसंहितकैदवहवहयवहयम् ॥ २८७४॥
ENMSS@2875@1अणे च तण नयने तव मलनं च यय मुखम् ।
ENMSS@2875@2मुखमानतं च सखते वलतायातरे रवलनः ॥ २८७५॥
ENMSS@2876@1अणाेदयवेलायां दशाहेन फलं लभेत् ।
ENMSS@2876@2गाेवसजनवेलायां सः फलद इयते ॥ २८७६॥
ENMSS@2877@1अधतीकामपुरंली- जषारनवाबकानाम् ।
ENMSS@2877@2चतदशीयं तदहाेचतैव गुफयाा यदयसः ॥ २८७७॥
ENMSS@2878@1अयन् ुयमानय सकृतं नाम वदित ।
ENMSS@2878@2दुकृतं चानाे मषी ययेवापमा वै ॥ २८७८॥
ENMSS@2879@1अपाेऽप सपाेऽप अाढाेऽप यवजतः ।
ENMSS@2879@2दःुशीलः शीलयुाे वा ीणां भताधदेवता ॥ २८७९॥
ENMSS@2880@1अरे चेताेमय मणमधुना याैवनजले यज वं वछदं
युवितजलधाै पयस न कम् ।
ENMSS@2880@2तनूजालजालं तनयुगलतबीफलयुतं मनाेभूः कैवतः पित
रिततत ितमुः ॥ २८८०॥
ENMSS@2881@1अरे दैव वदायं कामं वाद गछत ।
ENMSS@2881@2ममायं पुनवृं हत कयेह याेयता ॥ २८८१॥
ENMSS@2882@1अरे यमभटाः शठाः कपटवहे तूटा िनवेदयत वाे यमं न च
तवाधकाराे मय ।
ENMSS@2882@2अहं च शवसदरचरणयुमपेह- खलधुसधारसं
समपबं न जानीथ रे ॥ २८८२॥
ENMSS@2883@1अरे रामाहताभरण भसलेणशरण रडाीडाशमन
वरहाणदमन ।
ENMSS@2883@2सराेहंसाेंस चलदल नीलाेपल सखे सखेदाेऽहं माेहं थय
कथय ेदवुदन ॥ २८८३॥
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ENMSS@2884@1अरे वद हरेनाम ेमधाम णे णे ।
ENMSS@2884@2बहः सरित िनःासे वासः कः वतते ॥ २८८४॥
ENMSS@2885@1अरैः संधायते नाभनाभाै चाराः ितताः ।
ENMSS@2885@2वामसेवकयाेरेवं वृचं वतते ॥ २८८५॥
ENMSS@2886@1अराेद मधुपैभृशं कमलमालया मीलतं यकप जलवीचभवदलतं
मुखं कैरवैः ।
ENMSS@2886@2वलाे रजनाै दे वरहकाेकशाेकं घनं परयसनकातराः कमव
कुवते साधवः ॥ २८८६॥
ENMSS@2887@1अक कपासयाेमूलं जलपीतं जयेषम् ।
ENMSS@2887@2पटाेलमूलनयेन कालदाेऽप जीवित ॥ २८८७॥
ENMSS@2888@1अक छायं ितरयित सधालवुत चयं महित
सषमामडले दरूमम् ।
ENMSS@2888@2रादशितफलमव ीसदं वहती ा काचत् तरलनयना
देवतेव रय ॥ २८८८॥
ENMSS@2889@1अकाः कं फलसंचयेन भवतां कं वः सूनैनवैः कं वा
भूरलताचयेन महता गाेेण कं भूयसा ।
ENMSS@2889@2येषामेकतमाे बभूव स पुननैवात कत् कुले छायायामुपवय
यय पथकातृिं फलैः कुवते ॥ २८८९॥
ENMSS@2890@1अकाः केचन केचदतरवः केचलाहाः िनबाः केचन केचद
वपने ूराः कररमाः ।
ENMSS@2890@2माकदाे मकरदतदलमलृालारतः काेऽयात न
म य तनुते कणामृतं काेकलः ॥ २८९०॥
ENMSS@2891@1अकाभमुयसललथितसाधनािन राबुजय फलतायधुना
तपांस ।
ENMSS@2891@2य तय परभूितकरं पदं वं लाारसातरतरागमदं
कराेष ॥ २८९१॥
ENMSS@2892@1अघायाबुधरदमुडलमप ीचदनं तडलातारा बवदलं
नभःसरधुनी धूपः दपाे रवः ।
ENMSS@2892@2खेटाः पफलािन कं च ककुभताबूलमारािकं मेः ीजगतीपते
तव यशाेयाेगेरयाचने ॥ २८९२॥
ENMSS@2893@1अय दवाथ देवाय भाकराय समाहतः ।
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ENMSS@2893@2तताेऽलंकृतगाः सन् वृमालाे मवत् ॥ २८९३॥
ENMSS@2894@1अयमयमित वादनं नृपं साेऽनवेय भरताजाे यतः ।
ENMSS@2894@2काेपदहनाचषं ततः संदधे शमुदतारकाम् ॥ २८९४॥
ENMSS@2895@1अचकय तपाेयाेगाद् अचनयाितशायनात् ।
ENMSS@2895@2अाभया मूतीनां देवः सांिनयमृछित ॥ २८९५॥
ENMSS@2896@1अचामः सततं गणाधपमथायाखून् िनहः शतं यायामाे द
भैरवं तदप त ाेसारयामः शनः ।
ENMSS@2896@2भूतेशं णुमतथाप शतशाे भूतान् िनगृमहे नेकय गुणः
परय महताे दाेषानप ाेणुते ॥ २८९६॥
ENMSS@2897@1अचामीित धया यदेव कुसमं वा जनाे मुयते वयामीित
धया
तदेव वकरन् भीकृताे मथः ।
ENMSS@2897@2इयायतरवृमारसकाे बाानपे यः स वामी मम दैवतं
तदतराे नााप नाायते ॥ २८९७॥
ENMSS@2898@1अचमालाकरालावमभलहताे दाववेरदरूाद् उयाेय
कंचछलभकवलनानदमदचाराः ।
ENMSS@2898@2अेऽे संरटतः चुरतरमसीपातदलुधूा धूयाटाः पयटत
ितवटपममी िनुराः वथलषु ॥ २८९८॥
ENMSS@2899@1अचत वदाय वकुहरायासृणाे वासकेतजया वषकबुरान्
गणयतः संपृय दताु रान् ।
ENMSS@2899@2एकं ीण नवा स षडित यतातसंयामा वाचः शधरय
शैशवकलाः कुवत वाे मलम् ॥ २८९९॥
ENMSS@2900@1अये वणाै शलाधीगुषु नरमितवैणवे जाितबुवणाेवा
वैणवानां कलमलमथने पादतीथेऽबुबुः ।
ENMSS@2900@2ीवणाेना मे सकलकलषहे शदसामायबुवणाै
सवेरेशे तदतरसमधीयय वा नारक सः ॥ २९००॥
ENMSS@2901@1अजयेानमथा पुमानमरवत् सदा ।
ENMSS@2901@2केशेवव गृहीतः सन् मृयुना धममाचरेत् ॥ २९०१॥
ENMSS@2902@1अजतं वेन वीयेण नायमाय कंचन ।
ENMSS@2902@2फलशाकमप ेयाे भाेंु कृपणं गृहे ॥ २९०२॥
ENMSS@2903@1परय नु गृहे भाेुः परभूतय िनयशः ।
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ENMSS@2903@2समृमप न ेयाे वकपाेऽयमतः सताम् ॥ २९०३॥
ENMSS@2904@1अजुनः कृणसंयुः कण यानुधावित ।
ENMSS@2904@2तें त कुेम् इित मुधे मृशामहे ॥ २९०४॥
ENMSS@2905@1अजुनः फगुनः पाथः करट ेतवाहनः ।
ENMSS@2905@2बीभसवजयी कृणः सयसाची धनंजयः ॥ २९०५॥
ENMSS@2906@1अजुनय इमे बाणा नेमे बाणाः शखडनः ।
ENMSS@2906@2सीदत मम गााण माघमा सेगवा इव ॥ २९०६॥
ENMSS@2907@1अजुनय िते े न दैयं न पलायनम् ।
ENMSS@2907@2अायू रित ममाण अायुरं यछित ॥ २९०७॥
ENMSS@2908@1अजुनाते वराराेहे भीमाते च वरानने ।
ENMSS@2908@2पाडवैः सह याेयं रणीयाे धनंजयः ॥ २९०८॥
ENMSS@2909@1अजुनीयित यदजने जनाे वजनीयजनतजनादभः ।
ENMSS@2909@2मु नयित चराय संचता वता जगित के न संपदा ॥ २९०९॥
ENMSS@2910@1अथ धगत बवैरकरं नराणां रायं धगत भयदं ब
चतनीयम् ।
ENMSS@2910@2वग धगत पुनरागमनवृं धग् धक् शररमप
राेगसमायं च ॥ २९१०॥
ENMSS@2911@1अथ महातमासा वामैयमेव वा ।
ENMSS@2911@2वचरयसमुाे यः स पडत उयते ॥ २९११॥
ENMSS@2912@1अथ सितबधं भुरधगतं सहायवानेव ।
ENMSS@2912@2यं तमस न पयित दपेन वना सचरप ॥ २९१२॥
ENMSS@2913@1अथः कामाे धमाे माेः सवे भवत पुषय ।
ENMSS@2913@2तावावत् पीडां जाठरविन वदधाित ॥ २९१३॥
ENMSS@2914@1अथः सखं कितरपीह मा भूद् अनथ एवात तथाप धीराः ।
ENMSS@2914@2िनजितामनुयमाना महाेमाः कमसमारभते ॥ २९१४॥
ENMSS@2915@1अथ एव ह केषांचद् अनथाे भवता नृणाम् ।
ENMSS@2915@2अथेयस चासाे न ेयाे वदते नरः ॥ २९१५॥
ENMSS@2916@1अथहणे न तथा दनुाेित कटकूजतैयथा पशनः ।
ENMSS@2916@2धरादानादधकं दनुाेित कणे णन् मशकः ॥ २९१६॥
ENMSS@2917@1अथात् संशयछेा ततः ेयान् वकमकृत् ।
ENMSS@2917@2मुसतताे भूयान् अदाेधा धममानः ॥ २९१७॥
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ENMSS@2918@1अथयागाे ह कायः याद् अथ ेयांसमछता ।
ENMSS@2918@2बीजाैपयेन काैतेय मा ते भूद संशयः ॥ २९१८॥
ENMSS@2919@1अथधमाै परयय यः काममनुवतते ।
ENMSS@2919@2एवमापते ं राजा दशरथाे यथा ॥ २९१९॥
ENMSS@2920@1अथनाशं मनतापं गृहे दुरतािन च ।
ENMSS@2920@2वनं चापमानं च मितमान् न काशयेत् ॥ २९२०॥
ENMSS@2921@1अथपताै भूमपताै बाले वृे तपाेऽधके वदुष ।
ENMSS@2921@2याेषित मूखे गुषु च वदषुा नैवाेरं देयम् ॥ २९२१॥
ENMSS@2922@1अथकृताै लाेके सलभाै ताै गृहे गृहे ।
ENMSS@2922@2दाता चाेरदैव दलुभाै पुषाै भुव ॥ २९२२॥
ENMSS@2923@1अथाणवनाशसंशयकरं ायापदं दुतरां यासभयाे न
वे वभवं वं जीवतं काित ।
ENMSS@2923@2उीणत तताे धनाथमपरां भूयाे वशयापदं ाणानां च धनय
चाधमधयामयाेयहेतः पणः ॥ २९२३॥
ENMSS@2924@1अथयतयाानम् अयाय ददाित या ।
ENMSS@2924@2कामायप िनःेहां काेऽनुरेित मयते ॥ २९२४॥
ENMSS@2925@1अथमनथ भावय िनयं नात ततः सखलेशः सयम् ।
ENMSS@2925@2पुादप धनभाजां भीितः सवैषा वहता रितः ॥ २९२५॥
ENMSS@2926@1अथयुय करणम् अनथय च वजनम् ।
ENMSS@2926@2यायत करादानं वयं च ितमाेणम् ॥ २९२६॥
ENMSS@2927@1अथयुमवाय यः शभे कुते मितम् ।
ENMSS@2927@2मे वा यद वा शाै तयाप चलता मितः ॥ २९२७॥
ENMSS@2928@1अथयेदेव माण सित वासित वा धने ।
ENMSS@2928@2नानथयन् वजानाित माणां सारफगुताम् ॥ २९२८॥
ENMSS@2929@1अथरापराे भृयः कृयाकृयववेकवत् ।
ENMSS@2929@2साधवहकः कायाे राा नयवशारदः ॥ २९२९॥
ENMSS@2930@1अथवतः शयते िनते तनाकृताः ।
ENMSS@2930@2अागेमेवप चेदेवम् अतुं कं शररषु ॥ २९३०॥
ENMSS@2931@1अथवानथमथयाे न ददाय काे गुणः ।
ENMSS@2931@2एकैव गितरथय दानमया वपयः ॥ २९३१॥
ENMSS@2932@1अथवानेव लाेकेऽन् पूयते मबाधवैः ।
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ENMSS@2932@2अथहीनत पुषाे जीवप मृताेपमः ॥ २९३२॥
ENMSS@2933@1अथवान् दुकुलनाेऽप लाेके पूयतमाे नरः ।
ENMSS@2933@2शशनतयवंशाेऽप िनधनः परभूयते ॥ २९३३॥
ENMSS@2934@1अथेत् सवथा रय इित कैददुातम् ।
ENMSS@2934@2तकथं न हराेऽरत् कुशकनदने ॥ २९३४॥
ENMSS@2935@1धमत रतः सवैरप देहययेन च ।
ENMSS@2935@2शबभृितभूपालैदधीचमुखैजैः ॥ २९३५॥
ENMSS@2936@1अथसंपमाेहाय बशाेकाय चैव ह ।
ENMSS@2936@2तादथमनथं ेयाेऽथी दरूतयजेत् ॥ २९३६॥
ENMSS@2937@1अथसंपादनाथ च पीडमानय शुभः ।
ENMSS@2937@2साधुषु यपदेशाथ वधः संयः ृतः ॥ २९३७॥
ENMSS@2938@1अथसं परामछन् धममेवादतरेत् ।
ENMSS@2938@2नह धमादपैयथः वगलाेकादवामृतम् ॥ २९३८॥
ENMSS@2939@1अथय िनयाे ाे वचारेण हताेतः ।
ENMSS@2939@2न ानेन न दानेन ाणायामशतेन वा ॥ २९३९॥
ENMSS@2940@1अथय पुषाे दासः स च जात न कयचत् ।
ENMSS@2940@2यदजनपरा लाेके सवेऽप भुवनये ॥ २९४०॥
ENMSS@2941@1अथय पुषाे दासाे दासवथाे न कयचत् ।
ENMSS@2941@2इित सयं महाराज बाेऽयथेन काैरवैः ॥ २९४१॥
ENMSS@2942@1अथय मूलं कृितनय धमय कायमकैतवं च ।
ENMSS@2942@2कामय वं च वपुवय माेय सवाथिनवृरेव ॥ २९४२॥
ENMSS@2943@1अथय संहे चैनां यये चैव िनयाेजयेत् ।
ENMSS@2943@2शाैचे धमेऽपां च पारणाय चेणे ॥ २९४३॥
ENMSS@2944@1अथय सदाेथानं िनयमपरपालनं याानम् ।
ENMSS@2944@2थानयागः पटता- ऽनुेगः ीववासः ॥ २९४४॥
ENMSS@2945@1अथय साधने स उकषे रणे यये ।
ENMSS@2945@2नाशाेपभाेग अायासासता माे नृणाम् ॥ २९४५॥
ENMSS@2946@1अथयानथपूणय काेऽवसीदत संहे ।
ENMSS@2946@2तसंतैचेदैदुैः यायनाेसवः ॥ २९४६॥
ENMSS@2947@1अथयाेपाजनं कं कमय गृहागमः ।
ENMSS@2947@2तयागतय बधुयाे विनयाेगः सखावहः ॥ २९४७॥
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ENMSS@2948@1अथयाेपाजनं कृवा नैवाभायः समते ।
ENMSS@2948@2अरयं महदासा मूढः साेमलकाे यथा ॥ २९४८॥
ENMSS@2949@1अथयाेपाजने दःुखं पालने च ये तथा ।
ENMSS@2949@2नाशे दःुखं यये दःुखं त चैवाथकारणात् ॥ २९४९॥
ENMSS@2950@1अथहीनाेऽप मधुरः शदाे लाेकयंकरः ।
ENMSS@2950@2वीणावेणुमृदादयाेदाहरणािन नः ॥ २९५०॥
ENMSS@2951@1अथा दलुभांाेके ेशां सलभांतथा ।
ENMSS@2951@2दःुखं चैव कुटबाथे यः पयित स मुयते ॥ २९५१॥
ENMSS@2952@1अथायजत पाेयः सतान् ात कामजान् ।
ENMSS@2952@2यं येयरत राजा ह वरते जये ॥ २९५२॥
ENMSS@2953@1अथाः खल समृा ह बाढं दःुखं वजानताम् ।
ENMSS@2953@2असमृावप सदा माेहययवचणान् ॥ २९५३॥
ENMSS@2954@1अथाः पादरजाेपमा गरनदवेगाेपमं याैवनं मानुयं जलबदलुाेलचपलं
फेनाेपमं जीवनम् ।
ENMSS@2954@2धम याे न कराेित िनलमितः वगागलाेाटनं पाापहताे
जरापरणतः शाेकाना दते ॥ २९५४॥
ENMSS@2955@1अथाः साधारणा एव वयुयते वभावतः ।
ENMSS@2955@2ममतां यजतां तेषु महदुपते यशः ॥ २९५५॥
ENMSS@2956@1अथाकृधयः पदं रचयतः शदावधानानः
संधछेदवधानिनगमवधयापारमातवतः ।
ENMSS@2956@2मा मां कदह हीदित मुः साशमापयताैरयेव
कवेभयं भवित यषामत वः ॥ २९५६॥
ENMSS@2957@1अथागमाे िनयमराेगता च या च भाया यवादनी च ।
ENMSS@2957@2वय पुाेऽथकर च वा षड् जीवलाेकय सखािन राजन् ॥
२९५७॥
ENMSS@2958@1अथा गृहे िनवतते मशाने चैव बाधवाः ।
ENMSS@2958@2सकृतं दुकृतं चाप गछतमनुगछित ॥ २९५८॥
ENMSS@2959@1अथातराणां न सन् न बधुः कामातराणां न भयं न ला ।
ENMSS@2959@2वातराणां न सखं न िना धातराणां न वपुन तेजः ॥ २९५९॥
ENMSS@2960@1अथात् पलायते ानं माजाराूषकाे यथा ।
ENMSS@2960@2वकवत् ायतामथः संहव जयेपुम् ॥ २९६०॥
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ENMSS@2961@1अथा दःुखं परयंु पालतााप तेऽसखाः ।
ENMSS@2961@2दःुखेन चाधगयते तेषां नाशं न चतयेत् ॥ २९६१॥
ENMSS@2962@1अथाम काम वगैव नराधप ।
ENMSS@2962@2ाणयाा ह लाेकय वनाथ न सयित ॥ २९६२॥
ENMSS@2963@1अथाद् तीथयाां त गछेत् सयाद् ाे राैरवं वै
जे ।
ENMSS@2963@2याेगाद् ः सयधृितं च गछेद् रायाद् ाे मृगयायां
जे ॥ २९६३॥
ENMSS@2964@1अथानथातरे बुिनताप न शाेभते ।
ENMSS@2964@2घातयत ह कयाण दतूाः पडतमािननः ॥ २९६४॥
ENMSS@2965@1अथानथाै विनय यवसायं भजेत ह ।
ENMSS@2965@2गुणतः संहं कुयाद् दाेषतत वसजयेत् ॥ २९६५॥
ENMSS@2966@1अथा न सत न च मुित मां दरुाशा यागे रितं वहित दलु लतं
मनाे मे ।
ENMSS@2966@2याा च लाघवकर ववधे च पापं ाणाः वयं जत कं
परदेवनेन ॥ २९६६॥
ENMSS@2967@1अथा न युयद वजहमाे धममथैकसायं कायेशैः कितकितवधः
साधनीयाे न धमः ।
ENMSS@2967@2कायः ाताे यद भवित कतावता धमलाेपं दवा सकृदव
शवे चततं साधयामः ॥ २९६७॥
ENMSS@2968@1अथानामधकानां राा चाैरेण वा नाशः ।
ENMSS@2968@2अे खवितभुे वमनं वा यारेकाे वा ॥ २९६८॥
ENMSS@2969@1अथानामननुाता कामचार वकथनः ।
ENMSS@2969@2अप सवा महीं लवा मेव वनयित ॥ २९६९॥
ENMSS@2970@1अथानामजनं काय वधनं रणं तथा ।
ENMSS@2970@2भयमाणाे िनरादायः समेरप हीयते ॥ २९७०॥
ENMSS@2971@1अथानामजने दःुखम् अजतानां च रणे ।
ENMSS@2971@2नाशे दःुखं यये दःुखं धगथाः कसंयाः ॥ २९७१॥
ENMSS@2972@1अथानामाजनं काय वधनं रणं तथा ।
ENMSS@2972@2भयमाणाे िनरादायः ीयते हमवानप ॥ २९७२॥
ENMSS@2973@1अथानामीशषे वं वयमप च गरामीमहे यावदथं शूरवं
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वामदपवरशमनवधावयं पाटवं नः ।
ENMSS@2973@2सेवते वां धनाधा मितमलहतये मामप ाेतकामा मययाथा
न ते
चेत् वय मम सतरामेष राजन् गताेऽ ॥ २९७३॥
ENMSS@2974@1अथानामीराे यः याद् इयाणामनीरः ।
ENMSS@2974@2इयाणामनैयाद् एेयाद् यते ह सः ॥ २९७४॥
ENMSS@2975@1अथानाहरताेऽनथाः समायात मादनः ।
ENMSS@2975@2अमतताे मागे िनयमेवात ववान् ॥ २९७५॥
ENMSS@2976@1अथानुलापान् जसदरणाम् अकृिमाणां च सरवतीनाम् ।
ENMSS@2976@2अााशयेन वणालेन संभावयतं तणं गृणीमः ॥ २९७६॥
ENMSS@2977@1अथान् केचदपुासते कृपणवत् केचत् वलंकुवते वेयावत् खल
धातवादन इवाेत केचद् रसान् ।
ENMSS@2977@2अथालंकृितससवमुचां वाचां शतपृशां कतारः कवयाे
भवत कितचत् पुयैरगयैरह ॥ २९७७॥
ENMSS@2978@1अथान् ूयान् न चासस गुणान् ूयान् न चानः ।
ENMSS@2978@2अादान् न च साधुयाे नासपुषमायेत् ॥ २९७८॥
ENMSS@2979@1अथा भायाेदये जतं वशत शतशः वयम् ।
ENMSS@2979@2दयाेऽयुपेय सवायः सायं तमवाडजाः ॥ २९७९॥
ENMSS@2980@1अथाभावे त यानं यमव यते ।
ENMSS@2980@2गधवनगराकारं वं तदपुलयेत् ॥ २९८०॥
ENMSS@2981@1अथाभावे मृदतुा काठयं भवित चाथबाये ।
ENMSS@2981@2नैकाथमृदुवे ायः ाेके च लाेके च ॥ २९८१॥
ENMSS@2982@1अथाथना या एव ीहषाेदरता गरः ।
ENMSS@2982@2सारवते त साैभाये सा तता ॥ २९८२॥
ENMSS@2983@1अथाथनी देवपूजापाेपुिततपरा ।
ENMSS@2983@2सदा गणकगेहं सा ुं याित हथितम् ॥ २९८३॥
ENMSS@2984@1अथाथी जीवलाेकाेऽयं वलतमुपसपित ।
ENMSS@2984@2ीणीरां िनराजीयां वसयजित मातरम् ॥ २९८४॥
ENMSS@2985@1अथाथी जीवलाेकाेऽयं मशानमप सेवते ।
ENMSS@2985@2जिनतारमप या िनःवं गछित दरूतः ॥ २९८५॥
ENMSS@2986@1अथाथी यािन कािन मूढाेऽयं सहते जनः ।
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ENMSS@2986@2शतांशेनाप माेाथी तािन चेन् माेमायात् ॥ २९८६॥
ENMSS@2987@1अथाथी यािन कािन सहते कृपणाे जनः ।
ENMSS@2987@2तायेव यद धमाथी न भूयः ेशभाजनम् ॥ २९८७॥
ENMSS@2988@1अथालाभेऽप महित वायायं न समुसृजेत् ।
ENMSS@2988@2कुलायकुलतां यात वायायय ववजनात् ॥ २९८८॥
ENMSS@2989@1अथाहरणकाैशयं कं तमः शावादनाम् ।
ENMSS@2989@2अययेयाेऽप ये चाथान् िनकषत सहशः ॥ २९८९॥
ENMSS@2990@1अथा हसयुचतदानवहीनचं भूमनरं च मम भूमरित वाणम्
।
ENMSS@2990@2जारा हसत तनयानुपलालयतं मृयुहसयविनपं रणरभीम्
॥ २९९०॥
ENMSS@2991@1अथकाे याधताे मूखः वासी परसेवकः ।
ENMSS@2991@2जीवताेऽप मृताः प पैते दखुभागनः ॥ २९९१॥
ENMSS@2992@1अथता वभवयागः वातयमुचतता ।
ENMSS@2992@2इित पगुणाेपतेम् अायेदायं नरः ॥ २९९२॥
ENMSS@2993@1अथवे कटकृतेऽप न फलािः भाेः युत न्
दाशरथवचरताे युतया कयया ।
ENMSS@2993@2उकष च परय मानयशसाेवंसनं चानः ीरं च
जगपितदशमुखाे ः कथं मृयते ॥ २९९३॥
ENMSS@2994@1अथनवरतदानेन तृिभवित याशी ।
ENMSS@2994@2बदानं वलबेन न ताक् तृिकारकम् ॥ २९९४॥
ENMSS@2995@1अथनां कृपणा वुखे पितता सकृत् ।
ENMSS@2995@2तदवथा पुनदेव नायय मुखमीते ॥ २९९५॥
ENMSS@2996@1अथनां मवगय वषां च पराुखः ।
ENMSS@2996@2याे न याित पता तेन पुी माता च वीरसूः ॥ २९९६॥
ENMSS@2997@1अथनामुपपानां पूव चायुपकारणाम् ।
ENMSS@2997@2अाशां संुय याे हत स लाेके पुषाधमः ॥ २९९७॥
ENMSS@2998@1अथिन कवयित कवयित पठित च पठित तवाेुखे ताैित ।
ENMSS@2998@2पाामीयुे माैनी ं िनमीलयित ॥ २९९८॥
ENMSS@2999@1अथने न तृणवनमां कं त जीवनमप ितपाम् ।
ENMSS@2999@2एवमाह कुशवलदापी यदानवधवदधः ॥ २९९९॥
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ENMSS@3000@1अथनाे जठरवालादधा वाक् कंचदित ।
ENMSS@3000@2तां चाशमयताे वं कमं न वहे ॥ ३०००॥
ENMSS@3001@1अथयथलैरयपराुखचेतसम् ।
ENMSS@3001@2वां पराुखतां िनयुः केवलं परयाेषतः ॥ ३००१॥
ENMSS@3002@1अथभुावशं यत् तदीयान् महाशयः ।
ENMSS@3002@2ेताेऽथरहतं भुा िनजमांसाशनाेऽभवत् ॥ ३००२॥
ENMSS@3003@1अथयः कनकय दपकपशा वाणता राशयाे वादे वादवषाणनां
ितहताः शााेगवा गरः ।
ENMSS@3003@2उखातितराेपतैनृपितभः शारैरव डतं कतयं कृतमथता
यद वधेताप सा वयम् ॥ ३००३॥
ENMSS@3004@1अथय ष वैमुयं यय नायसाै ।
ENMSS@3004@2महाेदारः सदा शातः कृतः काेऽप दलुभः ॥ ३००४॥
ENMSS@3005@1अथंशबभवफलभरयाजेन कुायतः सयितदानभाज
कथमयातां स कपमः ।
ENMSS@3005@2अाते िनययरसंपददुयाेदः कथं याचक-
ेणीवजनदयुशाेिनबडतीडत राचलः ॥ ३००५॥
ENMSS@3006@1अथी कराेित दैयं लधाथाे गवमपरताेषं च ।
ENMSS@3006@2नधन सशाेकः सखमाते िनःपृहः पुषः ॥ ३००६॥
ENMSS@3007@1अथी येनाथकृयेन संजयवचारयन् ।
ENMSS@3007@2तमथमथशााः ारया लण ॥ ३००७॥
ENMSS@3008@1अथी लाघवमु ताे िनपतनं कामातराे लाछनं
ल धाेऽकितमसंगरः परभवं दुाेऽयदाेषे रितम् ।
ENMSS@3008@2िनःवाे वनमुना वकलतां शाेकाकुलः संशयं दवुागयतां
दरुाेदरवशः ााेित कं मुः ॥ ३००८॥
ENMSS@3009@1अथेन कं कृपणहतगतेन तेन पेण कं गुणपरामवजतेन ।
ENMSS@3009@2मेण कं यसनकालपराुखेन ानेन कं बशठाधकमसरेण
॥ ३००९॥
ENMSS@3010@1अथेन परहीणं त नरमपृयतां गतम् ।
ENMSS@3010@2यजत बाधवाः सवे मृतं सवमवासवः ॥ ३०१०॥
ENMSS@3011@1अथेन रतमदं रायं पुनरथमपयित ।
ENMSS@3011@2अथैकपराे नृपितः परहरित पुनः णादभुयम् ॥ ३०११॥
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ENMSS@3012@1अथेन ह वहीनय पुषयापमेधसः ।
ENMSS@3012@2युछते याः सवा ीे कुसरताे यथा ॥ ३०१२॥
ENMSS@3013@1अथेन हीनः पुषययते मबाधवैः ।
ENMSS@3013@2यलाेकयाहारः परासरव िनभः ॥ ३०१३॥
ENMSS@3014@1अथेनाप ह कं तेन ययानथे त संगितः ।
ENMSS@3014@2काे ह नाम शखाजातं पगय मणं हरेत् ॥ ३०१४॥
ENMSS@3015@1अथेनाेपायते धमाे धमेणाथ उपायते ।
ENMSS@3015@2अयाेयायणं ेतद् उभयाेपसाधनम् ॥ ३०१५॥
ENMSS@3016@1अथेयाथाभयानं सवाथापवाे नृणाम् ।
ENMSS@3016@2ंशताे ानवानाद् येनावशित मुयताम् ॥ ३०१६॥
ENMSS@3017@1अथे युपलधे च परदाेषे च कितते ।
ENMSS@3017@2अाानं साधु कतयं शीलवृमभीसतम् ॥ ३०१७॥
ENMSS@3018@1अथेयाे ह ववृेयः संभृतेयततततः ।
ENMSS@3018@2याः सवाः वतते पवतेय इवापगाः ॥ ३०१८॥
ENMSS@3019@1अथेषु काममुपलय मनाेरथाे मे ीणां धनेवनुचतं णयं
कराेित ।
ENMSS@3019@2माने च कायकरणे च वलबमानाे धग् भाेः कुलं च पुषय
दरतां च ॥ ३०१९॥
ENMSS@3020@1अथेवलयेवकृतयं कृतादरं िनयमुपायवस ।
ENMSS@3020@2जतेयं नानुतपत राेगातकालयुं यद नात दैवम् ॥
३०२०॥
ENMSS@3021@1अथे वमानेऽप संसृितन िनवतते ।
ENMSS@3021@2यायताे वषयानय वेऽनथागमाे यथा ॥ ३०२१॥
ENMSS@3022@1अथैरनेकैजननीममुयां च दवा चरकालचयम् ।
ENMSS@3022@2संताेषयेयं सहसैव भे न चेत् कथं याद् इह नः वेशः
॥ ३०२२॥
ENMSS@3023@1अथैरथा िनबयते गजैरव महागजाः ।
ENMSS@3023@2न नथवता शं वाणयं कतमीहया ॥ ३०२३॥
ENMSS@3024@1अथैवहीनः पुषाे जीवप मृताेपमः ।
ENMSS@3024@2धमाथवाजनताे मितयय िनवतते ॥ ३०२४॥
ENMSS@3025@1अथाे गरामपहतः पहत कत् साैभायमेित मरहवधूकुचाभः
।
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ENMSS@3025@2नाीपयाेधर इवािततरां काशाे नाे गुजरतन इवािततरां िनगूढः
॥ ३०२५॥
ENMSS@3026@1अथाेकठावकुठमुषतवनयैलठ तां नाकशठैः ाे
राेयः कं वितवषमदशां तामनुयाय खे ।
ENMSS@3026@2सधाे मथामथात् तरलतरबृहसंघातघात-
यूलवेलागरगणपतनाेामधामधमीका ॥ ३०२६॥
ENMSS@3027@1अथाे नराणां पितरनानां वषा नदनामृतराट् तणाम् ।
ENMSS@3027@2वधमचार नृपितः जानां गतं गतं याैवनमानयत ॥ ३०२७॥
ENMSS@3028@1अथाे न संभृतः कन् न वा काचदजता ।
ENMSS@3028@2न तपः संचतं कंचद् गतं च सकलं वयः ॥ ३०२८॥
ENMSS@3029@1अथाे नाम जनानां जीवतमखलयाकलाप ।
ENMSS@3029@2तमप हरयितधूताः छगलगला गायना लाेके ॥ ३०२९॥
ENMSS@3030@1अथाेपचयवानम् अत यय स पडतः ।
ENMSS@3030@2सरः सललसंपूणम् अायत वहमाः ॥ ३०३०॥
ENMSS@3031@1अथाेपाजनद ातशीलः सदा भवेत् ।
ENMSS@3031@2न त परकायाण वानाप वशेषयेत् ॥ ३०३१॥
ENMSS@3032@1अथाेऽयथेन चेत् सायः का वाता धमकामयाेः ।
ENMSS@3032@2अथः सवजगूलम् अनथाेऽथवपययः ॥ ३०३२॥
ENMSS@3033@1अथाे वनैवाथनयाेपसीदन् नापाेऽप धीरैरवधीरणीयः ।
ENMSS@3033@2मायेन मये वधना वतीणः स ीितदायाे ब मतमहः ॥
३०३३॥
ENMSS@3034@1अथाेा पतृलालनं वटघटामेलः यंमयता तायं नगरे
थिततरलता धीः कामशां ित ।
ENMSS@3034@2संगीतं रजनी वधुमधुमदः पधा सपैतथा
वेयानामनुरवहरणे कुवत साहायकम् ॥ ३०३४॥
ENMSS@3035@1अथाेऽत चे पदशरथात साप नाे रितरत यद सा घटना
कुतया ।
ENMSS@3035@2सायत चे नववगिततदेतद् यथ वना रसमहाे गहनं
कववम् ॥ ३०३५॥
ENMSS@3036@1अथाे ह कया परकय एव ताम संेय परहीतः ।
ENMSS@3036@2जाताे ममायं वशदः कामं यपतयास इवातराा ॥ ३०३६॥
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ENMSS@3037@1अथाे ह नकायाथैरयेनाधगयते ।
ENMSS@3037@2उसाहाे बलवानाय नायुसाहात् परं बलम् ॥ ३०३७॥
ENMSS@3038@1अथाैचयवता सूरलंकारेण शाेभते ।
ENMSS@3038@2पीनतनथतेनेव हारेण हरणेणा ॥ ३०३८॥
ENMSS@3039@1अध कलरहता कणैव शंभाेरध गुणातदतरे सकलाः समेताः
।
ENMSS@3039@2इयब संित कल फुरतं रहयं संपयताे मम
भवयमैशमधम् ॥ ३०३९॥
ENMSS@3040@1अध जतं िपुरमब तव तं चेद् अधातरेण च तथा
भवतयमेव ।
ENMSS@3040@2ततये जनिन कारणसूप- थूलाकिपुरशातकृते
तं ते ॥ ३०४०॥
ENMSS@3041@1अध दतछदय फुरित जपवशादधमयुकाेपाद् एकः पाणः
णतं शरस कृतपदः ेुमयतमेव ।
ENMSS@3041@2एकं यानामीलयपरमवकसते नेमथं तयािनछावधसा
तनुरवत स वाे यय संयावधाने ॥ ३०४१॥
ENMSS@3042@1अध दानववैरणा गरजयायध शवयातं देवेथं जगतीतले
पुरहराभावे समुीलित ।
ENMSS@3042@2गा सागरमबरं शशकला नागाधपः ातलं
सववमधीरवमगमत् वां मां त भाटनम् ॥ ३०४२॥
ENMSS@3043@1अध नीवा िनशायाः सरभससरतायाससंेषयाेगैः
ाेतूासतृणाे मधुमदिनरताे हयपृे ववे ।
ENMSS@3043@2संभाेगातकाताशथलभुजलतावजतं कक रताे
याेाभाछधारं न पबित सललं शारदं मदभायः ॥ ३०४३॥
ENMSS@3044@1अध ेमिनबमधमपरं लातं मानसं एवं नेसराेहं
यमुखे चायद् गवाेऽपतम् ।
ENMSS@3044@2पये पदमेकमेव धरणाै पृे च कृवापरं थातं गतमप
भातसमये शाेित नैवाबला ॥ ३०४४॥
ENMSS@3045@1अध भाया मनुयय भाया ेतमः सखा ।
ENMSS@3045@2भाया मूलं िवगय भाया मं मरयतः ॥ ३०४५॥
ENMSS@3046@1अध सनसंपकाद् अवाया वनयित ।
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ENMSS@3046@2चतभागत शााथैतभागं वयतः ॥ ३०४६॥
ENMSS@3047@1अध यभुवने सचराचरेऽ् अध पुमांस इित दशयतं
भवया ।
ENMSS@3047@2ीपुंसलणमदं वपुरातं यत् तेनास देव वदता िजगछररा
॥ ३०४७॥
ENMSS@3048@1अधचं च चं च शकटं मकरं तथा ।
ENMSS@3048@2कमलं ेणकां गुं यूहानेवं कपयेत् ॥ ३०४८॥
ENMSS@3049@1अधचवदाकारं ीनामाथ च यरम् ।
ENMSS@3049@2नकाराद रकारातं याे जानाित स पडतः ॥ ३०४९॥
ENMSS@3050@1अधचसमायुं पुंनाम चतररम् ।
ENMSS@3050@2ककाराद लकारातम् इह जानाित पडतः ॥ ३०५०॥
ENMSS@3051@1अधचाकृितयन् खे वाभावक भवेत् ।
ENMSS@3051@2अप दाेषसहाण हत चतमाे यथा ॥ ३०५१॥
ENMSS@3052@1अधपमहतं त ें चापं किततम् ।
ENMSS@3052@2तेयं धनुदयं शंकरेण धृतं पुरा ॥ ३०५२॥
ENMSS@3053@1अधपीतमदरा मणपार शाेभतां कथमतीव तयाः ।
ENMSS@3053@2चुबतैरधकपाटलभासा पूरताधरमयूखभरेण ॥ ३०५३॥
ENMSS@3054@1अधपीततनं मातरामदाकेसरम् ।
ENMSS@3054@2डतं संहशशं बलाकारेण कषित ॥ ३०५४॥
ENMSS@3055@1अधपुषे च मयः पारावतसंिनभ पाषाणः ।
ENMSS@3055@2मृवित त नीला दघ कालं च बताेयम् ॥ ३०५५॥
ENMSS@3056@1अधाेथथता रेखा यते यय वाजनः ।
ENMSS@3056@2तय मृयुः समुाे दशमं ाय वसरम् ॥ ३०५६॥
ENMSS@3057@1अधुं बयः शवपशतमुपाय तायाे
जातासाितरेकः फुटतरधमनीनशकाकायः ।
ENMSS@3057@2ेतः संतय ा कुटलपषया
मिनकषशकैराहयाहारलधाुरभपतताे जबुकानथखडैः ॥ ३०५७॥
ENMSS@3058@1अधमीलतवलाेलतारके सा शाै िनधुवनमालसा ।
ENMSS@3058@2युतमवह तपुनतृिरात दयतय पयतः ॥ ३०५८॥
ENMSS@3059@1तमतमददत णं तालवृतचलनाय नायकम् ।
ENMSS@3059@2तधा ह भवदैवतं या वेधसाेऽप वदधाित चापलम् ॥ ३०५९॥
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ENMSS@3060@1अधराे दनयाधे वधचेऽधभाकरे ।
ENMSS@3060@2रावणेन ता सीता कृणपे सतामी ॥ ३०६०॥
ENMSS@3061@1अधसेषु कायेषु अागुं काशयेत् ।
ENMSS@3061@2स एव िनधनं याित बकः कक टकाथा ॥ ३०६१॥
ENMSS@3062@1अधतेन विनमय दशाधबाणम् अध वधूय वसनालमधमागे
।
ENMSS@3062@2अधेन नेवशखेन िनवृय साधम् अधाधमेव तणी तणं
चकार ॥ ३०६२॥
ENMSS@3063@1अधहतेन हीनत भवेयतरमः ।
ENMSS@3063@2तताे हतेन हीन हीन एव ृताे हयः ॥ ३०६३॥
ENMSS@3064@1अधानापुंवपुषः पुरारेमूः यं नाैरव वतनाेत ।
ENMSS@3064@2ेमाितभारादपरं यदध मम ाररसाबुराशाै ॥ ३०६४॥
ENMSS@3065@1अधााहतपाैवकितविनतादयसतांशभं
कैलासीकृतदरशरस यतवपादाबुजम् ।
ENMSS@3065@2वयायवनाश शंकरपदं यायावदयं यशाे न यादय यद
तीश भवताे दानादकेयाे जिनः ॥ ३०६५॥
ENMSS@3066@1अधाुलपरणाहजाायासभीरवः ।
ENMSS@3066@2सवाेशजननम् अबुधाः कम कुवते ॥ ३०६६॥
ENMSS@3067@1अधाचता सवरमुथतायाः पदे पदे दिुनमते गलती ।
ENMSS@3067@2कयादासीद् रशना तदानीम् अु मूलापतसूशेषा ॥ ३०६७॥
ENMSS@3068@1अधाधीता यैवेदातथा शूाभाेजनाः ।
ENMSS@3068@2ते जाः कं करयत िनवषा इव पगाः ॥ ३०६८॥
ENMSS@3069@1अधासने समधराेय सरपय शाेऽप युध शचीं कवचीकराेित
।
ENMSS@3069@2धीरय तय सहते दशकधरय कः साहसैकरसकः करवालधाराम्
॥ ३०६९॥
ENMSS@3070@1अधेन जलदयामम् अधेनातपपलम् ।
ENMSS@3070@2अधनारराकारं न काे मयेत वासरम् ॥ ३०७०॥
ENMSS@3071@1अधाेे भयमागताेऽस कमदं कठ कं गदाटाेरय न
च णाेऽयमनुपेयमातां कथा ।
ENMSS@3071@2ूह ततमत संित महत् कणे सखीनां
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मुखैतृििनभरमेभररपदैः ागेव मे संभृता ॥ ३०७१॥
ENMSS@3072@1अधाेतेन कदल मृदतुातलेन गभकाेषेण ।
ENMSS@3072@2पबित िनदाघवरता घनधारां करपुटेनैव ॥ ३०७२॥
ENMSS@3073@1अधाेीलतलाेचनय पबतः पयामेकं तनं सः
तदुधदधमपरं हतेन संमाजतः ।
ENMSS@3073@2माा चाु ललालतय वदने ेरायमाने मुवणाेः
ीरकणाेधामधवला दतुितः पात वः ॥ ३०७३॥
ENMSS@3074@1अपयित ितदवसं यय पथ लाेचने बाला ।
ENMSS@3074@2िनपित कमलमालाः काेमलमव कतमवानम् ॥ ३०७४॥
ENMSS@3075@1अपययथने ाणान् न णाममरातये ।
ENMSS@3075@2न नातीयुरं जात सदे समनाेजनाः ॥ ३०७५॥
ENMSS@3076@1अपतं रसतवयप नाम- ाहमययुवतेदयतेन ।
ENMSS@3076@2उझित  मदमयपबती वीय ममतरा त ममाद ॥ ३०७६॥
ENMSS@3077@1अपताः थमतवय गावाे गाेपशावक इित णयेन ।
ENMSS@3077@2दयते पुनरदं धनहीनैवेतनं गडकेतन चेतः ॥ ३०७७॥
ENMSS@3078@1अवागयेय गवादव सरदवरा सेयमयुधीषाः कालदं
काेपवेगाकलतहलहठाेेपणः ेमहेतः ।
ENMSS@3078@2तालायाश दालारसववशदः ंसदंसाेरयं ितययता
भूयः सवलनमथ लघूथानमाधावनं तत् ॥ ३०७८॥
ENMSS@3079@1अवाचीनवचः पसखनां दःुशतानां पुराे गीरं
कवपुवय कमहाे सववमुाटते ।
ENMSS@3079@2यथ कदमगधगाैरवतामीणगाेीमुखे काेऽयं नाम
सचेतनाेऽत य इह ताैित कतूरकाम् ॥ ३०७९॥
ENMSS@3080@1अवापशाखः फुरदपुरजटामडलः संतानां िनयापणाेऽप
तापितयमपनयन् थाणुरयादपूवः ।
ENMSS@3080@2यः ाेीलकपदैः शरस वरचताबालबधे ुसधाेः
पाथाेभल धसेकः फलित फलशतं वाछतं भभाजाम् ॥ ३०८०॥
ENMSS@3081@1अलंकराेित यः ाेकं शक एव न मयमः ।
ENMSS@3081@2अलं कराेित यः ाेकं शक एव नमयमः ॥ ३०८१॥
ENMSS@3082@1अलंकराेित ह जरा राजामायभषयतीन् ।
ENMSS@3082@2वडबयित पयीमगायनसेवकान् ॥ ३०८२॥
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ENMSS@3083@1अलंकत कणाै भृशमनुभवया नवजं ससीकारं
ितयवलतवदनाया मृगशः ।
ENMSS@3083@2करायापारानितसकृतसारान् रसयताे जनुः सवायं जयित
ललताेंस भवतः ॥ ३०८३॥
ENMSS@3084@1अलंकारः शाकरनरकपालं परजनाे वशीणााे भृ वस च
वृष एकाे बवयाः ।
ENMSS@3084@2अवथेयं थाणाेरप भवित सवामरगुराेवधाै वे मू थतवित
वयं के पुनरमी ॥ ३०८४॥
ENMSS@3085@1अलंकारयाे वणुजलधारायः शवः ।
ENMSS@3085@2नमकारयाे भानुाणाे भाेजनयः ॥ ३०८५॥
ENMSS@3086@1अलंकारभृताे रितमतः सा रसाेताै ।
ENMSS@3086@2लणैल ताानः कृितनाे ननु केचन ॥ ३०८६॥
ENMSS@3087@1अलंकाराे ह नारणां मा त पुषय वा ।
ENMSS@3087@2दुकरं त वः ातं िदशेषु वशेषतः ॥ ३०८७॥
ENMSS@3088@1याशी वः मा पुयः सवासामवशेषतः ।
ENMSS@3088@2मा दानं मा यः मा सयं च पुिकाः ॥ ३०८८॥
ENMSS@3089@1मा यशः मा धमः मायां वतं जगत् ॥
ENMSS@3090@1अलंकृतः कानकाेटमूयैमहाहरैगजवाजवाहैः ।
ENMSS@3090@2िनमेषमां लभते न जीवं कालेन काले शखया गृहीतः ॥ ३०९०॥
ENMSS@3091@1अलंयते शखनः केकया मदरया ।
ENMSS@3091@2वाचा वपताेऽयथ माधुयगुणयुया ॥ ३०९१॥
ENMSS@3092@1अलंया शसमवतानां तपाेधनानां बलशरया ।
ENMSS@3092@2यापाददावानलवारधारा येह च ातरनथशातः ॥ ३०९२॥
ENMSS@3093@1अलं िदववातया कमित सावभाैमया वदरूतरवितनी भवत
माेलीरप ।
ENMSS@3093@2कलदगरनदनीतटिनकुपुाेदरे मनाे हरित केवलं नवतमालनीलं
महः ॥ ३०९३॥
ENMSS@3094@1अलं नलं राेमुमी कलाभवन् गुणा ववेकमुखा न चापलम् ।
ENMSS@3094@2रः स रयामिनमेव यत् सृजययं सगिनसग ईशः ॥
३०९४॥
ENMSS@3095@1अलं परहेणेह दाेषवान् ह परहः ।
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ENMSS@3095@2कृमह काेशकारत बयते वपरहात् ॥ ३०९५॥
ENMSS@3096@1अलं वा ब याे ूते हतवाावमािननः ।
ENMSS@3096@2स ताभते दाेषं कपेः सूचीमुखाे यथा ॥ ३०९६॥
ENMSS@3097@1अलं वा बवादेन य यानुरयसे ।
ENMSS@3097@2त तैव ते दःुखदावपावकपयः ॥ ३०९७॥
ENMSS@3098@1अलं वल यव याां कृवाप वायं ववधं वधेये ।
ENMSS@3098@2यशःपथादावतापदाेथात् खल खलवातखलाेखेलात् ॥
३०९८॥
ENMSS@3099@1अलं वलय वरतं ह वेला काये कल थैयसहे वचारः ।
ENMSS@3099@2गुपदेशं ितभेव तीणा तीते जात न कालमितः ॥ ३०९९॥
ENMSS@3100@1अलं ववादेन यथा ुतं वया तथावधतावदशेषमत सः ।
ENMSS@3100@2ममा भावैकरसं मनः थतं न कामवृवचनीयमीते ॥ ३१००॥
ENMSS@3101@1अलं थवा मशानेऽन् गृगाेमायुसंकुले ।
ENMSS@3101@2कालबले घाेरे सवाणभयंकरे ॥ ३१०१॥
ENMSS@3102@1न पुनजीवतः कत् कालधममुपागतः ।
ENMSS@3102@2याे वा यद वा ेयः ाणनां गितरशी ॥ ३१०२॥
ENMSS@3103@1अलं हमानीपरदणगाः समापतः फागुनसंगमेन ।
ENMSS@3103@2अयतमाकातकृणवा भीाे महााजिन माघतयः ॥ ३१०३॥
ENMSS@3104@1अलकतमः परपीतं सतसषमापुरकृतं मधुरम् ।
ENMSS@3104@2काे न सधािनधसहजं समुख मुखं हत संमनुताम् ॥ ३१०४॥
ENMSS@3105@1अलका खलाैव मू भीजनैधृताः ।
ENMSS@3105@2उपयुपर सकारेऽयावकुवत वताम् ॥ ३१०५॥
ENMSS@3106@1अलकेषु चूणभासः वेदलवाभान् कपाेलफलकेषु ।
ENMSS@3106@2नवघनकाैतकनीनां वारकणान् पयित कृताथः ॥ ३१०६॥
ENMSS@3107@1अलकाे यथा राे नरः कामी तथैव च ।
ENMSS@3107@2तसारतथा साेऽप पादमूले िनपायते ॥ ३१०७॥
ENMSS@3108@1अलकाे यथा राे िनपीड पुषतथा ।
ENMSS@3108@2अबलाभबलाद् रः पादमूले िनपायते ॥ ३१०८॥
ENMSS@3109@1अलतकुचाभाेगं मती नृयभूमषु ।
ENMSS@3109@2रेणाप सराेजाी न लयीयते शरैः ॥ ३१०९॥
ENMSS@3110@1अलतगतागतैः कुलवधूकटाैरव णानुनयशीतलैः
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णयकेलकाेपैरव ।
ENMSS@3110@2सवृमसृणाेतैमृगशामुराेजैरव वदयतरगैरदं
धरणचमायते ॥ ३११०॥
ENMSS@3111@1अलीरावशयेनं शयानमलसं नरम् ।
ENMSS@3111@2िनःसंशयं फलं लवा दाे भूितमुपाते ॥ ३१११॥
ENMSS@3112@1अलघुता जठरय कुचाै गता चरणचलता नयने गता ।
ENMSS@3112@2सख वलाेकय मे तनुचेतं विनमयगतं नवयाैवनम् ॥ ३११२॥
ENMSS@3113@1अलघूपलपशालनीः परताे िनरतराबराः ।
ENMSS@3113@2अधढिनतबभूमयाे न वमुत चराय मेखलाः ॥ ३११३॥
ENMSS@3114@1अलं तदुय यदुैमहीभृताम् ।
ENMSS@3114@2यतां यायसीं मा गान् महतां केन तता ॥ ३११४॥
ENMSS@3115@1अलं सवेषामह खल फलं कमजिनतं वपत् कमैया
यथयित न जातास दयम् ।
ENMSS@3115@2यदाः कुवत सभमुपहासं धनमदाद् इदं वतगाढं
परमपरतापं जनयित ॥ ३११५॥
ENMSS@3116@1अलधं चैव लसेत लधं रेत् यतः ।
ENMSS@3116@2रतं वधयेैव वृं पाेषु िनपेत् ॥ ३११६॥
ENMSS@3117@1अलधदुधादरसाे रसावहं तदुवाे िनबरसं कृमयथा ।
ENMSS@3117@2अजैनेवचाेरसायनतथा कुतवं मनुते रसायनम् ॥ ३११७॥
ENMSS@3118@1अलधमछेडेन लधं रेदवेया ।
ENMSS@3118@2रतं वधयेद् वृा वृं पाेषु िनपेत् ॥ ३११८॥
ENMSS@3119@1अलधमीहेमेण लधं येन पालयेत् ।
ENMSS@3119@2पालतं वधयेीया वृं पाेषु िनपेत् ॥ ३११९॥
ENMSS@3120@1अलधलसा यायेन लधय च ववधनम् ।
ENMSS@3120@2परवृय वधवत् पाे संितपादनम् ॥ ३१२०॥
ENMSS@3121@1अलधवेतनाे ल धाे मानी चायवमािनतः ।
ENMSS@3121@2ु काेपताेऽकात् तथा भीत भीषतः ॥ ३१२१॥
ENMSS@3122@1यथाभलषतैः कामैभादेतांतवधान् ।
ENMSS@3122@2परपे वपे च यथावत् शमं नयेत् ॥ ३१२२॥
ENMSS@3123@1अलधातः वेशय तारमादताे बहः ।
ENMSS@3123@2भाे कणया कणे यतां कृपणाेयः ॥ ३१२३॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 257 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@3124@1अलधे रागणाे लाेका अहाे लधे वरागणः ।
ENMSS@3124@2हेमते तापमीहते हत ीे हमं पुनः ॥ ३१२४॥
ENMSS@3125@1अलवाप धनं राः संता यात संपदम् ।
ENMSS@3125@2महादसमीपथं पय नीलं वनपितम् ॥ ३१२५॥
ENMSS@3126@1अलवा यद वा लवा नानुशाेचत पडताः ।
ENMSS@3126@2अानतय चारभते न ाणानां धनायते ॥ ३१२६॥
ENMSS@3127@1अलभत नभःेे तारातरलकातयः ।
ENMSS@3127@2वषं तषारबीजानां नूतनाु रशालनाम् ॥ ३१२७॥
ENMSS@3128@1अलयं लयमानेन तवं जासना चरम् ।
ENMSS@3128@2जगीषुणा ियं या काय काेलाहलाे महान् ॥ ३१२८॥
ENMSS@3129@1अलयं लधुकामय जनय गितरशी ।
ENMSS@3129@2अलधेषु मनतापः संचताथाे वनयित ॥ ३१२९॥
ENMSS@3130@1अलयलाभाय च लधवृये यथाहतीथितपादनाय च ।
ENMSS@3130@2यशवनं वेदवदं वपतं बुतं ाणमेव वासय ॥ ३१३०॥
ENMSS@3131@1अलमितचपलवात् वमायाेपमवात् परणितवरसवात् संगमेनानायाः
।
ENMSS@3131@2इित यद शतकृवतवमालाेचयामतदप न हरणाीं
वरयतराा ॥ ३१३१॥
ENMSS@3132@1अलमथवा बवादैवरचय लाेकानुरागिनबधम् ।
ENMSS@3132@2तैक समं तहतं य जात संिनहतम् ॥ ३१३२॥
ENMSS@3133@1अलमध भुजायाया ातजडय ते ।
ENMSS@3133@2दंशाय दंदशूकाेऽयं दंशमुां न मुित ॥ ३१३३॥
ENMSS@3134@1अलमयथा गृहीवा न खल मनविन मया युमदम् ।
ENMSS@3134@2ायः समानवाः परपरयशःपुराेभागाः ॥ ३१३४॥
ENMSS@3135@1अलमयैपालैः किततै यितमैः ।
ENMSS@3135@2पेशलं चानुपं च कतयं हतमानः ॥ ३१३५॥
ENMSS@3136@1अलमयायुदवा चराथाः कमह न थता वाचः ।
ENMSS@3136@2अमृतमित वचस सयप वषमित ह कमुयते वार ॥ ३१३६॥
ENMSS@3137@1अलमभमुखैबैभाेगैरलं
मभशाेरलमवरलैगजाेारैरलं वषवृभः ।
ENMSS@3137@2कमह भुजगाः काेपावेगैरमीभरमुतैननु भगवतताययैते
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वयं तितपाठकाः ॥ ३१३७॥
ENMSS@3138@1अलमलमघृणय तय नाा पुनरप सैव कथा गतः स कालः ।
ENMSS@3138@2कथय कथय वा तथाप दिूत ितवचनं षताेऽप माननीयम् ॥
३१३८॥
ENMSS@3139@1अलमलमितमां साहसेनामुना ते वरतमय वमु वं लतापाशमेनम्
।
ENMSS@3139@2चलतमप िनराेुं जीवतं जीवतेशे णमह मम कठे बापाशं
िनधेह ॥ ३१३९॥
ENMSS@3140@1अलमलमितवृा थीयतां तय पययकण करभाेराेभयते
मयमेतत् ।
ENMSS@3140@2इित गुजघनााचाेदता राेमराजः तनयुगमसताया वुमाराेहतीव
॥ ३१४०॥
ENMSS@3141@1अलमलमनुगय थतं ाणनाथं थमवरहशाेके न तीकार
एषः ।
ENMSS@3141@2सपद रमणयाा ेय इयारटया चरणपतनपूव सा िनेव
काा ॥ ३१४१॥
ENMSS@3142@1अलमलमयमेव ाणनां पातकानां िनरसनवषये या कृण कृणेित
वाणी ।
ENMSS@3142@2यद भवित मुकुदे भरानदसाा वलठित चरणाे
माेसाायलीः ॥ ३१४२॥
ENMSS@3143@1अलमाीयं वदतं वदतं धिनकय याचकाेऽवहतः ।
ENMSS@3143@2चं वीित चटकं चटकं चं च लाेभलाेलमना ॥ ३१४३॥
ENMSS@3144@1अलमादवराहेण वटदासं परं तमः ।
ENMSS@3144@2जगदुरता येन न वकृतमाननम् ॥ ३१४४॥
ENMSS@3145@1अलमुदकेन तृणैवा मनवना ाणधारणा काया ।
ENMSS@3145@2नासंकृत पुषः ाकृतसवः णयतयः ॥ ३१४५॥
ENMSS@3146@1अललतगितैः थूलवाुलकं वहित चरण युमं कधरां
वपीनाम् ।
ENMSS@3146@2कपलकचकलापा ूरचेाितपीना रदमदवगधः वाकेऽनके
च ॥ ३१४६॥
ENMSS@3147@1गुणकटकषायायभुग् वीतला ललदितवपुलाेी दःुखसाया
याेगे ।
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ENMSS@3147@2बहरप बराेमायतमतवशालं वहित जघनरं हतनी
गदाेः ॥ ३१४७॥
ENMSS@3148@1अलसं मुखरं तधं ूरं यसिननं शठम् ।
ENMSS@3148@2असंतमभं च यजेद् भृयं नराधपः ॥ ३१४८॥
ENMSS@3149@1अलसं वपुष थं दकूुले चपलं चेतस धूसरं कपाेले ।
ENMSS@3149@2चकतं नयने तने वलाेलं तव नामवणं तनूदरणाम् ॥ ३१४९॥
ENMSS@3150@1अलसं वमातं वहताेपायचेतम् ।
ENMSS@3150@2यययवासै मेण वपरतम् ॥ ३१५०॥
ENMSS@3151@1भीं मूख यं बालं धामकं दजुनं पशम् ।
ENMSS@3151@2मैीधानं कयाणबुं सावेन साधयेत् ॥ ३१५१॥
ENMSS@3152@1अलसभुजलताभनाताे नागरभभवनदमनकानां नाितथवा बभूव
।
ENMSS@3152@2वदरनगरमये संचरंैजा जरदजगरपीतः ीयते
गधवाहः ॥ ३१५२॥
ENMSS@3153@1अलसमधुरा धा घनवमुपागता
कसलयचिनताबूलवभावधराेधरः ।
ENMSS@3153@2िवलवलया लेखाेेया घटत इवैकतः कृितसभगा गभेणासाै
कमयुपपादता ॥ ३१५३॥
ENMSS@3154@1अलसमुकुलतां वमालाे तया मय वललतचे मूकभावं
पे ।
ENMSS@3154@2वणकुवलयातारणा षदेन णमनुगतनादं गीतमतः
राम ॥ ३१५४॥
ENMSS@3155@1अलसयित गामधकं मयित चेततनाेित संतापम् ।
ENMSS@3155@2माेहं च मुः कुते वषमवषं वीतं तयाः ॥ ३१५५॥
ENMSS@3156@1अलसललतमुधायवसंपातखेदाद् अशथलपररैदसंवाहनािन
।
ENMSS@3156@2परमृदतमृणालदबुलायकािन वमुरस मम कृवा य िनामवाा
॥ ३१५६॥
ENMSS@3157@1अलसवलतैः ेमााैमुमुकुलकृतैः
णमभमुखैलालाेलैिनमेषपराुखैः ।
ENMSS@3157@2दयिनहतं भावाकूतं वमरवेणैः कथय सकृती काेऽयं
मुधे वया वलाेते ॥ ३१५७॥
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ENMSS@3158@1अलसवलसुधधतं जसदरम् अदनकदनवं धयं
महदनाबुजम् ।
ENMSS@3158@2तणमणयाेाकायतपताधरं जयित वजयेणीमेणीशां
मदयहः ॥ ३१५८॥
ENMSS@3159@1अलसवलसतानामुसलूतानां मसृणमुकुलतानां ातवतारतानाम्
।
ENMSS@3159@2ितनयनिनपाते कंचदाकुतानां ववधमहमभूवं पामालाेकतानाम्
॥ ३१५९॥
ENMSS@3160@1अलसय कुताे वा अवय कुताे धनम् ।
ENMSS@3160@2अधनय कुताे मम् अमय कुतः सखम् ॥ ३१६०॥
ENMSS@3161@1अलसयापदाेषय िनवयाकृतानः ।
ENMSS@3161@2दानकाले भवित माताप ह पराुखी ॥ ३१६१॥
ENMSS@3162@1अलसानप न् न् रेन् न कृतान् कदाचन ।
ENMSS@3162@2षताेऽप गुणाः कायाः सदाेऽप न दगुुणाः ॥ ३१६२॥
ENMSS@3163@1अलसाणलाेचनारवदां परभाेगाेचतधूसरैकचेलाम् ।
ENMSS@3163@2शथलाकुलवेणबधरयाम् अबलामतकशायनीं दे ॥ ३१६३॥
ENMSS@3164@1अलसैमदेन सशः शररकैः वगृहान् ित ितययुः शनैः
शनैः ।
ENMSS@3164@2अलघुसारतवलाेचनाल- तपीतमाधवरसाैघिनभरैः ॥ ३१६४॥
ENMSS@3165@1अलसाे मदबु सखी च याधपीडतः ।
ENMSS@3165@2िनाल ः कामुकैव षडेते शावजताः ॥ ३१६५॥
ENMSS@3166@1अलाबुं वतलाकारं वाताकं कुदसंिनभम् ।
ENMSS@3166@2ाणातेऽप न चाीयान् मसूरां सवकलम् ॥ ३१६६॥
ENMSS@3167@1अलाबुबीजं पुसय बीजं तयैव ताेयेन च तषम् ।
ENMSS@3167@2अालेपनाैवधवत् युं हयाषं तकसंभवं च ॥ ३१६७॥
ENMSS@3168@1अलाभात् पुषाणां ह भयात् परजनय च ।
ENMSS@3168@2वधबधभयााप वयं गुा भवत ताः ॥ ३१६८॥
ENMSS@3169@1अलकुलमुलकेशी परमलबला रसावहा तवी ।
ENMSS@3169@2कशलयपेशलपाणः काेकलकलभाषणी यतमा मे ॥ ३१६९॥
ENMSS@3170@1अलनीलालकलतं कं न हत घनतिन ।
ENMSS@3170@2अाननं नलनछायनयनं शशकात ते ॥ ३१७०॥
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ENMSS@3171@1अलपटलैरनुयातां सदयदयवरं वलपतीम् ।
ENMSS@3171@2मृगमदपरमललहरं समीर पामरपुरे करस ॥ ३१७१॥
ENMSS@3172@1अलभरनबदमुनाेहरैः कुसमपिनपाितभरतः ।
ENMSS@3172@2न खल शाेभयित  वनथलं न ितलकतलकः मदामव ॥
३१७२॥
ENMSS@3173@1अलयुवा वललास चराय यदशशैवलनीकमलाेदरे ।
ENMSS@3173@2वधवयाेगिनयाेगवशीकृताे गततराै स मराै रमते कथम् ॥ ३१७३॥
ENMSS@3174@1अलरनुसरित परमलं लीरनुसरित नयगुणसमृम् ।
ENMSS@3174@2िनमनुसरित सललं वधलखतं बुरनुसरित ॥ ३१७४॥
ENMSS@3175@1अलरयं नलनीदलमयगः कमलनीमकरदमदालसः ।
ENMSS@3175@2वधवशात् परदेशमुपागतः कुटजपुपरसं ब मयते ॥ ३१७५॥
ENMSS@3176@1अलमृगाे वा नें वा य कंचद् वभासते ।
ENMSS@3176@2अरवदं मृगााे वा मुखं वेदं मृगीशः ॥ ३१७६॥
ENMSS@3177@1अलवलयैरलकैरव कुसमतबकैः तनैरव वसते ।
ENMSS@3177@2भात लता ललना इव पाणभरव कसलयैः सपद ॥ ३१७७॥
ENMSS@3178@1अलक एव वावाे मावाेऽलक एव च ।
ENMSS@3178@2अनुभूताेऽयसपूः वे वमरणं यथा ॥ ३१७८॥
ENMSS@3179@1अलकपाे यद मयभागः पयाेधराकारभृत केशाः ।
ENMSS@3179@2उसशाेभाप सराेहायाः करय शाेभां कलये कात् ॥
३१७९॥
ENMSS@3180@1अलकयामुचुरकबरबधनमषाद्
उदाेवयधृतपरवेशिनहतः ।
ENMSS@3180@2अयं जृारफटकशचदतांशिनचयाे मुखेदगुाैराा
गलतमृगा वजयते ॥ ३१८०॥
ENMSS@3181@1अलनां मालाभवरचतजटाभारमहमा परागैः
पुपाणामुपरचतभयितकरः ।
ENMSS@3181@2वनानामाभाेगे कुसमवित पुपाेयपराे मन् मदं मदं वचरित
पराजक इव ॥ ३१८१॥
ENMSS@3182@1अलसवकाेशानां महवं महतां ह कम् ।
ENMSS@3182@2अाकणतां परयाित न चेछदत तणम् ॥ ३१८२॥
ENMSS@3183@1अलधैः सह साैहाद पडतैः सह संकथा ।
ENMSS@3183@2उमैः सह स वधेयाः सखमछता ॥ ३१८३॥
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ENMSS@3184@1अलाेभः परमं वम् अहंसा परमं तपः ।
ENMSS@3184@2अमाया परमा वा िनरवा मनीषणाम् ॥ ३१८४॥
ENMSS@3185@1अलाेमशं पूणशशाशाेभं मुखं त यूनां कितचद् दनािन ।
ENMSS@3185@2जाते ततः मुवशालजाले शेवाललनातलां बभित ॥ ३१८५॥
ENMSS@3186@1अलाैककमहालाेककाशतजगयः ।
ENMSS@3186@2तूयते देव संशमुारं न कैभवान् ॥ ३१८६॥
ENMSS@3187@1अलाैयमाराेयमिनुरवं गधः शभाे मूपुरषमपम् ।
ENMSS@3187@2कातः सादः वरसाैयता च याेगवृेः थमं ह चम्
॥ ३१८७॥
ENMSS@3188@1अपं कंच यं ाय नीचाे गवायते लघु ।
ENMSS@3188@2पपतले भेकाे मयते दडधारणम् ॥ ३१८८॥
ENMSS@3189@1अपं दपबलं दैय थरमाेधज बलम् ।
ENMSS@3189@2हतवं दपजैदाेषैहवा याे भाषसे माम् ॥ ३१८९॥
ENMSS@3190@1अपं िनमतमाकाशम् अनालाेयैव वेधसा ।
ENMSS@3190@2इदमेवंवधं भाव भवयाः तनजृनम् ॥ ३१९०॥
ENMSS@3191@1अपताेऽधकतः सायं लघुनैव साधयेत् ।
ENMSS@3191@2भूदणताेऽहयां गाैतमः कपलां मन् ॥ ३१९१॥
ENMSS@3192@1अपताेयलकुाे पदुधा धेनवः ।
ENMSS@3192@2अपवाे महागवी कुपी बचेतः ॥ ३१९२॥
ENMSS@3193@1अपभाेत सेवायां भुमां याेजनम् ।
ENMSS@3193@2अनुहमजामूयं िनहं ाणसंकटम् ॥ ३१९३॥
ENMSS@3194@1अपमयवमयेत न शुबलदपतः ।
ENMSS@3194@2रामेण रामः शशना ायदययाेझतः ॥ ३१९४॥
ENMSS@3195@1अपुतलव एव ायः कटयित वावभवमुैः ।
ENMSS@3195@2सव कुनट एव ह नाटकमधकं वडबयित ॥ ३१९५॥
ENMSS@3196@1अपसाराेऽप याे माेहाद् वतारं कतमछित ।
ENMSS@3196@2पाछाेचित दबुुनालकेरबकाे यथा ॥ ३१९६॥
ENMSS@3197@1अपाररमणीयं यः कथयित िनतं स खल वामी ।
ENMSS@3197@2बवचनमपसारं यः कथयित वलापी सः ॥ ३१९७॥
ENMSS@3198@1अपानामप वतूनां संहितः कायसाधका ।
ENMSS@3198@2तृणैगुणवमापैबयते मदतनः ॥ ३१९८॥
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ENMSS@3199@1अपापकारमप पागतं िनहत नीचाे न दरूमसमागसमयराितम्
।
ENMSS@3199@2ा िनदशयुपलमतकमापततं तयागनं न त वदरूगमुराेषः
॥ ३१९९॥
ENMSS@3200@1अपायां वा महयां वा सेनायामित िनयः ।
ENMSS@3200@2हषाे याेधगणयैकाे जयलणमुयते ॥ ३२००॥
ENMSS@3201@1अपा गुणाः फता भवत गुणसमुदतेषु पुषेषु ।
ENMSS@3201@2ेतगरशखरकेवव िनशास चांशवः पितताः ॥ ३२०१॥
ENMSS@3202@1अपायं समासा महानयपकाे भवेत् ।
ENMSS@3202@2गजेः पवताकाराे यथा दपणमातः ॥ ३२०२॥
ENMSS@3203@1अपीयःखलनेन य पतनं कृ ेण याेिता रे
वेलतावतानगहने कः वेशमः ।
ENMSS@3203@2हे सार मनाेरमा वनभुवया वशेषाथना कं
भूभृकटकथितयसिनना यथ खराः शाितताः ॥ ३२०३॥
ENMSS@3204@1अपीयसामेव िनवासभूम- यागापमहतां न जात ।
ENMSS@3204@2राकरात् सणयाेऽभयात राां शरः काकमुखािन भेकाः ॥
३२०४॥
ENMSS@3205@1अपीयसैव पयसा यकुः पूयते सं तत् ।
ENMSS@3205@2ां तेजः पयत कुाेतूः पपाै वाधम् ॥ ३२०५॥
ENMSS@3206@1अपेधृितमान् ाछायेवानुगतः सदा ।
ENMSS@3206@2अादाे न वकपेत स राजवसितं वसेत् ॥ ३२०६॥
ENMSS@3207@1अपेन वभवेनैव ययाधं न युतः ।
ENMSS@3207@2ीणेन वाससाछे पादवतारणं यथा ॥ ३२०७॥
ENMSS@3208@1अपेनाप सरेन साधनेन याेजनम् ।
ENMSS@3208@2अाेयसहायेन कातायेन जगतम् ॥ ३२०८॥
ENMSS@3209@1अपेनैव गुणेन ह काेके समुपयाित ।
ENMSS@3209@2एकेन करेण गजः कर न सूयः सहेण ॥ ३२०९॥
ENMSS@3210@1अपेऽप नृपितदे ितुते वाप दातमेतेन ।
ENMSS@3210@2उथायाशीदेया चदपुवयाप परषदाैचयात् ॥ ३२१०॥
ENMSS@3211@1अपेऽयपकृते माेहान् न शातमुपगछित ।
ENMSS@3211@2ताशैः संगतं नीचैनृशंसैरकृताभः ।
ENMSS@3211@3िनशाय िनपुणं बुा वान् दरूाद् ववजयेत् ॥ ३२११॥
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ENMSS@3212@1अपे वयस हे बाले कुचयाेः पतनः कुतः ।
ENMSS@3212@2अधतात् खनने मूढ गरयाे न पतत कम् ॥ ३२१२॥
ENMSS@3213@1अपाेऽप ररयतं वधमानपरामः ।
ENMSS@3213@2वीकाे मूलज इव सते वृमतकात् ॥ ३२१३॥
ENMSS@3214@1अवंशपितताे राजा मूखपु पडतः ।
ENMSS@3214@2अधनी ह धनं ाय तृणवयते जगत् ॥ ३२१४॥
ENMSS@3215@1अवकाशः सवृानां दयातन याेषताम् ।
ENMSS@3215@2इतीव वहताै धाा सवृाै तहः कुचाै ॥ ३२१५॥
ENMSS@3216@1अवकेशनाेऽय युं जानाम तराेरशाेक इित नाम ।
ENMSS@3216@2फलपाकवधुरताा यताेऽयथासाै सशाेकः यात् ॥ ३२१६॥
ENMSS@3217@1अवतारकाधीशः परपूणयाेदयः ।
ENMSS@3217@2ाचीं दशमितय पतनं ितपते ॥ ३२१७॥
ENMSS@3218@1अवे मांसहीने च वाजजे सशाेभने ।
ENMSS@3218@2कूच समं ससंध याद् थणववाजतम् ॥ ३२१८॥
ENMSS@3219@1अवगछित मूढचेतनः यनाशं द शयमपतम् ।
ENMSS@3219@2थरधीत तदेव मयते कुशलारतया समुतृम् ॥ ३२१९॥
ENMSS@3220@1अवगय कथीकृतं वपुः यबधाेतव िनफलाेदयः ।
ENMSS@3220@2बलेऽप गते िनशाकरतनुतां दःुखमन माेयित ॥ ३२२०॥
ENMSS@3221@1अवचनं वचनं यसंिनधावनवलाेकनमेव वलाेकनम् ।
ENMSS@3221@2अवयवावरणं च यदल- यितकरेण तदसमपणम् ॥ ३२२१॥
ENMSS@3222@1अवचयपरभाेगवत हंैः सहचरतायमृगाण काननािन ।
ENMSS@3222@2अभदधुरभताे मुिनं वधूयः समुदतसावसववं च चेतः
॥ ३२२२॥
ENMSS@3223@1अवचतकुसमा वहाय वयुवितषु काेमलमायमालनीषु ।
ENMSS@3223@2पदमुपदधरे कुलायलनां नपरचयाे मलनानां धानम् ॥
३२२३॥
ENMSS@3224@1अवचतबलपुपा वेदसंमागदा िनयमवधजलानां बहषां चाेपनेी
।
ENMSS@3224@2गरशमुपचचार यहं सा सकेशी िनयमतपरखेदा
तछरपादैः ॥ ३२२४॥
ENMSS@3225@1अवजतमधुना तवाहमणाे चरतयेयवनय लयेव ।
ENMSS@3225@2वणकुवलयं वलासवया मरतैपकणमाचचे ॥ ३२२५॥
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ENMSS@3226@1अवया दयते यत् तथैवायाप च ।
ENMSS@3226@2तदारधमं दानं मुनयः सयवादनः ॥ ३२२६॥
ENMSS@3227@1अवया न दातयं कय चलयाप वा ।
ENMSS@3227@2अवया कृतं हयाद् दातारं ना संशयः ॥ ३२२७॥
ENMSS@3228@1अवया यदहसदुकैबलः समुसशनमयूखमडलः ।
ENMSS@3228@2षाणीकृतमप तेन तणं िनजं वपुः पुनरनयजां चम्
॥ ३२२८॥
ENMSS@3229@1अवाताेऽप दुेन गुणाे दाेषाे न मयते ।
ENMSS@3229@2नह चपकसाैगयं पूितभृावहेलया ॥ ३२२९॥
ENMSS@3230@1अवानसहैत दाेषाः कतरा धने ।
ENMSS@3230@2धने सखकला या च साप दःुखैवधीयते ॥ ३२३०॥
ENMSS@3231@1अवाफुटतं ेम समीकत क ईरः ।
ENMSS@3231@2संधं न याित फुटतं लाालेपेन माैकम् ॥ ३२३१॥
ENMSS@3232@1अवतारा संखेया हरेः सविनधेजाः ।
ENMSS@3232@2यथा वदासनः कुयाः सरसः युः सहशः ॥ ३२३२॥
ENMSS@3233@1अवित िनखललाेकं यः पतेवाताा दहित दुरतराशं पावकाे
वेधनाैकम् ।
ENMSS@3233@2वतरित शवसाैयं हत संसारशुं वदधत शभबुा तं
बुधा धमम ॥ ३२३३॥
ENMSS@3234@1अवत वः सवततरगावल फुरित मयगताणनायका ।
ENMSS@3234@2समभलततपयाेधरा मरकतैकलतेव नभःयः ॥ ३२३४॥
ENMSS@3235@1अवजबालगवेषणाय कृताेमानां खलसैरभाणाम् ।
ENMSS@3235@2कवीवाजरिनझरयां संजायते यथमनाेरथवम् ॥ ३२३५॥
ENMSS@3236@1अवमुे पथ यः वतते वतयययजनं च िनःपृहः ।
ENMSS@3236@2स सेवतयः वहतैषणा गुः वयं तरंतारयतं मः परम्
॥ ३२३६॥
ENMSS@3237@1अवधानेन माैनेन काषायेण जटाजनैः ।
ENMSS@3237@2वासयवा ेारम् अवलपेद् यथा वृकः ॥ ३२३७॥
ENMSS@3238@1अवधारय धमेषु धानमवधानतः ।
ENMSS@3238@2िनभरानदकदाय गाेवदाय मनाेऽपय ॥ ३२३८॥
ENMSS@3239@1अवधाय कायगुतामभवन् न भयाय सातमसंतमसम् ।
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ENMSS@3239@2सतनाेः तनाै च दयताेपगमे तनुराेमराजपथवेपथवे ॥ ३२३९॥
ENMSS@3240@1अवधदनावधजीवाः सीद जीवत पथकजनजायाः ।
ENMSS@3240@2दलुवशैलाै तनाै पधेह पापाल ॥ ३२४०॥
ENMSS@3241@1अवधदवसः ाायं तनाेवरहय वा रवरयमुपैयतं सयाे
ममाप च जीवतम् ।
ENMSS@3241@2तदलमफलैराशाबधैः सीद नमाेऽत ते दय सहसा पाकाेपीडं
वडबय दाडमम् ॥ ३२४१॥
ENMSS@3242@1अवधदवसः साेऽयं नाागतः कमयत् णं वतर नयने पयैते
पुरः सख साहसम् ।
ENMSS@3242@2इयमयमहं ढवालाकरालतराेदसीं मलयजरसायैरै ः पतायभ
काैमुदम् ॥ ३२४२॥
ENMSS@3243@1अवधीरणां कृतवती भवती मय यकुकममहमा स ह मे ।
ENMSS@3243@2यद चातकाे न लभतेऽबु घनाद् वचनीयता भवित काबुमुचः ॥
३२४३॥
ENMSS@3244@1अवधीरय धनवकलं कु गाैरवमकृशसंपदः पुंसः ।
ENMSS@3244@2अाशं ह मुधे धनसै पिनमाणम् ॥ ३२४४॥
ENMSS@3245@1अवधूतणपाताः पात् संतयमानमनसाेऽप ।
ENMSS@3245@2िनभृतैयपपते दयतानुनयैमनवयः ॥ ३२४५॥
ENMSS@3246@1अवधूयारभनीता हरणैतयवृताम् ।
ENMSS@3246@2अयाेययाप जमः कं पुनः सहवासनाम् ॥ ३२४६॥
ENMSS@3247@1अवधेह णमेह ातभाव भावय गरं नः ।
ENMSS@3247@2चरमे चकात चेतस मूकवाेपमाे भावः ॥ ३२४७॥
ENMSS@3248@1अवधाै दवसावसानकाले भवनार वलाेचने दधाना ।
ENMSS@3248@2अवलाे समागतं तदा माम् अथ रामा वकसुखी बभूव ॥
३२४८॥
ENMSS@3249@1अवयं वाथवागयम् अकृयं नात कंचन ।
ENMSS@3249@2लाेके बुमताम ताां याेजयायहम् ॥ ३२४९॥
ENMSS@3250@1अवया ाणा गावाे याे बाला ातयः ।
ENMSS@3250@2येषां चाािन भुीत ये च युः शरणागताः ॥ ३२५०॥
ENMSS@3251@1अवयैरदपुादानाम् असायैदनासाम् ।
ENMSS@3251@2देहाेभः सबाेधं ते सख कामातरं मनः ॥ ३२५१॥
ENMSS@3252@1अवयाे ाणाे बालः ी तपवी च राेगभाक् ।
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ENMSS@3252@2येषां चाािन भुािन ये च युः शरणं गताः ॥ ३२५२॥
ENMSS@3253@1अवयाे ाणाे बालः ी तपवी च राेगभाक् ।
ENMSS@3253@2वहता यता तेषाम् अपराधे गरयस ॥ ३२५३॥
ENMSS@3254@1अवनतवदनेदुरछतीव यवधमधीरतया यदथताै ।
ENMSS@3254@2अहरत सतरामताेऽय चेतः फुटमभभूषयित यपैव ॥ ३२५४॥
ENMSS@3255@1अवनतशरसः याम शीं पथ वृषभा इव वषताडतााः ।
ENMSS@3255@2मम ह सदस गाैरवयय कुलजनदशनकातरं ह चः ॥
३२५५॥
ENMSS@3256@1अवनय वस िनमकुच- तयेन गाढमुपगूढवता ।
ENMSS@3256@2दयतेन तणचलशना- कलकंकणीरवमुदास वधूः ॥ ३२५६॥
ENMSS@3257@1अवनाै शनैः शनैवं िनदधास पदयं वय ।
ENMSS@3257@2लयं पयस न वदस भजस जलं बक तताेऽस सतः ॥
३२५७॥
ENMSS@3258@1अवतः कायमानच भचाेमाैखरशेखरः (?) ।
ENMSS@3258@2शयाे बाण संातकातवेवचाः कवः ॥ ३२५८॥
ENMSS@3259@1अवतनाथाेऽयमुदबावशालवातनुवृमयः ।
ENMSS@3259@2अाराेय चममुणतेजाव ेव याेखताे वभाित ॥ ३२५९॥
ENMSS@3260@1अवत ये जनकसमा मुनीरातवधं गणमनववृयः ।
ENMSS@3260@2वदेहवलतमदाकारयाे भवत ते मम गुरवाे भवातकाः ॥
३२६०॥
ENMSS@3261@1अवयं दवसं कुयाद् धमतः कामताेऽथतः ।
ENMSS@3261@2गते ह दवसे तंतदनूं तय जीवतम् ॥ ३२६१॥
ENMSS@3262@1अवयकाेपय वहतरापदां भवत वयाः वयमेव देहनः ।
ENMSS@3262@2अमषशूयेन जनय जतना न जातहादेन न वषादरः ॥
३२६२॥
ENMSS@3263@1अवमानहतं य दमया धनम् ।
ENMSS@3263@2ऊषरे िनफलं बीजं ममेव तत् ॥ ३२६३॥
ENMSS@3264@1अवमानारणमथतं दवुागधनववधतवालम् ।
ENMSS@3264@2सपुषाः काेपां ानाबुघटैः शमयत ॥ ३२६४॥
ENMSS@3265@1अवमानेन महतां हषाेधवयैः ।
ENMSS@3265@2तपांस यमायात यशांसीव सदनुयैः ॥ ३२६५॥
ENMSS@3266@1अवमुमपातमुयं त मं युध ।
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ENMSS@3266@2पतृपैतामहं माैलं तत् ुं सावतं मम् ॥ ३२६६॥
ENMSS@3267@1अवयः केवलकवयः कराः युः केवलं धीराः ।
ENMSS@3267@2वीराः पडतकवयतानवमता त केवलं गवयः ॥ ३२६७॥
ENMSS@3268@1अवयवेषु परपरबंबतेवतलिनमलकातषु तनाेः ।
ENMSS@3268@2अयमयं वभाग इित फुटं जगित िननुते चतराेऽप कः ॥
३२६८॥
ENMSS@3269@1अवलबतवणुपदः कषतजनचरतलगितः ।
ENMSS@3269@2पमयाेऽप पदाथः पततामेित गुणयाेगात् ॥ ३२६९॥
ENMSS@3270@1अवलेषु मूखेषु राैसाहसकेषु च ।
ENMSS@3270@2तथैवापेतधमेषु न मैीमाचरेद् बुधः ॥ ३२७०॥
ENMSS@3271@1अवलेपमनय वधयत बलाहकाः ।
ENMSS@3271@2कशयत त धमय माताेतूशीकराः ॥ ३२७१॥
ENMSS@3272@1अवलाेकनमप सखयित कुवलयदलचाचपलनयनायाः ।
ENMSS@3272@2कं पुनरलकचलुित- सरभसमालनं तयाः ॥ ३२७२॥
ENMSS@3273@1अवलाेकतमनुमाेदत- मालतमनाभरनुरागैः ।
ENMSS@3273@2अधवृदावनकुं मरकतपुं नमयामः ॥ ३२७३॥
ENMSS@3274@1अवलाे निततशखडमडलैनवनीरदैिनचुलतं नभतलम् ।
ENMSS@3274@2दवसेऽप वुलिनकुमवर वशित  वभवतंसतं रसात्
॥ ३२७४॥
ENMSS@3275@1अवलाे तनाै ववा गुाफलवभूषताै ।
ENMSS@3275@2िनःय राेदित ा कुताे याधकटबनी ॥ ३२७५॥
ENMSS@3276@1अवशेयचानां हतानमव या ।
ENMSS@3276@2दभुगाभरणायाे ानं भारः यां वना ॥ ३२७६॥
ENMSS@3277@1अवयं काेपातव सतनु िनवायित चरात् वशाेभामाढं
मुखमप
च ते हायित शचम् ।
ENMSS@3277@2भवाेीशूया मम त दवसा यात य इमे न तेषामावृः पुनरप
मनाे दयूत इित ॥ ३२७७॥
ENMSS@3278@1अवयं िनधनं सवैगतयमह मानवैः ।
ENMSS@3278@2अवयभावयथे वै संतापाे नेह वते ॥ ३२७८॥
ENMSS@3279@1अवयं पतराचारं पुः समनुवतते ।
ENMSS@3279@2नह केतकवृय भवयामलकफलम् ॥ ३२७९॥
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ENMSS@3280@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@3280@2अवयं ाणनां ाणा रतया यथाबलम् ॥ ३२८०॥
ENMSS@3281@1अवयं भावनं नाशं भाववाद् वयुपथतम् ।
ENMSS@3281@2अयमेव ह ते कालः पूवमासीदनागतः ॥ ३२८१॥
ENMSS@3282@1अवयं भावनाे भावा भवत महातमप ।
ENMSS@3282@2नवं नीलकठय महाहशयनं हरेः ॥ ३२८२॥
ENMSS@3283@1अवयंभावभावानां तीकाराे भवेद् यद ।
ENMSS@3283@2तदा दःुखैन बायते नलरामयुधराः ॥ ३२८३॥
ENMSS@3284@1अवयं याताररतरमुषवाप वषया वयाेगे काे भेदयजित न
जनाे यत् वममून् ।
ENMSS@3284@2जतः वातयादतलपरतापाय मनसः वयं या ेते
शमसखमनतं वदधित ॥ ३२८४॥
ENMSS@3285@1अवयं लभते कता फलं पापय कमणः ।
ENMSS@3285@2घाेरं पयागते काले मः पुपमवातवम् ॥ ३२८५॥
ENMSS@3286@1अवयकारणैः ाणान् धारययेव चातकः ।
ENMSS@3286@2ाथनाभभीताेऽप शादप न याचते ॥ ३२८६॥
ENMSS@3287@1अवयगवरैः ाणैमृयुकाले महानाम् ।
ENMSS@3287@2पराेपकारेत् कत् सयेत् तदमृतं मृतम् ॥ ३२८७॥
ENMSS@3288@1अवयिनपमहाफलाढाम् अदघसूां परणामकयाम् ।
ENMSS@3288@2कामं ययायासकरमुपेयान् न वेव जात यदाेषयुाम् ॥ ३२८८॥
ENMSS@3289@1अवयभयेवनवहहा यया दशा धावित वेधसः पृहा ।
ENMSS@3289@2तृणेन वायेव तयानुगयते जनय चेन भृशावशाना ॥ ३२८९॥
ENMSS@3290@1अवयमायात वशं वपताम् उपायसंदंशबलेन संपदः ।
ENMSS@3290@2भवयुदारं वधवत् याेजते फलं ह राां चदथसये
॥ ३२९०॥
ENMSS@3291@1अवयमयैतात विततयं वगाेचरे ।
ENMSS@3291@2चडरागत यत तं बुधः परवजयेत् ॥ ३२९१॥
ENMSS@3292@1अवयमेव भाेयं कमणां वयं फलम् ।
ENMSS@3292@2नाभुं ीयते कम कपकाेटशतैरप ॥ ३२९२॥
ENMSS@3293@1अवयमेव भाेयं कृतं कम शभाशभम् ।
ENMSS@3293@2कृतकमयाे नात कपकाेटशतैरप ॥ ३२९३॥
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ENMSS@3294@1अवयायकणैः ाणान् संधारयित ितरः ।
ENMSS@3294@2यााभभयाद् भीताे न दैवमप याचते ॥ ३२९४॥
ENMSS@3295@1अवसरपठतं सव सभाषतवं याित यत् कंचत् ।
ENMSS@3295@2चाषः याणसमये खरिननदाे मलाे भवित ॥ ३२९५॥
ENMSS@3296@1अवसरपठतं सव सभाषतवं यायसूमप ।
ENMSS@3296@2ध कदशनमप िनतरां भाेुः संपते वादु ॥ ३२९६॥
ENMSS@3297@1अवसरपठता वाणी गुणगणरहताप शाेभते पुंसाम् ।
ENMSS@3297@2रितसमये रमणीनां भूषणहािनत भूषणं भवित ॥ ३२९७॥
ENMSS@3298@1अवसरमधगय तं हरयाे दयमयकृताेलवपाः ।
ENMSS@3298@2अविनषु पदमनातदानीं यदधत वमसंपदाेऽनास ॥ ३२९८॥
ENMSS@3299@1अवसतं हसतं सतं मुदा वलसतं सतं रभासतम् ।
ENMSS@3299@2न समदाः मदा हतसंमदाः पुरहतं वहतं न समीहतम् ॥
३२९९॥
ENMSS@3300@1अवकददानय सवे कालाः कितताः ।
ENMSS@3300@2यसने वतमानय शाेछावतय च ॥ ३३००॥
ENMSS@3301@1अवकदभयाद् राजा जागरकृतमम् ।
ENMSS@3301@2दवासं सदा हयान् िनायाकुलसैिनकम् ॥ ३३०१॥
ENMSS@3302@1अवथा पूयते राजन् न शररं शररणाम् ।
ENMSS@3302@2तदा वनचराे राम इदानीं नृपतां गतः ॥ ३३०२॥
ENMSS@3303@1अवाकरन् वयाेवृातं लाजैः पाैरयाेषतः ।
ENMSS@3303@2पृषतैमदराेतूैः ीराेमय इवायुतम् ॥ ३३०३॥
ENMSS@3304@1अवारातमयधे कबषी नरकं पतेत् ।
ENMSS@3304@2यः ं वतथं ूयात् पृः सन् धमिनये ॥ ३३०४॥
ENMSS@3305@1अवायवादां बन् वदयत तवाहताः ।
ENMSS@3305@2िनदततव सामय तताे दःुखतरं नु कम् ॥ ३३०५॥
ENMSS@3306@1अवाप सापपतां स भूपितजतेयाणां धुर किततथितः ।
ENMSS@3306@2असंवरे शबरवैरवमे मेण त फुटतामुपेयुष ॥ ३३०६॥
ENMSS@3307@1अवापुतापमयथ शफयः पवलाेदके ।
ENMSS@3307@2पुेादसेन ममवेन यथा गृही ॥ ३३०७॥
ENMSS@3308@1अवाः ागयं परणतचः शैलतनये कलाे नैवायं वलसित
शशाय वपुष ।
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ENMSS@3308@2अमुयेयं मये वगलदमृतयदशशरे रिताता शेते रजिनरमणी
गाढमुरस ॥ ३३०८॥
ENMSS@3309@1अवाैाघणा परचयमुदवटभुवाम् असाै भाित
यामुितभदकैमेखलभुवः ।
ENMSS@3309@2अगययाकाषीद् वचनमित काेपाददुधना गृहीतः केशेषु सभमव
वयितधरः ॥ ३३०९॥
ENMSS@3310@1अवायते वा कमयवया चैकपामप वते यः ।
ENMSS@3310@2याधकारः कल चेतसाेऽप जेतरै तदयवायम् ॥ ३३१०॥
ENMSS@3311@1अवायान् कामयवाथान् नानवायान् कदाचन ।
ENMSS@3311@2युपाननुभवन् मा शचवमनागतान् ॥ ३३११॥
ENMSS@3312@1अवामभागेन यदा वलवा ा पृकडूितमपाकराेित ।
ENMSS@3312@2तदि तैव कृतातगेहे राेगाभभूताे िनयतं याित ॥ ३३१२॥
ENMSS@3313@1अवालकाणमृदा पूरते गतशाेधनम् ।
ENMSS@3313@2काेदडाधमते खाते जलसे वपेम् ।
ENMSS@3313@3कदलीरणाै राेयाै मूले दवा त गाेमयम् ॥ ३३१३॥
ENMSS@3314@1अवाहता वनयत सवकममा अप ।
ENMSS@3314@2कृशा याधपरताा जायतेऽयतवाहनात् ॥ ३३१४॥
ENMSS@3315@1अवकारणमप सनम् अिनशमनायः बाधतेऽयथम् ।
ENMSS@3315@2कमलया कमह कृतं हमय यां सदा दहित ॥ ३३१५॥
ENMSS@3316@1अवकृतकृतभाैमरवा सथानथा सचेता वामे ।
ENMSS@3316@2याास माा दगुा दगुाण तारयित ॥ ३३१६॥
ENMSS@3317@1अवयां चैव समाताः समं हरत जालं मम पणाे मी ।
ENMSS@3317@2ववादमेयत परपरं यदा समागमयत च मशं तदा ॥
३३१७॥
ENMSS@3318@1अवेयं लवणं पमं दध ीरं मधु तैलं घृतं च ।
ENMSS@3318@2ितला मांसं मूलफलािन शाकं रं वासः सवगधा गुड ॥
३३१८॥
ENMSS@3319@1अवहयायतलेन हेतना समेतभयमूित िततः ।
ENMSS@3319@2तवैव नायय जगस यते ववेषाभरणय कातता ॥
३३१९॥
ENMSS@3320@1अवचारयताे युकथनं तषखडनम् ।
ENMSS@3320@2नीचेषूपकृतं राजन् बालकावव मूितम् ॥ ३३२०॥
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ENMSS@3321@1अवचारेण यत् कम कृतं तमकृतनम् ।
ENMSS@3321@2स सीताहरणाद् अतीता रावणयः ॥ ३३२१॥
ENMSS@3322@1अवजय य अाानम् अमायान् वजगीषते ।
ENMSS@3322@2अमान् वाजतामायः साेऽवशः परहीयते ॥ ३३२२॥
ENMSS@3323@1अवातबधय वचाे वाचपतेरप ।
ENMSS@3323@2जयफलतामेव नयह इवेहतम् ॥ ३३२३॥
ENMSS@3324@1अवातयुेन धषता मम वाससा ।
ENMSS@3324@2संवृता शरदेण चलेखेव शाेभते ॥ ३३२४॥
ENMSS@3325@1अवातवशेषय सवतेजाेऽपहारणः ।
ENMSS@3325@2वामनाे िनववेकय तमस कमतरम् ॥ ३३२५॥
ENMSS@3326@1अवातय वानं वातय च िनयः ।
ENMSS@3326@2अारः कमणां शद् अारधयातदशनम् ॥ ३३२६॥
ENMSS@3327@1अवातय वानं वातय विनयः ।
ENMSS@3327@2अथैधय संदेहछेदनं शेषदशनम् ॥ ३३२७॥
ENMSS@3328@1अवातावसेन दूषता मम वाससा ।
ENMSS@3328@2छादता शरदेण चलेखेव यते ॥ ३३२८॥
ENMSS@3329@1अवाते परे तवे शााधीितत िनफला ।
ENMSS@3329@2वातेऽप परे तवे शााधीितत िनफला ॥ ३३२९॥
ENMSS@3330@1अवाताे धृतः खः शभसंपनाशकः ।
ENMSS@3330@2वातः सकलैयदायकाे भवित भाेः ।
ENMSS@3330@3तात् तेषां गुणान् वये यथाें मुिनपुंगवैः ॥ ३३३०॥
ENMSS@3331@1अवानाद् रााे भवित मितहीनः परजनततताधायाद् भवित
न
समीपे बुधजनः ।
ENMSS@3331@2बुधैये राये भवित ह न नीितगुणवती नायां नीताै
सनृपमवशं नयित कुलम् ॥ ३३३१॥
ENMSS@3332@1अवाय फलं याे ह कम वेवानुधावित ।
ENMSS@3332@2स शाेचेत् फलवेलायां यथा कंशकसेचकः ॥ ३३३२॥
ENMSS@3333@1अवायायसामय वसामय दशयेत् ।
ENMSS@3333@2उपहासमवााेित तथैवायमहाचलः ॥ ३३३३॥
ENMSS@3334@1अवतथमनाेरथपथ- थनेषु गुणगरमगीतीः ।
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ENMSS@3334@2सरतसशः स भवान् अभलषणीयः तीर न कय ॥
३३३४॥
ENMSS@3335@1अवतृतया तथाप मे दयं िनणयमेव धावित ।
ENMSS@3335@2अवसाययतं माः सखं न वधेयेषु वशेषसंपदः ॥ ३३३५॥
ENMSS@3336@1अवदधः पितः ीणां ाैढाणां नायकाे गुणी ।
ENMSS@3336@2गुणनां यागनां ताेकाे वभवेित दःुखकृत् ॥ ३३३६॥
ENMSS@3337@1अवदधः मकठनाे दलुभयाेषुवा जडाे वः ।
ENMSS@3337@2अपमृयुपातः कामयाजेन मे रााै ॥ ३३३७॥
ENMSS@3338@1अवदतगुणातराणां नाे दाेषः ादेशवासानाम् ।
ENMSS@3338@2वाधीनकुु मा अप यदधित बमितं नीले ॥ ३३३८॥
ENMSS@3339@1अवदतगुणाप सकव- भणितः कणेषु वमित मधुधाराम् ।
ENMSS@3339@2अनधगतपरमलाप ह हरित शं मालतीमाला ॥ ३३३९॥
ENMSS@3340@1अवदतपरमानदाे वदित जनाे वषयमेव रमणीयम् ।
ENMSS@3340@2ितलतैलमेव मं येन न ं घृतं ाप ॥ ३३४०॥
ENMSS@3341@1अवदतपरवेदनाे मनाेभूवमयमेवमन एव िनयम् ।
ENMSS@3341@2यद पुनरभवयदय चां न खल तदा यथययदयदेहम्
॥ ३३४१॥
ENMSS@3342@1अवदतशषसवशेषा वाणी िनःसरित वताे येषाम् ।
ENMSS@3342@2गुदवदनववरभेदाे रदनैरनुमीयते तेषाम् ॥ ३३४२॥
ENMSS@3343@1अवदतसखदःुखं िनगुणं वत कंचडमितरह कन् माे
इयाचचे ।
ENMSS@3343@2मम त मतमनेरतायघूणन् मदकलमदराीनीवमाेाे ह
माेः ॥ ३३४३॥
ENMSS@3344@1अवदवानः शं परय न समुसकः ।
ENMSS@3344@2गछभमुखाे वाै नाशं याित पतवत् ॥ ३३४४॥
ENMSS@3345@1अवं जीवनं शूयं दूया चेदबाधवा ।
ENMSS@3345@2पुहीनं गृहं शूयं सवशूया दरता ॥ ३३४५॥
ENMSS@3346@1अवः पुषः शाेयः शाेयं मथुनमजम् ।
ENMSS@3346@2िनराहाराः जाः शाेयाः शाेयं रा मराजकम् ॥ ३३४६॥
ENMSS@3347@1अवाकामकमादपाशबधं वमाेचतम् ।
ENMSS@3347@2कः श याद् वनाानं कपकाेटशतैरप ॥ ३३४७॥
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ENMSS@3348@1अवानाशनी वा भावना भवनाशनी ।
ENMSS@3348@2दारनाशनं दानं शीलं दगुितनाशनम् ॥ ३३४८॥
ENMSS@3349@1अवाबीजववंसाद् अयमाषेण चषा ।
ENMSS@3349@2कालाै भूतभवयताै वतमानमवीवशत् ॥ ३३४९॥
ENMSS@3350@1अवांैव वां ाणाे दैवतं महत् ।
ENMSS@3350@2णीताणीत यथादैवतं महत् ॥ ३३५०॥
ENMSS@3351@1अवांसमलं लाेके वांसमप वा पुनः ।
ENMSS@3351@2मदा ुपथं नेतं कामाेधवशानुगम् ॥ ३३५१॥
ENMSS@3352@1अवानप भूपालाे वावृाेपसेवया ।
ENMSS@3352@2परां यमवााेितजलासतयथा ॥ ३३५२॥
ENMSS@3353@1अवधेये जने पुंसां काेपः कमुपजायते ।
ENMSS@3353@2वधेयेऽप च कः काेपतवेशतजीवते ॥ ३३५३॥
ENMSS@3354@1अवधेयाे भृयजनः शठािन मायदायकः वामी ।
ENMSS@3354@2वनयरहता च भाया मतकशूलािन चवार ॥ ३३५४॥
ENMSS@3355@1अवनयभुवामानानां शमाय भवप कृितकुटलाायासः
खलवववृये ।
ENMSS@3355@2फणभयभृतामतूछेदमतमसामसाै वषधरफणारालाेकाे
भयं त भृशायते ॥ ३३५५॥
ENMSS@3356@1अवनयरतमादराते वशमवशं ह नयत वषः ।
ENMSS@3356@2ुतवनयिनधं समाततनुरप नैित पराभवं चत् ॥ ३३५६॥
ENMSS@3357@1अवनाश त त येन सवमदं ततम् ।
ENMSS@3357@2वनाशमयययाय न कत् कतमहित ॥ ३३५७॥
ENMSS@3358@1अवनाशनमायम् अकराेत् सातवाहनः ।
ENMSS@3358@2वशजाितभः काेशं रैरव सभाषतैः ॥ ३३५८॥
ENMSS@3359@1अवनीतः सताे जातः कथं न दहनाकः ।
ENMSS@3359@2वनीतत सताे जातः कथं न पुषाेमः ॥ ३३५९॥
ENMSS@3360@1अवनीतय या वा सा चरं नैव ितित ।
ENMSS@3360@2मक टय गले बा मणीनां मालका यथा ॥ ३३६०॥
ENMSS@3361@1अवनीताे भृयजनाे नृपितरदाता शठािन माण ।
ENMSS@3361@2अवनयवती च भाया मतकशूलािन चवार ॥ ३३६१॥
ENMSS@3362@1अवभावतेषुवषयः थमं मदनाेऽप नूनमभवत् तमसा ।
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ENMSS@3362@2उदते दशः कटययमुना यदधमधा धनुराचकृषे ॥ ३३६२॥
ENMSS@3363@1अवभायतारकमहम- ुितबबमतमतभानु नभः ।
ENMSS@3363@2अवसतापमतममभाद् अपदाेषतैव वगुणय गुणः ॥ ३३६३॥
ENMSS@3364@1अवमालाेकनदभुगाण यवतनमडलािन ।
ENMSS@3364@2अािन रे पामरकामनीनाम् अपुयताय कमातािन ॥ ३३६४॥
ENMSS@3365@1अवमृयमेतदभलयित स षतां वधेन वषयाभरितम् ।
ENMSS@3365@2भववीतये नह तथा स वधः  शरासनं  च वमुपथः ॥
३३६५॥
ENMSS@3366@1अवरतं परकायकृतां सतां मधुरमाितशयेन वचाेऽमृतम् ।
ENMSS@3366@2अप च मानसमबुिनधयशाे वमलशारदचदरचका ॥ ३३६६॥
ENMSS@3367@1अवरतकुसमावचायखेदान् िनहतभुजालतयैकयाेपकठम् ।
ENMSS@3367@2वपुलतरिनरतरावल- तनपहतयवसा ललबे ॥ ३३६७॥
ENMSS@3368@1अवरततणीसहमय- थितवगलपुषता इवैते ।
ENMSS@3368@2ितपदमितकातराः तीशाः परकलयत भयं समतताेऽप ॥
३३६८॥
ENMSS@3369@1अवरतमममुतृ- धरातलं सताेसदनम् ।
ENMSS@3369@2जगदानदवधायनम् उपैम शरणं भुं शेषम् ॥ ३३६९॥
ENMSS@3370@1अवरतमधुपानागारमददराणाम् अभसरणिनकुं राजहंसीकुलय
।
ENMSS@3370@2वततबशालं स पालयाया वतरित रितमणाेरेष ललातडागः
॥ ३३७०॥
ENMSS@3371@1अवरतमदमः वेछयाेालयया वकचकमलकाताेानपाणयेन
।
ENMSS@3371@2परकलत इवायः कामबाणाितथयः सललमव वतीण बालललासखानाम्
॥ ३३७१॥
ENMSS@3372@1अवरतरतललायासजातमाणाम् उपशममुपयातं िनःसहेऽे ऽनानाम्
।
ENMSS@3372@2पुनषस ववैमातरावचूय वलयित मदनां मालतीनां
रजाेभः ॥ ३३७२॥
ENMSS@3373@1अवरतवतकपाेतीम् अपतरसमावृणाेित घनवलनः ।
ENMSS@3373@2नवलितकामितकातर- तरलतमदरयीं मुदरः ॥ ३३७३॥
ENMSS@3374@1अवरताबुजसंगितसंगलद्- बहलकेसरसंवलतेव या ।
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ENMSS@3374@2ललतवतवधानसखाेसत्- तनुहा तनुराभुवाेऽवतात् ॥ ३३७४॥
ENMSS@3375@1अवरलकमलवकासः सकलालमद काेकलानदः ।
ENMSS@3375@2रयाेऽयमेित संित लाेकाेकठाकरः कालः ॥ ३३७५॥
ENMSS@3376@1अवरलकरवालकपनैकुटतजनगजनैमुः ।
ENMSS@3376@2दशे तव वैरणां मदः स गतः ाप तवेणे णात् ॥ ३३७६॥
ENMSS@3377@1अवरलधारािनकरं जलदैजलमुसृजरितमाम् ।
ENMSS@3377@2मािनवधूदयेयः कालयमशेषताे मृम् ॥ ३३७७॥
ENMSS@3378@1अवरलपतापाेपीडसकपाेलया वचनवषयः संदेशाेऽयतया
वहताे न ते ।
ENMSS@3378@2मनस कमप यायया त णं तव कातया पथक िनहता
ः
कं नवे कणाु रे ॥ ३३७८॥
ENMSS@3379@1अवरलपरागसैकत- मकरदतरणीमनुवनातम् ।
ENMSS@3379@2पकयुवितजानुदीं गाहते मधुपयाेषततृषताः ॥ ३३७९॥
ENMSS@3380@1अवरलपरवाहैरुणः सारणीनां रदहनशखाेणासपूरै
तयाः ।
ENMSS@3380@2सभग बत कृशााः पधयायाेयमेभः यत इव पुराे भूः
पला पांसला च ॥ ३३८०॥
ENMSS@3381@1अवरलपुलकः सह जयाः ितपदमेकतरः तनतयाः ।
ENMSS@3381@2घटतवघटतः यय वस्- तटमुव कदकुवमं बभार ॥
३३८१॥
ENMSS@3382@1अवरलफलनीवनसूनः कुसमतकुदसगधगधवाहः ।
ENMSS@3382@2गुणमसमयजं चराय लेभे वरलतषारकणतषारकालः ॥ ३३८२॥
ENMSS@3383@1अवरलमदजलिनवहं मरकुलानीकसेवतकपाेलम् ।
ENMSS@3383@2अभमतफलदातारं कामेशं गणपितं वदे ॥ ३३८३॥
ENMSS@3384@1अवरलमदधाराधाैतकुः शरयः फणवरवृतगाः
ससायादवः ।
ENMSS@3384@2िभुवनजनववातववंसदाे वतरत गजवः संततं
मलं वः ॥ ३३८४॥
ENMSS@3385@1अवरलमव दाा पाैडरकेण नः पत इव च दुधाेतसा
िनभरेण ।
ENMSS@3385@2कवलत इव कृषा फारतेन सभममृतमेघेनेव
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साेण सः ॥ ३३८५॥
ENMSS@3386@1अवरलवगलदजल- कपाेलपालिनलनमधुपकुलः ।
ENMSS@3386@2उनवमु- ेणरव पमुखाे जयित ॥ ३३८६॥
ENMSS@3387@1अवरलवलाेलजलदः कुटजाजुननीपसरभवनवातः ।
ENMSS@3387@2अयमायातः कालाे हत मृताः पथकगेहयः ॥ ३३८७॥
ENMSS@3388@1अवं सखथं याे दःुखमागे िनयाेजयेत् ।
ENMSS@3388@2जजातरे दःुखी स नरः यादसंशयम् ॥ ३३८८॥
ENMSS@3389@1अवलब सवृं च उदरं चाितपूजतम् ।
ENMSS@3389@2नाितदघ समं पृं कंच वनतं शभम् ॥ ३३८९॥
ENMSS@3390@1अवलबे कृयसाै माकैरायते यशः ।
ENMSS@3390@2वलबे कमबायं वयायावायते धनम् ॥ ३३९०॥
ENMSS@3391@1अववाविततधाै तनावाढाववाताै ।
ENMSS@3391@2ववावानतावेव दरावव गहताै ॥ ३३९१॥
ENMSS@3392@1अववेकमितनृपितमी गुणवस वतीवः ।
ENMSS@3392@2य खला बलात कथं सनावसरः ॥ ३३९२॥
ENMSS@3393@1अववेकवृथामाववाथ यलाेभावव संतानुरागम् ।
ENMSS@3393@2वजगीषुमवानयमादाववसादं वशखाै विनयततम् ॥ ३३९३॥
ENMSS@3394@1अववेक कुचंं हत नाम जगयम् ।
ENMSS@3394@2ुितणयनाेरणाेरयुं जनमारणम् ॥ ३३९४॥
ENMSS@3395@1अववेकिन भूपाले नयत गुणनां गुणाः ।
ENMSS@3395@2वासरसके काते यथा सायाः तनाेितः ॥ ३३९५॥
ENMSS@3396@1अववेकिन भूपे यः कराेयाशां समृये ।
ENMSS@3396@2यायायहमनेनेित कराेयाशां स मृये ॥ ३३९६॥
ENMSS@3397@1अववेकाे ह सवेषाम् अापदां परमं पदम् ।
ENMSS@3397@2ववेकरहताे लाेके पशरेव न संशयः ॥ ३३९७॥
ENMSS@3398@1अवशदचलं नेातावलाेकनमफुटं चकतचकता वाचः पशः
चनसंकुले ।
ENMSS@3398@2इित तव मया ेमारे य एव िनरताः कठनमनसाे ा
भावात
एव वरयतः ॥ ३३९८॥
ENMSS@3399@1अवशीणकातपाे नयदशे समुख संभृतेहे ।
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ENMSS@3399@2मेहदपकलके कथमुपयातास िनवाणम् ॥ ३३९९॥
ENMSS@3400@1अवशकुलाेपा देहापणजीवका शठाचरणा ।
ENMSS@3400@2ाहं पाजीवा  भवतः ाघनीयजगुणाः ॥ ३४००॥
ENMSS@3401@1अवाताे वाताे दहन इव साेयं जनयित सं सातयाद्
दलयित
कुलानप जलम् ।
ENMSS@3401@2सूते कृयेषु यवसितरिनयूढसढा फलावािं लाेके
ितकलमसंभायवभवाम् ॥ ३४०१॥
ENMSS@3402@1अवामं वहेद् भारं शीताेणं च न वदित ।
ENMSS@3402@2ससंताेषतथा िनयं ीण शेत गदभात् ॥ ३४०२॥
ENMSS@3403@1अवाममपाथेयम् अनालमदेशकम् ।
ENMSS@3403@2तमःकातारमवानं कथमेकाे गमयस ॥ ३४०३॥
ENMSS@3404@1अवसन् धूतधुरंधराेऽप नरः पुरंीपुरताेऽध एव ।
ENMSS@3404@2अशेषशाकुशलाेऽप काकः तायते कं न पकानाभः ॥
३४०४॥
ENMSS@3405@1अवता यः सवा अधमाेममयमाः ।
ENMSS@3405@2यः कद् वसेत् तासां पाापैः स दते ॥ ३४०५॥
ENMSS@3406@1अवासं सदा ितेत् संधना वहेण च ।
ENMSS@3406@2ैधीभावं समाय पापे शाै बलयस ॥ ३४०६॥
ENMSS@3407@1अवासवधानाय महापातकहेतवे ।
ENMSS@3407@2पतापुवराेधाय हरयाय नमाेऽत ते ॥ ३४०७॥
ENMSS@3408@1अवषं वषमयावं वषमुयते ।
ENMSS@3408@2वषं हत कलैकं च वं पुपाैकम् ॥ ३४०८॥
ENMSS@3409@1अवसंवादकाे दः कृताे मितमानृजुः ।
ENMSS@3409@2अप संीणकाेशाेऽप लभते परवारणम् ॥ ३४०९॥
ENMSS@3410@1अवसंवादनं दानं समययायितमः ।
ENMSS@3410@2अावतयत भूतािन सयणहता च वाक् ॥ ३४१०॥
ENMSS@3411@1अवसृाेऽप सन् ाः सवेण च समं जेत् ।
ENMSS@3411@2वशेदयनातवयदा भुराया ॥ ३४११॥
ENMSS@3412@1अवृताेपकारः यान् न कुवीत कृतताम् ।
ENMSS@3412@2हवाेपकारणं वाे नाडजमधुतः ॥ ३४१२॥
ENMSS@3413@1अवीराेऽप चमूवीरसाहायेन षाे जयेत् ।
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ENMSS@3413@2चमूसाहायशूयानां जयीयाकुलायते ॥ ३४१३॥
ENMSS@3414@1अवृं वनयाे हत हयनथ परामः ।
ENMSS@3414@2हत िनतय्ं मा ाेधम् अाचाराे हयलणम् ॥ ३४१४॥
ENMSS@3415@1अवृकं यजेद् देशं वृं साेपवां यजेत् ।
ENMSS@3415@2यजेन् मायावनं मं धनं ाणहरं यजेत् ॥ ३४१५॥
ENMSS@3416@1अवृकं भुं भृया अपुपं मरातम् ।
ENMSS@3416@2अजलं च सराे हंसा मुयप चराेषतम् ॥ ३४१६॥
ENMSS@3417@1अवृभयमयानां मयानां मरणाद् भयम् ।
ENMSS@3417@2उमानां त मयानाम् अवमानात् परं भयम् ॥ ३४१७॥
ENMSS@3418@1अवृयाधशाेकातान् अनुवतेत शतः ।
ENMSS@3418@2अावसततं पयेद् अप कटपपीलकाः ॥ ३४१८॥
ENMSS@3419@1अवेय वाानं वगुणमपरािनछित तथा फलयेताे चेद् वलपित
न सतीह गुणनः ।
ENMSS@3419@2िनमाु शुं वा परभवतमुछित तताेऽयहाे नीचे रया
सगुणवजगीषा वधकृता ॥ ३४१९॥
ENMSS@3420@1अवेमयापाराकलनमतरपशमचराद्
अनुीलतकरघटनायासमसकृत् ।
ENMSS@3420@2वषीदपाालवपदपनयैकणयनः पटानां िनमाणं
पतगपितकेताेरवत नः ॥ ३४२०॥
ENMSS@3421@1अवैित तवं सदसवलणं वना वशेषं वपरतराेचनः ।
ENMSS@3421@2यछया मवदतचेतनाे जनाे जनानां वचनात् पराुखः ॥
३४२१॥
ENMSS@3422@1अवैत शााण नराे वशेषतः कराेत चाण तपांस भावतः ।
ENMSS@3422@2अतवसंसमनातथाप नाे वमुसाैयं गतबाधमते ॥ ३४२२॥
ENMSS@3423@1अवैम चैनामनघेित कं त लाेकापवादाे बलवान् मताे मे ।
ENMSS@3423@2छाया ह भूमेः शशनाे मलवे- नाराेपता शमतः जाभः ॥
३४२३॥
ENMSS@3424@1अवैम ते सारमतः खल वां काये गुयासमं िनयाेये ।
ENMSS@3424@2यादयते भूधरतामवेय कृणेन देहाेहनाय शेषः ॥ ३४२४॥
ENMSS@3425@1अवैम पूतमाानं येनैव जाेमाः ।
ENMSS@3425@2मू गापातेन धाैतपादासा च वः ॥ ३४२५॥
ENMSS@3426@1अवैम साैभायमदेन वतं तव यं यतरावलाेकनः ।
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ENMSS@3426@2कराेित लयं चरमय चषाे न वमाीयमरालपणः
॥ ३४२६॥
ENMSS@3427@1अवैम हंसावलयाे वलावकातकतेपलाः पुलाकाः ।
ENMSS@3427@2उय युं पितताः वती- वेशतपूरं परतः वते ॥ ३४२७॥
ENMSS@3428@1अवैणवाे हताे वाे हतं ामदणम् ।
ENMSS@3428@2अयं हतं ेम् अनाचारं कुलं हतम् ॥ ३४२८॥
ENMSS@3429@1अयमरमुपाय बभूव कत् वं लधवणमवगय
कृताथमानी ।
ENMSS@3429@2सभललतफुरणादमद- नदाेथया जडतयैव वयं
कृताथाः ॥ ३४२९॥
ENMSS@3430@1अयादिन भूतािन यमयािन भारत ।
ENMSS@3430@2अयिनधनायेव त का परदेवना ॥ ३४३०॥
ENMSS@3431@1अययवताेऽप धिननः वजनसहं भवेत् पदथय ।
ENMSS@3431@2धनय ह सततं बधुरप मुखं न दशयित ॥ ३४३१॥
ENMSS@3432@1अयये ययमायाित यये याित सवतरम् ।
ENMSS@3432@2अपुवः काेऽप भाडारतव भारित यते ॥ ३४३२॥
ENMSS@3433@1अयवसायनमलसं दैवपरं सहसा परहीणम् ।
ENMSS@3433@2मदेव ह वृपितं नेछयवगूहतं लीः ॥ ३४३३॥
ENMSS@3434@1अयवथतचय सादाेऽप भयंकरः ।
ENMSS@3434@2यवथतसाा कुपताेऽयभयंकरः ॥ ३४३४॥
ENMSS@3435@1अयवथतवृानाम् अभुितचषाम् ।
ENMSS@3435@2अधमाजतभाेगानाम् अाशीरयहताेचता ॥ ३४३५॥
ENMSS@3436@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@3436@2अयवथाै ह येते युे जयपराजयाै ॥ ३४३६॥
ENMSS@3437@1अयाकरणमधीतं भाेया तरणीतरणम् ।
ENMSS@3437@2भेषजमपयसहतं यमदमकृतं वरं न कृतम् ॥ ३४३७॥
ENMSS@3438@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@3438@2अयाेपाे भवययाः कायसेह लणम् ॥ ३४३८॥
ENMSS@3439@1अयायेयां वतरित परां ीितमतिनमा कठे ला हरित िनतरां
यातरवातजालम् ।
ENMSS@3439@2तां ााैरप बमतां माधुरमुरतीं कृणेयायां कथय
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रसने यस वं रसा ॥ ३४३९॥
ENMSS@3440@1अयाजसदरमनुरममेयम् अाकृतं परममलमपम् ।
ENMSS@3440@2संदशयेदप सकृवती दयाा ा केन तदहं त
वलाेचनेन ॥ ३४४०॥
ENMSS@3441@1अयाजसदरं तां वानेन ललतेन याेजयता ।
ENMSS@3441@2परकपताे वधाा बाणः कामय वषदधः ॥ ३४४१॥
ENMSS@3442@1अयात् स वाे यय िनसगवः पृशयधयरचापललाम् ।
ENMSS@3442@2जटापनाेरगराजर- मरचलढाेभयकाेटरदःु ॥ ३४४२॥
ENMSS@3443@1अयात् वलाेकचूडामणपटलशखाेणशाेणीकृताः ाेणीभारं
वनेतं जठरजुष जगाधवे देवक वः ।
ENMSS@3443@2राामुामदाेणां रणशरस रणककसछेदभीमाः शाणां
खणकाराः ितहितगुरवाे य तेदाेहदाेऽभूत् ॥ ३४४३॥
ENMSS@3444@1अयाद् वाे वसारफुरदुनखरूरचमा-
ाेेारवःथलगलदसृगासारकामीरगाैरः ।
ENMSS@3444@2फूजकेशराथतजलधरेणनीलामायः सूयाचावतंसाे
नरहररसमाबारललः ॥ ३४४४॥
ENMSS@3445@1अयाद् वाे वलतापातवचलगूाेलहेलाेुख-
ायरकपतानुकरणाे नृयन् गणामणीः ।
ENMSS@3445@2ययाेडतशडपुकरमाकृसृं
मुताराचमुदशीकरपृषलामवाययित ॥ ३४४५॥
ENMSS@3446@1अयाद् वाे वामनाे यय काैतभितबबता ।
ENMSS@3446@2काैतकालाेकनी जाता जाठरव जगयी ॥ ३४४६॥
ENMSS@3447@1अयाधगामनुकूलतरं कलं वेम सवभवं िनशता च
वा ।
ENMSS@3447@2ायं कुलं चरमकालगितः समथाे मातः कटापरणामवभूतयते
॥ ३४४७॥
ENMSS@3448@1अयाधजं कटकं शीषराेगं पापानुबधं पषं तीणमुम् ।
ENMSS@3448@2सतां पेयं य पबयसताे मयुं महाराज पब शाय ॥ ३४४८॥
ENMSS@3449@1अयाधना शररेण मनसा च िनराधना ।
ENMSS@3449@2पूरयथनामाशां वं जीव शरदां शतम् ॥ ३४४९॥
ENMSS@3450@1अयापरेषु यापारं याे नरः कतमछित ।
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ENMSS@3450@2स एव िनधनं याित कलाेपटव वानरः ॥ ३४५०॥
ENMSS@3451@1अयापाररता वसतसमये ीे यवाययाः साः मृष पवलास
नवे कूपाेदकेषणः ।
ENMSS@3451@2काेणरताः शरधभुजाे हेमतिनालसाः
वैदाेषैरपचीयमानवपुषाे नयत ते शवः ॥ ३४५१॥
ENMSS@3452@1अयाहित न शा गाैवना दडेन रतम् ।
ENMSS@3452@2इित येित मुधाेऽप ववः कमु राजकम् ॥ ३४५२॥
ENMSS@3453@1अयातं याता ेय अाः सयं वदेद् यातं ततीयम् ।
ENMSS@3453@2यं वदेद् यातं तृतीयं धय वदेद् यातं
ततथम् ॥ ३४५३॥
ENMSS@3454@1अयुपवभावानां नारणमव सांतम् ।
ENMSS@3454@2सीकाराचायकं कतम् अयं ााे हमागमः ॥ ३४५४॥
ENMSS@3455@1अयुपे ाेतर वृवमनथकं पुंसाम् ।
ENMSS@3455@2नेवहीने भतर लावयमनथकं ीणाम् ॥ ३४५५॥
ENMSS@3456@1अतयाप ते धमः काय एवातरातरा ।
ENMSS@3456@2मेधीभूताेऽप ह ायन् घासासं कराेित गाैः ॥ ३४५६॥
ENMSS@3457@1अशः सततं साधुः कुपा च पितता ।
ENMSS@3457@2याधताे देवभ िनधना चारणः ॥ ३४५७॥
ENMSS@3458@1अशतकरः साधुः कुपा चेत् पितता ।
ENMSS@3458@2राेगी च देवताभाे वृा वेया तपवनी ॥ ३४५८॥
ENMSS@3459@1अशत भवेत् साधुचार व िनधनः ।
ENMSS@3459@2याधताे देवभ वृा नार पितता ॥ ३४५९॥
ENMSS@3460@1अशाः शमाीयां ाघते ये च दजुनाः ।
ENMSS@3460@2ते भवयुपहासाय महतामेव संिनधाै ॥ ३४६०॥
ENMSS@3461@1अशे राैतातैयं तीपापेषु धीरता ।
ENMSS@3461@2छधीवाच पायं नीचानां शाैयमीशम् ॥ ३४६१॥
ENMSS@3462@1अशैबलनः शाेः कतयं पलायनम् ।
ENMSS@3462@2संतयाेऽथवा दगुाे नाया तेषां गितभवेत् ॥ ३४६२॥
ENMSS@3463@1अशाे यः ातं सततमपकारयप जने वधे साेऽवयं भुजग
इव दं ावरहतः ।
ENMSS@3463@2भुः सयां शाै मत इह यात् सचरतः स तेजवी
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लाेकतयवजगीषुवजयते ॥ ३४६३॥
ENMSS@3464@1अश वन् साेढमधीरलाेचनः सहरमेरव यय दशनम् ।
ENMSS@3464@2वय हेमागुहागृहातरं िननाय बयद् दवसािन काैशकः ॥
३४६४॥
ENMSS@3465@1अशं नारभेत् ाः अकाय नैव कारयेत् ।
ENMSS@3465@2असयं नैव वयम् अालयं नैव कारयेत् ॥ ३४६५॥
ENMSS@3466@1अशं नारभेत् ााे अकाय नैव कारयेत् ।
ENMSS@3466@2यथादेशगतं धम यथाकालं च जीवयेत् ॥ ३४६६॥
ENMSS@3467@1अशः सहसा राजन् भावाे वेुं परय वै ।
ENMSS@3467@2अतःवभावैगीतैतैनैपुयं पयता भृशम् ॥ ३४६७॥
ENMSS@3468@1अशारवृीनां कुतः ेशाते फलम् ।
ENMSS@3468@2अाकाशमावादयतः कुतत कवलहः ॥ ३४६८॥
ENMSS@3469@1अशतमितः वथाे न शठः परसपित ।
ENMSS@3469@2न चाय दुा वाक् चाप तान् नातीह संशयः ॥ ३४६९॥
ENMSS@3470@1अशतेयः शे त शतेय सवशः ।
ENMSS@3470@2अशायमुपम् अप मूलं िनकृतित ॥ ३४७०॥
ENMSS@3471@1अशमप शे त िनयं शे त शतात् ।
ENMSS@3471@2भयं ह शताातं समूलमप कृतित ॥ ३४७१॥
ENMSS@3472@1अशठमलाेलमजं यागनमनुरागणं वशेषम् ।
ENMSS@3472@2यद नायित नरं ीः ीरेव ह वता त ॥ ३४७२॥
ENMSS@3473@1अशठदयः कृतः सानुाेशः थतः सतां मागे ।
ENMSS@3473@2अपरापवादकमा शचकमरतः स खवायः ॥ ३४७३॥
ENMSS@3474@1अशनं मे वसनं मे जाया मे बधुवगाे मे ।
ENMSS@3474@2इित मे मे कुवाणं कालवृकाे हत पुषाजम् ॥ ३४७४॥
ENMSS@3475@1अशनं वसनं वासाे यय कायाममागतः ।
ENMSS@3475@2ककटेन समा काशी गायारवाहनी ॥ ३४७५॥
ENMSS@3476@1अशनमाकृततया गुराेन पशनाेऽप शनाे लभते तलाम् ।
ENMSS@3476@2अप बपकृते सखता खले न खल खेलित खे लितका यथा ॥
३४७६॥
ENMSS@3477@1अशनादयाणीव युः कायायखलायप ।
ENMSS@3477@2एतात् कारणाद् वं सवसाधनमुयते ॥ ३४७७॥
ENMSS@3478@1अशनैरशनैबाये याैवने घरात् रात् ।
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ENMSS@3478@2कयवैकयतः शेषे फुटं नं वयाे नृणाम् ॥ ३४७८॥
ENMSS@3479@1अशरणशरणमाेदभूतैवनतभः यमाणचाकम ।
ENMSS@3479@2दयमव दरुानामगुं नवमव रायमिनजताेपभाेयम् ॥ ३४७९॥
ENMSS@3480@1अशमदहनवलकटकटाेण- णपतशावे जयित
सधुराधीरे ।
ENMSS@3480@2वयं न ब महे िनजभुजानमाडव-
युताशखताडववलतखाडवं पाडवम् ॥ ३४८०॥
ENMSS@3481@1अशं पुषं हवा नरः संजायते खरः ।
ENMSS@3481@2कृमः ीवधका च बालहता च जायते ॥ ३४८१॥
ENMSS@3482@1अशपूतमयाजं पुषााेपकपतम् ।
ENMSS@3482@2वयते महामांसं गृतां गृतामदम् ॥ ३४८२॥
ENMSS@3483@1अशाततभुखाकवलतं जगदरं सखं
वषमवातभुसनवलं कामजम् ।
ENMSS@3483@2जलथशशचला भुव वलाे लाेकथितं वमुत जनाः सदा
वषयमूछनां तवतः ॥ ३४८३॥
ENMSS@3484@1अशाताततृणा धनलवणवारयितकरैगतछायः
कायरवरसाशनतया ।
ENMSS@3484@2अिना मदाेऽनृपसललचाैरानलभयात् कदयाणां कं
फुटमधनकादप परम् ॥ ३४८४॥
ENMSS@3485@1अशातमदं सव चयमानं ह भारत ।
ENMSS@3485@2कदलसंिनभाे लाेकः समाे य न वते ॥ ३४८५॥
ENMSS@3486@1अशासंतकरान् यत बलं गृाित पाथवः ।
ENMSS@3486@2तय यते रा ं वगा परहीयते ॥ ३४८६॥
ENMSS@3487@1अशाचनृपितरध इयभधीयते ।
ENMSS@3487@2वरमधाे न चान् मदादासपथः ॥ ३४८७॥
ENMSS@3488@1अशावदषुां तेषां न कायमहतं वचः ।
ENMSS@3488@2अथशाानभानां वपुलां यमछताम् ॥ ३४८८॥
ENMSS@3489@1अशतानां कायेषु शाायासाे िनरथकः ।
ENMSS@3489@2कमयनुपनीतय वाजपेयादभमखैः ॥ ३४८९॥
ENMSS@3490@1अशथलपरपदः कुदे तथैव मधुताे नयनसदाे वृाैते
न कुलशालनः ।
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ENMSS@3490@2दलित कलका चाैती नांतथा मृगचषाम् अथ च दये
मानथः वयं शथलायते ॥ ३४९०॥
ENMSS@3491@1अशथलमपरावसय कठे ढपररधबृहहः तनेन ।
ENMSS@3491@2षततनुहा भुजेन भतमृदमुमृदु यितवमेकबाम् ॥ ३४९१॥
ENMSS@3492@1अशराः पुषः कायाे ललाटे घाितनः ।
ENMSS@3492@2असाय कतयतन् मनाेरनुशासनम् ॥ ३४९२॥
ENMSS@3493@1राजा तेनेन गतयाे मुकेशेन धावता ।
ENMSS@3493@2अाचाणेन तत् तेयम् एवंकमा शाध माम् ॥ ३४९३॥
ENMSS@3494@1अशयं शात याे राजन् य शूयमुपासते ।
ENMSS@3494@2कदय भजते य तमामूढचेतसम् ॥ ३४९४॥
ENMSS@3495@1अशीतातरणाे माघे फागुने पशपणाै ।
ENMSS@3495@2चैे जलचराः सवे वैशाखे नरवानराै ॥ ३४९५॥
ENMSS@3496@1अशीतेनासा ानं पयःपानं वराः यः ।
ENMSS@3496@2एताे मानुषाः पयं धमुणं च भाेजनम् ॥ ३४९६॥
ENMSS@3497@1अशीमह वयं भाम् अाशावासाे वसीमह ।
ENMSS@3497@2शयीमह महीपृे कुवीमह कमीरैः ॥ ३४९७॥
ENMSS@3498@1अशीला भमयादा िनयसंकणमैथुनाः ।
ENMSS@3498@2अपायुषाे भवतीह तथा िनरयगामनः ॥ ३४९८॥
ENMSS@3499@1अशचतािनलयं लयं याम् अयशसां वभवं भवं जाम् ।
ENMSS@3499@2सकृतिनदलनं चलनं धृतेः परहरेत् परवभया रतम् ॥ ३४९९॥
ENMSS@3500@1अशचवचनाद् ययशचभवित पूषः ।
ENMSS@3500@2शचैवाशचः सः कथं राजा न दैवतम् ॥ ३५००॥
ENMSS@3501@1अशचीणेऽुपाते कलहे ासकासयाेः ।
ENMSS@3501@2रयासपणेऽये ते नमयुपपृशेत् ॥ ३५०१॥
ENMSS@3502@1अशकृताै रा जनता नानुरयते ।
ENMSS@3502@2यथा गृसमासः कलहंसः समाचरेत् ॥ ३५०२॥
ENMSS@3503@1अशा त भवेन् नार यावछयं न मुित ।
ENMSS@3503@2िनःसृते त ततः शये रजसा शयते ततः ॥ ३५०३॥
ENMSS@3504@1अशनां त सवासाम् अालयाः कुसताः यः ।
ENMSS@3504@2सदा शाैचं न कुवत भुतेऽं तथावधाः ॥ ३५०४॥
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ENMSS@3505@1अशभपुष कलावयमाः वधमाद् अनुदनमुपकारानाचरते बुधानाम्
।
ENMSS@3505@2बजनपरपुा बदात एते तनुसखमप हवा तवते राजसेवाम्
॥ ३५०५॥
ENMSS@3506@1अशभाेदये जनानां नयित बुन वते रा ।
ENMSS@3506@2सदाेऽप सत रपवाे वषमवषं जायतेऽयमृतम् ॥ ३५०६॥
ENMSS@3507@1अवप बाेयाे मभः पृथवीपितः ।
ENMSS@3507@2यथा वदाेषनाशाय वदरेुणाबकासतः ॥ ३५०७॥
ENMSS@3508@1अशेषचःवणं ितकूलाे भवप ।
ENMSS@3508@2वनतानदहेतयः स पुमानानदनः ॥ ३५०८॥
ENMSS@3509@1अशेषदाेषापगमकाश- मागमाेसाहमहाेसवाहम् ।
ENMSS@3509@2वकासशाेभां जनययजं धनं जनानां दनमबुजानाम् ॥ ३५०९॥
ENMSS@3510@1अशेषलापितसैयहता ीरामसेवाचरणैककता ।
ENMSS@3510@2अनेकदःुखाहतलाेकगाेा वसाै हनूमांतव साैयकता ॥ ३५१०॥
ENMSS@3511@1अशेषवितषेधद- मातानामव दुखेषु ।
ENMSS@3511@2वेपलला करशीकराणां कराेत वः ीितमभाननय ॥ ३५११॥
ENMSS@3512@1अशाेकिनभसतपरागम् अाकृहेमुितकणकारम् ।
ENMSS@3512@2मुाकलापीकृतसदवुारं वसतपुपाभरणं वहती ॥ ३५१२॥
ENMSS@3513@1अशाेके शाेकातः कमस बकुलेऽयाकुलमना िनरानदः कुदे सह
च
सहकारैन रमसे ।
ENMSS@3513@2कुसे वं यदह भजसे कटकशतैरसंदधं दधमर
भवतास तवपुः ॥ ३५१३॥
ENMSS@3514@1अशाेयः शाेचते शाेयं कं वा शाेयाे न शाेयते ।
ENMSS@3514@2क कयेह शाेयाेऽत देहेऽन् बुदुाेपमे ॥ ३५१४॥
ENMSS@3515@1अशाेयानवशाेचवं ावादां भाषसे ।
ENMSS@3515@2गतासूनगतासूं नानुशाेचत पडताः ॥ ३५१५॥
ENMSS@3516@1अशाेयानीह भूतािन याे मूढतािन शाेचित ।
ENMSS@3516@2तःुखाभते दःुखं ावनथाै िनषेवते ॥ ३५१६॥
ENMSS@3517@1अशाेयाे िनधनः ााेऽशाेयः पडतबाधवः ।
ENMSS@3517@2अशाेया वधवा नार पुपाैितता ॥ ३५१७॥
ENMSS@3518@1अाित यः संकुते िनहत ददाित गृायनुमयते च ।
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ENMSS@3518@2एते षडय विनदनीया मत संसारवने िनरतम् ॥ ३५१८॥
ENMSS@3519@1अाित याे मांसमसाै वधे वधानुमाेदं सदेहभाजाम् ।
ENMSS@3519@2गृाित रेपांस तततपवी तेयाे दरुतं भवमेित जतः ॥ ३५१९॥
ENMSS@3520@1अायाछादयामीित ापयन् पापपूषः ।
ENMSS@3520@2नामष कुते यत पुषः साेऽधमः ृतः ॥ ३५२०॥
ENMSS@3521@1अीत पबत खादत जात संवशत ितत वा ।
ENMSS@3521@2सकृदप चतयताः सावधकाे देहबध इित ॥ ३५२१॥
ENMSS@3522@1अमना साधयेाेहं लाेहेनामानमेव च ।
ENMSS@3522@2बबािनव करे बवैेछान् ेछैः साधयेत् ॥ ३५२२॥
ENMSS@3523@1अमातकय वामे बदर वा यतेऽहिनलयाे वा ।
ENMSS@3523@2षदवाय करैः साधे पुषये ताेयम् ॥ ३५२३॥
ENMSS@3524@1अमानमयुपायेन लाेहं वा जरयेन् नरः ।
ENMSS@3524@2न त कद् उपायाेऽत वं येन जीयते ॥ ३५२४॥
ENMSS@3525@1अमायदयाे यय गुणसारं परते ।
ENMSS@3525@2उचतैव सवणय तयापतने चः ॥ ३५२५॥
ENMSS@3526@1अया तं दं तपतं कृतं च यत् ।
ENMSS@3526@2असदयुयते पाथ न च तत् ेय नाे इह ॥ ३५२६॥
ENMSS@3527@1अादशनं भातदुःखं च िवधं ततः ।
ENMSS@3527@2दाैमनयमयाेयेषु वषयेषु च याेगता ॥ ३५२७॥
ENMSS@3528@1अेयं न वयं यमप यद् भवेत् ।
ENMSS@3528@2यथा वानरसंगीतं तथैव वते शला ॥ ३५२८॥
ENMSS@3529@1अातं ढयणेन
कुचयाेरयकाठययाेराबफुटमडलाेितमलाेलं वमुयाेरसः ।
ENMSS@3529@2नीवीवरतं वधाय तममुं वामतनालबनीं वेणीं पाणनखालैः
शथलययाय पीठं पदा ॥ ३५२९॥
ENMSS@3530@1अातवाणतययूप- तावलागवलबमानः ।
ENMSS@3530@2यय वभावाद् भुव संचचार कालमादेकपदाेऽप धमः ॥ ३५३०॥
ENMSS@3531@1अातुितपाठपूतरसनावभूतभूरतवा-
जमुखाैघवतनववगयाकेलना ।
ENMSS@3531@2पूव गाधसतेन सामघटता मुा नु मदाकनी
यासाददकूुलवरिनलादाेलैरखेलव ॥ ३५३१॥
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ENMSS@3532@1अातबधुतां धे कं नय नरः ।
ENMSS@3532@2कधेन पु ना पु नह विन नीयते ॥ ३५३२॥
ENMSS@3533@1अाव भूमपितभः णवीतिनैरन् पुराे हरतकं मुदमादधानः
।
ENMSS@3533@2ीवालाेलकलकणकािननाद- मं दधशनचचुरशदमः
॥ ३५३३॥
ENMSS@3534@1अुछलेन सशाे तपावकधूमकलषायाः ।
ENMSS@3534@2अाय मानमे वगलित लावयवारपूर इव ॥ ३५३४॥
ENMSS@3535@1अुतमव खलजपतम् अमव गुमुखेदमुालयम् ।
ENMSS@3535@2अगणतिनजापमानं भामिन भवदथमयुतः सहते ॥ ३५३५॥
ENMSS@3536@1अुत समुाे दर महामनाः ।
ENMSS@3536@2अथााकमणा ेसमूढ इयुयते बुधैः ॥ ३५३६॥
ENMSS@3537@1अुभः पामाकय णीय दयासनम् ।
ENMSS@3537@2उपेते दयते काता परवमुपानयत् ॥ ३५३७॥
ENMSS@3538@1अं नैव गजं नैव यां नैव च नैव च ।
ENMSS@3538@2अजापुं बलं दाद् देवाे दबुलघातकः ॥ ३५३८॥
ENMSS@3539@1अं ातं गजं मं वृषभं काममाेहतम् ।
ENMSS@3539@2शूमरसंयुं दरूतः परवजयेत् ॥ ३५३९॥
ENMSS@3540@1अः शं शां वीणा वाणी नर नार च ।
ENMSS@3540@2पुषवशेषं ाा भवययाेया याेया ॥ ३५४०॥
ENMSS@3541@1अः साे गजाे माे गावः थमसूितकाः ।
ENMSS@3541@2अतःपुरगताे राजा दरूतः परवजयेत् ॥ ३५४१॥
ENMSS@3542@1अगधापलं िंशूणयवा वचणः ।
ENMSS@3542@2वृदाकचूणेन समभागं च कारयेत् ॥ ३५४२॥
ENMSS@3543@1अथचलपालनताेयकणाेपमे ।
ENMSS@3543@2थराशा जीवते यय तसमाे नायचेतनः ॥ ३५४३॥
ENMSS@3544@1अथमेकं पचुमदमेकं याेधमेकं दश चणीकाः ।
ENMSS@3544@2कपथबवामलकयं च पावापी नरकं न पयेत् ॥ ३५४४॥
ENMSS@3545@1अथय महवं काे ननु वंु नरः भवेत् ।
ENMSS@3545@2सवतर यालीमदे लीरमदाते ॥ ३५४५॥
ENMSS@3546@1अथामा बलयासाे हनूमां वभीषणः ।
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ENMSS@3546@2कृपः परशराम सैते चरजीवनः ॥ ३५४६॥
ENMSS@3547@1अथामा हत इित युध गरमनृतां युधराेऽवादत् ।
ENMSS@3547@2पुनरनुतापमवापत् पापं कृवानुतयेत ॥ ३५४७॥
ENMSS@3548@1अपृं गजकधाे नारणां च पयाेधरः ।
ENMSS@3548@2दतधावनशं च यथा थूलं तथा सखम् ॥ ३५४८॥
ENMSS@3549@1अशंसा वयाता धनुवेदततःपरम् ।
ENMSS@3549@2गाधवशामपरं वृायुवेद एव च ॥ ३५४९॥
ENMSS@3550@1अुतं वासवगजतं च ीणां च चं पुषय भायम् ।
ENMSS@3550@2अवषणं चायितवषणं च देवाे न जानाित कृताे मनुयः ॥ ३५५०॥
ENMSS@3551@1अमये कृतरवा शवा युपकृत् ।
ENMSS@3551@2शवा सवरा ाा बशदा िनफलाः ॥ ३५५१॥
ENMSS@3552@1अमेधसहं च सयं च तलया धृतम् ।
ENMSS@3552@2अयरयत सयं च इित वेदवदाे वदःु ॥ ३५५२॥
ENMSS@3553@1अमेधसहं च सयं च तलया धृतम् ।
ENMSS@3553@2अमेधसहा सयमेव वशयते ॥ ३५५३॥
ENMSS@3554@1अमेधसहं च सयं च तलया धृतम् ।
ENMSS@3554@2तलयवा त पयाम सयमेवाितरयते ॥ ३५५४॥
ENMSS@3555@1अमेधसहं च सयं च तलया धृतम् ।
ENMSS@3555@2नाभजानाम यय सययाधमवायात् ॥ ३५५५॥
ENMSS@3556@1अमेधसहय फलं सयं तलातरे ।
ENMSS@3556@2धृवा संलाेड ते राजन् सये भवित गाैरवम् ॥ ३५५६॥
ENMSS@3557@1अमेधसहाणां सहं यः समाचरेत् ।
ENMSS@3557@2नासाै पदमवााेित मैयदवायते ॥ ३५५७॥
ENMSS@3558@1अयानं गजं मं गावैव सूितकाः ।
ENMSS@3558@2तथा चातःपुरे दासीं दरूतः परवजयेत् ॥ ३५५८॥
ENMSS@3559@1अशालां समासा यदातमधुमकाः ।
ENMSS@3559@2मधुजालं बत यतेऽातदा वम् ॥ ३५५९॥
ENMSS@3560@1अय लणं वेगाे मदाे मातलणम् ।
ENMSS@3560@2चातय लणं नाया उाेगः पुषलणम् ॥ ३५६०॥
ENMSS@3561@1अानां च पताकानां बालानां पययाेषताम् ।
ENMSS@3561@2वदषूकपटानां च चापयमितमडनम् ॥ ३५६१॥
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ENMSS@3562@1अा नागाः यदनानां च सा माः सा दैवतं चानुकूलम् ।
ENMSS@3562@2एतायाः साधनािन  राां येयेयं बुकृयते मे ॥
३५६२॥
ENMSS@3563@1अा यय जयतय ययाातय मेदनी ।
ENMSS@3563@2अा यय यशतय ययाातय कानम् ॥ ३५६३॥
ENMSS@3564@1अाढं पयःपानं गजाढं त मैथुनम् ।
ENMSS@3564@2शबकमदनं चैव पादचार त भाेजनम् ॥ ३५६४॥
ENMSS@3565@1अाढं यितं ा खाढां रजवलाम् ।
ENMSS@3565@2सकेशां वधवां ा सचैलं ानमाचरेत् ॥ ३५६५॥
ENMSS@3566@1अातकाेटमता लायेकादशैव च ।
ENMSS@3566@2सिंशसहाण तथा शतचतयम् ॥ ३५६६॥
ENMSS@3567@1सितैव संयाताः ाेयते पयततः ।
ENMSS@3567@2षाेटाेऽशीितलाण पाधकमतािन च ॥ ३५६७॥
ENMSS@3568@1ष च सहाण तथा शतचतयम् ।
ENMSS@3568@2पाशदित संयाता महााैहिनका बुधैः ॥ ३५६८॥
ENMSS@3569@1अनीमैरेवयाे मृगाे मूलं पुनवसः ।
ENMSS@3569@2पुयाे येा तथा हतः थाने े उयते ॥ ३५६९॥
ENMSS@3570@1अनी सूयते वसं कामधेनुतरंगमम् ।
ENMSS@3570@2तथैव सागराे विं यथा राजा तथा जा ॥ ३५७०॥
ENMSS@3571@1अीये यमवाहनय नकुलयाशीवषाणां कुले माजारय च मूषकेषु
घटते या ीितरायतक ।
ENMSS@3571@2ीणेऽथे वधुरेषु बधुषु ढे लाेकापवादे शनैेया कामजनेषु
सैव गणकावगय नैसगक ॥ ३५७१॥
ENMSS@3572@1अे जवाे वृषे धाैय मणाै कातः मा नृपे ।
ENMSS@3572@2हावभावाै च वेयायां गायके मधुरवरः ॥ ३५७२॥
ENMSS@3573@1दातृवं धिनके शाैय सैिनके बदुधता ।
ENMSS@3573@2गाेषु दमतपवषु वस वावदकूता ॥ ३५७३॥
ENMSS@3574@1सयेवपपातत तथा साषु सयवाक् ।
ENMSS@3574@2अनयभभृयेषु सहताे मषु ॥ ३५७४॥
ENMSS@3575@1माैनं मूखेषु च ीषु पाितयं सभूषणम् ।
ENMSS@3575@2महादभुूषणं चैतद् वपरतममीषु च ॥ ३५७५॥
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ENMSS@3576@1अैयानं यानं ीभललैव ाेयते लला ।
ENMSS@3576@2मांसां भुं भुं चायद् अयानमललाभुम् ॥ ३५७६॥
ENMSS@3577@1अकुलाचलससमुा पुरंदरदनकराः ।
ENMSS@3577@2न वं नाहं नायं लाेकतदप कमथ यते शाेकः ॥ ३५७७॥
ENMSS@3578@1अधा देवतायाेिनतययाेिन पधा ।
ENMSS@3578@2एकधा मानुषी याेिनरमे भूतातदश ॥ ३५७८॥
ENMSS@3579@1अपादतकणाे मुखी मुखतथा ।
ENMSS@3579@2राजारे पठेद् घाेराे न च देवाे न रासः ॥ ३५७९॥
ENMSS@3580@1अमं रं यात् परं िनवाणसूचकम् । तावा
सूचकााभं धूमाकारं वमुयते ।
ENMSS@3580@2त जालंधरं ेयं माेदं लनचेतसाम् ॥ ३५८०॥ अमी च
अमावाया वजनीया चतदशी ।
ENMSS@3581@2पूणमाधदनं यावन् िनषा सवकमस ॥ ३५८१॥
ENMSS@3582@1अमी हयुपायायं शयं हत चतदशी ।
ENMSS@3582@2अामावायाेऽभयं हत ितपत् पाठनाशनी ॥ ३५८२॥
ENMSS@3583@1अमे ादशे वाप शाकं यः पचते गृहे ।
ENMSS@3583@2कुमायनपाय कं वै सखतरं ततः ॥ ३५८३॥
ENMSS@3584@1अायाेगपरशीलनकलनेन दःुसाधससवधं वदधद् वदरेू ।
ENMSS@3584@2अासादयभमतामधुना ववेक- याितं समाधधनमाैलमणवमुः
॥ ३५८४॥
ENMSS@3585@1अाुलय कथताे वायाेमानाे वचणैः ।
ENMSS@3585@2चतरुलमानं च तेजतवं िनगते ॥ ३५८५॥
ENMSS@3586@1अादश तथा मये हीने चैव चतदश ।
ENMSS@3586@2साुलः खरः ाे उमाय पडतैः ॥ ३५८६॥
ENMSS@3587@1अादशपुराणेषु यासय वचनयम् ।
ENMSS@3587@2पराेपकारः पुयाय पापाय परपीडनम् ॥ ३५८७॥
ENMSS@3588@1अादशाप ृतयाे वदत ययापराधः खल तय दडः ।
ENMSS@3588@2वयापराधः खल नाभमूले शरः कुताे मुडयते मृगा ॥
३५८८॥
ENMSS@3589@1अानां लाेकपालानां संभवयंशताे नृपः ।
ENMSS@3589@2तादभभवयेष सवभूतािन तेजसा ॥ ३५८९॥
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ENMSS@3590@1अाभः कल दडनीितिनपुणैः सावाकैः समं
मयेसाैधमनुमासनगतः कायाण कुवन् नृणाम् ।
ENMSS@3590@2वणुभूपवपुवधाय कमसाै दपालयुक् पालययेवं ातमताे
मनाङ्
न कुते काकानयं माधवः ॥ ३५९०॥
ENMSS@3591@1अावािन याेगय यमाे िनयम अासनम् ।
ENMSS@3591@2ाणायामः याहाराे धारणा यानतयः ॥ ३५९१॥
ENMSS@3592@1अावमािन हषय नवनीतािन भारत ।
ENMSS@3592@2वतमानािन यते तायेव ससखायप ॥ ३५९२॥
ENMSS@3593@1समागम सखभमहांैव धनागमः ।
ENMSS@3593@2पुेण च परवः संिनपात मैथुने ॥ ३५९३॥
ENMSS@3594@1समये च यालापः वयूथेषु च संनितः ।
ENMSS@3594@2अभेतय लाभ पूजा च जनसंसद ॥ ३५९४॥
ENMSS@3595@1अाेरशतं ाेकं चाणेन यथाेदतम् ।
ENMSS@3595@2यय वानमाेण न् णां ा वधते ॥ ३५९५॥
ENMSS@3596@1अाै गुणाः पुषं दपयत ा च काैयं च दमः ुतं च ।
ENMSS@3596@2परामाबभाषता च दानं यथाश कृतता च ॥ ३५९६॥
ENMSS@3597@1अाै तायतािन अापाे मूलं फलं पयः ।
ENMSS@3597@2हवाणकाया च गुराेवचनमाैषधम् ॥ ३५९७॥
ENMSS@3598@1अाै नृपेमािन मनुयलाेके वगय लाेकय िनदशनािन ।
ENMSS@3598@2चवायेषामववेतािन सवायेषामववयत सतः ॥ ३५९८॥
ENMSS@3599@1याे दानमययनं तप चवायेतायववेतािन सः ।
ENMSS@3599@2दमः सयमाजवमानृशंयं चवायेतायववयत सतः ॥ ३५९९॥
ENMSS@3600@1अाै पूविनमािन नरय वनशयतः ।
ENMSS@3600@2ाणान् थमं े ाणै वयते ॥ ३६००॥
ENMSS@3601@1ाणवािन चादे ाणां जघांसित ।
ENMSS@3601@2रमते िनदया चैषां शंसां नाभनदित ॥ ३६०१॥
ENMSS@3602@1नैतान् रित कृयेषु याचतायसूयित ।
ENMSS@3602@2एतान् दाेषान् नरः ााे बुा बुा ववजयेत् ॥ ३६०२॥
ENMSS@3603@1अाै मासान् यथादयताेयं हरित रमभः ।
ENMSS@3603@2तथा हरेत् करं रा ान् िनयमक तं ह तत् ॥ ३६०३॥
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ENMSS@3604@1अाै यदा त यते समताद् देवयाेनयः ।
ENMSS@3604@2उपसग तमयादैवमुवद् बुधाः ॥ ३६०४॥
ENMSS@3605@1अाै यय दशाे दलािन वपुलः काेशः सवणाचलः कातं
केसरजालमक करणा भृाः पयाेदावल ।
ENMSS@3605@2नालं शेषमहाेरगः वततं वारांिनधेललया तः पात समुरन्
कुवलयं ाेडाकृितः केशवः ॥ ३६०५॥
ENMSS@3606@1अाै हाटककाेटयनवितमुाफलानां तलाः
पाशधुगधममधुपाः ाेधाेताः सधुराः ।
ENMSS@3606@2अानामयुतं पचतरं वारानानां शतं दं पाडनृपेण
याैतकमदं वैतालकायायताम् ॥ ३६०६॥
ENMSS@3607@1असंकपायेत् कामं ाेधं कामववजनात् ।
ENMSS@3607@2अथानथेया लाेभं भयं तवावमशनात् ॥ ३६०७॥
ENMSS@3608@1असंकपतमेवेह यदकात् वतते ।
ENMSS@3608@2िनवयारमारधं ननु दैवय कम तत् ॥ ३६०८॥
ENMSS@3609@1असंयपुपाेऽप मनाेभवय पैव बाणाथमयं ददाित ।
ENMSS@3609@2एवं कदयवमवावधाय सववमाह मधाेवधूभः ॥ ३६०९॥
ENMSS@3610@1असंयाः परदाेषा गुणा अप केचन ।
ENMSS@3610@2वयमेव वदाेषा वते यद पषाः ॥ ३६१०॥
ENMSS@3611@1असंगतेनाेितमागतेन चलेन वेण मलमसेन ।
ENMSS@3611@2सा दजुनेनेव समतमेतं बाधते ूयुगलेन लाेकम् ॥ ३६११॥
ENMSS@3612@1असंगृहीतय पुनमय णु यफलम् ।
ENMSS@3612@2अहीनं धमकामायाम् अथ ााेित केवलम् ॥ ३६१२॥
ENMSS@3613@1असंचयादपूवय यात् पूवाजतय च ।
ENMSS@3613@2कमणाे बधमााेित शाररं न पुनः पुनः ॥ ३६१३॥
ENMSS@3614@1असंतय वय तेजाे वा तपाे यशः ।
ENMSS@3614@2वतीयलाैयेन ानं चैवावकयते ॥ ३६१४॥
ENMSS@3615@1असंता जा नाः संता महीभृतः ।
ENMSS@3615@2सला गणका ना िनला कुलाना ॥ ३६१५॥
ENMSS@3616@1असंताुताः थानान् मानात् यवराेपताः ।
ENMSS@3616@2वयं चाेपता भृया ये चायुपहताः परैः ॥ ३६१६॥
ENMSS@3617@1असंताेऽसकृाेकान् अााेयप सरेरः ।
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ENMSS@3617@2अकंचनाेऽप संतः शेते सवाववरः ॥ ३६१७॥
ENMSS@3618@1असंताेषः परं दःुखं संताेषः परमं सखम् ।
ENMSS@3618@2सखाथी पुषतात् संतः सततः भवेत् ॥ ३६१८॥
ENMSS@3619@1असंताेषः परं पापम् इयाह भगवान् हरः ।
ENMSS@3619@2लाेभः पापय बीजाेऽयं माेहाे मूलं च तय वै ।
ENMSS@3619@3असयं तय ह कधाे महाशाखा सवतरा ॥ ३६१९॥
ENMSS@3620@1असंताेषपरा मूढाः संताेषं यात पडताः ।
ENMSS@3620@2असताेषय नायततत परमं सखम् ॥ ३६२०॥
ENMSS@3621@1असंताेषाेऽसखायैव लाेभादयवमः ।
ENMSS@3621@2तताेऽय नयित ा वेवायासवजता ॥ ३६२१॥
ENMSS@3622@1असंयागात् पापकृतामपापांतयाे दडः पृशते मभावात् ।
ENMSS@3622@2शकेणा दते मभावात् तात् पापैः सह संधं न कुयात्
॥ ३६२२॥
ENMSS@3623@1असंदधानाे मानाधः समेनाप हताे भृशम् ।
ENMSS@3623@2अामकुमवाभवा नावितेत शमान् ॥ ३६२३॥
ENMSS@3624@1असंदधमना भूवा वदेदरसाे यथा ।
ENMSS@3624@2वधाे वचसा याे ह वाशयेन हयते ॥ ३६२४॥
ENMSS@3625@1असंपाै पराे लाभाे गुय कथनं तथा ।
ENMSS@3625@2अापमाेणं चैव मयैतत् फलयम् ॥ ३६२५॥
ENMSS@3626@1असंपः कथं बधुरसहणुः कथं भुः ।
ENMSS@3626@2अनावत् कथं वान् असंतः कथं सखी ॥ ३६२६॥
ENMSS@3627@1असंपादयतः कंचदथ जाितयागुणैः ।
ENMSS@3627@2यछाशदवपुंसः संायै ज केवलम् ॥ ३६२७॥
ENMSS@3628@1असंारजा गाैर ाे रजस राेहणी ।
ENMSS@3628@2अयना भवेत् कया कुचहीना च नका ॥ ३६२८॥
ENMSS@3629@1असंभवं हेममृगय ज तथाप रामाे ललभे मृगाय ।
ENMSS@3629@2ायः समापवपकाले धयाेऽप पुंसां मलना भवत ॥ ३६२९॥
ENMSS@3630@1असंभवगुणतया जायते वानपा ।
ENMSS@3630@2कणकारं सगधीित वदन् काे नाेपहयते ॥ ३६३०॥
ENMSS@3631@1असंभायं न वयं यमप यते ।
ENMSS@3631@2शला तरित पानीयं गीतं गायित वानरः ॥ ३६३१॥
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ENMSS@3632@1असंभायं न भाषेत भाषसे यद तथा ।
ENMSS@3632@2परेषां ह समुेगे नान शभं फलम् ॥ ३६३२॥
ENMSS@3633@1असंभृतं मडनमयेरनासवायं करणं मदय ।
ENMSS@3633@2कामय पुपयितरमं बायात् परं साथ वयः पेदे ॥
३६३३॥
ENMSS@3634@1असंभेः शचदः कृताय परकः ।
ENMSS@3634@2सूदानां च वशेषः सूदायाे वधीयते ॥ ३६३४॥
ENMSS@3635@1असंभाेगेन सामायं कृपणय धनं परैः ।
ENMSS@3635@2अयेदमित संबधाे हानाै दःुखेन गयते ॥ ३६३५॥
ENMSS@3636@1असंमाे वलवम् अवा ितवादिन ।
ENMSS@3636@2हासाे राः तवेित पैते जयहेतवः ॥ ३६३६॥
ENMSS@3637@1असंमतः कतव मुमाग पुनभवेशभयात् पः ।
ENMSS@3637@2बरं ितत सदरणाम् अारेचतूचतरैः कटाैः ॥ ३६३७॥
ENMSS@3638@1असंमाने तपाेवृः संाना तपःयः ।
ENMSS@3638@2पूजया पुयहािनः यान् िनदया सितभवेत् ॥ ३६३८॥
ENMSS@3639@1असंमुखालाेकनमाभमुयं िनषेध एवानुमितकारः ।
ENMSS@3639@2युरं मुणमेव वाचां नवानानां नव एव पथाः ॥ ३६३९॥
ENMSS@3640@1असंवभागी दुाा कृताे िनरपपः ।
ENMSS@3640@2ताराधमाे लाेके वजनीयाे नराधप ॥ ३६४०॥
ENMSS@3641@1असंवृतय कायाण ाायप वशेषतः ।
ENMSS@3641@2िनःसंशयं वपते भव इवाेदधाै ॥ ३६४१॥
ENMSS@3642@1असंवृताकारतया भमय भूपतेः ।
ENMSS@3642@2सकृछघटयेव न ितयुदयाेदकम् ॥ ३६४२॥
ENMSS@3643@1असंशयं परहमा यदायमयामभलाष मे मनः ।
ENMSS@3643@2सतां ह संदेहपदेषु वतषु माणमतःकरणवृयः ॥ ३६४३॥
ENMSS@3644@1असंशयं यतमुपातरतां यदेव राेुं रामणीभरनम् ।
ENMSS@3644@2तेऽप तन् सललेन शतां िनरास रागाे नयनेषु न यम्
॥ ३६४४॥
ENMSS@3645@1असंशयं महाबाहाे मनाे दिुनहं चलम् ।
ENMSS@3645@2अयासेन त काैतेय वैरायेण च गृते ॥ ३६४५॥
ENMSS@3646@1असंशयं वजानीह काले सव फलयित ।
ENMSS@3646@2धृितं धारय वधं भवेत् सव समसम् ॥ ३६४६॥
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ENMSS@3647@1असकलकलकाकुलकृताल- खलनवकणवकासकेशराणाम् ।
ENMSS@3647@2मदविनहां रजाे वधूयः समुपहरन् वचकार काेरकाण ॥
३६४७॥
ENMSS@3648@1असकलनयनावलाेकनेन तपरहासमनाेहरैवचाेभः ।
ENMSS@3648@2कमलमुख मुराररेवमेवं कथय कयत दनािन वनीयः ॥
३६४८॥
ENMSS@3649@1असकलनयनेतािन ला गतमलसं परपाडता वषादः ।
ENMSS@3649@2इित ववधमयाय तास भूषां भवित मडयतं वधूरनः ॥
३६४९॥
ENMSS@3650@1असकृदसकृां नां मृगाे मृगतृणकां
मपरगताेऽयुपाः परैित पुनः पुनः ।
ENMSS@3650@2गणयित न तायाताेयं हतः सललाशया भवित ह मिततृणाधानां
ववेकपराुखी ॥ ३६५०॥
ENMSS@3651@1असकृन् न नेऽित सावध- िनषेधबाेधुितमया कलता ।
ENMSS@3651@2गमयित परमनवरतं या तमखडाथपमानदम् ॥ ३६५१॥
ENMSS@3652@1असकृदेकरथेन तरवना हरहयासरेण धनुभृता ।
ENMSS@3652@2दनकराभमुखा रणरेणवाे धरे धरेण सरषाम् ॥ ३६५२॥
ENMSS@3653@1असकृद् युध वजतादप भीताे बाहथाले दगुम् ।
ENMSS@3653@2कृवा हरयवासीद् वजताेऽयाशनीयाेऽरः ॥ ३६५३॥
ENMSS@3654@1असकृन् न वदेदाशां ाथयेद् देवतां सकृत् ।
ENMSS@3654@2नालायनी प पतीन् ापाेाय पुनः पुनः ॥ ३६५४॥
ENMSS@3655@1असमाराधयताे यथायथं वभय भा समपपातया ।
ENMSS@3655@2गुणानुरागादव सयमीयवान् न बाधतेऽय िगणः परपरम् ॥
३६५५॥
ENMSS@3656@1अससंगदाेषेण सया मितवमः ।
ENMSS@3656@2एकरासे न काघटावडबना ॥ ३६५६॥
ENMSS@3657@1असनः सनससात् कराेित दःुसायमपीह सायम् ।
ENMSS@3657@2पुपायाछंभुशराेऽधढा पपीलका चुबित चबबम् ॥
३६५७॥
ENMSS@3658@1असनायाश वरं न दात् ीितताे नृपः ।
ENMSS@3658@2वरं भासरायेशः दवा नीलफलं गतः ॥ ३६५८॥
ENMSS@3659@1असनाेन् मधुरैवचाेभः शत एव ितकतमायैः ।
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ENMSS@3659@2तकेतकरेणुभरबुराशेबधयायामप कः यासः ॥ ३६५९॥
ENMSS@3660@1असनेन संपकाद् अनयं यात साधवः ।
ENMSS@3660@2मधुरं शीतलं ताेयं पावकं ाय तयते ॥ ३६६०॥
ENMSS@3661@1असतः ीमदाधय दारं परमानम् ।
ENMSS@3661@2अााैपयेन भूतािन दरः परमीते ॥ ३६६१॥
ENMSS@3662@1असतां च परेपः सतां च परगूहनम् ।
ENMSS@3662@2अभूतानां च हंसानाम् अधमाणां च वजनम् ॥ ३६६२॥
ENMSS@3663@1असतां धमबुेत् सतां संतापकारणम् ।
ENMSS@3663@2उपाेषतय याय पारणं पशमारणम् ॥ ३६६३॥
ENMSS@3664@1असतां हः कामः काेपावहः सताम् ।
ENMSS@3664@2यसनं दाेषबायाद् अयतमुभयं मतम् ॥ ३६६४॥
ENMSS@3665@1असतां बत साप न यायानुगता यदा ।
ENMSS@3665@2तततेयाेथपूयाशा सधालसेव भाेगनः ॥ ३६६५॥
ENMSS@3666@1असतां सदाेषेण सती याित मितमम् ।
ENMSS@3666@2एकरािवासेन कां मुे लबतम् ॥ ३६६६॥
ENMSS@3667@1असतां सदाेषेण साधवाे यात वयाम् ।
ENMSS@3667@2दयुाेधनसे न भीाे गाेहरणे गतः ॥ ३६६७॥
ENMSS@3668@1असतां समुसृय सस सं समाचरेत् ।
ENMSS@3668@2असतां सदाेषेण माडयः शूलमावान् ॥ ३६६८॥
ENMSS@3669@1असतां सहजाे भावछः केनाप हेतना ।
ENMSS@3669@2संकार इव बीजानां फलेन सह जायते ॥ ३६६९॥
ENMSS@3670@1असतामुपभाेगाय दजुनानां वभूतयः ।
ENMSS@3670@2पचुमदः फलाढाेऽप काकैरेवाेपभुयते ॥ ३६७०॥
ENMSS@3671@1असता सह से न काे न यायधमां गितम् ।
ENMSS@3671@2पयाेऽप शाैडनीहते ममयभधीयते ॥ ३६७१॥
ENMSS@3672@1असतीचरतं तद् वसतादेवणनम् ।
ENMSS@3672@2ीादेवणनं तद् वषादेरप वणनम् ॥ ३६७२॥
ENMSS@3673@1असती भवित सला ारं नीरं च शीतलं भवित ।
ENMSS@3673@2दी भवित ववेक यवा भवित धूतजनः ॥ ३६७३॥
ENMSS@3674@1असताेऽप भवित गुणवान् साेऽप परं भवयसृाः ।
ENMSS@3674@2पाददेुित कमलं मयः कमलादप भवत ॥ ३६७४॥
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ENMSS@3675@1असताे वा सताे वाप वयं वान् वणयन् गुणान् ।
ENMSS@3675@2हायतां याित शाेऽप कं पुनः ाकृताे जनः ॥ ३६७५॥
ENMSS@3676@1असकायरताेऽधीर अारी वषयी च यः ।
ENMSS@3676@2स राजसाे मनुयेषु मृताे जाधगछित ॥ ३६७६॥
ENMSS@3677@1असितहीता च नरके यायधाेमुखे ।
ENMSS@3677@2एकाे माभुग् यः स याित पूयवहं नरः ॥ ३६७७॥
ENMSS@3678@1असलापं पायं पैशयमनृतं तथा ।
ENMSS@3678@2चवार वाचा राजे न जपेन् नानुचतयेत् ॥ ३६७८॥
ENMSS@3679@1असयः सवलाेकेऽन् सततं सकृताः यैः ।
ENMSS@3679@2भतारं नानुमयंते विनपातगतं यः ॥ ३६७९॥
ENMSS@3680@1असयता िनुरताकृतता भयं मादाेऽलसता वषादता ।
ENMSS@3680@2वृथाभमानाेऽप च दघसूता तथानााद वनाशनं यः
॥ ३६८०॥
ENMSS@3681@1असयमययमूलकारणं कुवासनाससमृवारणम् ।
ENMSS@3681@2वपदानं परवनाेजतं कृतापराधं कृितभववजतम् ॥ ३६८१॥
ENMSS@3682@1असयमेतद् वदतं समतम् अकायकारित मृषा पः ।
ENMSS@3682@2कुचापलापममेव कतम् अाछादनं ते दयय शत् ॥ ३६८२॥
ENMSS@3683@1असयशीला वकृता दुादयाः सदा ।
ENMSS@3683@2युवयः पापसंकपाः णमााद् वरागणः ॥ ३६८३॥
ENMSS@3684@1असयसंधय सतलयाथरचेतसः ।
ENMSS@3684@2नैव देवा न पतरः तीछतीित नः ुतम् ॥ ३६८४॥
ENMSS@3685@1असयय वणमूलं शाखातय वरानाः ।
ENMSS@3685@2कायथाः पपुपाण फलािन ूतकारणः ॥ ३६८५॥
ENMSS@3686@1असयाः सयसंकाशाः सयाासयपणः ।
ENMSS@3686@2यते ववधा भावाताद् युं परणम् ॥ ३६८६॥
ENMSS@3687@1असया च हता वाणी तथा पैशयवादनी ।
ENMSS@3687@2संदधाेऽप हताे माे यचाे हताे जपः ॥ ३६८७॥
ENMSS@3688@1असयागुणे शं हतायां विनवायते ।
ENMSS@3688@2एषाप न गितः ेया न चाया वते चत् ॥ ३६८८॥
ENMSS@3689@1असयेनैव जीवत वेयाः सयववजताः ।
ENMSS@3689@2एताः सयेन नयत मेनेव कुलानाः ॥ ३६८९॥
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ENMSS@3690@1अससंपक दाेषेण अधताद् यात साधवः ।
ENMSS@3690@2मागतमरदाेषेण समाेऽप वषमायते ॥ ३६९०॥
ENMSS@3691@1अससाद् गुणाेऽप वषयासमानसः ।
ENMSS@3691@2अकात् लयं याित गीतराे यथा मृगः ॥ ३६९१॥
ENMSS@3692@1असशजनेषु याा महतां नह लाघवाय सदथे ।
ENMSS@3692@2हररप पाडसतेयः वयमथी धातरा ेषु ॥ ३६९२॥
ENMSS@3693@1असमवयं ीणाम् अाकं भवित भाे ।
ENMSS@3693@2पापीयसाे नरान् यै लां या भजामहे ॥ ३६९३॥
ENMSS@3694@1असः सेवताे राजा वयं सप दूयते ।
ENMSS@3694@2कं सेयाे भाेगसंवीताे गधवानप चदनः ॥ ३६९४॥
ENMSS@3695@1असरसतामेव भुयते धनसंपदः ।
ENMSS@3695@2फलं कपाकवृय वाा भत नेतरे ॥ ३६९५॥
ENMSS@3696@1असृाे नायं न च सख गुणैरेष रहतः याे मुाहारतव
चरणमूले िनपिततः ।
ENMSS@3696@2गृहाणैनं मुधे जत तव कठणयताम् उपायाे नाययाे
दयपरतापाेपशमने ॥ ३६९६॥
ENMSS@3697@1असताेऽयथताः सः कंचकाय कदाचन ।
ENMSS@3697@2मयते सतमाानम् असतमप वतुम् ॥ ३६९७॥
ENMSS@3698@1असताे ये िनवतते वेदेय इव नातकाः ।
ENMSS@3698@2नरकं भजमानाते ितपत कबषम् ॥ ३६९८॥
ENMSS@3699@1असथतपदा सवला मदखलतचेतैमनाेा ।
ENMSS@3699@2 यायस वराे सरतकाले वषमा कं वानवासका वम् ॥
३६९९॥
ENMSS@3700@1असयः पशनैव कृताे दघवैरणः ।
ENMSS@3700@2चवारः कमचडालाः जाितचडालपमाः ॥ ३७००॥
ENMSS@3701@1असमवलाेकतेन कं ते दयतं पय वराे िनवशम् ।
ENMSS@3701@2नह जात कुशापीतमः सचरेणाप कराेयपेततृणम् ॥ ३७०१॥
ENMSS@3702@1असमसमसमस- मससमेतदापिततम् ।
ENMSS@3702@2ववकुमारबुा हर हर हररतः कुतकात् ॥ ३७०२॥
ENMSS@3703@1असमथ परयय समथाः परभुते ।
ENMSS@3703@2नृपाणां नात दायां वीरभाेया वसधरा ॥ ३७०३॥
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ENMSS@3704@1असमये मितषित वं करगतैव गता यदयं कुः ।
ENMSS@3704@2पुनपैित िनय िनवायते सख मुखं न वधाेः पुनरयते ॥
३७०४॥
ENMSS@3705@1असमथाः कुवत मुनयाेऽयथसंचयम् ।
ENMSS@3705@2कं न कुवत भूपाला येषां काेशवशाः जाः ॥ ३७०५॥
ENMSS@3706@1असमथाे भवेत् साधुिनधनाे चायप ।
ENMSS@3706@2याधमान् देवपूजी च कुपा च पितता ॥ ३७०६॥
ENMSS@3707@1असमसमरसपपटानां भटानाम् अवधरवध युे येन हपीरवीरः
।
ENMSS@3707@2स कल सकलनली- हरणकरणमाल कय न
यान् नमयः ॥ ३७०७॥
ENMSS@3708@1असमसाहससयवसायनः सकललाेकचमकृितकारणः ।
ENMSS@3708@2यद भवत न वाछतसयाे हतवधेरयशाे न मनवनः ॥
३७०८॥
ENMSS@3709@1असमाने समानवं भवता कलहे मम ।
ENMSS@3709@2इित मवा वं मानी मृगात् संहः पलायते ॥ ३७०९॥
ENMSS@3710@1असमापतकृयसंपदां हतवेगं वनयेन तावता ।
ENMSS@3710@2भवयभमानशालनां मदमुयतं वभूतयः ॥ ३७१०॥
ENMSS@3711@1असमाजगीषय ीचता का मनवनः ।
ENMSS@3711@2अनाय जगत् कृं नाे संयां भजते रवः ॥ ३७११॥
ENMSS@3712@1असमैः समीयमानः समै परहीयमाणसकारः ।
ENMSS@3712@2अधुर विनयुयमानभरथपितं यजित भृयः ॥ ३७१२॥
ENMSS@3713@1असयगुपयुं ह ानं सकुशलैरप ।
ENMSS@3713@2उपलयायवदतं वदतं चायनुतम् ॥ ३७१३॥
ENMSS@3714@1असहायः पुमानेकः कायातं नाधगछित ।
ENMSS@3714@2तषेणाप विनमुतडलाे न राेहित ॥ ३७१४॥
ENMSS@3715@1असहायः समथाेऽप तेजवी कं करयित ।
ENMSS@3715@2रामः सीवसाहायात् लां िनदधवान् पुरा ॥ ३७१५॥
ENMSS@3716@1असहायः समथाेऽप तेजयप कराेित कम् ।
ENMSS@3716@2िनवाते पितताे विः वयमेवाेपशायित ॥ ३७१६॥
ENMSS@3717@1असहायः समथाेऽप न काय कतमहित ।
ENMSS@3717@2तषेणाप परया न राेहत तडलाः ॥ ३७१७॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 301 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@3718@1असहायः सहायाथी मामनुयातवान् वम् ।
ENMSS@3718@2पीडमानः शरैतीणैाेणाैणकृपादभः ॥ ३७१८॥
ENMSS@3719@1असहायय कायाण सं नायात कािनचत् ।
ENMSS@3719@2तात् समतकायेषु सहायाे भूपतेगितः ॥ ३७१९॥
ENMSS@3720@1असहायाेऽसमथाे वा तेजवी कं करयित ।
ENMSS@3720@2अतृणे पितताे विः वयमेवाेपशायते ॥ ३७२०॥
ENMSS@3721@1असहाैव वेयाः भावताे वदेहजाः ।
ENMSS@3721@2अदेशाेवातीणाः सहताः सढातथा ॥ ३७२१॥
ENMSS@3722@1असवाताेतरेणुमडला चडसूयातपतापता मही ।
ENMSS@3722@2न शते ुमप वासभः यावयाेगानलदधमानसैः ॥ ३७२२॥
ENMSS@3723@1असायप साेढािन गदताययायप ।
ENMSS@3723@2थतः परगृहार तृणे िनवृमाह ॥ ३७२३॥
ENMSS@3724@1असाधना वहीना बुमतः सताः ।
ENMSS@3724@2साधययाश कायाण काककूममृगाखवत् ॥ ३७२४॥
ENMSS@3725@1असाधुः साधुवा भवित खल जायैव पुषाे न साद् दाैजयं न
ह सजनता कयचदप ।
ENMSS@3725@2ढे संसगे मणभुजगयाेजजिनते मणनाहेदाेषान् पृशित न
त सपाे मणगुणान् ॥ ३७२५॥
ENMSS@3726@1असाधु परगतयं न च साधु च संवलम् ।
ENMSS@3726@2संवलं कु येन मरणं विनयम् ॥ ३७२६॥
ENMSS@3727@1असायं नारभेत् ाः अकाय नैव कारयेत् ।
ENMSS@3727@2अनृतं नैव जपेत अभयं नैव भयेत् ॥ ३७२७॥
ENMSS@3728@1असायं शुमालाे दायादं तय भेदयेत् ।
ENMSS@3728@2रायकामं समथ च यथा रामाे वभीषणम् ॥ ३७२८॥
ENMSS@3729@1असायं साधुमाणां तीं वावषमुसृजत् ।
ENMSS@3729@2जं वदनं धे दुाे दजुनपगः ॥ ३७२९॥
ENMSS@3730@1असायमयथा दाेषं परछ शररणाम् ।
ENMSS@3730@2यथा वैतथा राजा शपाणवषित ॥ ३७३०॥
ENMSS@3731@1असायायाः सखं सः सायाानुरनम् ।
ENMSS@3731@2राया रितः सयक् कामशायाेजनम् ॥ ३७३१॥
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ENMSS@3732@1असामायाेेखं वरसहतहेवाकनमलं वधं वदे िनदायुत बत
न
जाने कमुचतम् ।
ENMSS@3732@2अनघ िनमाणं ललततनु ययेह भवती न यः कृवाप वां
परहरित
सगयसिनताम् ॥ ३७३२॥
ENMSS@3733@1असारं संसारं परमुषतरं िभुवनं िनरालाेकं लाेकं
मरणशरणं बाधवजनम् ।
ENMSS@3733@2अदप कदप जननयनिनमाणमफलं जगीणारयं कथमस
वधातं यवसतः ॥ ३७३३॥
ENMSS@3734@1असारः संसारः सरसकदलसारसशाे लसुेखाचकतचपलं
जीवतमदम् ।
ENMSS@3734@2यदेतत् तायं नगगतनदवेगसशम् अहाे धा पुंसां तदप
वषयान् धावित मनः ॥ ३७३४॥
ENMSS@3735@1असारः सवतः साराे वाचा सारसमुयः ।
ENMSS@3735@2वाचा सा चलता येन सकृतं तेन हारतम् ॥ ३७३५॥
ENMSS@3736@1असारभूते संसारे सारं सारलाेचना ।
ENMSS@3736@2तदथ धनमछत तयागे च धनेन कम् ॥ ३७३६॥
ENMSS@3737@1असारभूते संसारे सारभूता िनतबनी ।
ENMSS@3737@2इित संचय वै शंभुरधाे कामनीं दधाै ॥ ३७३७॥
ENMSS@3738@1असाराः सयेते वरितवरसा वाथ वषया जुगुसतां यद् वा ननु
सकलदाेषापदमित ।
ENMSS@3738@2तथायततवणहतधयामयितबलतदयाेऽनायेयः फुरित
दये काेऽप महमा ॥ ३७३८॥
ENMSS@3739@1असारे खल संसारे सारं शरमदरम् ।
ENMSS@3739@2ीराधाै च हरः शेते शवः शेते हमालये ॥ ३७३९॥
ENMSS@3740@1असारे खल संसारे सारं शरमदरम् ।
ENMSS@3740@2हराे हमालये शेते वणुः शेते महाेदधाै ॥ ३७४०॥
ENMSS@3741@1असारे खल संसारे सारमेततयम् ।
ENMSS@3741@2कायां वासः सतां साे गाः शंभुसेवनम् ॥ ३७४१॥
ENMSS@3742@1असारे खल संसारे सखातः शररणाम् ।
ENMSS@3742@2लालापानमवाु े बालानां तयवमः ॥ ३७४२॥
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ENMSS@3743@1असारे बत संसारे कमतः शररणाम् ।
ENMSS@3743@2जायते यसंयाेगा वयाेगे दयछदः ॥ ३७४३॥
ENMSS@3744@1असारे संसारे वषमवषपाके नृपसखे कृतातेनाचाते कृितचपले
जीवतबले ।
ENMSS@3744@2वापाये काये वषयमृगतृणाहतदः राणैः ाणानहह
परमुणत कुधयः ॥ ३७४४॥
ENMSS@3745@1असारे संसारे समितशरणे कायकरणे यथें चेते कित न
कवयः ववचयः ।
ENMSS@3745@2परं दुधधं मधुररचनं यत वचनं सूते ूते वा
भवित वरलः काेऽप सरलः ॥ ३७४५॥
ENMSS@3746@1असाराे िनगुणाे वपतयावतः ।
ENMSS@3746@2अवाप न चराद् ंशं शचापः खलाे यथा ॥ ३७४६॥
ENMSS@3747@1असावधाने पाडयं यतं च मैथुनम् ।
ENMSS@3747@2भाेजनं च पराधीनं ितः पुंसां वडबनाः ॥ ३७४७॥
ENMSS@3748@1असावनाथापरयावधीरतः सराेहया शरसा नमप ।
ENMSS@3748@2उपैित शयन् कलमः सहासा मनाेभुवा त इवाभपाडताम् ॥
३७४८॥
ENMSS@3749@1असावनुपनीताेऽप वेदानधजगे गुराेः ।
ENMSS@3749@2वभावशः फटकाे न संकारमपेते ॥ ३७४९॥
ENMSS@3750@1असावतकचनवललायुगल-
तलफूजकबुवलसदलसंघात उपर ।
ENMSS@3750@2वना दाेषासं सततपरपूणाखलकलः कुतः ााे
वगलतकलः समुख ते ॥ ३७५०॥
ENMSS@3751@1असावहं लाेहमयी स ययाः ूरः सख तर एष कातः ।
ENMSS@3751@2अाकषकावकचुबकेषु नैकाेऽयसाै ामक इयवैह ॥ ३७५१॥
ENMSS@3752@1असावुदयमाढः कातमान् रमडलः ।
ENMSS@3752@2राजा हरित लाेकय दयं मृदुभः करैः ॥ ३७५२॥
ENMSS@3753@1असावुेललावयराकरसमुवः ।
ENMSS@3753@2जगजयमायशः कुसमधवनः ॥ ३७५३॥
ENMSS@3754@1असावेकिभृितपरपाटा कटयन् कलाः वैरं वैरं
नवकमलकदाु रचः ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 304 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@3754@2पुरीणां ेयाेवरहदहनाेपतशां कटाेयाे बयभृतमव
चाेऽयुदयते ॥ ३७५४॥
ENMSS@3755@1असः शरा वम धनु नाेकैववय कं ाथतमीरेण ते ।
ENMSS@3755@2अथात शः कृतमेव याया न दूषतः शमतां वयंहः
॥ ३७५५॥
ENMSS@3756@1असजीवी मषीजीवी देवलाे ामयाजकः ।
ENMSS@3756@2धावकः पाचकैव षड् वाः शूजातयः ॥ ३७५६॥
ENMSS@3757@1असतखरचतकः यामलथपादः वित करसमीपे मूधारां
सवेगाम् ।
ENMSS@3757@2दशनचलखलनः कुुटकधबधः कटवरकठनाेदूरगः यात्
तः ॥ ३७५७॥
ENMSS@3758@1असतगरसमं यात् कलं सधुपाे सरतवरशाखा लेखनी
पमुवी ।
ENMSS@3758@2लखित यद गृहीवा शारदा सवकालं तदप तव गुणानामीश पारं
न याित ॥ ३७५८॥
ENMSS@3759@1असतनयनलीं लयवाेपलेषु णतकनककाीं
महंसवनेषु ।
ENMSS@3759@2अधरचरशाेभां बधुजीवे याणां पथकजन इदानीं राेदित
ातचः ॥ ३७५९॥
ENMSS@3760@1असतभुजगभीषणासपाे हहकाहतचतूणचारः ।
ENMSS@3760@2पुलकततनुकपाेलकातः ितभटवमदशनेऽयमासीत् ॥ ३७६०॥
ENMSS@3761@1असतभुजगशशवेतम् अभनवमाभाित केतककुसमम् ।
ENMSS@3761@2अायसवलयालंकृत- वषाणमव दतनः पिततम् ॥ ३७६१॥
ENMSS@3762@1असतमेकसराशतमयमून् न पुनरेष वधुवशदं वषम् ।
ENMSS@3762@2अप िनपीय सरैजिनतयं वयमुदेित पुननवमाणवम् ॥ ३७६२॥
ENMSS@3763@1असतवसनसंवीता घनागुसारवन् मृगमदमषीाता जातां वमेव
तमवनी ।
ENMSS@3763@2अभसर सखं दताेाेतं न तव वकासयेः सतमथवा
मुेरेफघनाेमम् ॥ ३७६३॥
ENMSS@3764@1असताा ससंनः समावकृतचापलः ।
ENMSS@3764@2भुजंगकुटलतया ूवेपः खलायते ॥ ३७६४॥
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ENMSS@3765@1अससाधनं सः शासनं दड उयते ।
ENMSS@3765@2तं युैव नयेद् दडं युदडः शयते ॥ ३७६५॥
ENMSS@3766@1असधारां वषं विं समवे यः पयित ।
ENMSS@3766@2मालासधातषाराणां स याेगी कयते बुधैः ॥ ३७६६॥
ENMSS@3767@1असधारामता वरमेकाप काकणी ।
ENMSS@3767@2न परूविनदा सागराताप मेदनी ॥ ३७६७॥
ENMSS@3768@1असधारापथे नाथ शुशाेणतपछले ।
ENMSS@3768@2अाजगाम कथं लीिनजगाम कथं यशः ॥ ३७६८॥
ENMSS@3769@1असधेनुरयं वभाित ते जतसवितपालमडला ।
ENMSS@3769@2लये जगतीमवाशतं फुरती कालकरालजका ॥ ३७६९॥
ENMSS@3770@1असदरेूण सीमताे मा भूाे याेषतामित ।
ENMSS@3770@2अतः परहरयाजावसं दरेूण तेऽरयः ॥ ३७७०॥
ENMSS@3771@1असमासहायय भूतारपराभवे ।
ENMSS@3771@2अयतछजनयेव न याेऽय महाधृतेः ॥ ३७७१॥
ENMSS@3772@1असीयद् देहे वे पशपितमां समघनाे वगुाे गाेपीभदुहतरमयात्
सा कमलभूः ।
ENMSS@3772@2यदादेशादेतगदप मृगीपरवशं स वयः कय यादहह
वषमाे मथभरः ॥ ३७७२॥
ENMSS@3773@1असखमथ सखं वा कमणां पवेलावहह िनयतमेते भुते
देहभाजः ।
ENMSS@3773@2तदह पुरत एव ाह माैितकेत् कथय फलममीषामततः कं
ततः यात् ॥ ३७७३॥
ENMSS@3774@1असखै वनालापाे गुय कथनं तथा ।
ENMSS@3774@2वपमाेणं चैव मतायाः फलयम् ॥ ३७७४॥
ENMSS@3775@1असभरशभं या देहं िनजं कल याेगवद् वशित वशदं
ानालाेकात् परय कलेवरम् ।
ENMSS@3775@2नयनववरैः सूैः साादहाे तव नैपुणं वशस दयं
ुं पं बह वचेसे ॥ ३७७५॥
ENMSS@3776@1असभृतां वधमाचरित माद् वदित वामसमसूनृतम् ।
ENMSS@3776@2परकलधनायप वाछित न कुते कमु ममदाकुलः ॥ ३७७६॥
ENMSS@3777@1असररचतयाद् वाता दवरवना येन ।
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ENMSS@3777@2संरता मितमता रवती वसमती तेन ॥ ३७७७॥
ENMSS@3778@1असरसमरदैवसंधृचापैरनुपमबलवीयैः वैः
कुलैतयवीयः ।
ENMSS@3778@2रघुरव स नरेाे यवातकाेशाे भव जगित गुणानां भाजनं
ाजतानाम् ॥ ३७७८॥
ENMSS@3779@1असरसरनरेशां याे न भाेगेषु तृः कथमह मनुजानां तय भाेगेषु
तृिः ।
ENMSS@3779@2जलिनधजलपाने याे न जाताे वतृणतृणशखरगताःपानतः
कं स तृयेत् ॥ ३७७९॥
ENMSS@3780@1असरहतमयादयाेथं वपमुपागतं दितसतगुः ाणैयाेंु न
कं कचवत् तमः ।
ENMSS@3780@2पठित लठतीं कठे वामयं मृतजीवनीं यद न वहते
संयामाैनतययभीताम् ॥ ३७८०॥
ENMSS@3781@1असराे हतमुपदः ादाे नारदेन गभथः ।
ENMSS@3781@2तववदषुां वराेऽभूद्- धताेपदेशं सदा णुयात् ॥ ३७८१॥
ENMSS@3782@1असलभा सकलेदमुुखी च सा कमप चेदमनवचेतम् ।
ENMSS@3782@2अभमुखीवव वाछतसषु जित िनवृितमेकपदे मनः ॥
३७८२॥
ENMSS@3783@1असससाप सशुमवानप ।
ENMSS@3783@2सः या हीनाे दैवेन लभते सखम् ॥ ३७८३॥
ENMSS@3784@1असूचभेामासा बालां ाैढाभलापणीम् ।
ENMSS@3784@2हा कं मुषताेऽीित भाते व कामुकः ॥ ३७८४॥
ENMSS@3785@1असूचीसंचारे तमस नभस ाैढजलद- विनांमये पतित
पृषतानां िनचये ।
ENMSS@3785@2इदं साैदामयाः कनककमनीयं वलसतं मुदं च ािनं च थयित
पथ वैरसशाम् ॥ ३७८५॥
ENMSS@3786@1असूत सः कुसमायशाेकः कधात् भृयेव सपवािन ।
ENMSS@3786@2पादेन नापैत सदरणां संपक माशतनूपुरेण ॥ ३७८६॥
ENMSS@3787@1असूत सा नागवधूपभाेयं मैनाकमाेिनधबसयम् ।
ENMSS@3787@2ुेऽप पछद वृशाववेदनां कुलशतानाम्
॥ ३७८७॥
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ENMSS@3788@1असूयकाे ददशूकाे िनुराे वैरकृरः ।
ENMSS@3788@2स कृ ं महदााेित नचरात् पापमाचरन् ॥ ३७८८॥
ENMSS@3789@1असूयया हतेनैव पूवाेपायाेमैरप ।
ENMSS@3789@2कत् णां गृते संपत् समभतथा ॥ ३७८९॥
ENMSS@3790@1असूयावे मनस यद संपत् वतते ।
ENMSS@3790@2तषां वायुसयाेगम् इव जानीह सत ॥ ३७९०॥
ENMSS@3791@1असूयैकपदं मृयुरितवादः याे वधः ।
ENMSS@3791@2अशूषा वरा ाघा वायाः शवयः ॥ ३७९१॥
ENMSS@3792@1असेकताेऽयतिनषेकत शाखावशाेषं फलनाे िनय ।
ENMSS@3792@2साहमां तमेव सपवडदुधाबु िनषेचनीयम् ॥ ३७९२॥
ENMSS@3793@1असेवके चानुरदानं सयभाषणम् ।
ENMSS@3793@2अनुरय चािन दाेषेऽप गुणसंहः ॥ ३७९३॥
ENMSS@3794@1असेवतेरारम् अवरहयथम् ।
ENMSS@3794@2अनुबवचनं धयं कयाप जीवतम् ॥ ३७९४॥
ENMSS@3795@1असाेढा तकालाेसदसहभावय तपसः कथानां वेवथ च
रसकः शैलदुहतः ।
ENMSS@3795@2माेदं वाे दयात् कपटबटवेषापनयने वराशथयायां
युगपदभयुः रहरः ॥ ३७९५॥
ENMSS@3796@1असाै गतः साैगत एव यात् कुयान् िनरालबनतां ममैव ।
ENMSS@3796@2सख यते णकः कमयन् िनराकः शूयतमः स वः ॥
३७९६॥
ENMSS@3797@1असाै गरेः शीतलकदरथः पारावताे मथचाटदः ।
ENMSS@3797@2धमालसां मधुराण कूजन् संवीजते पपुटेन काताम् ॥ ३७९७॥
ENMSS@3798@1असाैजयेताेभवसमुचतं भावयित तद् वृथा संसारेऽहह
समयं कं गमयस ।
ENMSS@3798@2चराद् भूयाे भूयः कलयस सखेदाे भवसखं तताे मये यागात्
भवित
परा िनवृितरित ॥ ३७९८॥
ENMSS@3799@1असाै नातीवेदःु चदप रवः ाेषत इव हाेडूनां चं नभस
लखताेछतमव ।
ENMSS@3799@2अहवा रािवा यमप लवचयं घनैबयूहैः
कमदमितघाेरं यवसतम् ॥ ३७९९॥
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ENMSS@3800@1असाै बावषमुदयशैलय शरस खलन् ालेयांशयद
भवित माे हलधरः ।
ENMSS@3800@2तदानीमेतत् त ितनवतमालुितहरं तमाेऽप यालाेलं वगलित
तदयं
िनवसनम् ॥ ३८००॥
ENMSS@3801@1असाैभायं धे परमसखभाेगापदमयं वचं तेहं भवित
पृथुकातवरमयम् ।
ENMSS@3801@2िनवः पये कलयित स कातारतरणं सादं काेपं वा जनिन
भवती य तनुते ॥ ३८०१॥
ENMSS@3802@1असाै मुबतचाकेसरः सताराधपमडलाणीः ।
ENMSS@3802@2वयुरामातरवीताे वसतकालाे हनुमािनवागतः ॥ ३८०२॥
ENMSS@3803@1असाै महाकालिनकेतनय वसदरेू कल चमाैलेः ।
ENMSS@3803@2तमपेऽप सह याभजाेावताे िनवशित दाेषान् ॥ ३८०३॥
ENMSS@3804@1असाै महेपदानगधमागगावीचवमदशीतः ।
ENMSS@3804@2अाकाशवायुदनयाैवनाेथान् अाचामित वेदलवान् मुखे ते ॥ ३८०४॥
ENMSS@3805@1असाै महेासमानसारः पितमहेय महाेदधे ।
ENMSS@3805@2यय रसैयगजछलेन याास यातीव पुराे महेः ॥ ३८०५॥
ENMSS@3806@1असाै रसाैचयगुणाेलाेऽप गुफाे न काययपदेशयाेयः ।
ENMSS@3806@2धे खलयाप न दुवष- ेषहाेसारणमतां यः ॥ ३८०६॥
ENMSS@3807@1असाै वाशाल शशरप विनगय भवनाद् इहायातः
संयवकलशरवदनः ।
ENMSS@3807@2यदालाेकथाने भवित पुरमुादतरलैः कटाैनारणां
कुवलयतवातायनमव ॥ ३८०७॥
ENMSS@3808@1असाै समरसाहसं वतनुतेऽमेयसे मुकुदममुमािन थरयतं
न कं वाछित ।
ENMSS@3808@2अतः परतरं कुतः तरणाय वारांिनधेिनदानमह संसृतेः
सखसृते कं कारणम् ॥ ३८०८॥
ENMSS@3809@1असाै समालाेकतकाननातरे वकणवपमरचकेसरः ।
ENMSS@3809@2विनगतः संह इवाेदयाचलाद् गृहीतिनपदमृगाे िनशाकरः ॥
३८०९॥
ENMSS@3810@1असाै ह दवा ितमरावकाशम् अतं जयुतकाेटरदःु ।
ENMSS@3810@2जलावगाढय वनपय तीणं वषाणामवावशम् ॥ ३८१०॥
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ENMSS@3811@1असाै ह रामा रितवहया रहःगा रमणं रहाेगतम् ।
ENMSS@3811@2रतेन शाै रमयेत् परेन वा नाे चेददेुययणः पुराे रपुः ॥ ३८११॥
ENMSS@3812@1असाै ह संकेतसमुसकाभवलासनीभमदनातराभः ।
ENMSS@3812@2सराेषः फुरताधराभतं रवभीत इवातमेित ॥ ३८१२॥
ENMSS@3813@1अतंगतभारवरव कालवशात् कालदासवधुवधुरम् ।
ENMSS@3813@2िनवाणबाणदपं जगददमाेित रेन ॥ ३८१३॥
ENMSS@3814@1अतं गतवित सवतर पायसपडं सधाकरं ाची ।
ENMSS@3814@2यरचयदबरकुशभुव चरित कलतदतरे काकः ॥ ३८१४॥
ENMSS@3815@1अतं गतवित सवतर भतर मधुपं िनवेय काेशाते ।
ENMSS@3815@2कमलयाेऽप रमते कम चं मृगाीणाम् ॥ ३८१५॥
ENMSS@3816@1अतंगते दवानाथे नलनी मधुपछलात् ।
ENMSS@3816@2गलत ववनाशाय गुटकां कालकूटजाम् ॥ ३८१६॥
ENMSS@3817@1अतंगते िनजरपावप कुयाेनाै संकाेचमाप जलधन त माित
 ।
ENMSS@3817@2गीरतागुणचमकृतवपानां शुयेऽप महतामुचतं
दः यात् ॥ ३८१७॥
ENMSS@3818@1अतंगते भावित नाधकारान् शनैराे हत वधाै बुध ।
ENMSS@3818@2पतगुणैन ितभाित पुाे गुणावताे यः स गुणेन भाित ॥ ३८१८॥
ENMSS@3819@1अतंगताेऽयमरवदवनैकबधुभावा लयित काेऽप
वधणीतम् ।
ENMSS@3819@2हे च धैयमवलय वमु शाेकं धीरातरत वपदं न त
दनचाः ॥ ३८१९॥
ENMSS@3820@1अतं भावित लाेकलाेचनकलालाेके गते भतर ीलाेकाेचतमाचरत
सकृतं वाै वलय वषः ।
ENMSS@3820@2अयेतात चकषयेव तपसां तारामाला दशाे मये
खनकठकाेमलतमःकृणाजनं बित ॥ ३८२०॥
ENMSS@3821@1अतं मुपैत य न तनूसाया हरेभयतः संसृितरेधतां
िनरवधययाः सादाेदयात् ।
ENMSS@3821@2मू ीपुषाेमणतयः ीरामनामानने ेशे यदनुदनय
जलदयामाभरामाकृितः ॥ ३८२१॥
ENMSS@3822@1अतं यताप कल मतकवितनासावताचलाेऽहमचा चमयल
।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 310 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@3822@2ायः पराेपकृतये कृितनाेऽनेपेय वाथ वपकवलता अप
भावयत ॥ ३८२२॥
ENMSS@3823@1अतं याततमरपटलदभः पतंगः ााे
नैवाेदयगरशराेमूलमेणावचूलः ।
ENMSS@3823@2ते कालं कितपलमयं भाित खाेतपाेत ाेतं ाेतं पुनरप
पुनाेततां काे वलबः ॥ ३८२३॥
ENMSS@3824@1अतं शशी याित शशावदने मानं वमुाधुना कं मानेन मुधा
नत गगनाद् ययमूतारकाः ।
ENMSS@3824@2इथं वामनुशयन् िततलादुय पादं शनैः ीणां वीय
िनशां िनसगसभगं गाययसाै कुुटः ॥ ३८२४॥
ENMSS@3825@1अततगभतमकरतितयतचूपुट पाटरामथाे
हमाचलमधः य पयम् ।
ENMSS@3825@2पादुतपुछपुमुदयाचीकाशछलाद् अडं
मडलमैदवं जनयित यं बकाेटवयत् ॥ ३८२५॥
ENMSS@3826@1अतयुपकारगधमकृतवाथनापेम- याेभभुवमायत
जलदा जीवयमी जतवः ।
ENMSS@3826@2दैवः पुनरत वृरित वागेका मयाेेित यद् वं
तमवाधगछित तदेवाघूणते ममण ॥ ३८२६॥
ENMSS@3827@1अतधः पूजयेन् मायान् गुन् सेवेदमायया ।
ENMSS@3827@2अचेद् देवादेन यमछेदकुसताम् ॥ ३८२७॥
ENMSS@3828@1अतधतामचापयं वैराणां चायकतृताम् ।
ENMSS@3828@2यताे वजानीयाद् भतां तामप ॥ ३८२८॥
ENMSS@3829@1अतधमबमदघसूं सानुाेशं णमहायमयैः ।
ENMSS@3829@2अराेगजातीयमुदारवां दतूं वदयगुणाेपपम् ॥ ३८२९॥
ENMSS@3830@1अतमतकपयतसमताकाशसंतरा ।
ENMSS@3830@2पीनतनथताताकवेव वाणी ॥ ३८३०॥
ENMSS@3831@1अतमतवषयसा मुकुलतनयनाेपला मृदुसता ।
ENMSS@3831@2यायित कमयलयं िनयं याेगाभयुेव ॥ ३८३१॥
ENMSS@3832@1अतमीयुष िनशाकरे सती रागताेऽितवधुरा कुमुती ।
ENMSS@3832@2षदं गरलमहीन् मुखे संमुखेऽप खगशदवारता ॥ ३८३२॥
ENMSS@3833@1अतयतमतततः पथ पतन् मं महादुमन् हतायां मुखमकाः
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परणुदन् गालगदन् गदन् ।
ENMSS@3833@2उालैः शशभभृशं वलयताे बीभसमूितमहान् माे दणतः
णं प शं माेऽयमागछित ॥ ३८३३॥
ENMSS@3834@1अतयतसमीरकपततया ेतरकारणीं
हतेनालकवरमकुटलामानीय कणातकम् ।
ENMSS@3834@2उय यमागमवगवधूरतं गते भावित छाशा विनवेशमेित
शनकैः वेणाशंसनी ॥ ३८३४॥
ENMSS@3835@1अतयतान् मततगतीन् पिमालातरान् वेणीदडािनव धृतवती
मुसंयारागा ।
ENMSS@3835@2वातानांशकपरचयछलावयशाेया ाैः
युमणवरहाातमणाेन याित ॥ ३८३५॥
ENMSS@3836@1अतापामुपजमुष ितमभास जानीत शीतकरणाेऽयुदताे
न वेित ।
ENMSS@3836@2चारा इवाथ रजनीितमरयुाेरं चरणभूमषु चरकाः
॥ ३८३६॥
ENMSS@3837@1अताशराेविनहत- रवमडलसरसयावघाम् ।
ENMSS@3837@2नयतीव कालकाैलः ाप नभःसैरभं सै ॥ ३८३७॥
ENMSS@3838@1अताभमुखे सूये उदते संपूणमडले चे ।
ENMSS@3838@2गमनं बुधय ले उदतातमते च केताै ॥ ३८३८॥
ENMSS@3839@1अतावलबरवबबतयाेदया- चूडाेषसकलचतया च सायम्
।
ENMSS@3839@2संयानृहरहतगृहीतकांय- तालयेव समलयत
नाकलीः ॥ ३८३९॥
ENMSS@3840@1अतावलायाे मूषकनयना न शभदा गावः ।
ENMSS@3840@2चलपटवषाणा करटाः खरसशवणा ॥ ३८४०॥
ENMSS@3841@1अत कारणमयं सवयाप परापरम् ।
ENMSS@3841@2सांिनयादप दुां वमूयाेपलतम् ॥ ३८४१॥
ENMSS@3842@1अत काेऽप ितमरतनंधयः कंचदतपदं स गायित ।
ENMSS@3842@2यनागप िनशय का वधूनावधूतदयाेपजायते ॥ ३८४२॥
ENMSS@3843@1अत ीवा शराे नात ाै भुजाै करवजताै ।
ENMSS@3843@2सीताहरणसामयाे न रामाे न च रावणः ॥ ३८४३॥
ENMSS@3844@1अत जलं जलराशाै ारं तत् कं वधीयते तेन ।
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ENMSS@3844@2लघुरप वरं स कूपाे याकठं जनः पबित ॥ ३८४४॥
ENMSS@3845@1अत पुाे वशे यय भृयाे भाया तथैव च ।
ENMSS@3845@2अभावे सित संताेषः वगथाेऽसाै महीतले ॥ ३८४५॥
ENMSS@3846@1अत भयमत काैतकम् अत च मदामत चाेकठा ।
ENMSS@3846@2बालानां णयजने भावः काेऽयेष नैकरसः ॥ ३८४६॥
ENMSS@3847@1अत यप सव नीरं नीरजराजतम् ।
ENMSS@3847@2माेदते न त हंसय मानसं मानसं वना ॥ ३८४७॥
ENMSS@3848@1अत ीतनपभमकरमुाताेरःथलाे देवः
सवजगपितमधुवधूवाचाेदयः ।
ENMSS@3848@2डााेडतनाेनवेदुवशदे दं ाु रे यय भूभाित 
लयाधपवलतलाेखातैकमुताकृितः ॥ ३८४८॥
ENMSS@3849@1अत वणमयाेऽरत वषयः ृरावजतः सत
ीरघृताकरा जलधयः सत माः कामदाः ।
ENMSS@3849@2कं नतरतातुवणतः सायं धा तायतां ं
यसवधे वधेह समते तैव सव मम् ॥ ३८४९॥
ENMSS@3850@1अत वादफुलं कमत कमथाातं मः काेरकतायत
नाम
भाेुमुचतं पं कमयततः ।
ENMSS@3850@2सेयाे हत यदशाेऽप मनुजैवृाधमः पपलाे दःुवातयमदं
वधेः कथय तत् कयाताे ताम् ॥ ३८५०॥
ENMSS@3851@1अतीयेव कृषं कुयात् अत नातीित वाणजम् ।
ENMSS@3851@2नातीयेव ऋणं दात् नाहमीित साहसम् ॥ ३८५१॥
ENMSS@3852@1अत तावदगयेन जाेमहमिनवः ।
ENMSS@3852@2का कथा तय बालय वासेऽयतृयतः ॥ ३८५२॥
ENMSS@3853@1अत वययनाय दधनपते कैलासशैलाय-
ीकठाभरणेदुवमदवानंमकाैमुद ।
ENMSS@3853@2यालं नलकूबराभसरणाराय राफुरत् पाडैव तनाेतनाेित
वरहयाप वेशहम् ॥ ३८५३॥
ENMSS@3854@1अते शवा पमायां परचभयाय सा ।
ENMSS@3854@2शभा कुबेरदयते ामातः शूयकारणी ॥ ३८५४॥
ENMSS@3855@1अताेकवयमपृतपूववृम् उतूनूतनभयवरजजरं नः ।
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ENMSS@3855@2एकणुटतसंघटतमाेहम् अानदशाेकशबलवमुपैित चेतः
॥ ३८५५॥
ENMSS@3856@1अताेदयाचलवलबरवीदुबब- याजात् णं वणयाेिनहतारवदा
।
ENMSS@3856@2ताराछलेन कुसमािन समुपती संयेयमागतवती मदेव काचत्
॥ ३८५६॥
ENMSS@3857@1अताेदयागतमक शशाबबम् अाेऽितवाधकदशामवलबतय
।
ENMSS@3857@2ताराराण पठतं तपनीयशैल- नासावसमुपनेमवाबभासे
॥ ३८५७॥
ENMSS@3858@1अताेपधानविनहत- रवबबशराेिनकुतदगः ।
ENMSS@3858@2वतेऽधकारकबलम् अबरशयने दनावयः ॥ ३८५८॥
ENMSS@3859@1अयैव कलाणवे तदमृतं तैव हालाहलः सयन् मलये
पटरतरवतैव वाताशनाः ।
ENMSS@3859@2यवभजातमत सवधे तद् दरुापं नृणां ायं
रसनाले करतले भाले च वेधा यधात् ॥ ३८५९॥
ENMSS@3860@1अयाप चतःसमुपरखापयतमुवीतलं वततेऽप च त
त रसका गाेीषु सा नृपाः ।
ENMSS@3860@2एकत िनरादराे भवित चेदयाे भवेत् सादराे वादेवी वदनाबुजे
वसित
चेत् काे नाम दनाे जनः ॥ ३८६०॥
ENMSS@3861@1अयितसमाधेयं तनय दषूणम् ।
ENMSS@3861@2फुटतां कुकानां यन् नायायावरणीयताम् ॥ ३८६१॥
ENMSS@3862@1अयुरयां दश देवताा हमालयाे नाम नगाधराजः ।
ENMSS@3862@2पूवापराै ताेयिनधी वगा थतः पृथया इव मानदडः ॥ ३८६२॥
ENMSS@3863@1अयेकं भुवनं सूं मवे य वीतम् ।
ENMSS@3863@2वषयांवायााणां चलतां तथा ॥ ३८६३॥
ENMSS@3864@1नाटकायायकानां च शान् सववधानप ।
ENMSS@3864@2फुरणा जायते ायतत एव कलाकृताम् ॥ ३८६४॥
ENMSS@3865@1अयेव भूभृतां मू दव वा ाेततेऽबुदः ।
ENMSS@3865@2मभयमानाेऽप स कमेित रसातलम् ॥ ३८६५॥
ENMSS@3866@1अयेवाेामदावानलवकलतरं काननं य त ाैढाेापाभभूतं
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जगदप सकलं िनजला एव नः ।
ENMSS@3866@2कं रे िनल गज कलयस बशतजयन् पाथबालाः पजय
वाममी कं चदप गणययबुदवेन लाेकाः ॥ ३८६६॥
ENMSS@3867@1अं वमुय सकलं थमयाेगे भूयाेऽप हतमबलां
वहताेमय ।
ENMSS@3867@2पुपायुधय वपुरेव तदयमेकं लयं च हत शरध तदा
बभूव ॥ ३८६७॥
ENMSS@3868@1अं ी वामनाे मयः पशरेयाेऽथवेतरः ।
ENMSS@3868@2वधयाेगाद् भवेत् कामं पाैषं न परयजेत् ॥ ३८६८॥
ENMSS@3869@1अवालावलढितबलजलधेरतराैवायमाणे सेनानाथे थतेऽन्
मम पतर गुराै सवधवीराणाम् ।
ENMSS@3869@2कणालं संमेण ज कृप समरं मु हादशां ताते
चापतीये वहित रणधुरं काे भययावकाशः ॥ ३८६९॥
ENMSS@3870@1अयाेगखरलकलहे गणानां सैयैवृताेऽप जत एव मया कुमारः
।
ENMSS@3870@2एतावताप पररय कृतसादः ादादमं यगुणाे भगवान् गुमे
॥ ३८७०॥
ENMSS@3871@1अयतशरशकषणैः कृाेमाे णं यूढासृसरित
वनहरणे वमाेमाििन ।
ENMSS@3871@2अायाजमुखे स काेसलपितभे धाने बले एकेनैव मवता
शरशतैमपथाे हतः ॥ ३८७१॥
ENMSS@3872@1अाण वगाधपेन वहताः पाैलयवःथल-
संघानलददाववपदः सीदत भूमीहाः ।
ENMSS@3872@2उपाट हत शैलशखराे ले हतावल- िनपाे
िनजकुिनझरजलैजबालपडायते ॥ ३८७२॥
ENMSS@3873@1अामास तृणं याह तृणामास रारेधनुदारामास मुनेः शलाप
नृवरामास वयं पादकुा ।
ENMSS@3873@2कुयामास महाणवाेऽप कपयाे याेधांबभूवुतदा पाैलयाे मशकबभूव
भगवंवं मानुषामासथाः ॥ ३८७३॥
ENMSS@3874@1अाैघसरेण रावणरसाै यं दयुशाेभागनं चे
गाैतमशापयतभुजथेमानमाखडलम् ।
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ENMSS@3874@2कछावतकुलरतां गमयता वीर वया रावणं तसंमृमहाे
वशयकरणी जागित सपुता ॥ ३८७४॥
ENMSS@3875@1अवरहवधजनुषां सहैरापातताे भवत वाप तताेऽथबाेधः
।
ENMSS@3875@2दवुादकपतवकपतरसाान् दुपूवपजलधीन् कथमुरेयुः
॥ ३८७५॥
ENMSS@3876@1अथानगामभरलंकरणैपेता भूयः पदखलनिनितरसा ।
ENMSS@3876@2वाणीव काप कुकवेजनहयमाना ागता िनजगृहाद् विनता
मदाधा
॥ ३८७६॥
ENMSS@3877@1अथानाभिनवेशता रितपतेराैचयभाे रतेवैयय नवयाैवनय
कमप ेणः कलाु रः ।
ENMSS@3877@2साैभायय वमानना वगुणता साैदयसारयः ारय वडबना
कमपरं वेयारताडबरः ॥ ३८७७॥
ENMSS@3878@1अथानाभिनवेशी ायाे जड एव भवित नाे वान् ।
ENMSS@3878@2बालादयः काेऽस जघृतीदाेः फुरबम् ॥ ३८७८॥
ENMSS@3879@1अथाने गमता लयं हतधयां वादेवता कपते धाराय पराभवाय
महते तापाय पापाय वा ।
ENMSS@3879@2थाने त ययता सतां भवित यातये भूतये चेताेिनवृतये
पराेपकृतये ाते शवावाये ॥ ३८७९॥
ENMSS@3880@1अथाने जनसंकटे मय मनाक् काीं समाकदित यालाेले
रशनांशके
वगलते नीते च नाभेरधः ।
ENMSS@3880@2धयाेऽयं स करः कुरकशा तवथातरे
कपातकरंबतालतया ययावकाशः कृतः ॥ ३८८०॥
ENMSS@3881@1अथाने ताडताे वाजी बन् दाेषानवायात् ।
ENMSS@3881@2ताववत ते दाेषा यावीवयसाै हयः ॥ ३८८१॥
ENMSS@3882@1अथानेऽभिनवान् मूखानथान एव संतान् ।
ENMSS@3882@2अनुवतते धीराः पतर इव डताे बालान् ॥ ३८८२॥
ENMSS@3883@1अथाने प च थाने सततं चानुगामिन ।
ENMSS@3883@2ुाे दडान् णयित ववधांतेजसा वृतः ॥ ३८८३॥
ENMSS@3884@1अथाेदवतीव कुदमुकुलैः फुैः पलाशमैः साारकरेव
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धूमकलषेवाेपाितभः षदैः ।
ENMSS@3884@2राुितभः सशेषदहनालातेव पुंकाेकलैा ाणसमाचतेव
पथकैराराद् वनातथल ॥ ३८८४॥
ENMSS@3885@1अथ नात शराे नात बारत िनरु लः ।
ENMSS@3885@2नात पादयं गाढम् अमालित वयम् ॥ ३८८५॥
ENMSS@3886@1अथरं जीवतं लाेके याैवनं धनमथरम् ।
ENMSS@3886@2अथरं पुदाराद धमः कितयं थरम् ॥ ३८८६॥
ENMSS@3887@1अथरः कुलसंबधः सदा वा ववादनी ।
ENMSS@3887@2मदाे माेहाय मयैव मुतिनधनं धनम् ॥ ३८८७॥
ENMSS@3888@1अथरमनेकरागं गुणरहतं िनयवदुापम् ।
ENMSS@3888@2ावृष सरेचापं वभायते युवितचमव ॥ ३८८८॥
ENMSS@3889@1अथरेण शररेण थरं कम समाचरेत् ।
ENMSS@3889@2अवयमेव यायत ाणाः ाघूणका इव ॥ ३८८९॥
ENMSS@3890@1अथवद् दधवैव शवद् बकवत् तथा ।
ENMSS@3890@2राजंतव यशाे भाित पुनः संयासदतवत् ॥ ३८९०॥
ENMSS@3891@1अथवथाः सखं मांसे वच भाेगाः याेऽषु ।
ENMSS@3891@2गताै यानं वरे चाा सव सवे िततम् ॥ ३८९१॥
ENMSS@3892@1अथथूणं ायुयुतं मांसशाेणतलेपनम् ।
ENMSS@3892@2चमावनं दगुध पूण मूपुरषयाेः ॥ ३८९२॥
ENMSS@3893@1जराशाेकसमावं राेगायतनमातरम् ।
ENMSS@3893@2रजवलमिनयं च भूतावासममं यजेत् ॥ ३८९३॥
ENMSS@3894@1नदकूलं यथा वृं वृं वा शकुिनयथा ।
ENMSS@3894@2तथा यजमं देहं कृ ाद् ाहाद् वमुयते ॥ ३८९४॥
ENMSS@3895@1अथीिन मा शं च पतरंशायाे मताः ।
ENMSS@3895@2रं राेमाण पललम् अंशा मातरमी मता ॥ ३८९५॥
ENMSS@3896@1अथीयथीयजनमजनं भ भेदुरदगुा गाेरग उरग
इयाकुलाः संमेण ।
ENMSS@3896@2भूषावेषाेपकरणगणापणयापृतानां नृारणयिन शवे
पात वाचाे गणानाम् ॥ ३८९६॥
ENMSS@3897@1अाताशी मलं भुे अजपी पूयभणम् ।
ENMSS@3897@2अताशी वषं भुे अदाता वषमते ॥ ३८९७॥
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ENMSS@3898@1अपृयसंगितमह वधाय साेढा दडाहतीः पटह बधमप प
।
ENMSS@3898@2दाेषं काशयस यितरयमेव लाेकय तमुखतां कटकराेष
॥ ३८९८॥
ENMSS@3899@1अपृयाेऽत मलमसाेऽविनयताहाराेऽवताेऽयुटैदाेषैरत
परःशतैः परवृतः काकततः का ितः ।
ENMSS@3899@2भुे भाेयमुपथतं समुपयैव वयं बाधवान् यः सीदन् धया
वचतय तताे धय पुय कः ॥ ३८९९॥
ENMSS@3900@1अपृे राभीयाहिन िनश च समे कषछाययाेने हासासाद्
वदरेू समुपचतवभावैभवे गधे ।
ENMSS@3900@2पाथाेदाछादहीने धरणतलगतादलुभे सवलाेका- ादं चायादधाने
समुख तव मुखाैपयलेशः सधांशाै ॥ ३९००॥
ENMSS@3901@1अपूवैः सरपिततं ुकामैतरं भवा
ाेणीमगणतबलैः सागराे वधताा ।
ENMSS@3901@2सकाराथ तव यद गरनादशेद् गुपा न ाताेऽप णयमुचतं
नैव बधाेवहयाः ॥ ३९०१॥
ENMSS@3902@1अयाणसमये कु मलािन कं राेदष यतमे वद कारणं
मे ।
ENMSS@3902@2भाेः ाणनाथ वरहानलतीताप- धूमेन वार गलतं मम लाेचनानाम्
॥ ३९०२॥
ENMSS@3903@1अदरवासमाणेन भाेः कृपा ।
ENMSS@3903@2वधातं भवेत् काय साहायं च तथैव नः ॥ ३९०३॥
ENMSS@3904@1अपूणामिनलाशनानां दाे िनवासः खल चदनेन ।
ENMSS@3904@2इतीव राेषाद् यजनय वायुयशाेषयदनमसंथम् ॥ ३९०४॥
ENMSS@3905@1अैर शशभृदमुना जीयते धकारः साराया मुखमनुगतः
केशपाशछलेन ।
ENMSS@3905@2तं संुय गलतमहाः शीतरमतदैव ाः सेवाघटनवधये
मालतीदामभा ॥ ३९०५॥
ENMSS@3906@1अाकं जलजीवनां जलमदं साजराजजैः पातयं
परररमनसां तृिः पतीनां यः ।
ENMSS@3906@2मवैवं कल राजराज नृपते वैयााेसवे मसी राेदित मका
च हसित यायत वैरयः ॥ ३९०६॥
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ENMSS@3907@1अाकं परमदरय चरतं ययवायं भवेत् वामी वं कथयाम
तेन भवतः कंचत् यादषूणम् ।
ENMSS@3907@2ीमद् राम नृप वया रणमुखे पाणहः सादरं ययाः सासलता
परय दये ा लठती मया ॥ ३९०७॥
ENMSS@3908@1अाकं बत मडले थमतः पया करः पायते
काीकुतलमयदेशवषयान् संयय भूरयः ।
ENMSS@3908@2इयालाे कुचाै पयाेहशां जाताै सनीलाननाै नाे नीचाेऽप
पराभवं
वषहते कं ताशावुताै ॥ ३९०८॥
ENMSS@3909@1अाकं वदरचं बदर च तवाणे ।
ENMSS@3909@2वादरायणसबधाद् यूयं यूयं वयं वयम् ॥ ३९०९॥
ENMSS@3910@1अाकं तमेतदेव यदयं कुाेदरे जागरः शूषा मदनय
वमधुभः संतपणीयाेऽितथः ।
ENMSS@3910@2िनंशाः शतशः पतत शरसछेदाेऽथवा जायताम् अाीयं
कुलव पुि न मनागुनीयं वया ॥ ३९१०॥
ENMSS@3911@1अाकं सख वाससी न चरे ैवेयकं नाेलं नाे वा
गिततं
न हसतं नैवात कदः ।
ENMSS@3911@2कवयेऽप जना वदत सभगाेऽययाः याे नायताे ं
िनपतीित वमयता मयामहे दःुथतम् ॥ ३९११॥
ENMSS@3912@1अाकममं पयाेपनतं महाधनिनधानम् ।
ENMSS@3912@2दासीसताः कमेते वादत वटाः से न ॥ ३९१२॥
ENMSS@3913@1अाकमयासतमेतदतताववया दयं चराय ।
ENMSS@3913@2बहवयालंयातमदानी- मुराे मुरं वषतः येव ॥ ३९१३॥
ENMSS@3914@1अाकमाभूभूवा हताानेव हंस यत् ।
ENMSS@3914@2रे रे कदप तयम् अनवं सदात ते ॥ ३९१४॥
ENMSS@3915@1अाकमेकपद एव मकण- जीमूतजालरसतानुकृितिननादः
।
ENMSS@3915@2गीरमलमृदसहजा शदातरहणशमपाकराेित
॥ ३९१५॥
ENMSS@3916@1अात् परं बत यथाुित संभृतािन काे नः कुले िनवपनािन
िनयछतीित ।
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ENMSS@3916@2नूनं सूितवकलेन मया सं धाैताुशेषमुदकं पतरः पबत
॥ ३९१६॥
ENMSS@3917@1अाशां नूनमपुयभाजां न वाेपयाेगी न पराेपयाेगी ।
ENMSS@3917@2सयसपूतयैव वेाे दारमुाे गुणरकाेषः ॥ ३९१७॥
ENMSS@3918@1अानवेह कलमानलमाहतानां येषां चडमुसलैरवदाततैव ।
ENMSS@3918@2ेहं वमुय सहसा खलतां यात ये वपपीडनवशा वयं
ितलाते ॥ ३९१८॥
ENMSS@3919@1अान् मा भज कालकूटभगिन वेऽप पालये याधीभूय
कदथयत
बशाे मातवकारा इमे ।
ENMSS@3919@2यन िनरतेछवषयं नैवं णाेित ुितः ाणा
एव वरं यात न पुनिनयात वाचाे बहः ॥ ३९१९॥
ENMSS@3920@1अान् वचवपुषरपृलान् काे वा वमुित सखे यद वा
वमु ।
ENMSS@3920@2हा हत केकवर हािनरयं तवैव भूपालमूधिन पुनभवता थितनः
॥ ३९२०॥
ENMSS@3921@1अान् साधु वचय संयमधनानुैः कुलं चानवययाः
कथमयबाधवकृतां ेहवृं च ताम् ।
ENMSS@3921@2सामायितपपूवकमयं दारेषु या वया भायायमतःपरं
न खल तायं वधूबधुभः ॥ ३९२१॥
ENMSS@3922@1अाभः कलतं पुरा न भवती भुा नृभः कैरप ाैढा मानवशालनीित
चलतं चेतः सकामं वय ।
ENMSS@3922@2धक् वां संित सजुजनतासंेषमातवती गया सवजनय
वारविनतेवाेेपणीयास नः ॥ ३९२२॥
ENMSS@3923@1अाभः यलाेलमाैलफलकैमुावसाराधपं वेदाेारपरः करतव
परं दानाबुपूतः ततः ।
ENMSS@3923@2कत ाितलक मव कवभः कं नाम नालाेते ः
पतरं
तवाप िनभृतः पाणाै स वैसारणः ॥ ३९२३॥
ENMSS@3924@1अाभतरबुराशरशनावछेदनीं मेदनीं ायन स काेऽप
िनतषगुणाे ाे वशाे जनः ।
ENMSS@3924@2ययाे चरसंचतािन दये दःुखािन साैयािन वा संजय
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णमेकमधमथवा िनःय वायते ॥ ३९२४॥
ENMSS@3925@1अााेकादूवममुय चाधाे महमतित धकारम् ।
ENMSS@3925@2तै महामाेहनमयाणां बुयव मा वां लभेत राजन् ॥
३९२५॥
ENMSS@3926@1अंमस समहस याकाेषकुदवष ाचीनं खमुपेयुष
वय मनादरंू गते ेयस ।
ENMSS@3926@2ासः कैरवकाेरकयित मुखं तयाः सराेजीयित ीराेदयित मथाे
गप च ाक् चकातीयित ॥ ३९२६॥
ENMSS@3927@1अंते शरस तदा काते वैदयूफटकसवणाढ े ।
ENMSS@3927@2शाेभां वां न वहित तां बा सा कुवलयमालेयम् ॥ ३९२७॥
ENMSS@3928@1अञ् जगित महयप कमप न तत वेधसा वहतम् ।
ENMSS@3928@2अिनमवसलाया भवित यताे मातपकारः ॥ ३९२८॥
ENMSS@3929@1अञ् जडे जगित काे नु बृहमाण- कणः कर ननु भवेद्
दुरतय
पाम् ।
ENMSS@3929@2इयागतं तमप याेऽलनमुमाथ मात एव कमतःपरमुयतेऽसाै
॥ ३९२९॥
ENMSS@3930@1अञ् जरामरणमृयुमहातर- माेदधाै महित संपरवतमानः
।
ENMSS@3930@2पुयवेन सकृतेन नरातरतः संाय तीरमभयं सखमावत
॥ ३९३०॥
ENMSS@3931@1अन् कः भवेाेगाे संधायेऽमतािन ।
ENMSS@3931@2लने कः समथः याद् ऋते देवं महेरम् ॥ ३९३१॥
ENMSS@3932@1अन् करकरिनगलतारवद- कदानुकारण चरं चचवाले
।
ENMSS@3932@2कै फलाय कुलटाकुलकाेटहाेमं हंहाे मृगा कुषे कणामपाय
॥ ३९३२॥
ENMSS@3933@1अन् काले त युं तददानीं वधीयताम् ।
ENMSS@3933@2गतं त नानुशाेचत गतं त गतमेव ह ॥ ३९३३॥
ENMSS@3934@1अन् कुे वनाप चलित पवनं वतते काेऽप नूनं पयामः
कं
न गवेयनुसरित गणे भीतभीतेऽभकाणाम् ।
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ENMSS@3934@2तन् राधासखाे वः सखयत वलसन् डया कैटभारयातवानाे
मृगारबलवुरघुरारावराैाेनादान् ॥ ३९३४॥
ENMSS@3935@1अन् कुटलकाेलदाेलावाेभतेऽस ।
ENMSS@3935@2हायहेतः कथं सेतः सकतामुभभवेत् ॥ ३९३५॥
ENMSS@3936@1अन् केलवने सगधपवने डपुरंीजने गुृकुले
वशालबकुले कूजपकसंकुले ।
ENMSS@3936@2उीलवपाटलापरमले मसूनाकुले येकाप न मालती वकसता
तकं न रयाे मधुः ॥ ३९३६॥
ENMSS@3937@1अन् दवजयाेते पितरयं मे तादित यायित कपं सावकभावित
रपुाेणीदारा धरा ।
ENMSS@3937@2अयैवाभमुखं िनपय समरे यायव िनजः पथा भावित
यते बलमयः यथभः पाथवैः ॥ ३९३७॥
ENMSS@3938@1अन् नमहववेकवकले कालाधमे नीरदैः संनैरभताे
िनगगनाभाेगास दभषु ।
ENMSS@3938@2भानाेन सरत नाम करणाः कं वय तेजवनः सामापरहेण
वकसयाप पाकराः ॥ ३९३८॥
ENMSS@3939@1अगृत पनाकभृता सललम् अाबवेपथुरधीरवलाेचनायाः
।
ENMSS@3939@2वयतमलमहाैषधररायाः ताेरगितसरेण करेण पाणः
॥ ३९३९॥
ENMSS@3940@1अयुदते जगयदशामुासहेताै दशाम् अायािनहरे सधारसिनधाै
देवे िनशावामिन ।
ENMSS@3940@2वं मुतमबुज भवता चेत् कं ततः शातं
नैतयेरमाैलमडनमणेगायत वे यशः ॥ ३९४०॥
ENMSS@3941@1अन् न िनगुणं गाेे अपयमुपजायते ।
ENMSS@3941@2अाकरे परागाणां ज काचमणेः कुतः ॥ ३९४१॥
ENMSS@3942@1अाेदवृदविनजिनतष ेमाणेऽतरं मा काक याकुलाे
भूतशरस शवयलेशानशान ।
ENMSS@3942@2धे मेभकुयितकरकरजामवाजाद्
ासयासमुाधवलतकवलाे न पृहाम संहः ॥ ३९४२॥
ENMSS@3943@1अीषलतवततताेकवछभुः कंचलाेपचतवभवः
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पुताेथत ।
ENMSS@3943@2धूमाेारतणमहषकधनीलाे दवाेः वैरं सपन् सृजित गगने
गवरान् पभान् ॥ ३९४३॥
ENMSS@3944@1अन् परपरेषपषे पुषायुषे ।
ENMSS@3944@2केवलं मधुरा वाणी ददायानीय साैदम् ॥ ३९४४॥
ENMSS@3945@1अन् कणपटवासकृताधकारे ाे मनाणवभूषणरमजालैः
।
ENMSS@3945@2पातालमुतफणाकृितकाेऽयं माम संरयतीव भुजलाेकः
॥ ३९४५॥
ENMSS@3946@1अन् कृितमनाेे ला ायेण माथी ः ।
ENMSS@3946@2सदर यताे भवयाः ितणं ीयते मयः ॥ ३९४६॥
ENMSS@3947@1अन् भूवलये जनय महमा भायेन संजायते नाे तात ह
कारणं
यतता नैवाथ कद् गुणः ।
ENMSS@3947@2काकायाशचभाेजने ह वतरयुैत लाेकाे बलं मुाहारपरायणाय
शचये नाे हत हंसाय यत् ॥ ३९४७॥
ENMSS@3948@1अन् मराै कमपरं वचसामवायं मा मु पाथ मुरातवसलाे
भूः ।
ENMSS@3948@2एतत् वया जललवामषलालसेन ं वलपरकरं सकतावतानम्
॥ ३९४८॥
ENMSS@3949@1अन् महयनवधाै कल कालचे धयात ये कितपये शकयाेगमुयाः
।
ENMSS@3949@2लनावदयुगले परशसवातानानतव नखानवधारयामः
॥ ३९४९॥
ENMSS@3950@1अन् महामाेहमये कटाहे सूयाना रािदनेधनेन ।
ENMSS@3950@2मासतदवीपरघनेन भूतािन कालः पचतीित वाता ॥ ३९५०॥
ENMSS@3951@1अन् वषमहे न वतत इदं यकामदेवाेसवे थेयं पुि िनरया
तदधुना कंचन् मुखे दयताम् ।
ENMSS@3951@2इयुे जरतीजनेन कथमयवयववा ततः पयतेऽहिन कपत
कवलाे धाैत धाराुभः ॥ ३९५१॥
ENMSS@3952@1अन् वसते न नराः सहते वधूवयाेगं च बलासराेगम् ।
ENMSS@3952@2कुरनाभवलेपभाभभजत ाः मदाः लाः ॥ ३९५२॥
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ENMSS@3953@1अन् सखे ननु मणवमहासभे चतामणे वमुपलाे भव मा
मणभूः ।
ENMSS@3953@2अेशा ह मणयः भवत लाेके येषां तृणहणकाैशलमेव
भूषा ॥ ३९५३॥
ENMSS@3954@1अन् थते वपदभूद् इित संचय वयते ।
ENMSS@3954@2मूढैः परवृढैरापसेवकाे मलेभः ॥ ३९५४॥
ENMSS@3955@1अ वीरजननीित जनयाम् अ वीररमणीित रमयाम् ।
ENMSS@3955@2संमदं यदधदुसकचेतातारतूयतरललताेऽयः ॥ ३९५५॥
ENMSS@3956@1अ वीरतनया वरवीर- ेयसी च कु वीरसवीम् ।
ENMSS@3956@2अ समरैरित माता काचदाह ितलकातपूवम् ॥ ३९५६॥
ENMSS@3957@1अै करं वतरत नृपा न काद् अयैव त यदभूत् ितभूः
कृपाणः ।
ENMSS@3957@2दैवाद् यदा वतरत न ते तदैव नेदंकृपा िनजकृपाणकरहाय
॥ ३९५७॥
ENMSS@3958@1अय ाेणपतेः पराधपरया लीकृताः संयया
ाचरवेयमाणितमरयाः कलाकयः ।
ENMSS@3958@2गीयते वरममं कलयता जातेन वयाेदरान् मूकानां करेण
कूमरमणीदुधाेदधेः राेधस ॥ ३९५८॥
ENMSS@3959@1अययुैः शकलतवपुदनाे नागधं नेयैरप
मधुरतां पीड मानाे जहाित ।
ENMSS@3959@2यत् वण न चलित हतं छघृाेपतं तत् साधुः
कुजनिनहताेऽययथावं न याित ॥ ३९५९॥
ENMSS@3960@1अय दधाेदरयाथे कं न कुवत पडताः ।
ENMSS@3960@2वानरमव वादेवीं नतयत गृहे गृहे ॥ ३९६०॥
ENMSS@3961@1अय चडभुजदडभवः कृशानुडांशचडकरजत्
समहातापः ।
ENMSS@3961@2यथभूपितपलाशवनं वद ाैढास द बदाहमुरकराेित
॥ ३९६१॥
ENMSS@3962@1अय याणेषु समशेरेसरैवाजभथतािन ।
ENMSS@3962@2कुवत सामतशखामणीनां भाराेहातमयं रजांस ॥ ३९६२॥
ENMSS@3963@1अय ीभाेजराजय यमेव सदलुभम् ।
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ENMSS@3963@2शूणां लैलाेहं तां शासनपकैः ॥ ३९६३॥
ENMSS@3964@1अय धय वणय वपदाणा कथम् ।
ENMSS@3964@2इदं च मुखमाधुय कथं दूषतमना ॥ ३९६४॥
ENMSS@3965@1अयां नेपथं मये गतायां लाेलचष ।
ENMSS@3965@2भवत पबाणय वबाणा एव वैरणः ॥ ३९६५॥
ENMSS@3966@1अयां ावृष चातकैजलकणा लधा न चेत् कं तताे भावावृष
दायते गुणमय वया गयते ।
ENMSS@3966@2एतेऽैव लयं जत पृथुकैरेतत् कुलनाे न चेद् एकः ाणित
तावतैव कृतमयैव नः संशयः ॥ ३९६६॥
ENMSS@3967@1अयां मुनीनामप माेहमूहे भृगुमहान् यकुचशैलशील ।
ENMSS@3967@2नानारदााद मुखं ताेयासाे महाभारतसगयाेयः ॥ ३९६७॥
ENMSS@3968@1अयां वपुयूहवधानवां कं ाेतयामास नवां स कामः ।
ENMSS@3968@2यसफुटलधभूमा लावयसीमा यदमामुपाते ॥ ३९६८॥
ENMSS@3969@1अयां सखे बधरलाेकिनवासभूमाै कं कूजतेन खल काेकल
काेमलेन ।
ENMSS@3969@2एते ह दैवहतकातदभवण वां काकमेव कलयत कलानभाः
॥ ३९६९॥
ENMSS@3970@1अयाः कचानां शखन कंनु वधं कलापाै वमतेरगाताम् ।
ENMSS@3970@2तेनायमेभः कमपूज पुपैरभस दवा स कमधचम् ॥ ३९७०॥
ENMSS@3971@1अयाः करहखडत- काडपटकटिनगता ः ।
ENMSS@3971@2पटवगलतिनकलषा वदते पीयूषधारेव ॥ ३९७१॥
ENMSS@3972@1अयाः करपधनगधनबालवमापत् खल पवाे यः ।
ENMSS@3972@2भूयाेऽप नामाधरसायगव कुवन् कथं वात न स वालः ॥
३९७२॥
ENMSS@3973@1अयाः कणावतंसेन जतं सव वभूषणम् ।
ENMSS@3973@2तथैव शाेभतेऽयथम् अयाः वणकुडलम् ॥ ३९७३॥
ENMSS@3974@1अयाः कातय पय सवाैपयाितशायनः ।
ENMSS@3974@2एकैव गछेत् सायं वछाया दपणाता ॥ ३९७४॥
ENMSS@3975@1अयाः कामिनवासरयभवनं वं वलाेादरान् िनयेव सधाकरं
यतमं भूमीगतं शाेभनम् ।
ENMSS@3975@2नासामाैककैतवेन चरा ताराप सा राेहणी मये तरहासहणुदया
तसंिनधं सेवते ॥ ३९७५॥
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ENMSS@3976@1अयाः कुशेशयशः शशशशं नासावित
नवमाैकमाचकात ।
ENMSS@3976@2कैलासमानससराेवरराजहंया िनःमडमव जाित पुडरके
॥ ३९७६॥
ENMSS@3977@1अयाः खल थिनबकेश- मकदबितबबवेषात् ।
ENMSS@3977@2रशती रजतारेयं पृथलहाटकपकायाम् ॥ ३९७७॥
ENMSS@3978@1अयाः पदाै चातया महतावपेय साैयावभावभाजः ।
ENMSS@3978@2जाता वालय महीहाणां जानीमहे पवशदलधः ॥ ३९७८॥
ENMSS@3979@1अयाः पाटलपाणजातमुराे िनाकषाये शाै िनधाैताेऽधरशाेणमा
वल लततजाे मूधजाः ।
ENMSS@3979@2काीदाम दरथालमित ातिनखातैशाेरेभः
कामशरैतदतुमभूद् ये मनः कलतम् ॥ ३९७९॥
ENMSS@3980@1अयाः पीठाेपवाया अयं वतनाेयसाै ।
ENMSS@3980@2लस ाेण चलेण नटुपयाेधरम् ॥ ३९८०॥
ENMSS@3981@1अयाः पीनतनयाे दयेऽास िनदये ।
ENMSS@3981@2अवकाशलवाेऽयत ना कु बभत नः ॥ ३९८१॥
ENMSS@3982@1अयाः संयमवान् कचाे मधुकरैरययमानाे
मुभृगाेपनजाभशापमचरादुाुकामाे िनजम् ।
ENMSS@3982@2सीमतेन करेण काेमलचा सदरूबदुछलाद्
अातायसपडमडलमसावादातमाकाित ॥ ३९८२॥
ENMSS@3983@1अयाः स चामधुरेव काः ासं वतेने मलयािनलेन ।
ENMSS@3983@2अमूिन सूनैवदधेऽकािन चकार वाचं पकपमेन ॥ ३९८३॥
ENMSS@3984@1अयाः सपैकवधाेः कचाैघः थाने मुखयाेपर वासमाप ।
ENMSS@3984@2पथतावचकाेऽप कलापनां येन जतः कलापः ॥ ३९८४॥
ENMSS@3985@1अयाः सगवधाै जापितरभूाे नु कातभः ारैकरसः
वयं नु मदनाे मासाे नु पुपाकरः ।
ENMSS@3985@2वेदायासजडः कथं नु वषययावृकाैतूहलाे िनमातं भवेन्
मनाेहरमदं पं पुराणाे मुिनः ॥ ३९८५॥
ENMSS@3986@1अयाः सगवधाै जापितरहाे चाे न संभायते नाे देवः कुसमायुधाे
न च मधुदू रे वरः भुः ।
ENMSS@3986@2एते मतमुथतेयममृतात् काचत् वयं सधुना या मथाचललाेडतेन
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हरये दवा यं रता ॥ ३९८६॥
ENMSS@3987@1अयाः सगधनवकुु मपदाे मुधकात ितलकाे मदरेणायाः
।
ENMSS@3987@2अावरागमभराममुखारवद- िनयदलमव मे दयं तीयम्
॥ ३९८७॥
ENMSS@3988@1अयाः वेदाबुबदुयुतितलकतया यवेदकुातेवारंवारेण
वेगहणनगणनाकेलवाचालतायाः ।
ENMSS@3988@2तपाताेपाततालमनमतशताडवाेालताल- लालयााेभताः
ः
ितपदममुना कदकुडतेन ॥ ३९८८॥
ENMSS@3989@1अयाे कषपभासचपला ीः वणरेखायते धारासारघनं
सदशनमदं जगपयित ।
ENMSS@3989@2ाेदनमालमनचा देहेन पीताबरं
दरूाेीतशखडमडलमदं पं हरेरबुदः ॥ ३९८९॥
ENMSS@3990@1अया धामसराेवरे भुजबसे वारवदे मन् नेूमरे
सयाैवनजले कतूरकापले ।
ENMSS@3990@2वाेजितकुकुदलनाेधादपुेय तं ममतंगजः
कथमसावुथाय िनयायित ॥ ३९९०॥
ENMSS@3991@1अयाननय भवतः खल काेटरेषा कटारका यद भवेदवशीणपणा
।
ENMSS@3991@2याेया  ते करभ कपतराेलतायाते पवा वमलवमभभाजः
॥ ३९९१॥
ENMSS@3992@1अयायासाद् थवयय शयः सवः याद् वफुराबुः
।
ENMSS@3992@2अथ कामं वे धम च माें िनःसंदेहं शीलतं पडताेऽप
॥ ३९९२॥
ENMSS@3993@1अया मनाेहराकारकबरभारतजताः ।
ENMSS@3993@2लयेव वने वासं चुमरबहणः ॥ ३९९३॥
ENMSS@3994@1अयामपूव इव काेऽप कलराेऽपरः कमुत तकरवजेन
।
ENMSS@3994@2राेमावलगुणमलकुचमदरेण िनमय नाभजलधं वमुतृः
यात् ॥ ३९९४॥
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ENMSS@3995@1अया मुखं हमचननु यधाा संपूय सवमवशेषतया मुः
।
ENMSS@3995@2अायानतामुपगताेऽय चा चकात नासामाैकमषादमृतय
बदःु
॥ ३९९५॥
ENMSS@3996@1अया मुखीितबबमेव जला ताताुकुरा मात् ।
ENMSS@3996@2अयय धः खल पचाै वभूषणं याचतकं कदाचत्
॥ ३९९६॥
ENMSS@3997@1अया मुखयात न पूणमायं पूणय जवा महमा हमांशम् ।
ENMSS@3997@2ूलखडं दधदधमदभुालतृतीयः खल यय भागः
॥ ३९९७॥
ENMSS@3998@1अया मुखेन लाेकानां तपजकातना ।
ENMSS@3998@2िनशास नाशता िना कुमुदानामवेदनुा ॥ ३९९८॥
ENMSS@3999@1अया मुखेनैव वजय िनय- पधी मलकुु मराेषभासा ।
ENMSS@3999@2स चः खल नमानः यादेव ितपरवेषपाशः ॥ ३९९९॥
ENMSS@4000@1अया मुखेदावधरः सधाभूबबय युः ितबब एषः ।
ENMSS@4000@2तयाथवा ीमभाज देशे संभायमानाय त वमे सा ॥
४०००॥
ENMSS@4001@1अयामाेषधयाे वलत दधत याेतींष कटा अप ाेीलत
भुजमाैलमणयः डत दपाु राः ।
ENMSS@4001@2याः खल यूयमेव यद काेऽयतं गते भावित
ाैड्ःअवातपयाेधमजगतीहतावलबमः ॥ ४००१॥
ENMSS@4002@1अया यदादश संवभय वाः ुती दतरधमधम् ।
ENMSS@4002@2कणातकणगभीररेखः कं तय संयैव नवा नवाः ॥ ४००२॥
ENMSS@4003@1अया यदायेन पुरतर ितरकृतं शीतचाधकारम् ।
ENMSS@4003@2फुटफुरकचछलेन तदेव पाददमत बम् ॥ ४००३॥
ENMSS@4004@1अयारकरः शर नृपतेः संये पततावुभाै सीकारं च न
संमुखाै रचयतः कपं च न ातः ।
ENMSS@4004@2तुं न पुनिनवृभयाेजागित युयाेरेकत भन
ममपराममयतुम् ॥ ४००४॥
ENMSS@4005@1अया ललाटे रचता सखीभवभायते चदनपलेखा ।
ENMSS@4005@2अापाडरामकपाेलभावनबाणणपकेव ॥ ४००५॥
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ENMSS@4006@1अया वपुष तायं शैशवं वा कृतापदम् ।
ENMSS@4006@2जाितः कापालकयेव न केनायवधायते ॥ ४००६॥
ENMSS@4007@1अया वपुष तलायां शैशवगुां च याैवनं हेम ।
ENMSS@4007@2तलयित कुतकिन कामे न नमित मयानःसूची ॥ ४००७॥
ENMSS@4008@1अयाेदलकावल कृतमलेणीभरेणीशः साैदय यद
चषाेतरलयाेः कं मथयायुधैः ।
ENMSS@4008@2का ीितः कनकारवदमुकुले पीनाै तनाै चेदताे मये काचदयं
मनाेभवकृता माया जगाेहनी ॥ ४००८॥
ENMSS@4009@1अयाेद् गितसाैकुमायमधुना हंसय गवैरलं संलापाे यद
धायतां परभृतैवाचंयमवतम् ।
ENMSS@4009@2अानामकठाेरता यद षायैव सा मालती कातेत् कमला
कम
बना काषायमालबताम् ॥ ४००९॥
ENMSS@4010@1अयासभुजगः वकाेशसषराकृः फुरकृणमा
कपाेीलदरालललवलनतेषां भये भूभुजाम् ।
ENMSS@4010@2संामेषु िनजाुलमयमहासाैषधीवीधः पवाये विनवेय
जाु लकता यैनाम नालबता ॥ ४०१०॥
ENMSS@4011@1अयातिनमा मये थमा कुचयाेशाे चायम् ।
ENMSS@4011@2ऊवाेः मेण वृाे- ाह तयतां दधित ॥ ४०११॥
ENMSS@4012@1अयातनुयदनसंताे वै स मीनकेतजगतीं वजेतम् ।
ENMSS@4012@2सकुु मालेखमषेण वीराे यमाेचयातरां पताकाम् ॥ ४०१२॥
ENMSS@4013@1अयातनाै वरहताडवरभूमाै वेदाेदबदकुुसमालमावकय
।
ENMSS@4013@2नादं पपाठ पृथुवेपथुवेपमान- काीलताकलरवैः रसूधारः
॥ ४०१३॥
ENMSS@4014@1अयातमव तनयमदं िनेव नाभः थता यते
वषमाेता वलयाे भाै समायामप ।
ENMSS@4014@2अे च ितभाित मादवमदं धवभावरं ेणा
मुखचमीत इव ेरेव वित च ॥ ४०१४॥
ENMSS@4015@1अयााणमहाे वयाेगदुरतादास कृवा कृती वैरं गछस
तु
कं वमृशस ासावहं हत नः ।
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ENMSS@4015@2वाचालेषु दनेषु काेकलतैपममैः सयाेास च
यामनीवशरणाः कं नाम कुमाे वयम् ॥ ४०१५॥
ENMSS@4016@1अयैकयाप कायय सहजा अथखडकाः ।
ENMSS@4016@2पृथक् पृथग् गमयत कमुतायः याे जनः ॥ ४०१६॥
ENMSS@4017@1अयैव राे तावननय शैव संजीवतमथय ।
ENMSS@4017@2वनं वधाता ननु नीरजानां नीराजनाथ कमु िनममीते ॥ ४०१७॥
ENMSS@4018@1अयैव सगाय भवकरय सराेजसृमम हतलेखः ।
ENMSS@4018@2इयाह धाता हरणेणायां कं हतलेखीकृतया तयायाम् ॥
४०१८॥
ENMSS@4019@1अयाेदरय िततयशाेभं नातीित धाा भुवनयेऽप ।
ENMSS@4019@2संयानरेखा इव संयुाताे वरेजुवलयः सदयाः ॥ ४०१९॥
ENMSS@4020@1अयाेवीरमणय पावणवधुैरायसं यशः
सवााेलशवपवतसतीगविनवास यत् ।
ENMSS@4020@2तकबुितबबतं कमु शरपजयराजयः पयायः कमु
दुधसधुपयसां सवानुवादः कमु ॥ ४०२०॥
ENMSS@4021@1अं लाेचनकाेण एव कृपणयायते सवदा कठे काकुवचः
सकमलाेडथभृायते ।
ENMSS@4021@2हा रावाे दये वयाेगकुलजाकामाभलाषायते वैदेहीवरहवराे
रघुपतेरापाकतापायते ॥ ४०२१॥
ENMSS@4022@1अमजं माेंु धङ् नः कणायते नयने ।
ENMSS@4022@2यं परं तकैशाेरं जीभः ॥ ४०२२॥
ENMSS@4023@1अाेततरमषु तरलता मांसपे लठतः
थूलाथथभै धवलबसलताासमाकपयतः ।
ENMSS@4023@2मायासंहय शाैरेः फुरदणदाेजसंेषभाजः
पायासदैयवःथलकुहरसराेराजहंसा नखा वः ॥ ४०२३॥
ENMSS@4024@1अाीवनीलनीरजदलाेपाताितसूायत- वाातरतामषं
यद वपुनैतत् जानां पितः ।
ENMSS@4024@2यरदवपशतासहं गृताे
गृवावृकांतनाै िनपततः काे वा कथं वारयेत् ॥ ४०२४॥
ENMSS@4025@1अवताः यः कायाः पुषैः वैदवािनशम् ।
ENMSS@4025@2वषयेषु च सयः संथाय ानाे वशे ॥ ४०२५॥
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ENMSS@4026@1अवायायः पकानां मदनमखसमारणयाधमासाे िनाया जलं
कमप मधुलहां काेऽप दुभकालः ।
ENMSS@4026@2ऋयााेसकानां मलयजमतां पाथकाताकृतातः ालेयाेूलमूलं
समजिन समयः कदाैपाितकाेऽयम् ॥ ४०२६॥
ENMSS@4027@1अहंकार ाप ज वृजन हे मा वमह भूरभूमदपाणामहमपसर
वं पशन हे ।
ENMSS@4027@2अरे ाेध थानातरमनुसरानयमनसां िलाेकनाथाे नः फुरित
द
देवाे हररसाै ॥ ४०२७॥
ENMSS@4028@1अहंकाराे धयं ूते मैनं सं बाेधय ।
ENMSS@4028@2उथते परमानदे न वं नाहं न वै जगत् ॥ ४०२८॥
ENMSS@4029@1अहं कमबा कमभीतापदे तवेित मातधुर तातपृछया ।
ENMSS@4029@2लाेयतयं वदतमभकं मुदा हसञ् जित मू पुयभाक्
॥ ४०२९॥
ENMSS@4030@1अहंकृतेः परछेदान् अवामचितं तथा ।
ENMSS@4030@2जह येनाेपलधते काप यातलातुा ॥ ४०३०॥
ENMSS@4031@1अहं च वं च राजे लाेकनाथावुभावप ।
ENMSS@4031@2बीहरहं राजन् षीतपुषाे भवान् ॥ ४०३१॥
ENMSS@4032@1अहं च देवनद च कुशाीयधयावुभाै ।
ENMSS@4032@2नैव शदाबुधेः पारं कमये जडबुयः ॥ ४०३२॥
ENMSS@4033@1अहं तनीयानितकाेमल तनयं वाेढमलं न तावत् ।
ENMSS@4033@2इतीव तसंवहनाथमया वलयं पुयित मयभागः ॥ ४०३३॥
ENMSS@4034@1अहं तावन् महाराजे पतृवं नाेपलये ।
ENMSS@4034@2ाता भता च बधु पता च मम राघवः ॥ ४०३४॥
ENMSS@4035@1अहं तेनाता कमप कथयामीित वजने समीपे चासीना
सरलदयवादवहता ।
ENMSS@4035@2ततः कणाेपाते कमप वदतााय वदनं गृहीवा धं मम
सख िनपीताेऽधररसः ॥ ४०३५॥
ENMSS@4036@1अहं न चेत् यां मय दुभावनाम् इमे जेयुन िनराया जनाः ।
ENMSS@4036@2तदेनसा याेजयतः परान् वयं ममैव युा खल नवपपा ॥
४०३६॥
ENMSS@4037@1अहं नयनजं वार िनराेढमप न मः ।
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ENMSS@4037@2रामः सीतावयाेगाताे बबध सरतां पितम् ॥ ४०३७॥
ENMSS@4038@1अहं नयाम मानेन मानेन कलहं कृथाः ।
ENMSS@4038@2वराेधमेय कातेन काते न परतयते ॥ ४०३८॥
ENMSS@4039@1अहंभावाययाे जात सकराे न कथंचन ।
ENMSS@4039@2चेतनायामहावाे भाैितां वजतः सकृत् ।
ENMSS@4039@3अायाां पुनैष फतः फुरित नाेऽतः ॥ ४०३९॥
ENMSS@4040@1अहं ममेयेव भवय बीजं न मे न चाहं भवबीजशातः ।
ENMSS@4040@2बीजे ने कुत एव ज िनरधनाे विपैित शातम् ॥
४०४०॥
ENMSS@4041@1अहं महानसायातः कपताे नरकतव ।
ENMSS@4041@2मया मांसादकं भुं भीमं जानीह मां बक ॥ ४०४१॥
ENMSS@4042@1अहंयुवरवणनीजनमदायताेदत-
फुरतरपमवरजतायपजः ।
ENMSS@4042@2रसालतणा कृतामसमतयतामानाे वहतमह काेकलः
फलनमयमुते ॥ ४०४२॥
ENMSS@4043@1अहं रथानामेव या सहचरव मे ।
ENMSS@4043@2अननुातसंपका धारणी रजनीव नाै ॥ ४०४३॥
ENMSS@4044@1अहं वाे रतेयुा याे न रित भूमपः ।
ENMSS@4044@2स संहय िनहतयः ेव साेाद अातरः ॥ ४०४४॥
ENMSS@4045@1अहं सदा ाणसमं महीभुजाम् अयं त मां वे नृपतृणाेपमम् ।
ENMSS@4045@2इतीव कणेषु सवणमथनां वखेदमायातमभूत् कृतापदम् ॥
४०४५॥
ENMSS@4046@1अहं ह संमताे रााे य एवं मयते कुधीः ।
ENMSS@4046@2बलवदः स वेयाे वषाणपरवजतः ॥ ४०४६॥
ENMSS@4047@1अहयहिन बाेयं कम सकृतं कृतम् ।
ENMSS@4047@2दं वा दापतं वाप वासामप वाृतम् ॥ ४०४७॥
ENMSS@4048@1अहयहिन भूतािन गछत चरमालयम् ।
ENMSS@4048@2शेषाः थावरमछत कमायमतःपरम् ॥ ४०४८॥
ENMSS@4049@1अहयहिन भूतािन सृजयेव जापितः ।
ENMSS@4049@2अाप न सृजयेकं याेऽथनं नावमयते ॥ ४०४९॥
ENMSS@4050@1अहयहिन याचतं काेऽवमयेद् गुं यथा ।
ENMSS@4050@2माजनं दपणयेव यः कराेित दने दने ॥ ४०५०॥
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ENMSS@4051@1अहयहयान एव तावातं मादखलतं न शम् ।
ENMSS@4051@2जास कः केन पथा यातीयशेषताे वेदतमत शः ॥ ४०५१॥
ENMSS@4052@1अहमप परेऽप कवयतथाप महदतरं परेयम् ।
ENMSS@4052@2एें रलयाेयप तत् कं करभायते कलभः ॥ ४०५२॥
ENMSS@4053@1अहम नीलकठतव खल तयाम शदमाेण ।
ENMSS@4053@2नाहं जलधर भवतातक इव जीवनं याचे ॥ ४०५३॥
ENMSS@4054@1अहमहमकाबाेसाहं रताेसवशंसिन सरित मुः ाैढीणां
कथामृतदुदने ।
ENMSS@4054@2कलतपुलका सः ताेकाेततनकाेरके वलयित शनैबाला वःथले
तरलां शम् ॥ ४०५४॥
ENMSS@4055@1अहमव दनलीः ाेषताणनाथा वमव पथक पथा
मुपाथानुबधः ।
ENMSS@4055@2अयमप परदेशः साेऽप यास गता मदनमधुरमूते कं वृथा
सवराेऽस ॥ ४०५५॥
ENMSS@4056@1अहमव शूयमरयं वयमव तनुतां गतािन ताेयािन ।
ENMSS@4056@2अाकमवाेासा दवसा दघा ता ॥ ४०५६॥
ENMSS@4057@1अहमह कृतवाे वेदता सकलानां धनपितरहमेकाे पलावययुः
।
ENMSS@4057@2इित कृतगुगवः खते कं जनाेऽयं कितपयदनमये सवमेत
कंचत् ॥ ४०५७॥
ENMSS@4058@1अहमह थतवयप तावक वमप त वसप मामकः ।
ENMSS@4058@2न तनुसंगतमाय ससंगतं दयसंगतमेव ससंगतम् ॥ ४०५८॥
ENMSS@4059@1अहमेकाे न मे कन् नाहमयय कयचत् ।
ENMSS@4059@2न तं पयाम ययाहं न ह साेऽत न याे मम ॥ ४०५९॥
ENMSS@4060@1अहमेय पतवना पुनरायणी भवाम ते ।
ENMSS@4060@2चतरैः सरकामनीजनैः य याव वलाेयसे दव ॥ ४०६०॥
ENMSS@4061@1अहमेव गुः सदाणानाम् इित हालाहल तात मा  यः ।
ENMSS@4061@2ननु सत भवाशािन भूयाे भुवनेऽन् वचनािन दजुनानाम् ॥
४०६१॥
ENMSS@4062@1अहमेव बल न चापर इित बुः लयंकर नृणाम् ।
ENMSS@4062@2नह सत महीतले कित बलैये वजता बलाेताः ॥ ४०६२॥
ENMSS@4063@1अहमेव मताे महीपतेरित सवः कृितवचतयत् ।
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ENMSS@4063@2उदधेरव िनगाशतेवभवाय वमानना चत् ॥ ४०६३॥
ENMSS@4064@1अहरन् कयचद् यं याे नरः सखमावसेत् ।
ENMSS@4064@2सवतः शतः तेनाे मृगाेाममवागतः ॥ ४०६४॥
ENMSS@4065@1अहिनशं जागरणाेताे जनः मं वधे वषयेछया यथा ।
ENMSS@4065@2तपःमं चेत् कुते तथा णं कमतेऽनतसखं न पावनम्
॥ ४०६५॥
ENMSS@4066@1अहिनशा वेित रताय पृछित माेणशीताकरापणाद् वटे ।
ENMSS@4066@2िया वदधा कल तषेधनी यध संयामधुरेऽधरेऽु लम्
॥ ४०६६॥
ENMSS@4067@1अहयाकेलकालेऽभूत् कदपाणां शतयम् ।
ENMSS@4067@2तपबाणभाः सहााेऽधतां गतः ॥ ४०६७॥
ENMSS@4068@1अहतािन सहतानाम् अपदािन चतपदाम् ।
ENMSS@4068@2फगूिन त महतां जीवाे जीवय जीवनम् ॥ ४०६८॥
ENMSS@4069@1अहह कमकरयित भूपितं नरपतीयित कमकरं नरः ।
ENMSS@4069@2जलिनधीयित कूपमपां िनधं गतजलयित ममदाकुलः ॥ ४०६९॥
ENMSS@4070@1अहह कमधुना मुधैव बायनुचतकारण कणदतपम् ।
ENMSS@4070@2ननु तव चटल कणपालभुवनवलाेचनकालसारपाशः ॥ ४०७०॥
ENMSS@4071@1अहह गृही  नु कुशल बः संसारसागरे ः ।
ENMSS@4071@2कथमप लभते पाेतं तेनाप िनमित िनतातम् ॥ ४०७१॥
ENMSS@4072@1अहह चड समीरण दाणं कमदमाचरतं चरतं वया ।
ENMSS@4072@2यदह चातकचुपुटाेदरे पतित वार तदेव िनवारतम् ॥ ४०७२॥
ENMSS@4073@1अहह नयने मयावत् सदणवजते वणयुगलं दुपुाे वा
णाेित न भाषतम् ।
ENMSS@4073@2खलित चरणं मागे मदाकुललाेकवद् वपुष जरसा जीणे वणाे
यपैित कलवत् ॥ ४०७३॥
ENMSS@4074@1अहह सहजमाेहा देहगेहपे नवरतमितमा कामनीवहािः
।
ENMSS@4074@2तदहमह वहत संततामाेदमुधा वहतमहतकृयं हत नातः
राम ॥ ४०७४॥
ENMSS@4075@1अहायतमयातािन उदयाता च शवर ।
ENMSS@4075@2सखयातः सदा दःुखं दःुखयातः सदा सखम् ॥ ४०७५॥
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ENMSS@4076@1अहापयन् नृपः कालं भृयानामनुवितनाम् ।
ENMSS@4076@2कमणामानुयेण वृं समनुकपयेत् ॥ ४०७६॥
ENMSS@4077@1अहायः सवमयथः कानुितमुहन् ।
ENMSS@4077@2सदणयाेयवम् उपयाित महाेतः ॥ ४०७७॥
ENMSS@4078@1अहायेण कदाययैरसंहायेण केनचत् ।
ENMSS@4078@2ितिताकवचेनैव सव जयित संवृतः ॥ ४०७८॥
ENMSS@4079@1अहं नृपं च शादूलं वृं च बालकं तथा ।
ENMSS@4079@2परानं च मूख च स सान् न बाेधयेत् ॥ ४०७९॥
ENMSS@4080@1अहंसयैव भूतानां काय ेयाेऽमुशासनम् ।
ENMSS@4080@2वाक् चैव मधुरा णा याेया धममछता ॥ ४०८०॥
ENMSS@4081@1अहंसा धाम धमय दःुखयायतनं पृहा ।
ENMSS@4081@2सयागः पदं मुेयाेगायासः पदं शचः ॥ ४०८१॥
ENMSS@4082@1अहंसा परमाे धमः अहंसा परमा गितः ।
ENMSS@4082@2अहंसा परमा ीितवहंसा परमं पदम् ॥ ४०८२॥
ENMSS@4083@1अहंसा परमाे धमतथाहंसा पराे दमः ।
ENMSS@4083@2अहंसा परमं दानम् अहंसा परमं तपः ॥ ४०८३॥
ENMSS@4084@1अहंसा परमाे यतथाहंसा परं बलम् ।
ENMSS@4084@2अहंसा परमं मम् अहंसा परमं सखम् ।
ENMSS@4084@3अहंसा परमं सयम् अहंसा परमं ुतम् ॥ ४०८४॥
ENMSS@4085@1अहंसा परमाे धमाे हंसैव परं तपः ।
ENMSS@4085@2अहंसा परमं दानम् इयामुनयः सदा ॥ ४०८५॥
ENMSS@4086@1अहंसापूवकाे धमाे यात् सवहते रतः ।
ENMSS@4086@2यूकामकुणदंशादंतात् तानप रयेत् ॥ ४०८६॥
ENMSS@4087@1अहंसा थमं पुपं तीयेयिनहम् ।
ENMSS@4087@2तृतीयं त दया पुपं तरयं दानपुपकम् ॥ ४०८७॥
ENMSS@4088@1अहंसा सयमतेयं यागाे मैथुनवजनम् ।
ENMSS@4088@2पवेतेषु वाेषु सवे धमाः ितताः ॥ ४०८८॥
ENMSS@4089@1अहंसा सयमतेयं चयपरहः ।
ENMSS@4089@2इािनपरा चता यम एष किततः ॥ ४०८९॥
ENMSS@4090@1अहंसा सयमतेयं शाैचमयिनहः ।
ENMSS@4090@2एतं सामासकं धम चातवयेऽवीनुः ॥ ४०९०॥
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ENMSS@4091@1अहंसा सयमतेयं शाैचमयिनहः ।
ENMSS@4091@2दानं दमाे दया ातः सवेषां धमसाधनम् ॥ ४०९१॥
ENMSS@4092@1अहंसा सयवचनं सवभूतानुकपनम् ।
ENMSS@4092@2शमाे दानं यथाश गाहयाे धम उमः ॥ ४०९२॥
ENMSS@4093@1अहंसा सयवचनं सवभूतेषु चाजवम् ।
ENMSS@4093@2मा चैवामाद ययैते स सखी भवेत् ॥ ४०९३॥
ENMSS@4094@1अहंसा सयवचनम् अानृशंयं दमाे घृणा ।
ENMSS@4094@2एतत् तपाे वदधुीरा न शररय शाेषणम् ॥ ४०९४॥
ENMSS@4095@1अहंसा सूनृता वाणी सयं शाैचं दया मा ।
ENMSS@4095@2वणनां लनां चैव सामायाे धम उयते ॥ ४०९५॥
ENMSS@4096@1अहंसासूनृतातेयाकंचनतारतम् ।
ENMSS@4096@2सपां मुिनभः ाें राजेषववजतम् ॥ ४०९६॥
ENMSS@4097@1अहंय तपाेऽयम् अहंाे यजते सदा ।
ENMSS@4097@2अहंः सवभूतानां यथा माता यथा पता ॥ ४०९७॥
ENMSS@4098@1अहतं च हताकारं धाापत ये नराः ।
ENMSS@4098@2अवेय मबााते कतयाः कृयदषूणाः ॥ ४०९८॥
ENMSS@4099@1अहतहतवचारशूयबुेः ुितसमयैबभबहकृतय ।
ENMSS@4099@2उदरभरणमाकेवलेछाेः पुषपशाे पशाे काे वशेषः
॥ ४०९९॥
ENMSS@4100@1अहतात् ितषेध हते चानुवतनम् ।
ENMSS@4100@2यसने चापरयागवधं मलणम् ॥ ४१००॥
ENMSS@4101@1अहतादनपपस् अितमााेझतभीरनातकः ।
ENMSS@4101@2वनयाेपहतवया कुतः सशाेऽयाे गुणवानवयः ॥ ४१०१॥
ENMSS@4102@1अहतडकीनाम् अशेषा भाेगनः पदम् ।
ENMSS@4102@2न संवतासारये थाता युखमातः ॥ ४१०२॥
ENMSS@4103@1अहते ितषेध हते चानुवतनम् ।
ENMSS@4103@2यसने चापरयागवधं मलणम् ॥ ४१०३॥
ENMSS@4104@1अहते हतबुरपधीरवमयेत मतािन मणाम् ।
ENMSS@4104@2चपलः सहसैव संपत् अरखाभहतः बुयते ॥ ४१०४॥
ENMSS@4105@1अहते हतमछत िनसगात् सरसात ये ।
ENMSS@4105@2पीडताेऽपीदडाे ह रसमेव ददायरम् ॥ ४१०५॥
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ENMSS@4106@1अहभवनवधानायायुधीकृय शैलान् अमरजयिन सैये रसामाकये
।
ENMSS@4106@2कथमव रणभूमाै वतते वानराणाम् उपवनतवपवाेाथ यूथम्
॥ ४१०६॥
ENMSS@4107@1अहभूषणाेऽयभयदः सकलतहालाहलाेऽप याे िनयः ।
ENMSS@4107@2दवसनाेऽयखलेशतं शशधरशेखरं वदे ॥ ४१०७॥
ENMSS@4108@1अहरयमदासीकं गृहं गाेरसवजतम् ।
ENMSS@4108@2ितकूलकलं च नरकयापराे वधः ॥ ४१०८॥
ENMSS@4109@1अहरहरित संमपदम् इतरजनः कमप कातराे भवत ।
ENMSS@4109@2वहगपतेराहारः स त सरलमृणालदलचरः ॥ ४१०९॥
ENMSS@4110@1अहराजः पुषेऽन् धूा धाी कुलथवणाेऽमा ।
ENMSS@4110@2माहे वहित शरा भवित सफेनं सदा ताेयम् ॥ ४११०॥
ENMSS@4111@1अहरपुपितकातातातसंबकाता- हरतनयिनहतृाणदातृवजय
।
ENMSS@4111@2सखसतसतकातातातसपूयकाता- पतृशरस पतती जावी
नः
पुनात ॥ ४१११॥
ENMSS@4112@1अहरव जनयाेगं सवदा वजयेद् यः कुणमव वस नारं यकामाे
वरागी ।
ENMSS@4112@2वषमव वषयाथान् मयमानाे दरुताञ् जयित परमहंसाे मुभावं
समेित ॥ ४११२॥
ENMSS@4113@1अहबडालाे जामाता एडका च सपुिणी ।
ENMSS@4113@2अाभायं न पयत भागनेयत पमः ॥ ४११३॥
ENMSS@4114@1अहीनकालं राजाथ वाथ यहतैः सह ।
ENMSS@4114@2पराथ देशकाले च ूयाद् धमाथसंहतम् ॥ ४११४॥
ENMSS@4115@1अहीनभुजगाधीशवपुवलयकणम् ।
ENMSS@4115@2शैलादनदचरतं तकदपदपकम् ॥ ४११५॥
ENMSS@4116@1वृषपुंगवलाणं शखपावकलाेचनम् ।
ENMSS@4116@2ससवमलं नाैम पावतीसखमीरम् ॥ ४११६॥
ENMSS@4117@1अहीान् पातालाद् वषमव िनमाेरित यः य अा वग
कवलयित
सेान् सरगणान् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 337 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@4117@2महीं ावा ावा रघुनलनृपा येन वजताः स मृयुः कालं न
मत इित मा का मनस ॥ ४११७॥
ENMSS@4118@1अतदयाः सतः सयं वीम िनशयतां वपनमधुना गवा
वासाे
मृगैः सह कयताम् ।
ENMSS@4118@2सजनचरतवंसयन् खलाेदयशालिन भवित कलाै नायं
कालाे
गृहेषु भवाशाम् ॥ ४११८॥
ENMSS@4119@1अहेतः पपाताे यतय नात ितया ।
ENMSS@4119@2स ह ेहाकततरतभूतािन सीयित ॥ ४११९॥
ENMSS@4120@1अहेत ूकुटं नैव सदा कुवीत पाथवः ।
ENMSS@4120@2वना दाेषेण याे भृयान् राजा धमेण पालयेत् ॥ ४१२०॥
ENMSS@4121@1अहेरव गुणाताे मााा वषादव ।
ENMSS@4121@2रासीय इव ीयः स वामधगछित ॥ ४१२१॥
ENMSS@4122@1अहाे अनाैचतीयं ते द शेऽयशवत् ।
ENMSS@4122@2अः खलैरवाकप नखैतीणमुखैमम ॥ ४१२२॥
ENMSS@4123@1अहाे अहं नमाे मं यदहं वीताेऽनया ।
ENMSS@4123@2बालया तसारचपलायतनेया ॥ ४१२३॥
ENMSS@4124@1अहाे अहीनामप लेहनं याद् दःुखािन नूनं नृपसेवनािन ।
ENMSS@4124@2एकाेऽहना दमुपैित मृयुं ापेन दत सगाेमः ॥ ४१२४॥
ENMSS@4125@1अहाे अहाेभन कलेवदयूते सधासधारामधुरं पदे पदे ।
ENMSS@4125@2दने दने चदनचशीतलं यशाे यशाे दातनयय गीयते ॥
४१२५॥
ENMSS@4126@1अहाे अहाेभमहमा हमागमे- ऽयभपेदे ित तां रादताम्
।
ENMSS@4126@2तपतपूतावप मेदसां भरा वभावरभवभरांबभूवरे ॥ ४१२६॥
ENMSS@4127@1अहाे एेयमानां मानामव मािननाम् ।
ENMSS@4127@2असंबा गराे ाः कः सहेतानुशासता ॥ ४१२७॥
ENMSS@4128@1अहाे कथमसीमेदं हमनाम वजृते ।
ENMSS@4128@2चरयेव सहांशाै धवलं ितमरातरम् ॥ ४१२८॥
ENMSS@4129@1अहाे कनकमाहायं वंु केनाप शते ।
ENMSS@4129@2नामसायादहाे चं धूराेऽप मददः ॥ ४१२९॥
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ENMSS@4130@1अहाे कालय सूाेऽयं काेऽयलयमः मः ।
ENMSS@4130@2यपाकपरणामेन सव याययपताम् ॥ ४१३०॥
ENMSS@4131@1अहाे कमप ते शं यशःकुसममुतम् ।
ENMSS@4131@2ययायममृतयद बालेदबुापवः ॥ ४१३१॥
ENMSS@4132@1अहाे कुटलबुनां दुामसतां मनः ।
ENMSS@4132@2अयचस कठेऽयद् अयदाेपुटे थतम् ॥ ४१३२॥
ENMSS@4133@1अहाे केनेशी बुदाणा तव िनमता ।
ENMSS@4133@2िगुणा ूयते बुन त दामयी चत् ॥ ४१३३॥
ENMSS@4134@1अहाे खलभुजंगय वचाेऽयं वधमः ।
ENMSS@4134@2अयय दशित ाेम् अयः ाणैवयुयते ॥ ४१३४॥
ENMSS@4135@1अहाे खलभुजंगय वपरताे वधमः ।
ENMSS@4135@2कणे लगित चायय ाणैरयाे वयुयते ॥ ४१३५॥
ENMSS@4136@1अहाे गुणाः साैयता च वा ज सकुले ।
ENMSS@4136@2दाराबुधमय सवमेत शाेभते ॥ ४१३६॥
ENMSS@4137@1अहाे गुणानां ायथ यतते बधा नरः ।
ENMSS@4137@2मुा यदथ भाया इतरेषां च का कथा ॥ ४१३७॥
ENMSS@4138@1अहाे तम इवेदं यान् न ायेत कंचन ।
ENMSS@4138@2राजा चे भवेाेके वभजन् सावसाधुनी ॥ ४१३८॥
ENMSS@4139@1अहाेऽितिनमाेह जनय चं परं चरं गदतं न याेयम् ।
ENMSS@4139@2मुखे ह चायृद भावमयत् देवाे न जानाित कुताे मनुयः ॥
४१३९॥
ENMSS@4140@1अहाेऽितबलवैवं वना तेन महाना ।
ENMSS@4140@2यदसामययुेऽप नीचवगे जयदम् ॥ ४१४०॥
ENMSS@4141@1अहाे तृणावेया सकलजनतामाेहनकर वदधा मुधानां हरित
ववशानां शमधनम् ।
ENMSS@4141@2वपादासहतरलतारैः णयनी- कटाैः कूटाैः
कपटकुटलैः कामकतवः ॥ ४१४१॥
ENMSS@4142@1अहाे दानमहाे वीयम् अहाे धैयमखडतम् ।
ENMSS@4142@2उदारवीरधीराणां हराे िनदशनम् ॥ ४१४२॥
ENMSS@4143@1अहाे दयं चवहस तव साप णयनी पराणामां युवितषु
वपुः संमयित ।
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ENMSS@4143@2समानाभानं कथमतरथा पयित पुराे भवानेकतयाः
ितकृितमयीरेव रमणीः ॥ ४१४३॥
ENMSS@4144@1अहाे दःुखमहाेदःुखमहाे दःुखं दरता ।
ENMSS@4144@2ताप पुभायाणां बायमितदःुखदम् ॥ ४१४४॥
ENMSS@4145@1अहाे दरुता जगताे वमूढता वलाेतां संसृितदःुखदायनी ।
ENMSS@4145@2ससायमयवधानततपाे यताे जनाे दःुखकराेऽवमयते ॥ ४१४५॥
ENMSS@4146@1अहाे दरुता संसारे भाेगतृणा यया ताः ।
ENMSS@4146@2अनाैचयादकते देवा अप न बयित ॥ ४१४६॥
ENMSS@4147@1अहाे दजुसंसगान् मानहािनः पदे पदे ।
ENMSS@4147@2पावकाे लाेहसे न मुरैरभहयते ॥ ४१४७॥
ENMSS@4148@1अहाे दजुनसपय सपय महदतरम् ।
ENMSS@4148@2कणमयय दशित अयः ाणैवयुयते ॥ ४१४८॥
ENMSS@4149@1अहाे दैयमहाे कं पारैः णभु रैः ।
ENMSS@4149@2याेपकुयादवाथैमयः वाितवहैः ॥ ४१४९॥
ENMSS@4150@1अहाे धनमदाधत पयप न पयित ।
ENMSS@4150@2यद पययाहतं स पयित न संशयः ॥ ४१५०॥
ENMSS@4151@1अहाे धनानां महती वदधता सखाेषतानां कृपणय वेमिन ।
ENMSS@4151@2जत न यागदशां न भाेयतां परां च कांचत् थयत
िनवृितम् ॥ ४१५१॥
ENMSS@4152@1अहाे धनुष नैपुयं मथय महानः ।
ENMSS@4152@2शररमतं कृवा भनयतगतं मनः ॥ ४१५२॥
ENMSS@4153@1अहाे धाा पुरः सृं साहसं तदनु यः ।
ENMSS@4153@2नैतासां दुकरं कंचन् िनसगादह वते ॥ ४१५३॥
ENMSS@4154@1अहाे धामसाधूनां िनदतामनघाः यः ।
ENMSS@4154@2मुणतामव चाैराणां ित चाैरेित जपताम् ॥ ४१५४॥
ENMSS@4155@1अहाे नराजय साभमानं वचेतम् ।
ENMSS@4155@2परीणय ववं संपूणय सवृता ॥ ४१५५॥
ENMSS@4156@1अहाे नु कं सततं वासम् तताेऽितकः परगेहवासः ।
ENMSS@4156@2काधका नीचजनय सेवा तताेऽितका धनहीनता च ॥ ४१५६॥
ENMSS@4157@1अहाे नु चं पाेथैबाततभरयः ।
ENMSS@4157@2अवमाना यावा तया सवे वशीकृताः ॥ ४१५७॥
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ENMSS@4158@1अहाे पूण सरः पम् अस ना वचारणा ।
ENMSS@4158@2लठतवय यत् सवे ात जात कथंचन ॥ ४१५८॥
ENMSS@4159@1अहाे कृितसायं ेणाे दजुनय च ।
ENMSS@4159@2मधुरैः काेपमायाित कटकैपशायित ॥ ४१५९॥
ENMSS@4160@1अहाे छादताकायनैपुयं परमं खले ।
ENMSS@4160@2युषारवानचदहप न लयते ॥ ४१६०॥
ENMSS@4161@1अहाे भावाे वादेया यातंगदवाकरः ।
ENMSS@4161@2ीहषयाभवत् सयः समाे बाणमयूरयाेः ॥ ४१६१॥
ENMSS@4162@1अहाे माद भगवान् जापितः कृशाितमया घटता मृगेणा ।
ENMSS@4162@2यद मादादिनलेन भयते कथं पुनः शयित कतमीशम् ॥
४१६२॥
ENMSS@4163@1अहाे बत खलः पुयैमूखाेऽयुतपडतः ।
ENMSS@4163@2वगुणाेदरणे शेषः परिनदास वापितः ॥ ४१६३॥
ENMSS@4164@1अहाे बत महत् कं वपरतमदं जगत् ।
ENMSS@4164@2येनापपते साधुरसाधुतेन तयित ॥ ४१६४॥
ENMSS@4165@1अहाे बत वचाण चरतािन महानाम् ।
ENMSS@4165@2लीं तृणाय मयते तारेण नमत च ॥ ४१६५॥
ENMSS@4166@1अहाे बत सभा सयैरयं माैनादधः कृता ।
ENMSS@4166@2सताे वदत यसयं सभां न वशत वा ॥ ४१६६॥
ENMSS@4167@1अहाे बत सरपतेरदमनायपं परं यदुलचीन् मणीन्
सचरचचताथागुणान् ।
ENMSS@4167@2जडैरनुपयाेगभः परत एय लधापदैः पयिनशमूजतैझगित
तयवं गतः ॥ ४१६७॥
ENMSS@4168@1अहाे बाणय संधानं शरद रभूपतेः ।
ENMSS@4168@2अप साेऽयं वषामीशः कयाराशमुपागतः ॥ ४१६८॥
ENMSS@4169@1अहाे यदेवय ा यता मया ।
ENMSS@4169@2यरतमाे लीम् अााे बताेरस ॥ ४१६९॥
ENMSS@4170@1अहाे भवित सायं मृदय च खलय च ।
ENMSS@4170@2यावुखगताै ताै ह तावधुरभाषणाै ॥ ४१७०॥
ENMSS@4171@1अहाे भाया अहाे पुः अहाे अाा अहाे सखम् ।
ENMSS@4171@2अहाे माता अहाे ाता पय मायावमाेहतम् ॥ ४१७१॥
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ENMSS@4172@1अहाे भुवः ससमुवया पेषु वषेवधपुयमेतत् ।
ENMSS@4172@2गायत ययजना मुरारेः कमाण भायवतारवत ॥ ४१७२॥
ENMSS@4173@1अहाे मदावलेपाेऽयम् असाराणां दरुानाम् ।
ENMSS@4173@2काैरवाणां महीपवम् अाकं कल कालजम् ॥ ४१७३॥
ENMSS@4174@1अहाे महमदं कालगया दरुयया ।
ENMSS@4174@2अायुपानै शराे मुकुटसेवतम् ॥ ४१७४॥
ENMSS@4175@1अहाे महवं महतामपूव वपकालेऽप पराेपकारः ।
ENMSS@4175@2यथायमये पितताेऽप राहाेः कलािनधः पुयचयं ददाित ॥
४१७५॥
ENMSS@4176@1अहाे महीयसां पुंसाम् उपयुपर पाैषम् ।
ENMSS@4176@2रामेणाजगवं शंभाेभमाेजनालवत् ॥ ४१७६॥
ENMSS@4177@1अहाे मायाजालं दयहरणाे य पिततः समुथातं भूयः भवित
न कंचत् कथमप ।
ENMSS@4177@2न चेत् तय छेा परमगुवााेपनमताे
िनजाानाखववधढसुदशनैः ॥ ४१७७॥
ENMSS@4178@1अहाे मायाबलं वणाेः ेहबमदं जगत् ॥
ENMSS@4179@1 देहाे भाैितकाेऽनाा  चाा कृतेः परः ।
ENMSS@4179@2कय के पितपुाा माेह एव ह कारणम् ॥ ४१७९॥
ENMSS@4180@1अहाे मे साैभायं मम च भवभूते भणतं घटायामाराेय ितफलित
तयां लघमिन ।
ENMSS@4180@2गरां देवी सः ुितकलतकहारकलका- मधूलमाधुय पित
परपूयै भगवती ॥ ४१८०॥
ENMSS@4181@1अहाे माेहः पुंसामह जगित जाितः कल शभा जरामृयुयाधीनप
जयित
या िनभतया ।
ENMSS@4181@2पराातानां यसनशतमेतेऽप दधित वयं सवा तेयाे वदशित
सतान् सा वशसतम् ॥ ४१८१॥
ENMSS@4182@1अहाे माेहाे वराकय काकय यदसाै पुरः ।
ENMSS@4182@2सरसित नरनित यदयं शखहंसयाेः ॥ ४१८२॥
ENMSS@4183@1अहाे येषां वरं ज सवायुपजीवनम् ।
ENMSS@4183@2सजनयेव येषां वै वमुखा यात नाथनः ॥ ४१८३॥
ENMSS@4184@1अहाे रघुशराेमणेरभनवतापावल-

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 342 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

चडकरणथासरसावसादायम् ।
ENMSS@4184@2सराधपितरबुदान् कमलमदरा सेवते हमांशरप चमाः
सततमुधाै मित ॥ ४१८४॥
ENMSS@4185@1अहाेरामये लाेके जरापेण संचरन् ।
ENMSS@4185@2मृयुसित भूतािन पवनं पगाे यथा ॥ ४१८५॥
ENMSS@4186@1अहाेरााण गछत सवेषां ाणनामह ।
ENMSS@4186@2अायूंष पययाश ीे जलमवांशवः ॥ ४१८६॥
ENMSS@4187@1अहाेराे वभजते सूयाे मानुषदैवके ।
ENMSS@4187@2रािः वाय भूतानां चेायै कमणामहः ॥ ४१८७॥
ENMSS@4188@1अहाे पमहाे पम् अहाे मुखमहाे मुखम् ।
ENMSS@4188@2अहाे मयमहाे मयम् अयाः सारचषः ॥ ४१८८॥
ENMSS@4189@1अहाे वधातवमतीव बालशाे यवासृितपमीहसे ।
ENMSS@4189@2परेऽनुजीवयपरय या मृितवपययेवमस वः परः ॥ ४१८९॥
ENMSS@4190@1न ह मेदह मृयुजनाेः शररणामत तदाकमभः ।
ENMSS@4190@2यः ेहपाशाे िनजसगवृये वयं कृतते तममं ववृस
॥ ४१९०॥
ENMSS@4191@1अहाे वधाा हतकेन नाथात् कृताे वयाेगाेऽप वयाेगनां नः ।
ENMSS@4191@2रथानाामव येन सीमा न वते नाप सपववम् ॥ ४१९१॥
ENMSS@4192@1अहाे वशालं भूपाल भुवनितयाेदरम् ।
ENMSS@4192@2माित मातमशाेऽप यशाेराशयद ते ॥ ४१९२॥
ENMSS@4193@1अहाे वषादयधकाः याे रवमािनताः ।
ENMSS@4193@2अहाे असेयाः साधूनां राजानाेऽतवदशनः ॥ ४१९३॥
ENMSS@4194@1अहाे वैचयमेतय संसारय कमुयते ।
ENMSS@4194@2गुणाेऽप ेशहेतः याद् वातः कठकदले ॥ ४१९४॥
ENMSS@4195@1अहाे संसारवैरयं वैरयकारणं यः ।
ENMSS@4195@2दाेलालाेला च कमला राेगाभाेगगेहं देहम् ॥ ४१९५॥
ENMSS@4196@1अहाे संसृितवेयेयं रागाुपनाेता ।
ENMSS@4196@2रसमुपा सवेषाम् अते वैरयकारणी ॥ ४१९६॥
ENMSS@4197@1अहाे ससंगितलाेके कं पापं न वनाशयेत् ।
ENMSS@4197@2न ददाित सखं कं वा नराणां पुयकमणाम् ॥ ४१९७॥
ENMSS@4198@1अहाे समुगीरधीरचमनवनः ।
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ENMSS@4198@2कृवायनयसामायम् उेखं नाेरत ये ॥ ४१९८॥
ENMSS@4199@1अहाे साहजकं ेम दरूादप वराजते ।
ENMSS@4199@2चकाेरनयनम् अाादयित चमाः ॥ ४१९९॥
ENMSS@4200@1अहाे ससशी वृतलाकाेटेः खलय च ।
ENMSS@4200@2ताेकेनाेितमायाित ताेकेनायायधाेगितम् ॥ ४२००॥
ENMSS@4201@1अहाे ीेरणा नाम रजसालतानाम् ।
ENMSS@4201@2पुंसां वायेव सरसामाशयाेभकारणी ॥ ४२०१॥
ENMSS@4202@1अहाे थरः काेऽप तवेसताे युवा चराय कणाेपलशूयतां गते
।
ENMSS@4202@2उपेते यः थबधलबनीजटाः कपाेले कलमापलाः ॥ ४२०२॥
ENMSS@4203@1अहाे थैय तेषां कृितिनयमेयः सकृितनां ितातयागाे नह
भवित कृ ेऽप महित ।
ENMSS@4203@2तथा ह वसेनाभरनमतधाीभरदलत्- कटाहाेऽप वां कमु
कमठनाथलयित ॥ ४२०३॥
ENMSS@4204@1अहाे ह मे बपरामायुषा यदयं वायमदं मयेशम् ।
ENMSS@4204@2त एव धयाः सदः पराभवं जगयैव ह ये यं
गताः ॥ ४२०४॥
ENMSS@4205@1अहाै वा हारे वा बलवित रपाै वा सद वा मणाै वा लाेे वा
कुसमशयने
वा षद वा ।
ENMSS@4205@2तृणे वा ैणे वा मम समशाे यात दवसाः चत् पुयेऽरये
शव शव शवेित लपतः ॥ ४२०५॥
ENMSS@4206@1अतरबुभः पयस वं पुकरावजतैभुे मेयतराण
भ तणायथपाण च ।
ENMSS@4206@2पुयारयचराेऽस न वशस ामं सकृकुर ानं चेत्
कयदयुदेित न समा षयाेऽप वया ॥ ४२०६॥
ENMSS@4207@1अि भाकरमछत राावमृततेजसम् ।
ENMSS@4207@2अि रााै च राजानम् इछत गुणनं जाः ॥ ४२०७॥
ENMSS@4208@1अि रवदहित वच वृः पुपधनुदहित बलाेढम् ।
ENMSS@4208@2रािदनं पुनरतरमतः संवृितरत रवेन त कताेः ॥ ४२०८॥
ENMSS@4209@1अां ातं नृपते वमेव िनखलां िनयं बभष ितं शैलेाः
वयमेव दभुरभरातैः युताधाे जेत् ।
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ENMSS@4209@2अयााेरणे माेऽप न परवाे वराहादकः
पादेभरणयािनपुणता नैव भागाेचरः ॥ ४२०९॥
ENMSS@4210@1अाः कं वनवाससायकृतया सामया पं बालकुर
संित कुतः ााेऽस मृयाेमुखम् ।
ENMSS@4210@2यानेककुरकाेटकदनडाेसाेहत- ाेताेभः परपूरयत
परखामुामराः पामराः ॥ ४२१०॥
ENMSS@4211@1अाः कं सववेकशूयदयैः संसगमां च तैवतं
बदरैः समं िततले कुामसी फुटम् ।
ENMSS@4211@2संवंशठगाढमूढवदने धूकारदरूकृतं कं जानायगुणाे
जनाे गुणमताे मुाफलं राेदित ॥ ४२११॥
ENMSS@4212@1अाः कमःऋाः शा अप वचापलावाः ।
ENMSS@4212@2अयापयत वेदान् अादाय चराय मास मास भृितम् ॥ ४२१२॥
ENMSS@4213@1अाः कमथमदं चेतः सतामाेधदभुरम् ।
ENMSS@4213@2इित ुधेव दवुेधाः परदःुखैरपूरयत् ॥ ४२१३॥
ENMSS@4214@1अाः पाकं न कराेष पापिन कथं पापी वदयः पता रडे जपस
कं
तवैव जननी रडा वदया वसा ।
ENMSS@4214@2िनगछ वरतं गृहाद् बहरताे नेदं वदयं गृहं हा हा नाथ
ममा देह मरणं जारय भायाेदयः ॥ ४२१४॥
ENMSS@4215@1अाः पाी यामकृतकघनेमवफारतानां सीडानां
सकलकरणानदनाडंधमानाम् ।
ENMSS@4215@2तेषां तेषां दयिनहताकूतिनयदने- यापाराणां पुनरप तथा
सवाे वमाणाम् ॥ ४२१५॥
ENMSS@4216@1अाः सवतः फुरत कैरवमापबत याेाकरमुदरंभरयकाेराः
।
ENMSS@4216@2याताे यदेष चरमाचलमूलचुबी पे हकरजागरणदपः ॥ ४२१६॥
ENMSS@4217@1अाः सीते पितगववमभरातमाधव- वंसतकातमत्
तव तदा जातं यदेतुखम् ।
ENMSS@4217@2संयेव हठात् तदेष कुते केशाेयाकषण-
ासाेािनतलाेललाेचनपतापुतं रावणः ॥ ४२१७॥
ENMSS@4218@1अाकठशरसायवभायपा- पृाेदरेण
चरमृभपायमानः ।
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ENMSS@4218@2नाभीसराेहजुषा चतराननेन शेते कला भगवानरवदनाभः ॥
४२१८॥
ENMSS@4219@1अाकठापतकुकालमुराे हताुलमुणा-
माासूितहायमायमलसाः पालकाकेलयः ।
ENMSS@4219@2ितयलाेचनचेतािन वचसां छेकाेसंातयतयाःसीदित
शैशवे ितकलं काेऽयेष केलमः ॥ ४२१९॥
ENMSS@4220@1अाकपयन् फलभरानतशालजालम् अानतयंतवरान् कुसमावनान्
।
ENMSS@4220@2उफुपजवनां नलनीं वधुवन् यूनां मनलयित सभं
नभवान् ॥ ४२२०॥
ENMSS@4221@1अाकपतितभृता महता िनकामं हेलाभभूतजलधितयेन यय
।
ENMSS@4221@2वीयेण संहितभदा वहताेतेन कपातकालवसृतः पवनाेऽनुचे
॥ ४२२१॥
ENMSS@4222@1अाकपतािन दयािन मनवनीनां वातैः फुसहकारकृताधवासैः
।
ENMSS@4222@2संबाधतं परभृतय मदाकुलय ाेयैमधुकरय च
गीतनादैः ॥ ४२२२॥
ENMSS@4223@1अाकरः कारणं जताेदाैजयय न जायते ।
ENMSS@4223@2कालकूटः सधासधाेः ाणनां ाणहारकः ॥ ४२२३॥
ENMSS@4224@1अाकरः सवशााणां रानामव सागरः ।
ENMSS@4224@2गुणैन परतयामाे यय मसरणाे वयम् ॥ ४२२४॥
ENMSS@4225@1अाकरभवः काेशः काेशाडः जायते ।
ENMSS@4225@2पृथवी काेशदडायां ायते काेशभूषणा ॥ ४२२५॥
ENMSS@4226@1अाकणपलतः यामाे वयसाशीितपकः ।
ENMSS@4226@2रणे पयचरद् ाेणाे वृः षाेडशवषवत् ॥ ४२२६॥
ENMSS@4227@1अाकणमुसित मातरपादेशे कालानेन घटता तव भाित रेखा
।
ENMSS@4227@2शैवालपरव संततिनजहान- कायपूरपदवी कलतानुबधा
॥ ४२२७॥
ENMSS@4228@1अा कणमूलमपकृय धनुः सबाणं मयेव कं हरस र बकाेपः
।
ENMSS@4228@2तयां मुः प शरान् हरणेणायां तथाेऽप भव मथ
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एव मा भूः ॥ ४२२८॥
ENMSS@4229@1अाकणय वमममयुपगय वादं जानात काेऽप यद वा दयं
ुतीनाम् ।
ENMSS@4229@2तयायसंयभवबधशताजताेऽयं ैतमाे गलत जशतैः
कयः ॥ ४२२९॥
ENMSS@4230@1अाकणय सराेजा वचनीयमदं भुव ।
ENMSS@4230@2शशातव वेण पामरैपमीयते ॥ ४२३०॥
ENMSS@4231@1अाकणातवसपणः कुवलयछायामुषषः ेपा एव तवाहरत
दयं कं संमेणामुना ।
ENMSS@4231@2मुधे केवलमेतदाहतनखाेखातामुपांशलम्
बााेमूलमलकमुकबरबधछलाद् दशतम् ॥ ४२३१॥
ENMSS@4232@1अाकणतािन रसतािन यया सपत् ुराजरथिनःवनसाेदराण
।
ENMSS@4232@2उै रणरणनूपुरया पुरया ं यं कुपतयाप
तयाभसे ॥ ४२३२॥
ENMSS@4233@1अाकय गजतं घाेरं जलदानां समागमे ।
ENMSS@4233@2बाला वधूतलेव सासं यित यम् ॥ ४२३३॥
ENMSS@4234@1अाकय गजतरवं घनगजतयं संहय यात वनमयदभा
भयाताः ।
ENMSS@4234@2तैव पाैषिनधः वकुलेन साध दपाेरुाे वसित वीतभयाे
वराहः ॥ ४२३४॥
ENMSS@4235@1अाकय जयदेवय गाेवदानदनीगरः ।
ENMSS@4235@2बालशाः कालदासाय पृहयत वयं त न ॥ ४२३५॥
ENMSS@4236@1अाकयते तपनतनयामसंलापघाेषा मदं मदं सित िनयतः
कालपाशाेऽप कठे ।
ENMSS@4236@2अापृते कृतजगमषासंमाः ाणवाता नैवेदानीमप
वषयवैमुयमयेित चेतः ॥ ४२३६॥
ENMSS@4237@1अाकय भूपाल यशवदयं वधूनयतीह न के शरांस ।
ENMSS@4237@2वंभराभभयेन धाा नाकार कणाै भुजगेरय ॥ ४२३७॥
ENMSS@4238@1अाकय मामवादद् धयाता युवतयः सख कठाेराः ।
ENMSS@4238@2या वषहते दघ- यतमवरहानलासारम् ॥ ४२३८॥
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ENMSS@4239@1अाकय वाणीः पाैराणीमयैतदवधारतम् ।
ENMSS@4239@2ितत देवा देयाेऽप सेयाे नारायणः परः ॥ ४२३९॥
ENMSS@4240@1अाकय वारविनतापठतं सभायां संपूरणं सपद पादमुदारभावः ।
ENMSS@4240@2यः कालदासमरणं द िनकाय भाेजः स एव परमं भुव
भावबाेा
॥ ४२४०॥
ENMSS@4241@1अाकय संगरमहाणवचेतािन गाेीरसातजनय मनाेवकारः ।
ENMSS@4241@2अे कराेित पुलकं नयने वकाशं कातं च कामप मुखे फुरणं
च बााेः ॥ ४२४१॥
ENMSS@4242@1अाकय रयाैवरायपटहं जीमूतनूविनं नृयकेककुटबकय
दधतं मां मृदयाम् ।
ENMSS@4242@2उीलवनीलकदलदलयाजेन राेमाता हषेणेव समु तान्
वसमती दे शलवजान् ॥ ४२४२॥
ENMSS@4243@1अाकयाफलतितं जलमभूत् तारकेलातरं ायः कटकतं
तथैव पनसं जातं धाेवाकम् ।
ENMSS@4243@2अातेऽधाेमुखमेव कादलफलं ााफलं तां यामवं बत
जाबवं गतमहाे मासयदाेषादह ॥ ४२४३॥
ENMSS@4244@1अाकषतेवाेवमितशीयान् अयुतवात् कुचमडलेन ।
ENMSS@4244@2ननाम मयाेऽितगुवभाजा िनतातमाात इवानानाम् ॥ ४२४४॥
ENMSS@4245@1अाकषत न केषाम् अतःकरणं वालशालयः ।
ENMSS@4245@2ललना इवा लितकाः कुसमेषु शलमुखैिनचताः ॥ ४२४५॥
ENMSS@4246@1अाकषव गां वमव खरान् पाधमुझव वीकुवव खं
पबव दशछायाममषव ।
ENMSS@4246@2साारकरां पृशव धरां वातं समव ीमाथ
स वाजराट् तव कथं मागरां गाेचरः ॥ ४२४६॥
ENMSS@4247@1अाकषेत् कैशकयाये न शखां चालयेत् ततः ।
ENMSS@4247@2पूवापराै समाै कायाै समांसाै िनलाै कराै ॥ ४२४७॥
ENMSS@4248@1अाकलताेमपद- पालंकृयनपपुयभवम् ।
ENMSS@4248@2िनजगुणगुवपं काययित समितमधुरम् ॥ ४२४८॥
ENMSS@4249@1अाकपं मुरजुखेदमुधुराेीलाधुर- धीराेदामनाेहरः
सखयत वां पाजयविनः ।
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ENMSS@4249@2ललालतमेघनादवभवाे यः कुकणयथा- दायी दानवदतनां
दशमुखं दमाामित ॥ ४२४९॥
ENMSS@4250@1अाकपं यद वषस ितदनं धारासहैतथाय्- अाेधाै
कलययगाधजठरे कतावकनं मम् ।
ENMSS@4250@2अाेद णमामुझस पयः पृे यद ाभृतां तत् कं न
सरत िनझरसराजेन ते कतयः ॥ ४२५०॥
ENMSS@4251@1अाकाय तपं शशकातकपम् उय वीटः सरपुपगभाः ।
ENMSS@4251@2ारे गतान् परकपयती मनाे मनाेजय चमकार ॥ ४२५१॥
ENMSS@4252@1अा कयाद् अा िनशीथा कुयथ यायामहे ।
ENMSS@4252@2न च िनवृणुमाे जात शातात सखमासते ॥ ४२५२॥
ENMSS@4253@1अाककतमुखीषु सखीषु वा वावप णयिनवमाचरती
।
ENMSS@4253@2तैव रु नयना नयनारवदम् अपदमाहतवती दयते गतेऽप
॥ ४२५३॥
ENMSS@4254@1अाकाणं ापितमदराण वय पातालसहाेदराण ।
ENMSS@4254@2अधाेगतेनायदपुाजयत फलं भुजा इव वायुभयाः ॥ ४२५४॥
ENMSS@4255@1अाकााेपदेऽहमाकमितः काये मनाेधारणा
इयेवंवधभावजातमुचतं धत न चातरे ।
ENMSS@4255@2वैषयय िनवारणाय मृगयेतकारणं नापरे वायेव
गवेषयेयिततरां ेयकरं ते सदा ॥ ४२५५॥
ENMSS@4256@1अाकारं विनगूहतां रपुबलं जेतं समुतां तं चतयतां
कृताकृतशतयापारशाखाकुलम् ।
ENMSS@4256@2माेिनषेवणां ितभुजामाशनां सवताे
दःुखााेिनधवितनां सखलवः कातासमालनम् ॥ ४२५६॥
ENMSS@4257@1अाकारः कमनीयताकुलगृहं ललालसा सा गितः संपक ः कमलाकरैः
कलतया लाेकाेरं कूजतम् ।
ENMSS@4257@2ययेयं गुणसंपदत महती तयाप भयय ते
संरधवमसमुकुलहे नाहं सहे हंस हे ॥ ४२५७॥
ENMSS@4258@1अाकारः स मनाेहरः स महमा तैभवं तयः सा कातः स च
ववयकरः साैभायभायाेदयः ।
ENMSS@4258@2एकैकय वशेषवणनवधाै तयाः स एव माे ययारगभाेरव
भवेासहयम् ॥ ४२५८॥
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ENMSS@4259@1अाकारणाय माकम् अागतदतूय वचनमादाय ।
ENMSS@4259@2कृवा माणमादावभमय च त मण ॥ ४२५९॥
ENMSS@4260@1अाकारदाणाेऽयं भयमादयिनयाेऽयमप ।
ENMSS@4260@2भवित महाभैरवमप शवय पं शवायैव ॥ ४२६०॥
ENMSS@4261@1अाकारपरवृत बुेः परभवः पुनः ।
ENMSS@4261@2अाशाहािनरवाथवं परासवमवापरम् ॥ ४२६१॥
ENMSS@4262@1अाकारमावानसंपादतमनाेरथाः ।
ENMSS@4262@2धयाते ये न वत दनाः ायथनां गरः ॥ ४२६२॥
ENMSS@4263@1अाकारवेषसाैभायैः कदपितमाेऽप सन् ।
ENMSS@4263@2यासां संगममासा ाः काे वा न वनाम् ॥ ४२६३॥
ENMSS@4264@1अाकारछामानाेऽप न शाे विनगूहतम् ।
ENMSS@4264@2बला ववृणाेयेव भावमतगतं नृणाम् ॥ ४२६४॥
ENMSS@4265@1अाकारसंवृितः काया सरेनाप कामना ।
ENMSS@4265@2रः परभवं याित परभूतः कथं यः ॥ ४२६५॥
ENMSS@4266@1अाकारसशः या सशागमः ।
ENMSS@4266@2अागमैः सशार अारसशाेऽदयः ॥ ४२६६॥
ENMSS@4267@1अाकारालापसंभाेगैयदयैलते जनः ।
ENMSS@4267@2अहाे वाेरुीवतैरेव करभाेऽधमः ॥ ४२६७॥
ENMSS@4268@1अाकाराहीनकातिनधनवरहताे याेगदाेासभागी वाताे वतयः
कमलकलतवमाेकृमूितः ।
ENMSS@4268@2नानाशापूणकितः सखरसमयताे वारणाातदेहाे यादेव वमेवं
भवत रपुगणाेऽयादवणलाेपात् ॥ ४२६८॥
ENMSS@4269@1अाकारेण तथा गया चेया भाषतैरप ।
ENMSS@4269@2नेववकारायां ायतेऽतहतं मनः ॥ ४२६९॥
ENMSS@4270@1अाकारेण नरेण वानरयुवा वाहेन वालेयकाे याेणैवरथाे (?)
गवाप
गवयः संहेन काैलेयकः ।
ENMSS@4270@2यामाे न पकेन काक इित [च] पधानुबादरा यय तथाप
तणुगणयांशं लभते न ते ॥ ४२७०॥
ENMSS@4271@1अाकारेण शशी गरा परभृतः पारावतुबने हंसमणे
समं दयतया रया वमदे गजः ।
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ENMSS@4271@2इथं भतर मे समतयुवितायैगुणैः सेवते णं नात
ववाहतः पितरित याैष दाेषाे यद ॥ ४२७१॥
ENMSS@4272@1अाकारेणैव चतरातक यत परेतम् ।
ENMSS@4272@2गभथं केतकपुपम् अामाेदेनेव षदाः ॥ ४२७२॥
ENMSS@4273@1अाकारे मदनः सकायरचनाचातययुाै गुः षाषावप यते
यसिनता तं वयः यः ।
ENMSS@4273@2वाणेरसमं सखकरं हवा न जीवयहाे तयाते यतेऽनया
तनययायासः कलानां कथम् ॥ ४२७३॥
ENMSS@4274@1अाकारैरतैगया चेया भाषतेन च ।
ENMSS@4274@2नेववकारै गृतेऽतगतं मनः ॥ ४२७४॥
ENMSS@4275@1अाकारैन वदत वफणतीबाेुं न मेधावनः शदायेयिनजाशयं
कुलवधूवगय नैतद् तम् ।
ENMSS@4275@2ामेऽन् ऋजुवायवाचकहताानाे युवानाे
जडातवाेपगतावगावधरयं कामवरः सताम् ॥ ४२७५॥
ENMSS@4276@1अाकाराे न मनाेहरः वणयाेः शयाेपमं कूजतं वं वकृतं
कृतातसमयालबीदमालाेकतम् ।
ENMSS@4276@2डासंवनने पृथजनचते वासतराै कुसते तत् केनात वराक
काक
कनकागारे तवावेशनम् ॥ ४२७६॥
ENMSS@4277@1अाकाशकुडे सतडतुाशे कराेित हाेमं झषकेतदेवः ।
ENMSS@4277@2उाटनायेव वयाेगनीनां यजतं सैष ह मपाठः ॥ ४२७७॥
ENMSS@4278@1अाकाशतः पिततमेय नदादमयं ताप धावनसमुथमलावलम्
।
ENMSS@4278@2नानावधाविनगताशचपूणमणाे येन शमुपयाित कथं शररम्
॥ ४२७८॥
ENMSS@4279@1अाकाशदेशात् परपातकािन लेशशीषाण सकुतलािन ।
ENMSS@4279@2णं नभः ांशमहीहय शातानीव फलािन रेजुः ॥ ४२७९॥
ENMSS@4280@1अाकाशधारणां कुवन् मृयुं जयित िनतम् ।
ENMSS@4280@2य त थताे वाप सखमयतमते ॥ ४२८०॥
ENMSS@4281@1अाकाश सर सपत दशवं पृव पृवी भव
यीकृतमादराजयशसां युाभृतम् ।
ENMSS@4281@2ीमुाफरशाहपाथवयशाेराशेः समुृणाद्
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बीजाेासवदणदाडमदशां ाडमाराेयित ॥ ४२८१॥
ENMSS@4282@1अाकाशमानसवगाहनराजहंसं नारजनहलतानलनीमहेभम् ।
ENMSS@4282@2अाायमानरितनायकसंदाय- दागुं श िनवेशय सदरदमु्
॥ ४२८२॥
ENMSS@4283@1अाकाशमुपतत गछत वा दगतम् अाेिनधं वशत ितत वा
यथेछम् ।
ENMSS@4283@2जातराजतशभाशभकृराणाम् छायेव न यजित कमफलानुबधः
॥ ४२८३॥
ENMSS@4284@1अाकाशयानतटकाेटकृतैकपादातेमदडयुगलायवलय हतैः
।
ENMSS@4284@2काैतूहलात् तव तरवघतािन पयत देव मनुजाः वकलेवराण
॥ ४२८४॥
ENMSS@4285@1अाकाशवापीसतपुडरकं शाणाेपलं मथसायकानाम् ।
ENMSS@4285@2पयाेदतं शारदमुपला संयानाकदकुमदुबंबम् ॥ ४२८५॥
ENMSS@4286@1अाकाशयाममानं जलधरघटनां वा दधानं सधांशं नूनं मये
यायं शरस शरसजैराहतापूवशाेभम् ।
ENMSS@4286@2यृा हत हष मनस कलयसे ानशायादभया-
रामाेवीजछदायै िनशततरमसं तं महाताे वत ॥ ४२८६॥
ENMSS@4287@1अाकाशसाैधमध दगनानाम् अे षु िनपित कायमवारागम्
।
ENMSS@4287@2तारावराेधवलताे ललताजीयाेाछलेन मुदताखललाेक
इदःु
॥ ४२८७॥
ENMSS@4288@1अाकाशसाैधे शशसंपटथं तमालनीलं शवलमुैः ।
ENMSS@4288@2सानेयं रजनी सकामा नरैः परपूजतीव ॥ ४२८८॥
ENMSS@4289@1अाकाशात् पिततं ताेयं यथा गछित सागरम् ।
ENMSS@4289@2सवदेवनमकारः केशवं ित गछित ॥ ४२८९॥
ENMSS@4290@1अाकाशात् पिततं पुनजलिनधाै मये चरं संथतं पाद्
दःुसहदेहरजिनतेशावतं माैकम् ।
ENMSS@4290@2बाले बालकुरलाेचनयुगे घाेरं तपः संचरन् नासाभूषणतामुपैित
सख ते बबाधरापेया ॥ ४२९०॥
ENMSS@4291@1अाकाशे नटनं सराेहयुगे मीरमुविनः शीतांशाै कलकूजतं
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कसलये पीयूषपानाेसवः ।
ENMSS@4291@2वगाेणधरे नखात् परभवाे वाते कराकषणं रायां
रसनारवतणयाेः पुयािन मयामहे ॥ ४२९१॥
ENMSS@4292@1अाकाशे पय नेमा िनबडघनघटाः संभृताेयचूणा मूषा भात
तासामुपर सरधनुः कैतवात् केतवाेऽमी ।
ENMSS@4292@2वुाे नालयुितमुखिनपतवकाशः सैयं मारय
मये फुरित वमथतं मािननी मानदगुम् ॥ ४२९२॥
ENMSS@4293@1अाकंचयं च रायं च तलया समताेलयम् ।
ENMSS@4293@2अयरयत दारं रायादप गुणाधकम् ॥ ४२९३॥
ENMSS@4294@1अाकंचयं सखं लाेके पयं शवमनामयम् ।
ENMSS@4294@2अनममथाे ेतद् दलुभं सलभं सताम् ॥ ४२९४॥
ENMSS@4295@1अाकंचयं ससंताेषाे िनराशीमचापलम् ।
ENMSS@4295@2एतदाः परं ेय अाय जतानः ॥ ४२९५॥
ENMSS@4296@1अाकंचयादितपरचयााययाेपेयमाणाे भूपालानामननुसरणाद्
बयदेवाखलेयः ।
ENMSS@4296@2गेहे ितन् कुमितरलसः कूपकूमैः सधमा कं जानीते भुवनचरतं
कं सखं चाेपभुे ॥ ४२९६॥
ENMSS@4297@1अाकंचये च राये च वशेषः समहानयम् ।
ENMSS@4297@2िनयाेाे ह धनवान् मृयाेरायगताे यथा ॥ ४२९७॥
ENMSS@4298@1अाकणः शाेभते राजा न ववः कदाचन ।
ENMSS@4298@2ये तं ववमछत ते तय रपवः ृताः ॥ ४२९८॥
ENMSS@4299@1अाकुतााु लना तताेऽयः कंचसमावजतनेशाेभः ।
ENMSS@4299@2ितयवसंसपनखभेण पादेन हैमं वललेख पीठम् ॥ ४२९९॥
ENMSS@4300@1अाकुतैकजं दरावृताेवाे गाेपताधाे ।
ENMSS@4300@2सतनाेः सतमनम- उदरफुटनाभ शयनमदम् ॥ ४३००॥
ENMSS@4301@1अाकुताे ाै य जानुयां धरणं गताै ।
ENMSS@4301@2ददुरममयाः थानकं ढभेदने ॥ ४३०१॥
ENMSS@4302@1अाकु पाणमशचं मम मू वेया मासां ितपदं
पृषतैः पवे ।
ENMSS@4302@2तारवनं थतथूकमदात् हारं हाहा हताेऽहमित राेदित वणुशमा
॥ ४३०२॥
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ENMSS@4303@1अाकुां नखवलखने पयित ूवभा गाढाेषे वदित
च ह हा मु मुेित वाचम् ।
ENMSS@4303@2केशाकृावणनयना ताडने साुनेा नानाभावं यित तणी
नाटके मथय ॥ ४३०३॥
ENMSS@4304@1अाकुीकृतपृमुतवलापुछं भयाद्
अतवेमिनवेशतैकनयनं िनकपकणयम् ।
ENMSS@4304@2लालाकणवदणसृवकचं ाकरालाननः ा
िनःासिनराेधपीवरगलाे माजारमाकदित ॥ ४३०४॥
ENMSS@4305@1अाकुमारमुपदेुमछवः संिनवृमपथाहापदः ।
ENMSS@4305@2याेगशजतजमृयवः शीलयत यतयः सशीलताम् ॥ ४३०५॥
ENMSS@4306@1अाकुललपतिकुलानाम् अारवैरनुदताैषसरागः ।
ENMSS@4306@2अाययावहरदवपाडतयतां दनमुखेन दनातः ॥ ४३०६॥
ENMSS@4307@1अाकृितेमसरसा वलासालसगामनी ।
ENMSS@4307@2वसारे हत संसारे सारं सारलाेचना ॥ ४३०७॥
ENMSS@4308@1अाकृतेः कंचदेुखाे वभावयित लणम् ।
ENMSS@4308@2महताेपवेनेव पीडतं चमडलम् ॥ ४३०८॥
ENMSS@4309@1अाकृः शखया नखैवलखतः पृः कपाेलथले माैलाै
दामभराहतः ितदशं ामन् सललं पथ ।
ENMSS@4309@2इथं वारवलासनीकृतपरहासय दैयावरे
वणाेवामनवेषवमभृताे हासाेमयः पात वः ॥ ४३०९॥
ENMSS@4310@1अाकृकरवालाेऽसाै संपराये परमन् ।
ENMSS@4310@2यथसेनया ः कृतातेन समः भुः ॥ ४३१०॥
ENMSS@4311@1अाकृतनुवपुलतैतरतयातदथ सराेमहाणवय ।
ENMSS@4311@2अाेभ सृतवलाेलबापैयाेषाणामुभराेजगडशैलैः ॥ ४३११॥
ENMSS@4312@1अाकृवाकैनयनकलनया बधकभिनरताे नातं ागेित
भानुिनवसित नलनीबाेधिनातराले ।
ENMSS@4312@2सयादपराेहं बलितलरसयापातरालं वासागारे दशती
हसित नववधूाेधा भुजया ॥ ४३१२॥
ENMSS@4313@1अाकृः कृतचेतसां समहतामुाटनं चांहसाम्
अाचडालममूकलाेकसलभाे वय माेयः ।
ENMSS@4313@2नाे दां न च दणां न च पुरया मनागीते माेऽयं
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रसानापृगेव फलित ीकृणनामाकः ॥ ४३१३॥
ENMSS@4314@1अाकृभकटकं केन तव कृितकाेमलं सभगे ।
ENMSS@4314@2धयेन भुजमृणालं ां मदनय रायमव ॥ ४३१४॥
ENMSS@4315@1अाकृे कवचादहीरसनाकपे कृपाणे वया ीमायक रामच
भवतः यथनां वेमस ।
ENMSS@4315@2गाहते सहसा ललायचमरशादूलशाखाचर-
याेरगालकाेलशलभृूकभादयः ॥ ४३१५॥
ENMSS@4316@1अाकृे युध कामुके रघुपतेवामाेऽवीद् दणं दानादानसभाेजनेषु
पुरताे युं कमथं तव ।
ENMSS@4316@2कामायः पुनरवीम न भीः ुं जगवामनं छेुं
रावणवपंमित याे दात् स वाे मंगलम् ॥ ४३१६॥
ENMSS@4317@1अाकृे युध कामुके समवदद् वामः कराे दणं रे रे दणहत
भाेजनमहादानाद ते कुवतः ।
ENMSS@4317@2पाद् गंतमयुमयथ पुनः साेऽयवीदवं ुं
राघवमाशरावणशराेवृदािन भदािन कम् ॥ ४३१७॥
ENMSS@4318@1अाकृे वसनाले कुवलययामा पाधःकृता ः संवलता
चा कुचयुगे वणभे ीमित ।
ENMSS@4318@2बालः कन चूतपव इित ातताययं यंतामथ
िणीं नतमुखीं कृणः स पुणात नः ॥ ४३१८॥
ENMSS@4319@1अाकृयते करणः पिनमा महपैरेव ।
ENMSS@4319@2ाापदाे महात उरणीया महापुंभः ॥ ४३१९॥
ENMSS@4320@1अाकृयादावमदहमलकचयं वमासय वे कठे लः
सकठः पुनरप कुचयाेदगाढासः ।
ENMSS@4320@2बासिनतबे पतित चरणयाेयः स ताक् याे मे बाले ला
णा नह नह कुटले चाेलकः कं पाकृत् ॥ ४३२०॥
ENMSS@4321@1अा केशहणाम् अकायात् संिनवतयन् ।
ENMSS@4321@2अवायः कयचद् भवित कृतयाे यथाबलम् ॥ ४३२१॥
ENMSS@4322@1अाकाेपताेऽप कुलजाे न वदयवायं िनपीडताे मधुरमेव वमेत्
कलेः ।
ENMSS@4322@2नीचाे जनाे गुणशतैरप सेयमानाे हायेषु यद् वदित तत् कलहेववायम्
॥ ४३२२॥
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ENMSS@4323@1अाकाैमारं समरजयना कुवताेवीमवीराम् एतेनामी कथमव दशामीशताराे
वमुाः ।
ENMSS@4323@2अतातं वपुष कलया तय तेऽाै वाः भूते भवित
नह ियाणां कृपाणः ॥ ४३२३॥
ENMSS@4324@1अा काैमाराद् गुचरणशूषया वा- वाथायाथामहह,
महतीमजतं काैशलं यत् ।
ENMSS@4324@2िनाहेताेिनश िनश कथाः वतां पाथवानां
कालेपाैपयकमदमयाः कथं पयणंसीत् ॥ ४३२४॥
ENMSS@4325@1अादाः तिनतैवलाेचनजलायातधाराबुभतछेदभुव
शाेकशखनतयातडमैः ।
ENMSS@4325@2अतमे दयतामुखं तव शशी वृः समैवावयाेतकं मामिनशं
सखे जलधर वं दधुमेवाेतः ॥ ४३२५॥
ENMSS@4326@1अादतं दतमाहतमानने वा कयामत दयं कमतः फलं
वा ।
ENMSS@4326@2यया मनाे वित या जगतां वता तयातवाब पुरतः कथयाम
खेदम् ॥ ४३२६॥
ENMSS@4327@1अाय यद् जैभुं परीणै बाधवैः ।
ENMSS@4327@2गाेभ नृपशादूल राजसूयाद् वशयते ॥ ४३२७॥
ENMSS@4328@1अाय यय दाेदडम् अरचं काशते ।
ENMSS@4328@2ााेित पुषाे लाेके स वैकुठ इित थाम् ॥ ४३२८॥
ENMSS@4329@1अाय सवः कालेन परलाेकं च नीयते ।
ENMSS@4329@2कमपाशवशाे जतत का परदेवना ॥ ४३२९॥
ENMSS@4330@1अायाय साधूनां दारांैव धनािन च ।
ENMSS@4330@2भाेयत िनरनुाेशा दतामप भारत ॥ ४३३०॥
ENMSS@4331@1अायाजेरमकधमुैराथायाथाे वीतशं शर ।
ENMSS@4331@2हेलालाेला व गवाितमय ामाराेहन् मानभाजः सखेन ॥
४३३१॥
ENMSS@4332@1अायैकामपादेन जाम् अयामुैराददानः करेण ।
ENMSS@4332@2साथवानं दावाणाा कंचयात् पाटयामास दती ॥
४३३२॥
ENMSS@4333@1अायाेैः शरस वसितभूभृतामुतानां ताेयादानं तदप
जलधेलाेकसंतापशायै ।
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ENMSS@4333@2दघा छाया कृितमहित याे चाभाेगबधाे हे हे मेघ पृहयित
न ते कः कलेथं ताय ॥ ४३३३॥
ENMSS@4334@1अाातं वलभः स पलतैरयतमाकदतं वाधं
थसंधबधनतया िनःथाम िनधाम च ।
ENMSS@4334@2एते वपुरथकेवलजरकालमालाेकय - -
थूलशराकरालपषवापाीकृतम् ॥ ४३३४॥
ENMSS@4335@1अाातपूवा रभसेन सैिनकैदगनायाेमरजाेऽभदूषता ।
ENMSS@4335@2भेररवाणां ितशदतैघनैजगज गाढं गुमसरादव ॥ ४३३५॥
ENMSS@4336@1अाातमतररभमदमसराैगां वलपलतराेगशतानुवम् ।
ENMSS@4336@2दारैः सतै गृहमावृतमुमणैमातः कथं भवत मे मनसः
सादः ॥ ४३३६॥
ENMSS@4337@1अाातास वसधरास यवनैरासेतहेमाचलं वाणे ितभृणे
वकणे िनाित नारायणे ।
ENMSS@4337@2िनवसरे कलावप बलाकटकं वैदकं पथानं कल त
त परपायेकाे ह लाेकाेरः ॥ ४३३७॥
ENMSS@4338@1अाातेव महाेपलेन मुिनना शेव दवुाससा सातयं बत मुतेव
जतना
नीतेव मूछा वषैः ।
ENMSS@4338@2बेवातनुरुभः परगुणान् वंु न शा सती जा लाेहशलाकया
खलमुखे वेव संलयते ॥ ४३३८॥
ENMSS@4339@1अााते शैशवेऽभनववयसा शासनाीनकेताेबालाया नेयुमं
ुितयुगमवशद् ूयुगेनाप साधम् ।
ENMSS@4339@2वाेजमुैबहरह िनरगा ाेणबबेन साकं मयः
संगृ बवलभरभतः कायमकराेित ॥ ४३३९॥
ENMSS@4340@1अाामत तमेव चूतमप च ाेशत रेफाेरं डाेऽाकमपीित
वाभदधतां काका वराकाः वयम् ।
ENMSS@4340@2गतयं  तताेऽयतः परभृत तयमेतावदये कय
िनवेतामदमिताताे वसताेऽधुना ॥ ४३४०॥
ENMSS@4341@1अाुयमानाे नााेशेन् मयुरेव ितिततः ।
ENMSS@4341@2अााेारं िनदहित सकृतं चाय वदित ॥ ४३४१॥
ENMSS@4342@1अाुाेऽप जित न षं भाषते नापभायं नाेकृाेऽप
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वहित मदं शाैयधैयादधमैः ।
ENMSS@4342@2याे याताेऽप यसनमिनशं कातरवं न याित सतः ातमह
सजनं
तवबुा ववेय ॥ ४३४२॥
ENMSS@4343@1अााेशकसमाे लाेके सदयाे न वते ।
ENMSS@4343@2यत दुकृतमादाय सकृतं वं यछित ॥ ४३४३॥
ENMSS@4344@1अााेशाययान् अाधावन् मडलं दन् ।
ENMSS@4344@2गाः कालयित दडेन डः सयावतारणीः ॥ ४३४४॥
ENMSS@4345@1अााेशपरवादायां वहंसयबुधा बुधान् ।
ENMSS@4345@2वा पापमुपादे ममाणाे वमुयते ॥ ४३४५॥
ENMSS@4346@1अााेशेन न दयूते न च पटः ाेः समानते दगुधेन न बायते
न च समं माेदेन संजीयते ।
ENMSS@4346@2ीरेन न रयते न च मृतानेन वेयते मायथेन वराजताे
वजयते काेऽयेष याेगीरः ॥ ४३४६॥
ENMSS@4347@1अापयरवदािन मुधे तव मुखयम् ।
ENMSS@4347@2काेषदडसमाणां कमेषामत दुकरम् ॥ ४३४७॥
ENMSS@4348@1अापस कणमणा बलरप बवया िधा मये ।
ENMSS@4348@2इित जतसकलवदाये तनुदाने लसे सतनु ॥ ४३४८॥
ENMSS@4349@1अासंपातमपेतशाेभम् उि धूमाकुलदवभागम् ।
ENMSS@4349@2वृतं नभाे भाेगकुलैरवथां पराेपय पुरय भेजे ॥ ४३४९॥
ENMSS@4350@1अाा चामरीः सभमपतः पाैडरकाे वलासः छाे
वीरकबुः समजिन वहतः कठभाराय हारः ।
ENMSS@4350@2लाे हासकाशः कमप परभवं ापतः
पुपराशाभैयशाेभः ितधरणभुजां िनता कं च कितः ॥ ४३५०॥
ENMSS@4351@1अाैः ितपभूमपितभः ुेन देव वया वतैन
महायुधािन ववधायावयते युध ।
ENMSS@4351@2दरूावजतमाैलयतव पुरतवत ते केवलं
नानाकारकरटरिनकरैरायुधािन ताै ॥ ४३५१॥
ENMSS@4352@1अाेपचरणलन- केशहकेलकुतकतरलेन ।
ENMSS@4352@2ीणां पितरप गुरित धम न ावता सतनुः ॥ ४३५२॥
ENMSS@4353@1अाेपवचनं तय न वयं कदाचन ।
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ENMSS@4353@2अनुकूलं यं चाय वयं जनसंसद ॥ ४३५३॥
ENMSS@4354@1अाखः कैलासशैलं तलयित करटतायमांसाभलाषी
बलाूलमूलं चलयित चपलतकाहं जघांसः ।
ENMSS@4354@2भेकः पारं ययासभुजगमप महाघरयाबुराशेः ायेणासपातः
रित समुचतं कम न कमा ॥ ४३५४॥
ENMSS@4355@1अाखना भतयाथ नामाेाय समुरेत् ।
ENMSS@4355@2मागधूलं पेद् दरंू तय शीं सखं भवेत् ॥ ४३५५॥
ENMSS@4356@1अाखयः कं खलैातं खलेय कमाखभः ।
ENMSS@4356@2अयत् परगृहाेखातात् कम येषां न वते ॥ ४३५६॥
ENMSS@4357@1अाखवाछित भसूहरणं यालतथा मूषकं यालं बहरयं
हर वृषभं गा तथा चकम् ।
ENMSS@4357@2इथं दःुखमहिनशं णु वभाे साेढयमेतत् कथं
शंभाेरादशािनबाेधनपरं वां पात दनं वचः ॥ ४३५७॥
ENMSS@4358@1अाखेटकं वृथाेशं मूख यसनसंथतम् ।
ENMSS@4358@2समालापेन याे युे स गछित पराभवम् ॥ ४३५८॥
ENMSS@4359@1अाखेटकय धमेण वभवाः युवशे नृणाम् ।
ENMSS@4359@2नृजाः ेरययेकाे हययाेऽ मृगािनव ॥ ४३५९॥
ENMSS@4360@1अायातनामरचनाचतरसंध- सावलंकृितगुणं सरसं
सवृम् ।
ENMSS@4360@2अासेदषुामप दवं कवपुंगवानां ितयखडमह कायमयं शररम्
॥ ४३६०॥
ENMSS@4361@1अायाते हसतं पतामह इित तं कपालित च यावृं गुरयसाै
दहन इयावकृता भीता ।
ENMSS@4361@2पाैलाेमीपितरयसूयतमथ ीडावनं या पायाद् वः पुषाेमाेऽयमित
च यतः स पुपालः ॥ ४३६१॥
ENMSS@4362@1अायायकानुरागी जित सदा पुयपुतकं ाेतम् ।
ENMSS@4362@2द इव कृणसपैः पलायते दानधमेयः ॥ ४३६२॥
ENMSS@4363@1अायातदया चराथपाेषा गायत काेशाधकृताः सताेषाः ।
ENMSS@4363@2परंत पुयैरह हषधाम ां वया संित चूतनाम ॥ ४३६३॥
ENMSS@4364@1अागछतां च तछानाम् अतछानां च गछताम् ।
ENMSS@4364@2यदविन न संघाे घटानां तद् वृथा सरः ॥ ४३६४॥
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ENMSS@4365@1अागछतानवेत- पृेनाथी वराटकेनेव ।
ENMSS@4365@2मुषता तेन जघनां- शकमप वाेढं नशेन ॥ ४३६५॥
ENMSS@4366@1अागछदुसवाे भाित यथैव न तथा गतः ।
ENMSS@4366@2हमांशाेदयः सायं चकात न तथाेषस ॥ ४३६६॥
ENMSS@4367@1अागछदवुीचमूसमुथैभू रेणुभः पाडरता मुखीः ।
ENMSS@4367@2वपमाच हरधूनां पं पितयागदशानुपम् ॥ ४३६७॥
ENMSS@4368@1अागछयवगुठययथ पुनः पयत जत च वारधं
मधुमकां न कणमयय वयं भुते ।
ENMSS@4368@2धयवय उपेय िनभयममूसारयन् दरूतः वादंवादमदं
वसंभृतमव वछदमानदित ॥ ४३६८॥
ENMSS@4369@1अागछन् सूचताे येन येनानीताे गृहं ित ।
ENMSS@4369@2थमं सख कः पूयः कं काकः कं मेलकः ॥ ४३६९॥
ENMSS@4370@1अागछागछ सं कु वरतरगं संिनधेह तं मे खः
ासाै कृपाणीमुपनय धनुषा कं कम वम् ।
ENMSS@4370@2संराेतानां ितभृित गहनेऽयाेऽयमेवं तीछन्
वादः वाभे वय चकतशां वषामावरासीत् ॥ ४३७०॥
ENMSS@4371@1अागछाम झटयहं यतमे काय वधायापकं गवेतवमहैव
ित वजने तावहृे सदरे ।
ENMSS@4371@2इयुा सख वकः स त गतत थता या िनशा सवा सा
ह गता
ममाितकुटलाे नाे वै तथायागतः ॥ ४३७१॥
ENMSS@4372@1अागतं वहं वान् उपायैः शमं नयेत् ।
ENMSS@4372@2वजयय िनयवाद् रभसेन न संपतेत् ॥ ४३७२॥
ENMSS@4373@1अागतः पितरतीरतं जनैः वती चकतमेय देहलम् ।
ENMSS@4373@2काैमुदव शशरकरयते लाेचने मम कदा मृगेणा ॥ ४३७३॥
ENMSS@4374@1अागतः पाडवाः सवे दयुाेधनसमीहया ।
ENMSS@4374@2तै गां च सवण च रािन ववधािन च ॥ ४३७४॥
ENMSS@4375@1अागतययशीलय कृशवमितशाेभते ।
ENMSS@4375@2तीयमा वाे न वः पूणचमाः ॥ ४३७५॥
ENMSS@4376@1अागत गतैव गवा यः पुनरागतः ।
ENMSS@4376@2अकणदयाे मूखतैव िनधनं गतः ॥ ४३७६॥
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ENMSS@4377@1अागतानगणतितयातान् वभानभससारयषूणाम् ।
ENMSS@4377@2ाप चेतस सवितसारे सवामवसरः सरकेण ॥ ४३७७॥
ENMSS@4378@1अागतानामपूणानां पूणानामप गछताम् ।
ENMSS@4378@2यदविन न संघाे घटानां तत् सराेऽवरम् ॥ ४३७८॥
ENMSS@4379@1अागते कुसमधविन तया मानसाद् बहरभूत् कुचकाेकः ।
ENMSS@4379@2ितताय सरसीहचः खनेन चकतं सहसैव ॥ ४३७९॥
ENMSS@4380@1अागय णपातसावतसखीदातरे सागस वैरं कुवित
तपपािनभृते धूतेऽसंवाहनम् ।
ENMSS@4380@2ावा पशवशात् तया कल सखीाया ववः शनैः
खासीयभधाय मीलतशा सानदमाराेपतः ॥ ४३८०॥
ENMSS@4381@1अागय संित वयाेगवसंुलाम् अाेजनीं चदप पतियामः
।
ENMSS@4381@2एतां सादयित पय शनैः भाते तव पादपतनेन सहरमः
॥ ४३८१॥
ENMSS@4382@1अागय सित शरसमयः सादाद् ईषहय वकसकुमुदछलेन
।
ENMSS@4382@2उसाय राेषमव वारधराेपराेधम् एष सादयित दविनतामुखािन
॥ ४३८२॥
ENMSS@4383@1अागय सवरमसी रवरबरातम् उाय पादपतनैः फुटसांयरागः
।
ENMSS@4383@2पय सादयित रागवतीं तीची- दामनीं कुपतामव मयमानः
॥ ४३८३॥
ENMSS@4384@1अागयैव कुतदेव गगनाभाेगं च कृवासात्
भावाभाववलाेकनापदममून् नीवेदमुुयानप ।
ENMSS@4384@2जावयं जगताे वधाय कमप ाः याेऽां पितयावतं
वशवथाधमथवा मेराै परायत ॥ ४३८४॥
ENMSS@4385@1अागताै जाके चैव सवे काकाः समाः ृताः ।
ENMSS@4385@2ेजे शकुने ाः काकाेलतेषु सवदा ॥ ४३८५॥
ENMSS@4386@1अागमं िनगमं थानं तथा वृयावुभाै ।
ENMSS@4386@2वचाय सवपयानां कारयेत् यवयाै ॥ ४३८६॥
ENMSS@4387@1अागमपवचारयधकरणसहशतवपे ।
ENMSS@4387@2वामिनजैमिनयाेगयुपरयित दयमदयमदम् ॥ ४३८७॥
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ENMSS@4388@1अागमादेव नरकाः ूयते राैरवादयः ।
ENMSS@4388@2वषयवं दराणां यं नरकं वदःु ॥ ४३८८॥
ENMSS@4389@1अागमाथ ह यतते रणाथ ह सवदा ।
ENMSS@4389@2कुटबपाेषणे वामी तदये तकरा इव ॥ ४३८९॥
ENMSS@4390@1अागमयत ते भावा ये भावा मय भावनः ।
ENMSS@4390@2अहं तैरनुसतयाे न तेषामयताे गितः ॥ ४३९०॥
ENMSS@4391@1अागमेन च युा च याेऽथः समभगयते ।
ENMSS@4391@2परय हेमवद् ाः पपातहेण कम् ॥ ४३९१॥
ENMSS@4392@1अागमे यय चवार िनगमे साधप च ।
ENMSS@4392@2अितवतारवतीणारं ितत नाे यः ॥ ४३९२॥
ENMSS@4393@1अागमाेऽयधकाे भाेगाद् वना पूवमागतात् ।
ENMSS@4393@2अागमेऽप बलं नैव भुः ताेकाप य नाे ॥ ४३९३॥
ENMSS@4394@1अागजरकुकुरघटािनतीणकणवरं
यािनघाेषममददुदुभरवैराातमुयन् ।
ENMSS@4394@2वेैरवडमुडिनकरैवीराे वधे भुवं
तृयकालकरालववघसयाकयमाणामव ॥ ४३९४॥
ENMSS@4395@1अागभमाबममषशीलः पतः रन् कृतापराधम् ।
ENMSS@4395@2परधेनैव भृगुवीरः ाणैवयाेयाप रपूंछन ॥ ४३९५॥
ENMSS@4396@1अा गभाद् अा कुलपरवृढाद् अा चतवताेऽप वपादापदनपरान्
वेस नमाैले ।
ENMSS@4396@2मायाया पदनपरेववृं वमाथ वामेवं सित
यदुचतं त देवः माणम् ॥ ४३९६॥
ENMSS@4397@1अागकारण कैटभमथने ताडनाथ षा नाभीपजमतां
गमयतं जाते ये यः ।
ENMSS@4397@2वावासाेथनाेपपादतभयातानतण् अाद अयपराः
पुरातनमुनेवावृयः पात वः ॥ ४३९७॥
ENMSS@4398@1अागारदाही मः शाकुिनामयाजकः ।
ENMSS@4398@2धराधे पतयेते साेमं वणते च ये ॥ ४३९८॥
ENMSS@4399@1अागुफमालबतवगुवेणी वभाित बाला कनकायः ।
ENMSS@4399@2उीणमाैवीव वशीकृताेवी मनाेभुवपकचापव ॥ ४३९९॥
ENMSS@4400@1अाेयावीणबलमृगभटाः शुसंाेभदा यय
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ाैढतापानलबहलशखावधनवं यात ।
ENMSS@4400@2साेऽयं ाचीपयाेधहतकरततीतूणसंपूणकाेपाे
बाालाेणपालभुवनजनतागीतकित राेहः ॥ ४४००॥
ENMSS@4401@1अाेयीमेित शीतादव दशमणाे वासराः संकुचती- वासंतषेऽप
ताेयाद् वहित तनुशखी शीतपीडां मा (?) ।
ENMSS@4401@2तपेऽनपकाेपवदलतढालनथबधे लवा
संधानरं िनबडयित जडाे दपती मातरा ॥ ४४०१॥
ENMSS@4402@1अाेये यद काेणे ामय पुरय वा भवित कूपः ।
ENMSS@4402@2िनयं स कराेित भयं दाहं च समानुषं ायः ॥ ४४०२॥
ENMSS@4403@1अाेयामनलाजी- वकयुवितवरधातलाभ ।
ENMSS@4403@2याये माषकुलथं भाेयं गाधवकैयाेगः ॥ ४४०३॥
ENMSS@4404@1अाघयित माण वन् हायं पते ।
ENMSS@4404@2संभावयित दाेषेण वृछेदं कराेित च ॥ ४४०४॥
ENMSS@4405@1अाघातं नीयमानय वययेव पदे पदे ।
ENMSS@4405@2अासतरतां याित मृयुजताेदने दने ॥ ४४०५॥
ENMSS@4406@1अाघूणपुषः खलृदुगरः कसाससाे रेवयां
सिनषणिनःसहभुजयातानेुतेः ।
ENMSS@4406@2ासामाेदमदाधषदकुलयादक् अठजः पायासः परमथराण
हलनाे मय यातािन वः ॥ ४४०६॥
ENMSS@4407@1अाघूणतं पलमपं ातुितैयजतामृतांश ।
ENMSS@4407@2अया इवायालदनील- गाेलामलयामलतारतारम् ॥ ४४०७॥
ENMSS@4408@1अााणवणावलाेकनरसावादादयुबन- ा वावषवषणं
च शरसाे दाेषा इमे यैजनः ।
ENMSS@4408@2मूढाे लतसपथाेऽयमित संुः शठानां हठाद् यः शीषाण
कृपाणपाणरलनात् तै नमः ककने ॥ ४४०८॥
ENMSS@4409@1अाातं कमलं येण सशा वापनीतं मुखं दं
वमकदकेु नखपदं सीकृय गूढाै तनाै ।
ENMSS@4409@2दा चपकमालकाेरस भुजािनभराेमाया मीलाेचनया थतं
णयनाेदू रेऽप पूणाे रसः ॥ ४४०९॥
ENMSS@4410@1अाातं परलढमुनखरैः णं च यवतं ं यद्
भुव नीरसवकुपतेनेित यथां मा कृथाः ।
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ENMSS@4410@2हे माण तवैतदेव कुशलं यानरेणाहाद् अतःसविनपणाय
सहसा चूणीकृतं नामना ॥ ४४१०॥
ENMSS@4411@1अाातं मरणेन ज जरया यायुलं याैवनं संताेषाे धनलसया
शमसखं ाैढानावमैः ।
ENMSS@4411@2लाेकैमसरभगुणा वनभुवाे यालैनृपा दजुनैरथैयेण
वभूितरयपता तं न कं केन वा ॥ ४४११॥
ENMSS@4412@1अााताेणपीठः खरशखरसमाकृरेणुतरः
पुीकृयाखलान् मवशवनमानुुकायः ।
ENMSS@4412@2पृातःपाकडूयपनयनर साद् ितताः ाेथाय
ाङ् िनरहः णमथ वपुरायानुपूया धुनाेित ॥ ४४१२॥
ENMSS@4413@1अााय पुतकं धयाः सव व इित थताः ।
ENMSS@4413@2शतकृवाेऽप वताे हा न वाे जडा वयम् ॥ ४४१३॥
ENMSS@4414@1अााय मजमिनगधबधुं िनाससनमसमनानाम् ।
ENMSS@4414@2अारयाः समनस ईषरे न भृै राैचयं गणयित काे वशेषकामः
॥ ४४१४॥
ENMSS@4415@1अाायााय गधं वकृतमुखपुटाे दशयन् दतपं
धावुनादाे मुरप रभसाकृया पृलः ।
ENMSS@4415@2गदयाः पादघातगुणतसरतीितराकृशाे
वेगादामुवतरित खरः खडतेछराय ॥ ४४१५॥
ENMSS@4416@1अाचहे बत कमतनीमवथां तया वयशखरय
महाेतय ।
ENMSS@4416@2यैव स मुनयतपसा िनषेदःु साेऽयं कला वसितह् पशताशनानाम्
॥ ४४१६॥
ENMSS@4417@1अाचयाधरसधुवार कबरसंभारसंमाजते वेदाःपते
कपाेलवगलकामीरपाेले ।
ENMSS@4417@2काीमतेन िनभरगलुाकलापजा धययाेरस घूणमाननयना
पेषुमयचित ॥ ४४१७॥
ENMSS@4418@1अाचरित दजुनाे यत् सहसा मनसाेऽयगाेचरानथान् ।
ENMSS@4418@2त न जाने जाने पृशित मनः कं त नैव िनुरताम् ॥ ४४१८॥
ENMSS@4419@1अाचरन् बभवैरम् अपकैरप नयित ।
ENMSS@4419@2जनैः यायताेऽमायं ेतमययजृपः ॥ ४४१९॥
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ENMSS@4419A@1अाचरे सकलां रितचया कामसूवहतामनवाम् ।
ENMSS@4419A@2देशकालबलशनुराेधाद् वैतसमयाेवाम् ॥
ENMSS@4420@1अाचातकातैमयूखैरहमवषः ।
ENMSS@4420@2धूसराप कला चा कं न बाित लाेचनम् ॥ ४४२०॥
ENMSS@4421@1अाचारं भजते यजयप मदं वैरायमालबते कत वाछित
सभगलताेुाभमानं तपः ।
ENMSS@4421@2दैवयतवपययैः सखशखाः णाे जनः
ायतापवलनलाेहसशीमायाित कमयताम् ॥ ४४२१॥
ENMSS@4422@1अाचारः कुलमायाित देशमायाित भाषणम् ।
ENMSS@4422@2संमः ेहमायाित वपुरायाित भाेजनम् ॥ ४४२२॥
ENMSS@4423@1अाचारः कुलमायाित वपुरायाित भाेजनम् ।
ENMSS@4423@2वचनं ुतमायाित ेहमायाित लाेचनम् ॥ ४४२३॥
ENMSS@4424@1अाचारः खल कतयः ाणैः कठगतैरप ।
ENMSS@4424@2अाचारैः शयते देहाे वं ाराेदकैरव ॥ ४४२४॥
ENMSS@4425@1अाचारः परमाे धम अाचारः परमं तपः ।
ENMSS@4425@2अाचारः परमं ानम् अाचारात् कं न सायते ॥ ४४२५॥
ENMSS@4426@1अाचारः परमाे धमः ुयुः ात एव च ।
ENMSS@4426@2तादन् सदा युाे िनयं यादावान् जः ॥ ४४२६॥
ENMSS@4427@1अाचारः परमाे धमः सवेषामित िनयः ।
ENMSS@4427@2हीनाचारपरताा ेय चेह च नयित ॥ ४४२७॥
ENMSS@4428@1अाचारः थमाे धमाे नृणां ेयकराे महान् ।
ENMSS@4428@2इहलाेके परा कितः पर परमं सखम् ॥ ४४२८॥
ENMSS@4429@1अाचार इयवहतेन मया गृहीता या वेयरवराेधगृहेषु राः ।
ENMSS@4429@2काले गते बितथे मम सैव जाता थानववगतेरवलबनाय
॥ ४४२९॥
ENMSS@4430@1अाचारधाराधवलकृतानां राधाधवाराधनमानसानाम् ।
ENMSS@4430@2वाववेकाेितभूषतानां भवाशानामह का शंसा ॥ ४४३०॥
ENMSS@4431@1अाचारभवाे धमाे नृणां ेयकराे महान् ।
ENMSS@4431@2इहलाेके परा कितः पर परमं सखम् ॥ ४४३१॥
ENMSS@4432@1अाचारेरकाे राजा ेतत् कालय कारणम् ।
ENMSS@4432@2यद कालह् माणं ह काद् धमाेऽत कतृषु ॥ ४४३२॥
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ENMSS@4433@1अाचारमाचर चराद् अालयमपाय जायुचतम् ।
ENMSS@4433@2लाेकानुरागसाधनम् अाराधनमेतदेव हरेः ॥ ४४३३॥
ENMSS@4334@1अाचारसंभवाे धमाे धमाद् वेदाः समुथताः ।
ENMSS@4334@2वेदैयाः समुपा यैदेवाः ितताः ॥ ४३३४॥
ENMSS@4435@1अाचारहीनं न पुनत वेदा ययधीता सह षरै ः ।
ENMSS@4435@2छदांयेनं मृयुकाले यजत नीडं शकुता इव जातपाः ॥
४४३५॥
ENMSS@4436@1अाचारहीनय त ाणय वेदाः षडावखलाः सयाः ।
ENMSS@4436@2कां ीितमुपादयतं समथा अधय दारा इव दशनीयाः ॥ ४४३६॥
ENMSS@4437@1अाचारात् फलते धम अाचारात् फलते धनम् ।
ENMSS@4437@2अाचारा यमााेित अाचाराे हयलणम् ॥ ४४३७॥
ENMSS@4438@1अाचाराद् वयुताे वाे न वेदफलमते ।
ENMSS@4438@2अाचारेण त संयुः संपूणफलभाक् ृतः ॥ ४४३८॥
ENMSS@4439@1अाचाराभते धमम् अाचाराभते धनम् ।
ENMSS@4439@2अाचारा यमााेित अाचाराे हयलणम् ॥ ४४३९॥
ENMSS@4440@1अाचाराभते ायुराचारादसतां जाम् ।
ENMSS@4440@2अाचाराद् धनमयम् अाचाराे हयलणम् ॥ ४४४०॥
ENMSS@4441@1अाचाराभते ायुराचाराभते यम् ।
ENMSS@4441@2अाचारात् कितमााेित पुषः ेय चेह च ॥ ४४४१॥
ENMSS@4443@1अाचाराे ामवासाताे गृहाता भुता यः ।
ENMSS@4443@2नृपीशापाता फलातं वचसम् ॥ ४४४३॥
ENMSS@4444@1अाचायः सयुः यातयुत भागवः ।
ENMSS@4444@2ायां चैव भवेद् याेध एकेन गणकाे भवेत् ॥ ४४४४॥
ENMSS@4445@1अाचायः सवचेास लाेक एव ह धीमतः ।
ENMSS@4445@2अनुकुयात् तमेवाताे लाैककाथे परकः ॥ ४४४५॥
ENMSS@4446@1अाचायमानीय शभेऽि काय पैं युमं शचरचयवा ।
ENMSS@4446@2ीरेण भाेयं भषणय तै दात् कुमारशशबाधवेयः ॥
४४४६॥
ENMSS@4447@1अाचाय पता चैव माता ाता च पूवजः ।
ENMSS@4447@2नातेनायवमतया ाणेन वशेषतः ॥ ४४४७॥
ENMSS@4448@1अाचाया नरपतय तयशीला न ेषां परचितरत साैदं वा
।
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ENMSS@4448@2शूषां चरमप सतां यात् संुा रज इव नाशयत
मेघाः ॥ ४४४८॥
ENMSS@4449@1अाचायेण धनुदेयं ाणे सपरते ।
ENMSS@4449@2लधे धूते कृते च मदबुाै न दयते ॥ ४४४९॥
ENMSS@4450@1अाचायाेपासनं वेदशााथेषु ववेकता ।
ENMSS@4450@2तकमणामनुानं सः सगरः शभाः ॥ ४४५०॥
ENMSS@4451@1यालाेकालवगमः सवभूतादशनम् ।
ENMSS@4451@2यागः परहाणां च जीणकाषायधारणम् ॥ ४४५१॥
ENMSS@4452@1वषयेयसंराेधतालयववजनम् ।
ENMSS@4452@2शररपरसंयानं वृवघदशनम् ॥ ४४५२॥
ENMSS@4453@1नीरजतमसा सवशिनःपृहता शमः ।
ENMSS@4453@2एतैपायैः संशः स ह याेयमृतीभवेत् ॥ ४४५३॥
ENMSS@4454@1अाचायाे णाे मूितः पता मूितः जापतेः ।
ENMSS@4454@2ाता मपतेमूितमाता साात् तेतनुः ॥ ४४५४॥
ENMSS@4455@1दयाया भगनी मूितधमयााितथः वयम् ।
ENMSS@4455@2अेरयागताे मूितः सवभूतािन चानः ॥ ४४५५॥
ENMSS@4456@1अाचायाे णाे मूितः पता मूितः जापतेः ।
ENMSS@4456@2माता पृथया मूित ाता वाे मूितरानः ॥ ४४५६॥
ENMSS@4457@1अाचायाे लाेकेशः ाजापये पता भुः ।
ENMSS@4457@2अितथवलाेकेशाे देवलाेकय चवजः ॥ ४४५७॥
ENMSS@4458@1अाचायाै ारहेताै (?) शरकलशभराै (?) ाेणभूतसमानाे
भीतातय ताताे धनुष न सशाः कणदयुाेधनााः ।
ENMSS@4458@2इथं हतयचताकुलदयतला काैरवाणां पुरताद् दयाेःतशाल
समित वजयते पाडवह् खाडवारः ॥ ४४५८॥
ENMSS@4459@1अाचवानमहयहयहिन साकारान् वहारमान्
अाधानमधतीदयमयाताया ।
ENMSS@4459@2अातवानमनयजनयनायामनया दशाम् अानदं
जसदरतनतटसाायमुृते ॥ ४४५९॥
ENMSS@4460@1अाचीणमशभं कम जा भाेगाय कपते ।
ENMSS@4460@2अवेतगलाे नागः कमदा ह गछित ॥ ४४६०॥
ENMSS@4461@1अाचुबतं कामवरेण हषात् सकामवामाचबुकं मनाेम् ।
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ENMSS@4461@2ारससंपुटपमये भृाभधः (?) काेरकवद् वभाित
॥ ४४६१॥
ENMSS@4462@1अाचुय बबाधरमवम् अाल संपृय कपाेलपालम् ।
ENMSS@4462@2ीखडमादाय करेण कातः संासयामास सराेहाीम् ॥ ४४६२॥
ENMSS@4463@1अाचूडमाचरणमब तवानुवारम् अतःरन् भुवनमलममम्
।
ENMSS@4463@2अानदसागरतरपरपराभरादाेलताे न गणयाम गतायहािन ॥
४४६३॥
ENMSS@4464@1अाछे िततेजसी मनसजयापारमेयं मनः वाा च यमेतदत
दशमं यं परेषां तमः ।
ENMSS@4464@2कालाकाशदशां िनरतमधुना नामाप वषागमे यं वार गुण
वारदरवः कमाप वारया ॥ ४४६४॥
ENMSS@4465@1अाछादयस कं मुधे वेणाधरपवम् ।
ENMSS@4465@2खडता एव शाेभते वीराधरपयाेधराः ॥ ४४६५॥
ENMSS@4466@1अाछादतायतदगबरमुकैगाम् अाय
संथतमुदवशालम् ।
ENMSS@4466@2मूखलुहनदधितकाेटमेनम् उय काे भुव न वयते
नगेशम्
॥ ४४६६॥
ENMSS@4467@1अाछा पुपपटमेष महातमत- रावितभगृहकपाेतशराेधराभैः
।
ENMSS@4467@2वाािन धूमचमागुरवीं दधानैधूपायतीव पटलैनवनीरदानाम्
॥ ४४६७॥
ENMSS@4468@1अाछ यतः कदबकुसमं ययारदारैनवं यााभवधायनाे
जलमुचां कालय चं महत् ।
ENMSS@4468@2यः परचुबतं नयनयाेयतं द थापतं सीमते
िनहतं कथंचन ततः कणावतंसीकृतम् ॥ ४४६८॥
ENMSS@4469@1अाछ लीमत एव पूवम् अैव वसखसः ।
ENMSS@4469@2एकः परं वेद स कैटभारमहाशयवं मकरालयय ॥ ४४६९॥
ENMSS@4470@1अाछाेरगमडलकबलनाकाारसं पिणां भतयेन
शररदानवधना मये जगतम् ।
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ENMSS@4470@2नाे चेत् तेन गता कबलते शेषे िनरालबना  ाेणी 
पयाेधराः
 गरयः ैते दशां नायकाः ॥ ४४७०॥
ENMSS@4471@1अाजगाम यदा लीनारकेलफलाबुवत् ।
ENMSS@4471@2िनजगाम यदा लीगजभुकपथवत् ॥ ४४७१॥
ENMSS@4472@1अाजननादामरणा- दययत वायसतपयत वा ।
ENMSS@4472@2एकामप काकलकां काेकलकातेव नाकलयेत् ॥ ४४७२॥
ENMSS@4473@1अाजननादामरणा- दययत वायसतपयत वा ।
ENMSS@4473@2केकवदेकां केकां काेकलवत् पमं च कं कुते ॥ ४४७३॥
ENMSS@4474@1अाजकपतकाननकामचार यकाैतकादपुगतः कुटजं मलदः
।
ENMSS@4474@2तकमणः ससशं फलमेतदेव याय सायमधुना मधुमकाभः
॥ ४४७४॥
ENMSS@4475@1अा जनः कुशलमवप रे कुजन् पांसाे वया यद कृतं वद
तवमेतत् ।
ENMSS@4475@2उथापताेऽयनलसारथना यदथ दुेन तकु कलय वमेतत्
॥ ४४७५॥
ENMSS@4476@1अा जनः ितमुतवशेषरयायाचेतािन तव संित तािन
तािन ।
ENMSS@4476@2चाटूिन चामधुराण च संृतािन देहं दहत दयं च
वदारयत ॥ ४४७६॥
ENMSS@4477@1अा जनः शाठ मशताे यतयामाणं वचनं जनय ।
ENMSS@4477@2पराितसधानमधीयते यैवेित ते सत कलावाचः ॥ ४४७७॥
ENMSS@4478@1अा जनः सहजतयववतमान- दाैगयताेऽत परमाे न समायः
।
ENMSS@4478@2येनानाेऽपरगणय वनाशमाश देव वदायणपुयधनः कृताेऽ
॥ ४४७८॥
ENMSS@4479@1अा जनः सह िनवासतया मयैव मातः पयाेधरपयाेऽप समं
िनपीय ।
ENMSS@4479@2वं पुडरकमुख बधुतया िनरतम् एकाे िनवापसललं पबसीययुम्
॥ ४४७९॥
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ENMSS@4480@1अा जनाे वहतभरनयनाथः सारयकमण च दतया िनयुः
।
ENMSS@4480@2नाायवाप चरणावणाेऽप सूयात् पुयैवना नह भवत मनीषतािन
॥ ४४८०॥
ENMSS@4481@1अाजचार पृथुलभुजशलातवाजमान-
याघातेणसातरतवसमती चजैशतः ।
ENMSS@4481@2वः पीठे घनाणकणकठने संणुवानः पृषकान् ााे
राजयगाेीवनगजमृगया काैतक जामदयः ॥ ४४८१॥
ENMSS@4482@1अाजचार सकलरपुकुलानपकालाकपः कपातः कपकता
कपशतनुचः कामगः कामदाता ।
ENMSS@4482@2कातः कामारबधुः कपकुलितलकः काेपनः काेमलाः काैशयासूनुदतूः
कलयत कुशलं वायुपुरं वः ॥ ४४८२॥
ENMSS@4483@1अाजवषसंभाेगात् कया वषमयी कृता ।
ENMSS@4483@2पशाेासादभहत तयावेतत् परणम् ॥ ४४८३॥
ENMSS@4484@1अाजयवसायना तशतैराराय पुपायुधं केनाकार पुरा तनूदर
तनुयागः यागमे ।
ENMSS@4484@2ययाथे सख लाेलनेनलनीनालायमानखलद्-
बपाःपतनातरालवलतीवं पथः पयस ॥ ४४८४॥
ENMSS@4485@1अाजसं काैटयं खलय च हलय च ।
ENMSS@4485@2साेढं तयाेमूखाेपम् अलमेकैव सा मा ॥ ४४८५॥
ENMSS@4486@1अाजसेवतं दानैमानै परपाेषतम् ।
ENMSS@4486@2तीणवाामप तकालं याित शुताम् ।
ENMSS@4486@3वाेशयमुत न शं मानसं यतः ॥ ४४८६॥
ENMSS@4487@1अाजथतयाे महीह इमे कूले समुूलताः काेलाः णभु राः
पुनरमी नीताः परामुितम् ।
ENMSS@4487@2अतः तरसंहाे बहरप यत गधमा ातः शाेण न
साेऽतयाे न हसित वसंपदां ववे ॥ ४४८७॥
ENMSS@4488@1अाजानुगतेऽयन् नाले वमुखमबुजम् ।
ENMSS@4488@2ायेण गुणपूणेषु रितलीवतामयम् ॥ ४४८८॥
ENMSS@4489@1अाजैव तमः सकुटलता वे गरां िनगमाे ामाेसादकरः
मशानवटपी ायेण ययायः ।
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ENMSS@4489@2धग् धातः ससृजे स एव मलनः ूरः कथं काैशकः सृाे वा
कमकयताय भवता कपातमायुः थरम् ॥ ४४८९॥
ENMSS@4490@1अाजानुलबबाः कबुीवाे बल चतद ः ।
ENMSS@4490@2भायिनधः पृथुवा लघुमधुराशी च पाः ॥ ४४९०॥
ENMSS@4491@1अाजावसाै चाेडनृपय सेना महावनयामृगाकुलय ।
ENMSS@4491@2मेभसारमपूणतय दावानलाेऽभूलमूितचडः ॥ ४४९१॥
ENMSS@4492@1अाजीवः कपटानुरागकलया दाेषाे न दःुशीलता वैधयं न च बाधते
सदसताेः संभावनायययात् ।
ENMSS@4492@2यकंचकरणे परवहरण ीडा न पीडाकर नाे वा राजभयं च
ही
बत सखं जीवत वारयः ॥ ४४९२॥
ENMSS@4493@1अा जीवनातात् णयाः काेपातणभु राः ।
ENMSS@4493@2परयागा िनःसा भवत ह महानाम् ॥ ४४९३॥
ENMSS@4494@1अाजीवताताः णयाः काेपा णभु राः ।
ENMSS@4494@2परयागा िनःसा न भवत महानाम् ॥ ४४९४॥
ENMSS@4495@1अाजीवाेछये यासां ीितेषावुभाै ह ताै ।
ENMSS@4495@2कथं नु खल ताै तासां यातामुपर कयचत् ॥ ४४९५॥
ENMSS@4496@1अाजीयः सवभूतानां राजा पजयवद् भवेत् ।
ENMSS@4496@2िनराजीयं यजयेनं शकं सर इवाडजाः ॥ ४४९६॥
ENMSS@4497@1अाजीयैकतरं भावं यवयमुपजीवित ।
ENMSS@4497@2न ताद् वदते ेमं जाराायसती यथा ॥ ४४९७॥
ENMSS@4498@1अाजाै वाजराजखरखरतरयासललाभया दणायां देव
िनयवरलमवनीपाल पातालविः ।
ENMSS@4498@2अीयाद् वमेव ितनृपितवधूनेधाराबुधारा- वारा
येनमारादरकुलदमन ाङ् न िनवापयेयुः ॥ ४४९८॥
ENMSS@4499@1अाां मथचवितनृपतेरादाय
िनःशधीायृमहाजनान् पकगरा साकूतमाकारयन् ।
ENMSS@4499@2कुाटे युतपसंतरवित ीमान् वसताभधाे यापार
समनाेमरदवसभवाणयमालबते ॥ ४४९९॥
ENMSS@4500@1अााकर ताडन- परभवसहन सयमहमयाः ।
ENMSS@4500@2न त शीलशीतलेयं येतरुमप वेद ॥ ४५००॥
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ENMSS@4501@1अाा काकुयाा- ेपाे हसतं च शकदतं च ।
ENMSS@4501@2इित िनधुवनपाडयं यायंतया न तृयाम ॥ ४५०१॥
ENMSS@4502@1अाा कितः पालनं ाणानां दानं भाेगाे मसंरणं च ।
ENMSS@4502@2येषामेते षुणा न वृाः काेऽथतेषां पाथवाेपायेण ॥ ४५०२॥
ENMSS@4503@1अाा तेजः पाथवानां सा च वाच ितता ।
ENMSS@4503@2ये ूयुरसत् सा स धमाे यवहारणाम् ॥ ४५०३॥
ENMSS@4504@1अाापययस पदं दायस दयतय शरस कं वरसे ।
ENMSS@4504@2असमयमािनिन मुधे मा कु भाु रं ेम ॥ ४५०४॥
ENMSS@4505@1अााभकरान् राजा न मेत सतानप ।
ENMSS@4505@2वशेषः काे नु रा रागतय च ॥ ४५०५॥
ENMSS@4506@1अााभाे नरेाणां ाणानामनादरः ।
ENMSS@4506@2पृथक् शया च नारणाम् अशवहताे वधः ॥ ४५०६॥
ENMSS@4507@1अाामवाय महतीं षतां िनखातान्- िनवय तां सपद
लधमुखसादः ।
ENMSS@4507@2उैः माेदमनुमाेदतदशनः सन् धयाे नमयित पदाबुहं
भूणाम् ॥ ४५०७॥
ENMSS@4508@1अाामाफलं रायं चयफलं तपः ।
ENMSS@4508@2ानमाफला वा दभुफलं धनम् ॥ ४५०८॥
ENMSS@4509@1अाामेव मुनेिनधाय शरसा वयाचल थीयताम् अयुैः पदमछता
पुनरयं नाे लनीया वया ।
ENMSS@4509@2मैनाकादमहीलधवसितं यः पीतवानबुधं तय वां गलतः
कपाेलमलनेशाेऽप कं जायते ॥ ४५०९॥
ENMSS@4510@1अाा माैलषु भूभुजां भयजा चेषु दमुेधसां ीितः सस दशास
कितरतला येनापता सवतः ।
ENMSS@4510@2सव रायमकटकं च वहतं वता षां संपदः साेऽसाै
संमतवैभवाे वजयते ीराजनारायणः ॥ ४५१०॥
ENMSS@4511@1अाापेण या शः सवेषां मूधिन थता ।
ENMSS@4511@2भुशह सा ेया भावमहताेदया ॥ ४५११॥
ENMSS@4512@1अाा शशखामणणयनी शााण चनवं भभूतपताै
पनाकिन पदं ले ित दया पुर ।
ENMSS@4512@2उपहणावये च तदहाे नेग् वराे लयते याेदेष न
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रावणः  नु पुनः सव सवे गुणाः ॥ ४५१२॥
ENMSS@4513@1अाासंपादनीं दां वीरसूं यवादनीम् ।
ENMSS@4513@2याेऽदाेषां यजित साेऽयं नरकं जेत् ॥ ४५१३॥
ENMSS@4514@1अाेव शबररपाेरवलनीया वाछेव वहवती वशगा शाेमे ।
ENMSS@4514@2अयाथमेव कमुतापणमयुपैित संदेशमानयित सा कमु सारसायाः
॥ ४५१४॥
ENMSS@4515@1अायं यवहाराणाम् अाजवं परमं धयाम् ।
ENMSS@4515@2वातयमप तेषु सूते कायपरमः ॥ ४५१५॥
ENMSS@4516@1अाटकसेऽकरघाेटपदाितजुष वाटभुव ितभुजां चेट भवंतदप
शाटनते वपुष वीटनवाधवदनं ।
ENMSS@4516@2काेटररपरपाट भृशाणतजूटवधुतनुलसन्
पाटरलिमभधाटजुषं सरवधूटनुतां भज शवम् ॥ ४५१६॥
ENMSS@4517@1अाटाेपेन पटयसा यदप सा वाणी कवेरामुखे खेलती थते
तथाप कुते
नाे सनाेरनम् ।
ENMSS@4517@2न याद् यावदमदसदरगुणालंकारझंकारतः
सयदलससायनरसासारानुसार रसः ॥ ४५१७॥
ENMSS@4518@1अाढराजकृताेसाहैदयथैः ृतैरप ।
ENMSS@4518@2जातःकृयमाणेव न कववे वतते ॥ ४५१८॥
ENMSS@4519@1अाढय कं च दानेन सहतयाशनेन कम् ।
ENMSS@4519@2कं शशाे न शीतालाेः कं घनेन हमागमे ॥ ४५१९॥
ENMSS@4520@1अाढानां मांसपरमं मयानां गाेरसाेरम् ।
ENMSS@4520@2तैलायं दराणां भाेजनं भरतषभ ॥ ४५२०॥
ENMSS@4521@1अाढावापलाे िनकेतगामी च पछलः पथाः ।
ENMSS@4521@2यमाकुलयित चेतः कधावारजातीनाम् ॥ ४५२१॥
ENMSS@4522@1अाढाे वाप दराे वा दःुखतः सखताेऽप वा ।
ENMSS@4522@2िनदाेषाे वा सदाेषाे वा वययः परमा गितः ॥ ४५२२॥
ENMSS@4523@1अाततायनमायातं हयादेवावचारयन् ।
ENMSS@4523@2हननादेव िनताराे नरकात् तय दुकृतेः ॥ ४५२३॥
ENMSS@4524@1अाततायनमायातम् अप वेदातपारगम् ।
ENMSS@4524@2जघांसतं जघांसीयान् न तेन हा भवेत् ॥ ४५२४॥
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ENMSS@4525@1अातवद पानादं ाैदूरादाश तीणैमुखाैः ।
ENMSS@4525@2अादाै रं सैिनकानामजीवैजीवैः पात् पिपूगैरपाय ॥ ४५२५॥
ENMSS@4526@1अातपयवदषुाममृतांशम् अंशमतमप रमसहे ।
ENMSS@4526@2रागणां भवित लणमदाेरनीलशकलछवल ॥ ४५२६॥
ENMSS@4527@1अातपासहनः पाडः शाखाहीनाे मुयद ।
ENMSS@4527@2अकालफलपाक याछाखी पाकः कृशः ॥ ४५२७॥
ENMSS@4528@1अातपे धृितमता सह ववा यामनीवरहणा वहगेन ।
ENMSS@4528@2सेहरे न करणा हमरमेदुःखते मनस सवमसम् ॥ ४५२८॥
ENMSS@4529@1अातरलाघवहेताेमुरहर तरं तवावलबे ।
ENMSS@4529@2अपणं पणमह कुषे नावकपुषे न वासः ॥ ४५२९॥
ENMSS@4530@1अातातामपनयाम ववण एष लााकृतां चरणयाेतव देव मूा
।
ENMSS@4530@2काेपाेपरागजिनतां त मुखेदुबबे हत माे यद परं कणामय
यात् ॥ ४५३०॥
ENMSS@4531@1अातााः करणा रवेनवदलवपवाः पादपाः
वतारकतयकातसमनःसाैरयसंभावताः ।
ENMSS@4531@2वायन् मधुमषदपदयाधूतचूतम-
ाभारपतपरागपटलामाेद मद् दाणः ॥ ४५३१॥
ENMSS@4532@1अातााभा राेषभाजः कटाताद् अाशूखाते मागणे धूगतेन ।
ENMSS@4532@2िनाेतती नागराजय जे दानयाहाे लाेहतयेव धारा ॥
४५३२॥
ENMSS@4533@1अाताायतलाेचनांशलहरललासधाप् यायतैः गीताेडतदयकेलभरतैः
फतं जीजनैः ।
ENMSS@4533@2वेदाःकणभूषतेन कमप ेरेण वेदनुा
पादााेजमृदुचारसभगं पयाम यं महः ॥ ४५३३॥
ENMSS@4534@1अाताे नयने फुरन् कुचभरः ासाे न वायित वेदाःकणदतरं
तव मुखं हेतत नाे लयते ।
ENMSS@4534@2धक् काे वेद मनः या इित गरा ां यां
भीषयंतयातणकातरेणपरपृाे हरः पात वः ॥ ४५३४॥
ENMSS@4535@1अातााै पूजतावाेाै लेलहानाै मृदुवचाै ।
ENMSS@4535@2जा रा च तवी च ताल रं शयते ॥ ४५३५॥
ENMSS@4536@1अातायाेेदात् काते यथा यता ।
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ENMSS@4536@2सामाजकमयथा कथमया समुपयाित परभागम् ॥ ४५३६॥
ENMSS@4537@1अाितयं ाणानां त कुयात् ितदनं गृहे ।
ENMSS@4537@2अाितये रतदेवय मधुपक गवां शतम् ॥ ४५३७॥
ENMSS@4538@1अाितये ायेषु देवयााेसवेषु च ।
ENMSS@4538@2महाजने च साथाे न गछेद् याेगवत् चत् ॥ ४५३८॥
ENMSS@4539@1अातरय कुताे िना तयामषतय च ।
ENMSS@4539@2अथ चतयताे वाप कामयानय वा पुनः ॥ ४५३९॥
ENMSS@4540@1अातराद् वहरणं मृता पलायनम् ।
ENMSS@4540@2एतद् वैय वैवं न वैः भुरायुषः ॥ ४५४०॥
ENMSS@4541@1अातरे च पता वैः वथीभूते च बाधवः ।
ENMSS@4541@2गते राेगे कृते वाये वैाे भवित पालकः ॥ ४५४१॥
ENMSS@4542@1अातरे िनयमाे नात बाले वृे तथैव च ।
ENMSS@4542@2पराचाररते चैव एष धमः सनातनः ॥ ४५४२॥
ENMSS@4543@1अामामधकातमुतं कातरा शफरशनी जहाै ।
ENMSS@4543@2अलाै जलमधीरलाेचना लाेचनितशररलाछतम् ॥ ४५४३॥
ENMSS@4544@1अाे वासस राेमुमतया दाेःकदलयां तनाै
तयाेरःथलमुरयवषये साे मया सतम् ।
ENMSS@4544@2ाेणीं तय करेऽधराेहित पुनीडाबुधाै मामथाे
मतीमुदतारयनसजाे देवः स मूछागुः ॥ ४५४४॥
ENMSS@4545@1अाे सीमतरे मरकितिन ते हेमताटपे लायां मेखलायां
झटित मणतलाकाेटयुमे गृहीते ।
ENMSS@4545@2शाेणं बबाेकाया वदरमृगशामवरणामरये राजन्
गुाफलानां ज इित शबरा नैव हारं हरत ॥ ४५४५॥
ENMSS@4546@1अाकाय महाकाय परकाय न केवलम् ।
ENMSS@4546@2अाकायय दाेषेण कूपे पतित मानवः ॥ ४५४६॥
ENMSS@4547@1अाछदेन वतते नायाे मथचाेदताः ।
ENMSS@4547@2न च दत गछयः सतैरप पांसभः ॥ ४५४७॥
ENMSS@4548@1अाछं न जानाित परछाण पयित ।
ENMSS@4548@2छं यद जानाित परछं न पयित ॥ ४५४८॥
ENMSS@4549@1अाजापदं वंशं कामं दहन वायसे ।
ENMSS@4549@2कं त संिनहतानेताण् अये कं दहयहाे ॥ ४५४९॥
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ENMSS@4550@1अाजादपरेशम् अायाराेय मूढधीः ।
ENMSS@4550@2ितकतमशाेऽप वाे शाेचते परम् ॥ ४५५०॥
ENMSS@4551@1अाः शाैचवान् दाततपवी वजतेयः ।
ENMSS@4551@2धमकृद् वेदवावत् सावकाे देवयाेिनताम् ॥ ४५५१॥
ENMSS@4552@1अाानं समारतिता धमिनयता ।
ENMSS@4552@2यमथाापकषत स वै पडत उयते ॥ ४५५२॥
ENMSS@4553@1अाानमनायासतिता धमिनयता ।
ENMSS@4553@2वाक् चैव गुा दानं च नैताययेषु भारत ॥ ४५५३॥
ENMSS@4554@1अाानी यताे धयाे मयः पतृपतामहैः ।
ENMSS@4554@2मातृपेण माा च याितं याित नराधमः ॥ ४५५४॥
ENMSS@4555@1अातवं न जानाित कराेित बवतरम् ।
ENMSS@4555@2स एव िनधनं याित नालकेराेदकं यथा ॥ ४५५५॥
ENMSS@4556@1अादेहय मांसािन भाेंु  शते ।
ENMSS@4556@2देहनां वद याेयं संतजायते यतः ॥ ४५५६॥
ENMSS@4557@1अादाेषैिनयछत सवे दःुखमुखे जनाः ।
ENMSS@4557@2मये दुरतं तेऽत तयेयं िनकृितः कृता ॥ ४५५७॥
ENMSS@4558@1अाेषाद् भवेन् मृयुः परेषाद् धनयः ।
ENMSS@4558@2राजेषाद् भवेन् नाशाे ेषात् कुलयः ॥ ४५५८॥
ENMSS@4559@1अानः ितकूलािन परेयाे यद नेछस ।
ENMSS@4559@2परेषां ितकूलेयाे िनवतय तताे मनः ॥ ४५५९॥
ENMSS@4560@1अानः ीयते नाा परतः वत एव वा ।
ENMSS@4560@2लयेऽलधकामं वां चतया शबलं मुखम् ॥ ४५६०॥
ENMSS@4561@1अानः शमुय मानाेसाहाै त याे जेत् ।
ENMSS@4561@2शूनेकाेऽप हया ियान् भागवाे यथा ॥ ४५६१॥
ENMSS@4562@1अान पराणे दणानां च संगरे ।
ENMSS@4562@2ीवायुपपाै च न् धमेण न दुयित ॥ ४५६२॥
ENMSS@4563@1अान परेषां च तापतव कितनुत् ।
ENMSS@4563@2भयकृद् भूपतेबाषां च सदां च ते ॥ ४५६३॥
ENMSS@4564@1अान परेषां च यः समीय बलाबलम् ।
ENMSS@4564@2अतरं नैव जानाित स ितरयतेऽरभः ॥ ४५६४॥
ENMSS@4565@1अानपलाे नात कुताेऽयेषां भवयित ।
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ENMSS@4565@2तात् सवाण कायाण चपलाे हयसंशयम् ॥ ४५६५॥
ENMSS@4566@1अान जाया दाेषदयुमाे नृपः ।
ENMSS@4566@2विनयछित चाानम् अादाै भृयांततः जाः ॥ ४५६६॥
ENMSS@4567@1अानाानमवछेन् मनाेबुयैयतैः ।
ENMSS@4567@2अाैव ानाे बधुराैव रपुरानः ॥ ४५६७॥
ENMSS@4568@1अानानथयुेन पापे िनवशते मनः ।
ENMSS@4568@2स कम कलषं कृवा ेशे महित धीयते ॥ ४५६८॥
ENMSS@4569@1अानाम गुराेनाम नामाितकृपणय च ।
ENMSS@4569@2अायुकामाे न गृयात् येापयकलयाेः ॥ ४५६९॥
ENMSS@4570@1अाना वहतं दःुखम् अाना वहतं सखम् ।
ENMSS@4570@2गभशयामुपादाय भुयते पाैवदेहकम् ॥ ४५७०॥
ENMSS@4571@1अानाशाय नाेयै छेण परपूणता ।
ENMSS@4571@2भूयाे भूयाे घटपां िनमत् कं न पयस ॥ ४५७१॥
ENMSS@4572@1अाना संगृहीतेन शुणा शुमुरेत् ।
ENMSS@4572@2पदलं करथेन कटकेनैव कटकम् ॥ ४५७२॥
ENMSS@4573@1अािनदापूजा च परिनदा परतवः ।
ENMSS@4573@2अनाचरतमायाणां वृमेततवधम् ॥ ४५७३॥
ENMSS@4574@1अानीनमुपितते गुणाः संभवत वरमत चापदः ।
ENMSS@4574@2इयनेकफलभाज मा  भूद् अथता कथमवायसंगमे ॥ ४५७४॥
ENMSS@4575@1अानैव गुणदाेषकाेवदः कं न वेस करणीयवतषु ।
ENMSS@4575@2यथाप न गुन् न पृछस वं माेऽयमित त कारणम् ॥
४५७५॥
ENMSS@4576@1अानाे गुराैव पुषय वशेषतः ।
ENMSS@4576@2यत् यानुमानायां ेयाेऽसावनुवदते ॥ ४५७६॥
ENMSS@4577@1अानाे न सहायाथ पता माता च ितित ।
ENMSS@4577@2न पुदारा न ाितधमतित केवलम् ॥ ४५७७॥
ENMSS@4578@1अानाे बलमावा धमाथपरवजतम् ।
ENMSS@4578@2अलयमछन् नैकयान् मूढबुरहाेयते ॥ ४५७८॥
ENMSS@4579@1अानाेऽयुदयाका पीडमानः परेण वा ।
ENMSS@4579@2देशकालबलाेपेतः ारभेतैव वहम् ॥ ४५७९॥
ENMSS@4580@1अानाे मुखदाेषेण बयते शकसारकाः ।
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ENMSS@4580@2बकात न बयते माैनं सवाथसाधनम् ॥ ४५८०॥
ENMSS@4581@1अानाेऽधमित ाैतं सा रित धनं जा ।
ENMSS@4581@2शररं लाेकयाां वै धम वगमृषीन् पत् न् ॥ ४५८१॥
ENMSS@4582@1अानाे वधमाहता ासाै वहगतकरः ।
ENMSS@4582@2येन तत् थमं तेयं गाेुरेव गृहे कृतम् ॥ ४५८२॥
ENMSS@4583@1अानाे वयमव कुवन् दात् समीहतम् ।
ENMSS@4583@2जलवत् पवताछून् भादनुपलतः ॥ ४५८३॥
ENMSS@4584@1अाछस हत शातपुरमागे वहत यद ातः संयमवमणा
कु तदा रावधं सवतः ।
ENMSS@4584@2नाे चेदयतकरैतव हठात् तीणाभूरफुरच्-
चताभशतैवभ मनसाे ााे ववेकाे मणः ॥ ४५८४॥
ENMSS@4585@1अायप न वासतावान् भवित सस यः ।
ENMSS@4585@2तात् सस वशेषेण सवः णयमछित ॥ ४५८५॥
ENMSS@4586@1अायय समु तीकृतगुणयाहाेतरामाैचती
याातरवजनादजनयद् भूजािनरेष षाम् ।
ENMSS@4586@2भूयाेऽहंयते  येन च दा कधाे न यानमत् तमाण
दलं दलं समदलंकमीणबाणजः ॥ ४५८६॥
ENMSS@4587@1अापयायैव परपाेदयाय च ।
ENMSS@4587@2मैधममायानां त यादह भूतये ॥ ४५८७॥
ENMSS@4588@1अापपरयागात् परपेषु याे रतः ।
ENMSS@4588@2स परैहयते मूढाे नीलवणगालवत् ॥ ४५८८॥
ENMSS@4589@1अापतृातर तत् ीपुा शवः ।
ENMSS@4589@2षा ूः सपी च ननादा यातरतथा ॥ ४५८९॥
ENMSS@4590@1अापतृमातृगुणैः याताेमाेमः ।
ENMSS@4590@2गुणैराभवैः यातः पैतृकैमातृकैः पृथक् ॥ ४५९०॥
ENMSS@4591@1अातीितढता वररित यं वािन याे दधाित ।
ENMSS@4591@2नेता स एवात समतश- गुणायवाखलजानाम् ॥ ४५९१॥
ENMSS@4592@1अाशंसा मरणं परिनदा च ताशी ।
ENMSS@4592@2तथाप वये काकुथ नात मसशः कपः ॥ ४५९२॥
ENMSS@4593@1अाशंसनं दुं धृं वपरधावकम् ।
ENMSS@4593@2सवाेसृदडं च लाेकः सकुते नरम् ॥ ४५९३॥
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ENMSS@4594@1अाबुः सखं चैव गुबुवशेषतः ।
ENMSS@4594@2परबुरवनाशाय ीबुः लयंकर ॥ ४५९४॥
ENMSS@4595@1अाबुा सखी भूयात् गुबुा वशेषतः ।
ENMSS@4595@2बबुा वनाशः यात् ीबुा लयाे भवेत् ॥ ४५९५॥
ENMSS@4596@1अाभायतयः ीयेणानुकपतः ।
ENMSS@4596@2अथतः पुषाे नार या नार साथतः पुमान् ॥ ४५९६॥
ENMSS@4597@1अारा ह सततं पूव काया वजानता ।
ENMSS@4597@2अावव ह संाेा वृी राजाेपजीवनाम् ॥ ४५९७॥
ENMSS@4598@1एकदेशंदहेद् अः शररं वा परं गतः ।
ENMSS@4598@2सपुदारं राजा त घातयेद् अधयेत वा ॥ ४५९८॥
ENMSS@4599@1अारतताणां सपरतकारणाम् ।
ENMSS@4599@2अापदाे नाेपपते पुषाणां वदाेषजाः ॥ ४५९९॥
ENMSS@4600@1अारितः परशाठ ं सनबधुवजनम् ।
ENMSS@4600@2रपाै ा यां भः तय िनदा भवेद् वम् ॥ ४६००॥
ENMSS@4601@1अातादप वतं कुवाणाः पधया सह मयूरैः ।
ENMSS@4601@2कं जानत वराकाः काकाः केकारवान् कतम् ॥ ४६०१॥
ENMSS@4602@1अावत् सततं पयेद् अप कटपपीलकम् ।
ENMSS@4602@2अानः ितकूलािन परेषां न समाचरेत् ॥ ४६०२॥
ENMSS@4603@1अावत् सवभूतािन परयाण लाेवत् ।
ENMSS@4603@2मातृवत् परदारां यः पयित स पयित ॥ ४६०३॥
ENMSS@4604@1अावत् सवभूतािन पयतां शातचेतसाम् ।
ENMSS@4604@2अभमानः सव काे दाता दयते च कम् ॥ ४६०४॥
ENMSS@4605@1अावग परयय परवग समायेत् ।
ENMSS@4605@2वयमेव लयं याित यथा राजायधमतः ॥ ४६०५॥
ENMSS@4606@1अावग परयय परवगेषु ये रताः ।
ENMSS@4606@2वानवहं राेदम अाानं नैव राेते ॥ ४६०६॥
ENMSS@4607@1अावग परयय परवगेषु ये रताः ।
ENMSS@4607@2सवे तेऽप वनयत यथा राजा कुकदमः ॥ ४६०७॥
ENMSS@4608@1अावांवपदेशाेऽप युः कृितसंपदा ।
ENMSS@4608@2नयः पृथवीं कृां जययेव न हीयते ॥ ४६०८॥
ENMSS@4609@1अावयण बे सदा शतचेतस ।
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ENMSS@4609@2िनयमवयाेगाते कं सेवकपशाै सखम् ॥ ४६०९॥
ENMSS@4610@1अावत् सह तया दवािनशं भाेगभागप न पापमाप सः ।
ENMSS@4610@2अाता ह वषयैकतानता ानधाैतमनसं न लपित ॥ ४६१०॥
ENMSS@4611@1अासंपणुैः सयक् संयुं युकारणम् ।
ENMSS@4611@2महेमव राजानं ाय लाेकाे ववधते ॥ ४६११॥
ENMSS@4612@1अासंभावताः तधा धनमानमदावताः ।
ENMSS@4612@2यजते नामयैते देनावधपूवकम् ॥ ४६१२॥
ENMSS@4613@1अाीधनगुानां गाेा बधुत मवत् ।
ENMSS@4613@2धनदत कुबेरः याद् यमः या सदडकृत् ॥ ४६१३॥
ENMSS@4614@1अाीधनगुानां शरणं समये सत् ।
ENMSS@4614@2ाेाेमाेऽयमय िेकपदमकः ॥ ४६१४॥
ENMSS@4615@1अाहेताेः पराथे वा नमहायायात् तथा ।
ENMSS@4615@2ये मृषा न वदतीह ते नराः वगगामनः ॥ ४६१५॥
ENMSS@4616@1अाा काय ावेताै मपावुभावप ।
ENMSS@4616@2कायं मं परयय अाा याित सिनतम् ॥ ४६१६॥
ENMSS@4617@1अाा जशतैधनाजनधया मया कमायायते पाेः ीगृहमेित
लतभुवाे दैवेछया िनधनाः ।
ENMSS@4617@2इयेताः पुषाथमूलहतयः कैत् समुसारता मुधानामलसाेकटाः
ितपदं कुवत चमम् ॥ ४६१७॥
ENMSS@4618@1अाा जेयः सदा राा तताे जेया शवः ।
ENMSS@4618@2अजताा नरपितवजयेत कथं रपून् ॥ ४६१८॥
ENMSS@4619@1अाानैव जिनतः पु इयुयते बुधैः ।
ENMSS@4619@2ताद् भाया नरः पयेन् मातृवत् पुमातरम् ॥ ४६१९॥
ENMSS@4620@1अााधीनशरराणां वपतां िनया वया ।
ENMSS@4620@2कदमप मयानाम् अमृतवाय कपते ॥ ४६२०॥
ENMSS@4621@1अाानं कुपथेन िनगमयतं यः सूकलाायते
कृयाकृयववेकजीवतहताै यः कृणसपायते ।
ENMSS@4621@2यः पुयमखडखडनवधाै फूजकुठारायते तं
लतमुमयगणं जवा शभंयुभव ॥ ४६२१॥
ENMSS@4622@1अाानं च जगत् सव शा िनयावभया ।
ENMSS@4622@2चदाकाशमयं यायन् याेगी याित परां गितम् ॥ ४६२२॥
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ENMSS@4623@1अाानं च परं चैव ायते महताे भयात् ।
ENMSS@4623@2ुयतमितुयन् याेरेष चकसकः ॥ ४६२३॥
ENMSS@4624@1अाानं च परं चैव पलायन् हत संयुगे ।
ENMSS@4624@2यनाशाे ययाेऽकितरयश पलायने ॥ ४६२४॥
ENMSS@4625@1अाानं च परं चैव वीय धीरः समुपतेत् ।
ENMSS@4625@2एतदेव ह वानं यदापरवेदनम् ॥ ४६२५॥
ENMSS@4626@1अाानं धमकृयं च पुदारां पीडयन् ।
ENMSS@4626@2देवताितथभृयां स कदय इित ृतः ॥ ४६२६॥
ENMSS@4627@1अाानं नावमयेत पूवाभरसमृभः ।
ENMSS@4627@2अामृयाेः यमवछेन् नैनां मयेत दलुभाम् ॥ ४६२७॥
ENMSS@4628@1अाानं िनयमैतैतैः कषयवा यतः ।
ENMSS@4628@2ायते िनपुणैधमाे न सखायते सखम् ॥ ४६२८॥
ENMSS@4629@1अाानं परमं माणिनकरैरायमयाहतं ेयं यद् गुवीणादप
जना मूढात मुैव तत् ।
ENMSS@4629@2काेशेषु मतेषु पस परातं समुुते नेभाः
कलशातरेवप करं कृवा वचवत ह ॥ ४६२९॥
ENMSS@4630@1अाानं थमं राजा वनयेनाेपपादयेत् ।
ENMSS@4630@2ततः पुांतताेऽमायांतताे भृयांततः जाम् ॥ ४६३०॥
ENMSS@4631@1अाानं थमं राजा वनयेनाेपपादयेत् ।
ENMSS@4631@2तताेऽमायांतताे भृयांततः पुांततः जाः ॥ ४६३१॥
ENMSS@4632@1अाानं भावयेयं ानेन वनयेन च ।
ENMSS@4632@2न पुनयमाणय पाापाे भवयित ॥ ४६३२॥
ENMSS@4633@1अाानं मणं दतूम् अमायवचनं मम् ।
ENMSS@4633@2अाकारं वते षम् एतावान् मिनयः ॥ ४६३३॥
ENMSS@4634@1अाानं मदतूं च छं िषवणमम् ।
ENMSS@4634@2अाकारं वते षम् एतावान् मिनयः ॥ ४६३४॥
ENMSS@4635@1अाानं सततं रेद् दारैरप धनैरप ।
ENMSS@4635@2पुनदाराः पुनवं न शररं पुनः पुनः ॥ ४६३५॥
ENMSS@4636@1अाानं सवथा रेद् राजा रे मेदनीम् ।
ENMSS@4636@2अामूलमदं सवम् अाहवदषुाे जनाः ॥ ४६३६॥
ENMSS@4637@1अाानं सथरं लयं चैव थरं बुधः ।
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ENMSS@4637@2वेधयेत् िकारं त थरवेधी स उयते ॥ ४६३७॥
ENMSS@4638@1अाा नद भारत पुयतीथा सयाेदका धृितकूला दमाेमः ।
ENMSS@4638@2तयां ातः पूयते पुयकमा पुयाे ाा िनयमाेऽ एव ॥
४६३८॥
ENMSS@4639@1अाा नद संयमपुयतीथा सयाेदका शीलसमाधयुा ।
ENMSS@4639@2तयां ातः पुयकमा पुनाित न वारणा शित चातराा ॥
४६३९॥
ENMSS@4640@1अाानदरसानाम् अलं शाावलाेकनम् ।
ENMSS@4640@2भतया पूपाः कं गयािन सषराण कम् ॥ ४६४०॥
ENMSS@4641@1अाानमनुशाेच वं कमयमनुशाेचस ।
ENMSS@4641@2अायुते हीयते यय थतय च गतय च ॥ ४६४१॥
ENMSS@4642@1अाानमयमथ हत जहाित धम पापं समाचरित युमपाकराेित
।
ENMSS@4642@2पूयं न पूजयित व विनवां कं कं कराेित न नरः खल
काेपयुः ॥ ४६४२॥
ENMSS@4643@1अाानमाेिनधरेत शाेषं ाडमासत वा तरै ः ।
ENMSS@4643@2नात ितनाेपचतः कदाप पयाेदवृेः खल चातकय ॥ ४६४३॥
ENMSS@4643A@1अाानमायाित ह कमभनरः वशीलचारकृतैः शभाशभैः ।
ENMSS@4643A@2नमयाकुलं तथा नरः पुनः काशं कुते वकमभः ॥
ENMSS@4644@1अाानमाना वेस सृजयाानमाना ।
ENMSS@4644@2अाना कृितना च वम् अायेव लयसे ॥ ४६४४॥
ENMSS@4645@1अाानमालाे च शाेभमानम् अादशबबे तमतायताी ।
ENMSS@4645@2हराेपयाने वरता बभूव ीणां यालाेकफलाे ह वेषः ॥ ४६४५॥
ENMSS@4646@1अाानमेव थमं देशपेण याे जयेत् ।
ENMSS@4646@2तताेऽमायानमां न माेघं वजगीषते ॥ ४६४६॥
ENMSS@4647@1अाानमेव थमम् इछेद् गुणसमवतम् ।
ENMSS@4647@2कुवीत गुणसंपततः शेषपरणम् ॥ ४६४७॥
ENMSS@4649@1अााप चायं न मम सवा वा पृथवी मम ।
ENMSS@4649@2यथा मम तथायेषाम् इित बुा न मे यथा ॥ ४६४९॥
ENMSS@4650@1अाा यादथेयाे मनः समधितित ।
ENMSS@4650@2संयाेगादामनसाेः वृपजायते ॥ ४६५०॥
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ENMSS@4651@1अााभधं सखमनतमखडमेकं यादकमजिनतेन सखेन तयम्
।
ENMSS@4651@2मा ूह कम सखदं तदपीित बुा राकरय सशं नु
कुलालकुडम् ॥ ४६५१॥
ENMSS@4652@1अाा मन तैरतःकरणमुयते ।
ENMSS@4652@2तायां त सयायां संकप उपजायते ॥ ४६५२॥
ENMSS@4653@1अाा बुयायथा बहकरणमुयते ।
ENMSS@4653@2संकपायवसायायां सरय कता ॥ ४६५३॥
ENMSS@4654@1उभे एते ह करणे यानतयके ृते ।
ENMSS@4654@2तात् यसंराेधाद् भावयेमनकताम् ॥ ४६५४॥
ENMSS@4655@1अााये गुणामे नैगुयं वचनीयता ।
ENMSS@4655@2दैवायेषु वेषु पुंसां का नाम वायता ॥ ४६५५॥
ENMSS@4656@1अाायमािन गताे दयेऽितसूाे ााेऽचलेन मनसा सतताभयाेगात्
।
ENMSS@4656@2याे यं वचतयित याित स तयवं यादतः सभगमेव गता
युवयः
॥ ४६५६॥
ENMSS@4657@1अाा यय वशे नात कुततय परे जनाः ।
ENMSS@4657@2अाानं वशमानीय ैलाें वतते वशे ॥ ४६५७॥
ENMSS@4658@1अाा रयः येन युसह चला ।
ENMSS@4658@2ते वामवचनं सवे ितगृ महाैजसः ॥ ४६५८॥
ENMSS@4659@1अाारामा वहतरतयाे िनवकपे समाधाै ानाेेकाद् वघटततमाेथयः
सविनाः ।
ENMSS@4659@2यं वीते कमप तमसां याेितषां वा परतात् तं माेहाधः
कथमयममुं वेु देवं पुराणम् ॥ ४६५९॥
ENMSS@4660@1अााथ जीवलाेकेऽन् काे न जीवित मानवः ।
ENMSS@4660@2परं पराेपकाराथ याे जीवित स जीवित ॥ ४६६०॥
ENMSS@4661@1अााथ यः पशून् हयात् साेऽवयं नरकं जेत् ।
ENMSS@4661@2देवान् पत् न् समयय खादन् मांसं न दाेषभाक् ॥ ४६६१॥
ENMSS@4662@1अााथ युवानां ममडलभेदनाम् ।
ENMSS@4662@2अितलतलाेकानां न बधः केनचत् चत् ॥ ४६६२॥
ENMSS@4663@1अााथवेन ह ेयान् वषयाे न वतः यः ।
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ENMSS@4663@2वत एव ह सवेषाम् अाा यतमाे यतः ।
ENMSS@4663@3तत अाा सदानदाे नाय दःुखं कदाचन ॥ ४६६३॥
ENMSS@4664@1अााथे संतितयाया रायं रं धनं तथा ।
ENMSS@4664@2अप सववमुसृय रेदाानमाना ॥ ४६६४॥
ENMSS@4665@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@4665@2अाा वै यमताे येन स यमत वशयते ॥ ४६६५॥
ENMSS@4666@1अाा समतजगतां भवतीित सयग् वाय यद् वतनुते वय
भावबधम् ।
ENMSS@4666@2सा भरयभमतं यद समं यथ वशेयमलमत
वशेषणं नः ॥ ४६६६॥
ENMSS@4667@1अाा सहैित मनसा मन इयेण वाथेन चेयमित म एष
शीः ।
ENMSS@4667@2याेगाेऽयमेव मनसः कमगयमत यन् मनाे जित त
गताेऽयमाा
॥ ४६६७॥
ENMSS@4668@1अाात सवजगताम् अाधारः पूवमित वचयैव ।
ENMSS@4668@2पात् तववचारः कुडे सयेव चकम यात् ॥ ४६६८॥
ENMSS@4669@1अाा ह दाराः सवेषां दारसंहवितनाम् ।
ENMSS@4669@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ४६६९॥
ENMSS@4670@1अाीयं चरणं दधाित पुरताे िनाेतायां भुव वीयेनैव करेण
कषित तराेः पुपं माशया ।
ENMSS@4670@2तपे कं च मृगवचा वरचते िनाित भागैिनजैरतःेमभरालसां
यतमामे दधानाे हरः ॥ ४६७०॥
ENMSS@4671@1अाैव तातय चतभुजय जाततदाेचतः राेऽप ।
ENMSS@4671@2तापयाेः कणलते वाेये वंशवगंशाै चपटे कमयाः ॥ ४६७१॥
ENMSS@4672@1अाैव देवताः सवाः सवमायवथतम् ।
ENMSS@4672@2अाा ह जनययेषां कमयाेगं शररणाम् ॥ ४६७२॥
ENMSS@4673@1अाैव भार इित तं वय याे िनधे साेऽािन कािन कलयवलसः
पेः ।
ENMSS@4673@2व सा सवलणलणाया वसंपदयमेव समतम
॥ ४६७३॥
ENMSS@4674@1अाैव यद नाानम् अहतेयाे िनवारयेत् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 384 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@4674@2काेऽयाे हतकरताद् अाानं वारययित ॥ ४६७४॥
ENMSS@4675@1अाैव ानः साी गितराा तथानः ।
ENMSS@4675@2मावमंथाः वमाानं नृणां साणमुमम् ॥ ४६७५॥
ENMSS@4676@1अाैव ानाे बधुराैव रपुरानः ।
ENMSS@4676@2अाैव चानः साी कृतयायकृतय च ॥ ४६७६॥
ENMSS@4677@1अाेदयः परयािनयं नीितरतीयती ।
ENMSS@4677@2तदरूकृय कृितभवाचपयं तीयते ॥ ४६७७॥
ENMSS@4678@1अााेपकारचतरा नरा न गणयत गुकुलेशम् ।
ENMSS@4678@2वेधयथैव कयती वसाे वतंसभूषणीयय ॥ ४६७८॥
ENMSS@4679@1अााेपम भूतेषु याे वै भवित पूषः ।
ENMSS@4679@2यतदडाे जताेधः स ेय सखमेधते ॥ ४६७९॥
ENMSS@4680@1अााैपयेन याे वे दजुनं सयवादनम् ।
ENMSS@4680@2स एव वते तेन ाणाछागताे यथा ॥ ४६८०॥
ENMSS@4681@1अायाैपयेन सव समं पयित याेऽजुन ।
ENMSS@4681@2सखं वा यद वा दःुखं स याेगी परमाे मतः ॥ ४६८१॥
ENMSS@4682@1अाददानः ितदनं कलाः सयङ् महीपितः ।
ENMSS@4682@2शपे वचरन् शशा इव वते ॥ ४६८२॥
ENMSS@4683@1अादरं राजसदस धनेन लभते नरः ।
ENMSS@4683@2सभटः शुसंामे वमेण यथा जयम् ॥ ४६८३॥
ENMSS@4684@1अादरणीयगुणा सख महता िनहतास तेन शरस वम् ।
ENMSS@4684@2तव लाघवदाेषाेऽयं साैधपताकेव यलस ॥ ४६८४॥
ENMSS@4685@1अादरेण यथा ताैित धनवतं धनेछया ।
ENMSS@4685@2तथा चेद् वकतारं काे न मुयेत बधनात् ॥ ४६८५॥
ENMSS@4686@1अादरेणाजवेनैव शाैयाद् दानेन वया ।
ENMSS@4686@2युथानाभगमनैरानदतभाषणैः ।
ENMSS@4686@3उपकारैः वाशयेन वशीकुयागत् सदा ॥ ४६८६॥
ENMSS@4687@1अा दशनात् वा सा मे सरलाेकसदर दयम् ।
ENMSS@4687@2बाणेन मकरकेताेः कृतमागमवयपातेन ॥ ४६८७॥
ENMSS@4688@1अादशाय शशामडलमदं हयाय हेमाचलं दपाय ुमणं
महीमव कथं नाे भवे दवान् ।
ENMSS@4688@2दसापवतमाेदसललयाकणनेाबुजाे जानीमाे भृगुनदनतदखलं
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न ायशाे वान् ॥ ४६८८॥
ENMSS@4689@1अादातयं न दातयं यं ूयन् िनरथकम् ।
ENMSS@4689@2अाशां कालवतीं कुयात् कालं वेन याेजयेत् ॥ ४६८९॥
ENMSS@4690@1अादातं सकृदतेऽप कुसमे हतामालाेहतं लाारनवातयाप
सहसा रं तलं पादयाेः ।
ENMSS@4690@2अानामनुलेपनरणमययतखेदावहं हताधीरशः
कमयदलकामाेदाेऽप भारायते ॥ ४६९०॥
ENMSS@4691@1अादानं चैव तूणीरात् संधानं कषणं तथा ।
ENMSS@4691@2ेपणं च वरायुाे बाणय कुते त यः ।
ENMSS@4691@3िनयायासवशात् तय शीसंधानता भवेत् ॥ ४६९१॥
ENMSS@4692@1अादानपानलेपैः काद् गरलाेपतापहारयः ।
ENMSS@4692@2सदस थतैव साै- षधव काप जीवयित ॥ ४६९२॥
ENMSS@4693@1अादानमयकरं दानं च यकारकम् ।
ENMSS@4693@2अभीसतानामथानां काले युं शयते ॥ ४६९३॥
ENMSS@4694@1अादाय करमाढेयः ककटेवप वषस ।
ENMSS@4694@2पीय वार सधुयः थलेवव घनाघनः ॥ ४६९४॥
ENMSS@4695@1अादाय चापमचलं कृवाहीनं गुणं वषमः ।
ENMSS@4695@2यमयुतशराे लयमभामतै ॥ ४६९५॥
ENMSS@4696@1अादाय दडं सकलास द याेऽयं परायित भानुभः ।
ENMSS@4696@2अधाै िनमव तापसाेऽयं संयाकाषायमध सायम् ॥ ४६९६॥
ENMSS@4697@1अादाय धनमनपं ददानया सभग तावकं वासः ।
ENMSS@4697@2मुधा रजकगृहया कृता दनैः कितपयैिनःवा ॥ ४६९७॥
ENMSS@4698@1अादाय पं वरतं यद ा दवूा नवां वा नवगाेमयं वा ।
ENMSS@4698@2याित यातः परततदानीं राजसादं िनयतं वीित ॥ ४६९८॥
ENMSS@4699@1अादाय ितपकितिनवहान् ाडमूषातरे िनवं धमता
िनतातमुदतैः वैरेव तेजाेऽभः ।
ENMSS@4699@2तापुटपाकशाेधतमव ां गुणाेकषणां पडथं च
महरं च भवता िनःारतारं यशः ॥ ४६९९॥
ENMSS@4700@1अादाय मांसमखलं तनवजमान् मां मु वागुरक याम कु
सादम् ।
ENMSS@4700@2सीदत शपकवलहणानभा मागवीणपराः शशवाे मदयाः
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॥ ४७००॥
ENMSS@4701@1अादाय वकुलगधान् अधीकुवन् पदे पदे मरान् ।
ENMSS@4701@2अयमेित मदमदं कावेरवारपावनः पवनः ॥ ४७०१॥
ENMSS@4702@1अादाय वार परतः सरतां मुखेयः कं तावदजतमनेन दरुणवेन
।
ENMSS@4702@2ारकृतं च वडवादहने तं च पातालकुकुहरे विनवेशतं
च ॥ ४७०२॥
ENMSS@4703@1अादाय वार यत एव जहाित भूयतैव यः स जलदः थमाे
जडानाम् ।
ENMSS@4703@2वातं तीसित तदेव तदेव यत ाेतःपितः स िनरपपसाथवाहः
॥ ४७०३॥
ENMSS@4704@1अादाय ववमप नाशयेद् रायघाितनः ।
ENMSS@4704@2अादायाथ दधीचेत शाे दैयान् जघान ह ॥ ४७०४॥
ENMSS@4705@1अादायादाय मुातदनु शखधयादाय माणवग धूमातं
वहयः
ववदनकमलामाेदलधालवृदे ।
ENMSS@4705@2पंु भः वृाः सरभसमसकृद् यषपनेषु ूमः
कं कितपूरं धवलतवसधं मशाहय तय ॥ ४७०५॥
ENMSS@4706@1अादायामृतपूणमक चषकं शाेणारवदभे पाणाववधूवलाे
च पुनतन् नभःयामकाम् ।
ENMSS@4706@2चेपाेपर काेपतः परजनेऽसंशाेय दा सधेयेनं तं शशनं
शंसित जनतपाणमुाजुनम् ॥ ४७०६॥
ENMSS@4707@1अादावघटतं काय मये सघटतं मम ।
ENMSS@4707@2भूयाे वघटतं भूयाे भूयाद् घटयतं भुः ॥ ४७०७॥
ENMSS@4708@1अादावु रतं पुनः ितपदं पावृतं वां मुदा
साैरयफुरतसूनकलतं ाथ ाेऽयहम् ।
ENMSS@4708@2कं ूमः फलते वय ततरं हा हत कपाक हे भूयाे याकुलयत
कटकभराः सव तत् कं वे ॥ ४७०८॥
ENMSS@4709@1अादावनपुलवपुषां ासािनलाेासत- ाेसपरहानलेन
च ततः संतापतानां शाम् ।
ENMSS@4709@2संयेव िनषेकमुपयसा देवय चेताेभुवाे भनामव पानकम
कुते कामं कुरेणा ॥ ४७०९॥
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ENMSS@4710@1अादावयुपचारचाटवनयालंकारशाेभावतं मये चाप
वचवाकुसमैरयचतं िनफलैः ।
ENMSS@4710@2पैशयावनयावमानमलनं बीभसमते च यद् दरेू
वाेऽवकुलनसंगतमसमाथमुपादतम् ॥ ४७१०॥
ENMSS@4711@1अादावादपतामहय िनयमयापारपाे जलं पात् पगशायनाे
भगवतः
पादाेदकं पावनम् ।
ENMSS@4711@2भूयः शुजटावभूषणमणजाेमहषेरयं कया कषनाशनी
भगवती भागीरथी यते ॥ ४७११॥
ENMSS@4712@1अादावायुः परेत पाणमुमम् ।
ENMSS@4712@2अायुहीननराणां च लणैः कं याेजनम् ॥ ४७१२॥
ENMSS@4713@1अादावुसृय कायाण पा ाथयत ये ।
ENMSS@4713@2ते लाेके हायतां यात पलाडहरणादव ॥ ४७१३॥
ENMSS@4714@1अादावेव गजेमाैलवलसडा पताकावल पाद्
वारणराजधाेरणरिताेामयाेधाता ।
ENMSS@4714@2उडवजलाछतायथ घनीभूता रथानां तिततपात् तरगावल
वजयते याेधैः समं सवतः ॥ ४७१४॥
ENMSS@4715@1अादावेव मनुयेण विततयं यथा मम् ।
ENMSS@4715@2यथा नातीतमथ वै पाापेन युयते ॥ ४७१५॥
ENMSS@4716@1अादकवी चतरायाै कमलजवीकजाै वदे ।
ENMSS@4716@2लाेकाेकवधााेययाेभदा लेशमाेण ॥ ४७१६॥
ENMSS@4717@1अादतामजननाय देहनाम् अततां च दधतेऽनपायने ।
ENMSS@4717@2बते भुवमधः सदाथ च णाेऽयुपर ितते नमः ॥ ४७१७॥
ENMSS@4718@1अादतालाे जयतः यााररससंयुतः ।
ENMSS@4718@2संयारपदैरायुवृकरः परः ।
ENMSS@4718@3एक एव लघुय् अादतालः स कयते ॥ ४७१८॥
ENMSS@4719@1अादयचहरशंकरवासवााः शा न जेतमितदःुखकराण यािन
।
ENMSS@4719@2तानीयाण बलवत सदजुयािन ये िनजयत भुवने बलनत
एके ॥ ४७१९॥
ENMSS@4720@1अादयचाविनजजीवः शाक पुा अप राकेतू ।
ENMSS@4720@2कुवत िनयं धनधायसाैं दघायुराराेयशभायमी वः ॥ ४७२०॥
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ENMSS@4721@1अादयचाविनलानलाै च ाैभूमरापाे दयं यम ।
ENMSS@4721@2अह राि उभे च सये धम जानाित नरय वृम्
॥ ४७२१॥
ENMSS@4722@1अादयय गतागतैरहरहः संीयते जीवतं
यापारैबकायभारगुभः कालाे न वायते ।
ENMSS@4722@2ा जजरावपमरणं ास नाेपते पीवा माेहमयीं
मादमदरामुभूतं जगत् ॥ ४७२२॥
ENMSS@4723@1अादयय नमकारं ये कुवत दने दने ।
ENMSS@4723@2जातरसहेषु दारं नाेपजायते ॥ ४७२३॥
ENMSS@4724@1अादययाेदयाे गानं ताबूलं भारतीकथा ।
ENMSS@4724@2इा भाया समं च अपूवाण दने दने ॥ ४७२४॥
ENMSS@4725@1अादयाः कं दशैते लयभयकृतः वीकृताकाशदेशाः कं
वाेकामडलािन िभुवनदहनायाेतानीित भीतैः ।
ENMSS@4725@2पायासनारसंहं वपुरमरगणैबतः शा पाणेा
ासराेरतलदरणगलरा नखा वः ॥ ४७२५॥
ENMSS@4726@1अादयादप िनयदममृतयद चादप ैलाेाभरणं मणेरप
तमःकाषं ताशादप ।
ENMSS@4726@2वालाेक वलाेचनादप परवपादप वातानदनमत
धाम
जगतताेषाय सारवतम् ॥ ४७२६॥
ENMSS@4727@1अादयादहाः सवे नाण च राशयः ।
ENMSS@4727@2अायुः कुवत ते िनयं ययैषा जपिका ॥ ४७२७॥
ENMSS@4728@1अादयाा हाः सवे यथा तयत दानतः ।
ENMSS@4728@2सववेऽप न तयेत जामाता दशमाे हः ॥ ४७२८॥
ENMSS@4728A@1अादयाय तमः सृं मेघाय ीशाेषणम् ।
ENMSS@4728A@2मागमत वृाय दःुखनतूपकारणे ॥
ENMSS@4729@1अादयाेऽयं थताे मूढाः ेहं कुत मा भयम् ।
ENMSS@4729@2बपाे मुत जीवेताप कदाचन ॥ ४७२९॥
ENMSS@4730@1अादमयः स जयताद् यः ासाेासतैजलैः ।
ENMSS@4730@2गगने वदधेऽाेधं गगनं च महाेदधाै ॥ ४७३०॥
ENMSS@4731@1अादमयिनधनेषु साैदं सने भवित नेतरे जने ।
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ENMSS@4731@2छेदतापनिनघषताडनैनायभावमुपयाित कानम् ॥ ४७३१॥
ENMSS@4732@1अादमयातरहतं दशाहीनं पुरातनम् ।
ENMSS@4732@2अतीयमहं वदे मसशं हरम् ॥ ४७३२॥
ENMSS@4733@1अादमयावसाने च नैव गछित वयाम् ।
ENMSS@4733@2अत एव कुलनानां नृपाः कुवत संहम् ॥ ४७३३॥
ENMSS@4734@1अादराजयशाेबबम् अादश ाय वायम् ।
ENMSS@4734@2तेषामसंिनधानेऽप न वयं पय नयित ॥ ४७३४॥
ENMSS@4735@1अादविसशैमतावधूतैः सव कंशकवनैः कुसमावनैः ।
ENMSS@4735@2साे वसतसमयेन समागतेयं रांशका नववधूरव भाित भूमः
॥ ४७३५॥
ENMSS@4736@1अादघेण चलेन वगितना तेजवना याेगना नीलाुितनाहना
वरमहं
याे न तषा ।
ENMSS@4736@2दे सत चकसका दश दश ायेण धमाथनाे
मुधाीणवीतय नह मे वैाे न चायाैषधम् ॥ ४७३६॥
ENMSS@4737@1अादरूात् ितपाथमाहतशः याशयाेीलित वाते वातमहययेऽप
न परावृं कुरशः ।
ENMSS@4737@2तया िनःसहबाववगलवद् भु र- ीवं दघमजीववत्
यसखीवगेण नीतं वपुः ॥ ४७३७॥
ENMSS@4738@1अातकुपतभवानी- कृतकरमालादबधनयसनः ।
ENMSS@4738@2केलकलाकलहादाै देवाे वः शंकरः पायात् ॥ ४७३८॥
ENMSS@4739@1अाता नखपदैः परराुबतािन घनदतिनपातैः ।
ENMSS@4739@2साैकुमायगुणसंभृतकितवाम एव सरतेवप कामः ॥ ४७३९॥
ENMSS@4740@1अा सरात् यय पदवीमुय िनवणया वातेषु
पथवहःपरणताै वाते समुसपित ।
ENMSS@4740@2गवैकं सशचा गृहं ित पदं पाथयान् णे मा भूदागत
इयमदवलतीवं पुनवीतम् ॥ ४७४०॥
ENMSS@4741@1अादेयय देयय कतयय च कमणः ।
ENMSS@4741@2मयमाणय कालः पबित तसम् ॥ ४७४१॥
ENMSS@4742@1अादेहदाहं कुसमायुधय वधाय साैदयकथादरम् ।
ENMSS@4742@2वदशपात् पुनररेण चरेण जाने जगदवकप ॥ ४७४२॥
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ENMSS@4743@1अादाै कुलं परेत तताे वां तताे वयः ।
ENMSS@4743@2शीलं धनं तताे पं देशं पात् ववाहयेत् ॥ ४७४३॥
ENMSS@4744@1अादाै गृहीतपाणः पादाढजघनकटभागा ।
ENMSS@4744@2नखमुखलालनसखदा सा कं रामात नैव भाेः पामा ॥ ४७४४॥
ENMSS@4745@1अादाै चे ततः काये सतां संजायते जरा ।
ENMSS@4745@2असतां च पुनः काये नैव चे कदाचन ॥ ४७४५॥
ENMSS@4746@1अादाै छायाितदघाप ायामपतरा ततः ।
ENMSS@4746@2तथा मैयसतामादाै दघायपतरा भवेत् ॥ ४७४६॥
ENMSS@4747@1अादाै ततकृत् ेहं काय ेहमनतरम् ।
ENMSS@4747@2कृवा सधमवादं च मयथः साधयेतम् ॥ ४७४७॥
ENMSS@4748@1अादाै तयाे बृहया वतारयः पदे पदे ।
ENMSS@4748@2याययाे न िनवतते सतां मैयः सरसमाः ॥ ४७४८॥
ENMSS@4749@1अादाै ताताे वरं पयेत् तताे वं ततः कुलम् ।
ENMSS@4749@2यद कद् वरे दाेषः कं धनेन कुलेन कम् ॥ ४७४९॥
ENMSS@4750@1अादाै तावद् यापारथा यमवणधनदसशा भवयितगवता
मानाेा
दपाेसाः परभवहरणिनरता भवयितदाणाः ।
ENMSS@4750@2ातेयाे यापारेयाे हितिनगडिनयतचरणातथा लगुडादता लबैः
कूचैदनैवैमुनय इव शमदमरता भवयितभकाः ॥ ४७५०॥
ENMSS@4751@1अादाै त मदमदािन मये समरसािन च ।
ENMSS@4751@2अते ेहायमानािन संगतायुमैः सह ॥ ४७५१॥
ENMSS@4752@1अादाै त रमणीयािन मये त वरसािन च ।
ENMSS@4752@2अते वैरायमाणािन संगतािन खलैः सह ॥ ४७५२॥
ENMSS@4753@1अादाै दशयित नितं याती याती समुितं धे ।
ENMSS@4753@2अनुकूलाप वराही चरेण तछं फलं धे ॥ ४७५३॥
ENMSS@4754@1अादाै धमे माणं ववधवधभदाशेषतां च युं
पाैवापयाधकाराै तदनु बवधं चाितदेशं तथाेहम् ।
ENMSS@4754@2बाधं तं सं नयमनयशतैः सयगालाेचयाे भा
मीमांसकेयाे वदधित भुव के सादरं वेदराम् ॥ ४७५४॥
ENMSS@4755@1अादाै नमकृितः पाद् अाशंसावचनािन च ।
ENMSS@4755@2सभाषतशंसा च कवकायतितततः ॥ ४७५५॥
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ENMSS@4756@1अादाै नततह् तधः कायकाले च िनुरः ।
ENMSS@4756@2कृते काये पुननः शतयाे वणजनः ॥ ४७५६॥
ENMSS@4757@1अादाै नाः पुनवाः वीयकायेषु तपराः ।
ENMSS@4757@2कायाते च पुनवाः कावात ाणघातकाः ॥ ४७५७॥
ENMSS@4758@1अादाै न वाणयनां णयाे वधेयाे दाेऽथवा ितदनं परपाेषणीयः
।
ENMSS@4758@2उय यत् पित तत् कराेित लां भूमाै थतय पतनाद्
भयमेव
नात ॥ ४७५८॥
ENMSS@4759@1अादाै नेछित नाेझित रकथां ीडावमालसा मये
परवजतायुपरमे लावनानना ।
ENMSS@4759@2भावैनैकवधैः कराेयभनयं भूय या सादरा बुा पुंकृितं
यानुचरित लानेतरैेतैः ॥ ४७५९॥
ENMSS@4760@1अादाै पवचितः पुनरसाै मुधसूनातः पात् धफलाेमे
घनरसैः साे मया सवतः ।
ENMSS@4760@2दानाेदरुतवारणकटसंघनैः केवलं साेऽयं घूणत एव
दैववशताे माकदभूमीहः ॥ ४७६०॥
ENMSS@4761@1अादाै ेमकषायता हरमुखयापारलाेला शनैीडाभारवधूणता मुकुलता
धूमाेमयाजतः ।
ENMSS@4761@2पयुः संमलता शा सरभसयावतनयाकुला पावयाः
परणीितमलवधाै ः शवायात वः ॥ ४७६१॥
ENMSS@4762@1अादाै बुयेत पणतः पणमान कारणम् ।
ENMSS@4762@2तताे वताेभयताे मतः ेयतताे जेत् ॥ ४७६२॥
ENMSS@4763@1अादाै मनचीरहारितलकं नेानं कुडलं
नासामाैकमालतीवकरणं झंकारकं नूपुरम् ।
ENMSS@4763@2अे चदनचचतं मणगणः ावलघटका ताबूलं करकणं
चतरता ारकाः षाेडश ॥ ४७६३॥
ENMSS@4764@1अादाै माता गुराेः पी णी राजपका ।
ENMSS@4764@2धेनुधाी तथा पृवी सैता मातरः ृताः ॥ ४७६४॥
ENMSS@4765@1अादाै मानपरहेण गुणा दरंू समाराेपता पाापभरेण तानवकृता
नीता परं लाघवम् ।
ENMSS@4765@2उसातरवितनामनुगमात् संपीडता गाममां सवाणययामव
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तछाया समालबते ॥ ४७६५॥
ENMSS@4766@1अादाै यादाेिनवासाेः पारावारवराेयः ।
ENMSS@4766@2ीरनीरिनधेनुजायुयः ॥ ४७६६॥
ENMSS@4767@1अादाै रं पुना रं मय उलभावरम् ।
ENMSS@4767@2दिुनरयभावं तं यं ारमाये ॥ ४७६७॥
ENMSS@4768@1अादाै राजेयधीरा पाथवः काेऽप गीयते ।
ENMSS@4768@2सनातन नैवासाै राजा नाप सनातनः ॥ ४७६८॥
ENMSS@4769@1अादाै पवनाशनी कृशकर कामय ववंसनी ामाकर
तपःयकर धमय िनमूलनी ।
ENMSS@4769@2पुातृकलभेदनकर लाु रछेदनी सा मां पीडित
सवदाेषजननी ाणापही धा ॥ ४७६९॥
ENMSS@4770@1अादाै पवनाशनी कृशकर कामाु रछेदनी पुामकलभेदनकर
गवाु रछेदनी ।
ENMSS@4770@2कामं मदकर तपःयकर धमय िनमूलनी सा मां संित
सवराेगजननी ाणापही धा ॥ ४७७०॥
ENMSS@4771@1अादाै लयित कृतं मये परभवित रमवसाने ।
ENMSS@4771@2खलसंगतय कथयत यद सथतमत कंचदप ॥ ४७७१॥
ENMSS@4772@1अादाै वरं िनधनवं धिनकवमनतरम् ।
ENMSS@4772@2तथादाै पादगमनं यानगवमनतरम् ।
ENMSS@4772@3सखाय कपते िनयं दःुखाय वपरतकम् ॥ ४७७२॥
ENMSS@4773@1अादाै वतय चरणाै वनमय कठम् उथाय वमभहय मु
वसाः ।
ENMSS@4773@2माा वविततमुखं मुखलमान- पाधसथमनसः तनमुपबत
॥ ४७७३॥
ENMSS@4774@1अादाै वयिनतरमनु च ेाेलतं सावसैीडानमथ
णं वकसारं दारसैः ।
ENMSS@4774@2अाकृं सहजाभजायकलनात् ेणा पुरह् ेरतं चभूर
कथंकथंचदगमत् ेयांसमेणीशः ॥ ४७७४॥
ENMSS@4775@1अादाै वेया पुनदासी पाद् भवित कुनी ।
ENMSS@4775@2सवाेपायपरीणा वृा नार पितता ॥ ४७७५॥
ENMSS@4776@1अादाै हालाहलतभुजा दहतावलबाे बाये शंभाेिनटलमहसा
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बमैीिनढः ।
ENMSS@4776@2ाैढाे राहाेरप मुखवषेणातरकृताे यः साेऽयं चतपित
करणैमामित ामेतम् ॥ ४७७६॥
ENMSS@4777@1अाः काेपतदनु मदनवयाेगतृतीयः शायै दतूीवचनमपरः
पमः शीतभानुः ।
ENMSS@4777@2इथं बाला िनरवध परं वां फलं ाथयती हा हा
पवलनमधुना सेवते याेगनीव ॥ ४७७७॥
ENMSS@4778@1अाः वेशसमयः स कलेयुगय ातरकृतबदकहंससाथः
।
ENMSS@4778@2अाय सादरतया तपसाेऽत मेऽि काणाे जः ितगृहं बत य
पूयः ॥ ४७७८॥
ENMSS@4779@1अाकालकया बुा दरेू  इित िनभयाः ।
ENMSS@4779@2सवभा न पयत कमभूमं वचेतसः ॥ ४७७९॥
ENMSS@4780@1अाताै च तदाताै तदाताै च मयमाै ।
ENMSS@4780@2वदवुायुवणपुाै पतृसमभाै ॥ ४७८०॥
ENMSS@4781@1अााय गुणं तेषाम् अवााेित परः परः ।
ENMSS@4781@2याे याे यावितथैषां स स तावद् गुणः ृतः ॥ ४७८१॥
ENMSS@4782@1अाूनतमसां चकाेररमणीरागाधमथाचलाे जीवातजलजय
वासवदशाशैलेचूडामणः ।
ENMSS@4782@2अादेा ुितकमणां कुमुदनीशाेकापूणाितदेवः साेमरसायनं
वजयते वय बीजं रवः ॥ ४७८२॥
ENMSS@4783@1अाे जमुष ताचूडरटते ाें बुा जवात् कंचद्
वासवदुखं वकसद् ा गवाावना ।
ENMSS@4783@2संासेन समीरता यतमेणा च ा शनैथानाेपिनवेशनािन
कुते तपे मुः पांसला ॥ ४७८३॥
ENMSS@4784@1अाेन हीना जलधावयं मयेन हीनं भुव वणनीयम् ।
ENMSS@4784@2अतेन हीनं वनते शररं हेमाभधः स यमातनाेत ॥ ४७८४॥
ENMSS@4785@1अाे बा वरहदवसे या शखा दाम हवा शापयाते वगलतशचा
या
मयाेेनीया ।
ENMSS@4785@2पशामयमतनखेनासकृत् सारयतीं गडाभाेगात्
कठनवषयामेकवेणीं करेण ॥ ४७८५॥
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ENMSS@4786@1अाे यामे त शः यान् महाशाे तीयके ।
ENMSS@4786@2पतृतीयके यामे महापतथके ॥ ४७८६॥
ENMSS@4787@1अाैमहतैः पैः कयरपरैरप ।
ENMSS@4787@2युता पितरेषात सनानददायनी ॥ ४७८७॥
ENMSS@4788@1अााेऽवतताे मठः ितमठाे िनसाकः ।
ENMSS@4788@2अडतालतताे राग एकताल च संमता ॥ ४७८८॥
ENMSS@4789@1अााेऽतथाेऽयनतं दशित फलमसावतीयं तीयतातीयीकः
पवगकृितरप बलेनापवग सूते ।
ENMSS@4789@2तयातयभाजां वसृजित चतरः ाेपाथः पुमथान् राम
वामवणा जगित कितपयं काैतकं तवते न ॥ ४७८९॥
ENMSS@4790@1अा पात् परताेऽयमी नृपतयः सवे समयागताः कयेयं
कलधाैतकाेमलचः कते लाभः परः ।
ENMSS@4790@2नाकृं न च टतं न नमतं नाेथापतं थानतः केनापीदमहाे
महद् धनुरदं िनवीरमुवीतलम् ॥ ४७९०॥
ENMSS@4791@1अाधे दनुसूनुसूदनभुजाकेयूरवाु र-
यूहाेेखपदावलवलमयैरै मुदं मदरः ।
ENMSS@4791@2अाधारकृतकूमपृकषणीणमूलाेऽधुना जानीमः परतः
पयाेधमथनादुैतराेऽयं गरः ॥ ४७९१॥
ENMSS@4792@1अाधमकः कदयाे गुणवमुखः पषवागनेकमितः ।
ENMSS@4792@2भुे संपदमीग् ूत नृकारः कमत दैवं वा ॥ ४७९२॥
ENMSS@4793@1अाधातं वनयं िनरागस नरे कुयत नामेरातेन वाशयशरेव
सकरा ायः भूणां पुरः ।
ENMSS@4793@2मयामािनिन मयसे यद तदा िनयं मनाेवितनी याता तामरसा
चपटके का वा वदया मया ॥ ४७९३॥
ENMSS@4794@1अाधातभुवनं तदेतदखलं चदाकटकाद् दयं
चरनयलयमुभयाते परं दःुसहम् ।
ENMSS@4794@2फाले भूतपतेमनाेभवमुखयाेागरं बाणे च
ितराजदपदलनं बालपृवीपतेः ॥ ४७९४॥
ENMSS@4795@1अाधाय काेमलकराबुजकेलनालम् अालसमाजमधकृय समालपती
।
ENMSS@4795@2मदतेन मय साचवलाेकतेन चेतकाेरनयना चुलकचकार
॥ ४७९५॥
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ENMSS@4796@1अाधाय दुधकलशे मथानं ातदाेलता गाेपी ।
ENMSS@4796@2अापारजाता दैवे दाेषं िनवेशयित ॥ ४७९६॥
ENMSS@4797@1अाधाय तमाकृतेपशमाद् वासनं संिनधाै एकैकं शफरं
बकाेटकपटाचायाे जघृन् मुः ।
ENMSS@4797@2अाैदासीयिनवेदनाय िनदधद् द णं चषी चा क
परामृशन् वपुरयं गाीयमययित ॥ ४७९७॥
ENMSS@4798@1अाधाय मूधिन वृथैव भरं महातं मूखा िनमथ कथं
भवसागरेऽन् ।
ENMSS@4798@2वयय भारमखलं पदयाेजनया वधमुरत पवलतयमेनम्
॥ ४७९८॥
ENMSS@4799@1अाधारः कदमयुं वाधानं च जभूः ।
ENMSS@4799@2नाभत मणपूरायं दयं वनाहतम् ॥ ४७९९॥
ENMSS@4800@1अाधारजभूतािन कठतालनासके ।
ENMSS@4800@2ूमये मतकारं दशथानेषु धारणा ॥ ४८००॥
ENMSS@4801@1अाधाराय धरावकाशवधयेऽयाकाशमालाेकने
भावानामहवसाधनवधावये गुणाः केचन ।
ENMSS@4801@2इयपकारकारण सदा वगे परं दुयजे दैयीडकलमुझत
कथं चेताे महाचेतसाम् ॥ ४८०१॥
ENMSS@4802@1अाधारे दये शखापरसरे संधाय मेधामय ेधा
बीजतनूमनूनकणापीयूषकाेलनीम् ।
ENMSS@4802@2वां मातजपताे िनरु शिनजाैतामृतावादन- ाुलकैः
फुरत पुलकैरािन तािन मे ॥ ४८०२॥
ENMSS@4803@1अाधादधरसधा खलेदित ाशया वधना ।
ENMSS@4803@2रचतं तदपुे चबुकं पाटरमादधता ॥ ४८०३॥
ENMSS@4804@1अाधामां वरहशयने संिनकणैकपाा ाचीमूले तनुमव
कलामाशेषां हमांशाेः ।
ENMSS@4804@2नीता रािः ण इव मया साधमछारतैया
तामेवाेणैवरहमहतीमुभयापयतीम् ॥ ४८०४॥
ENMSS@4805@1अाधयाधपरताय अ ाे वा वनाशने ।
ENMSS@4805@2काे ह नाम शरराय धमापेतं समाचरेत् ॥ ४८०५॥
ENMSS@4806@1अाधयाधशतैवययिततरामाराेयमुूयते लीय पतिव
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ववृतारा इव यापदः ।
ENMSS@4806@2जातं जातमवयमाश ववशं मृयुः कराेयासात् तत् कं नाम
िनरु शेन वधना यन् िनमतं सथरम् ॥ ४८०६॥
ENMSS@4807@1अाधूतकेसराे हती तीणतरमः ।
ENMSS@4807@2गुसाराेऽयमेरडाे िनःसारः खदरमः ॥ ४८०७॥
ENMSS@4808@1अाधूतसवेदकराेपलायाः तावगूढितकूलवाचः ।
ENMSS@4808@2याे वहायाधरमायतायाः पपाै चराय ितषेधमेव ॥ ४८०८॥
ENMSS@4809@1अा धूमाद् विनवतते सदाे बाधवैः सह ।
ENMSS@4809@2येन तत् सह गतयं तत् कम सकृतं कु ॥ ४८०९॥
ENMSS@4810@1अाधाेरणाु शभयात् करकुयुमं जातं पयाेधरयुगं
दयेऽनानाम् ।
ENMSS@4810@2ताप वभनखतभेदभं नैवायथा भवित यखतं
वधाा ॥ ४८१०॥
ENMSS@4811@1अाधाेरणानां गजसंिनपाते शरांस चैिनशतैः राैः ।
ENMSS@4811@2तायप येननखाकाेट- यासकेशािन चरेण पेतः ॥ ४८११॥
ENMSS@4812@1अााताेतदावविसदः कणाेणरेणूकराः
संतावगमुखेदवषमासाेसंवादनः ।
ENMSS@4812@2तृणाताजगरायतायकुहरवेशाेक् अटाः ूभै रव
तजयत पवनाः ुथलकलैः ॥ ४८१२॥
ENMSS@4813@1अाननं मृगशावाया वीय लाेलालकावृतम् ।
ENMSS@4813@2ममरसंभारं राम सरसीहम् ॥ ४८१३॥
ENMSS@4814@1अाननत पुरा शंभुगाेवदाे रासकृथा ।
ENMSS@4814@2ा पशवमापः ीभः काे न वडबतः ॥ ४८१४॥
ENMSS@4815@1अाननय मम चेदनाैचती िनदयं दशनदंशदायनः ।
ENMSS@4815@2शाेयते सदित वैरमय तत् कं वया वद वदय नाधरम् ॥
४८१५॥
ENMSS@4816@1अाननािन हरणीनयनानाम् अतुािन च समीय जगयाम् ।
ENMSS@4816@2लयेव घनमडललनाे मदमदमहहेदुदेित ॥ ४८१६॥
ENMSS@4817@1अाननेदशुशल कपाेले सादरं वरचतं ितलकं यत् ।
ENMSS@4817@2तये वरचतावधभे धाैतमीणजलैतरलायाः ॥ ४८१७॥
ENMSS@4818@1अाननैवचकसे षताभवभानभ तनूभरभाव ।
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ENMSS@4818@2अातां दयमाप च राेषाे लाेलित  वचनेषु वधूनाम् ॥ ४८१८॥
ENMSS@4819@1अानदं कुमुदादनाम् इदःु कदलययम् ।
ENMSS@4819@2लययबराभाेगं हनूमािनव सागरम् ॥ ४८१९॥
ENMSS@4820@1अानदं कृतमेव कैरवकुलं ाेासताे वारधः संतापं तपनाेपलय
शमतः काया दशाेऽलंकृताः ।
ENMSS@4820@2एतेनायुदयेन च भवता ैलाेमायायतं कैवयं कमलय
दैवघटतं नााप िनाे भवान् ॥ ४८२०॥
ENMSS@4821@1अानदं दधित मुखे कराेदकेन यामाया दयततमेन सयमाने ।
ENMSS@4821@2ईयया वदनमसमयनप- वेदाबुपतमजायतेतरयाः ॥
४८२१॥
ENMSS@4822@1अानदं वदषुां तनाेित तनुते कणवरं वषां
ीमानादवराहपादसरसीज णामं मुः ।
ENMSS@4822@2सधुगुणसधुरधलगुडाे धमय वावनेः
ीमणसेनदणभुजादडाेऽप दडे कटः ॥ ४८२२॥
ENMSS@4823@1अानदं सदनं सता सधयः काता न दभुाषणी सं सधनं
वयाेषित रिताापराः सेवकाः ।
ENMSS@4823@2अाितयं शवपूजनं ितदनं मापानं गृहे साधाेः समुपासते
च सततं धयाे गृहथामः ॥ ४८२३॥
ENMSS@4824@1अानदकदमकरदकरबतािन पेहाण परय समागतवम्
।
ENMSS@4824@2साैरयसार सहकार तथा वधेयं येनाेपहासवषयाे न भवेद्
रेफः
॥ ४८२४॥
ENMSS@4825@1अानदकदमखलुितसारमेकम् अयादपमितदुतरमनाभम्
।
ENMSS@4825@2अाकृय साकुचयाेः पररय कामं संाय गाेपविनता बत
पुयपुाः ॥ ४८२५॥
ENMSS@4826@1अानदकार मदनवरदपहार पीयूषपपरहासरसानुकार ।
ENMSS@4826@2ेमसार परमायुदयानुकार वामवां हरित कं न मनाे वकार
॥ ४८२६॥
ENMSS@4827@1अानद चद मु दयं चातय धैय वया थेयं
ेित वचायतां रसकते िनयाह पयाकुला ।
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ENMSS@4827@2रााेजपरतषदनदपाेपमानम-
यपचलाचलेणयुगं पयाम तया मुखम् ॥ ४८२७॥
ENMSS@4828@1अानदजः शाेकजमु बापतयाेरशीतं शशराे बभेद ।
ENMSS@4828@2गासरवाेजलमुणतं हमािनयद इवावतीणः ॥ ४८२८॥
ENMSS@4829@1अानदताडवपुरे वडय गेहे चं वसविनतासममायपाम्
।
ENMSS@4829@2वुतेव परनृयित त दवी धारां वलाेकयित याेगबलेन सः
॥ ४८२९॥
ENMSS@4830@1अानदधामिन चदेकरसेऽतीये तन् पदेऽत मम चमगाेचरेऽप
।
ENMSS@4830@2यत् सजथितजुषां सदां कुमारा- दनामधीनमव गाेचरतामुपैित
॥ ४८३०॥
ENMSS@4831@1अानदबापराेमााै यय वेछावशंवदाै ।
ENMSS@4831@2कं तय साधनैरयैः कंकराः सवपाथवाः ॥ ४८३१॥
ENMSS@4832@1अानदममदममं कुवलयदललाेचने ददास वम् ।
ENMSS@4832@2वरहवयैव जिनततापयिततरां शररं मे ॥ ४८३२॥
ENMSS@4833@1अानदमामकरदमनतगधं याेगीसथरमलदमपातबधम्
।
ENMSS@4833@2वेदातसूयकरणैकवकासशीलं हेरबपादशरदबुजमानताेऽ ॥
४८३३॥
ENMSS@4834@1अानदमादधतमायतलाेचनानाम् अानीलमावलतकधरमावंशम् ।
ENMSS@4834@2अापादमा मुकुटमाकलतामृताैघम् अाकारमाकलयताममुमतरं नः
॥ ४८३४॥
ENMSS@4835@1अानदममदनवरदपनािन गाढानुरागरसवत तदा तदा च ।
ENMSS@4835@2ेहानािन मम मुधश कठे कं राम तव तािन
गतागतािन ॥ ४८३५॥
ENMSS@4836@1अानदमुधनयनां यमभाै बत् पुनात भवताे भगवान्
नृसंहः ।
ENMSS@4836@2ययावलाेकनवलासवशादवासीद् उसलाछनमृगः कमलामुखेदःु
॥ ४८३६॥
ENMSS@4837@1अानदमृगदावाः शीलशाखमदपः ।
ENMSS@4837@2ानदपमहावायुरयं खलसमागमः ॥ ४८३७॥
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ENMSS@4838@1अानदयित काेऽयथ सनानेव भूतले ।
ENMSS@4838@2बाेधयित पािन तमांस च िनहत कः ॥ ४८३८॥
ENMSS@4839@1अानदयित सवािन याे ह मलमुवाक् ।
ENMSS@4839@2िनदामेयित लाेके सः परवािनगूहकः ॥ ४८३९॥
ENMSS@4840@1अानदयतमरवदवनािन धूपैेजयतमसकृवकैरवाण ।
ENMSS@4840@2ालयतमभताे भुवनािन धाा भावतमतकमहं वपदां भजाम
॥ ४८४०॥
ENMSS@4841@1अानदयत मदयत वषादयत यूनां मनांस तव यािन वलाेकनािन
।
ENMSS@4841@2कं ममावहस ताशमाैषधं वा कं वा कृशाेदर शाेरयमेव
रितः ॥ ४८४१॥
ENMSS@4842@1अानदयत युा ताः सेवता त चायथा ।
ENMSS@4842@2दुवेयाः कृयैव ताद् वेया वषाेपमाः ॥ ४८४२॥
ENMSS@4843@1अानदसधुरितचापलशालच- संदाननैकसदनं णमयमुा ।
ENMSS@4843@2या सवदैव भवता तददुतचता तातं तनाेित तव संित धधगान्
॥ ४८४३॥
ENMSS@4844@1अानदसदरपुरदरमुमायं माैलाै हठेन िनहतं महषासरय ।
ENMSS@4844@2पादाबुजं भवत मे वजयाय मु- मीरशतमनाेहरमबकायाः
॥ ४८४४॥
ENMSS@4845@1अानदतमताः समाधषु मुखे गाैया वलासालसाः संाताः
णमतुाः
णमथ ेरा िनजे वैकृते ।
ENMSS@4845@2ूराः कृशरासने मनसजे दधे
घृणाकूणतातकातादतेुपूरतरलाः शंभाेशः पात वः ॥ ४८४५॥
ENMSS@4846@1अानदितरानाे नयनयाेरतःसधायनं तारः णयय
मथतराेः पुपं सादाे रतेः ।
ENMSS@4846@2अालानं दयपय वषयारयेषु संचारणाे दंपयाेरह लयते
सकृततः संसारसारः सतः ॥ ४८४६॥
ENMSS@4847@1अानदानतमीलतायुगलं कं वं मुधा ितस ाताेऽस
कटकपपुलकैरै ः थतं मुधया ।
ENMSS@4847@2मुैनां जड कं न पयस गलापाबुधाैताननां सयैवं
गदते वमुय रभसात् कठे वलाे मया ॥ ४८४७॥
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ENMSS@4848@1अानदाय च वयाय च मया ाेऽस दःुखाय वा वैतृयं त
ममाप संित कुतवशने चषः ।
ENMSS@4848@2वसांगयसखय ना वषयतकं वृथा यातैरन्
वुतजामदयदमने पाणाै धनुजृताम् ॥ ४८४८॥
ENMSS@4849@1अानदाय सतां भूयात् सभाषतमदं मम ।
ENMSS@4849@2पृथपितसंमपरछेदैमनाेरमम् ॥ ४८४९॥
ENMSS@4850@1अानदाु वृं मे कथं ैव कयकाम् ।
ENMSS@4850@2अ मे पुपरजसा वाताेतूेन दूषतम् ॥ ४८५०॥
ENMSS@4851@1अानदनी राेदित वा िनकामं या दःुखता हायरसं वधे ।
ENMSS@4851@2रा वरा वरता रता च दलु यचा खल वाणनी या ॥
४८५१॥
ENMSS@4852@1अानदेन यशाेदया समदनं गाेपानाभरं साशं बलवषा
सकुसमं सैः पृथयाकुलम् ।
ENMSS@4852@2सेय गाेपकुमारकैः सकणं पाैरैः सरैः सतं याे ः स
पुनात वाे मधुरपुः ाेगाेवधनः ॥ ४८५२॥
ENMSS@4853@1अानदाेतबापपूरपहतं चः मं नेतं बा वेदतयैव
कपवधुराै शाै न कठहे ।
ENMSS@4853@2वाणी सावसगदारपदा संाेभलाेलं मनः सयं यत्
यसंगमाेऽप सचरााताे वयाेगायते ॥ ४८५३॥
ENMSS@4854@1अानदाेमयितकरदरेरसंसप
ेमाेारवणमसृणारेचतधतारम् ।
ENMSS@4854@2अतताभरपरचयाकुतूलतातं चेताे हरित
हरणीलाेचनायाः तदेतत् ॥ ४८५४॥
ENMSS@4855@1अानाः तबकभरेण पवयः शाेभते कित न लताः परागपूणाः
।
ENMSS@4855@2अामाेदे मधुिन च मादवे च तासां याे भेदः स खल मधुतैकवेः
॥ ४८५५॥
ENMSS@4856@1अानायाः पहतवदना चमये िनरये मानारः समुख
सफलाे
मामकनः कथं यात् ।
ENMSS@4856@2ययां ययां दश दश मुखं मानताेऽहं नयाम तयां तयां
सजलजलदयामलाे नदसूनुः ॥ ४८५६॥
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ENMSS@4857@1अानयित पथकतणं हरण इह ापयवाानम् ।
ENMSS@4857@2उपकलमगाेऽप काेमल- कलमावलकवलनाेरलः ॥ ४८५७॥
ENMSS@4858@1अा नाभेः सरस नतवावगाढे चापयादथ पयसतरहतैः ।
ENMSS@4858@2उ ाय तनयुगमयराेह लध- पशानां भवित कुताेऽथवा
यवथा ॥ ४८५८॥
ENMSS@4859@1अानाय फलनीं शाखां पं पं शातयेत् ।
ENMSS@4859@2फलाथाेऽयं समाराे लाेके पुंसां वपताम् ॥ ४८५९॥
ENMSS@4860@1अानायमव मयानां परं शकुनेरव ।
ENMSS@4860@2समतपाशं मूढय बधनं वामलाेचना ॥ ४८६०॥
ENMSS@4861@1अानीता नटवया तव पुरः ीराम या भूमका
याेमाकाशखखांबराधवसववीतयेऽावध ।
ENMSS@4861@2ीताे यह िनरणात् वमधुना यत् ाथतं देह मे नाे चेद् ूह
कदाप मानय पुनमामीशीं भूमकाम् ॥ ४८६१॥
ENMSS@4862@1अानीता शयनाने यसखीवृदैः
कथंचछलााातकुरकेव वगलेाबुधारातितः ।
ENMSS@4862@2बापाेासमुखी वधूिनतकरा िनेपताया वववेतकुतला
नववधूभायेन संभुयते ॥ ४८६२॥
ENMSS@4863@1अानीतैरषुकार कारणमह ायैः कमेभः शरैः यातामप कं
न पामरपुरमेतां पुरः पयस ।
ENMSS@4863@2दां पामित वीित कुते ताेाण ताेे रसं धे य हले
कुतूहलमप ामीणकामणीः ॥ ४८६३॥
ENMSS@4864@1अानीताे मलयाचलालयजाे रथले राेपतः पीयूषेण परुतः
ितदनं
येन संवतः ।
ENMSS@4864@2अारधं यद तेन साैरभभरैभूमडलं वासतं तेव दने
वधातृवशताे वेण चूणीकृतः ॥ ४८६४॥
ENMSS@4865@1अानीयते शररेण ीणाेऽप वभवः पुनः ।
ENMSS@4865@2वभवः पुनरानेतं शररं ीणममः ॥ ४८६५॥
ENMSS@4866@1अानीलचूचुकशलमुखमुतैक- राेमावलवपुलनालमदं यायाः
।
ENMSS@4866@2उुसंगतपयाेधरपयुमं नाभेरधः कथयतीव महािनधानम्
॥ ४८६६॥
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ENMSS@4867@1अानीलां करपवैरपनयछां तमःकुकम् अाशां संित
वासवीमनुसरीणरागः शशी ।
ENMSS@4867@2अया तनसनीमव वहे न कतूरकाम् अालययमादरेण
रजनीमधाेषारकाम् ॥ ४८६७॥
ENMSS@4868@1अानुकूयेन दैवय विततयं सखाथना ।
ENMSS@4868@2दुतरं ितकूलं ह िताेत इवासः ॥ ४८६८॥
ENMSS@4869@1अानृशंयं मा सयम् अहंसा दम अाजवम् ।
ENMSS@4869@2ीितः सादाे माधुय मादवं च यमा दश ॥ ४८६९॥
ENMSS@4870@1अानृशंयं पराे धमः मा च परमं बलम् ।
ENMSS@4870@2अाानं परं ानं न सयाद् वते परम् ॥ ४८७०॥
ENMSS@4871@1अानृशंयं पराे धमः सवाणभृतां मतः ।
ENMSS@4871@2ताद् राजानृशंयेन पालयेत् कृपणं जनम् ॥ ४८७१॥
ENMSS@4872@1अानृशंयमनुाेशः ुतं शीलं दमः शमः ।
ENMSS@4872@2राघवं शाेभययेते षुणाः पुषाेमम् ॥ ४८७२॥
ENMSS@4873@1अानेतं न गता कमु यसखी भीताे भुजात् कमु ुाे वा
ितषेधवाच कमसाै ाणेराे वतते ।
ENMSS@4873@2इथं कणसवणकेतकरजःपाताेपघातछलाद् अणाेः काप
नवाेढनीरजमुखी बापाेदकं मुित ॥ ४८७३॥
ENMSS@4874@1अातरमप बहरव ह ययतं रसमशेषतः सततम् ।
ENMSS@4874@2असती सकवसूः काचघटित यं वेद ॥ ४८७४॥
ENMSS@4875@1अातरे चैव बाे च राजा यैव सवदा ।
ENMSS@4875@2अादाे नैव कपेत स राजवसितं वसेत् ॥ ४८७५॥
ENMSS@4876@1अातरेयः परान् रेत् परेयः पुनरातरान् ।
ENMSS@4876@2परान् परेयः वान् वेयः सवान् रेत सवदा ॥ ४८७६॥
ENMSS@4877@1अादाेलनैमपुषा लगतीं राम वेणीं पुषायतायाः ।
ENMSS@4877@2समाचरयाः सरताेपदेशं तयाः कशावमव यायाः ॥ ४८७७॥
ENMSS@4878@1अादाेलयन् गरिनकुकरराजीनाजीगणः कलभ कंचन पाैषेण
।
ENMSS@4878@2ईषसमुषतलाेचनकाेण एव कठरवे कमित जीवतमुहास
॥ ४८७८॥
ENMSS@4879@1अादाेलयती वपुरायताी हदाेलकायां कनकायः ।
ENMSS@4879@2अतक लाेकैगगनातरथा वदेवतेवाखलपरया ॥ ४८७९॥
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ENMSS@4880@1अादाेलययवरतं गगनाक मे तारागणं च शशनं च तथेतराण
।
ENMSS@4880@2तेजांस भासरतडभृतीिन साधाे चं तथाप न जहास
यदायमतः ॥ ४८८०॥
ENMSS@4881@1अादाेललाेलकेशीं चलकाीकणीगणणताम् ।
ENMSS@4881@2रस पुषायतां तां रचामरचयमव ॥ ४८८१॥
ENMSS@4882@1अावमाभाषा च ाभाकरपरमः ।
ENMSS@4882@2ताप याजुषी शाखा नापय तपसः फलम् ॥ ४८८२॥
ENMSS@4883@1अाी ीितिनबधनैकिनपुणा लाट वदधया कणाट सरताेपचारचतरा
नार शचाेलका ।
ENMSS@4883@2अाभीर पुषायतयरता लावता गूजर कामीर रितलालसा
िनधुवने
धृा महाराक ॥ ४८८३॥
ENMSS@4884@1अावीकं यीं वाता दडनीितं च पाथवः ।
ENMSS@4884@2तैतयाेपेतैतयेद् वनयावतः ॥ ४८८४॥
ENMSS@4885@1अावीक यी वाता दडनीित शाती ।
ENMSS@4885@2वात एवैता लाेकसंथितहेतवः ॥ ४८८५॥ ॥।
ENMSS@4886@1अावीावानं धमाधमाै यीथताै ।
ENMSS@4886@2अथानथाै त वातायां दडनीयां नयेतराै ॥ ४८८६॥
ENMSS@4887@1अावीकयीवाताः सतीवाः चते ।
ENMSS@4887@2सयाेऽप ह न सयता दडनीतेत ववे ॥ ४८८७॥
ENMSS@4888@1दडनीितयदा सयङ् नेतारमधितित ।
ENMSS@4888@2तदा वावदः शेषा वाः सयगुपासते ॥ ४८८८॥ ॥।
ENMSS@4889@1अावीावा याद् ईणात् सखदःुखयाेः ।
ENMSS@4889@2ईमाणतया तवं हषशाेकाै युदयित ॥ ४८८९॥
ENMSS@4890@1अावीक यी वाता दडनीित शाती ।
ENMSS@4890@2वात एवैता अयसेद् नृपितः सदा ॥ ४८९०॥
ENMSS@4891@1अावीां तक शां वेदातां िततम् ।
ENMSS@4891@2यां धमाे धम कामाेऽकामः िततः ॥ ४८९१॥
ENMSS@4892@1अावीावानाद् हषशाेकाै युदयित ।
ENMSS@4892@2उभाै लाेकाववााेित यां ितन् यथावध ॥ ४८९२॥
ENMSS@4893@1अापह् पवं थमं पृथयाम् अपां पवं परमं च माः ।
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ENMSS@4893@2तेषां च सामयजुषां पवं महषयाे याकरणं िनराः ॥ ४८९३॥
ENMSS@4894@1अापलिनमानां ियतां यसनाेमभः ।
ENMSS@4894@2वृवाैवना नूनं नैवाेारं कथंचन ॥ ४८९४॥
ENMSS@4895@1अापकाले त संाे यन् मं ममेव तत् ।
ENMSS@4895@2वृकाले त संाे दजुनाेऽप सद् भवेत् ॥ ४८९५॥
ENMSS@4896@1अापकाले नृणां नूनं मरणं नैव लयते ।
ENMSS@4896@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ४८९६॥
ENMSS@4897@1अापकालाेपयुास कलास यात् कृतमः ।
ENMSS@4897@2नृयवृवराटय करट भवनेऽभवत् ॥ ४८९७॥
ENMSS@4898@1अापत् तला सहायानाम् अानः पाैषय च ।
ENMSS@4898@2अनापद सत् सवः वयं च पुषायते ॥ ४८९८॥
ENMSS@4899@1अापाै पिततानां येषां वृा न सत शातारः ।
ENMSS@4899@2ते शाेया बधूनां जीवताेऽपीह मृततयाः ॥ ४८९९॥
ENMSS@4900@1अापसमुरणधीरधयः परेषां जाता महयप कुले न भवत सवे
।
ENMSS@4900@2वयाटवीषु वरलाः खल पादपाते ये दतदतमुसलाेखनं
सहते
॥ ४९००॥
ENMSS@4901@1अापस कं वषादेन संपाै वयेन कम् ।
ENMSS@4901@2भवतयं भवयेव कमणामेष िनयः ॥ ४९०१॥
ENMSS@4902@1अापस च न मुत नराः पदतबुयः ।
ENMSS@4902@2मनाेदेहसमुथायां दःुखायामपतं जगत् ॥ ४९०२॥
ENMSS@4903@1अापस मं जानीयाद् रणे शूरं रहः शचम् ।
ENMSS@4903@2भाया च वभवे ीणे दुभे च याितथम् ॥ ४९०३॥
ENMSS@4904@1अापवमूढाे धृितमान् यह् सयक् ितपते ।
ENMSS@4904@2कमयवयकायाण तमाः पडतं बुधाः ॥ ४९०४॥
ENMSS@4905@1अापवेव ह महतां शरभययते न संपस ।
ENMSS@4905@2अगुराेतथा न गधः ागत यथापिततय ॥ ४९०५॥
ENMSS@4906@1अापदं तरयामाे यूयं युा वदयथ ।
ENMSS@4906@2भवताे मम माण भवस नात भृयता ॥ ४९०६॥
ENMSS@4907@1अापदं ायात् वामी यय भृयय पयतः ।
ENMSS@4907@2ाणेषु वमानेषु स भृयाे नरकं जेत् ॥ ४९०७॥
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ENMSS@4908@1अापदः णमायात संपदः णमेव च ।
ENMSS@4908@2णं जाथ मरणं मुने कमव न णम् ॥ ४९०८॥
ENMSS@4909@1अापदः सत महतां महतामेव संपदः ।
ENMSS@4909@2इतरेषां मनुयाणं नापदाे न च संपदः ॥ ४९०९॥
ENMSS@4910@1अापदथे धनं रेच् ीमतां कुत अापदः ।
ENMSS@4910@2कदाचलते लीः संचतं च वनयित ॥ ४९१०॥
ENMSS@4911@1अापदथे धनं रेद् दारान् रेद् धनैरप ।
ENMSS@4911@2अाानं सततं रेद् दारैरप धनैरप ॥ ४९११॥
ENMSS@4912@1अापदां कथतः पथा इयाणामसंयमः ।
ENMSS@4912@2तयः संपदां मागाे येनें तेन गयताम् ॥ ४९१२॥
ENMSS@4913@1अापदामथ काले त कुवीत न वचालयेत् ।
ENMSS@4913@2अश वं युाय िनपतेत् सह मभः ॥ ४९१३॥
ENMSS@4914@1अापदामपहतारं दातारं सवसंपदाम् ।
ENMSS@4914@2लाेकाभरामं ीरामं भूयाे भूयाे नमायहम् ॥ ४९१४॥
ENMSS@4915@1अापदामागमं ा न वषणाे भवेद् वशी ।
ENMSS@4915@2संपदं च सवतीणा ाय नाेऽधृितमान् भवेत् ॥ ४९१५॥
ENMSS@4916@1अापदामापततीनां हताेऽयायाित हेतताम् ।
ENMSS@4916@2मातृजा ह वसय तीभवित बधने ॥ ४९१६॥
ENMSS@4917@1अापदाथतपथानाम् इयाणामसंयमात् ।
ENMSS@4917@2ययते संपदां मागाे याे नेतेन पयत ॥ ४९१७॥
ENMSS@4918@1अापद मपरा शूरपरा रणाणे भवित ।
ENMSS@4918@2वनये वंशपरा यः परा त िनधने पुंस ॥ ४९१८॥
ENMSS@4919@1अापद येनाेपकृतं येन च हसतं दशास वषमास ।
ENMSS@4919@2उपकृय तयाेभयाेः पुनरप जातं नरं मये ॥ ४९१९॥
ENMSS@4920@1अापदाे महतामेव महतामेव संपदः ।
ENMSS@4920@2ीयते वधते चः कदाचन् नैव तारकाः ॥ ४९२०॥
ENMSS@4921@1अापतं हसस कं वणाध मूढ लीः थरा न भवतीित
कम
चम् ।
ENMSS@4921@2कं वं न पयस न घटजलयचे रा भवत भरताः
पुनरेव राः ॥ ४९२१॥
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ENMSS@4922@1अापतः खल महाशयचवती वतारययकृतपूवमुदारभावम् ।
ENMSS@4922@2कालागुदहनमयगतः समतााेकाेरं परमलं कटकराेित ॥
४९२२॥
ENMSS@4923@1अापाहगृहीतानां वृाः सत न पडताः ।
ENMSS@4923@2येषां माेयताराे वै तेषां शातन वते ॥ ४९२३॥
ENMSS@4924@1अापजुदय महीनय सवदा ।
ENMSS@4924@2वृवााैषधा नूनं कुवत कल िनवषम् ॥ ४९२४॥
ENMSS@4925@1अापप दरुतायां नैव गतयममे ।
ENMSS@4925@2रारयमेणैव पबयमृतं मृतः ॥ ४९२५॥
ENMSS@4926@1अापुागगमने कायकालाययेषु च ।
ENMSS@4926@2अपृाेऽप हतावेषी ूयात् कयाणभाषतम् ॥ ४९२६॥
ENMSS@4927@1अापमहतं ा न दयूेत कदाचन ।
ENMSS@4927@2तदुूलनकालाेऽयं वधना ननु सूचतः ॥ ४९२७॥
ENMSS@4928@1अापया सगरा वेपमानाेमूलया ।
ENMSS@4928@2जाताे मे जरया साध नवववेव संगमः ॥ ४९२८॥
ENMSS@4929@1अापवसल जगनतैकबधाे वरालकमलाकर रामच ।
ENMSS@4929@2जादकमवधुरैः समनकाेरैराचयतां तव यशः शरदां
सहम् ॥ ४९२९॥
ENMSS@4930@1अापाशाय वबुधैः कतयाः सदाेऽमलाः ।
ENMSS@4930@2न तरयापदं कद् याेऽ मववजतः ॥ ४९३०॥
ENMSS@4931@1अापाेऽ शरयाेऽ सवावथास सवदा ।
ENMSS@4931@2भगवंवां पाेऽ र मां शरणागतम् ॥ ४९३१॥
ENMSS@4932@1अापूलं खल युवतयतमाेऽवमानतासां यावत् सलललहरभु रः
पपातः ।
ENMSS@4932@2अयेवं भाे परणतशरबबाभरामं दरूकत वदनकमलं
नालमयायाः ॥ ४९३२॥
ENMSS@4933@1अा परताेषाद् वदषुां न साधु मये याेगवानम् ।
ENMSS@4933@2बलवदप शतानाम् अायययं चेतः ॥ ४९३३॥
ENMSS@4934@1अापकाराूनगाय भूमं िनःसाधारं गछताेऽवाुखय ।
ENMSS@4934@2लधायामं दतयाेयुममेव वं नागय ापदुनवम् ॥ ४९३४॥
ENMSS@4935@1अापाटलाधरमधीरवलाेलनेम् अामाेदिनभरतमतुकातपूरम् ।
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ENMSS@4935@2अावतामृतमनुृितलाेभनीयम् अामुताननमहाे मधुरं मुरारेः
॥ ४९३५॥
ENMSS@4936@1अापाटलैः थममु रतैमयूखैरां पितः थमशैलवहारणीनाम् ।
ENMSS@4936@2साेऽयं कराेित सरपुवसदरणां कणेषु कपतपवभलीम्
॥ ४९३६॥
ENMSS@4937@1अापाणहणादितणयनी कठथताहं वभाेः सवै रेव हरयेित
कमला साेऽयुयते माधवः ।
ENMSS@4937@2नाे तेनाप दनुाेम मसतगणाः पासतयानुगा वायेयाधिनवारणाय
सततं
संगीयते वीणया ॥ ४९३७॥
ENMSS@4938@1अापाड पीनकठनं वतलं समनाेहरम् ।
ENMSS@4938@2करैराकृयतेऽयथ कं वृैरप सपृहम् ॥ ४९३८॥
ENMSS@4939@1अापाडराः शरसजावल कपाेले दतावल वगलता न च
मे वषादः ।
ENMSS@4939@2एणीशाे युवतयः पथ मां वलाे तातेित भाषणपराः खल
वपातः
॥ ४९३९॥
ENMSS@4940@1अापाडरा च मृा गाेरसवण भवित पाषाणः ।
ENMSS@4940@2पुषाधे कुमुदिनभाे पथं मूषकाे याित ॥ ४९४०॥
ENMSS@4941@1अापातमारमणीयमतृिहेतं कपाकपाकफलतयमथाे वपाके ।
ENMSS@4941@2नाे शातं चुरदाेषकरं वदवा
पेयाथसखमथधययजत ॥ ४९४१॥
ENMSS@4942@1अापातमारसके सरसीहय कं बीजमपयतमछस वापकायाम्
।
ENMSS@4942@2कालः कलजगददं न कृतमे थवा हिनयित तवैव मुखय
शाेभाम् ॥ ४९४२॥
ENMSS@4943@1अापातमासाैदय कु नाम न वते ।
ENMSS@4943@2अयतितपया त दलुभाेऽलंकृताे जनः ॥ ४९४३॥
ENMSS@4944@1अापातरमणीयानां संयाेगानां यैः सह ।
ENMSS@4944@2अपयानामवाानां परणामाे ह दाणः ॥ ४९४४॥
ENMSS@4945@1अापातालगभीरे मित नीरे िनदाघसंतः ।
ENMSS@4945@2न पृशित पवलाः परशेषाेऽप कुरः ाप ॥ ४९४५॥
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ENMSS@4946@1अापीनवसारताेवकटैः
पाधभागैगुवेपीवरकबलालसरसीरघटाकुलः ।
ENMSS@4946@2ामातेषु नवीनसयहरतेषूामचातप- ेरास णदास
धेनुधवलवगः परामित ॥ ४९४६॥
ENMSS@4947@1अापीनभाराेहनयाद् गृगुवाद् वपुषाे नरेः ।
ENMSS@4947@2उभावलंचतरतायां तपाेवनावृपथं गतायाम् ॥ ४९४७॥
ENMSS@4948@1अापीयमानमसकृमरायमाणैराेधरैः फुरतवीचसहपम् ।
ENMSS@4948@2ीराबुराशमवलाेकय शेषनालम् एकं जगयसरः पृथुपुडरकम्
॥ ४९४८॥
ENMSS@4949@1अापुाममी शरा मनस मे माः समं प ते िनदधं वरहाना
वपुरदं तैरेव साध मम ।
ENMSS@4949@2कं काम िनरायुधाेऽस भवता जेतं न शाे जनाे दःुखी यामहमेक
एव सकलाे लाेकः सखं जीवत ॥ ४९४९॥
ENMSS@4950@1अा पुपसवान् मनाेहरतया वाय वं जनं हंहाे दाडम
तावदेव
सहसे वृं वकयामह ।
ENMSS@4950@2यावैित पराेपभाेगसहतामेषा तततां तथा ावा ते दयं
धा दलित येनैव वाे भवान् ॥ ४९५०॥
ENMSS@4951@1अापूजतैवात गरकया कं पपातेन मनाेभवय ।
ENMSS@4951@2यत दतूी सरसाेदा नाथः पतेत् पादतले वधूनाम् ॥
४९५१॥
ENMSS@4952@1अापूपयुमं मदनय धाा विनमतं वयुपहारहेताेः ।
ENMSS@4952@2गयं कातरसाितरयं तया महाेहभृतं वभाित ॥ ४९५२॥
ENMSS@4953@1अापूरतमदं यामतमसंतमसैरलम् ।
ENMSS@4953@2ाडमडलं भाित सकलकरडवत् ॥ ४९५३॥
ENMSS@4954@1अापूण कलाभरदरुमलाे यात राहाेमुखं संजात घनाघनाे
जलधरः शीण वायाेजवात् ।
ENMSS@4954@2िनवृ फलेहमवराे दध दावाना वं चूडामणतां
गत जगतः ा मृयाेवशम् ॥ ४९५४॥
ENMSS@4955@1अापूयमाणपलतं सभगवकामः साध याित दयता पलताधकेन
।
ENMSS@4955@2पुपेणवमप शदपाे पाकं याित याे िनकटमेव वलाेचनेन
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(?) ॥ ४९५५॥
ENMSS@4956@1अापूयमाणमचलितं समुमापः वशत यत् ।
ENMSS@4956@2तत् कामा यं वशत सवे स शातमााेित न कामकामी ॥
४९५६॥
ENMSS@4957@1अापूयेत पुनः फुरछफरकासाराेमभवारभभूयाेऽप
वभयमाननलनं पयेम ताेयाशयम् ।
ENMSS@4957@2इयाशाशतततबदयाे नंदनं दनधीः शययातपशाेषतय
सरसतीरे जरसारसः ॥ ४९५७॥
ENMSS@4958@1अा पूवाद् वडाैजःकरवमथुपयःससानाेगराद् अा च
यपयाेधेवणवरवधूनाभिनपीतवारः ।
ENMSS@4958@2अा मेराेरा च सेताेरविनतलमलाैलवंसमान- दामानाे यदयं
चरणमशरणाः पयुपासरेाः ॥ ४९५८॥
ENMSS@4959@1अापृछते मलयजतनासयेय वराभाषते चरपरचतान्
मालयान् िनझराैघान् ।
ENMSS@4959@2अ थवा वडमहलामदरे ः भाते थाताराे मलयमतः
कुवते संवधानम् ॥ ४९५९॥
ENMSS@4960@1अापृछव सखीं नमकु गुन् नदव बधुयः
कावेरतटसंिनवनयने मुधे कमुायस ।
ENMSS@4960@2अाते स समीप एव भवनादेलालतालत- यीरतमालदतरदर
ताप गाेदावर ॥ ४९६०॥
ENMSS@4961@1अापृास विनगताेऽवगजनतव गछायहं वपैरेव
दनैः समागम इित ावा शचं मा कृथाः ।
ENMSS@4961@2इयाकय वचः यय सहसा तुधया चेतं
येनाकाडसमातीवरहेशः कृताे वभः ॥ ४९६१॥
ENMSS@4962@1अापृास यथयित मनाे दबुला वासरीरेाल पय रजनीमेकका
चवाक ।
ENMSS@4962@2नायासाे न खल कुपताे नानुरागयुताे वा दैवायतदह
भवतीमवतयजाम ॥ ४९६२॥
ENMSS@4963@1अापेदरेऽबरपथं परतः पता भृा रसालमुकुलािन समायत
।
ENMSS@4963@2संकाेचमित सरवय दनदनाे मीनाे नु हत कतमां गितमयुपैत
॥ ४९६३॥
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ENMSS@4964@1अापाे वं ितलातैलं गधाे वा सयवा तथा ।
ENMSS@4964@2पुपाणामधवासेन तथा संसगजा गुणाः ॥ ४९६४॥
ENMSS@4965@1अापाे वमुाः चद् अाप एव चन् न कंचद् गरलं च
।
ENMSS@4965@2यन् वमुाः भवत मुाः पयाेद तन् वमुखः कुतवम्
॥ ४९६५॥
ENMSS@4966@1अापाेशनं चासनं च तैलायं तथैव च ।
ENMSS@4966@2वयं करकृतं चैव अायुःीपुनाशनम् ॥ ४९६६॥
ENMSS@4967@1अापाेशनमकृवा त यां परमदयेत् ।
ENMSS@4967@2मदतं चाप ताम् अमेयं मनुरवीत् ॥ ४९६७॥
ENMSS@4968@1अावामनाय दपेणाचरतं यद ।
ENMSS@4968@2फलतं वपरतं तत् का त परदेवना ॥ ४९६८॥
ENMSS@4969@1अाय चातयाततयायााेऽत कन ।
ENMSS@4969@2सगुमप मं ह भनयापरंपरा ॥ ४९६९॥
ENMSS@4970@1अाासंततेमं संरेत् तपरत सः ।
ENMSS@4970@2अरयमाणं मं ह भनयापरंपरा ॥ ४९७०॥
ENMSS@4971@1अावायावनाशं गणयित न खलः परयसनकम् ।
ENMSS@4971@2ायः सहनाशे समरमुखे नृयित कबधः ॥ ४९७१॥
ENMSS@4972@1अा पदमा शरकं चातः कलमलमलमसे वपुष ।
ENMSS@4972@2वफलं गाजलमप मघटे दभमुरव ॥ ४९७२॥
ENMSS@4973@1अा ातघनतृणया कवलतं ाेडचडातपैदधं जीवनहािनतः
कलषतं चताभरैः कलतम् ।
ENMSS@4973@2धामृतधारया ितदनं संावयंातकं वः काेऽप
न वारवाह भुवने जागित जानीमहे ॥ ४९७३॥
ENMSS@4974@1अाबकृिमसटाजटलांसभराराेपताे यद पदं मृगवैरणः ा
।
ENMSS@4974@2मेभकुतटपाटनलपटय नादं करयित कथं हरणाधपय
॥ ४९७४॥
ENMSS@4975@1अाबपमुकुलाल याचताे माम् उसृय संित गतः कथमंशमाल
।
ENMSS@4975@2अतिनमधुपणतैरतीव वायते  नलनी िनश लधिना
॥ ४९७५॥
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ENMSS@4976@1अाबभीमभृकुटथपुटं ललाटं
बपराुखरपाेवधुताधराेः ।
ENMSS@4976@2अाैव संगरमुखे िनजमडला- छायाछलादभमुखतव देव
जातः ॥ ४९७६॥
ENMSS@4977@1अाबाितकठाेरै रमभरैः पीडतामचयैः ।
ENMSS@4977@2अामदताप चरणैः परमह मधुरैव चूणताप सता ॥ ४९७७॥
ENMSS@4978@1अाबा मानुषाः सवे िनबधाः कमणाेयाेः ।
ENMSS@4978@2दैवे पषकारे च परं तायां न वते ॥ ४९७८॥
ENMSS@4979@1अाब बायुगलं भवनातरालाद् दरूकृताेऽप परसजने िनशीथे
।
ENMSS@4979@2अागय मदमनुगृ पदाै यलाेक धृाे मयायितभयात् सरते
सहासः ॥ ४९७९॥
ENMSS@4980@1अाबत् परवेषमडलमलं वेदुबबाद् बहः
कुवपकजृमाणकलकाकणावतंसयाम् ।
ENMSS@4980@2तवाः परनृयतीव हसतीवाेसपतीवाेबणं लावयं ललतीव
कानशलाकाते कपाेलथले ॥ ४९८०॥
ENMSS@4981@1अाबायं पितरेष मे जगददं जानाित तवं पुनभूमये समुपागता
तदप ते वयायते यः पितः ।
ENMSS@4981@2वृा नाय गृहे वसाम सचरं ितन् थराेित तन्- मासयादव
राम भूप भवतः कितदगतं गता ॥ ४९८१॥
ENMSS@4982@1अा बायं भवता समीर कितधा साध मृणालदलं भुं
केलकथामृतैरप तथा नीतं रहः सादरम् ।
ENMSS@4982@2चादाेलनलालनैमृगशां वःथलाफालनैभूयः सित
मां वना तव मनाे रतं कथं माेदते ॥ ४९८२॥
ENMSS@4983@1अा बायादप याे वदारतमदाेेभकुथल-
थालमयकवाेणररसवुापुलाकयः ।
ENMSS@4983@2हततय कथं सपत पुरः कृ ेऽयवथातरे
गतावतववतमानशशकाणापहारे हरेः ॥ ४९८३॥
ENMSS@4984@1अा बायाद् देवबालाः सरवरसदने कंनरगीयमानं यामाकय
कणेऽमरगुवचनाेतगाथािनबम् ।
ENMSS@4984@2दानाैदायाढ शाैयायवमलगुणं सवभाेगैकसारं भतारं कामययाे
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हरहरगृहणीपादमाराधयत ॥ ४९८४॥
ENMSS@4985@1अाबायाधगमान् मयैव गमतः काेटं परामुतेरसंकथयैव
पाथवसतः संयसाै लते ।
ENMSS@4985@2इथं ख इवाजेन यशसा दावलबाेऽबुधेयाततीरतपाेवनािन
भवताे वृाे गुणानां गणः ॥ ४९८५॥
ENMSS@4986@1अाबातमडलाचयः संनवःथलाः साेाणाे णनाे
वपदयाेाथनः कक शाः ।
ENMSS@4986@2उसृाबरवहभरा यय राेसरा मारा मारवधूतना
न दधुः ाेभं स वाेऽयानः ॥ ४९८६॥
ENMSS@4987@1अाकटातमदं िनबं पुंीयाेगेन जगत् समतम् ।
ENMSS@4987@2ीडा का य चतमुखवम् ईशाेऽप लाेभाद् गमताे युवयाः ॥
४९८७॥
ENMSS@4988@1अाभु राबगुण- दघावाददा याः ।
ENMSS@4988@2कषित मनाे मदयं दमीनं बडशरुरव ॥ ४९८८॥
ENMSS@4989@1अाभरणयाभरणं साधनवधेः साधनवशेषः ।
ENMSS@4989@2उपमानयाप सखे युपमानं वपुतयाः ॥ ४९८९॥
ENMSS@4990@1अाभाित चरहता न कदाप रािाेऽप रािरहताे गतकातरेव
।
ENMSS@4990@2कं कारणं यदनयाेः ितमासमेकाे जाताे िनरतरतया पररयाेगः
॥ ४९९०॥
ENMSS@4991@1अाभाित धूसरतरं ितमरं पुरताद् अतःफुररलतारकभारमेतत्
।
ENMSS@4991@2दधुं वयाेगवपनं सतरमवेधूमाे वलयत इवानुगतफुलः
॥ ४९९१॥
ENMSS@4992@1अाभाित बालकेयं पाणपशेन पुलकतावयवा ।
ENMSS@4992@2अभनववसतसाद् अावमुकुलेव बालचूतलता ॥ ४९९२॥
ENMSS@4993@1अाभाित राेमराजलदलकुलकाेमला वशालायाः ।
ENMSS@4993@2नाभीववरातगत- मदनानलधूमलेखेव ॥ ४९९३॥
ENMSS@4994@1अाभाित शाेभाितशयपाद् एणीशाेऽया रमणीयशाेभा ।
ENMSS@4994@2वेणी लसकुतलधाेरणीनां ेणीव कं चाहरणीनाम् ॥ ४९९४॥
ENMSS@4995@1अाभायेतद् चं वयदप िनखलं हतनत िदता
गापूरतधा वलसित लसपदतः करः ।
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ENMSS@4995@2षः (सवः) परणमित तथा षुणाः ससंयाः शे
वकितमूया नवमव जगदालयते ाेणपाल ॥ ४९९५॥
ENMSS@4996@1अाभचारकहाेमैत मैः षमसाधकः ।
ENMSS@4996@2यलेखनकैैपांशजपनादभः ॥ ४९९६॥
ENMSS@4997@1अाभमुयदशामााद् अादश इव सनः ।
ENMSS@4997@2शीं रमरं वा गृाित वसादतः ॥ ४९९७॥
ENMSS@4998@1अाभीरदारकमुदतकंकणीकम् अातापाणचरणं पुषं पुराणम्
।
ENMSS@4998@2मीरमुमणाधरमबुजाम् अैतचयमनादमनतमीडे ॥ ४९९८॥
ENMSS@4999@1अाभीरनायाः करमादधानाे न शसे माधव कं वीष ।
ENMSS@4999@2पपितबववभायाः करहे कं वदधीत शाम् ॥ ४९९९॥
ENMSS@5000@1अाभीरादगरः कायेवंश इित ृताः ।
ENMSS@5000@2शाेषु संकृतादयद् अपंशतयाेदतम् ॥ ५०००॥
ENMSS@5001@1अाभुाु लपवाै कचभरे यापारयती कराै
बधाेकषिनबमानसतया शूयां दधाना शम् ।
ENMSS@5001@2बाेपसमुते तनतटेपयतचीनांशका
साेचतबामूलसभगं बाित जूटं वधूः ॥ ५००१॥
ENMSS@5002@1अाभुयेदशं कुबेरककुभं वाय गाढं करैर् अाचुयाबुजनीं
समं कुमुदनीमुाय तां दणाम् ।
ENMSS@5002@2एषाेऽाप पराचवजयते राीराे ागित ाेधादेव लयं
जगाम
चतरतारागणः सवतः ॥ ५००२॥
ENMSS@5003@1अाभाेगः तनयाेमहयितमहान् मुाजं भासराे
माहायावहतभूतसमनाेबाणाेऽप तेऽतः थतः ।
ENMSS@5003@2भालं वछवराेचनं बलरसावयात एवाेदरे राेणां वयया
युववभवया वयावल वतते ॥ ५००३॥
ENMSS@5004@1अाभाेगभूषणवती कुचकुसंपद् अतवकारमधुराण वलाेकतािन
।
ENMSS@5004@2अायनपशनािन कुलानानां धीरानामप मनः परतापयत
॥ ५००४॥
ENMSS@5005@1अाभाेगैकखडः याद् तीयं चाेखडकम् ।
ENMSS@5005@2तयनामातं चैतद् इित मयमलणम् ॥ ५००५॥
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ENMSS@5006@1अाभाेगनः कमप सित वासराते संपशालखलपवताेपशयाः
।
ENMSS@5006@2ामातषारभरबधुरगाेमया- धूमावलवलयमेखलनाे हरत
॥ ५००६॥
ENMSS@5007@1अाभाेगनेपरवतनवमेण मूया िनतबवलनाकुलतां वहया
।
ENMSS@5007@2ययाशनैरवरलाेकलकाकलाप- पयाकुलं दयमबुिनधममथ
॥ ५००७॥
ENMSS@5008@1अाभाेगनाै मडलनाै तणाेुकुकाै ।
ENMSS@5008@2वरमाशीवषाै पृाै न त तयाः पयाेधराै ॥ ५००८॥
ENMSS@5009@1अाभाेगे च पदैकं यात् कंचदुं तीयकम् ।
ENMSS@5009@2भुनामातं चैतत् किनयेित लणम् ॥ ५००९॥
ENMSS@5010@1अायतराद् भयं रन् सरेद् बाताे भयम् ।
ENMSS@5010@2अायतराद् भयं जातं साे मूलं िनकृतित ॥ ५०१०॥
ENMSS@5011@1अायां कुचायामभकुयाेः ीर् अादयतेऽसावनयाेन तायाम् ।
ENMSS@5011@2भयेन गाेपायतमाैकाै ताै यमुाभरणावमाै यत् ॥ ५०११॥
ENMSS@5012@1अामं वपयमानं च सयक् पं च याे भषक् ।
ENMSS@5012@2जानीयात् स भवेद् वैः शेषतकरवृयः ॥ ५०१२॥
ENMSS@5013@1अाममरकुलाकुलािन धुव् उतूथतरजांस पजािन ।
ENMSS@5013@2कातानां गगननदतरशीतः संतापं वरमयित  मातरा
॥ ५०१३॥
ENMSS@5014@1अामानां वणसभगैः कूजतैः काेकलानां सानुाेशं मनसजजः
सतां पृछतेव ।
ENMSS@5014@2अे चूतसवसरभदणाे माताे मे सापशः करतल इव
यापृताे माधवेन ॥ ५०१४॥
ENMSS@5015@1अा मयां नदवासः समाजे देवताचनम् ।
ENMSS@5015@2सततं शचवेषेयेतद् दय जीवतम् ॥ ५०१५॥
ENMSS@5016@1अामणजयशदैः ितपदंकारघघरारावैः ।
ENMSS@5016@2वयमुसाधुवादैर् अतरयित गायनाे गीतम् ॥ ५०१६॥
ENMSS@5017@1अामणा सरभणा मता कृतादाै दं फलं च पुरतः
कटकटकायम् ।
ENMSS@5017@2भं मुखं वमुखता च ततः शकानां राां पुरः पनस कितरयं
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तवैव ॥ ५०१७॥
ENMSS@5018@1अामणाेसवा वा गावाे नवतृणाेसवाः ।
ENMSS@5018@2पयुसाहयुता नायः अहं कृण रणाेसवः ॥ ५०१८॥
ENMSS@5019@1अामय तेन देव वां तैयय समथये ।
ENMSS@5019@2शपथः कक शाेदक ः सयं सयाेऽप दैवतः ॥ ५०१९॥
ENMSS@5020@1अामथनीकलश एष सदुधसधुर् वें च वासकरयं गररेष
मथः ।
ENMSS@5020@2संयुपाेढमदमथरबादड- कडूयनावसर एव सरासराणाम् ॥
५०२०॥
ENMSS@5021@1अामयाितरपुास दादाै वैकृतान् ।
ENMSS@5021@2लधाेदया भयेन ापा यनुयायनः ॥ ५०२१॥
ENMSS@5022@1अा मरणादप वतं कुवाणाः पधया सह मयूरैः ।
ENMSS@5022@2कं जानत वराकाः काकाः केकारवं कतम् ॥ ५०२२॥
ENMSS@5023@1अामदयित पाणयां काते कमलकाेरके ।
ENMSS@5023@2सदरूितलके बाला कतूरितलकं यधात् ॥ ५०२३॥
ENMSS@5024@1अाम वाेजयुगं िनपीय बबाधरं मे कबरं युदय ।
ENMSS@5024@2नीवीसमासकराे िनः वे वययाेऽ रहयचेः ॥ ५०२४॥
ENMSS@5025@1अामषान् मदनः साे देतस जायते ।
ENMSS@5025@2स वृं नीयते कामं तन् ेयेऽप याेषताम् ॥ ५०२५॥
ENMSS@5026@1अामाशयथाे हवां सामाे मागान् पधापयन् ।
ENMSS@5026@2वदधाित वरं दाेषतानमाचरेत् ॥ ५०२६॥
ENMSS@5027@1अामीलवनीलनीरजतलामालबते लाेचनं शैथयं
नवमकासहचरैरै रप वीकृतम् ।
ENMSS@5027@2अालापादधरः फुरकलयित ेवालाेपमाम् अानदभवा
बापकणका मुायं बित ॥ ५०२७॥
ENMSS@5028@1अामीलतनयनानां यत् सरतरसाेऽनुसंवदं कुते ।
ENMSS@5028@2मथुनैमथाेऽवधारतम् अचतमदमेव कामिनवहणम् ॥ ५०२८॥
ENMSS@5029@1अामीलतालसववितततारकाीम् उकठबधनदरथबावम्
।
ENMSS@5029@2वेदवारकणकाचतगडबबां संृय तामिनशमेित न शातमतः
॥ ५०२९॥
ENMSS@5030@1अामुं द माैकं मृगशां भै रदाेयाददे लटाकैः
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करटेऽवल ठ पशतं रं न नंचरैः ।
ENMSS@5030@2हे पार करकुदलने भूताे भवानणीः अयैव
फलाेपधानमखलं हते यशते परम् ॥ ५०३०॥
ENMSS@5031@1अामुपुपसरभीकृतकेशपाशा मुालताहसततनभारखाः ।
ENMSS@5031@2पुयेन कातधवलायतपलायाे दायाे नृणामुपनमत बलायः
॥ ५०३१॥
ENMSS@5032@1अामुकैहकसखेभरचनीयं लयं पुररपाेरधनाभतीथम्
।
ENMSS@5032@2ेयःकराहभावतचरेखं माेदाय कय कृितनाे न चराय
लाेके ॥ ५०३२॥
ENMSS@5033@1अामूलं चदुतृा चदप छा थल बहषाम् अाना
कुसमाेया सदयाकृाशाखा लता ।
ENMSS@5033@2एते पूववलूनवकलतया ढणाः शाखनः सछेदममी वहत
समधां यदनः पादपाः ॥ ५०३३॥
ENMSS@5034@1अामूलकटकतकाेमलबानालम् अााुलदलमनिनदाघतः
।
ENMSS@5034@2अयाः करेण करमाकलयाम कातम् अारपजमव रदः
सरयाः
॥ ५०३४॥
ENMSS@5035@1अा मूलताे वलतकुतलचाचूड- चूणालककरलाछतभालभागः
।
ENMSS@5035@2कािनवेशिनवडकृतनीवरेष वेषरं जयित कुतलकामनीनाम्
॥ ५०३५॥
ENMSS@5036@1अा मूलताे वमरागतां सपवाः पुपचयं दधानाः ।
ENMSS@5036@2कुवयशाेका दयं सशाेकं िनरयमाणा नवयाैवनानाम् ॥ ५०३६॥
ENMSS@5037@1अामूलां सकलभुवनायसाैरयलला- खेलः कालागतवर
ात धयवदयः ।
ENMSS@5037@2दयूेऽयेवं वय वरचतं वीय सं भुजै ः
यासीदपथकजनतााणघातैकतानैः ॥ ५०३७॥
ENMSS@5038@1अामूलािनबकटकतनुिनगधपुपाेमश् छाया न महारणी
न च फलं ामसंतपणम् ।
ENMSS@5038@2बुबूरम साधुसरहततावदातामहाे अयेषामप शाखनां
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फलवतां गुयै वृितजायसे ॥ ५०३८॥
ENMSS@5038A@1अा मूलाद् रसानाेमलयवलयतादा च कूलात् पयाेधेर् यावतः
सत
कायणयनपटवते वशं वदत ।
ENMSS@5038A@2मृकामयिनयसृणरसझरमाधुरभ् अायभाजां वाचामाचायतायाः
पदमनुभवतं काेऽत धयाे मदयः ॥
ENMSS@5039@1अामूलातात् सायकेनायतेन यूते बाहाै मडकमुेः ।
ENMSS@5039@2ायासां वेदनामतधैयाद् अययम नायय पाणेः ॥
५०३९॥
ENMSS@5040@1अा मृयुताे नैव मनाेरथानां अताेऽत वातमदं मया ।
ENMSS@5040@2मनाेरथासपरय चं न जायते वै परमाथस ॥ ५०४०॥
ENMSS@5041@1अामृततम इव सरःसी संभूय पं तारासाथैरव पितशचा
फेनकैः पादाः ।
ENMSS@5041@2ायादफुटबसलताचुुभु चैश् चा
बदकृतवरहकृलेखा इवैते ॥ ५०४१॥
ENMSS@5042@1अामृते सतमताे यकुचाेसेधकपैर् अतयानात् ुटित च
शाेयहलयलाभः ।
ENMSS@5042@2पाेेपयितकरहताे य बापतदेते भावाड
ुटतदयं मयुमावदेयत ॥ ५०४२॥
ENMSS@5043@1अामृशरभताे वलवीचीर् लाेलमानवतताु लहतैः
ENMSS@5043@2सवामनुभवात् ितपेदे मुमेयमित मयमभीैः ॥ ५०४३॥
ENMSS@5044@1अामृय तनमडलं ितमुः संचुय गडथलं ीवां
यवलय संमबलैराहयमानः करैः ।
ENMSS@5044@2सयानदिनकुगहने मः पयाेदािनलैः कणाते मशकः
कमयरवधूसाथय ते जपित ॥ ५०४४॥
ENMSS@5045@1अामेमलयमुवी- वलयमलृ य कितकपू रैः ।
ENMSS@5045@2मलमाह िनयं गुणमय जय जीव यावदादयम् ॥ ५०४५॥
ENMSS@5045A@1अामाेदं कुमुदाकरेषु वपदं पेषु कालानलं पेषाेवशखेषु
साशशरारं शशावस ।
ENMSS@5045A@2ािनं मानवतीमुखेषु वनयं चेतःस वामवां वृं वाधषु
िनपदयते देवतमीकामुकः ॥
ENMSS@5046@1अामाेदवासतचलाधरपवेषु िनाकषायतवपाटललाेचनेषु ।
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ENMSS@5046@2यामृपितलकेषु वलासनीनां शाेभां बबध वदनेषु मदावशेषः
॥ ५०४६॥
ENMSS@5047@1अामाेदातभृपपवनेजःपरे प ीवसतीित
नातुमदं रयं कृयैव तत् ।
ENMSS@5047@2तं यदराितकठधरतीणफुरद्- धारेऽसाै
भवतरं िनवसित ीवेऽप ा सती ॥ ५०४७॥
ENMSS@5048@1अामाेदना समधुना परधूसरेण सयाकुलमवता पतता पुरतात्
।
ENMSS@5048@2अायासता सख तेन दवावसाने मेन कं णयना न ह
केसरेण ॥ ५०४८॥
ENMSS@5049@1अामाेदिन समेदरुाण च मृदुवादिून च ाहाम् उानेषु वनेषु
लधजनुषां सतीतरेषामप ।
ENMSS@5049@2कंत ीफलता तवैव जयनी मालूर दडले ययैतािन फलािन
याैवनवतीवाेजलीगृहाः ॥ ५०४९॥
ENMSS@5050@1अामाेदेन कदबकदलभुवा लपशेषं नभः
ीितफतमयूरवृदनटनतावनापडतः ।
ENMSS@5050@2अाेदथमाेदबदरुचनािनमृघमः शनैर् वायुवाित भयंकरः
वसतां मेघंकराडबरः ॥ ५०५०॥
ENMSS@5051@1अामाेदैमताे मृगाः कसलयाेासैवचा तापसाः पुपैः षरणाः
फलैः शकुनयाे घमादताछायया ।
ENMSS@5051@2कधैगधगजावयैव वहताः सवे कृताथाततस् वं
वाेपकृितमाेऽस भवता भापदाेऽये माः ॥ ५०५१॥
ENMSS@5052@1अामाेदैते दश दश गतैदूरमाकृयमाणाः सााीं तव
मलयज ुमयागताः ः ।
ENMSS@5052@2कं पयामः सभग भवतः डित ाेड एव यालतयं भवत
कुशलं मु नः साधयामः ॥ ५०५२॥
ENMSS@5053@1अाायानामाहाया वाग् गीतीरतीः ीतीभीतीः ।
ENMSS@5053@2भाेगाे राेगाे माेदाे माेहाे येये येछे देशे ेमे ॥ ५०५३॥
ENMSS@5054@1अाायायसनायरयदतं कृ तायवहं मेदछेदपदािन
पूतवधयः सवे तं भिन ।
ENMSS@5054@2तीथानामवगाहनािन च गजानं वना यपद- ााेहसंतितं
वजयते देवः स नारायणः ॥ ५०५४॥
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ENMSS@5055@1अाये ृितते च लाेकाचारे च सूरभः ।
ENMSS@5055@2शरराध ृता जाया पुयापुयफले समा ॥ ५०५५॥
ENMSS@5056@1अां छवा कुठारेण िनबं परचरेु यः ।
ENMSS@5056@2यैनं पयसा सेन् नैवाय मधुराे भवेत् ॥ ५०५६॥
ENMSS@5057@1अा यप गता दवसाते पुपसाैरभफलचुरा ये ।
ENMSS@5057@2हत संित तथाप जनानां छाययैव दलययिततापम् ॥ ५०५७॥
ENMSS@5058@1अााः कं फलभारनशरसाे रयाः कमूछदः सछायाः
कदलमाः सरभयः कं पुपतापकाः ।
ENMSS@5058@2एताता िनरवहाेकरभाेढाधढाः पुनः शयाे ायस मूढ
िनमित कं मयैव मत मराै ॥ ५०५८॥
ENMSS@5059@1अााु राेऽयमण- यामलचरथिनगतः सतनु ।
ENMSS@5059@2नवकमठकपरपुटान् मूधेवाेव गतः फुरित ॥ ५०५९॥
ENMSS@5060@1अाीमुलमरवरशरः सकंशकं यनुर् या ययालकुलं
कलरहतं छं सतांशः सतम् ।
ENMSS@5060@2मेभाे मलयािनलः परभृताे यदनाे लाेकजत् साेऽयं वाे
वतरतरत
वतनुभं वसतावतः ॥ ५०६०॥
ENMSS@5061@1अाे पवते थवा काेकला मधुरवरम् ।
ENMSS@5061@2चुकूज कामनां चम् अाकषतीव दिूतका ॥ ५०६१॥
ENMSS@5062@1अाैः ेमं भा- तकैभयं पील भतथाराेयम् ।
ENMSS@5062@2खदरशमीयां दुभ- मजुनैः शाेभना वृः ॥ ५०६२॥
ENMSS@5063@1अाेन ताशः याः कांययभना ।
ENMSS@5063@2संश रजसा नायातटया वेगतः शचः ॥ ५०६३॥
ENMSS@5064@1अायं पयन् ययं कुयात् अायादपतरं ययम् ।
ENMSS@5064@2अायाभावे ययं कुवन् कुबेराेऽप वनयित ॥ ५०६४॥
ENMSS@5065@1अायतासतरमिनबं लाछनछवमषीरसदधम् ।
ENMSS@5065@2चकैतवमपटचं डयाेसृजित कं रबालः ॥ ५०६५॥
ENMSS@5066@1अायताु लरभूदितरः सवां शमशालिन मये ।
ENMSS@5066@2ाेणषु यकरः पृथुलास पशमाप सकलेन तलेन ॥ ५०६६॥
ENMSS@5067@1अायितं सवकायाणां तदावं च वचारयेत् ।
ENMSS@5067@2अतीतानां च सवेषां गुणदाेषाै च तवतः ॥ ५०६७॥
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ENMSS@5068@1अायतीमव ववताम् अाां ितहतामव ।
ENMSS@5068@2दामव दशं काले पूजामपहतामव ॥ ५०६८॥
ENMSS@5069@1अाययां गुणदाेषतदावे िनयः ।
ENMSS@5069@2अतीते कायशेषः शुभनाभभूयते ॥ ५०६९॥
ENMSS@5070@1अाययां च तदावे च यत् यादावादपेशलम् ।
ENMSS@5070@2तदेव तय कुवीत न लाेकमाचरेत् ॥ ५०७०॥
ENMSS@5071@1अाययां ितकारतदावे ढिनयः ।
ENMSS@5071@2अतीते कायशेषाे नराेऽथैन हीयते ॥ ५०७१॥
ENMSS@5072@1अायया च जयेदाशाम् अथ सववजनात् ।
ENMSS@5072@2अिनयवेन च ेहं धं याेगेन पडतः ॥ ५०७२॥
ENMSS@5073@1अायारेषु सवेषु कुयादाान् परतान् ।
ENMSS@5073@2अाददत धनं तैत भावानुैरवाेदकम् ॥ ५०७३॥
ENMSS@5074@1अायययं सदानुणं छेदनं संशयय च ।
ENMSS@5074@2अिनशं तय च ानं मणां िवधं फलम् ॥ ५०७४॥
ENMSS@5075@1अायययेऽसंकारे गृहाेपकाररणे ।
ENMSS@5075@2शाैचेऽकाये संयाेयाः रा ीणामयं ृता ॥ ५०७५॥
ENMSS@5075A@1अायययाै यय च संवभाै छ चाराे िनभृत मः ।
ENMSS@5075A@2न चायं मषु याे वीित सा सागरातां पृथवीं शात ॥
ENMSS@5076@1अायता कलहं पुरेव कुते न ंसने वाससाे
भुूरितखडमानमधरं धे न केशहे ।
ENMSS@5076@2अायपयित वयं भवित नाे वामा हठालने तया शत
एष
संित पुनः काेपकाराेऽपरः ॥ ५०७६॥
ENMSS@5077@1अायय तावदप कम कराेत कत् तेनाप मातरधकं कमहानुभायम्
।
ENMSS@5077@2अाते सखं य इह भारतवषसीमय् अाते स कंचदत उरताेऽपसृय
॥ ५०७७॥
ENMSS@5078@1अायय तयभागेन ययकम वतयन् ।
ENMSS@5078@2अयूनतैलदपाेऽप चरं भाण पयित ॥ ५०७८॥
ENMSS@5079@1अायातथभागेन ययकम वतयेत् ।
ENMSS@5079@2भूततैलदपाे ह चरं भाण पयित ॥ ५०७९॥
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ENMSS@5080@1अायातं मामपरचतया वेलया मदरं ते चाेराे दडवमित
मधुरं
याहरया भवया ।
ENMSS@5080@2मदे दपे मधुलवमुचां मालया मकानां बं चेताे ढतरमदं
बाबधछलेन ॥ ५०८०॥
ENMSS@5081@1अायातं सख दयतं चरात् वासात् ामां तव वरहानलेन
तम् ।
ENMSS@5081@2साेऽमुं िनजमृदलुासदानात् संतृिं नय भव संमुखी
कमेवम् ॥ ५०८१॥
ENMSS@5082@1अायातः कुमुदेराे वजयते सवेराे माताे भृः फूजित भैरवाे
न िनकटं ाणेराे मुित ।
ENMSS@5082@2एते सरसाः सूनवशखाे वैाेऽनवाेसवाे मानयाधरयं
कृशाेदर कथं वेतस थायित ॥ ५०८२॥
ENMSS@5083@1अायातते समीपं तव गुणवमलान् पडताे वादकता काये भये
ह
रेवाभववगतरसे युगे राेगहता ।
ENMSS@5083@2नाहं जाने चकसां सकलगुणिनधे ददुरवराेगे
ीमाजाजुनेबलमप यते कपता सा चकसा ॥ ५०८३॥
ENMSS@5084@1अायाताः सख वषा वषादप यास वासराे दघः ।
ENMSS@5084@2दश दश नीरतराे नीरतराे ममाप दयेशः ॥ ५०८४॥
ENMSS@5085@1अायाता जलदावल सरभसं वुसमालता शैलानां परतः
सशदमहभुेणी नरनृयित ।
ENMSS@5085@2एवं सयप हत संित पितदेशातरं थतस् तद् दःुखं
विनवेतां सख कथं कयाधुनाे मया ॥ ५०८५॥
ENMSS@5086@1अायाता मधुयामनी यद पुननायात एव भुः ाणा यात
वभावसाै यद
पुनजहं ाथये ।
ENMSS@5086@2याधः काेकलबधने वधुपरवंसे च राहः कदपे
हरनेदधितरहं ाणेरे मथः ॥ ५०८६॥
ENMSS@5087@1अायाता मधुरजनी मधुरजनीगीितेयम् ।
ENMSS@5087@2अु रतः रवटपी र वट पीनतनीमबलाम् ॥ ५०८७॥
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ENMSS@5088@1अायाता रजनी भवयित महावेषदावानलाे नाेेगः सहसा
कृशा
मनसा कायाे रथाायः ।
ENMSS@5088@2इथं बापिनगदतया संभाय काेकं चरं चतापूणमना
वनाेदवमुखाे हंहाे वधं िनदित ॥ ५०८८॥
ENMSS@5089@1अायाता रितनायकय वपनं ीराधकायागताे दैवादेव हर
त
चतरेटाेऽप तागमत् ।
ENMSS@5089@2शीं पवतकदराेदरगतं लायं शखीनां पुरः पंयामीित
हरं िनग शनकैगेहं समयागमत् ॥ ५०८९॥
ENMSS@5090@1अायातास वमु वेपथुभरं ास कं केनचन् नीलं चाेलममुं
वमु हरत वेदं िनशीथािनलः ।
ENMSS@5090@2इयतभयसकठमसकृद् यामीित तपाितथर् यती पररयते
सकृितना वैरं नववैरणी ॥ ५०९०॥
ENMSS@5091@1अायाित फुकुसमः कुसमागमाेऽयम् एषा शशाितलका शरदागतेित
।
ENMSS@5091@2बाढं यित जनाे न पुनममैतद् अायुःहीणमित याित मनाेवषादम्
॥ ५०९१॥
ENMSS@5092@1अायाित याित खेदं कराेित मधु हरित मधुकरवाया ।
ENMSS@5092@2अधदेवता वमेव ीरव कमलय मम मनसः ॥ ५०९२॥
ENMSS@5093@1अायाित याित पुनरेव जलं याित पाु राण वधुनाेित धुनाेित
पाै ।
ENMSS@5093@2उवद् मित कूजित मदमदं कातावयाेगवधुराे िनश
चवाकः
॥ ५०९३॥
ENMSS@5094@1अायाित यमसा नयनयाेराेहेयसी संनाहः तनयाेरयं
कलयते संभाेगयाेयां दशाम् ।
ENMSS@5094@2वैदयेन सहासकां वतनुते वाचामयं या मुधायाः पुनरैदवीं
न सहते मुयामभयां मुखम् ॥ ५०९४॥
ENMSS@5095@1अायाित खलतैः पादैमुखवैवयसंयुतः ।
ENMSS@5095@2ललाटवेदभाग् भूरगदं भाषते वचः ॥ ५०९५॥
ENMSS@5096@1कपमानमधाेऽवेी पापं ाः सदा नरः ।
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ENMSS@5096@2ताद् यात् परेयैरेतैवचणैः ॥ ५०९६॥
ENMSS@5097@1अायाित ाेऽभमुखाे यद ा डां कुवन् वलथंतथाे ।
ENMSS@5097@2शीं तदानीं वमवगानां भवेत् भूताे धनधायलाभः
॥ ५०९७॥
ENMSS@5098@1अायात यात खेदं कराेत मधु हरत चायया ।
ENMSS@5098@2अधदेवता वमेव ीरव कमलय मम मनसः ॥ ५०९८॥
ENMSS@5099@1अायाते च ितराेहताे यद पुनाेऽयकाये रताे वाच ेरमुखाे
वषणवदनः वेशवादे मुः ।
ENMSS@5099@2अतवेमिन वासमछित भृशं याधीित याे भाषते
भृयानामपराधकतनपरतदरं न जेत् ॥ ५०९९॥
ENMSS@5100@1अायाते दयते मनाेरथशतैनीवा कथंचद् दनं गवा वासगृहं
जडे परजने दघा कथां कुवित ।
ENMSS@5100@2दाीयभधाय सवरपदं याधूय चीनांशकं तवा
रितकातरेण मनसा नीतः दपः शमम् ॥ ५१००॥
ENMSS@5101@1अायाते दयते मथलभुवामु दलुतां गेहया
परताेषबापतरलामासय ं मुखे ।
ENMSS@5101@2दवा पीलशमीकररकवलान् वेनालेनादराद् अामृं करभय
केशरसटाभाराबलं रजः ॥ ५१०१॥
ENMSS@5102@1अायाते रभसाद यतमे युता नाे चरं नाे वा
मडलताेततनतटं गाढं समालतः ।
ENMSS@5102@2अाय वभुजावलबमथवा ेमाया नाे गरा संभायाभहताे
हतास
सरले वैरेव दुेतैः ॥ ५१०२॥
ENMSS@5103@1अायातेऽथिन गाेभभमते कणाेऽमुचत् कुडलं कामां कल
भूरलाेचनयुगं तन् समासताम् ।
ENMSS@5103@2नवेतत् कुनायकय दयं तात् समाधीयतां संभूततपसाेऽ
याे रितरसाे मापाथताे हीयताम् ॥ ५१०३॥
ENMSS@5104@1अायाते ुितगाेचरं यतमथानकाले पुरस् तपातःथतया
तदाननमलं ा चरं मुधया ।
ENMSS@5104@2साेासं ढमयुिनभरगलापाबुधाैतं तया वं वं
विनवेय भतृदये िनःशदकं ते ॥ ५१०४॥
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ENMSS@5105@1अायातैव िनशा िनशापितकरैः कण दशामतरं भामयाे भवनेषु
भूषणगणैरायलंकुवते ।
ENMSS@5105@2मुधे मानमपाकराेष न मनागाप राेषेण ते हा हा
बालमृणालताेऽयिततरां तवी तनुतायित ॥ ५१०५॥
ENMSS@5106@1अायातैव िनशा मनाे मृगशामुमातवती मानाे मे कथमेष
संित िनरातं द थायित ।
ENMSS@5106@2ऊहापाेहममं सराेजनयना यावद् वधेतरां तावत् कामनृपातपसषमं
बबं बभासे वधाेः ॥ ५१०६॥
ENMSS@5107@1अायाताे दयततवेित सहसा न धे भाषतं सः संमुखतां
गतेऽप समुखी ातं िनजां मयते ।
ENMSS@5107@2कठाेषभुजेऽप शूयदया वातरं शते
यावृमयं यय कयता येत शाताेदर ॥ ५१०७॥
ENMSS@5108@1अायाताे भवतः पतेित सहसा मातिनशयाेदतं धूलधूसरताे
वहाय
शशभः डारसान् ततान् ।
ENMSS@5108@2दरूात् ेरमुखः साय ललतं बायं बालकाे नाधयय पुरः
समेित परया ीया रटघरम् ॥ ५१०८॥
ENMSS@5109@1अायाताे वनमाल गृहपितराल समायातः ।
ENMSS@5109@2र सख पाणिनसूं वितषेधे परं कायम् ॥ ५१०९॥
ENMSS@5110@1अायात् िभागतः कुयाद् ययं धमपराे नरः ।
ENMSS@5110@2एतदेव ह पाडयं यदायादपकाे ययः ॥ ५११०॥
ENMSS@5111@1अायातं गुणनं ा येदायेत च ।
ENMSS@5111@2गुणनाे ाता भूयेते तय संपदे ॥ ५१११॥
ENMSS@5112@1अायातं वपितं ा भयती सदाखलम् ।
ENMSS@5112@2परया िनजैः पुैबाधवैः वजनैतथा ॥ ५११२॥
ENMSS@5113@1अायातमालाे हरं ताेयाम् अायाः पुरतादनुरागमेका ।
ENMSS@5113@2राेमाकपादभयमानं भामा जुगूह णमयथैनम् ॥ ५११३॥
ENMSS@5114@1अायात वरतं गभीरसरतां कूलेषु भूमीहां मूलेषु यथता
िनदाघपथकाः कृयं तदेषां परम् ।
ENMSS@5114@2यपुपैरधवासनं िनबडया यछायया पालनं यदैपवीजनं
च पवनैः कृयं तदवुीहाम् ॥ ५११४॥
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ENMSS@5115@1अायात य िनवसत चराय चें िनयात चैवममताः सरताे
यताेऽमी ।
ENMSS@5115@2देवैतेषु बलेषु मणवपीयाे यः पूववत् स
जयतादमृतैकभूमः ॥ ५११५॥
ENMSS@5116@1अायात यात सततं नीरं शशरं खरं न गणयत ।
ENMSS@5116@2वाे न हत दवसाः कय कमेते करयत ॥ ५११६॥
ENMSS@5117@1अायाये ननु तनुभवा उमणा इवेमे शयालाः फणभृत
इवाभात
दारा इदानीम् ।
ENMSS@5117@2कारागेहितममधुना मदरं यते मे त थातं सजित मनाे
न णं न णाधम् ॥ ५११७॥
ENMSS@5118@1अायायां िनजयुवताै वनात् सशं बहाणामपरशखडनीं भरेण
।
ENMSS@5118@2अालाे यवदधतं पुराे मयूरं कामयः दधुरनाजवं नरेषु
॥ ५११८॥
ENMSS@5119@1अायाया दवसयः पदतलपशानुभावादव
याेमाशाेकतराेनवीनकलकागुछः समुृते ।
ENMSS@5119@2अातववतंसवममसावाशाकुरशाम्
उीलणभाकरकरताेमः समुासते ॥ ५११९॥
ENMSS@5120@1अायामनाेतदणाेर् अनरेखावधं वतवयाः ।
ENMSS@5120@2पाणः साधकायाः ापदपां चरेण वय ॥ ५१२०॥
ENMSS@5121@1अायासः परहंसा वैतंसकसारमेय तव सारः ।
ENMSS@5121@2वामपसाय वभायः कुर एषाेऽधुनैवायैः ॥ ५१२१॥
ENMSS@5122@1अायासशतलयय ाणेयाेऽप गरयसः ।
ENMSS@5122@2गितरेकैव वय दानं शेषा वपयः ॥ ५१२२॥
ENMSS@5123@1अायासशाेकभयदःुखमुपैित मयाे मानेन सवजनिनदतवेषपः
।
ENMSS@5123@2वादयादमयमादगुणां हत ावेित गववशमेित न शबुः
॥ ५१२३॥
ENMSS@5124@1अायासथबावरधकेरै ।- -।-
लाेलापाकपाेलपालरलकताेमाधलालका ।
ENMSS@5124@2ययती मदययनावृत इव छादनायालं मुधा
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वेदिनपीतसूसचययतनी वस ॥ ५१२४॥
ENMSS@5125@1अायासादलघुतरतनैः वनः ातानामवकचलाेचनारवदैः ।
ENMSS@5125@2अयः कथमप याेषतां समूहैस् तैवीिनहतचलपदं चेले
॥ ५१२५॥
ENMSS@5126@1अायासानवचतयगणयाभं ततः कंचदय् अाे मुित
कितमाशरणाे धाराधरः सवतः ।
ENMSS@5126@2तादपुयुय वधयत वा दातयशः शातं माैढ ादेतदपुेय
नाशयत वा लाेकः माणं ततः ॥ ५१२६॥
ENMSS@5127@1अायाय बभदुधां पीतां वसेन सवीम् ।
ENMSS@5127@2सशताेऽप गाेपालः येन दहुीत कम् ॥ ५१२७॥
ENMSS@5128@1अायायस कदा काते मदतकमय भे ।
ENMSS@5128@2इित ेदवुदनाछादयद् वाससा मुखम् ॥ ५१२८॥
ENMSS@5129@1अायाययवधावपयवसते गवेित संभायते संाे वय यािन
तायप
सखायापराेाण नः ।
ENMSS@5129@2कंवातवयाेगवेदनमदं सवय थते चेतः कं नु
करयतीयवदतं सयङ् न िनीयते ॥ ५१२९॥
ENMSS@5130@1अायायाम पुनतवातकमहं यामे यतीते येय् उा पजलाेचना
सरभसं काता समाजं ययाै ।
ENMSS@5130@2जाते ाप च सीते कमु समायातेित माग मुर् दश दशमथाे
मया िनश मनाग् लधाे न िनारसः ॥ ५१३०॥
ENMSS@5131@1अायुः कम च वं च वा िनधनमेव च ।
ENMSS@5131@2पैतािन ह सृयते गभथयैव देहनः ॥ ५१३१॥
ENMSS@5132@1अायुः काेललाेलं कितपयदवसथायनी याैवनीर् अथाः संकपकपा
घनसमयतडमा भाेगपूराः ।
ENMSS@5132@2कठाेषाेपगूढं तदप च न चरं यत् याभः णीतं
यासचा भवत भवभयााेधपारं तरतम् ॥ ५१३२॥
ENMSS@5133@1अायुःे दघमायुवायं माैितकैजनैः ।
ENMSS@5133@2जीवताे ब मयते मृताः यत कं पुनः ॥ ५१३३॥
ENMSS@5134@1अायुः यं यशाे धम लाेकानाशष एव च ।
ENMSS@5134@2हत ेयांस सवाण पुंसाे महदितमः ॥ ५१३४॥
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ENMSS@5135@1अायुः ीः कित रैयम् अाशषः पुषय याः ।
ENMSS@5135@2भवयेव ह तकाले यथािनछाेवपययाः ॥ ५१३५॥
ENMSS@5136@1अायुःसवबलाराेयसखीितववधनाः ।
ENMSS@5136@2रयाः धाः थरा ा अाहाराः सावकयाः ॥ ५१३६॥
ENMSS@5137@1अायुःसारं युअवनम् ऋतसारः कुसमसायकवययः ।
ENMSS@5137@2सदर जीवतसाराे रितभाेगरसामृतवादः ॥ ५१३७॥
ENMSS@5138@1अायुकेयाेरेयः परेयाे राजवभात् ।
ENMSS@5138@2पृथवीपितलाेभा जानां पधा भयम् ॥ ५१३८॥
ENMSS@5139@1अायुधानां धनुः ेम् अासनानां च मेदनी ।
ENMSS@5139@2फलानां चावृय देवानां च महेरः ॥ ५१३९॥
ENMSS@5140@1अायुघृते गुडे राेगा िनयं मृयुवदाहषु ।
ENMSS@5140@2अाराेयं कटितेषु बलं माषे पयत च ॥ ५१४०॥
ENMSS@5141@1अायुदानमहाेसवय वनताेणीभृतां मूितमान् वासाे नयनाेसवाे
मृगशां कतेः काशः परः ।
ENMSS@5141@2अानदः कलताकृितः समनसां वीरयाे जीवतं धमयैव िनकेतनं
वजयते वीरः कलेरः ॥ ५१४१॥
ENMSS@5142@1अायुदघतरं वपुवरतरं गाें गरयतरं वं भूरतरं
बलं बतरं वामवमुैतरम् ।
ENMSS@5142@2अाराेयं वगतातरं िजगित ायवमपेतरं संसाराबुिनधं
कराेित सतरं चेतः कृपाातरम् ॥ ५१४२॥
ENMSS@5143@1अायुनयित पयतां ितदनं याित यं याैवनं यायात
गताः पुनन दवसाः कालाे जगकः ।
ENMSS@5143@2लीताेयतरभचपला वुलं जीवतं याां
शरणागतं शरणद वं र राधुना ॥ ५१४३॥
ENMSS@5144@1अायुनीरतरभु रमित ावा सखेनासतं लीः ववनरित
सततं भाेगेषु बा चः ।
ENMSS@5144@2अतबवडब याैवनमित ेणावगूढाः याे यैरेवा वमुयते
भवरसात् तैरेव बाे जनः ॥ ५१४४॥
ENMSS@5145@1अायुबलं वपुलमत सखवमत कयाणमत वपुला तव
कितरत ।
ENMSS@5145@2ीरत धममितरत रपुयाेऽत
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संतानवृरभवाछतसरत ॥ ५१४५॥
ENMSS@5146@1अायुयशाे बलं वम् अाकाः याण च ।
ENMSS@5146@2पतैवाराधनीयाेऽे दैवतं ह पता महत् ॥ ५१४६॥
ENMSS@5147@1अायुलेखा पवनचलनादपाेपमेया संपैषा
मदवशचलकामनीलाेला ।
ENMSS@5147@2तीातदहित दयं वयाेगः येयस् तादेतत् सततममलं
 शातं पाः ॥ ५१४७॥
ENMSS@5148@1अायुवषशतं नृणां परमतं रााै तदध गतं तयाधय
परय चाधमपरं बालववृवयाेः ।
ENMSS@5148@2शेषं याधवयाेगदःुखसहतं सेवादभनीयते जीवे
वारतरचलतरे साैयं कुतः ाणनाम् ॥ ५१४८॥
ENMSS@5149@1अायुवषशतं नृणां परमतं रााै तदध तं तयाधय
च कंचदेव जरया बायेन कंचद् तम् ।
ENMSS@5149@2कंचद् याधवयाेगदःुखमरणैभूपालसेवारसैर् नं
शमततरतरलं पुंसां सखं  णे ॥ ५१४९॥
ENMSS@5150@1अायुवायुचलं सरेरधनुलाेलं बलं याैवनं वुपलं
धनं गरनदकाेलवलम् ।
ENMSS@5150@2तायं करकणतालतरलं देहं च राेगाकुलं ावा सवमदं
कुवममलं धम सदा िनलम् ॥ ५१५०॥
ENMSS@5151@1अायुवायुयथतनलनीपमं कमयत् संपछपाुितसहचर
वैरचार कृतातः ।
ENMSS@5151@2कादन् मस तमस वं याह यागं पाैनःपुयं भुव
भगवती वधुनी ते धुनीते ॥ ५१५१॥
ENMSS@5152@1अायुवासरमासवसरगणे गछयदरंू पथैर् अाामत
कृतातकासरखरणा रजाेराजयः ।
ENMSS@5152@2ईषतशैशवा इित वयःसंधं दधाना इित या वजतयाैवना
इित तथा नदत तालवः ॥ ५१५२॥
ENMSS@5153@1अायुवं गृहछं ममैथुनभेषजम् ।
ENMSS@5153@2अपमानं तपाे दानं नव गाेयािन यतः ॥ ५१५३॥
ENMSS@5154@1अायुवं गृहछं ममैथुनभेषजम् ।
ENMSS@5154@2दानमानापमानं च नवैतािन सगाेपयेत् ॥ ५१५४॥
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ENMSS@5155@1अायुवृयाेकषहेतं कालविनगतम् ।
ENMSS@5155@2वाछतां धिननामं जीवतात् परमं धनम् ॥ ५१५५॥
ENMSS@5156@1अायुवेदकृतायासः सवेषां यदशनः ।
ENMSS@5156@2अायशीलगुणाेपेत एष वैाे वधीयते ॥ ५१५६॥
ENMSS@5157@1अायुवेदमधीयानाः केवलं सपरहम् ।
ENMSS@5157@2यते बहवाे वैा याधभः समभुताः ॥ ५१५७॥
ENMSS@5158@1अायुषः ण एकाेऽप न लयः वणकाेटभः ।
ENMSS@5158@2स चेरथकं नीतः का नु हािनतताेऽधका ॥ ५१५८॥
ENMSS@5159@1अायुषः ण एकाेऽप न लयः वणकाेटभः ।
ENMSS@5159@2स वृथा नीयते येन तै नृपशवे नमः ॥ ५१५९॥
ENMSS@5160@1अायुषः ण एकाेऽप सवरैन लयते ।
ENMSS@5160@2नीयते यद् वृथा साेऽप मादः समहानयम् ॥ ५१६०॥
ENMSS@5161@1अायुान् ाुखाे भुात् धनवान् दणामुखः ।
ENMSS@5161@2पमे त यशवी यान् न कदाचददुुखः ॥ ५१६१॥
ENMSS@5162@1अायुयं सवथा रयं ाणनामह धीमता ।
ENMSS@5162@2अयपगुणसंपाे जीवन् भाण पयित ॥ ५१६२॥
ENMSS@5163@1अायुतडलमपाय शररमेतन् मृयुसयित कदेित न काेऽप
वेद ।
ENMSS@5163@2अैव तद् भजत मुपथं जेा येागमावध ह ितित
कं न दशः ॥ ५१६३॥
ENMSS@5164@1अायुते कयदत त च कयत् तायमाप वाय् अध
िनगलतं
िनशाकतया यात साे न ते ।
ENMSS@5164@2शेषाः सत कित णाः णयजताप काेपाे यद यथ िननु
चवाक जननं कते हतं वयित ॥ ५१६४॥
ENMSS@5165@1अायुते नरवीर वधत सदा हेमतराियथा लाेकानां यवधनाे
भव सदा हेमतसूयाे यथा ।
ENMSS@5165@2लाेकानां भयवधनाे भव सदा हेमतताेयं यथा नाशं यात तवारयाेऽप
सततं हेमतपं यथा ॥ ५१६५॥
ENMSS@5166@1अायूंष णकािन याैवनमप ायाे जरायासतं संयाेगा
वरहावसानवरसा भाेगाः णवंसनः ।
ENMSS@5166@2जानताेऽप यथायवथतमदं लाेकाः समतं जगच् चं यद्
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गुगवभावतधयः ुयत मात च ॥ ५१६६॥
ENMSS@5167@1अायूरेखां चकारायाः करे ाघीयसीं वधः ।
ENMSS@5167@2शाैडयगविनवाहयाशां च मनाेभुवः ॥ ५१६७॥
ENMSS@5168@1अाये यये तथा िनयं यलत वै भवेत् ।
ENMSS@5168@2न कुतेन गूढेन िनयं ावरणादभः ॥ ५१६८॥
ENMSS@5169@1अायाेधने कृणगितं सहायम् अवाय यः ियकालरािम् ।
ENMSS@5169@2धारां शतां रामपरधय संभावययुपलपसाराम् ॥ ५१६९॥
ENMSS@5170@1अारतामेित मुखं जा वा यामतां यदा ।
ENMSS@5170@2तदा ााे वजानीयान् मृयुमासमानः ॥ ५१७०॥
ENMSS@5171@1अारदघनयनाे नयनाभरामः कदपकाेटललतं वपुरादधानः ।
ENMSS@5171@2भूयात् स मेऽ दयाबुहाधवती वृदाटवीनगरनागरचवती
॥ ५१७१॥
ENMSS@5172@1अारराजभरयं कुसमैनवकदल सललगभैः ।
ENMSS@5172@2काेपाद् अतबापे रयित मां लाेचने तयाः ॥ ५१७२॥
ENMSS@5173@1अाराु रदतरा कमलनी नायामनी यामनी
ताेकाेुतषारमबरमणेरषत् गं महः ।
ENMSS@5173@2अयेते सहकारसाैरभमुचाे वाचालताः काेकलैर् अायात
यवयुयुवतीममछदाे वासराः ॥ ५१७३॥
ENMSS@5174@1अारानां नवमधु शनैरापबन् पनीनां कालाेे कुवलयवने
घूणमानः सललम् ।
ENMSS@5174@2वाे दानैवपनकरणां साैय सेवयते वाम् अामाेदानामहमहमकामादशन्
गधवाहः ॥ ५१७४॥
ENMSS@5175@1अारायतपुपबाणनयने धानयामकां
कामीराणकणकारकुसमाेंसे महानीलताम् ।
ENMSS@5175@2उीललकातरे मृगमदाेदाबदपूमां धे
मुधतमालकातमधुपीवृदं वसतयः ॥ ५१७५॥
ENMSS@5176@1अारैनवपवैवटपनाे नेाेसवं तवते तान् धुवयमयुपैित
मधुरामाेदाे मणः ।
ENMSS@5176@2तेनालतमा एव वधवत् ादभुवभर- डाकूतकषायतेन
मनसा लाेकाेऽयमुाते ॥ ५१७६॥
ENMSS@5177@1अारयात वकैः कुयुः साथकाः साथकैः सह ।
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ENMSS@5177@2सैिनकाः सैिनकैरेव ामेऽयुभयवासभः ॥ ५१७७॥
ENMSS@5178@1अारधमधमथनं वहतयवा जममरैयत् ।
ENMSS@5178@2उचततपरणामाे वषमं वषमेव यातम् ॥ ५१७८॥
ENMSS@5179@1अारधा कमु केतककसलयैमाला कमायामनी कपूरय परंपरा
मलयजाेदय लेखाथवा ।
ENMSS@5179@2धारा वैबुधसैधवी नु वसययाहाे हमानीमयी वृः पशरय
तावकशाेभ कथं गीयते ॥ ५१७९॥
ENMSS@5180@1अारधा मकरवजय धनुषैतयातनुवेधसा
वेषवशेषदबुलतया जाता न तावनुः ।
ENMSS@5180@2तत् संयप रे सीद कमप ेमामृतयदनीं ं नाथ
वधेह सा रितपतेः शाप सजायताम् ॥ ५१८०॥
ENMSS@5181@1अारधे दयतामुखितसमे िनमातमप यं
जसमानकालमलतामंशछटां वषित ।
ENMSS@5181@2अााेहण राेहणीपरवृढे पयपे हः संकाेचादितदःुथतय
न वधेतछपमुीलतम् ॥ ५१८१॥
ENMSS@5182@1अारधे पटहे थते गुजने भासने लते
कधाेारणनयमानवदनयाेितताेये घटे ।
ENMSS@5182@2रााय वसजते मय जनाे धैयेण मे वतः वः पुः कुते
पतयद वचः कत भाे वयः ॥ ५१८२॥
ENMSS@8183@1अारभतेऽपमेवााः कामं या भवत च ।
ENMSS@8183@2महाराः कृतधयतत च िनराकुलाः ॥ ८१८३॥
ENMSS@5184@1अारभेत नरः कम वपाैषमहापयन् ।
ENMSS@5184@2िनपः कमणाे दैवे पाैषे च यवथता ॥ ५१८४॥
ENMSS@5185@1अारभेतैव कमाण ातः ातः पुनः पुनः ।
ENMSS@5185@2कमायारभमाणं ह पुषं ीिनषेवते ॥ ५१८५॥
ENMSS@5186@1अारयते महकाय यैः ैरप पाथवैः ।
ENMSS@5186@2ते चवितनाे भूवा जायते भभाजनम् ॥ ५१८६॥
ENMSS@5187@1अारगुवी यणी मेण लवी पुरा वृमती च पात् ।
ENMSS@5187@2दनय पूवाधपराधभा छायेव मैी खलसनानाम् ॥ ५१८७॥
ENMSS@5188@1अाररितताऽधैयम् असकायपरहः ।
ENMSS@5188@2वषयाेपसेवा चाजं राजसं गुणलणम् ॥ ५१८८॥
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ENMSS@5189@1अाररमणीयािन वमदे वरसािन च ।
ENMSS@5189@2ायाे वैरावसानािन संगतािन खलैः सह ॥ ५१८९॥
ENMSS@5190@1अारात् कारषवेः वरचततृणतरातिनषणैः
संशीणथकथाववरवशवशछतवाताभभूतैः ।
ENMSS@5190@2नीताः कृ ेण पाथैः भरव िनवडं जानुसंकाेचकुैर्
अतदुवारदःुखगुणतरकृतायामयामा यामाः ॥ ५१९०॥
ENMSS@5191@1अारादसाै तवरतव कुतलानाम् अाकपमाकुसमैरभयाचमानः
।
ENMSS@5191@2भूयः समायित या कलकठनादैर् अाराेहभारमृदगुामिन त
यामः
॥ ५१९१॥
ENMSS@5192@1अारां कमु दैवतं कुवलयैतेपे तपमाः कं नामायमदं
च कानचां कं भायमुृते ।
ENMSS@5192@2दैवं वा कमानुकूलकमभूद् बालवालयाम् अयाः ेरशाे
दधयवयवाैपयं यदेतायप ॥ ५१९२॥
ENMSS@5193@1अारााे मूभयत् तहनकरकलालंकृितवशितयद्
दाेणामुणांशमं भुवनपरभवी यतापराेहः ।
ENMSS@5193@2यत् तत् कैलासशैलाेरणमप मृषा तत् समतं तवाभूत्
बुटाकललां यदपहरस नः पजाीं पराेे ॥ ५१९३॥
ENMSS@5194@1अाराधयित यं देवं तमुकृतरं वदेत् ।
ENMSS@5194@2तयूनतां नैव कुयााेषयेत् तय सेवनम् ॥ ५१९४॥
ENMSS@5195@1अाराधयतः ेम- तीणाथ पृहा परं यासाम् ।
ENMSS@5195@2ता ननु साैभगदेयाे गणकाः कृितनां समारायाः ॥ ५१९५॥
ENMSS@5196@1अाराधता ह राजानाे देववाेपसेवताः ।
ENMSS@5196@2अनुहैयाेजयत भान् त वपयये ॥ ५१९६॥
ENMSS@5197@1अाराधता ह शीलेन यैाेपसेवताः ।
ENMSS@5197@2राजानः संसीदत कुयत वपयये ॥ ५१९७॥
ENMSS@5198@1अाराधताे वायपराधताे वा खलः कराेयेव सदापकारम् ।
ENMSS@5198@2मूा धृताे पादतले थताे वा दशयवयं खल ददशूकः ॥
५१९८॥
ENMSS@5199@1अारायः पितरेव तय च पदानुवृतं केनैताः सख
शतास वपथथानदवुासनाः ।
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ENMSS@5199@2कं पेण न य मित मनाे यूनां कमाचायकैर्
गूढानरहययुषु फलं येषां न दघ यशः ॥ ५१९९॥
ENMSS@5200@1अाराय दुधजलधः सधयैव देवान् देवाय हत महते गरलं
ददेश ।
ENMSS@5200@2येषां वं कृितरेव जलाशयानां नीचेषु सितरसितमेषु
॥ ५२००॥
ENMSS@5201@1अाराय भूपितमवाय तताे धनािन भाेयामहे कल वयं सततं
सखािन ।
ENMSS@5201@2इयाशया कलवमाेहतमानसानां कालः याित मरणावधरेव
पुंसाम्
॥ ५२०१॥
ENMSS@5202@1अारायमानाे नृपितः याद् अारायते नाम कम चम् ।
ENMSS@5202@2अयं वपूवः ितमावशेषाे यः सेयमानाे रपुतामुपैित ॥ ५२०२॥
ENMSS@5203@1अारामाधपितववेकवकलाे नूनं रसा नीरसा वायाभः पषीकृता
दश
दशडातपाे दःुसहः ।
ENMSS@5203@2एवं धविन चपकय सकले सहारहेतावप वं समृतेन
ताेयद कुताेऽयावकृताे वेधसा ॥ ५२०३॥
ENMSS@5204@1अारामाभरणय पवचयैरापीतितमवषः पाथाेद शमं
नयागुतराेरेतय दाववरम् ।
ENMSS@5204@2ूमवामुपकारकातर गतायाः पयःसंपदाे दधाेऽयेष तदशः
परमलैरापूय िनवायित ॥ ५२०४॥
ENMSS@5205@1अारामुखं रं च गाेपुछं चाधचकम् ।
ENMSS@5205@2सूचीमुखं च भं च वसदतं भकम् ॥ ५२०५॥
ENMSS@5206@1कणकं काकतडं च तयायाययनेकशः ।
ENMSS@5206@2फलािन देशदेशेषु भवत बपतः ॥ ५२०६॥
ENMSS@5207@1अारामुखेन वै चम रेण च कामुकम् ।
ENMSS@5207@2सूचीमुखेन कवचम् अधचेण मतकम् ॥ ५२०७॥
ENMSS@5208@1भेन दयं वेयं भेन गुणः शरः ।
ENMSS@5208@2लाेहं च काकतडेन लयं गाेपुछकेन च ॥ ५२०८॥
ENMSS@5209@1अारामैः सदनैहयैगजवरैगानैः परडनैर्
वाैयाैवनगवमुलतरैवृदै वामवाम् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@5209@2मुः याद् यद तहाय सकलं चैतत् वीणा नराः कत हत
तपत मुसखदं कादरयं गताः ॥ ५२०९॥
ENMSS@5210@1अारामाेऽयमनगलेन बलना भः समाे मयेय्
अतःसंभृतहषवधतमदाेदः कमुास ।
ENMSS@5210@2मात ितवशमेव भवताे भावी िनदाघवरस् ताप ितकारमहस
सखे सयक् समालाेचतम् ॥ ५२१०॥
ENMSS@5211@1अारसना मबलावतेन ागेव कायाे िनपुणं वचारः ।
ENMSS@5211@2दाेणां बलान् मबलं गरयः शाेऽसरान् मबलाद् वजये
॥ ५२११॥
ENMSS@5212@1अारराधयषुः सयग् अनुजीवी महीपितम् ।
ENMSS@5212@2वावनयशपाैराानमुपपादयेत् ॥ ५२१२॥
ENMSS@5213@1अााेमुनेयाेगं कम कारणमुयते ।
ENMSS@5213@2याेगाढय तयैव शमः कारणमुयते ॥ ५२१३॥
ENMSS@5214@1अा दरूमगणत- राैेशा काशयती वम् ।
ENMSS@5214@2वाततीछनपट वहमव हरस मां सतनु ॥ ५२१४॥
ENMSS@5215@1अा नृपितः पूवम् इयाान् यशीकृतान् ।
ENMSS@5215@2कामाेधादकाञ् जवा रपून् अायतरां तान् ।
ENMSS@5216@1जयेदाानमेवादाै वजयायायवषाम् ।
ENMSS@5216@2अजताा ह ववशाे वशीकुयात् कथं परान् ॥ ५२१६॥
ENMSS@5217@1अा शैलशखरं वदनापतकातसववः ।
ENMSS@5217@2ितकतमवाेवकरः थतः पुरतान् िनशानाथः ॥ ५२१७॥
ENMSS@5218@1अाादशैलय चकातथलममाम् ।
ENMSS@5218@2नृययेष लसाचकातः शखावलः ॥ ५२१८॥
ENMSS@5219@1अाढः पितत इित वसंभवाेऽप वछानां परहरणीयतामुपैित
।
ENMSS@5219@2कणेयुतमसताेपलं वधूनां वीचीभतटमनु यरासरापः
॥ ५२१९॥
ENMSS@5220@1अाढितपालभालवगलवेदाबुसेकाेता
भेरझांकृितचापटंकृितचमकाराेस् अानसा ।
ENMSS@5220@2याेणतलंफुरखरपुटं चलकेशरं
मदातवलाेचन ितदशं नृयत वाजजाः ॥ ५२२०॥
ENMSS@5221@1अाढवेणुतणाधरवमेण माधुयशालवदनाबुजमुहती ।
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ENMSS@5221@2अालाेतां कमनया वनदेवता वः कैशाेरके वयस काप च
कातयः
॥ ५२२१॥
ENMSS@5222@1अाढय चतां कृतानुमरणाेाेगयालनं
पुड ेवपानमुबणमहामाेहलृते ◌ः ।
ENMSS@5222@2वीतासाेरवतंसमायवलयामाेद याग् भवेद् भावानां सभगः
वभावमहमा िनेतसताशः ॥ ५२२२॥
ENMSS@5223@1अाढवामकाेऽः याद् वचततसये ।
ENMSS@5223@2सवेषां सरतडा ादाै भाेगलधये ॥ ५२२३॥
ENMSS@5224@1अाढातरयाैवनय परताे गाेीरनुायतस् तत् तास मनाेगतं
सिनभृतं संयाचकषाेह रेः ।
ENMSS@5224@2वेगादुछलताफुटारदशागभापागाैरवात् याे वलता
भवत भवतां कृयाय वागूमयः ॥ ५२२४॥
ENMSS@5225@1अाढाे मलयािनलपवरं युाे वलासानुगैः पीतः
पुपवलाेचनैनवलतापाैरानानां गणैः ।
ENMSS@5225@2अायद् वनपने मधुमहीपालः फुरकाेकला-
ललालापमलममरकाझांकारभेररवैः ॥ ५२२५॥
ENMSS@5226@1अाढाे वासयं गृहवलभतले दुमाजारकेण ूरायं यमानः
सकृदप शनकैयद् वचुाेश करः ।
ENMSS@5226@2गे ित वामनीं वामयममरपतेल धवानासनाध यत
ैाेतसाः पृशित मृशित वा तकथां के वदत ॥ ५२२६॥
ENMSS@5227@1अाराेयं चरमनी नरपते ताेषं शवः केशवः कयाणं तव
सवदा शशरवी ाेपनं देवताः ।
ENMSS@5227@2ााः सकलाः सभमवनं गाैयादयाे मातरः कुवाते कुते
कराेित
कुतः कुवत कुवत च ॥ ५२२७॥
ENMSS@5228@1अाराेयं परमानदः सखमुसाह एव च ।
ENMSS@5228@2एेय यसंभाेगं वना सव िनरथकम् ॥ ५२२८॥
ENMSS@5229@1अाराेयं भाकरादछेच् यमछेद् ताशनात् ।
ENMSS@5229@2ानं महेरादछेन् माेमछेनादनात् ॥ ५२२९॥
ENMSS@5230@1अाराेयं भाकरादछेद् धनमछेद् ताशनात् ।
ENMSS@5230@2महेराानमछेन् मुमछेनादनात् ॥ ५२३०॥
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ENMSS@5231@1अाराेयं वा सनमैी महाकुले ज ।
ENMSS@5231@2वाधीनता च पुंसां महदैय वनायथैः ॥ ५२३१॥
ENMSS@5232@1अाराेयं साैभायं धनाढता नायकवमानदः ।
ENMSS@5232@2कृतपुयय यादह सदा जयाे वाछतावािः ॥ ५२३२॥
ENMSS@5233@1अाराेयबुवनयाेमशारागाः पातराः पठनसगुणा भवत
।
ENMSS@5233@2अाचायपुतकिनवाससहायकणा बाात प पठनं परवधयत
॥ ५२३३॥
ENMSS@5234@1अाराेयमानृयमववासः समनुयैः सह संयाेगः ।
ENMSS@5234@2वयया वृरभीतवासः षड् जीवलाेकय सखािन राजन् ॥
५२३४॥
ENMSS@5235@1अाराेयलीपयाित प- वरातरं रेणुकषायभाजम् ।
ENMSS@5235@2मा वं यथा रकले राता कृतकाेपशमा सखीभः ॥
५२३५॥
ENMSS@5236@1अाराेढं वरमाैपवामपहत सदर कयका भाेंु भाेगमुपथतं
सखमलंकत च रैतनुम् ।
ENMSS@5236@2सयमृताधसाे ह शमते येनैव हालाहले स वामी मम
दैवतं
तदतराे नााप न ायते ॥ ५२३६॥
ENMSS@5237@1अाराेपयस मुधा कं नाहमभा कल वदय ।
ENMSS@5237@2दयं वषसहं थवेित न युमभधातम् ॥ ५२३७॥
ENMSS@5238@1अाराेपतः पृथुिनतबतटे तया कठे च बालतया िनवडं
गृहीतः ।
ENMSS@5238@2उुपीनकुचिनभरपीडताेऽयं कुः करषदहनय फलािन
भुे ॥ ५२३८॥
ENMSS@5239@1अाराेपता अप ाया गुणा लाेकेषु पूजतैः ।
ENMSS@5239@2पूजयतीह ातः ितमा ुःसदां ननु ॥ ५२३९॥
ENMSS@5240@1अाराेपता शलायाम् अमेव वं भवेित मेण ।
ENMSS@5240@2माप परणयापद जारमुखं वीय हसतैव ॥ ५२४०॥
ENMSS@5241@1अाराेयतेऽमा शैलां यथा येन भूयसा ।
ENMSS@5241@2िनपायते सखेनाधतथाा गुणदाेषयाेः ॥ ५२४१॥
ENMSS@5242@1अाराेहणं गाेवृषकुराणां ासादशैलावनपतीनाम् ।
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ENMSS@5242@2वानुलेपाे धरं मृतं च वेवगयागमनं च धयम्
॥ ५२४२॥
ENMSS@5243@1अाराेहणाय तव स इवात त साेपानशाेभवपुरमवलछटाभः
।
ENMSS@5243@2भाेगीवेशतघृकृताभरध- धाचलः
कनककेतकगाेगाि ॥ ५२४३॥
ENMSS@5244@1अाराेहत गरशखरं समुमु यात पातालम् ।
ENMSS@5244@2वधलखतारमालं फलित कपालं न भूपालः ॥ ५२४४॥
ENMSS@5245@1अाराेहयवनीहः वशित ं नगैः पधते खं यालेध
वचेते िततले कुाेदरे लय ।
ENMSS@5245@2अतायित काेटरय वरसयालबते वीधः कं तद् य
कराेित
मातवशं यातह् कृशानुवने ॥ ५२४५॥
ENMSS@5246@1अाराेहत सखासनायपटवाे नागान् हयांतुषस् ताबूलाुपभुते
नटवटाः खादत हयादयः ।
ENMSS@5246@2ासादे चटकादयाेऽप िनवसयेते न पां ततेः स तयाे भुवने
यछित कृती लाेकाय यह् कामताम् ॥ ५२४६॥
ENMSS@5247@1अाराेहवभरवाबुधारा- राजीभराभूमवलबनीभः ।
ENMSS@5247@2संलयते याेम वटमाभम् अाेधरयामदलकाशम् ॥ ५२४७॥
ENMSS@5248@1अाजवं चानृशंयं च दमेयिनहः ।
ENMSS@5248@2एष साधारणाे धमातवयेऽवीन् मनुः ॥ ५२४८॥
ENMSS@5249@1अाजवं ितपव पुेषु सततं वभाे ।
ENMSS@5249@2इह कित परां ाय ेय वगमवायस ॥ ५२४९॥
ENMSS@5250@1अाजववं चतथ च पमं धममेव ह ।
ENMSS@5250@2मधुरवं ततः ाें षमेव वरानने ॥ ५२५०॥
ENMSS@5251@1अाजवममलकराणां वनयाे वररमुकुटानाम् ।
ENMSS@5251@2ूतं दुयसनानां ीजतता मतटपशाचानाम् ॥ ५२५१॥
ENMSS@5252@1अाजवेन धृता दा या नाे दैवं परं ित ।
ENMSS@5252@2अयतमानुषीयायः पीडायतमाेचनम् ॥ ५२५२॥
ENMSS@5253@1अाजवेन नरं युम् अाजवात् सपपम् ।
ENMSS@5253@2अशमतं मयताे धषयत कुबुयः ॥ ५२५३॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 438 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@5254@1अाताणपरायणेन करणा दाहादमूलेित यद् वां चधरेण
नमुखताे
हाकारराेरकृतम् ।
ENMSS@5254@2यः ते करताडनविनरभूत् कणे सरयायहाे हा कृणेित
यदयं स भगवान् पायादपायागत् ॥ ५२५४॥
ENMSS@5255@1अातदःुयपराणदगुताद यथामम् ।
ENMSS@5255@2पामादयालूनाम् अलाभे गुणवािनित ॥ ५२५५॥
ENMSS@5256@1अाततवरा वभदनभलघुराैाः ।
ENMSS@5256@2िनाः शभात शदाः मुदतपरपूणढशाताः ॥ ५२५६॥
ENMSS@5257@1अातय मे णमताे जगदतरान् पयन् न पयस वभाे न
णाेष
वन् ।
ENMSS@5257@2ददैुवकुजनुषा ननु सांतं मे पीततदयकणावणालयाेऽप
॥ ५२५७॥
ENMSS@5258@1अाता देवान् नमयत तपः कुवत राेगणः ।
ENMSS@5258@2िनधना दानमछत वृा नार पितता ॥ ५२५८॥
ENMSS@5259@1अातानामाितसंबधं ीितवामकारणम् ।
ENMSS@5259@2केन रमदं सृं ममयरयम् ॥ ५२५९॥
ENMSS@5260@1अातानामह जतूनाम् अाितछेदं कराेित यः ।
ENMSS@5260@2शचगदाहीनाे भुजः परमेरः ॥ ५२६०॥
ENMSS@5261@1अाताते मुदते ा ाेषते मलना कृशा ।
ENMSS@5261@2मृते येत या पयाै सा ी ेया पितता ॥ ५२६१॥
ENMSS@5262@1अातेषु दयते दानं शूयलय पूजनम् ।
ENMSS@5262@2अनाथेतसंकारम् अमेधफलं लभेत् ॥ ५२६२॥
ENMSS@5263@1अातेषु वेषु दयावत य या वपमुपैित दानम् ।
ENMSS@5263@2अनतपारं समुपैित राजन् ययते त लभेद् जेयः ॥ ५२६३॥
ENMSS@5264@1अाताे मसशाे नायवाे नायः कृपापरः ।
ENMSS@5264@2तय एवावयाेयाेगः कथं नाथ न पास माम् ॥ ५२६४॥
ENMSS@5265@1अाताे वा यद वा तः परेषां शरणागतः ।
ENMSS@5265@2अरः ाणान् परयय रतयः कृताना ॥ ५२६५॥
ENMSS@5266@1अाककसमुखः पुरतेद् यते भवित तभदः ा ।
ENMSS@5266@2चम शकमथवाथ वशकं बदेष मरणं वदधाित ॥ ५२६६॥
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ENMSS@5267@1अामप तनजघनान्- िनरय सतनु वयैतदुुम् ।
ENMSS@5267@2खथमवाुमव वां तपनांशूनंशकं पबित ॥ ५२६७॥
ENMSS@5268@1अाा कठे मुखाजमवनमययबका जानुलबां थाने
कृवेदलेुखां िनबडयित जटाः पगेेण नद ।
ENMSS@5268@2कालः कृं िनबायुपनयित करे कालरािः कपालं
शंभाेनृयावतारे परषदित पृथयापृता वः पुनात ॥ ५२६८॥
ENMSS@5269@1अाालकमयाश् चरणं मुखमातेन वीजयतम् ।
ENMSS@5269@2ितपः थमतरः संित सेवावकाशाे मे ॥ ५२६९॥
ENMSS@5270@1अायकमण रयते भूितकमाण कुवते ।
ENMSS@5270@2हतं च नायसूयत पडता भरतषभ ॥ ५२७०॥
ENMSS@5271@1अायजनिनदतानां पापैकरसकाशनारणाम् ।
ENMSS@5271@2एतावानेव गुणाे यदभीसमागमाे िनरावरणः ॥ ५२७१॥
ENMSS@5272@1अायजुमदं वृम् इित वाय शातम् ।
ENMSS@5272@2सतः पराथ कुवाणा नावेते ितयाम् ॥ ५२७२॥
ENMSS@5273@1अायता पुषानं शाैय कणवेदता ।
ENMSS@5273@2थाैललयं च सततम् उदासीनगुणाेदयः ॥ ५२७३॥
ENMSS@5274@1अायवं च चतथ च पमं धममेव ह ।
ENMSS@5274@2षं सतीवं ढता समं साहसाेऽमम् ॥ ५२७४॥
ENMSS@5275@1अायदेशकुलपबलायुर्- बुबधुरमवाय नरवम् ।
ENMSS@5275@2धमकम न कराेित जडाे यः पाेतमुझित पयाेधगतः सः ॥
५२७५॥
ENMSS@5276@1अायपु पता माता ाता पुतथा षा ।
ENMSS@5276@2वािन पुयािन भुानाः वं वं भायमुपासते ॥ ५२७६॥
ENMSS@5276@3भतभायं त भायैका ााेित पुषषभ ॥ ५२७६॥
ENMSS@5277@1अायान महातं वदधता वयािनलैः पारणां कृवा सामकार
केन मुरलाकूले कठाेरं तपः ।
ENMSS@5277@2येनाया रितखेदमेदरुमृदुासाधवासपृशः पीयतेऽधरसीधवाे
वहसतयाेाेपदंशं रहः ॥ ५२७७॥
ENMSS@5278@1अाया मुखे त चपला तथाप चया न मे यतः सा त ।
ENMSS@5278@2दा गृहकृयेषु त- था दःुखे भवित दःुखाता ॥ ५२७८॥
ENMSS@5279@1अाये कमण युानः पापे वा पुनररः ।
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ENMSS@5279@2याय भूतािन चरते न चायमित लयते ॥ ५२७९॥
ENMSS@5280@1अायेण सकरं ायायकम धनंजय ।
ENMSS@5280@2अनायकम वायेण सदुकरतरं भुव ॥ ५२८०॥
ENMSS@5281@1अालय दतमुकुलान् अिनमहासैर् अयवणरमणीयवचः वृीन्
।
ENMSS@5281@2अायणयनतनयान् वहताे धयातदरजसा मलनीभवत
॥ ५२८१॥
ENMSS@5282@1अा लानाथनारतनतरलपयाेवीचमुात् समुाद् अा
वगातरावलवरलशलादुतरादुराेः ।
ENMSS@5282@2अा ाैलासरीसरतगितवदाे मभावृगााद् अा च
ाचेतसाधेभवत मम पुरः काेऽप यत वीरः ॥ ५२८२॥
ENMSS@5283@1अालपित पकवधूरव पयित हरणीव चलित हंसीव ।
ENMSS@5283@2फुरित तडितकेव वदते तहनांशलेखेव ॥ ५२८३॥
ENMSS@5284@1अालप यथा यथेछस युं तव कतव कमपवारयस ।
ENMSS@5284@2ीजाितलाछनमसाै जीवतरा सखी सभग ॥ ५२८४॥
ENMSS@5285@1अालबहेमरशनाह् तनसहाराः कदपदपशथलकृतगायः
।
ENMSS@5285@2मासे मधाै मधुरकाेकलभृनादैर् नायाे हरत दयं सभं
नराणाम् ॥ ५२८५॥
ENMSS@5286@1अालबे जगदालबे हेरबचरणाबुजे ।
ENMSS@5286@2शयत यजः पशात् सः यूहवाधयः ॥ ५२८६॥
ENMSS@5287@1अालयाणवाटकापरसरे वेछानतां शाखकां
केयूरभवदपशेषवलया बाला समतं दनम् ।
ENMSS@5287@2सा दैवाेपतय मूढमनसाे भावधेर मे पथानं ववृताुणा
वदनकेनालाे कं वयित ॥ ५२८७॥
ENMSS@5288@1अालयाणवापकापरसरे चूतमे मरं
सपसापरागलपटरणृानाशाेभनीम् ।
ENMSS@5288@2मये वां तनुमुरयशकलेनाछा बाला फुरत्-
कठवानिनराेधकपतकुचासाेमा राेदित ॥ ५२८८॥
ENMSS@5289@1अालवाले थतं ताेयं शाेषं न भजते यदा ।
ENMSS@5289@2अजीण तद् वजानीयान् न देयं ताशे जलम् ॥ ५२८९॥
ENMSS@5290@1अालयं कु पापकमण भव ूरः ुधताडने नैुय भज
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लाेभमाेहवषये िनां समाधाै हरेः ।
ENMSS@5290@2जाडं गछ परापवादकथने ाेहं वधेह रे दाेषा एव
गुणवमेवमखला यायत चेततव ॥ ५२९०॥
ENMSS@5291@1अालयं थमं पाद् याधपीडा जायते ।
ENMSS@5291@2मादः संशयथाने चयेहानवथितः ॥ ५२९१॥
ENMSS@5292@1अालयं मदमाेहाै च चापलं गाेरेव च ।
ENMSS@5292@2तधता चाभमािनवं तथायागवमेव च ।
ENMSS@5292@3एते वै स दाेषात सदा वाथनां मताः ॥ ५२९२॥
ENMSS@5293@1अालयं यद न भवेगयनथः काे न याद् बधनकाे बुताे
वा ।
ENMSS@5293@2अालयादयमविनः ससागराता संपूणा नरपशभ िनधनै
॥ ५२९३॥
ENMSS@5294@1अालयं ीसेवा सराेगता जभूमवासयम् ।
ENMSS@5294@2संताेषाे भीवं षड् याघाता महवय ॥ ५२९४॥
ENMSS@5295@1अालयं थरतामुपैित भजते चापयमुाेगतां मूकवं मतभाषतां
वतनुते माैयं भवेदाजवम् ।
ENMSS@5295@2पाापावचारभाववरहाे यछयुदारातां मातल  तव
सादवशताे दाेषा अप युगुणाः ॥ ५२९५॥
ENMSS@5296@1अालयं हरित ां धनमायुयशाे बलम् ।
ENMSS@5296@2याते तदालयं सवदाेषाकरत सः ॥ ५२९६॥
ENMSS@5297@1अालयं ह मनुयाणां शररथाे महान् रपुः ।
ENMSS@5297@2नायुमसमाे बधुः कृवा यं नावसीदित ॥ ५२९७॥
ENMSS@5298@1अालयमप पारं ितप वजृते ।
ENMSS@5298@2हतभागं याेऽप ितहयत एव हा ॥ ५२९८॥
ENMSS@5299@1अालयात् ससहायाेऽप न गछयुदयं जनः ।
ENMSS@5299@2हतााफालताे भूमाै ताेया इव कदकुः ॥ ५२९९॥
ENMSS@5300@1अालयेन हता वा परहतगताः यः ।
ENMSS@5300@2अपबीजं हतं ें हतं सैयमनायकम् ॥ ५३००॥
ENMSS@5301@1अालानं जयकुरय षदां सेतवपारधेः पूवाः
करवालचडमहसाे ललाेपधानं यः ।
ENMSS@5301@2संामामृतसागरमथनडावधाै मदराे राजन् राजित
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वीरवैरविनतावैधयदते भुजः ॥ ५३०१॥
ENMSS@5302@1अालानवषेवैता दतभवृपयः ।
ENMSS@5302@2फुरत् कटकटारावं पायते कृतचकृतैः ॥ ५३०२॥
ENMSS@5303@1अालानमुूय सखाभधानं तायनागे गमनाेतेऽन् ।
ENMSS@5303@2पलायते कामगणेऽनानां वमदभीयेव कुचाः पतत ॥ ५३०३॥
ENMSS@5304@1अालाने गृते हती वाजी वगास गृते ।
ENMSS@5304@2दये गृते नार यददं नात गयताम् ॥ ५३०४॥
ENMSS@5305@1अालापं कलकठका न कुते करा न धीरविनं याहारं
कलयत
काेमलगरः कूजत नाे बहणः ।
ENMSS@5305@2नीराडबरदुदनाबरतले दरेू रेफविनः काकाः केवलमेव
केृ तरवैः कुवत कणवरम् ॥ ५३०५॥
ENMSS@5306@1अालापः तकाैमुदसहचराे ः हषाेला
ूनृयावरदता चरणयाेयासः समे भु रः ।
ENMSS@5306@2वेशेषु णकपृहा मदवधेबधाे न वादायस् तया
नैकवकारभूमधुमदायाे मदः फूजित ॥ ५३०६॥
ENMSS@5307@1अालापमालिनकरय िनशय भीता मुधा वलाे वदनं मुकुरं
जहाित ।
ENMSS@5307@2मदं न िनसित मथवेदनाता करेदु मात भयात् कमु
म
भूप ॥ ५३०७॥
ENMSS@5308@1अालापययकायाण कंचदायाित वा वयम् ।
ENMSS@5308@2या न याित शयनं सायनुपसपृहा ॥ ५३०८॥
ENMSS@5309@1अालापाद् गासंपशात् संसगात् सहभाेजनात् ।
ENMSS@5309@2अासनाच् शयनाद् यानात् पापं संमते नृणाम् ॥ ५३०९॥
ENMSS@5310@1अालापान् ूवलासाे वरलयित लसावियातं नीवथं
था
तनयित मनायिनाे िनतबः ।
ENMSS@5310@2उपुयपामूछकुचशखरमुराे नूनमतःरेण पृा
काेदडकाेटा हरणशशशाे यतेयाैवनीः ॥ ५३१०॥
ENMSS@5311@1अालापैमधुरै कादपरानालाेकतैः सतैर् अयान्
वमकपनाभरतरानै रनाेलैः ।
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ENMSS@5311@2अाचारैतरैः परानभनवैरयान् वः कपनैर् इथं कान
रयत सशाे मये मनवयथा ॥ ५३११॥
ENMSS@5312@1अाल कपालिन जटले पयावयाहैतवालमित ।
ENMSS@5312@2हरगतमित दःुसहमप मुरप मुखरागादयित गाैर ॥ ५३१२॥
ENMSS@5313@1अाल कपय पुरः करदपं चमडलमित थतेन ।
ENMSS@5313@2नवनेन पहतं मम चर् मु पादरुतमाेगुलकेन ॥ ५३१३॥
ENMSS@5314@1अालययमयं रमयित वचसा ललया वीतेऽयं राेदययय
हेताेः कलयित शपथैरयमयं वृणाेित ।
ENMSS@5314@2शेते चायेन साध शमनमुपगता चतयययमयं ीमाया
दुरा जगदहतकर केन केन सृा ॥ ५३१४॥
ENMSS@5315@1अालदाय गाेपीं तां सहररंसयाधाय ।
ENMSS@5315@2ुवेित िननाेयहम् अषु दवुारताम् अनय ॥ ५३१५॥
ENMSS@5316@1अालनाधरसधारसपानवाे- िनपीडनादवधरत वदरूतते
।
ENMSS@5316@2यवं वलाेकयस चलपातैर् एतावतैव हरणा वयं
कृताथाः ॥ ५३१६॥
ENMSS@5317@1अालते मलयजतनावजते वनातान् अापृछते चरपरचतान्
मालयान् िनझराैघान् ।
ENMSS@5317@2अ थवा वडमहलायतरे ः भाते थाताराे मलयमतः
कुवते संिनधानम् ॥ ५३१७॥
ENMSS@5318@1अालताे वसधां िनजखरदलतामवानुनेतममी ।
ENMSS@5318@2वदनवगतचरणा इव संलयते जवादाः ॥ ५३१८॥
ENMSS@5319@1अालितसाैरभानवयवान् बबाधरं पाटलं चुबाकलयन्
पयाेधरतटं वन् तं हांसकम् ।
ENMSS@5319@2पयन् वािनशमायतां शमुपकुववरसं बालायां
सकलतसंगमसखं धयः परं मयते ॥ ५३१९॥
ENMSS@5320@1अालन् भृशमकािन सशामायािन चुबं नयन्
वाेजाेिनतबकठनखरीचभावं नयन् ।
ENMSS@5320@2बबाेामृतमापबछथलयन् नीवीं करडना-
से नाितसहासकेलपरमः वैरं वचड ना ॥ ५३२०॥
ENMSS@5321@1अालययनुनययवचुबयया- --- लाेकययनुमृजयवगूहते च
।
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ENMSS@5321@2पा वलाेकयित मथभावभा शूयातरा रित केलकृतं
समतम् ॥ ५३२१॥
ENMSS@5322@1अालसे चालतां लवम् अाचुबसे चाबुजनीं मेण ।
ENMSS@5322@2तां चूतवं मधुप कामं संताडययेव पदैः कमेतत् ॥ ५३२२॥
ENMSS@5323@1अालतत भवान् सांपराये जयया ।
ENMSS@5323@2अाशीःपरंपरां वां कणे कृवा कृपां कु ॥ ५३२३॥
ENMSS@5324@1अालताः परैयात खलत समे पथ ।
ENMSS@5324@2अयािन च भाषते धिननाे मपा इव ॥ ५३२४॥
ENMSS@5325@1अाल पूवामनुगृ यायां साैयां समालाे सहभानुः ।
ENMSS@5325@2सयाताेऽयाप िनपातमधाै तद् वाणीसफलं चकात ॥
५३२५॥
ENMSS@5326@1अाल मधुरंकृितम् अलसाेषदणां रहः काताम् ।
ENMSS@5326@2यद् बाेधयत सां जिन यूनां तदेव फलम् ॥ ५३२६॥
ENMSS@5327@1अाल मदरे रये सदानदवधायिन ।
ENMSS@5327@2काता कातं कुराी कुकुपयाेधरा ॥ ५३२७॥
ENMSS@5328@1अाल पालललताै तव भातः कणकारसखकण कपाेलाै ।
ENMSS@5328@2पजेन रितपबाणयाेर् दपणावव सवणिनमताै ॥ ५३२८॥
ENMSS@5329@1अाल बालशतया बलरै दयतां बलभुजे न कदाप ।
ENMSS@5329@2केवलं ह कलकठशशूनाम् एष एव कुशलेषु िनदानम् ॥
५३२९॥
ENMSS@5330@1अालदयाैषधी ाेा सूकटकसंवृता ।
ENMSS@5330@2वमुयते वषैः ाणी पीवा ताेयेन तटाम् ॥ ५३३०॥
ENMSS@5331@1अालचालतपनीदलचलसवामकृत् अ-
वाालनममरकृतनवााेजालशया चरात् ।
ENMSS@5331@2चैतयं कथमयुपेय शनकैीय नेालं बाला केवलमेव
शूयदया शूयं जगत् पयित ॥ ५३३१॥
ENMSS@5332@1अालभः शपथैरनेककपटैः कुाेदरं नीतया शूयं त
िनरय वभतया न थतं न थतम् ।
ENMSS@5332@2यताः कंत नवाेढनीरजशा कुाेपकठे षा
ताभृकदबडबरचमकारपृशाे यः ॥ ५३३२॥
ENMSS@5333@1अालभः सह भाषतं कमप ताप संवीतं पेषुः
कुसमैरपूज कथमयाधाय चे मनाक् ।
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ENMSS@5333@2तेनाप य चेत् तथा मय कृपाकापयमालबसे ाणेश बलं
तद िनखलं ताितकूयं वधेः ॥ ५३३३॥
ENMSS@5334@1अालषु केलरभसेन बाला मुममालापमुपालपती ।
ENMSS@5334@2अारादपुाकय गरं मदयां साैदामनीयां सषमामयासीत् ॥
५३३४॥
ENMSS@5335@1अालेयं गगने लखाम बसनीसूैवयायबरं वालाेकतमानयाम
कनकं ाम वं हमैः ।
ENMSS@5335@2इयाुमप फुटं जडमितजानाित सयं नृपाे यतापया
न व स गताैढः परं वते ॥ ५३३५॥
ENMSS@5336@1अालेयं िनजमुलेख वजने साेेखया रेखया संकपानकराेद्
वकपबलाकपाननपानप ।
ENMSS@5336@2अाीदपरजापितमतं चे च तीं तं वमाणवधाै
कय वदधे बावधानाे वधः ॥ ५३३६॥
ENMSS@5337@1अालाेक एव वमुखी चदप दवसे न दणा भवस ।
ENMSS@5337@2छायेव तदप तापं वमेव मे हरस मानवित ॥ ५३३७॥
ENMSS@5338@1अालाेकतनारकृतसभयमहानादधावनाैघ-
याारदेशचुरकलकलाकणनतधचः ।
ENMSS@5338@2कां दडं गृहाणेयितमुखरमुखैताडताे लाेघातैर् भीतः
सपाे गृहयानधगतववरः काेणतः काेणमेित ॥ ५३३८॥
ENMSS@5339@1अालाेकदानाान् भायुाे भवेन् नरः ।
ENMSS@5339@2तान् दवा नाेपहंसेत न हरेन् नाेपनाशयेत् ॥ ५३३९॥
ENMSS@5340@1दपहता भवेदधतमाेगितरसभः ।
ENMSS@5340@2दपदः वगलाेके दपमाल वराजते ॥ ५३४०॥
ENMSS@5341@1अालाेकमाग सहसा जया कयाचदेुनवातमायः ।
ENMSS@5341@2बुं न संभावत एव तावत् करेण ाेऽप च केशपाशः ॥
५३४१॥
ENMSS@5342@1अालाेकयित पथानं दायतीयागतः कल ।
ENMSS@5342@2रचययादराद् वेणीं यद नायैवशीकृता ॥ ५३४२॥
ENMSS@5343@1अालाेकयित पयाेधरम् उपमदरमभनवाबुभरनीलम् ।
ENMSS@5343@2दयतारचतचतानल- धूमाेमशया पथकः ॥ ५३४३॥
ENMSS@5344@1अालाेकयेद् बुगुणाेपपैश् चरै दतूै परचारम् ।
ENMSS@5344@2एतैवयुाे भवित तीाे जनैरनेै समानधमा ॥ ५३४४॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 446 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@5345@1अलाेकवतः सयेव भूयांसाे भाकरादयः ।
ENMSS@5345@2कलावानेव त ावावकमण कमठः ॥ ५३४५॥
ENMSS@5346@1अालाेकवशाला मे सहसा ितमरवेशवछा ।
ENMSS@5346@2उीलताप र् िनमीलतेवाधकारेण ॥ ५३४६॥
ENMSS@5347@1अा लाेकातात् ितहततमाेवृरासां जानां तयाेाेगतव
दनकृताधकाराे मताे नः ।
ENMSS@5347@2ितयेष णमधपितयाेितषां याेममये षे भागे वमप
दवसयानछदवती ॥ ५३४७॥
ENMSS@5348@1अालाेकावध यशेन सगितं वदत भूतायसाै ेहवशेन
सा वतनुते वंशे भुजमम् ।
ENMSS@5348@2दा भाेगषु केषुचद् वषमतां ं िनहतं णात् तानयाश
वनाशयेत् णचः काचत् णफूजथुः ॥ ५३४८॥
ENMSS@5349@1अालाेकतं गृहशखडभकलापैर् हंसैययासभरपाकृतमुनकैः
।
ENMSS@5349@2अाकालकं सपद दुदनमतरम् उकठतय दयं च समं
ण ॥ ५३४९॥
ENMSS@5350@1अालाेकैरितपाटलैरचरमां वतारयदशं
नुितमापरचरादाश सूयाेदयम् ।
ENMSS@5350@2पुीभूय भयादवाधतमसं मये रेफछलान्
मीलीलसराेहाेदरकुटकाेणातरे लयते ॥ ५३५०॥
ENMSS@5351@1अालाे काेमलकपाेलतलाभष- यानुरागसभगामभराममूितम्
।
ENMSS@5351@2पयैष बायमितवृय ववतमानः ारसीमिन तरतमातनाेित
॥ ५३५१॥
ENMSS@5352@1अालाे चमसमयुदतं समताद् उेदूमवचलकलशाबुराशेः
।
ENMSS@5352@2वववसारपरमाणुपरंपरैव याेाना जगददं धवलकराेित
॥ ५३५२॥
ENMSS@5353@1अालाे चकुरिनकरं सततं समनाेऽधवासयाेयं ते ।
ENMSS@5353@2कामाे िनजं िनषं परवृयामृशित साशः ॥ ५३५३॥
ENMSS@5354@1अालाे पाणी सवमृय नेे तपात् समुथाय वधाय भूषाम्
।
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ENMSS@5354@2अाचुय कातं परधाय वासाे याती सला दयं दनुाेित ॥
५३५४॥
ENMSS@5355@1अालाे यतममंशके वनीवाै यथे नमतमुखेदु मानवया
।
ENMSS@5355@2तूनं पदमवलाेकयांबभूवे मानय तमपयानमाथतय ॥ ५३५५॥
ENMSS@5356@1अालाे सदर मुखं तव मदहासं नददमरवदधया
मलदाः ।
ENMSS@5356@2कं चासता मृगलाछनसंमेण चूपुटं चटलयत
चरं चकाेराः ॥ ५३५६॥
ENMSS@5357@1अालाेचनं च वचनं च िनगूहनं च यासां रमृतवत् सरसं
कृशवम् ।
ENMSS@5357@2तासां कम पशतापुरषपां गां रन् मृगशां न
िनराकुलाेऽस ॥ ५३५७॥
ENMSS@5358@1अालाेय वां वयमतराा ः परानदमव वः ।
ENMSS@5358@2ायेण भावीिन भवत वतूय् अालाेयमानािन मनाेहराण ॥
५३५८॥
ENMSS@5359@1अालाेड  सवशााण पुराणायुमाेमाः ।
ENMSS@5359@2वचय सवभूतेषु दयां कुवत साधवः ॥ ५३५९॥
ENMSS@5360@1अालाेड  सवशााण वचायैवं पुनः पुनः ।
ENMSS@5360@2इदमेकं सिनपं येयाे नारायणः सदा ॥ ५३६०॥
ENMSS@5361@1अालाेलामलकावलं वल लतां बलकुडलं
कंचृवशेषकं तनुतरैः वेदासां जालकैः ।
ENMSS@5361@2तया यत् सरताततातनयनं वं रितययये तत् वां पात
चराय कं हरहरादभदेवतैः ॥ ५३६१॥
ENMSS@5362@1अालाेलैपगयते मधुकरैः केशेषु मायहः कातः काप कपाेलयाेः
थयते ताबूलमतगतम् ।
ENMSS@5362@2अानामनुलेपनं परमलैरालेपनया वेषः काेऽप
सराेजसदरशः सूते सखं चषाेः ॥ ५३६२॥
ENMSS@5363@1अालाेहतमाकलयन् कदलमुकपतं मधुकरेण ।
ENMSS@5363@2संरित पथषु पथकाे दयताु लतजनाललतम् ॥ ५३६३॥
ENMSS@5364@1अावेदु तदमेव सृजतः ुः समवषां काेषः
शाेषमगादगाधजगतीशपेऽप नापायतः ।
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ENMSS@5364@2िनःशेषुितमडलययवशादषभैत् अनू- शेषः केशमयः
कमधतमसताेमैरभूमतः ॥ ५३६४॥
ENMSS@5365@1अावसरमहभीितर् न याद् अय भावेण ।
ENMSS@5365@2शकनासां च पबेद् याे जलपां तय भीनात ॥ ५३६५॥
ENMSS@5366@1अावयाेयाेधमुयायां मदथः सायतामित ।
ENMSS@5366@2यन् पणः यते स संधः पुषातरः ॥ ५३६६॥
ENMSS@5367@1अावजत इव वनयाद् ईषधुरताननसराेजः ।
ENMSS@5367@2अापतकरयुगलः कलयित विमीताे नृपतेः ॥ ५३६७॥
ENMSS@5368@1अावजता कंचद् इव तनायां वासाे वसाना तणाक रागम् ।
ENMSS@5368@2पयापुपतबकावना संचारणी पवनी लतेव ॥ ५३६८॥
ENMSS@5369@1अावजतालकाल ासाेकपतनापतैकभुजम् ।
ENMSS@5369@2शयनं रितववशतनाेः राम शथलांशकं तयाः ॥ ५३६९॥
ENMSS@5370@1अावतः ककुदे यय ककुद स उदातः ।
ENMSS@5370@2मुकेणैकेन युत हयवेकाडसंतः ॥ ५३७०॥
ENMSS@5371@1अावतः संशयानाम् अवनयभवनं पनं साहसानां दाेषाणां
संिनधानं कपटशतमयं ेमययानाम् ।
ENMSS@5371@2वगारय वं नरकपुरमुखं सवमायाकरडं ीयं
केन सृं वषममृतमयं ाणलाेकय पाशः ॥ ५३७१॥
ENMSS@5372@1अावत इव ताेयय ानावताे यदाकुलः ।
ENMSS@5372@2चमास कृतावतम् उपसगः स उयते ॥ ५३७२॥
ENMSS@5373@1अावत एव नाभते नेे नीलसराेहे ।
ENMSS@5373@2तरा वलयतेन वं लावयाबुवापका ॥ ५३७३॥
ENMSS@5374@1अावतशाेभा नतनाभकातेर् भाे वां चराः तनानाम् ।
ENMSS@5374@2जातािन पावयवाेपमानाय् अदरूवतीिन वलासनीनाम् ॥ ५३७४॥
ENMSS@5375@1अावितनः शभफलदशयुाः संपदेवमणयाे भृतरभागाः
।
ENMSS@5375@2अाः यधुवसमतीमितराेचमानास् तूण पयाेधय इवाेमभरापततः
॥ ५३७५॥
ENMSS@5376@1अावतैरातपण- शाेभां डडरपाडरैदधती ।
ENMSS@5376@2गायित मुखरतसलला यसंगममलं सरसा ॥ ५३७६॥
ENMSS@5377@1अावय कठं सचयेन सयग् अाब वाेहकुयुमम् ।
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ENMSS@5377@2कासाै करालबततैलपाा मदं समासीदित सदरं ताम् ॥
५३७७॥
ENMSS@5378@1अावय याे मुमं धारये यतः ।
ENMSS@5378@2अयधृताे मः चलवद् दहेत् ॥ ५३७८॥
ENMSS@5379@1अावाचां यतायाः कवपदवषयेवाचचे समयाे मुााभन
काेऽप रपदमवनाै संततः सयमेतत् ।
ENMSS@5379@2मयैतद् भाेः कथं रे ननु शतमकृथाः कुतलेय तत्
कायताेाण धक् वां जडमय न मनाेरेव मूितभेदः ॥ ५३७९॥
ENMSS@5380@1अावाित फुटतयुसरभनीहारवारछलात् वछदं कमलाकरेषु
वकरन् छविछटाः ।
ENMSS@5380@2ातः कुदसमृदशनरसीितकषाेसन्
मालाकारवधूकपाेलपुलकथैयमाे मातः ॥ ५३८०॥
ENMSS@5381@1अावासः कलकतय दयताः पाे वलासालसाः कणे काेकलकामनीकलरवः
ेराे लतामडपः ।
ENMSS@5381@2गाेी सकवभः समं कितपयैमुधाः सतांशाेः कराः केषांचत्
सखयत चा दयं चैे वचाः जः ॥ ५३८१॥
ENMSS@5382@1अावासः यतां गाे पापवारण वारण ।
ENMSS@5382@2तनमये तया वा मनाेहारण हारण ॥ ५३८२॥
ENMSS@5383@1अावासेऽन् वदधाः चदप न वभाे नाप िनाेपभाेग-
याेयवं
तराथा वलयमुपगता संमुखे वुदेषा ।
ENMSS@5383@2ाेंायं पयाेभृत् तदित यद चनैशवासेतदावेय् उः
पाथः सदया हतमदनभयत मुधाेऽितमुधः ॥ ५३८३॥
ENMSS@5384@1अावासाेसकपणः कलतं ामत वृालयान्
काताभाववयाेगभीरधकं दययं कातरः ।
ENMSS@5384@2चााे मधुपाः सराेजगहनं धावयुलूकाे मुदं धे चाणतांगताे
रवरसावताचलं चुबित ॥ ५३८४॥
ENMSS@5385@1अावासाे वपनायते यसखीमालाप जालायते तापाेऽप सतेन
दावदहनवालाकलापायते ।
ENMSS@5385@2साप वरहेण हत हरणीपायते हा कथं कदपाेऽप यमायते
वरचयञ् शादूलवडतम् ॥ ५३८५॥
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ENMSS@5386@1अा वयादा हमावरचतवजयतीथयाासाद् उवेषु
हता
नृपितषु वनमकधरेषु सः ।
ENMSS@5386@2अायावत यथाथ पुनरप कृतवान् ेछवछेदनाभर् देवः
शाकंभराे जगित वजयते बीसलः ाेणपालः ॥ ५३८६॥
ENMSS@5387@1अावभवित नारणां वयः पयतशैशवम् ।
ENMSS@5387@2सहैव ववधैः पुंसाम् अजाेादवमैः ॥ ५३८७॥
ENMSS@5388@1अावभवती थमं यायाः साेासमतःकरणं कराेित ।
ENMSS@5388@2संतापदधय शखडयूनाे वृेः पुरतादचरभेव ॥ ५३८८॥
ENMSS@5389@1अावभावदने न येन गणताे हेततनीयानप ीयेताप न
चापराधवधना
नया न याे वधते ।
ENMSS@5389@2पीयूषितवेदनजगतीदःुखहः सांतं ेणतय गुराेः
कथं नु करवै वातालाघवम् ॥ ५३८९॥
ENMSS@5390@1अावभूतं चतधा यः कपभः परवारतः ।
ENMSS@5390@2हतवान् रासानीकं रामं दाशरथं भजे ॥ ५३९०॥
ENMSS@5391@1अावभूतयाेितषां ाणानां ये याहारातेषु मा संशयाे भूत् ।
ENMSS@5391@2भा ेषां वाच लीिनषा नैते वाचं वुताथा वदत
॥ ५३९१॥
ENMSS@5392@1अावभूतवपाडरछव मुखं ामा कपाेलथल सयापारपरथे
च नयनेऽनुसाहमुधं वपुः ।
ENMSS@5392@2यामीभूतमुखं पयाेधरयुगं मयः वभावाे ताे जातायैव
मनाेहराकृितरहाे गभाेदये सवः ॥ ५३९२॥
ENMSS@5393@1अावभूतानुरागाः णमुदयगरेहानय भानाेः पणछायैः
पुरतादपुवनतरवाे दरूमाेव गवा ।
ENMSS@5393@2एते तन् िनवृाः पुनरपरगरातपयतबबे ायाे भृयायजत
चलतवभवं वामनं सेवमानाः ॥ ५३९३॥
ENMSS@5394@1अावभूते शशिन तमसा मुयमानेव रािर् नैशयाचतभुज इव
छभूयधूमा ।
ENMSS@5394@2माेहेनातवरतनुरयं लयते मुकपा गा राेधःपतनकलषा
गृतीव सादम् ॥ ५३९४॥
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ENMSS@5395@1अावभूताे जगित सषमापताे भाैितकेऽन् ानाासाै लसित
भगवान्
वपे मानसीये ।
ENMSS@5395@2ाणानां वा वलित भुवने फुटः शमूया ेमारा
कटततनुभासते चैयलाेके ॥ ५३९५॥
ENMSS@5396@1अावलपयाेधरां लवलदलपाडराननछायम् ।
ENMSS@5396@2तािन दनािन वपुरभूत् केवलमलसेणं तयाः ॥ ५३९६॥
ENMSS@5397@1अा ववाहसमयाद् गृहे वने शैशवे तदनु याैवने पुनः ।
ENMSS@5397@2वापहेतरनुपाताेऽयया रामबापधानमेष ते ॥ ५३९७॥
ENMSS@5398@1अावशटजाणं मृगैर् मूलसेकसरसै वृकैः ।
ENMSS@5398@2अामाः वशदधेनवाे बित यमुदरतायः ॥ ५३९८॥
ENMSS@5399@1अावकराेित न ेहं रागं बाित नाे रते ।
ENMSS@5399@2अभयुा त मदेछा सायकामा त कामनी ॥ ५३९९॥
ENMSS@5400@1अावकुवव नवनवेनादरेणानुरागं सवाणं
सचरवरहाेूछतायां नलयाम् ।
ENMSS@5400@2ैलाेाधीकरणितमरेषराेषाणवं याकुवन् वा कमयमुदययबरे
ितमराेचः ॥ ५४००॥
ENMSS@5401@1अावकृतान् परगुणान् कलयत तूणीं दुेतसाे बत वदषूयतं
न रागात् ।
ENMSS@5401@2अाकणयत कल काेकलकूजतािन संधातमेव कल सनलं
कराताः
॥ ५४०१॥
ENMSS@5402@1अाव इव दःुखेन ततेन गरयसा ।
ENMSS@5402@2समवतः कणया परया दनमुरेत् ॥ ५४०२॥
ENMSS@5403@1अावृणाेित यद सा मृगीशी वाले कुचकानाचलम् ।
ENMSS@5403@2भूय एव बहरेित गाैरवाद् उताे न सहते ितरयाम् ॥ ५४०३॥
ENMSS@5404@1अावृवताे लाेचनमागमाजाै रजाेऽधकारय वजृतय ।
ENMSS@5404@2शतापवीरजा बालाणाेऽभूद् धरवाहः ॥ ५४०४॥
ENMSS@5405@1अावृवाना झगित जघनं मकूुलालेन
ेडाकुलतकबरबधनयपाणः ।
ENMSS@5405@2अधाेासफुटनखपदालंकृतायां तनायां ा
धाृितनतमुखी माेहनाते मया सा ॥ ५४०५॥
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ENMSS@5406@1अावृतं ानमेतेन ािननाे िनयवैरणा ।
ENMSS@5406@2कामपेण काैतेय दुपूरेणानलेन च ॥ ५४०६॥
ENMSS@5407@1अावृतायप िनरतरमुैर् याेषतामुरसजतयेन ।
ENMSS@5407@2रागणामत इताे वमृशः पाणभजगृहरे दयािन ॥ ५४०७॥
ENMSS@5408@1अावृय ीमदेनाधान् अयाेयकृतसंवदः ।
ENMSS@5408@2वैरं हसत पाथा बालाेपशाचवत् ॥ ५४०८॥
ENMSS@5409@1अावेदयतमाकं कृतवं भुं ित ।
ENMSS@5409@2पथाः ेयकराे नायः तूणीं ताेषेण वतनात् ॥ ५४०९॥
ENMSS@5410@1अावेतामवदतं कमथायनुं वयमातरजाेपशमाय नालम्
।
ENMSS@5410@2इयुयते कमप त वणे िनधातं मातः सीद मलयवजपाडकये
॥ ५४१०॥
ENMSS@5411@1अावेपते मित सपित माेहमेित कातं वलाेकयित कूजित
दनदनम् ।
ENMSS@5411@2अतं ह भानुमित गछित चवाक हा जीवतेऽप मरणं
यवयाेगः
॥ ५४११॥
ENMSS@5412@1अाश णितं पटातपहताै पादाै कराेयादराद् याजेनागतमावृणाेित
हसतं न पमुते ।
ENMSS@5412@2मयालापवित तीपवचना सया समं भाषते तयातत
िनभरणयता मानाेऽप रयाेदयः ॥ ५४१२॥
ENMSS@5413@1अाशया कृतदासाे यः स दासः सवदेहनाम् ।
ENMSS@5413@2अाशा दासीकृता येन तय दासायते जगत् ॥ ५४१३॥
ENMSS@5415@1अाशां कालवतीं कुयात् कालं वेन याेजयेत् ।
ENMSS@5415@2वं िनमताे ूयान् िनमं चाप हेततः ॥ ५४१५॥
ENMSS@5416@1अाशाः कानपुपकुलकुलछा न काः ातले
साैजयामृतवषभतलकतं सेयैन कं मडलम् ।
ENMSS@5416@2पथानः सचराेपचारचरैयाा न कैः संततैस् तेषाम
वसत िनतगुणाः कालेन ये माेहताः ॥ ५४१६॥
ENMSS@5417@1अाशाः खवय गवयाितमुखरानुादनाे बहणः सवाासय गजतैः
कलगराे हंसान् समुसारय ।
ENMSS@5417@2ागाकदय ममडलमलं स संदषूय ीमद
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नयययं न पवनाे यावद् दशां कामप ॥ ५४१७॥
ENMSS@5418@1अाशाः पूरयित यं वतरित ैलाेतापं हरय् अयाजामृतसेचनं
वदधित ीितं परां तवित ।
ENMSS@5418@2एतेन सभं चरं जलमुचा कालेन दरूकृते पूणे राजिन
जातमुबणतमताेमावशेषं जगत् ॥ ५४१८॥
ENMSS@5419@1अाशाः काशयित यतमराण भा बाेधं शां दशित
भूरगुणेवभीः ।
ENMSS@5419@2खेदाय यय न पराेपकृितवटाटा धीमान् नमयित न कतमनं
शयम् ॥ ५४१९॥
ENMSS@5420@1अाशाः सादयत पुयत वा चकाेरान् कामं तनाेत कुमुदेषु मुदं
सधांशः ।
ENMSS@5420@2एकः स एव परमुकटरादत- पवेशसमदःुखसखः कुरः
॥ ५४२०॥
ENMSS@5421@1अाशाः संतमसाेपलेपमलनाः पीयूषगाैरैः करैर्
अालपयमुतैदवममां कपूरपूरं सृजन् ।
ENMSS@5421@2चशलैककुममयं ाेणीतलं कपयन् पयाेछित
पाकपाडरशरछायाेपमेयछवः ॥ ५४२१॥
ENMSS@5422@1अाशाखिनरगाधेयं दुपूरा केन पूयते ।
ENMSS@5422@2या महरप ैः पूरकैरेव खयते ॥ ५४२२॥
ENMSS@5423@1अाशाखिनरगाधेयम् अधःकृतजगया ।
ENMSS@5423@2उृयाेृय तथान् अहाे सः समीकृता ॥ ५४२३॥
ENMSS@5424@1अाशागतः िताण यन् वमणूपमम् ।
ENMSS@5424@2कय कं कयदायाित वृथा या वषयैषता ॥ ५४२४॥
ENMSS@5425@1अाशागृहीता वकला भवत हतपा यतगुणाभमानाः ।
ENMSS@5425@2ायत मा इव नसंा देहीितवाचतरलवभावाः ॥ ५४२५॥
ENMSS@5426@1अाशातरगमा िनयं धावित याचकः ।
ENMSS@5426@2न चाितः न माे य न गताै नाप मदता ॥ ५४२६॥
ENMSS@5427@1अाशा धृितं हत समृमतकः ाेधः यं हत यशः
कदयता ।
ENMSS@5427@2अपालनं हत पशूं राज् एकः ुाे ाणाे हत रा म्
॥ ५४२७॥
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ENMSS@5428@1अाशा नाम नद मनाेरथजला तृणातराकुला रागाहवती
वतक वहगा
धैयमवंसनी ।
ENMSS@5428@2माेहावतसदुतराितगहना ाेुचतातट तयाः पारगता वशमनसाे
नदत याेगीराः ॥ ५४२८॥
ENMSS@5429@1अाशा नाम मनुयाणां कादायला ।
ENMSS@5429@2यया बाःधावत मुातत कुचत् ॥ ५४२९॥
ENMSS@5430@1अाशा िना िता मम कल महलातास साैयं कदा याद्
या ाया
सा वदयादह कमप तथा मयमा सा पर ।
ENMSS@5430@2अाा सा नाेभयायहह तदप कं सतां याम तयां या
ाैढ ादगे ितदवसमुभे ते कदथीकराेित ॥ ५४३०॥
ENMSS@5431@1अाशापाशिनबाे नृयित कं वा नराे न धिनकपुरः ।
ENMSS@5431@2हतशैलूषय वधेः कु वधेयः सखमुपैित ॥ ५४३१॥
ENMSS@5432@1अाशापाशवमुिनलसखा वायचथितः
ेहेषवषादलाेभवरितः संताेषतृं मनः ।
ENMSS@5432@2चता िनयमिनयतापरचये से ऽप िनःसता
संवसेकववेकपूतमनसामयेष माेमः ॥ ५४३२॥
ENMSS@5433@1अाशापाशशतैबाः कामाेधपरायणाः ।
ENMSS@5433@2ईहते कामभाेगाथम् अयायेनाथसंचयान् ॥ ५४३३॥
ENMSS@5434@1अाशापाशशतैबा वासनाभरवाहनः ।
ENMSS@5434@2कायात् कायमुपायात वृाद् वृमवाडजाः ॥ ५४३४॥
ENMSS@5435@1अाशापाशैः परताा ये भवत नराेऽदताः ।
ENMSS@5435@2ते रााै शेरते नैव तदािवचतया ॥ ५४३५॥
ENMSS@5436@1अाशापशाचका मां मयित परताे दशवप दशास ।
ENMSS@5436@2वीये पशाचवगे सेवायै कं न याेजयस ॥ ५४३६॥
ENMSS@5437@1अाशापशाचकावः पुरताे यय कयचत् ।
ENMSS@5437@2वदते िनदित ताैित राेदित हसयप ॥ ५४३७॥
ENMSS@5438@1अाशा बलवती का नैरायं परमं सखम् ।
ENMSS@5438@2अाशां िनराशां कृवा त सखं वपित पला ॥ ५४३८॥
ENMSS@5439@1अाशा बलवती राजन् वपरता ह ला ।
ENMSS@5439@2यया बाः धावत मुातत पु वत् ॥ ५४३९॥
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ENMSS@5440@1अाशा भकर पुंसाम् अजेयाराितसंिनभा ।
ENMSS@5440@2तादाशां यजेत् ााे यदछेच् शातं सखम् ॥ ५४४०॥
ENMSS@5441@1अाशाभरेण िनखलाशास धावनमथाशातकुगर वा ेशावहं
ववधदेशाटनं वणलेशायनाप ववृते ।
ENMSS@5441@2अाशाितदामवतमाशाव पाणधृतपाशामनेकजगताम्
ईशामुपासतगरशामहादगधीशाचतानलनाम् ॥ ५४४१॥
ENMSS@5442@1अाशाभभूता ये मया महामाेहा महाेताः ।
ENMSS@5442@2अवमानादकं दःुखं न जानत कदायहाे ॥ ५४४२॥
ENMSS@5443@1अाशामुपा चाकृय वयेद् रपुमणम् ।
ENMSS@5443@2असरेयाे ताै दवा शाडामकाै हं सरैः ॥ ५४४३॥
ENMSS@5444@1अाशायाः खल ये दासाते दासाः सवदेहनाम् ।
ENMSS@5444@2अाशा दासीकृता येन तय दासायते जगत् ॥ ५४४४॥
ENMSS@5445@1अाशाया ये दासास् ते दासाः सवलाेकय ।
ENMSS@5445@2अाशा येषां दासी तेषां दासायते लाेकः ॥ ५४४५॥
ENMSS@5446@1अाशायातनया माया ाेधाेऽसूयासतः ृतः ।
ENMSS@5446@2हंसायातनयः पापः कृताे नाहित जाम् ॥ ५४४६॥
ENMSS@5447@1अाशालतावलयतं बमूलमवया ।
ENMSS@5447@2काे ह तापयतं शः मुखेन भवपादपम् ॥ ५४४७॥
ENMSS@5448@1अाशावलबाेपचता न कय तृणालतानथफलं सूते ।
ENMSS@5448@2दने दने लधचवववान् मीनं च मेषं च वृषं च भुे
॥ ५४४८॥
ENMSS@5449@1अाशावुतचेतसाेऽभलषतााभादलाभाे वरस् तयालाभिनराकृता
ह
तनुतामापते ाथना ।
ENMSS@5449@2इावािसमुवत सतरां हषः माथी धृतेः सेताेभ
इवासां ववशतां वेगेन वतायते ॥ ५४४९॥
ENMSS@5450@1अाशासरसीं शाेषय तपसा तयथः पाेषय मनसा ।
ENMSS@5450@2कायेशं शाेधय पषं शथलय परमण कलषम् ॥ ५४५०॥
ENMSS@5451@1अाशासानाे न वै भृयः वामयाशष अानः ।
ENMSS@5451@2न वामी भृयतः वायम् इछन् याे राित चाशषः ॥ ५४५१॥
ENMSS@5452@1अाशास राशीभवदव- भासैव दासीकृतदुधसधुम् ।
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ENMSS@5452@2मदतैिनदतशारदेदुं वदेऽरवदासनसदर वाम् ॥ ५४५२॥
ENMSS@5452A@1अाशायमयत् पुनभूतं ेयांस सवायधजमुषते ।
ENMSS@5452A@2पुं लभवागुणानुपं भवतमीडं भवतः पतेव ॥
ENMSS@5453@1अाशा ह परमं दःुखं िनराशा परमं सखम् ।
ENMSS@5453@2अाशापाशं परयय सखं वपित पला ॥ ५४५३॥
ENMSS@5454@1अाशा ह परमं दःुखं नैरायं परमं सखम् ।
ENMSS@5454@2यथा सछ काताशां सखं सवाप पला ॥ ५४५४॥
ENMSS@5455@1अाशषं च ितलकं च जनया मयते  कवचाधकमयः ।
ENMSS@5455@2येन संयित ह सवभटानां वमैकवचतां (?) ितपेदे ॥
५४५५॥
ENMSS@5456@1अाशीवादमुखा ी ममुखाे ाणः यवाक् ।
ENMSS@5456@2कुशलं पृछितथः यसदानदपरपूणः ॥ ५४५६॥
ENMSS@5457@1अाशीवषमव ुं भुं ाणधनेरम् ।
ENMSS@5457@2येनाेपचरेन् िनयं नाहमीित मानवः ॥ ५४५७॥
ENMSS@5458@1अाशीवषेण रदनछददंशदानम् एतेन ते पुनरनथतया न गयम्
।
ENMSS@5458@2बाधां वधातमधरे ह न तावकने पीयूषसारघटते घटतेऽय
शः ॥ ५४५८॥
ENMSS@5459@1अाश कातमभसारतवया याेषतः पुलककपाेलम् ।
ENMSS@5459@2िनजगाय मुखमदमुखडं खडपितलकाकृित काया ॥ ५४५९॥
ENMSS@5460@1अाश लतवतीकराे नीवमधमुकुलकृता ।
ENMSS@5460@2रवैणकहताधरती- मडलणतचा चुकूजे ॥ ५४६०॥
ENMSS@5461@1अाशैकततमवलय वलबमाना राम जीवमवधिनयताे यद
यात् ।
ENMSS@5461@2नाे चेद् वधः सकललाेकहतैककार यत् कालकूटमसृजत् तददं
कमथम्
॥ ५४६१॥
ENMSS@5462@1अा शैलेाच् शलातःखलतसरधुनीशीकरासारशीत् अाद् अा
तीराैकरागफुरतमणचाे दणयाणवय ।
ENMSS@5462@2अागयागय भीितणतनृपशतैः शदेव यते
चूडारांशगभातव चरणयुगयाुलरभागाः ॥ ५४६२॥
ENMSS@5463@1अाशैव रासी पुंसाम् अाशैव वषमर ।
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ENMSS@5463@2अाशैव जीणमदरा धगाशा सवदाेषभूः ॥ ५४६३॥
ENMSS@5464@1अा शैशवान् ममतया कलतवयासाै अानृयमब तव लधुमना
मृगाः ।
ENMSS@5464@2वाानमेव िनयतं बधा वभय वपादयाेविनदधे नखरापदेशात्
॥ ५४६४॥
ENMSS@5465@1अाय कथयाम कय पुरतः कुवे कमेम  वा काचत्
कानवर
गृहशराेढा समुृते ।
ENMSS@5465@2अयां कं च सखे दधत सषमां नारबबाेपमां ा
पफलािन मेमृदु मनाे माेहं समुपते ॥ ५४६५॥
ENMSS@5466@1अाय पाणपाशय गरतनये तव ।
ENMSS@5466@2जगधनहा शंभुयेन बधं समछित ॥ ५४६६॥
ENMSS@5467@1अाय वडवानलः स भगवानायमाेिनधर् यकमाितशयं
वचय दये कपः समुपते ।
ENMSS@5467@2एकयायघरय पबततृिन जाता जलैर् अययाप महानाे
न वपुष वपाेऽप ताेयययः ॥ ५४६७॥
ENMSS@5468@1अाय समराबरे रपुयशतापाक याेः सवासमयं
सहैव तनुते वखराः कथम् ।
ENMSS@5468@2कं चायत् परलाेकिनभय भवांतन् महयुसवे गृाित
यजतामकपदयाे राां समता भुवः ॥ ५४६८॥
ENMSS@5469@1अायधामभरतीव गुणैः कमेतज् जालं वया वरचतं यदपूवमेव
।
ENMSS@5469@2चेतांस मूितरहतायप चलािन बाित य ितगतं
तदपूवमेव ॥ ५४६९॥
ENMSS@5470@1अायमुपलशाे वदनामलेद-ु सांिनयताे मम मुजदमानमेय
।
ENMSS@5470@2जायेन चमणनेव महीधरय संधायते वमयाे मनसा वकारः
॥ ५४७०॥
ENMSS@5471@1अायमूजतमदं कमु कं मदयश् चमाे यदयमदरुनबरेऽप
।
ENMSS@5471@2ताप काप ननु चपरंपरेयम् उृतं कुवलयतयं
यद ॥ ५४७१॥
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ENMSS@5472@1अायतमताः णं णमथ ीितमीलपुटा
वातादाेलतपजातसमनःपीयूषधारामुचः ।
ENMSS@5472@2एताः कय हरत हत न मनः कंचपामुल- ेमेरणम
मुधमुरचाराेरा (?) यः ॥ ५४७२॥
ENMSS@5473@1अायैकिनधः स दुधजलधमये कमयद् यताे लेभे ज स
लाेकलाेचनसधासारतषारुितः ।
ENMSS@5473@2देवीकेलकचहेण ललते गातराते िनःशं िनरट
शंकरजटाजूटेऽप येन थितः ॥ ५४७३॥
ENMSS@5474@1अा मशानान् िनवतते ातयः सह बाधवैः ।
ENMSS@5474@2वयैकेनैव गतयं तत् कम सकृतं कु ॥ ५४७४॥
ENMSS@5475@1अायानैगलतं दलैबत कथाशेषाः सूनयाे नाेेदाेऽप फलं
ित ितदशं याता िनराशाः खगाः ।
ENMSS@5475@2अापातालवशकमूलकुहराेीलटासंतितस् तूणीमत तथायकालजलदं
यायन् माहः ॥ ५४७५॥
ENMSS@5476@1अामादामं गवा तहाेमाे जतेयः ।
ENMSS@5476@2भाबलपरातः जन् ेय वधते ॥ ५४७६॥
ENMSS@5477@1अामी यद वा वणी पूयाे वाथ गुमहान् ।
ENMSS@5477@2नादडाे नाम रााेऽत यः वधमेण ितित ॥ ५४७७॥
ENMSS@5478@1अामेषु जातीनां काये ववदतां मथः ।
ENMSS@5478@2न वूयान् नृपाे धम चकषन् हतमानः ॥ ५४७८॥
ENMSS@5479@1अायः कयतामेष तः सागमातः ।
ENMSS@5479@2पाथाेद सयतां काले नाेपेयाे दरूभावतः ॥ ५४७९॥
ENMSS@5480@1अायः सवभूतानां िनवासः सवपणाम् ।
ENMSS@5480@2ददाित सशा भागं सजलय पयाेमुचः ॥ ५४८०॥
ENMSS@5481@1अायमायलसस् तं सेवेत दरुधराेहमप ।
ENMSS@5481@2विनपतित यद स तात् तथायुपयेव नीचानाम् ॥ ५४८१॥
ENMSS@5482@1अायवशेन सततं गुता लघुता च जायते जताेः ।
ENMSS@5482@2वये वयसमानाः करणाे बत दपणे लघवः ॥ ५४८२॥
ENMSS@5483@1अायाशः कृणवा दहनैष दजुनः ।
ENMSS@5483@2अरेव तथायन् याद् भिन तं तम् ॥ ५४८३॥
ENMSS@5484@1अायतयाे नरपितर् अजयतयािन भूर वािन ।
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ENMSS@5484@2अारधयं वतरणम् अानेतयं यशाेऽप दशदयः ॥ ५४८४॥
ENMSS@5485@1अायेणैव शाेभते पडता विनता लताः ।
ENMSS@5485@2बमूयं ह माणं जटतं हे राजते ॥ ५४८५॥
ENMSS@5486@1अातयादानेन दय हरणेन च ।
ENMSS@5486@2जभृित यद् दं सव नयित भारत ॥ ५४८६॥
ENMSS@5487@1अातानां भृताै वामसेवायां धमसेवने ।
ENMSS@5487@2पुयाेपादने चैव न सत ितहतकाः ॥ ५४८७॥
ENMSS@5488@1अाताैव लाेकेन समृं यात वषः ।
ENMSS@5488@2समृा वनाशाय तान् नाेेजयेत् जाः ॥ ५४८८॥
ENMSS@5489@1अाय नूनममृतुतयः पदं ते देहयाेपनतदयपदाभमुयाः
।
ENMSS@5489@2लावयपुयिनचयं सद वदाये वयय यात महरं ितमासभाः
॥ ५४८९॥
ENMSS@5490@1अाभूमं रसतारमुैर् लाेलजुाकारबृहरम् ।
ENMSS@5490@2फेनायमानं पितमापगानाम् असावपारणमाशशे ॥ ५४९०॥
ENMSS@5491@1अााप कराेित सा मम तनुं कठहाेकठतां ाप
यदशना िनयमययणाेदां पुनः ।
ENMSS@5491@2अतेतस संथताप दयं भूयाे वशयेव मे ढेमसमागमाप
नवतां धे या यहम् ॥ ५४९१॥
ENMSS@5492@1अाा रभसाद् वलयत इवाातायने न या ययाः
कृिमचडवतकरणाकूतेषु खं मनः ।
ENMSS@5492@2काेऽयं काहमित वृसरता जानाित या नातरं रतः सा रमणी
स
एव रमणः शेषाै त जायापती ॥ ५४९२॥
ENMSS@5493@1अाय वा पादरतां पनु माम् अदशनान् ममहतां कराेत वा
।
ENMSS@5493@2यथा तथा वा वदधात नागराे माणनाथत स एव नापरः ॥
५४९३॥
ENMSS@5494@1अाेषचुबनरताेसवकाैतकािन डादरुाेदरपणः ितभूरनः ।
ENMSS@5494@2भाेगः स यप जये च पराजये च यूनाेमनतदप वाछित
जेतमेव
॥ ५४९४॥
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ENMSS@5495@1अाेषशेषा रितरनानाम् अामाेदशेषा कुचकुु मीः ।
ENMSS@5495@2तूणीरशेषः कुसमायुधाेऽप भातशेषा रजनी बभूव ॥ ५४९५॥
ENMSS@5496@1अाेषादनु चुबनादनु नखाेेखादनु वातज- ाेाेधादनु
संमादनु रतारादनु ीतयाेः ।
ENMSS@5496@2अयाथ गतयाेमान् मलतयाेः संभाषणैजानताेर् दपयाेरह काे
न
काे न तमस ीडावमाे रसः ॥ ५४९६॥
ENMSS@5497@1अाेषाधरबबचुबनसखालापतायासत् अां दरेू तावददं
मथाे न
सलभं जातं मुखालाेकनम् ।
ENMSS@5497@2इथं यथकृतैकदेहघटनावयासयाेरावयाेः केयं ीितवदबनेयवत
वः ेराेऽधनाररः ॥ ५४९७॥
ENMSS@5498@1अाेषेण पयाेधरणयनीं यादशया शं ा
चाधरबतृणमधरं िनभसयया मुखम् ।
ENMSS@5498@2ऊवाेगाढिनपीडनेन जघने पाणं च ानया पयुः ेम न खडतं
िनपुणया मानाेऽप नैवाेझतः ॥ ५४९८॥
ENMSS@5499@1अाेषे थमं मादपते ेऽधरयापणे केलूतवधाै
पणं यतमे कातां पुनः पृछित ।
ENMSS@5499@2अतगूढवगाढसंमरसफारभवडया तूणीं शारवसारणाय
िनहतः वेदाबुगभः करः ॥ ५४९९॥
ENMSS@5500@1अाेषे सवदा पयुः सतृणेवातराना ।
ENMSS@5500@2अधनाररतनाै गाैरवृं समीहते ॥ ५५००॥
ENMSS@5501@1संभाेगायाेयकालेषु साध कातेन कामनी ।
ENMSS@5501@2वापीसाैधे गृहाेाने याासे न ितित ॥ ५५०१॥
ENMSS@5502@1अयछायावलाेकेऽप परालापे मनागप ।
ENMSS@5502@2पये ुयनथादाै वयं चाप िनमित ॥ ५५०२॥
ENMSS@5503@1अपराेपगमारम् उाटयित वभम् ।
ENMSS@5503@2दरजरतीवाता शशरे सायमातपम् ॥ ५५०३॥
ENMSS@5504@1पयुः शयापरावृं वयाेगमव मयते ।
ENMSS@5504@2देवागारयाणं च वासमव पयित ॥ ५५०४॥
ENMSS@5505@1अितेहय िनयदाद् अितेणः वृभः ।
ENMSS@5505@2छायेवानुचरेत् कातं यातं िततमना ॥ ५५०५॥
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ENMSS@5506@1अाेषे सदरणां थतवित सहसा सवसंतृिहेताै यथः
पीयूषमाुं जलिनधमथने य इयाकलय ।
ENMSS@5506@2तादेते वरा जगित समनसाे यत् समतातदा वगथानामवैषां
न कथमतरथा लाघवं यात् तीतम् ॥ ५५०६॥
ENMSS@5507@1अापेह मम सीधुभाजनाद् यावददशनैन यसे ।
ENMSS@5507@2च मशनमडलातः खं न यायस ह राेहणीभयात् ॥
५५०७॥
ENMSS@5508@1अासह महाबाहाे ाणनां सवमापदः ।
ENMSS@5508@2पृशयिनलवाेके णेन ितयात च ॥ ५५०८॥
ENMSS@5509@1अाासयित काकाेऽप दःुखतां पथकानाम् ।
ENMSS@5509@2वं चामृतजाप दहसीित कमुयताम् ॥ ५५०९॥
ENMSS@5510@1अाासयेाप परं सावधमाथवृभः ।
ENMSS@5510@2अथाय हरेत् काले यदा वचलते पथ ॥ ५५१०॥
ENMSS@5511@1अाासेहभनाम् एकमायतनं महत् ।
ENMSS@5511@2कृयेव धमय सादाे मूितसदरः ॥ ५५११॥
ENMSS@5512@1अाासतय मम नाम सताेपलया सवया सह कृशाेदर
वयाेगः ।
ENMSS@5512@2याविततातपजः थमावृा वृय वैुत
इवापथताेऽयम् ॥ ५५१२॥
ENMSS@5513@1अााय पवतकुलं तपनाेणतम् उामदाववधुराण च काननािन
।
ENMSS@5513@2नानानदनदशतािन च पूरयवा राेऽस यलद सैव तवाेमीः
॥ ५५१३॥
ENMSS@5514@1अाने कृणपे च षां भाैमाेऽथ राेहणी ।
ENMSS@5514@2यतीपाततदा षी कपलानतपुयदा ॥ ५५१४॥
ENMSS@5515@1अाषाढशपे भानाेदवसे शरषवृय ।
ENMSS@5515@2मूलं जलेन पा पबेन् न भीतय सपाेथा ॥ ५५१५॥
ENMSS@5516@1अाषाढ काक माघी वचा शठ हरतक ।
ENMSS@5516@2गयायां पडदानेन पुया ेहरानृणी ॥ ५५१६॥
ENMSS@5517@1अाषाढे शशका ा थानाथने सभदाः ।
ENMSS@5517@2चतपदादनाशाय तयै शशदशनम् ॥ ५५१७॥
ENMSS@5518@1अाषाढे ावणे मास बीजावपनराेपणे ।
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ENMSS@5518@2ीादय वनां केचदछत राेपणम् ॥ ५५१८॥
ENMSS@5519@1अा संवृेरप वृकामः समेन संधानमहाेपगछेत् ।
ENMSS@5519@2अपयाेवा घटयाेरवयम् अयाेऽयभेद समसंिनपातः ॥ ५५१९॥
ENMSS@5520@1अासंसारं िभुवनमदं चवतां तात ताङ् नैवााकं
नयनपदवीं ाेवागताे वा ।
ENMSS@5520@2याेऽयं धे वषयकरणीगाढढाभभान- ीबयातःकरणकरणः
संयमालानललाम् ॥ ५५२०॥
ENMSS@5521@1अासाः ितकाेटरं वषधरा भानाेः करा मूधिन
वालाजालकरालदावदहनः यमालित ।
ENMSS@5521@2सवानदनचाचदनतराेरेतय जीवातवे रे जीमूत वमु वार
बशाे युशाे जृताम् ॥ ५५२१॥
ENMSS@5522@1अासय वयमेव चुबनवधं याा वनालनं तपाते जघनेन
वेपथुमता पयपतं जानुनाेः ।
ENMSS@5522@2ाेधाेकपममषययनुनयययाः रडया ाैढैकाभरितः
यय दयं हेलाबलात् कषित ॥ ५५२२॥
ENMSS@5523@1अासते शतमधित भूपास् ताेयराशरस ते खल कूपाः ।
ENMSS@5523@2कं हा दव न जाित ते ते भाकरय कतमतलयाते ॥
५५२३॥
ENMSS@5524@1अासयलाेकमखलं भुवनं जलेषु िनमयेत् कुपताे जलधजवेन
।
ENMSS@5524@2कंत वमतयतमुतमाैवमम् अतवसतमप हतमसाै न
शः ॥ ५५२४॥
ENMSS@5525@1अा सयलाेकादा भूमेः वैरचारकृतमाः ।
ENMSS@5525@2तेनुरदकुराः वेदं तनीहारभूमकम् ॥ ५५२५॥
ENMSS@5526@1अासनं चैव यानं च संधाय च वगृ च ।
ENMSS@5526@2काय वीय युीत ैधं संयमेव च ॥ ५५२६॥
ENMSS@5527@1अासनं ाणसंराेधः याहार धारणा ।
ENMSS@5527@2यानं समाधरेतािन याेगाािन ृतािन षट् ॥ ५५२७॥
ENMSS@5528@1अासनं ाणसंराेधाे यानं चैव समाधकः ।
ENMSS@5528@2एतटयं व सवयाेगेषु संमतम् ॥ ५५२८॥
ENMSS@5529@1अासनाच् शयनाद् यानात् संगतेाप भाेजनात् ।
ENMSS@5529@2कृते संचरते पापं तैलबदुरवास ॥ ५५२९॥
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ENMSS@5530@1अासनादेकशयायां संभाषात् सहभाेजनात् ।
ENMSS@5530@2पुंसां संमते पापं घटाद् घटमवाेदकम् ॥ ५५३०॥
ENMSS@5531@1अासनावसथाै शयाम् अनुयामुपासनम् ।
ENMSS@5531@2उमेषूमं कुयाद् हीने हीनं समे समम् ॥ ५५३१॥
ENMSS@5532@1अासनाशनशयाभरमूलफलेन वा ।
ENMSS@5532@2नाय कद् वसेद् गेहे शताेऽनचताेऽितथः ॥ ५५३२॥
ENMSS@5533@1अासने पादमाराेय याे भुे स जाधमः ।
ENMSS@5533@2मुखेन धमते चां तयं गाेमांसभणम् ॥ ५५३३॥
ENMSS@5534@1अासने लालयेद् बालां तणीं शयने तथा ।
ENMSS@5534@2उसे पितढां च लालनं िवधं वदःु ॥ ५५३४॥
ENMSS@5535@1अासने शयने याने पानभाेजनवतषु ।
ENMSS@5535@2ातरं मेषु हरयरयाेऽरषु ॥ ५५३५॥
ENMSS@5536@1अासने शयने याने भावा लया वशेषतः ।
ENMSS@5536@2पुषाणां दुानां वभावाे वलवरः ॥ ५५३६॥
ENMSS@5537@1अासन् ीणािन यावत चातकाूण तेऽबुद ।
ENMSS@5537@2तावताेऽप वयाेदार न मुा जलबदवः ॥ ५५३७॥
ENMSS@5538@1अासतरतामेित मृयुजताेदने दने ।
ENMSS@5538@2अाघातं नीयमानय वययेव पदे पदे ॥ ५५३८॥
ENMSS@5539@1अासनाशं सललं तटाके कूपादकानामितयलयम् ।
ENMSS@5539@2नद वमयास जलायाणां ययां युगथाय सलमः ॥
५५३९॥
ENMSS@5540@1अासमागमितल नतेन मूा पात् सवलतेन मुखेन
याया ।
ENMSS@5540@2अाराेपताः कितपये मय पजाया साकूतहासमनितकटाः
कटााः
॥ ५५४०॥
ENMSS@5541@1अासमागमसूयमान- समागमे वासरवभय ।
ENMSS@5541@2िनयात दपा इव रािभाेयाः पय भाते गणकागृहेयः ॥
५५४१॥
ENMSS@5542@1अासमेव नृपितभजते मनुयं वावहीनमकुलनमसंततं वा
।
ENMSS@5542@2ायेण भूमपतयः मदा लता यः पाताे वसित तं परवेयत
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॥ ५५४२॥
ENMSS@5543@1अासयाैवनवं दुहतमे याैवनं वया ायः ।
ENMSS@5543@2पतमलयं ीणां गलित ह सहसैव तायम् ॥ ५५४३॥
ENMSS@5544@1अाससेवां नृपतेः डाशाहपावकैः ।
ENMSS@5544@2काैशलेनाितमहता वनीतः सानुयते (?) ॥ ५५४४॥
ENMSS@5545@1अासाः कटकनाे रपुभयदाः ीरणाेऽथनाशाय ।
ENMSS@5545@2फलनः जायकरा दायप वजयेत् तेषाम् ॥ ५५४५॥
ENMSS@5546@1अासान् पुरताे भाेगान् दशयवा पुनः पुनः ।
ENMSS@5546@2छागाे हरतमुेव दरंू नीताेऽ तृणया ॥ ५५४६॥
ENMSS@5547@1अासाजलय दाववगमे वुयं शाखनाे नायाद् गलत
मनमयी शा भवेद् वारधाै ।
ENMSS@5547@2भाेयय वधः शभय रभसात् वादुविनपये जताेः संतनुते
िनराकृतभयाे भीयतराेपादनम् ॥ ५५४७॥
ENMSS@5548@1अासामवलय केसरलतामेकेन पुपाेलां सयं िनःसहया
िनतबफलके कृवा करााेहम् ।
ENMSS@5548@2अामीलन् नयनातवातसललं ायय िनय वा कयेदं
ढसाैदं ितदनं दनं वया यते ॥ ५५४८॥
ENMSS@5549@1अासामवलय केसरलतामेकेन पुपाेलां सयं िनःसहया
िनतबफलके कृवा करााेहम् ।
ENMSS@5549@2उवं वद दुदनेऽ चरणावुय मागवया
बालाेातमृगेणे सकृितनः कयायमालाेते ॥ ५५४९॥
ENMSS@5550@1अासाय सदरूाय साय कटाने ।
ENMSS@5550@2सलभायाितदगुाय नमाय शंभवे ॥ ५५५०॥
ENMSS@5551@1अासे फलमासं दरूगे दरूगं फलम् ।
ENMSS@5551@2मं त मे शकुने फलमामनीषणः ॥ ५५५१॥
ENMSS@5552@1अासाे मधुरागतं वनभुवः साायमयतुाः ूयते गर एष
तवमह न ातं वधातः मः ।
ENMSS@5552@2यत् पणैुटतं तदयुपरतं पुपाेमैः शाखनां यद् लानं
वटपैरदं पुनरह यमालयते ॥ ५५५२॥
ENMSS@5553@1अासाे वीकाे दणपाे वभीतय ।
ENMSS@5553@2अयधे भवित शरा पुषे ेया दश ायाम् ॥ ५५५३॥
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ENMSS@5554@1अासन् यावत याास चातकाूण चाबुद ।
ENMSS@5554@2तावताेऽप वया मेघ न मुा वारबदवः ॥ ५५५४॥
ENMSS@5555@1अा सतेयय ववाहपर् वछते नूनमपडताेऽसाै ।
ENMSS@5555@2जीवत ताः कतनकुनायां गाेयः कमुा यवसं ददाित ॥
५५५५॥
ENMSS@5556@1अासमं कुलं हत शराेऽये चतदशी ।
ENMSS@5556@2मांसाशने पदशी कामधमे तथामी ॥ ५५५६॥
ENMSS@5557@1अा समतातद सकृा ये नृपाः ।
ENMSS@5557@2तपरातपरा येऽये माद् हीनबलारयः ॥ ५५५७॥
ENMSS@5558@1अासमतावेपसमपतमनाेभुवाम् ।
ENMSS@5558@2मथाेपनं तासां वटवृं वधायते ॥ ५५५८॥
ENMSS@5559@1अा सगात् ितवासरं रसशतैया बाेधता पाेषता कपातावसरेऽथ
सैव पृथवी वैरेव दधा करैः ।
ENMSS@5559@2कृवेथं कमप वकम िनयतेः पूवापराेपुतं कं साेऽप
दनातवीतकरणतमांशरतं गतः ॥ ५५५९॥
ENMSS@5560@1अासवरितरितबभुक् काशी च कमठः पशनः ।
ENMSS@5560@2थूलः कृशाेऽितदघः खवाे वा कृणपीताे वा ॥ ५५६०॥
ENMSS@5561@1अाससाद मुिनरानततः शयवगपरकपताहणम् ।
ENMSS@5561@2बपवपुटालमं दशनाेुखमृगं तपाेवनम् ॥ ५५६१॥
ENMSS@5562@1अासां जलाफालनतपराणां मुाफलपधषु शीकरेषु ।
ENMSS@5562@2पयाेधराेसपषु शीयमाणः संलयते न छदरुाेऽप हारः ॥
५५६२॥
ENMSS@5563@1अासां तमतीवाणाेयत् पुरः परसपणम् ।
ENMSS@5563@2सह यातं मनत या भूयाे िनवतनम् ॥ ५५६३॥
ENMSS@5564@1अासादतकटिनमलचहासः ाः शरसमय एष वशकातः
।
ENMSS@5564@2उखाय गाढतमसं घनकालमुं रामाे दशायमव संभृतबधुजीवः
॥ ५५६४॥
ENMSS@5565@1अासादतयाेऽत करालकेशः सखेदयाहः समयाेऽपकार ।
ENMSS@5565@2तदुमाेककथानुबधस् तावद् यथा यात् यते तथाहम् ॥
५५६५॥
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ENMSS@5566@1अासादतय तमसा िनयतेिनयाेगाद् अाकातः पुनरपमणेन
कालम् ।
ENMSS@5566@2पयुवषामह महाैषधयः कल- थानं परैरनभभूतममूवहत
॥ ५५६६॥
ENMSS@5567@1अासा कृणपान् असतः सवदाऽभीकान् ।
ENMSS@5567@2परयािन रतचान् वभाय तकम कुवतः  भयम् ॥
५५६७॥
ENMSS@5568@1अासाते कथं वा शाैयायणेन गाैरववंसः ।
ENMSS@5568@2तत् त दचश् चजसंतापभाजनं न जनः ॥ ५५६८॥
ENMSS@5569@1अासा दणां दशम् अवलबं यजित चाेरां तरणः ।
ENMSS@5569@2पुषं हरत काताः ायेण ह दणा एव ॥ ५५६९॥
ENMSS@5570@1अासा भमनया ूते वहताभचतकेलपणे ।
ENMSS@5570@2िनःसारयताािनित कपटषाेसारताः सयः ॥ ५५७०॥
ENMSS@5571@1अासा मदरागाेऽप भुजे नाितसंगितम् ।
ENMSS@5571@2ताेगाु मन् कं ााेित वषमततः ॥ ५५७१॥
ENMSS@5572@1अासा साेमभुवमावह य िनयं मु ं लाेभयित
सैकतमंशकाभम् ।
ENMSS@5572@2तत् त िनवहित संित िनयकृयम् एतय वृतगृहय
परानुभूया ॥ ५५७२॥
ENMSS@5573@1अासााप महाेदधं न वतृषाे जाताे जलैवाडवाे मेघं ाय न
चातकाेऽप चरणाै भानुं न लेभेऽणः ।
ENMSS@5573@2चः शंकरशेखरेऽप िनवसन् पये ीयते ायः
सनसंगताेऽप लभते दैवानुपं फलम् ॥ ५५७३॥
ENMSS@5574@1अासाावनीममां ित नवामावा तरं मैवं पमम
नदनवनाया तया काेकल ।
ENMSS@5574@2एषा वायसमडल घनशरःशूलाहितयाकुला कुवानैबधरकरयित
वृथा ाेाण सपिणाम् ॥ ५५७४॥
ENMSS@5575@1अासामुपर दा पानीयय वचणः ।
ENMSS@5575@2एवं यामयं कुयात् ततवासां न दापयेत् ॥ ५५७५॥
ENMSS@5576@1अासायं सललभरे सवतारमुपाय सादरं तपसा ।
ENMSS@5576@2अधुनाेन मनाक् तव मािनिन तलना मुखयाा ॥ ५५७६॥
ENMSS@5577@1अासारातमृदुवृमताे मेघाेपलाबरा
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वुपातमुतककुभः सेदतुाराहाः ।
ENMSS@5577@2धाराकदबसंभृतसरामाेदाेहाः ाेषतैर्
िनःसंपातवसारददुररवा नीताः कथं रायः ॥ ५५७७॥
ENMSS@5578@1अासारेण न हयतः यतमैयातं बहः शते
शीताेकपिनममायतशा गाढं समालते ।
ENMSS@5578@2जालैः शीकरशीतला मताे रयतखेदछदाे धयानां बत
दुदनं सदनतां याित यासंगमे ॥ ५५७८॥
ENMSS@5579@1अासाराेपरमे गाढितमराः कमीरययाे िनशाः पाथीमनसां
रानलकणासतानशापृशः ।
ENMSS@5579@2पानां सभं घनाघनघटासंघताे वुतां चूणाभाः
परतः पतत तरलाः खाेतकेणयः ॥ ५५७९॥
ENMSS@5580@1अासतािन हसतािन कृतािन ेतािन गदतािन गतािन ।
ENMSS@5580@2ायशाेऽनुकुते ललता नतकव चतरं दयतय ॥ ५५८०॥
ENMSS@5581@1अासवा वजने वमुवषयासं मनाे िनलं कृवा लजातरे
यतमापं परं दैवतम् ।
ENMSS@5581@2यावा हारलतामयावलयं हतेन धृवा मया तसायुयफलाये
ितदनं ताम संजयते ॥ ५५८१॥
ENMSS@5582@1अासये सखताे गृहीित वहताे माेहेन दारहस् तसात्
सतदासबाधवससंबधनामुवः ।
ENMSS@5582@2तवाहकदथनापरभवानाैचयचताजुषः कं साैयं कतमा
गृहथितरताेऽनथाे मया वीकृतः ॥ ५५८२॥
ENMSS@5583@1अासीनः कृतः यमाण सांतं जातः ।
ENMSS@5583@2इित मे मनस वतकाे भवता लाेकः कथं भवता ॥ ५५८३॥
ENMSS@5584@1अासीता मरणात् ाता िनयता चारणी ।
ENMSS@5584@2याे धम एकपीनां काती तमनुमम् ॥ ५५८४॥
ENMSS@5585@1अासीत् कपमुदवदबुिन चरं भेजे च भालानलं भगय
ितमासकमतभुुडेऽयहाैषीद् वपुः ।
ENMSS@5585@2तीैरेव तपाेभरदरुकराेदथं जनुयापनं कं कुयाद् वधुराे न
वाछित वधताछनाेछनम् ॥ ५५८५॥
ENMSS@5586@1अासीत् तामयं शररमधुना साैवणवण गतं
मुाहारलताुबदिुनवहैिनःवय मे कपता ।
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ENMSS@5586@2वपं वपमनपकपमधुना दघ वयः कपतं वामन् दःुख
भवसादवशतः कं कं न लधं मया ॥ ५५८६॥
ENMSS@5587@1अासीत् पूव वमलजलधाै मडनं भूपतीनां नारणां च बलमुकुटे
कानेन सात् ।
ENMSS@5587@2तीबः कथमदमहाे काचखडेन साध भकठे मरकतमणे
कामवथां गताेऽस ॥ ५५८७॥
ENMSS@5588@1अासीत् सययुगे बलतदनु च ेतायुगे भागवाे रामः सयपरामाेऽथ
भगवान् धमतथा ापरे ।
ENMSS@5588@2दाता काेऽप न चात संित कलाै जीवत केनाथनश् चेयेवं
कृतिनयेन वधना यापारणाे िनमताः ॥ ५५८८॥
ENMSS@5589@1अासीदनमेित पयाम तव लाेचने ।
ENMSS@5589@2भावभूषणसंभारां सााकुवे तवाकृितम् ॥ ५५८९॥
ENMSS@5590@1अासीददशरदमषाद् यशते नाके मन् नृप
यदमुकातशम् ।
ENMSS@5590@2तत् पुपवषणमवासरसां ुलाेके यााेयमादव भुवं
तहनछलेन ॥ ५५९०॥
ENMSS@5591@1अासीदासीमभूमीवलयमलयजालेपनेपयकित ◌ः
साकूपारपारसदनजनघनाेतचापताप् अः ।
ENMSS@5591@2वीरादात् परः कः पदयुगयुगपपाितभूपाितभूयश्
चूडाराेडपीकरपरचरणामदनदखेद् उः ॥ ५५९१॥
ENMSS@5592@1अासीदुं यदेतद् रणभुव भवता वैरमातकुान् मुाबीजं
तदेतत् िजगित जनयामास कितमं ते ।
ENMSS@5592@2शेषाे मूलं काडं हमगरदधदुधपूरालवालं याेा
शाखातानः कुसममुडचयाे यय चः फलं च ॥ ५५९२॥
ENMSS@5593@1अासीदेव यदाः कमप तदा कमयमाहताेऽयाह ।
ENMSS@5593@2िनुरभावादधुना कटूिन सख रटित पटह इव ॥ ५५९३॥
ENMSS@5594@1अासीद् गाधरतय ाता गाधराेपमः ।
ENMSS@5594@2एकान् बबध याे यालान् मुमाेचैकान् यछया ॥ ५५९४॥
ENMSS@5595@1अासीद् गावयायितपितितलकाे राजराजतीशः
ापालाैढमाैलकरमणचफुरपादपीठः ।
ENMSS@5595@2याेऽराितचथनकरभुजापालताशेषपृत् -
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चायुधाभाेऽदधदरुस रमां वाच वाचामधीशः ॥ ५५९५॥
ENMSS@5596@1अासीद् यतव पुकचतरैः पाु रैरावृताे
मेघाेुजलैकजीवनवधः सागलधापदः ।
ENMSS@5596@2साेऽयं संित वासरैः कितपयैरवयपुयाेयैः संपः
फलनपवतितछायाेपलाविनः ॥ ५५९६॥
ENMSS@5597@1अासीद् वरः कटकतकाेः वाु लः संववृते कुमार ।
ENMSS@5597@2तन् ये तणमावृः समं वभेव मनाेभवेन ॥ ५५९७॥
ENMSS@5598@1अासीनः शयतः थतः चलतः वायताे जागृतः पयन्
मीलतलाेचनाे
यवहरन् माैनं पाेऽथवा ।
ENMSS@5598@2तां ेमाकुलवीतां तमुखीं सीडमदागमां यतीं
णयामुधलपतां पयाम नंदवम् ॥ ५५९८॥
ENMSS@5599@1अासीनः सखमापणे यद वणक् ाल भः ाथतः कंचच्
शंसित
पकं शतकमयेत तयातुम् ।
ENMSS@5599@2अापातालवघूणतास चलयाैपाितके माते मयामप
नाव मुित
न यतामेव मूयथितम् ॥ ५५९९॥
ENMSS@5600@1असीनः वामनः पाे तुखेी कृतालः ।
ENMSS@5600@2वभावं चाय वाय दः कायाण साधयेत् ॥ ५६००॥
ENMSS@5601@1अासीना तटभुव सतेन भा राेरवतरतं सरयिनः
।
ENMSS@5601@2धुवाना करयुगमीतं वलासाञ् शीताल ः सललगतेन सयते

॥ ५६०१॥
ENMSS@5602@1अासीने पूण तूणीं यसिनिन शशिन याे कृणे सतृणे
दैयेे
जातिने वित मघवित ातकाताै कृताते ।
ENMSS@5602@2अयं वाणे कमलपुटकुटाेिये शायुपाये पायाद् वः
कालकूटं
झटित कवलयंलया नीलकठः ॥ ५६०२॥
ENMSS@5603@1अासीने लालयेद् बालां तणीं शयने तथा ।
ENMSS@5603@2उथतेऽयधढां च लालनं िवधं वदःु ॥ ५६०३॥
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ENMSS@5604@1अासीनैः वं वमानं कृतपरवृितभः सदरसंगतैतैर् देवैः
सै यैरिनमषनयनैयमानः सतृणम् ।
ENMSS@5604@2मयेमये पयाेदैमुरजसशतां बाेधयः समद- मः
संपाय पुपैरव ननु महतताडवः ेयसे तात् ॥ ५६०४॥
ENMSS@5605@1अासीन् नाथ पतामही तव मही माता तताेऽनतरं संयेव ह
साबुराशरशना जाया जयाेतूये ।
ENMSS@5605@2पूणे वषशते भवयित पुनः सैवानवा षा युं नाम
समतशावदषुां लाेकेराणामदम् ॥ ५६०५॥
ENMSS@5606@1अासीन् मे मनस ता न सा मृता सा या ेजित न गाेचरं
या
मे ।
ENMSS@5606@2याेा ह फुटधवलाप काैमुददाेर् अधानां बहलतमाेमलमसैव
॥ ५६०६॥
ENMSS@5607@1अासीमा कालका यय ां कुडलकृतम् ।
ENMSS@5607@2वकनामानं ाह नागाजुनाे मुिनः ॥ ५६०७॥
ENMSS@5608@1अासीमातान् िनवतते सदः सह बधुभः ।
ENMSS@5608@2सकृतं दुकृतं वाप गछतमनुगछित ॥ ५६०८॥
ENMSS@5609@1अासीवं िनशराजरदयेतीयालना वणा ातः शतयेव
दयपदवीं गवानः शये ।
ENMSS@5609@2अाैवाेापतवाधतापकतलादादाय मुाे बहः ायासाै दव
तमाषक
इव ाेतनाे ाेतते ॥ ५६०९॥
ENMSS@5610@1अासरं कुलमनादरणीयं चमेतदमलकरणीयम् ।
ENMSS@5610@2रामधाम शरणीकरणीयं ललया भवजलं तरणीयम् ॥ ५६१०॥
ENMSS@5611@1अासे चेत् वगृहे कुटबभरणं कत न शाेऽयहं सेवे चेत्
सखसाधनं मुिनवनं मुणत मां तकराः ।
ENMSS@5611@2े चेत् वतनुं यजाम नरकाद् भीराहयावशान् नाे जाने
करवाण
दैव कमहं मत न वा जीवतम् ॥ ५६११॥
ENMSS@5612@1अासेयते मुखं सवैवानां याेषतामप ।
ENMSS@5612@2दयाहणतासां ाः सत न सत वा ॥ ५६१२॥
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ENMSS@5613@1अाकदन् कथमप याेषताे न यावद् भीमयः यकरधायमाणहताः
।
ENMSS@5613@2अाैसात् वरतममूतदबु तावत् संातितमतया दधाववातः
॥ ५६१३॥
ENMSS@5614@1अाकदताे भुजलताचलताशाखाम् अालताे युवितभः कलकाथनीभः
।
ENMSS@5614@2धयाेऽस चपकतराे कुसमानुपैर् अासां घनतनफलैः फलताेऽस
य ॥ ५६१४॥
ENMSS@5615@1अाकधावध कठकाडवपने ाक् चहासासना छेुं मते
मयैव तरसा ुटछरासंतताै ।
ENMSS@5615@2अेरं गलताुगदपदं भवा यभूद् वेवेकमप
वयं स भगवांते माणं शवः ॥ ५६१५॥
ENMSS@5616@1अा तयपानाननी पशूनाम् अा दारलाभा नराधमानाम् ।
ENMSS@5616@2अागेहकमावध मयमानाम् अा जीवतात् तीथमवाेमानाम् ॥
५६१६॥
ENMSS@5617@1अात भावमधगछताेतयाेः संमदेषु करजतापणा ।
ENMSS@5617@2फाणतेषु मरचावचूणना सा फुटं कटरप पृहावहा ॥ ५६१७॥
ENMSS@5618@1अातां कं बभः पराेपकृतयः संसारसारं फलं सं तत्
ितकूलवितिन वधाै न ताेकमय नः ।
ENMSS@5618@2एते ः कल मानुषा वयमप यथ यपेतायुषाे येषां वाेदरपूित रेव
ह कमयाै महासयः ॥ ५६१८॥
ENMSS@5619@1अातां मापहरणं जलधेजलेन दरेू दवा परदपतमानसानाम्
।
ENMSS@5619@2एतावदत यद ताेयकणैन जा ददते गुणतां च न याित
तृणा ॥ ५६१९॥
ENMSS@5620@1अातां गाढतरानुशीलनवधः संपशनं दरूतः संेषे
वषयीकृताेऽस न मनागणाेः पदं ापतः ।
ENMSS@5620@2कं ूमः सहकार तावकगुणानयाशैदुलभान् साैरयेण
यदवगानप मुः ीणास दरूादप ॥ ५६२०॥
ENMSS@5621@1अातां चरदं ितराेऽित कयेताेऽप यैभवैर्
िनयाशमयं मुने जलिनधगडूषतः सपः ।
ENMSS@5621@2एतेनैव वरतमहस न ते गडूषपानाधका काचत् याितरतःपरं
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परमसाै पजयनीवीययः ॥ ५६२१॥
ENMSS@5622@1अातां तत् करकािनपातकृतभीमडूकिनमन- ेमैकमवार
पवलशतं सधुं तमेव तमः ।
ENMSS@5622@2कुयछकरवहरणणाखलारत्- कलालेन गरजेन
शरणं यभवासः कृतः ॥ ५६२२॥
ENMSS@5623@1अातां तावत् कमयेन दाैरायेनेह याेषताम् ।
ENMSS@5623@2वधृतं वाेदरेणाप त पुमप वकम् ॥ ५६२३॥
ENMSS@5624@1अातां तावदकितमे वया तयं त कयताम् ।
ENMSS@5624@2चं कथमवासीत् ते हरवंशीरवुताै ॥ ५६२४॥
ENMSS@5625@1अातां तावदसीमपाैषजुषः संमािनतायतु- ारायधकयय
स खल ायः चाराे हरेः ।
ENMSS@5625@2जीणयाप च वयकदरदरारावतारामैर् अै रभृताे
दलत दरताे गधेन गधपाः ॥ ५६२५॥
ENMSS@5626@1अातां तावदहाे समुमहमा दरेूऽप कणयस् तीरे यय पपासयैव
मरणं ााेित शीं जनः ।
ENMSS@5626@2तादबुिनधेवरं लघुसरः कूपाेऽथवा वापका य वाकरयेन
सललं पेपीयते वेछया ॥ ५६२६॥
ENMSS@5627@1अातां तावद् दगतथतसयशसां संगमः सनानां तैः साकं
वैरयाेगाेऽयितशयमहतामुितं संिनधे ।
ENMSS@5627@2लाेके कयागमय ितपथमवपुवशेषाेऽप रास्
ैलाेयातधााेयद रवशशनाेवैरतां नाकरयत् ॥ ५६२७॥
ENMSS@5628@1अातां तावद् वचनरचनाभाजनवं वदरेू दरेू चातां तव
तनुपररसंभावनाप ।
ENMSS@5628@2भूयाे भूयः णितभरदं कं त याचे वधेया ारं ारं
वजनगणने काप रेखा ममाप ॥ ५६२८॥
ENMSS@5629@1अातां ते गुणनतावद् भूषताशेषभूतलाः ।
ENMSS@5629@2येषां गुणचभूयः सांतं तेऽप दलुभाः ॥ ५६२९॥
ENMSS@5630@1अातां दरूतया तदयवदनााेजामृतावादनं नाेदेयेव मनाेरथाेऽप
दये तसंगमाशां ित ।
ENMSS@5630@2उकठाशथलकृतालितकं वीेत मामेकदा सेहं यद सा
सराेजवदना धयाेऽयहं तावता ॥ ५६३०॥
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ENMSS@5631@1अातां दरेूण वेषः यामालताे मम ।
ENMSS@5631@2वेदः कं न सराथाे राेमाः कं न पवतः ॥ ५६३१॥
ENMSS@5632@1अातां भवातरवधाै सवपययाेऽयम् अैव जिन
नृणामधराेभावः ।
ENMSS@5632@2अपः पृथुः पृथुरप णताेऽप एव वामी भवयनुचरः स च
तपदाहः ॥ ५६३२॥
ENMSS@5633@1अातां मडलमैदवं वरतनाेवयेत् कथा काेणे कुचदासतां
कुवलयायणाेः साे यद ।
ENMSS@5633@2दरेू ितत वककलरवः तावना चेद् गरां वाा चेदवलकय
यशसां याेः थायै नमः ॥ ५६३३॥
ENMSS@5634@1अातां महाबाेधबलेन सायाे माेाे वबाधामलसाैययुः ।
ENMSS@5634@2धमाथकामा अप नाे भवत ानं वना तेन तदचनीयम् ॥
५६३४॥
ENMSS@5635@1अातां मा भवे शभे सख लता यता वया माधवी काते
तन् मम
संयछ कुसमं कं वामुना मे फलम् ।
ENMSS@5635@2नापं िनमलयाम माैकमदं यतं वया दताम् इथं
वमसंमाे मदयित ेयांसमेणीशः ॥ ५६३५॥
ENMSS@5636@1अातां मानः कथनं सखीषु वा मय िनवेदुवनये ।
ENMSS@5636@2शथलतरितगुणगवा ममाप सा लता सतनुः ॥ ५६३६॥
ENMSS@5637@1अातां वरमवकेशी मा दाेहदमय रचय पूगतराेः ।
ENMSS@5637@2एतात् फलतादप केवलमुेगमधगछ ॥ ५६३७॥
ENMSS@5638@1अातां वसनं सखीषु वदताभायसारे जने तायपयतं
शं सललतां शाेम न ीडया ।
ENMSS@5638@2लाेकाे ेष पराेपहासचतरः सूेताेऽयलं मातः कं
शरणं जाम दये जीणाेऽनुरागानलः ॥ ५६३८॥
ENMSS@5639@1अातां सकटकमदं वसधाधपयं ैलाेरायमप देव तृणाय
मये ।
ENMSS@5639@2िनःशसहरणीकुलसंकुलास चेतः परं वलित शैलवनथलषु
॥ ५६३९॥
ENMSS@5640@1अातामनकरणाद् भवेन यः राे नेित पुराणवाणी ।
ENMSS@5640@2तवैव देहं तया येित नवत वत ितभाित वादः ॥ ५६४०॥
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ENMSS@5641@1अातामयसजनाः पराेपकारैककरणदलु लताः ।
ENMSS@5641@2संतापतपशनेषु वगुणेवप हत खते ॥ ५६४१॥
ENMSS@5642@1अातामपराे लाेकः डापेापराे यद ीितः ।
ENMSS@5642@2यसनातरे पतती न वारता परजनेनाप ॥ ५६४२॥
ENMSS@5643@1अातामेव सराेवरेय भवताे दुधाेदलधामृत- वादपध
सराेजवृदखचतं हंसावतंसं पयः ।
ENMSS@5643@2फाराेाेलसशीतशीकरचयासारसािनल- पशै रेव
मनाेहरैरपगताः संतापशाेषमाः ॥ ५६४३॥
ENMSS@5644@1अातं चेद् धनमखलमयथसाकतमह नातं चेत् तदप
सतरां भाेगहेताेरपायम् ।
ENMSS@5644@2अपृाप वयमितरहःथायते यत् तदतस् तन् हेतः क इित
िनभृतं तक यामाे न वः ॥ ५६४४॥
ENMSS@5645@1अातीकवचनं ृवा यः सपाे न िनवतते ।
ENMSS@5645@2शतधा भते मू शंशवृफलं यथा ॥ ५६४५॥
ENMSS@5646@1अातीयतामुपाते वनवृितिनपुणैजालकैजालबधा मुयतां
लायः गणभरटवीगरे सारमेयाः ।
ENMSS@5646@2अाकयतां थलािन मशथलहयैः सादभः पाशहतैर् याधूयतां
कृतातैरव महषचरैदडभः काननािन ॥ ५६४६॥
ENMSS@5647@1अातृतेऽभनवपवपुपैर् अयनारतरताभरतायः ।
ENMSS@5647@2दयते  शयतं शयनीये न णः णदयाप वधूयः ॥ ५६४७॥
ENMSS@5648@1अाते कन भः संगृययािन दश ।
ENMSS@5648@2न ममेययययुगलं याचामतं कमययत् ॥ ५६४८॥
ENMSS@5649@1अातेऽैव सरयहाे बत कयान् संताेषपहाे हंसयाय मनाङ्
न धावित मितः ीधा पे चत् ।
ENMSS@5649@2साेऽाप वबुयते न तदततावत् तीामहे वेलामयुषस
या
मधुलहः साेढं त एव माः ॥ ५६४९॥
ENMSS@5650@1अाते दामाेदरयामयमुदरदरं यावलय िलाेक संमातं श वत
थमभरवशाद नैतशांस ।
ENMSS@5650@2तामेतां पूरयवा िनरगुरव मधुवंसनः पाडप- छापािन
तािन पदशनसनाभीिन नाभीपथेन ॥ ५६५०॥
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ENMSS@5651@1अाते ार वधूवधातृरचनावैदुयवातभूर् भूरेतय बलादहार
भवता भीता नताराितना ।
ENMSS@5651@2कं नामापरम कायमधुना सायं समाशायते तपाणहमलाय
मनुजाधीशात याे महान् ॥ ५६५१॥
ENMSS@5652@1अाते नाे सषमा न चाप कुसमामाेदाे ह नाे वा मनाक् चातय
मकरददानवषये कं चातरयं पुनः ।
ENMSS@5652@2यवं चगतं कुशेशयदलं पुणास गुारवैर् माहायं क
इव वीम तदहाे हे चरकाधुना ॥ ५६५२॥
ENMSS@5653@1अाते राेहकनककमले केलपाे मृडायाः खेलन् हेलाेदमधुकरमानसे
मानसे यः ।
ENMSS@5653@2भेकाेेकणयिन वलालजबालजाले स यादुकः परमतजले
पवले
कं मरालः ॥ ५६५३॥
ENMSS@5654@1अाते वधुः परमिनवृत एव माैलाै शंभाेरित िजगतीजनचवृः
।
ENMSS@5654@2अतिनगूढनयनानलदाहदःुखं जानाित कः परमृते बत शीतरमेः
॥ ५६५४॥
ENMSS@5655@1अाीशश थतयैष पपासतेयः संरयतेऽबुधरपेयतयैव
दरूात् ।
ENMSS@5655@2दं ाकरालमकरालकरालताभः कं भायययपरमूमपरंपराभः
॥ ५६५५॥
ENMSS@5656@1अाथामालय नीतेषु वशं ेवराितषु ।
ENMSS@5656@2यमायाित महतां माहायमनुकपया ॥ ५६५६॥
ENMSS@5657@1अाथाय दाणतरं कमप वभावम् अयतदुकृतकृतामप शणाय
।
ENMSS@5657@2गृास सायकपदे कुसमायमूिन मातः सतेषु महती कल
तेयम्
॥ ५६५७॥
ENMSS@5658@1अाथतः थगतवारदपा संयया गगनपमभागः ।
ENMSS@5658@2साेमवमवतानवभासा रतय जलधेः यमूहे ॥ ५६५८॥
ENMSS@5659@1अाफालतं यत् मदाकराैर् मृदधीरविनमवगछत् ।
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ENMSS@5659@2वयैरदानीं महषैतदः ाहतं ाेशित दघकाणाम् ॥
५६५९॥
ENMSS@5660@1अाफालतैजलधमपरंपराणां दरूकराेित यद रमवतबुा
।
ENMSS@5660@2राकरवमप तय भवेद् वनं रं त हत भवता
महदधायम् ॥ ५६६०॥
ENMSS@5661@1अााक युवितशामसाै तनाेित छायैव यमनपायनीं कमेभः
।
ENMSS@5661@2मवैवं वगुणपधानसायसूयैः पानीयैरित वदधावरेऽनािन
॥ ५६६१॥
ENMSS@5662@1अायं िनरय रसतैः सचरं वहय गाातरेषु घन वषस
चातकय ।
ENMSS@5662@2तुकाेटकुटलायतकंधरय ाणाययाेऽय भवतः परहासमाम्
॥ ५६६२॥
ENMSS@5663@1अायं पधाय सकलं वरलाु लना करेण साणम् ।
ENMSS@5663@2अयमुरकारं मनाेहरं याेकराेित शशः ॥ ५६६३॥
ENMSS@5664@1अायं यप हायवजतमदं लायेन वीतं वचाे नेे शाेणसराेजकात
तदप ाप णं थीयते ।
ENMSS@5664@2मालायाः करणाेमे मकरकारः कुचााेजयाेर् धूपाः कुतलधाेरणीषु
सशः सायंतनाे यते ॥ ५६६४॥
ENMSS@5665@1अायं ययाः सधांशं कलयित नयनायां जतः पुंसमूहः काया
वुत् कुचायां जलकनकधरे िनजते हत माेहः ।
ENMSS@5665@2कुं दगुधयुं लघुकृमवकृतं पूयमावाह- यां
तन् मकाभगितरित वपुषः कुसता नात लाेके ॥ ५६६५॥
ENMSS@5666@1अायं सहायं नयनं सलायं सदरूबददूयशाेभ भालम् ।
ENMSS@5666@2नवा च वेणी हरणीशेद् अयैरगयैरप भूषणैः कम् ॥
५६६६॥
ENMSS@5667@1अायाेछतपावणेदयुशसं नेावधूताेपल- ीगवा
दशनछदयवहताशाेकवालुितम् ।
ENMSS@5667@2एतां सधापां िजगतः शपी वधाय वयं मये
हषवशादजायत िनजताेचडः कवः ॥ ५६६७॥
ENMSS@5668@1अायीजतजजरेदमुलनं कृवा करे कदकंु
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डाकाैतकमभावमनया तां वहयाननम् ।
ENMSS@5668@2भृाहकृणकेतकदलपधावतीनां शा
दघापातरतैकसदामेषाेऽ पाीकृतः ॥ ५६६८॥
ENMSS@5669@1अायीजराजबाधनकर ः ुतेल नी मूधयावलगामनी
कुटलता बा मुा गुणैः ।
ENMSS@5669@2ये सदर दुवनीितरयती ाबलाया मया तन् मये मकरवजाे
भवजयी जातवदेसरः ॥ ५६६९॥
ENMSS@5670@1अायेदाेः परवेषवितपतेापेयकाेदडवद् धाबुमुचः
णुितवदासाै पती भुजाै ।
ENMSS@5670@2वयल लयनाभ वगलीयुमयमं कंचत्
कंचददुदलमहाे कुतनी जृते ॥ ५६७०॥
ENMSS@5671@1अाये पूणसधािनधरणयाेः कापमं वैभवं देहे कानकातता
वच पुनहैयवीनं वयम् ।
ENMSS@5671@2यया लाेचनयाेिनपध सदाेदतानुकपातितः सा माता जगतां
सादपदवी
सााुदे तादमुा ॥ ५६७१॥
ENMSS@5672@1अाावयेाेपचतान् वपयये कमस ।
ENMSS@5672@2यथा न भययथ भतं िनवमत वा ॥ ५६७२॥
ENMSS@5673@1अाावयेदपुचतान् साधु दुणािनव ।
ENMSS@5673@2अायुाते च वतेर् अावव महीपताै ॥ ५६७३॥
ENMSS@5674@1अा वलाेकादरुगनगरं नूतनालाेकलीम् अातवः कमव
सततां
चेतैते न नीतम् ।
ENMSS@5674@2अयेतासां रमणवरहे वषकामनीनां यैरानीता नखपदमयी
मडना
पाडमानम् ॥ ५६७४॥
ENMSS@5675@1अावादतं वादमुरदबद-ु वछदमदवरसदरभः ।
ENMSS@5675@2माकदपुपं मदाजनय माेदमामाेदभरैरकाषीत् ॥ ५६७५॥
ENMSS@5676@1अावादतदयताधर- सधारसयेव सूयाे मधुराः ।
ENMSS@5676@2अकलतरसालमुकुलाे न काेकलः कलमुदयित ॥ ५६७६॥
ENMSS@5677@1अावादतरदशाेणतशाेणशाेभां संयाणामव कलां शशलाछनय
।
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ENMSS@5677@2जृावदारतमुखय मुखात् फुरतीं काे हतमछित हरेः
परभूय दं ाम् ॥ ५६७७॥
ENMSS@5678@1अावादताेुमवाबबं तमाेमुखाद् हत सधाकरय ।
ENMSS@5678@2सीमतसीमातमुदारपम् इदं ललाटं ननु पजायाः ॥ ५६७८॥
ENMSS@5679@1अावादताेऽस माेहाद् बत वदता वदनमाधुर भवतः ।
ENMSS@5679@2मधुलर रसनाच् छेदाय परं वजानास ॥ ५६७९॥
ENMSS@5680@1अावां मदारदछद इव यं नवं जपतं बालाया इव
यमुमवधूलावयलीरव ।
ENMSS@5680@2ाेाेयं चरवयुविनतासदेशवाणीव मे नैवें चरतं
च पमिनशं ीकृण नामात ते ॥ ५६८०॥
ENMSS@5681@1अावा िनवशेषं वरहवधूनां मृदिून मांसािन ।
ENMSS@5681@2करकामषेण मये िनःीवित नीरदाेऽथीिन ॥ ५६८१॥
ENMSS@5682@1अावा वयमेव व महतीममछदाे वेदना मा भूत् कयचदययं
परभवाे याेित संसारणः ।
ENMSS@5682@2पय ातरयं ह गाैरवजराधारकेलथल मानािनमसी
गुणयितकरागयगभयुितः ॥ ५६८२॥
ENMSS@5683@1अावाा मधूिन षद मदं मा गाः कषायाु रैर् माकदय
पकान्
तारतवताे मूधानमयासतः ।
ENMSS@5683@2यासतमे पकेऽप भवते येनापता ताशी मावी तय
ववेकवयुितरयं साुयमेतन् न ते ॥ ५६८३॥
ENMSS@5684@1अावाैष कषायमु रमुेमानुबाशयाे माकदय यशांस
काेकलयुवा िनमाित दभषु ।
ENMSS@5684@2मावीकािन िनपीय तय मधुपातैव गुयमी काे ूतामसतां
सतां च वचसां वाितगं चेतम् ॥ ५६८४॥
ENMSS@5685@1अाहतं कुचतटेन तयाः साधु साेढममुनेित पपात ।
ENMSS@5685@2ुटतः यतमाेरस हारात् पुपवृरव माैकवृः ॥ ५६८५॥
ENMSS@5686@1अाहते य खे याद् विनः काकवराेपमः ।
ENMSS@5686@2अं अाकारविनवा यात् स वयाे नरपुंगवैः ॥ ५६८६॥
ENMSS@5687@1अाहते य मधुराे विनः समुपजायते ।
ENMSS@5687@2पूयः स खाे नृपतेः शुसंचयनाशनः ॥ ५६८७॥
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ENMSS@5688@1अाहय चनुमः वगम् अपवगमनुमात् ।
ENMSS@5688@2अनुकूले ह दापये ितकूलं न कंचन ॥ ५६८८॥
ENMSS@5689@1अाहयाहय मूा तमनुपबतः तं मातधः कंचत्
कुैकजानाेरनवरतचलापुछय धेनुः ।
ENMSS@5689@2उकण तणकय यतनयतया दंकारमुा
वंसीरधारालवशबलमुखयामातृि लेढ ॥ ५६८९॥
ENMSS@5690@1अाह नाथवदनय चुबतः सा  शीतकरतामनरम् ।
ENMSS@5690@2सीकृतािन सदती वतवती सवदपृथुवेपथुतदा ॥ ५६९०॥
ENMSS@5691@1अाहरप न वथाे विनाे न बुयित ।
ENMSS@5691@2व न वेछया कंचत् सेवकाेऽपीह जीवित ॥ ५६९१॥
ENMSS@5692@1अाहरेानमथा पुमानमरवत् सदा ।
ENMSS@5692@2गृहीत इव केशेषु मृयुना धममाचरेत् ॥ ५६९२॥
ENMSS@5693@1अाहवे जगदुडराजमडलराहवे ।
ENMSS@5693@2ीनृसंह महीपाल वयत तव बाहवे ॥ ५६९३॥
ENMSS@5694@1अाहवेषु च ये शूराः वायथे यजीवताः ।
ENMSS@5694@2भतृभाः कृता ते नराः वगगामनः ॥ ५६९४॥
ENMSS@5695@1अाहवेषु मथाेऽयाेयं जघांसताे महीतः ।
ENMSS@5695@2युयमानाः परं शा वग यायपराुखाः ॥ ५६९५॥
ENMSS@5696@1अाह ैषा नलादयं न जुषे मनसेित यत् ।
ENMSS@5696@2याैवनानुमतेनायातृषाभून् मनाेभुवा ॥ ५६९६॥
ENMSS@5697@1अाहारं ित यत् कथाप शमता यन् माैनमुा मुखे यविनमीलनं
तनुलता यत् तानवे वतते ।
ENMSS@5697@2एकाते यदवथितयदप च यानैकतानं मनस् तन् मये सभग
वदथमनया तयेत तीं तपः ॥ ५६९७॥
ENMSS@5698@1अाहारः फलमूलमाचतं शया मही वकलं संवीताय परछदः
कुशसमपुपाण पुा मृगाः ।
ENMSS@5698@2वाायदानभाेगवभवा िनयणाः शाखनाे माणीयधकं
गृहेषु गृहणां कं नाम दःुखाते ॥ ५६९८॥
ENMSS@5699@1अाहारदाेषाय च काकदित यादाकुटािन विनतं रणाय ।
ENMSS@5699@2केकेविना कुवती कक च यं वदं यात् पुरदषूणाय ॥
५६९९॥
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ENMSS@5700@1अाहारिनाभयमैथुनािन सामायमेतत् पशभनराणाम् ।
ENMSS@5700@2ानं नराणामधकाे वशेषाे ानेन हीनाः पशभः समानाः ॥
५७००॥
ENMSS@5701@1अाहारिनहारवहारयाेगाः ससंवृता धमवदा त कायाः ।
ENMSS@5701@2वाबुकायाण तपतथैव धनायुषी गुतमे त काये ॥ ५७०१॥
ENMSS@5702@1अाहारपानताबूलगधमायफलादयः ।
ENMSS@5702@2भुयते यत् स भाेग ततः साधुसमैः ॥ ५७०२॥
ENMSS@5703@1अाहारभाेजी कुतेऽनुमाेदं नराे वधे थावरजमानाम् ।
ENMSS@5703@2तयाप ताद् दुरतानुषम् इयाह यतं ित व कंचत्
॥ ५७०३॥
ENMSS@5704@1अाहारवगे सलभे वचे वमुपापे भुव वमाने ।
ENMSS@5704@2ारदःुखं ववधं पाेय चेदत गृन कम मांसम्
॥ ५७०४॥
ENMSS@5705@1अाहाराायते याधगभात् ूर जायते ।
ENMSS@5705@2अलीक शयायां वपाठादायुषः यः ॥ ५७०५॥
ENMSS@5706@1अाहाराथ कम कुयादिनं कुयात् तं च ाणसंधारणाथम् ।
ENMSS@5706@2ाणा धायातववानहेताेस् तवं ेयं येन भूयाे न ज ॥
५७०६॥
ENMSS@5707@1अाहारे च भवेद् राेगी नाे गभ मैथुने ।
ENMSS@5707@2िनायां ियते लीतायां मरणं वम् ॥ ५७०७॥
ENMSS@5708@1अाहारे बडवानल शयने यः कुकणायते संदेशे बधरः
पलायनवधाै संहः गालाे रणे ।
ENMSS@5708@2अधाे वतिनरणेऽथ गमने खः पटः दने भायेनैव ह
लयते पुनरसाै सवाेमः सेवकः ॥ ५७०८॥
ENMSS@5709@1अाहारे वरितः समतवषयामे िनवृः परा नासाे नयनं
यदेतदपरं यैकतानं मनः ।
ENMSS@5709@2माैनं चेदमदं च शूयमखलं यमाभाित ते तद् ूयाः
सख याेगनी कमस भाेः कं वा वयाेगयस ॥ ५७०९॥
ENMSS@5710@1अाहारे यवहारे च यलः सखी भवेत् ।
ENMSS@5710@2धनं मैीकरं दाने चादाने शुकारणम् ॥ ५७१०॥
ENMSS@5711@1अाहारे शचता वनाै मधुरता नीडे पराधीनता बधाै िनममता
वने
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रसकता वाचालता माधवे ।
ENMSS@5711@2यसैते गुणराशयः पकवरं या कमेते जना वदते खल खनं
कृमभुजं चा गितः कमणाम् ॥ ५७११॥
ENMSS@5712@1अाहाराे गरलं तृतीयमलके चः कपालं करे वासः कुरचम
भिन रितभूषा भुजाधपः ।
ENMSS@5712@2जालयमसाकं कुलमवाता च जाितः कथं सेयाेऽाभरसाै
पशाचपरषता हताः ाे वयम् ॥ ५७१२॥
ENMSS@5713@1अाहाराे गरलायते ितदनं हाराेऽप भारायते चडकरायते
मृदगुितवाताेऽप वायते ।
ENMSS@5713@2अावासाे वपनायते मलयजालेपः फुलायते हा हत यवयाेगसमयः
संहारकालायते ॥ ५७१३॥
ENMSS@5174@1अाहाराे गुणः ीणां बुतासां चतगुणा ।
ENMSS@5174@2षुणाे यवसाय कामाागुणः ृतः ॥ ५१७४॥
ENMSS@5715@1अाहतमुाहायः सयक् सकलयाेगसपया ।
ENMSS@5715@2भाववहीनाेऽप नटः सामाजकचरनं कुते ॥ ५७१५॥
ENMSS@5716@1अाहते तव िनःशाने फुटतं रपुटैः ।
ENMSS@5716@2गलते तयानेे राजंमदं महत् ॥ ५७१६॥
ENMSS@5717@1अाहते नु मधुना मधुरवे चेतय गमते नु वकासम् ।
ENMSS@5717@2अाबभाै नव इवाेतरागः कामनीववसरः कुसमेषाेः ॥ ५७१७॥
ENMSS@5718@1अाः सयं ह परमं धम धमवदाे जनाः ।
ENMSS@5718@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ५७१८॥
ENMSS@5719@1अाः सूतरं कंचद् अमायपररणम् ।
ENMSS@5719@2सूात् सूतरं तेयाे यदापररणम् ॥ ५७१९॥
ENMSS@5720@1अायायायते सूयः सूयाद् वृरथाैषधः ।
ENMSS@5720@2तदं रसपेण शवमधगछित ॥ ५७२०॥
ENMSS@5721@1अातः परताे दगतगितभः शाखाभराडबरैः कं रे जा
जवेन
शालफलयाशया धावस ।
ENMSS@5721@2त् एकपदे भदेलमफलयालाेलतूलाेकरैर् अवानाेऽप िनमीलतामटता
न ेणीयाः पुरः ॥ ५७२१॥
ENMSS@5722@1अातयाभषेकाय िनसृय वनाय च ।
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ENMSS@5722@2न मया लततय वपाेऽयाकारवमः ॥ ५७२२॥
ENMSS@5723@1अाता मयाेसवे िनश गृहं शूयं वमुयागता ीबः ेयजनः
कथं कुलबधूरेकाकनी यायित ।
ENMSS@5723@2वस वं तदमां नयालयमित ुवा यशाेदागराे राधामाधवयाेजयत
मधुरेरालसा यः ॥ ५७२३॥
ENMSS@5724@1अातेषु वहंगमेषु मशकाे नायान् पुराे वायते मयेवारध वा
वसंतृणमणधे मणीनां चम् ।
ENMSS@5724@2खाेताेऽप न कपते चलतं मयेऽप तेजवनां धक्
सामायमचेतनं भुमवानामृतवातरम् ॥ ५७२४॥
ENMSS@5725@1अाताेऽप सहायैर् एमीयुा वमुिनाेऽप ।
ENMSS@5725@2अागतकाेऽप पथकः शैथयं नैव वजहाित ॥ ५७२५॥
ENMSS@5726@1अाताे मलयाचलात् चलताे माैितकाे माताे नेदाः पथ
सत
काेकलगणा गीते िताभृतः ।
ENMSS@5726@2अााभः ितवेशनीभरभतः संयय कुदालयं साेयती
सहकारसंतितरलेणीभरावेते ॥ ५७२६॥
ENMSS@5727@1अाताे वायनाताे याे राां ार ितित ।
ENMSS@5727@2स वै राययं भुे नावमानी कदाचन ॥ ५७२७॥
ENMSS@5728@1अाताे हालकेनाुतमव वचनं तय कृवा णैकं
ितासतधराेमा कथमप वटपं िनःसमीरं वहाय ।
ENMSS@5728@2दाेयामावृय वःथलमलसगितदनपादचारः
शीकाराेकपभफुटदधरपुटः पामरः ेमेित ॥ ५७२८॥
ENMSS@5729@1अातायुतां भां पुरतादचाेदताम् ।
ENMSS@5729@2मेने जापितााम् अप दुकृतकमणः ॥ ५७२९॥
ENMSS@5730@1अाय परया जनययथाः सखाभासम् ।
ENMSS@5730@2अयतपरयाः परमानदाय कपते ॥ ५७३०॥
ENMSS@5731@1अाय रयमाणाप येनातवरागणी ।
ENMSS@5731@2असैी च वेया च ी कय कदा थरा ॥ ५७३१॥
ENMSS@5732@1अािकाेापदधानां याणां जगतां बत ।
ENMSS@5732@2तपनाचष शाते तद् भेदं ितमरं त न ॥ ५७३२॥
ENMSS@5733@1अाादयवेष खरैनखाैर् दैतेयवःखिनमुखनन् वः ।
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ENMSS@5733@2ादं दये तीयम् अवेुमछव सूनुरम् ॥ ५७३३॥
ENMSS@5734@1अाादहेतिनरवशररय- लावयकातकलषीकरणेन तासाम्
।
ENMSS@5734@2अासीत् कुशेशयशामयथाथतैव पयतभावरचामप भूषणानाम्
॥ ५७३४॥
ENMSS@5735@1अाानं कं भवित ह तराेः कयचत् वाः ायः काय
कमप
न कलाै कुवते के परेषाम् ।
ENMSS@5735@2पूण चं वहित ननु का पृछित ानचः
केनाेदयाजिनतमसमं कमााेित लाेकः ॥ ५७३५॥
ENMSS@5736@1इीरगुडादनां माधुययातरं महत् ।
ENMSS@5736@2तथाप न तदायातं सरवयाप शते ॥ ५७३६॥
ENMSS@5737@1इवाेदसाराः शकटसरणयाे धीरधूलपताकाः पाकवीकारने
शरस िनवशते शूकशालेः शकाल ।
ENMSS@5737@2केदारेयः णालैः वशित शफरपराधारमाराद् अछः
कछेषु पः सखयित सरतामातपादुपालम् ॥ ५७३७॥
ENMSS@5738@1इददातलाः शूाः काता हेम च मेदनी ।
ENMSS@5738@2चदनं दध ताबूलं मदनं गुणवधनम् ॥ ५७३८॥
ENMSS@5739@1इरापः पयाे मूलं ताबूलं फलमाैषधम् ।
ENMSS@5739@2भयवाप कतयाः ानदानादकाः याः ॥ ५७३९॥
ENMSS@5740@1इधव शराः सूनवतितभृावल सनी ययाावशवितनः
मनसाे िनवरा ादयः ।
ENMSS@5740@2याणाभहता वरमुरजृयुंजयेादयाे यााशेषमुखा इव
िभुवनं पायादजेयः रः ॥ ५७४०॥
ENMSS@5741@1इनदवाहाे ूतं मानह हे सतनु ।
ENMSS@5741@2ूलितका च तवेयं भे रसमधकमावहित ॥ ५७४१॥
ENMSS@5742@1इाेरात् मशः पवण पवण यथा रसवशेषः ।
ENMSS@5742@2तत् सनमैी वपरतानां त वपरता ॥ ५७४२॥
ENMSS@5742A@1इाे रसं यथादाय कूचकययते जनैः ।
ENMSS@5742A@2धमसारं तथादाय देहं यजित पडतः ॥
ENMSS@5743@1इाेवकारा मतयः कवीनां गवां रसाे बालकचेतािन ।
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ENMSS@5743@2ताबूलमयं युवतेः कटाा एतायहाे श न सत नाके ॥
५७४३॥
ENMSS@5744@1इालसाचरव वलवा सव दनं चडचः शशाम ।
ENMSS@5744@2तदयभेव नभाेहसती वाजमानं तहनांशबबम् ॥ ५७४४॥
ENMSS@5745@1इतात मगधाः ेतात काेसलाः ।
ENMSS@5745@2अधाेाः कुपाालाः सवाेा दणापथाः ॥ ५७४५॥
ENMSS@5746@1इताकारचेाभः परचवेदनः ।
ENMSS@5746@2अााः सशीगा दतूा वामनाे मतभाषणः ॥ ५७४६॥
ENMSS@5747@1इताकारतव ऊहापाेहवशारदः ।
ENMSS@5747@2शूर कृतव न च मानी वमसरः ॥ ५७४७॥
ENMSS@5748@1इताकारतवाे बलवान् यदशनः ।
ENMSS@5748@2अमाद सदा दः तीहारः स उयते ॥ ५७४८॥
ENMSS@5749@1इतेन िनजरागनीरधं संवभाय चटभगुणताम् ।
ENMSS@5749@2भतां च परचययािनशं साधकाधकवशं यध तम् ॥ ५७४९॥
ENMSS@5750@1इछतां सह वधूभरभेदं यामनीवरहणां वहगानाम् ।
ENMSS@5750@2अापुरेव मथुनािन वयाेगं लते न खल कालिनयाेगः ॥
५७५०॥
ENMSS@5751@1इछित मानी मरणं न च गछित वैरणः शरणम् ।
ENMSS@5751@2मानरणं मरणं मानाणय केवलं कृितनः ॥ ५७५१॥
ENMSS@5752@1इछित शती सहं ससहः काेटमीहते कतम् ।
ENMSS@5752@2काेटयुताेऽप नृपवं नृपाेऽप बत चवितवम् ॥ ५७५२॥
ENMSS@5753@1इछित शती सहं सही लमीहते ।
ENMSS@5753@2लाधपतताे रायं राया वगमीहते ॥ ५७५३॥
ENMSS@5754@1इछत केचन् नरकेषु वासं नेछत केचन् नरकेषु वासम् ।
ENMSS@5754@2ेयाे ह तान् नरकं वशं न गभवासात् परमं ह दःुखम्
॥ ५७५४॥
ENMSS@5755@1इछयभीणं यमानाेऽप न ातयतयकुलय लीम्
।
ENMSS@5755@2नमत शून् न च बधुवृं संतयमानैदयैः सहते
॥ ५७५५॥
ENMSS@5756@1इछां सदरपाड उितमितं बत् वया संया
िनपाायवहारवारयुगलं िनकपसंपकम् ।
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ENMSS@5756@2संपूण वदधे गभीरमुदरं रे शतः शाणाे ययाभूद्
भुवनैतदशभरयापूरणं दलुभम् ॥ ५७५६॥
ENMSS@5757@1इछेेद् वपुलां मैीं ीण त न कारयेत् ।
ENMSS@5757@2वावादमथसंबधं तपीपरभाषणम् ॥ ५७५७॥
ENMSS@5758@1इछेत् परमनुसत ितमासंदशनेन वशदचः ।
ENMSS@5758@2अनवाय येनयाेगं भवताे दयेपरं िनधीयेत ॥ ५७५८॥
ENMSS@5759@1इछेद् यत सखं िनवतमवनाै गछेत् स राः सभां कयाणीं
गरमेव संसद वदेत् काय वदयात् कृती ।
ENMSS@5759@2अेशाद् धनमजयेदधपतेरावजयेद् वभान् कुवीताेपकृितं जनय
जनयेत् कयाप नापयाम् ॥ ५७५९॥
ENMSS@5760@1इयाचारदमाहंसादानवायायकमणाम् ।
ENMSS@5760@2अयं त परमाे धमाे यद् याेगेनादशनम् ॥ ५७६०॥
ENMSS@5761@1इयाययनदानािन तपः सयं धृितः मा ।
ENMSS@5761@2अलाेभ इित मागाेऽयं धमयावधः ृतः ॥ ५७६१॥
ENMSS@5762@1त पूवतवगाे दाथमप सेयते ।
ENMSS@5762@2उरत चतवगाे महायेव ितित ॥ ५७६२॥
ENMSS@5763@1इडया संचरन् वायुः साैये काये शभः ृतः ।
ENMSS@5763@2पलायां तथा दे याेः ाप न शाेभनः ॥ ५७६३॥
ENMSS@5764@1इडा च पला चैव सषुणा च सरवती ।
ENMSS@5764@2गाधार हतजा च पूषा चैव िनगते ॥ ५७६४॥
ENMSS@5765@1अलबुषा कुैव शनी दशमी मता ।
ENMSS@5765@2एताः ाणवहा ेयाः धाना दश नाडकाः ॥ ५७६५॥
ENMSS@5766@1इडा नासापुटे वामे पला दणे भवेत् ।
ENMSS@5766@2सषुणा ताल भवैव ारं वितता ॥ ५७६६॥
ENMSS@5767@1इडायां यद भूयबुतवे वहततदा ।
ENMSS@5767@2थरसाैयादकायाणाम् अारः सकृद् भवेत् ॥ ५७६७॥
ENMSS@5768@1इडा साेमय नाड यात् पला सूयनाडका ।
ENMSS@5768@2इडा साैया भवेत् वामा पलाेा च दणा ॥ ५७६८॥
ENMSS@5769@1इतः काकानीकं ितभयमतः काैशकताद् इताे गृयूहः कुलमदमतः
कवयसाम् ।
ENMSS@5769@2मशानावथेऽखलगुणवये हतमराव् अप ाः केचन् न
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खल कलवाचः शकुनयः ॥ ५७६९॥
ENMSS@5770@1इतः केक नादैतदित शतकाेटितभटैर् इतः कामः कामं कठनतरबाणैः
हरित ।
ENMSS@5770@2इताे गजयुैजलधरगणाे भीमिननदैर् वना नाथं जाने न सख
भवता कं ननु मम ॥ ५७७०॥
ENMSS@5771@1इतः ाेधाे गृः कटयित पं िनजमतः सृगाल तृणेयं
ववृतवदना धावित पुरः ।
ENMSS@5771@2इतः ूरः कामाे वचरित पशाचरमहाे मशानं संसारः क
इह पिततः थायित सखम् ॥ ५७७१॥
ENMSS@5772@1इतः परानभकहायशान् वैदभ पयानुमता मयास ।
ENMSS@5772@2एवंवधेनाहवचेतेन वं ायसे हतगता ममैभः ॥ ५७७२॥
ENMSS@5773@1इतः पाैरयायां ककुभ ववृणाेित मदलत्- तमाममाणं
करणकणकामबरमणः ।
ENMSS@5773@2इताे िनामती नवरितगुराेः ाेछित वधूः
वकतूरपाु रमकरकामुतमुरः ॥ ५७७३॥
ENMSS@5774@1इतः यादेशात् वजनमनुगतं यवसता मुतेयुैवदित
गुशये गुसमे ।
ENMSS@5774@2पुनं बापसरकलषामपतवती मय ूरे यत् तत् सवषमव
शयं दहित माम् ॥ ५७७४॥
ENMSS@5775@1इतः ालेयांशः लयमकराेत् कैरवकुल- मछेदाेसेकैः
करणिनकरैरेष तमसाम् ।
ENMSS@5775@2इताेऽयाावां सख न सहते दःुसहतर- तापः पेषुतदह
शरणं साहसरसः ॥ ५७७५॥
ENMSS@5776@1इतः शा चुितभरह राणकरैस्
तमैरयतःखलतगितभमेचकचः ।
ENMSS@5776@2भातीरेषा वलसित पुरथा सकृितनां ममूणां
जुमणवधजासंगम इव ॥ ५७७६॥
ENMSS@5777@1इतः शाेचः ायां दश दशित भानाेरणताम् इताे भृः
कूजभकमलनीं ाेलित च ।
ENMSS@5777@2इताे िनयायुैवहतसरतातशथल-
खलपादयासणरणतमीरमबलाः ॥ ५७७७॥
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ENMSS@5778@1इतः स दैयः ाीनेत एवाहित यम् ।
ENMSS@5778@2वषवृाेऽप संवय वयं छेुमसांतम् ॥ ५७७८॥
ENMSS@5779@1इतः वपित केशवः कुलमततदयषाम् इत शरणाथनः
शखरपिणः शेरते ।
ENMSS@5779@2इताेऽप वडवानलः सह समतसंवतकैर् अहाे वततमूजतं भरसहं
च सधाेवपुः ॥ ५७७९॥
ENMSS@5780@1इतरदेव बहमुखमुयते द त यत् फुरतीतरदेव तत्।
ENMSS@5780@2चरतमेतदधीरवतारकं धुर पयःितबबमवासताम् ॥ ५७८०॥
ENMSS@5781@1इतरपापफलािन यथेछया वतर तािन सहे चतरानन ।
ENMSS@5781@2अरसकेषु कवविनवेदनं शरस मा लख मा लख मा लख
॥ ५७८१॥
ENMSS@5782@1इतरभजनघनरसतः फलिनपनवा भवेदित न ।
ENMSS@5782@2मुाः परं त लाेके वाितघनरसं वना न जायेरन् ॥ ५७८२॥
ENMSS@5783@1इतरायप रांस पेतवानरकाेटषु ।
ENMSS@5783@2रजांस समराेथािन तछाेणतनदवव ॥ ५७८३॥
ENMSS@5784@1इतरााथमछत पमछत दारकाः ।
ENMSS@5784@2ातयः कुलमछत वगमछत तापसाः ॥ ५७८४॥
ENMSS@5785@1इतरेतरयताेयुमं कठनाेतनपीडताभरामम् ।
ENMSS@5785@2भुजमूलशयानुगडमूलं मथुनं यूतमवाभवन् िनशायाम् ॥ ५७८५॥
ENMSS@5786@1इतराेपायदःुसाये चडदडाे महीपितः ।
ENMSS@5786@2अदुाययसाै नीतेराित वपुलं फलम् ॥ ५७८६॥
ENMSS@5787@1इतूतयुतमधुचया वात चतराः समीराः संताेषं
दश दश दशताे मधुलहाम् ।
ENMSS@5787@2िनशाते कातानां रसमरकेलममुषाे वजृते
जृाकलतकमलामाेदसदः ॥ ५७८७॥
ENMSS@5788@1इतः साः रमयवयःसंधमधुरः फुरुधाकेलतमव
मयूखैः सखयित ।
ENMSS@5788@2चकाेराणां चं कुमुदसमुदायाेऽप च शरन्- िनशारेऽमुन्
समसमयमतवकसित ॥ ५७८८॥
ENMSS@5789@1इतेतावघटततटः सेतदरे धरी दलुा
बलहमपाे गररयम् ।
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ENMSS@5789@2इदानीं िनवृे करतरगनीराजनवधाै न जाने यातारतव च
रपवः
केन च पथा ॥ ५७८९॥
ENMSS@5790@1इतततमणाे रजाेभः डनाेममतजाेऽयम् ।
ENMSS@5790@2यः सवदा पपलभाेगतस् तछातये वं हरमायव ॥ ५७९०॥
ENMSS@5791@1इततताे भषन् भूर न पतेत् पशनः शनः ।
ENMSS@5791@2अवदाततया कं च न भेदाे हंसतः सतः ॥ ५७९१॥
ENMSS@5792@1इततताे वातवधूितचलैर् नीरताशागगनैवजांशकैः ।
ENMSS@5792@2लैः णकानकणीकुलैर् अम धूलजलधाै नभाेगते ॥
५७९२॥
ENMSS@5793@1इततताे वात वशय ययां वाताः शकृेमवहारवाः ।
ENMSS@5793@2सा वयते राैरवराजधानी केन ताेल मनसायगया ॥ ५७९३॥
ENMSS@5794@1इततताेऽन् वलसत मेराेः समानवे मणसानुरागाः ।
ENMSS@5794@2य पयाै सरसदरभः समा नवेमण सानुरागाः ॥ ५७९४॥
ENMSS@5795@1इततावन् नेे वलय मलयाे िनधरपाम् अपारवपादणयपरताे
िनवसित ।
ENMSS@5795@2अथाानं कं न रस कुलशैलं कमयशः- पताका सपाैघैः
ितशखरशाखास वहस ॥ ५७९५॥
ENMSS@5796@1इतसतभूभृदुझता याथ ा वनमानवीजनैः ।
ENMSS@5796@2शशंस पृातुमादेशजं शशवषः शीतलशीलतां कल
॥ ५७९६॥
ENMSS@5797@1इित कृतवचनायाः कदयेय बयद् गलतनयनवारेयाित
पादावनामम् ।
ENMSS@5797@2कणमप समथ मािननां मानभेदे दतमुदतमं याेषतां
वहेषु ॥ ५७९७॥
ENMSS@5798@1इित तीशाे नवितं नवाधकां महातूनां महनीयशासनः ।
ENMSS@5798@2समादवमायुषः ये ततान साेपानपरंपरामव ॥ ५७९८॥
ENMSS@5799@1इित गदतमनतरमना भुजयुगाेमनाेतरतनी ।
ENMSS@5799@2णयनं रभसाददुरया वलभयालभयादव सवजे ॥ ५७९९॥
ENMSS@5800@1इित गदतवती षा जघान फुरतमनाेरमपकेशरेण ।
ENMSS@5800@2वणिनयमतेन कातमया सममसताबुहेण चषा च ॥
५८००॥
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ENMSS@5801@1इित गतममभधाय पुरः णपातवकसदनाम् ।
ENMSS@5801@2वकरावलबनवमुगलत्- कलका कांचदणत् तणः ॥
५८०१॥
ENMSS@5802@1इित गुतमं शाम् इदमुं मयानघ ।
ENMSS@5802@2एतद् बुा बुमान् यात् कृतकृय भारत ॥ ५८०२॥
ENMSS@5803@1इित जगित न रतं समथः चदप कदप स नारम्
।
ENMSS@5803@2अवित त सततं वश एकः कुलयुवतीं िनजसवपाशबधः ॥
५८०३॥
ENMSS@5804@1एवं चेया नाम दःुखैकहेतर् माेघः पुंसां ेषदायी परेषाम् ।
ENMSS@5804@2याेऽयं मा भूद् रणायानानाम् अयाैसं युतासां तनाेित
॥ ५८०४॥
ENMSS@5805@1इित तवधयः परचय बुधाः सकलय जनय वनरताम्
।
ENMSS@5805@2न मनागप चेतस संदधते शचमयशःसखनाशकराम् ॥ ५८०५॥
ENMSS@5806@1इित देव भवयुदारसवाे ढभ वलासनीजनाेऽप ।
ENMSS@5806@2अवराेधसमाे महीपतीनां कमुतायः कुलजः पुरलाेकः ॥
५८०६॥
ENMSS@5807@1इित देव सदैव हायभावं परभावे च जनय िनतां च ।
ENMSS@5807@2वपदापदतां च यात मूढा इह सतत भवत पूजनीयाः ॥
५८०७॥
ENMSS@5808@1इित कृवः शचमृभाेजनां दनािन तेषां कितचन् मुदा ययुः
।
ENMSS@5808@2रसंवसरवारसदर- परभतमुपेयुषां िनश ॥ ५८०८॥
ENMSS@5809@1इित धमतराेमूलम् अशं यय मानसम् ।
ENMSS@5809@2शं यय च तपूं फलं तय न संशयः ॥ ५८०९॥
ENMSS@5810@1इित िनखलमुदारमथसाथ- णहतमेकमहेव खशाे ।
ENMSS@5810@2गरशमतमदं िनषेय चे ितपितमसमूहचवती ॥ ५८१०॥
ENMSS@5811@1इित नेादवकारैर् वशमुपनीतं लनधैयाम् ।
ENMSS@5811@2मारहाभभूतं परमृाराकृितरणम् ॥ ५८११॥
ENMSS@5812@1ादभुूतररंसं णे णे जघनदेशगतम् ।
ENMSS@5812@2पामव वमाेयस पूववदाचूय िनःशेषम् ॥ ५८१२॥
ENMSS@5813@1इित पथ विनवेशतानाे रपुरप गछित साधु मताम् ।
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ENMSS@5813@2तदविनपितमसराते वनयगुणेन जगद् वशं नयेत् ॥ ५८१३॥
ENMSS@5814@1इित परगणताथः शामागानुसार िनयमयित यताा यः जा
दडनीया ।
ENMSS@5814@2अपुनरपगमाय ामागचारा सरत इव समुं संपदतं
वशत ॥ ५८१४॥
ENMSS@5815@1इित परणयमथं यानमेक याने दरचकतकटाेणं
चानयाेततत् ।
ENMSS@5815@2दव दवषदधीशाः काैतकेनावलाे णदधुरव गतं
नाकमानदसााः ॥ ५८१५॥
ENMSS@5816@1इित पूवकमिनयतं भवतयं जगित यय जताेयत् ।
ENMSS@5816@2तदयेन स पुरतः पिततं ााेयसायमप ॥ ५८१६॥
ENMSS@5817@1इित कुपताेरगमुखभु रां सवदा िनधाय िनजचेतस
बलदःुखदां संसृितम् ।
ENMSS@5817@2वमुत परहहमनाजवं सना यदछत सखामृतं
रसतमतसवाशभम् ॥ ५८१७॥
ENMSS@5818@1इित वीरे सभगे च सयताे ववेकनीनामप देव याेषताम् ।
ENMSS@5818@2चलं मनाे धावित य कुचद् वशसवा वरलाः पुनः यः
॥ ५८१८॥
ENMSS@5819@1इित ये पृछित मानवला कथंचदतधृतबापगदम् ।
ENMSS@5819@2न कंचदयेव जगाद यद् वधूः कयन् न तेनैव तयाय वणतम्
॥ ५८१९॥
ENMSS@5820@1इित बभपायैः कुनी कामुकानां कृतसकृतवहीना वनां सा
कृता (?) ।
ENMSS@5820@2वनभुव मृगबधं हत पयत िनयं तदप हरणशावाः
कूटपाशं वशत ॥ ५८२०॥
ENMSS@5821@1इित मदमदनायां रागणः परागान् अनवरतरतीसनतानवेय
।
ENMSS@5821@2अभजत परवृं साथ पयतहता रजिनरवनतेदलुयाधाेमुखीव
॥ ५८२१॥
ENMSS@5822@1इित मुषतधयः या याया रभसवशादवचय दधभूपाः ।
ENMSS@5822@2बलभरबमानतः पत- तमुपयात परतापदपे ॥ ५८२२॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 491 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@5823@1इित यादभुाै लाेकाै धारययावान् नृपः ।
ENMSS@5823@2जानां च ततः सयग् दडं दडव धारयेत् ॥ ५८२३॥
ENMSS@5824@1इित रितसमयाेपदेशयुा रतगुदशतया पुरंलाेकः ।
ENMSS@5824@2िनजपरपरभागवृमाैझीत् रपरमायभूमकािनलनः ॥ ५८२४॥
ENMSS@5825@1इित राजगुणानेतान् यथाेान् याेऽनुितित ।
ENMSS@5825@2अनुभूयेह भाण ेय वगे महीयते ॥ ५८२५॥
ENMSS@5826@1इित रायकलमपुान् गृहधामं च तृणाय मयमानः ।
ENMSS@5826@2गुसवरजतमः कलां कृितं हातमगाद् वनं नरेः
॥ ५८२६॥
ENMSS@5827@1इित वचनं भूमपतेः ुवा मी वहय सासूयः ।
ENMSS@5827@2तमुवाच कय राजन् वेयाचरतेऽत वासः ॥ ५८२७॥
ENMSS@5828@1इित वदित सखीजने िनमीलद्- गुणतसातरापमाला
।
ENMSS@5828@2अपतदलभयेन भतरं भवित ह ववता गुणाेऽनानाम् ॥
५८२८॥
ENMSS@5829@1इित वदित सखीजनेऽनुरागाद् दयततमामपररं तीय ।
ENMSS@5829@2तदनुगमवशादनायतािन यधत ममान इवावनीं पदािन ॥ ५८२९॥
ENMSS@5830@1इित वरचतबधा पितया मयेयं सकलगुणगणानां ीतये सात
िनयम् ।
ENMSS@5830@2वपुलवमलदयसकलानां िनधानं तणतरणा वषकाैशकानाम्
॥ ५८३०॥
ENMSS@5831@1इित वृतायकरणीयमानः सचवावलबतधुरं धराधपम् ।
ENMSS@5831@2परवृरागमनुबधसेवया मृगया जहार चतरेव कामनी ॥ ५८३१॥
ENMSS@5832@1इित शासित सेनायां गछतताननेकधा ।
ENMSS@5832@2िनषय हसता कंचत् तथे ताधकारणा ॥ ५८३२॥
ENMSS@5833@1इित संसारदःुखाक तापतापतचेतसाम् ।
ENMSS@5833@2वमुपादपछायाम् ऋते कु सखम् नृणाम् ॥ ५८३३॥
ENMSS@5834@1इित सशररया णमव णदाः पयन् सह वशररया दयतया
वरसान् दवसान् ।
ENMSS@5834@2दनरजनीवहारवपरतमहं चरतै रथचरणायय चरतािन
वडबतवान् ॥ ५८३४॥
ENMSS@5835@1इित याे देव महाकुलाेताः वशधीरैरतैपासते ।
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ENMSS@5835@2सदैव भतारमनयमानसाः पितः सतीनां परमं ह दैवतभ् ॥
५८३५॥
ENMSS@5836@1इित फुटं तचसतयादरात् सरपृहाराेपवडबनादप ।
ENMSS@5836@2करासैककपाेलकणया ुतं च ताषतमुतं च तत्
॥ ५८३६॥
ENMSS@5837@1इित रः शीमितकार तं वधूं च राेमाभरेण कक शाै ।
ENMSS@5837@2खलयित धतनुः यादयं दयसी पीडनभीदाेयुगात् ॥
५८३७॥
ENMSS@5838@1इित  राजा नयवना जन् समुमी मडलशमाचरेत् ।
ENMSS@5838@2वराजते साधु वशमडलः शरछशीव ितरयन् जाः
॥ ५८३८॥
ENMSS@5839@1इित  राजा वनयं नयावताे िनषेवमाणाे नरदेवसेवतम् ।
ENMSS@5839@2पदं समाामित भावरं यः शराे महारगरेरवाेतम् ॥
५८३९॥
ENMSS@5840@1इितहासपुराणािन णुयात् तदनतरम् ।
ENMSS@5840@2भुवान् वहरेैव ीभरतःपुरे सह ॥ ५८४०॥
ENMSS@5840A@1ईितहासपुराणायां वेदं समुपबृंहयेत् ।
ENMSS@5840A@2बभेयपुताद् वेदाे मामयं चरयित ॥
ENMSS@5841@1इितहासाेमादाायते कवबुयः ।
ENMSS@5841@2पय इव भूतेयाे लाेकसंवधययः ॥ ५८४१॥
ENMSS@5842@1इतीरयवा वरतां स तां पुनर् गरानुजाहतरां नराधपः ।
ENMSS@5842@2वय वातवतीं तपायये घनाघनातकमडलमव ॥ ५८४२॥
ENMSS@5843@1इतीमयिनाय जायतेऽवधना कृतम् ।
ENMSS@5843@2तान् न वधमुसृय ाः कुवीत कंचन ।
ENMSS@5843@3अेापूवकार च िनतेऽवकृत् णात् ॥ ५८४३॥
ENMSS@5844@1इताे गाभा घटततटभा पुनरताे दववाला वालावलततमाला
वनभुवः ।
ENMSS@5844@2सरंहः संहाेऽे वनित मम हंहाे न ह गितर् वना दैवं दैवं
हरणशशरेवं लपित ॥ ५८४४॥
ENMSS@5845@1इताे दाववालः थलभुव इताे जालजटला इताे याधाे धावययमनुपदं
वतधनुः ।
ENMSS@5845@2इताेऽये ितययमजगराे वतृतमुखः  यायात् कं कुयान्
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मृगशशरयं दैववशगः ॥ ५८४५॥
ENMSS@5846@1इताे न कंचत् परताे न कंचद् यताे यताे याम तताे न कंचत्
।
ENMSS@5846@2वचायमाणं ह जगन् न कंचत् वाावबाेधादधकं न कंचत्
॥ ५८४६॥
ENMSS@5847@1इताे तताे ः परमेकातवेषभाक् ।
ENMSS@5847@2न ससारसखं तय नैव मुसखं भवेत् ॥ ५८४७॥
ENMSS@5848@1इताे मृयुरताे याधरताे वपदताे जरा ।
ENMSS@5848@2चतरा तयबला हत लाेकमिनयता ॥ ५८४८॥
ENMSS@5849@1इताे वुपुफुरतमसकृद् भावयत माम् इतः केकानेका हरत
दयं िनदयमदम् ।
ENMSS@5849@2इतः कामाे वामः हरत मुः पुतशराे गतास वं दरेू चपलनयने
ेयस यतः ॥ ५८४९॥
ENMSS@5850@1इताे वुवलसतमतः केतकत- फुरधः
ाेलदिननदफूजतमतः ।
ENMSS@5850@2इतः केकडाकलकलरवः पलशां कथं याययेते
वरहदवसाः संभृतरसाः ॥ ५८५०॥
ENMSS@5851@1इताे वपनपयतलकता रसालाु रैर् मलयभूरतः कलमतः
पकनां तम् ।
ENMSS@5851@2इत नवचपकैः सरभताः समताद् दशस् तद मय तां वना
भजत घरवं रः ॥ ५८५१॥
ENMSS@5852@1इताे हायतरं लाेके कंचदयन् न वते ।
ENMSS@5852@2यत् त दजुन इयाह सनं दजुनः वयम् ॥ ५८५२॥
ENMSS@5853@1इथं कवकुटबय वचांस वचनाेित यः ।
ENMSS@5853@2अिनवचनयाप तय वया सरवती ॥ ५८५३॥
ENMSS@5854@1इथं केलततीवय यमुनाकूले समं राधया
ताेमावलमाैकावलयुगे वेणीमं बित ।
ENMSS@5854@2ताादकुचयागफलयाेल सावताेहतयाेर् यापाराः पुषाेमय
ददत फतं मुदां संपदम् ॥ ५८५४॥
ENMSS@5855@1इथं यास िनवसयप यास तास पुंसां यः
बलसवबहकृतास ।
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ENMSS@5855@2एवं च साहसधनेवथ बुमस संतय दानिनरताः ितपा
भवत ॥ ५८५५॥
ENMSS@5856@1इयैहकेन च पुरा वहतेन चाप वेनैव कमवभवेन शभाशभेन
।
ENMSS@5856@2शद् भवेत् तदनुपवचभाेगः सवाे ह नाम ससरासर एष
सगः ॥ ५८५६॥
ENMSS@5857@1इथं चाेपाजताे याद् गुणाेऽप वधुरे वधाै ।
ENMSS@5857@2संपये न न परं जायते त वपये ॥ ५८५७॥
ENMSS@5858@1मूले वकृते सदा से ानवारणा ।
ENMSS@5858@2नयालवालः फलित ायः पाैषपादपः ॥ ५८५८॥
ENMSS@5859@1इथं तपतलाधराेहणमयं पणापणया शयाया वचनमय
दयतयैवंवधाराधना ।
ENMSS@5859@2एवं केलगृहाेपदेहल बलादानीयमाना मुश् चाटूकरैरं
नववधूरालभरयायते ॥ ५८५९॥
ENMSS@5859A@1इथं तेन िनरतं न च मयायेवं समालाेकतस् तेनाें सभगेन
त न मया दं वचाे मदया ।
ENMSS@5859A@2तसयं कथयाल कं स सभगः कुयेन् न मं गत इयुा
सशा कयाप वलतीवं शाै फारते ॥
ENMSS@5860@1इथं दरुवधायैव ीचय गितः कल ।
ENMSS@5860@2अयासं च कुवत यते च पितं वना ॥ ५८६०॥
ENMSS@5861@1इथं धमाजता लीरासंतयनपायनी ।
ENMSS@5861@2इतरा त जलापाततषारकणनर ॥ ५८६१॥
ENMSS@5862@1अताे यतेत धमेण धनमजयतं पुमान् ।
ENMSS@5862@2राजा त सतरां येन मूलं रायतराेधनम् ॥ ५८६२॥
ENMSS@5863@1इथं वृढतरवामत- मनसां पुंसामसांतं पुरतः ।
ENMSS@5863@2वेशवलासवतीनाम् अशररशरयथाकथनम् ॥ ५८६३॥
ENMSS@5864@1इथं नारघटयतमलं कामभः काममासन् ालेयांशाेः सपद
चयः
शातमानातरायाः ।
ENMSS@5864@2अाचायवं रितषु वलसमथीवलासा यूहशमकुशलाः
शीधवुरासाम् ॥ ५८६४॥
ENMSS@5865@1इथं पशपितपेशल- पाशकललायुवाेेः ।
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ENMSS@5865@2हषवशतरलतारकम् अाननमयाद् भवाया वः ॥ ५८६५॥
ENMSS@5866@1इथं ैव नामेह धानं लाेकवतनम् ।
ENMSS@5866@2जीवयथदराेऽप धीदराे न जीवित ॥ ५८६६॥
ENMSS@5867@1इथं फलित शेन सं संकपवारणा ।
ENMSS@5867@2पुयबीजमप वपं पुंसां कृषकृतामव ॥ ५८६७॥
ENMSS@5868@1तदेव दूषतं देव दुसंकपपाथसा ।
ENMSS@5868@2फलयिनम् ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ५८६८॥
ENMSS@5869@1इथं मधूथं रसमुरती तदाेबदकूधनुवसृा ।
ENMSS@5869@2कणात् सूनाशगपबाणी वाणीमषेणाय मनाे ववेश ॥ ५८६९॥
ENMSS@5870@1इथं युमुपायानां कुवाणय चतयीम् ।
ENMSS@5870@2जतीदुभागाैरं परैरयतां यशः ॥ ५८७०॥
ENMSS@5871@1इथं वय विनताभदयमानं पीनतनाेजघनथलशालनीभः
।
ENMSS@5871@2उसपताेमचयलततीरदेशम् अाैसनुमव वार पुरः तथे
॥ ५८७१॥
ENMSS@5872@1इथं सभापितभूवा यः कायािन परते ।
ENMSS@5872@2यशतय जगाप स सखी त त च ॥ ५८७२॥
ENMSS@5873@1इथं समुथवरहानलतीताप- संतापता करपुव मु
शाेकम् ।
ENMSS@5873@2धाा वहतलखतािन ललाटपे काे वाराण परमाजयतं
समथः
॥ ५८७३॥
ENMSS@5874@1इथं सबुरपेन देव येन बाेयते ।
ENMSS@5874@2न कृ ेणाप महता िनवचारमितः पुनः ॥ ५८७४॥
ENMSS@5875@1इथं वदनुयवपाकवशेन दयाः शापयुता वतरत मनुयलाेके
।
ENMSS@5875@2भुा फलं तदुचतं च िनजां गितं ते पूवाजतेन सकृतेन
पुनः यात ॥ ५८७५॥
ENMSS@5876@1इथमारायमानाेऽप ाित भुवनयम् ।
ENMSS@5876@2शायेत् यपकारेण नाेपकारेण दजुनः ॥ ५८७६॥
ENMSS@5877@1इयगुं िनगूहते गुं कटयत च ।
ENMSS@5877@2माैयाभमानेनादातं मूखाः ययमािन ॥ ५८७७॥
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ENMSS@5878@1इयै ः संयुतः सवैदेहनाे बालकाकृितः ।
ENMSS@5878@2मातराहाररसताे देहे गभाेऽभवधते ॥ ५८७८॥
ENMSS@5879@1इयानतमछाः वदाेषाेागगामनः ।
ENMSS@5879@2अपुरकृतसछादपा यत िनतम् ॥ ५८७९॥
ENMSS@5880@1इयनथाय शदैकपराे तापयवडः ।
ENMSS@5880@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ५८८०॥
ENMSS@5881@1इयनुेगशीला ये भया धैयावलबनाः ।
ENMSS@5881@2दरूामप िनजां भूमं संावत ते ॥ ५८८१॥
ENMSS@5882@1इययदपुचारेण ममयत् त सयतः ।
ENMSS@5882@2तयेऽप धतायाेगे तैलं तैलं घृतं घृतम् ॥ ५८८२॥
ENMSS@5883@1इययरचा ीभुज हयसंशयम् ।
ENMSS@5883@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ५८८३॥
ENMSS@5884@1इयबुधनाधानिनधानैववधाेदयैः ।
ENMSS@5884@2कूटपयैरसामायैतायमितवाते ॥ ५८८४॥
ENMSS@5885@1इयथलाेभान् मयैव वानयापनेछवः ।
ENMSS@5885@2मूखाः पुमप त न रयेत् तेषु बुमान् ॥ ५८८५॥
ENMSS@5886@1इयायाते पवनतनयं मैथलवाेुखी सा वामुकठाेसतदया
वीय संभाय चैव ।
ENMSS@5886@2ाेययात् परमवहता साैय सीमतनीनां काताेदतः सदपुनतः
संगमात् कंचदनूः ॥ ५८८६॥
ENMSS@5887@1इयादगुणसंपे लाेकयाावद थरे ।
ENMSS@5887@2िनवृतः पतरवाते य लाेकः स पाथवः ॥ ५८८७॥
ENMSS@5888@1इयाद दूयान् संदूय जानामभवृये ।
ENMSS@5888@2वनयञ् यमुकष राजा शयं समुरेत् ॥ ५८८८॥
ENMSS@5889@1इयुवया यदलाेप ला सानाैचती चेतस नकात ।
ENMSS@5889@2रत साी तददाेषतायाम् उा यतदवीवदत् ताम् ॥
५८८९॥
ENMSS@5890@1इयुते शशिन पेशलकातदतूी- संलापसंचलतलाेचनमानसाभः
।
ENMSS@5890@2अाह मडनवधवपरतभूषा- वयासहासतसखीजनमनाभः
॥ ५८९०॥
ENMSS@5891@1इयेतत् तपसाे देवा महाभायं चते ।
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ENMSS@5891@2सवयाय पयततपसः पुयमुवम् ॥ ५८९१॥
ENMSS@5892@1इयेताः कुटलतराः ूराचारा गतपापलाः ।
ENMSS@5892@2याे नाम वे रामाः स ीभणैव वते मितमान् ॥ ५८९२॥
ENMSS@5893@1इयेवं बदया बजा बकरा बमायाः ।
ENMSS@5893@2तवेन सयरहताः काे जानाित फुटं वेयाः ॥ ५८९३॥
ENMSS@5894@1इयेवं याेषताे राजन् भेदय यसनय च ।
ENMSS@5894@2पराभवय च पदं सेवेताशताेऽथ ताः ॥ ५८९४॥
ENMSS@5895@1इदं कववरैिनयम् अायानमुपजीयते ।
ENMSS@5895@2उदयेसभभृयैरभजात इवेरः ॥ ५८९५॥
ENMSS@5896@1इदं कं ते यतं वलयिन करे वकमलं न युः काेपाेऽयं
णयिन िनरागयप जने ।
ENMSS@5896@2वाणे मयेवं सनवषमाेकपतकुचं मृगायातकालं
नयनजलमेवाेरमभूत् ॥ ५८९६॥
ENMSS@5897@1इदं कलायाजमनाेहरं वपुस् तपःमं साधयतं य इछित ।
ENMSS@5897@2वं स नीलाेपलपधारया समतां छेुमृषयवयित
॥ ५८९७॥
ENMSS@5898@1इदं कृतमदं कायम् इदमयत् कृताकृतम् ।
ENMSS@5898@2एवमीहासखासं कृतातः कुते वशे ॥ ५८९८॥
ENMSS@5899@1इदं कृणं कृणं यतम ननु ेतमथ कं गमयामाे यामाे
भवत गमनेनाथ भवत ।
ENMSS@5899@2पुरा येनैवं मे चरमनुसृता चपदवी स एवायाे जातः सख
परचताः
कय पुषाः ॥ ५८९९॥
ENMSS@5900@1इदं च वां सवपरं वीम पुयं पदं तात महावशम् ।
ENMSS@5900@2न जात कामान् न भयान् न लाेभाद् धम यजेीवतयाप हेताेः
॥ ५९००॥
ENMSS@5901@1इदं ेयमदं ेयम् इित यतृषतरेत् ।
ENMSS@5901@2अप कपसहेषु नैव ेयमवायात् ॥ ५९०१॥
ENMSS@5902@1इदं तत् कालदतटमह ह कंसासरभदाे यशः वद् वं
खलतकवलं गाेकुलमभूत् ।
ENMSS@5902@2माद् वेणुाणणयमसृणाेारमधुर- वराभगाेपीभदश दश
समुणमिनशम् ॥ ५९०२॥
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ENMSS@5903@1इदं तत् ेहसववं सममाढदरयाेः ।
ENMSS@5903@2अचदनमनाैशीरं दययानुलेपनम् ॥ ५९०३॥
ENMSS@5904@1इदं तावं यदविनतले पावणशशी कलादुुः कमप
च तदतवलसित ।
ENMSS@5904@2वालं माणं कुवलयदलं मथधनुर् मनाेवीणावादविनरित
महमधरम् ॥ ५९०४॥
ENMSS@5905@1इदं ते केनाें कथय कमलातवदने यदेतन् हेः कटकमित
धसे खल धयम् ।
ENMSS@5905@2इदं तद् दःुसाधामणपरमां ृितभुवा तव ीया चं
करकमलमूले विनहतम् ॥ ५९०५॥
ENMSS@5906@1इदं वहाेपातयुगं थयां महाभयं शाकुिनका वदत ।
ENMSS@5906@2यद् वायसाे मैथुनसंिनवाे येत यद् वा धवलः कदाचत् ॥
५९०६॥
ENMSS@5907@1इदं दवूाकाडुितमुष कपाेले कितपयैः मााेभः कण
सहजबकुलामाेदसभगम् ।
ENMSS@5907@2समाकाे तााधरमनुमनुव यतमे मनाें ते पातं
मुखकमलमाातमथवा ॥ ५९०७॥
ENMSS@5908@1इदं नभस भीषणमदलूुककाेलाहले
िनशाचरवलासनीिनवहदनेाेसवे ।
ENMSS@5908@2परफुरित िनभरचुरपमाेसद्- वराहकुलमांसलं
बलबदमधं तमः ॥ ५९०८॥
ENMSS@5909@1इदं नासीन् न चाेपं न चासीन् न भवयित ।
ENMSS@5909@2तत् तद् ैव सपूम् इदमथमवथतम् ॥ ५९०९॥
ENMSS@5910@1इदं नृपाथभझताेऽथभर् मणराेहेण ववृय राेहणः ।
ENMSS@5910@2कयनैरबरमावरयते मुधा मुिनवयमध भूधरम् ॥ ५९१०॥
ENMSS@5911@1इदं परमसदरं तनुपुरं कुरशां िनवाय खल शैशवं
वयमनेन नीतं बलात् ।
ENMSS@5911@2तदागमनशया मकरकेतना कं कृतं पयाेधरधराधराै
िवलवाहनीदुतराै ॥ ५९११॥
ENMSS@5912@1इदं कृया वषयैवशीकृतं परपरीधनलाेलपं जगत् ।
ENMSS@5912@2सनातने विन साधुसेवते ितते दडभयाेपपीडतम् ॥ ५९१२॥
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ENMSS@5913@1इदं ायाे लाेके न परचतपूव नयनयाेर् न याा यत् पुंसः
सगुणपरमाणं लघयित ।
ENMSS@5913@2वशवाा ववपुष बलाथनकृते
पालनैरै यदयमभवद् वामनतनुः ॥ ५९१३॥
ENMSS@5914@1इदं मघाेनः कुलशं धारासंिनहतानलम् ।
ENMSS@5914@2रणं यय दैयीगभपाताय कपते ॥ ५९१४॥
ENMSS@5915@1इदं मदं चमसः समताद् असपय हरयतीित ।
ENMSS@5915@2यन् पुरीवदनयलीं िनजां यधुः ाभृतमबुजािन ॥
५९१५॥
ENMSS@5916@1इदं युगसहेषु भवयदभवद् दनम् ।
ENMSS@5916@2तदयवमापं का कथा मरणावधेः ॥ ५९१६॥
ENMSS@5917@1इदं लधमदं नम् इदं लये मनाेरथम् ।
ENMSS@5917@2इदं चतयतामेव जीणमायुः शररणाम् ॥ ५९१७॥
ENMSS@5918@1इदं वं सााद् वरहतकलः शशधरः
सधाधाराधाररपरणतं बबमधरः ।
ENMSS@5918@2इमे नेे रािंदवमधकशाेभे कुवलये तनुलावयानां जलधरवगाहे
सखतरः ॥ ५९१८॥
ENMSS@5919@1इदं वं कुटबाे न इित येषां सिनयः ।
ENMSS@5919@2ते शाताः परमाेदाराः केषां वा न साधवः ॥ ५९१९॥
ENMSS@5920@1इदं वं पायं वधवदभयुेन मनसा याशाेकाे जीवं कुसममव
घमाे लपयित ।
ENMSS@5920@2वयं कृवा यागं वलपनवनाेदाेऽयसलभस् तदायुासाे
भवित ननु लाभाे ह दतम् ॥ ५९२०॥
ENMSS@5921@1इदं याेमसराेमये भाित चसताेपलम् ।
ENMSS@5921@2मलनाेऽतगताे य कलाे मरायते ॥ ५९२१॥
ENMSS@5922@1इदं शररं पुषय माेहजं यथा पृथग् भाैितकमीयते गृहम् ।
ENMSS@5922@2यथाैदकैः पाथवतैजसैजनः कालेन जाताे वकृताे वनयित ॥
५९२२॥
ENMSS@5923@1यथानलाे दाषु भ ईयते यथािनलाे देहगतः पृथक् थतः ।
ENMSS@5923@2यथा नभः सवगतं न सते तथा पुमान् सवगुणायः परः
॥ ५९२३॥
ENMSS@5924@1इदं शररं थसंध जजरं पतयवयं परणामदवुहम् ।
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ENMSS@5924@2कमाैषधं पृछस मूढ दमुते िनरामयं कृणरसायनं पब
॥ ५९२४॥
ENMSS@5925@1इदं शीतं पाथः पबत पथका मुत मनाक् पथः ातं
काताृितजिनतचतागुणताम् ।
ENMSS@5925@2इित फतापां मृदमुधुरवाभहसतं पापालमाला हरित
तणानां पथ गितम् ॥ ५९२५॥
ENMSS@5926@1इदं वजनदेहजातनयमातृभायामयं वचमह केनचद्
रचतमजालं ननु ।
ENMSS@5926@2 कय कथम काे भवित तवताे देहनः
वकमवशवितनभुवने िनजाे वा परः ॥ ५९२६॥
ENMSS@5927@1इदं वययनं ेम् इदं बुववधनम् ।
ENMSS@5927@2इदं यशयं सततम् इदं िनःेयसं परम् ॥ ५९२७॥
ENMSS@5928@1इदं ह पुंसतपसः ुतय वा वय सूय च बुदयाेः ।
ENMSS@5928@2अवयुताेऽथः कवभिनपताे यदुमाेकगुणानुवणनम् ॥ ५९२८॥
ENMSS@5929@1इदं ह ाणयशसं यवयपनम् ।
ENMSS@5929@2वामसकारशयानाम् अैवाेरणी या ॥ ५९२९॥
ENMSS@5930@1इदं ह माहायवशेषसूचकं वदत चं महतां मनीषणः ।
ENMSS@5930@2मनाे यदेषां सखदःुखसंभवे याित नाे हषवषादवयताम् ॥
५९३०॥
ENMSS@5931@1इदं ह वैदयरहयमुमं पठेन् न सूं कवमािननः पुरः ।
ENMSS@5931@2न केवलं तां न वभावययसाै वकायबधेन वनाशययप ॥
५९३१॥
ENMSS@5932@1इदमनयपरायणमयथा दयसंिनहते दयं मम ।
ENMSS@5932@2यद समथयसे मदरेणे मदनबाणहताेऽ हतः पुनः ॥ ५९३२॥
ENMSS@5933@1इदमनुचतमम पुंसां यदह जरयप माथाे वकारः ।
ENMSS@5933@2यदप च न कृतं िनतबनीनां तनपतनावध जीवतं रतं वा
॥ ५९३३॥
ENMSS@5934@1इदमनुदतहाेतः काेऽप हाेमावसान- वलदनलमवादत् कुडमाखडलय
।
ENMSS@5934@2मणघटमभषेके ातरयाेचुरेके कलतकरणताेयं मडलं चडभासः
॥ ५९३४॥
ENMSS@5935@1इदमतरमुपकृतये कृितचला यावदथसंपदयम् ।
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ENMSS@5935@2वपद िनयताेदयायां पुनपकत कुताेऽवसरः ॥ ५९३५॥
ENMSS@5936@1इदमधं तमः कृं जायेत भुवनयम् ।
ENMSS@5936@2यद शदायं याेितरा संसारान् न दयते ॥ ५९३६॥
ENMSS@5937@1इदमय देवषे रहयं सवयाेषताम् ।
ENMSS@5937@2ैव पुषं ं याेिनः ते याः ॥ ५९३७॥
ENMSS@5938@1इदमपट कपाटं जजरः पराेऽयं वरमित न गृहेऽन्
ूरमाजारयाा ।
ENMSS@5938@2शक मुकुलतजं थीयतां कं वचाेभस् तव वचनवनाेदे नादरः
पामराणाम् ॥ ५९३८॥
ENMSS@5939@1इदमपरमतुतमं युवितसहैवल यमानय ।
ENMSS@5939@2वृभवित न हािनर् यत् तव साैभायकाेषय ॥ ५९३९॥
ENMSS@5940@1इदमपाय वराग परागणीर् अलकदबकमबुहां ततीः ।
ENMSS@5940@2तनभरेण जततबकानमन्- नवलते वलतेऽभमुखं तव ॥ ५९४०॥
ENMSS@5941@1इदमितमं पय सरः सरसजैवृतम् ।
ENMSS@5941@2सखे मा जप नारणां नयनािन दहत माम् ॥ ५९४१॥
ENMSS@5942@1इदममृतममेयं सेयमानदसधुर् मधुमधुरमपीदं कंचदतधुनाेित
।
ENMSS@5942@2यदयमुदयलललालसानां वधूनां रितविनमयभाजां केलभयाित
कालः
॥ ५९४२॥
ENMSS@5943@1इदमानमानाया लं तनतटे तव ।
ENMSS@5943@2छातामुरयेण नवं नखपदं सख ॥ ५९४३॥
ENMSS@5944@1इदमयुमहाे महदेव यद् वरतनाेः रययिनलाेऽयदा ।
ENMSS@5944@2ृतसयाैवनसाेपयाेधरान् सतहनत हनत वयाेगनः ॥
५९४४॥
ENMSS@5945@1इदमशशरैरततापाद् ववणमणीकृतं िनश िनश
भुजयतापासारभरुभः ।
ENMSS@5945@2अनभललतयाघातां मुमणबधनात् कनकवलयं तं तं
मया ितसायते ॥ ५९४५॥
ENMSS@5946@1इदमसलभवताथनादिुनवारं थममप मनाे मे पबाणः
णाेित ।
ENMSS@5946@2कमुत मलयवाताेूलतापाडपैर् उपवनसहकारैदशतेवु रेषु
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॥ ५९४६॥
ENMSS@5947@1इदमखलतं धारय वारय पषारा वाचः ।
ENMSS@5947@2एकः सकलजनानां जगित रपुः पषवाक् पुषः ॥ ५९४७॥
ENMSS@5948@1इदमहं कणामृतसागरं शशकशाेरशराेमणमथये ।
ENMSS@5948@2जत जिन जिन मे वपुर् भवदपुासनसाधनतामित ॥ ५९४८॥
ENMSS@5949@1इदमाभाित गगने भदानं संततं तमः ।
ENMSS@5949@2अमदनयनानदकरं मडलमैदवम् ॥ ५९४९॥
ENMSS@5950@1इदमदमित भूहां सूनैर् मुरितलाेभयता पुरःपुराेऽया ।
ENMSS@5950@2अनुरहसमनाय नायकेन वरयित रतमहाे जनं मनाेभूः ॥
५९५०॥
ENMSS@5951@1इदमदमित सयक् कमणा याेजनीयं िनयतमित वचय
ापयेदहमानः ।
ENMSS@5951@2सनयपहतरः ाकृताे यय वगः ितपितपभुे स
िवग चराय ॥ ५९५१॥
ENMSS@5952@1इदमुसतालकं मुखं तव वातकथं दनुाेित माम् ।
ENMSS@5952@2िनश समवैकपजं वरतायतरषदवनम् ॥ ५९५२॥
ENMSS@5953@1इदमुय वययाः वसमीहतदैवतं नमत ।
ENMSS@5953@2यमुनैव जानुदी भवत न वा नावकाेऽवपरः ॥ ५९५३॥
ENMSS@5954@1इदमुपहतसूथना कधदेशे तनयुगपरणाहाछादना
वकलेन ।
ENMSS@5954@2वपुरभनवमयाः पुयित वां न शाेभां कुसममव पनं
पादपुाेदरेण ॥ ५९५४॥
ENMSS@5955@1इदमुभयभसंतत- हारगुणातगतैककुचमुकुलम् ।
ENMSS@5955@2गुटकाधनुरव बाला- वपुः रः यित कुततेन ॥ ५९५५॥
ENMSS@5956@1इदमेतत् करयाम तत एतद् भवयित ।
ENMSS@5956@2संकपः यते याेऽयं न तं मृयुः तीते ॥ ५९५६॥
ENMSS@5957@1इदमेव कलेरय मदवफूजतं महत् ।
ENMSS@5957@2यन् मे मनाेरथावािः न रामभजनादप ॥ ५९५७॥
ENMSS@5958@1इदमेव नरेाणां वगारमनगलम् ।
ENMSS@5958@2यदानः िता च जा च परपायते ॥ ५९५८॥
ENMSS@5959@1इदमेव परं माैयम् उपायैभझतम् ।
ENMSS@5959@2परामते युेषु सममेवाेभये भटाः ॥ ५९५९॥
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ENMSS@5960@1इदमेव महद् धैय धीराणां सतपवनाम् ।
ENMSS@5960@2ववयप संाय यद् वैन वहयते ॥ ५९६०॥
ENMSS@5961@1इदमेव ह जफलं जीवतफलमेतदेव यत् पुंसाम् ।
ENMSS@5961@2लटहिनतबवतीजन- संभाेगसखेन याित तायम् ॥ ५९६१॥
ENMSS@5962@1इदमेव ह िनणीतं पैशयाद् दःुखसंगमः ।
ENMSS@5962@2अयाथ खनताे गत कूपे पातः सिनतः ॥ ५९६२॥
ENMSS@5963@1इदमेव ह पाडयं चातयमदमेव ह ।
ENMSS@5963@2इदमेव सबुवम् अायादपतराे ययः ॥ ५९६३॥
ENMSS@5964@1इदमेव ह पाडयम् इयमेव कुलनता ।
ENMSS@5964@2अयमेव पराे धम अायादपतराे ययः ॥ ५९६४॥
ENMSS@5965@1इदानीं तीाभदहन इव भाभः परगताे ममाय सूयः कमु
सख रजयामुदयते ।
ENMSS@5965@2अयं मुधे चः कमित मय तापं कटयय् अनाथानां बाले
कमह
वपरतं न भवित ॥ ५९६५॥
ENMSS@5966@1इदानीं त मया ातं यागान् नात परं सखम् ।
ENMSS@5966@2नात वासमं चनात चःसमं बलम् ॥ ५९६६॥
ENMSS@5967@1इदानीं ाणां जठरदलवेषचतरः शखानामाबधः फुरित
शकचूपुटिनभः ।
ENMSS@5967@2ततः ीणां हत ममधरकातं कलयतं समतान् िनयाित
फुटसभगरागं कसलयम् ॥ ५९६७॥
ENMSS@5968@1इदानीं वंशीनां शबरमथुनाेलरहः- यासयेनालं
गरवनसरामसदाम् ।
ENMSS@5968@2फुराेमयामछगलशशकणितसम-
छदााभवभवलयतकररातटभुवः ॥ ५९६८॥
ENMSS@5969@1इदानीं सत कायािन बिन जगतीतले ।
ENMSS@5969@2यदादशमयं कायम् अां तत् त तदेव हा ॥ ५९६९॥
ENMSS@5970@1इदानीममाल रचतं चानुलेपनम् ।
ENMSS@5970@2इदानीमेव ते कृण धूलधूसरतं वपुः ॥ ५९७०॥
ENMSS@5971@1इदानीमघत थमकलमछेदमुदता नवााथालपरमलमुचाे
हालकगृहाः ।
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ENMSS@5971@2उदाेवरणतवलयाभयुवितभर्
गृहीताेमतमसृणाेणमुशलाः ॥ ५९७१॥
ENMSS@5972@1इनः स एव सेयाे यः वालाेकेन सधामुचा ।
ENMSS@5972@2जेमडलं ीणं समयित संपदा ॥ ५९७२॥
ENMSS@5973@1इददरैिनभरगभमीषद्- उेषवपकपुपमासीत् ।
ENMSS@5973@2हरमयं शासनलेखहेताेः सं मषीभाडमव रय ॥ ५९७३॥
ENMSS@5974@1इददराे मरदे वमुखाे यद कं नु मधुिन माहायम् ।
ENMSS@5974@2रसकाे वाछित नाे चेत् रागाधरबबमय काे भूमा (?) ॥
५९७४॥
ENMSS@5975@1इदवरं लाेचनयाेतलायै िनमाय येन वधः कदाचत् ।
ENMSS@5975@2अतयतां वीय तताे रजांस िनय चेप स पमये ॥
५९७५॥
ENMSS@5976@1इदवरदलयामम् इदरानदकदलम् ।
ENMSS@5976@2वदाजनमदारं वदेऽहं यदनुदनम् ॥ ५९७६॥
ENMSS@5977@1इदवरयामतनुनृपाेऽसाै वं राेचनागाैरशररयः ।
ENMSS@5977@2अयाेयशाेभापरवृये वां याेगतडाेयदयाेरवात ॥ ५९७७॥
ENMSS@5978@1इदवरयातरमेतदया नेाेपलयाप यताे हमांशाेः ।
ENMSS@5978@2वषाेऽप नैकं सहते मुखायम् अाय तथावपरं शशाम्
॥ ५९७८॥
ENMSS@5979@1इदवरा तव तीकटाबाण- पातणे तयमाैषधमेव मये
।
ENMSS@5979@2एकं तवाधरसधारसपानमयद् उुपीनकुचकुु मपलेपः
॥ ५९७९॥
ENMSS@5980@1इदवरायाः फुटवमाेाः संकेतमुय वने चरयाः ।
ENMSS@5980@2चाैरैः समताभरणािन वा नासामणनाेऽपतः कमेतत् ॥
५९८०॥
ENMSS@5981@1इदवरेण नयनं मुखमबुजेन कुदेन दतमधरं नवपवेन ।
ENMSS@5981@2अािन चपकदलैः स वधाय वेधाः काते कथं घटतवानुपलेन
चेतः ॥ ५९८१॥
ENMSS@5982@1इदवराेदरसहाेदरमेदरुीर् वासाे वकनकवृदिनभं दधानः ।
ENMSS@5982@2अामुमाैकमनाेहरहारवाः काेऽयं युवा जगदनमयं कराेित
॥ ५९८२॥
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ENMSS@5983@1इदुं कैरवणीव काेकपटलवााेजनीवभं मेघं चातकमडलव
मधुपेणीव पुपजम् ।
ENMSS@5983@2माकदं पकसदरव रमणीवाेरं ाेषतं चेताेवृरयं
सदा नृपवर वां ुमुकठते ॥ ५९८३॥
ENMSS@5984@1इदुं तडलखडमडलचं िनयाेदतं जातचद् दशे
मेघघरघनगलेहं वधे वधः ।
ENMSS@5984@2नूनं लाेकहतेछया करित यत् संतपणं सवतः
शादवशपचरंभूमाै तषारं दवः ॥ ५९८४॥
ENMSS@5985@1इदुं िनदित चवाकयुगलं भासां िनधं काैशकः वादुीरमराेचक
सकृितनं पापी जडः पडतम् ।
ENMSS@5985@2यं सवजनैः खलः कटवचा ायः पुमान् नागरं कः
पैतामहगाेलकेऽ िनखलैः संमािनताे वतते ॥ ५९८५॥
ENMSS@5986@1इदुं िनदित चदनं न सहते मजं नेते हारं े
सतामुझित बसताेमं िनगृाित च ।
ENMSS@5986@2ीभूपाल महीधरेषु वपनेवाेधतीरेषु च वकितवदरया
च वलसयुैः फुरपाडमा ॥ ५९८६॥
ENMSS@5987@1इदुं िनदित चदनं न सहते वे पेहं हारं भारमवैित
नैव कुते कपूरपूरे मनः ।
ENMSS@5987@2वगामवगाहते हमगरं गाढं समालते यकितवरहातरेव
न मनागेक वायित ॥ ५९८७॥
ENMSS@5988@1इदुं िनदित तकराे गृहपितं जाराे सशीलं खलः सावीमयसती
कुलनमकुलाे जारतं युवा ।
ENMSS@5988@2वावतमनराे धनपितं नीच पाेलं वैयेण हतः
बुमबुधाेकृं िनकृाे जनः ॥ ५९८८॥
ENMSS@5989@1इदुं िनदित पखडकदलतपं न वा मयते कपूरं करित
याित न रितं ालेयधारागृहे ।
ENMSS@5989@2कं वायत् तव वयाेगशखना सा दमाना मुस् वामतदयथतं
दवभयान् नेाबुभः सित ॥ ५९८९॥
ENMSS@5990@1इदुं िनदत नाम वाथ नलनीं िनदत चाया नैवानेन
सधाकरय
सषमाहािनन वा दयुशः ।
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ENMSS@5990@2एतेनैव कृताथताय जनता याेदमालबते याेास चरं
चकाेरपरषूपुटं ययित ॥ ५९९०॥
ENMSS@5991@1इदुं मुखाद् बतृणं तव यद् गृणत नैनं मृगयजित तन्
मृगतृणयैव ।
ENMSS@5991@2अयेित माेहमहमा न हमांशबब- लीवडबमुख वषु
पाशवीषु
॥ ५९९१॥
ENMSS@5992@1इदुं वे दवाकरं मलयजं दावानलं मयते जानायबुजमुुकं
कलयित ालेयतपं चताम् ।
ENMSS@5992@2हाराारकदथतेन मनसा सृं समताममां संयमयी न
वे सभगा या वराक वया ॥ ५९९२॥
ENMSS@5993@1इदःु कं  कलः सरसजमेतत् कमबु कु गतम् ।
ENMSS@5993@2ललतसवलासवचनैर् मुखमित हरणा िनतं परतः ॥ ५९९३॥
ENMSS@5994@1इदःु यायित वनित तारकीः थायत लढितमरा न
मणदपाः ।
ENMSS@5994@2अधं सममप कटमणे भवयय् उेषमेयित भवानप दरुमेतत्
॥ ५९९४॥
ENMSS@5995@1इदुभारसवदं वहगं वहाय करानने फुरस भारित का
रितते ।
ENMSS@5995@2अां यद यस जपत काैमुदनां गाेवदराजवचसां च
वशेषमेषः ॥ ५९९५॥
ENMSS@5996@1इदुबबादवाेकण पगभादवाेतृम् ।
ENMSS@5996@2वदनं तव तव वमृशवभायते ॥ ५९९६॥
ENMSS@5996A@1इदभुाकरयाेय नभःसंचारखयाेः ।
ENMSS@5996A@2पताकाः पवनाधूताः भजते तालवृतताम् ॥
ENMSS@5997@1इदुमदमुुख लाेकय लाेकं भानुभानुभरमुं परतम् ।
ENMSS@5997@2वीजतं रजिनहतगृहीतं तालवृतमव नालवहीनम् ॥ ५९९७॥
ENMSS@5998@1इदुमदगसूत सरवान् उरभुजराजरनृयत् ।
ENMSS@5998@2उहष झषकेतरवापुः षदाः कुमुदबधनमाेम् ॥ ५९९८॥
ENMSS@5999@1इदमुुखी कुमुदाी राे कमलचाकरचरणा ।
ENMSS@5999@2अमृतवलावया दयगता देव कं दहस ॥ ५९९९॥
ENMSS@6000@1इदुरदुरित कं दरुाशया बदरेुष पयसाे वलाेते ।
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ENMSS@6000@2नवदं वजयते मृगीशः यामकाेमलकपाेलमाननम् ॥ ६०००॥
ENMSS@6001@1इदमुू शवय शैलदुहतवाे नखाः तने देयाद् वाेऽयुदयं
यं तदपुमामालबमानं मथः ।
ENMSS@6001@2सवादः णवेन यय दलता कायैकतायां तयाेर् ऊवारवचततेन
च द यातवपेण च ॥ ६००१॥
ENMSS@6002@1इदयु न िनते न मधुरं दतूीवचः ूयते नालापा िनपतत
बापकलषा नाेपैित काय तनुः ।
ENMSS@6002@2वाधीनामनुकूलनीं वगृहणीमाल यत् सयते तत् कं ेम
गृहामतमदं कं समाचयते ॥ ६००२॥
ENMSS@6003@1इदयुुदयामू न भवयाप तन् मा  भून् नासीरेऽप
तमःसमुयममूूलयत वषः ।
ENMSS@6003@2अयणाेमुदमुरत कुमुदैरामाेदयते दशः संयूवमसाै त
लाछनमभयु ं काशयते ॥ ६००३॥
ENMSS@6004@1इदुल इवानेन जडता मृगीणामव ानाणमेव
वमदलं यामेव हेमभा ।
ENMSS@6004@2काक यं कलया च काेकलवधूकठेवव ततं सदयाः
पुरत हत शखनां बहाः सगहा इव ॥ ६००४॥
ENMSS@6005@1इदुतसहं त चरेद् यः कायशाेधनम् ।
ENMSS@6005@2पबेद् याप गाः समाै यातां न वा समाै ॥ ६००५॥
ENMSS@6006@1इदुवशसा जताेऽविनपते भासांिनधतेजसा कदपाे वपुषा
सधाजलिनधवाचाे वलासेन च ।
ENMSS@6006@2तयं ते जयशीलमेतदधुना वानमैययाेर् मये कं नु
वजेयतीित वषये दाेलायते मे मनः ॥ ६००६॥
ENMSS@6007@1इददूयदनमदवुश् चैतथा यय महाय संपत् ।
ENMSS@6007@2वपु ारमयं स मये संतापकवं हरवियाेगात् ॥ ६००७॥
ENMSS@6008@1इदाेः कलाकलापेन पमिनवेशना ।
ENMSS@6008@2सवदःुखापनाेदाय बालकानां कृता भुजाः ॥ ६००८॥
ENMSS@6009@1इदाेः कातं जडतरकरान् मनागाद् गितं वा तान् नेे हरस
हरणात् त कं नाम चम् ।
ENMSS@6009@2एतं पुनरह जगैकदपचाप- ीसववं यदपहरस
ेयस ूवलासैः ॥ ६००९॥
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ENMSS@6010@1इदाेः कं हणय वा सरपतेः कं वा कृतातय वा कं भूतेश
दशाथ भूषणगणेाकृय देयं मया ।
ENMSS@6010@2इथं मडनमदराेदरचरयाहारताे भीकरात् भीता यय सराः
साधनवधाै पायात् स वः शंकरः ॥ ६०१०॥
ENMSS@6011@1इदाेः संयरणातसधा कं वेधसा िनमता कं धैयापहरा
हरय वहता कामेन काता तनुः ।
ENMSS@6011@2कं तायवसतकातललता ारसा लता कं लावयतरणी
पुनरयं जातराा रितः ॥ ६०११॥
ENMSS@6012@1इदाेरगतयः पे सूयय कुमुदंेऽशवः ।
ENMSS@6012@2गुणातय वपेऽप गुणनाे लेभरेऽतरम् ॥ ६०१२॥
ENMSS@6013@1इदाेरय ियामायुवितकुचतटचदनथासकय याेमीचामरय
िपुरहरजटावरकाेरकय ।
ENMSS@6013@2कंदपाेणपालफटकमणगृहयैतदाख डलाशा- नासामुाफलय
थगयित जगतीं काेऽप भासां वलासः ॥ ६०१३॥
ENMSS@6014@1इदाेरवाय पुरताे यद् वमुखी सापवारणा मस ।
ENMSS@6014@2तत् कथय कं नु दुरतं सख वया छाययेव कृतम् ॥ ६०१४॥
ENMSS@6015@1इदाेरेककलाया ेणाेृय मूधिन धृतायाः ।
ENMSS@6015@2थानमव तछमेतत् कलपेण परणमित ॥ ६०१५॥
ENMSS@6016@1इदाेल  िपुरजयनः कठमूलं मुरारर् दागानां मदजलमसीभा
गडथलािन ।
ENMSS@6016@2अायुवीवलयितलक यामलावलाय् अाभासते वद धवलतं
कं
यशाेभवदयैः ॥ ६०१६॥
ENMSS@6017@1इदाेदनबदनुैव दशनछायं तदयं मुखं चं
लाेचनभमाजनवधाै शाणय तत् कुडलम् ।
ENMSS@6017A@2भानां कुचकदरा तसधाकुयेव मुावल पादाे
वनदनीलवलयं राेलबमालैव सा ॥
ENMSS@6017A@1इदाै िना चकाेरैरसमयित िनशाजागरः पुडरकैः भृै ः
शीधुयसः शरद समधका लािनरदवरै ।
ENMSS@6017@2ूभे यय वैराकरयुवितशामेकमेवाेपमानं
पयायातबापकरमयझरगूड् हचारामयः ॥ ६०१७॥
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ENMSS@6018@1इं धरं वमथमुदधं पाननं पजं सधुं
वादजुलं शवं सतगलं कामं च सहम् ।
ENMSS@6018@2शैलान् पधरांतथैव च हयांीपितं पलं ं
सवमदं चन् न रघुरां वयं हारतम् ॥ ६०१८॥
ENMSS@6019@1इं वै षढमामलनमुडपितं माधवं गाेपसूनुं यासं
मसीतनूजं गतरसमुदधं पावकं सवभम् ।
ENMSS@6019@2वेयापुं वसं जनपदवचनैः पाडवाायजाता इथं
संचय मं कथय नरपते कय दाेषा न सत ॥ ६०१९॥
ENMSS@6020@1इः धचाे दश दश सकलान् दपतीन् सावधानान्
कुवन्
वापाणः सरवरवलतां देवसेनां िनगृ ।
ENMSS@6020@2वगारे यदयाेतबलिनहताैढढािननादं ुवाितत्
कपकुचकलशतटकरगीयमानः ॥ ६०२०॥
ENMSS@6021@1इः धानं दव दैवतेषु वाे मनुयेषु नदषु गा ।
ENMSS@6021@2गावः पशवेषु धनेषु धायं सव गाय शरः धानम्
॥ ६०२१॥
ENMSS@6021A@1इगाेपकपरपरा भृशं काननेषु शशभे वसपणी ।
ENMSS@6021A@2ावृषः सरभसागमाुता परागघटतेव कणका ॥
ENMSS@6022@1इगाेपैबभाै भूमिनचतैव वासनाम् ।
ENMSS@6022@2अनबाणैेदतलाेहतबदुभः ॥ ६०२२॥
ENMSS@6023@1इजडवीयाेऽस नाैव बलवानस ।
ENMSS@6023@2धक् धक् छपेण युयसेऽयाकुलः ॥ ६०२३॥
ENMSS@6024@1इनीलशकपकाेमला शकुदकुमुदेदसुंिनभा ।
ENMSS@6024@2तकानवकासचपक- पधनी वसमती शयते ॥ ६०२४॥
ENMSS@6025@1इवं नृप सदर तव शची पुाे जयताेपमाे गेहं भाित च
वैजयतसशं नागाेऽमाेवभः ।
ENMSS@6025@2इथं बाेधकरैरसयवचनैः वैरं ततः वं हरं वे
फुटवमं स महमा ेयाे हरेमायनः ॥ ६०२५॥
ENMSS@6026@1इय वेण हताे वृासरमहायशाः ।
ENMSS@6026@2मेदसा सववछं तदथमुपलेपनम् ॥ ६०२६॥
ENMSS@6027@1इयाक य वायाे यमय वणय च ।
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ENMSS@6027@2चय च पृथया नृपः सगुणाे भवेत् ॥ ६०२७॥
ENMSS@6028@1इात् भुवं वलनात् तापं ाेधाे यमाद् वैवणा वम् ।
ENMSS@6028@2परामं रामजनादनायाम् अादाय राः यते शररम् ॥
६०२८॥
ENMSS@6029@1इाा लाेकपाला हरवधुतपना नागवाधराा ेयाः सवेऽप
देवाः य तव वरदः काेऽत वाे गरयान् ।
ENMSS@6029@2ुवा वाचं याया इित दशमुखतः ाह वां दशायः शूल
शंभुः पनाक शवभवपशपः शव ईश भगः ॥ ६०२९॥
ENMSS@6030@1इाैः कं दं दशस धवलं धाम धयं यदेयाे मं
यन् नाप धसे तृणघटतकुटं कं मया तेऽपराम् ।
ENMSS@6030@2वेयाे वमातवतरस यद वा शम कमानुसार ाेुायाः
कृपायातव तहनगरेः पुि कुाेपयाेगः ॥ ६०३०॥
ENMSS@6031@1इािनलयमाकाणाम् अे वणय च ।
ENMSS@6031@2चवेशयाेाप माा िनय शातीः ॥ ६०३१॥
ENMSS@6032@1इायथनया पूव भरताय चतमुखः ।
ENMSS@6032@2माेदाय महेय नाटं समुपदवान् ॥ ६०३२॥
ENMSS@6033@1इाय वीमाणस् तुखमावादयनताय ।
ENMSS@6033@2पृहयाम चा दयताम् अालन् कातवीयाय ॥ ६०३३॥
ENMSS@6034@1इयं वजतं येन तेनैव भुवनं जतम् ।
ENMSS@6034@2येयैः पराभूतः स सव पराजतः ॥ ६०३४॥
ENMSS@6035@1इययेययाथे रागेषाै यवथताै ।
ENMSS@6035@2तयाेन वशमागछेत् ताै य परपथनाै ॥ ६०३५॥
ENMSS@6036@1इयाणां जये याेगं समाितेद् दवािनशम् ।
ENMSS@6036@2जतेयाे ह शाेित वशे थापयतं जाः ॥ ६०३६॥
ENMSS@6037@1इयाणां जये शूराे धम चरित पडतः ।
ENMSS@6037@2सयवाद भवेद् वा दाता भवित वा न वा ॥ ६०३७॥
ENMSS@6038@1इयाणां त सवेषां येकं रतीयम् ।
ENMSS@6038@2तताेऽय रित ा तेः पादादवाेदकम् ॥ ६०३८॥
ENMSS@6039@1इयाणां िनराेधेन रागेषयेण च ।
ENMSS@6039@2अहंसया च भूतानाम् अमृतवाय कपते ॥ ६०३९॥
ENMSS@6040@1इयाणां से न दाेषमृछयसंशयम् ।
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ENMSS@6040@2संिनयय त तायेव ततः सं िनयछित ॥ ६०४०॥
ENMSS@6041@1इयाणां से न धमयासेवनेन च ।
ENMSS@6041@2पापान् संयात संसारान् अवांसाे नराधमाः ॥ ६०४१॥
ENMSS@6042@1इयाणां सृानां हयानामव वस ।
ENMSS@6042@2धृितं कुवीत सारये धृया तािन जयेद् वम् ॥ ६०४२॥
ENMSS@6043@1इयाणां वचरतां वषयेवपहारषु ।
ENMSS@6043@2संयमे यमाितेद् वान् यतेव वाजनाम् ॥ ६०४३॥
ENMSS@6044@1इयाणां ह चरतां यन् मनाेऽनुवधीयते ।
ENMSS@6044@2तदय हरित ां वायुनावमवास ॥ ६०४४॥
ENMSS@6045@1इयाणामधाी भूतानां चाखलेषु या ।
ENMSS@6045@2भूतेषु सततं तयै यायै देयै नमाे नमः ॥ ६०४५॥
ENMSS@6046@1इयाणामनुसगाे मृयुना न वशयते ।
ENMSS@6046@2अयथ पुनसगः सादयेद् दैवतायप ॥ ६०४६॥
ENMSS@6047@1इयाण च संयय रागेषववजतः ।
ENMSS@6047@2समदःुखसखः शातः तवः साधुयते ॥ ६०४७॥
ENMSS@6048@1इयाण परायारयेयः परं मनः ।
ENMSS@6048@2मनसत परा बुयाे बुेः परतत सः ॥ ६०४८॥
ENMSS@6049@1इयाण पशून् कृवा वेदं कृवा तपाेमयीम् ।
ENMSS@6049@2अहंसामाितं कृवा अायं यजायहम् ॥ ६०४९॥
ENMSS@6050@1इयाण पुरा जवा जतं िभुवनं वया ।
ENMSS@6050@2ररव तैैरम् इयैरेव िनजतः ॥ ६०५०॥
ENMSS@6051@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@6051@2इयाण माथीिन हरयप यतेमनः ॥ ६०५१॥
ENMSS@6052@1इयाण मनः ाणाे ानमायुः सखं धृितः ।
ENMSS@6052@2धारणा ेरणं दःुखम् इछाहार एव च ॥ ६०५२॥
ENMSS@6053@1य अाकृितवणः वरेषाै भवाभवाै ।
ENMSS@6053@2तयैतदाजं सवम् अनादेरादमछतः ॥ ६०५३॥
ENMSS@6054@1इयाण मनाे बुरयाधानमुयते ।
ENMSS@6054@2एतैवमाेहययेष ानमावृय देहनम् ॥ ६०५४॥
ENMSS@6055@1इयाण महत् ेसिनयछेदथधमयाेः ।
ENMSS@6055@2इयैिनयतैबुवधतेऽरवेधनैः ॥ ६०५५॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 512 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@6056@1इयाणीयाथेयः ाणादन् मन एव च ।
ENMSS@6056@2िनगृ समवायेन याहारमुपमेत् ॥ ६०५६॥
ENMSS@6057@1इयायनुपेय लयं ेयाे गृहामे ।
ENMSS@6057@2अततयामं ारबाधयायबाधतम् ॥ ६०५७॥
ENMSS@6058@1इयायतराण पातयत यथा जनान् ।
ENMSS@6058@2अयतरातथा रा े भृयाः वाथपरायणाः ॥ ६०५८॥
ENMSS@6059@1इयायेव तत् सव यत् वगनरकावुभाै ।
ENMSS@6059@2िनगृहीतवसृािन वगाय नरकाय च ॥ ६०५९॥
ENMSS@6060@1इयाथेषु सवेषु न सयेत कामतः ।
ENMSS@6060@2अितसं चैतेषां मनसा संिनवतयेत् ॥ ६०६०॥
ENMSS@6061@1इयैरचाा ेपता यैः सरा अप ।
ENMSS@6061@2अपरानमानवं तैमययाथवा कथम् ॥ ६०६१॥
ENMSS@6062@1इयैरयाथेषु वतमानैरिनहैः ।
ENMSS@6062@2तैरयं तायते लाेकाे नाण हैरव ॥ ६०६२॥
ENMSS@6063@1इाे िनदित वाहमाह दनकृवाचमेवावतश् चूयित
कं न पगरपाेरतपाेेकतः ।
ENMSS@6063@2वातः खित पु पुित मनाेराजवाजषु ेषादाजषु
वैरणामभमुखं धावस यावत् सखम् ॥ ६०६३॥
ENMSS@6064@1इाे यछतमयुरत दहनाे यत् पावकाेऽयतकः कनाशाे धनदाे
वमानिनरतः पाशी जलानां पितः ।
ENMSS@6064@2ईशः कामहरलाे यदिनलाे यैऋ ताे रासस् तन् नायाेऽविनलाेकपाल
भवतः कत् समः याद् गुणैः ॥ ६०६४॥
ENMSS@6065@1इाे यमाेऽस वणाेऽस ताशनाेऽस ा हराे हररसीयसकृद्
यदुः ।
ENMSS@6065@2भूपालमाैलमणरतपादपीठ तयानृतय फलमधनमुहाम
॥ ६०६५॥
ENMSS@6066@1इभकुतकठनेतरेतर- तनभारदरूविनवारताेदराः ।
ENMSS@6066@2परफुगडफलकाः परपरं पररेभरे कुकुरकाैरवयः ॥ ६०६६॥
ENMSS@6067@1इया यद नृपारे संमयते कमतुम् ।
ENMSS@6067@2इदानीं वबुधारे तेषामेव पुरया ॥ ६०६७॥
ENMSS@6068@1इमं कनकवणाभं भूषणैः समलंकृतम् ।
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ENMSS@6068@2गृवाात् कथं पुं यजवं पतृपडदम् ॥ ६०६८॥
ENMSS@6069@1इमं ितलसमायतं युवितनासकासंपुटं वभाय समनाेजनाे मनस
माेदमापते ।
ENMSS@6069@2सखे भुजगमुफणं सवषफूकृताहंकृतं वभावय न तपृहां
कु जहीह तृयताम् ॥ ६०६९॥
ENMSS@6070@1इमं परयय परं रणादरः वमेव भः शरणं बुधावशत् ।
ENMSS@6070@2न वे यत् ातमतः कृतयाे न दगुया शैलभुवाप शते ॥
६०७०॥
ENMSS@6071@1इमं लाेकं मातृभा पतृभा त मयमम् ।
ENMSS@6071@2गुशूषया वेव लाेकं समते ॥ ६०७१॥
ENMSS@6072@1इमां च वादनुरचेां याण व वधनं ददाित ।
ENMSS@6072@2वलाे संयित वीतराेषा मा दाेषान् गुणकतनेन ॥
६०७२॥
ENMSS@6073@1इमां परसदुजाते पराभभवकातराम् ।
ENMSS@6073@2भतृयः यैभतरानृयमसभगतः ॥ ६०७३॥
ENMSS@6074@1इमां वधातं भुजवमुलां गृहीतसारं वधना नतवः ।
ENMSS@6074@2कठाेरभावयमेव केवलं मृणालमततरलं कुताेऽयथा ॥ ६०७४॥
ENMSS@6075@1इमां सागरपयतां हमवयकुडलाम् ।
ENMSS@6075@2महीमेकातपाां राजसंहः शात नः ॥ ६०७५॥
ENMSS@6076@1इमािन ायशतािन वेयावेवं दापयेत् ।
ENMSS@6076@2सा मुयचरात् सवम् उपभाेगं तदानः ॥ ६०७६॥
ENMSS@6077@1इमा यद भवत नाे गलतयाैवना नीचस् तदा कमललाेचनातणमािननीमा
मुचत् ।
ENMSS@6077@2वलासमदवमान् मित लठयी जरा यताे भुव वधुतताे
भवित
िनःपृहतुखे ॥ ६०७७॥
ENMSS@6078@1इमा पथानवजनतनययविनता-
सतालीकितुितरितमितीितधृतयः ।
ENMSS@6078@2मदाधीनेकृितचपलाः सवभवनाम् अहाे कं मयतदप
वषयान् सेवतमनाः ॥ ६०७८॥
ENMSS@6079@1इमाताः कतूरखरखरटततटास् तटयाेऽरयानीमनु
कमलनीछसललाः ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@6079@2जले यासां हंसा बसकसलयासरसकाः सललं लयते
युवितगितवैकगुरवः ॥ ६०७९॥
ENMSS@6080@1इमाता वयाेः शकहरतवंशीवनघना भुवः
डालाेलरददशनाभुतरवः ।
ENMSS@6080@2लताकुे यासामुपनद रतातशबर- कपाेलवेदाःकणचयनुदाे
वात मतः ॥ ६०८०॥
ENMSS@6081@1इमा हदाेलास मतमहसः कुु मचा
पापाकारातरलतरहारालशः ।
ENMSS@6081@2उदकाीनां बहलतरघाेषैमनसज- िलाेकसाजाे दधित
जयघटालिननदम् ॥ ६०८१॥
ENMSS@6082@1इमे तायीनवपरमलाः ाैढसरत- तापाराः
रवजयदानितभुवः ।
ENMSS@6082@2चरं चेताैरा अभनववकारैकगुरवाे वलासयापाराः कमप
वजयते
मृगशाम् ॥ ६०८२॥
ENMSS@6083@1इमे पे नाः पुलनतटमेतन् न तटनी खमेतन् न यािः
तबकयुगमेतन् न लितका ।
ENMSS@6083@2वालाेऽयं नाधः शशरकरणाेऽयं न रजनी घनाेऽयं न ावृट्
शव शव वधेः शपरचना ॥ ६०८३॥
ENMSS@6084@1इमे मम धनाजवजनवभादेहजा- सनकमातलभृतयाे
भृशं वभाः ।
ENMSS@6084@2मुधेित हतचेतनाे भववने चरं खते यताे भवित कय काे
जगित
वालकामुवत् ॥ ६०८४॥
ENMSS@6085@1इमे ह दैयेन िनमीलतेणा मुः खलताे ववशातरमाः ।
ENMSS@6085@2गजा सछददानगधनाे िनवेदयतीव रणे िनवतनम् ॥ ६०८५॥
ENMSS@6086@1इमाै राताै रदपितकुयमदं तदेतलां
शरदमृतरमः फुटमयम् ।
ENMSS@6086@2कमे तवाः कलयित जगत् कातमधकं यदेतयां शत्
परवशमवाेमव च ॥ ६०८६॥
ENMSS@6087@1इयं कलावलासनी कलावती समीपगा धृतारवदलाेचना मनाेजशाेकमाेचना
।
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ENMSS@6087@2नवीननीरदछटासमानकेशभूषता न कयचनय
चवृतापखडता ॥ ६०८७॥
ENMSS@6088@1इयं कयाकुचेित पयते पयःदाया दयं समावृतम् ।
ENMSS@6088@2वं मनाेा यतरदुरं मषेण भृारधृतेः करयी
॥ ६०८८॥
ENMSS@6089@1इयं गेहे लीरयममृतवितनयनयाेर् असावयाः पशाे वपुष
बलदनरसः ।
ENMSS@6089@2अयं बाः कठे शशरमसृणाे माैकसरः कमया न ेयाे
यद
परमसत वरहः ॥ ६०८९॥
ENMSS@6090@1इयं गाैामा तव िनबडबधाप ह कथं न वैदभादयत् पृशित
सलभवेऽप ह कथम् ।
ENMSS@6090@2अवया च याता भुव कथमगया कववृषैः कथं वा पीयूषं
वित ब दुधाप बभः ॥ ६०९०॥
ENMSS@6091@1इयं गाैरेका नः चदप न संयाेजनवधाव् अमुयाः पयामाे
रसभरमुचं कांचदपराम् ।
ENMSS@6091@2गले बा दाे यद न धृितामवधृताै भयं गाेचाेरेयतदह
क उपायः भवत ॥ ६०९१॥
ENMSS@6092@1इयं घट मगजेगामनी- वचसंहासनसंथता सदा ।
ENMSS@6092@2अनेकरामाजनलालता परं वधेवशात् सैव सती जाथनी ॥
६०९२॥
ENMSS@6093@1इयं चपूाप कटजडपा भगवती यदयााेबदुवतरित ह
शंभाेरप पदम् ।
ENMSS@6093@2पुनाना धुवाना िनखलमप नानावधमघं जगत् कृं
पायादनुदनमपायात् सरधुनी ॥ ६०९३॥
ENMSS@6094@1इयं तावला यदधहे वृवृषभाे यदुेहे डं यदह
चितभाप ललपे ।
ENMSS@6094@2अयं काे यापाराे यदितलक भाले तवहाे यदैव यालाे
यदकवल
हालाहलमप ॥ ६०९४॥
ENMSS@6095@1इयं ते जननी ाा वदालाेकनतपरा ।
ENMSS@6095@2ेहविनभम् उहती तनयम् ॥ ६०९५॥
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ENMSS@6096@1इयं ियामा शतयामधारणी सधाकराददेित सवतः ।
ENMSS@6096@2तनाेित तापं मृदचुदनािनलाे वधाै वे ह वपत् पदे पदे ॥
६०९६॥
ENMSS@6097@1इयं वभमयादैः वनुशैः कृताभः ।
ENMSS@6097@2सवसहैपायैरमूढैरेव धायते ॥ ६०९७॥
ENMSS@6098@1इयं धे धीरे मलयजसमीरे न च मुदं न पानां वृदे
ललतमकरदेऽप रमते ।
ENMSS@6098@2न वा सा सानदा भवित नवकुदावलकुले तदेतया बाधाहरमप
समाधानमह कम् ॥ ६०९८॥
ENMSS@6099@1इयं प भैरनुचतसमाररसकैः समतादाकणा
वषवषमबाणणयभः ।
ENMSS@6099@2तराेरय कधे गमय समयं कर िनभृतं न वाणी कयाणी
तदह
मुखमुैव शरणम् ॥ ६०९९॥
ENMSS@6100@1इयं ीितवदयभुव दैवात् समुदता तथा याद् रया
कृितमृदलुापायबला ।
ENMSS@6100@2यथा नैनां फतां पशनजनदवुादहनाे दहयतः शाेषं जित
न पुनः साैदिनधेः ॥ ६१००॥
ENMSS@6101@1इयं बाला नवाेाहा सयं ुवा यथां जेत् ।
ENMSS@6101@2कामं धीरवभावेयं ीवभावत कातरः ॥ ६१०१॥
ENMSS@6102@1इयं बाला मां यनवरतमदवरदल- भाचाैरं चः पित
कमभेतमनया ।
ENMSS@6102@2गताे माेहाेऽाकं रसमरबाणयितकर- वरवाला शाता
तदप न
वराक वरमित ॥ ६१०२॥
ENMSS@6103@1इयं बाला व मृदुकसलयं तापवलयं घनछायं शालं
नवमितवशालं परगता ।
ENMSS@6103@2परंवयायतगरललवभीकृतवनं भुजंगं ाेुं
कथमव वराक कलयत ॥ ६१०३॥
ENMSS@6104@1इयं भुजगनीता लसदनेकपुपावता रेफतितसेवता
मदखनालंकृता ।
ENMSS@6104@2फलयभरानता वलसता नवैः पवैर् वलाेचनपथं गता भवित
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काप हैमी लता ॥ ६१०४॥
ENMSS@6105@1इयं मय ाेषत एव संगता हमवषाभूत् कृतमडना सती ।
ENMSS@6105@2इतीययेव तमछनद् षा वचताराभरणािन भाकरः ॥
६१०५॥
ENMSS@6106@1इयं महेभृतीनधयश् चतदगीशानवमय मािननी ।
ENMSS@6106@2अपहाय मदनय िनहात् पनाकपाणं पितमाुमछित ॥
६१०६॥
ENMSS@6107@1इयं मुखााेहसंिनधाने वलबधतितछलेन ।
ENMSS@6107@2समागतां सादरमेव बाला रेफमालामुत वा दधाित ॥ ६१०७॥
ENMSS@6108@1इयं यशांस षतः सधाचः कममेतद् षतः कमाननम् ।
ENMSS@6108@2यशाेभरयाखललाेकधावभर् वभीषता धावित तामसी मसी ॥
६१०८॥
ENMSS@6109@1इयं रवेशेन कलानां चाेपशया ।
ENMSS@6109@2वनापडतवेन वरनैपुयमाता ॥ ६१०९॥
ENMSS@6110@1इयं वलासमदाेहदीर् इयं सधा याैवनदुधसधाेः ।
ENMSS@6110@2लावयमाणचछटेयम् इयं मनःकामणचूणमुः ॥ ६११०॥
ENMSS@6111@1इयं याधायते बाला ूरयाः कामुकायते ।
ENMSS@6111@2कटाा शरायते मनाे मे हरणायते ॥ ६१११॥
ENMSS@6112@1इयं सया दरूादहमुपगताे हत मलयात् तदेकां वेहे कणवित
नेयाम रजनीम् ।
ENMSS@6112@2समीरेणैवाेा नवकुसमता चूतलितका धुनाना मुानं नह नह
नहीयेव कुते ॥ ६११२॥
ENMSS@6113@1इयं सा कालद कुवलयदलधमधुरा
मदाधयाकूजणजलरंकुणयनी ।
ENMSS@6113@2पुरा ययातीरे सरभससतृणं मुरभदाे गताः ायाे
गाेपीिनधुवनवनाेदेन दवसाः ॥ ६११३॥
ENMSS@6114@1इयं सा लाेलाी िभुवनललामैकवसितः स चायं दुाा
वसरपकृतं येन मम तत् ।
ENMSS@6114@2इततीः कामाे गुरयमतः ाेधदहनः कृताे वेषायं कथमदमित
ायित मनः ॥ ६११४॥
ENMSS@6115@1इयं सनयना दासीकृततामरसया ।
ENMSS@6115@2अाननेनाकले न जयतीदुं कलतम् ॥ ६११५॥
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ENMSS@6116@1इयं सरतरणी न पुनर नाैसंगमाे भवेत् तरणमनं पथक
नैव पाथागमः ।
ENMSS@6116@2िनधाय दये सदा वपुलचाकुयं सखे घनघनागमे
घनरसय पारं ज ॥ ६११६॥
ENMSS@6117@1इयं सतनी मतकयतकुा कुसाणं चा वासाे वसाना
।
ENMSS@6117@2समतय लाेकय चेतःवृं गृहीवा घटे यय यातीव भाित
॥ ६११७॥
ENMSS@6118@1इयं सृा चकनकलितका पजभुवा िनषा
लावयामृतरसभरेणानुदवसम् ।
ENMSS@6118@2अकाद् राेमालमधुपपटलह फुरित यत् ततः शे
पुपाेमसमयमायातमधुना ॥ ६११८॥
ENMSS@6119@1इयं वगाधनाथय लीः कं यकयका ।
ENMSS@6119@2अथवा वपनयैव देवता कमु पावित ॥ ६११९॥
ENMSS@6120@1इयं ह िना नयनावलबनी ललाटदेशादपुसपतीव माम् ।
ENMSS@6120@2अयपा चपला जरेव या मनुयसवं परभूय वधते ॥ ६१२०॥
ENMSS@6121@1इयं ह याेिनः थमा यां ाय जगतीपते ।
ENMSS@6121@2अाा वै शते ातं कमभः शभलणैः ॥ ६१२१॥
ENMSS@6122@1इयं ह लाेकयितरेकवितनी वभावतः पाथवता समुता ।
ENMSS@6122@2बलात् तदेनां वनयेन याेजयेन् नयय साै वनयः पुरःसरः ॥
६१२२॥
ENMSS@6123@1इयता वयसा न साधतं यत् परतः कं नु करयतीित वेधाः ।
ENMSS@6123@2ितलतडलताय राेमरेखा- छलतः कलचूणमाललप ॥
६१२३॥
ENMSS@6123@1इयतीं सभगावथां गताेऽस ययाः कृते रातात् ।
ENMSS@6123@2मूछा हराम सा तव गतपुया नयनसललेन ॥ ६१२३॥
ENMSS@6124@1इयती जगती कयती भवता नमताननतामित याित हयः ।
ENMSS@6124@2वयदणरणरवधाै परनिततमुमतीव नभः ॥ ६१२४॥
ENMSS@6125@1इयत् पृवीमां तदनु च नभाेमडलमय- दयान् पातालाताे
जलमप
पृथयामयदित ।
ENMSS@6125@2इित ावा कूपे वदतवषयाे नायमपरः परं मुधाे भेकः बलतररावं
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कुते ॥ ६१२५॥
ENMSS@6126@1इयययेतन् िनरवधमहयविन गुणास् त एवामी ा जरठजरठा
यात गणनाम् ।
ENMSS@6126@2अहाे ायाे लाेकः स न परममीभः कृतधृितः यतधाे यावत्
कलयित समं तृणमदम् ॥ ६१२६॥
ENMSS@6127@1इययां संपावप च सललानां वमधुना न तृणामातानां हरस
यद कासार सहसा ।
ENMSS@6127@2िनदाघे चडांशाै करित परताेऽारिनकरान् कृशीभूतः केषामहह
परहतास खल ताम् ॥ ६१२७॥
ENMSS@6128@1इययामप सामयां सकृतं न कृतं वया ।
ENMSS@6128@2इतीव कुपताे दतान् अतकः पातययलम् ॥ ६१२८॥
ENMSS@6129@1इययेतन् वा िनरवधचमकृयितशयाे वराहाे वा राः भवित
चमकारवषयः ।
ENMSS@6129@2महीमेकाे मां यदयमवहद् दतशललैः शरःशेषः शुं िनगलित
परं संयजित च ॥ ६१२९॥
ENMSS@6130@1इयम कयाप दशा नीितशां दशता पदवी ।
ENMSS@6130@2चाणाभधानाज् ेयिनधानादथायदुेयम् ॥ ६१३०॥
ENMSS@3131@1इयम सतामलाैकक महती काप कठाेरचता ।
ENMSS@3131@2उपकृय भवत दरूतः परतः युपकारभीरवः ॥ ३१३१॥
ENMSS@6132@1इयमितबाेधशायनीं रशना वां थमा रहःसखी ।
ENMSS@6132@2गितवमसादनीरवा न शचा नानुमृतेव लयते ॥ ६१३२॥
ENMSS@6133@1इयमवयवैः पाडामैरलंकृतमडना कलतकुसमा बालेवातलता
परशाेषणी ।
ENMSS@6133@2वहित च वराराेहा रयां ववाहमहाेसव- यमुदयनीमुाढां च
यन मनाेजम् ॥ ६१३३॥
ENMSS@6134@1इयमसाै तरलायतलाेचना गुसमुतपीनपयाेधरा ।
ENMSS@6134@2पृथुिनतबभरालसगामनी यतमा मम जीवतहारणी ॥ ६१३४॥
ENMSS@6135@1इयमानदलितका न ीवा हरणीशः ।
ENMSS@6135@2यताेऽयां वलठयेते मुाः शगुणातराः ॥ ६१३५॥
ENMSS@6136@1इयमयं मयदानवनदनी िदशनाथजतः सवथल ।
ENMSS@6136@2कमपरं दशकंधरगेहनी वय कराेित करययाेजनम् ॥ ६१३६॥
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ENMSS@6137@1इयमगुणाय राेचतां चराथा भवतेऽप भारती ।
ENMSS@6137@2ननु वृवशेषिनःपृहा गुणगृा वचने वपतः ॥ ६१३७॥
ENMSS@6138@1इयमुदरदर दरुतपूरा यद न भवेदभमानभभूमः ।
ENMSS@6138@2णमप न सहे भवाशानां कुटलकटािनरणं नृपाणाम्
॥ ६१३८॥
ENMSS@6139@1इयमुितं हरती नेिनकाेचं च वदधती पुरतः ।
ENMSS@6139@2न वजानीमः कं तव वदित सपीव दनिना ॥ ६१३९॥
ENMSS@6140@1इयेष सा कतमवयपतां समाधमाथाय तपाेभरानः ।
ENMSS@6140@2अवायते वा कथमयथा यं तथावधं ेम पित ताशः
॥ ६१४०॥
ENMSS@6141@1इलातलभराातीवं मा शेष वय ।
ENMSS@6141@2वय दःुखिन चैकञ् जीवलाेकः सदा सखी ॥ ६१४१॥
ENMSS@6142@1इलका मरयानं यायती मर भवेत् ।
ENMSS@6142@2वीतरागपदं यायन् वीतरागाे भवेद् वम् ॥ ६१४२॥
ENMSS@6143@1इषुयेणैव जगयय विनजयात् पुपमयाशगेन ।
ENMSS@6143@2शेषा बाणी सफलकृतेयं यागाेजपदेऽभषय ॥ ६१४३॥
ENMSS@6144@1इं ददाित गृाित कायमायाित पृछित ।
ENMSS@6144@2भुे भाेजयते चैव षधं मलणम् ॥ ६१४४॥
ENMSS@6145@1इकचते समतात् पुषिनखातेऽवटे तजातः ।
ENMSS@6145@2वामन एव ह धे फलकुसमं सवकालमित ॥ ६१४५॥
ENMSS@6146@1इां भाया यं मं पुं चाप कनीयसम् ।
ENMSS@6146@2रपाणन पयेत तथा नैमकं भुम् ॥ ६१४६॥
ENMSS@6147@1इािन चायपयािन याण सदः याः ।
ENMSS@6147@2अापमवमाेाय भाया चाप सतां मतम् ॥ ६१४७॥
ENMSS@6148@1इान् भाेगान् ह वाे देवा दायते यभावताः ।
ENMSS@6148@2तैदानदायैयाे याे भुे तेन एव सः ॥ ६१४८॥
ENMSS@6149@1इापूतािन कलयेत् जगयाताे वसेद् दव ।
ENMSS@6149@2अकूपाराेवृाेऽगाद् इुाे दवं पुनः ॥ ६१४९॥
ENMSS@6150@1इा बालकचेा याैवनदपाेऽथ वृवैरायम् ।
ENMSS@6150@2साप गता साेऽप गतस् तदप गतं वमायेयम् ॥ ६१५०॥
ENMSS@6151@1इा मखा जवरा मय साः ापता भयरसं समदा
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नरेाः ।
ENMSS@6151@2एवंवधय च न मेऽत मनःहषः कयापतह सततं ब
चतनीयम् ॥ ६१५१॥
ENMSS@6152@1इेषु वसृजयथान् कुबेर इव कामदः ।
ENMSS@6152@2नमयेयु तं भा शया इव गुं सदा ॥ ६१५२॥
ENMSS@6153@1इाे वा बसकृताेपलालताे वा ाे वा यसनशताभरताे
वा ।
ENMSS@6153@2दाैःशीयानयित नैव जावसाधुर् वं भुजग इवामयसः
॥ ६१५३॥
ENMSS@6154@1इा संामयेन नानाहरणासा ।
ENMSS@6154@2अवभृथे ातः कथं पया मया वना ॥ ६१५४॥
ENMSS@6155@1इह कपटकुतकतरलत- श वासं कुर कं कुषे ।
ENMSS@6155@2तव रभसतरलतेयं याधवधूवालधाै वलते ॥ ६१५५॥
ENMSS@6156@1इह कं कुरशावक केदारे कलममरं यजस ।
ENMSS@6156@2तृणबाणतृणधवा तृणघटतः कपटपुषाेऽयम् ॥ ६१५६॥
ENMSS@6157@1इह कं ितफुरित मे तवाताे नयशानीरिनधपारनः ।
ENMSS@6157@2अवलढवतमसः पुराे रवेर् नह जात दपकशखा काशते ॥
६१५७॥
ENMSS@6158@1इह खल वषमः पुरा कृतानां वलसित जतषु कमणां वपाकः
।
ENMSS@6158@2हरशरस शरांस यािन रेजुः शव शव तािन लठत गृपादैः
॥ ६१५८॥
ENMSS@6159@1इह गमयित वैमितः मं थममेव पुरत महासखम् ।
ENMSS@6159@2यतमय मृगा समागमे नवकरहणा गृहणी यथा ॥ ६१५९॥
ENMSS@6160@1इह गुजलभारपूणगभाः दरदरमभूरभीमवेगाः ।
ENMSS@6160@2तटकटकिनयुयमानवेणी- गुणमहारवभैरवातटयः ॥ ६१६०॥
ENMSS@6161@1इह चवार दानािन ाेािन परमषभः ।
ENMSS@6161@2वचाय नानाशााण शमणेऽ पर च ॥ ६१६१॥
ENMSS@6162@1भीतेयाभयं देयं याधतेयतथाैषधम् ।
ENMSS@6162@2देया वाथनां वा देयमं धातरे ॥ ६१६२॥
ENMSS@6163@1इह चैव याे धयाः शीलय पररणात् ।
ENMSS@6163@2शीलभे च नारणां यमलाेकः सदाणः ॥ ६१६३॥
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ENMSS@6164@1शीलं रयं सदा ीभदुसंगववजनात् ।
ENMSS@6164@2शीलेन ह परः वगः ीणां वैय न संशयः ॥ ६१६४॥
ENMSS@6165@1इह जगित जनय कय चे न वसित साैयवधानमुयवाता
।
ENMSS@6165@2खल भवित तदेव तय सव भुवनपितत यदरः कराेित ॥
६१६५॥
ENMSS@6166@1इह जगित रतीशयाकाैशलयः कित कित न िनशीथे सवः
संचरत ।
ENMSS@6166@2मम त वधहताया जायमानतायाः सहचर परपथी हत
दतांशरेव
॥ ६१६६॥
ENMSS@6167@1इह तव देव िनपतता करकमलकुशाेदकेन जायते ।
ENMSS@6167@2तरूदर- ार पदानवारभः सरतः ॥ ६१६७॥
ENMSS@6168@1इह तरगशतैः यात मूखा धनरहता वबुधाः यात पाम् ।
ENMSS@6168@2गरशखरगताप काकपः पुलनगतैन समवमेित हंसैः ॥
६१६८॥
ENMSS@6169@1इह दःुखं नृपादयः पर नरकादतः ।
ENMSS@6169@2ााेित तेयततेन तेयं यायं सदा बुधैः ॥ ६१६९॥
ENMSS@6170@1इह दःुखं लयः ाेाे दःुखं हत लयः मः ।
ENMSS@6170@2दःुखे शभे लयाे दःुखं दःुखं कं तय कयते ॥ ६१७०॥
ENMSS@6172@1इह धमाथकामानाम् अवािफलमयते ।
ENMSS@6172@2ताथः सह कामेन िनरयाे धमचषा ॥ ६१७२॥
ENMSS@6172-3 परयय ह याे धमम् अथमथाय पयित ।
ENMSS@6172-4 कामं वा कामलाभाय न स बुेषु बुमान् ॥
ENMSS@6173@1इह नगरे ितरयं भुजंगसंबाधचरसंचारे ।
ENMSS@6173@2सदर मम मतमेतन् नकुलितपालनं ेयः ॥ ६१७३॥
ENMSS@6174@1इह िनचुलिनकुे मयमयेऽय रतर् वजनमजिन शया कय
बालवालैः ।
ENMSS@6174@2इित कथयित वृदे याेषतां पात युान् तशबलतराधामाधवालाेकतािन
॥ ६१७४॥
ENMSS@6175@1इह िनचुलिनकुे वंशसंभारभाज वपम यद मुत पयस
ेमेतत् ।
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ENMSS@6175@2इित पथकमकान् माग एवाेपवं वदित तणकातं गाेपका
साभम् ॥ ६१७५॥
ENMSS@6176@1इह िनभृतिनपातमूकपादं वलयतकामुकवयः कराताः ।
ENMSS@6176@2भवदलसवलाेकनानभा मृगगृहण हरत गछ दरूम् ॥
६१७६॥
ENMSS@6177@1इह िनवसित मेः शेखराे भूधराणाम् इह ह िनहतभाराः सागराः
स
चैव ।
ENMSS@6177@2इदमतलमनतं भूतलं भूरभूताेद्- भवधरणसमथ
थानमधानाम् ॥ ६१७७॥
ENMSS@6178@1इह िनश िनबडिनरतर- कुचकुतयददयभरा ।
ENMSS@6178@2रमणगुणकृयमाणा संतरित तमतरणीं काप ॥ ६१७८॥
ENMSS@6179@1इह परचता जायधानामयं न तवाेितर् गुणपरचये चताे
वयाितवडबताः ।
ENMSS@6179@2कृपणवणजामपीकत गुणांतव केवलं मरकत मृषा दाेषाेारः
करयित दयुशः ॥ ६१७९॥
ENMSS@6180@1इह परमलाे य याे न त मधुयाे मधु समधकं यंतन्
न गधसमृयः ।
ENMSS@6180@2इित मवकं िनदन् कुदादपेतकुतूहलः कमलमधकं ारं ारं
वषीदित षदः ॥ ६१८०॥
ENMSS@6181@1इह पुराेऽिनलकपतवहा मलित का न वनपितना लता ।
ENMSS@6181@2रस कं सख कातरताेसवं न ह घनागमरितदाता ॥
६१८१॥
ENMSS@6182@1इह बहलतमदाेदधतीनां भाभर् मदवकलचकाेरचुमुाताभः
।
ENMSS@6182@2रितभरपरखेदतराथ वधूनां
करकसलयललाभनयकाभः ॥ ६१८२॥
ENMSS@6183@1इह भुव कलयित लघुरप महतां से न कमप महमानम् ।
ENMSS@6183@2लयित चलनाे नभतलं हेलया हरणः ॥ ६१८३॥
ENMSS@6184@1इह भाेगं यशः ीितं सभास बमायताम् ।
ENMSS@6184@2दात् पर सगितं वाधनमनुमम् ॥ ६१८४॥
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ENMSS@6185@1इह मधुपवधूनां पीतममधूनां वलसित कमनीयः काकलसंदायः
।
ENMSS@6185@2इह नटित सललं मर वुलय ितपदमुपदा दणेनािनलेन
॥ ६१८५॥
ENMSS@6186@1इह महषवषाणयतपाषाणपीठ- खलनसलभराेहभणीूणहयाः
।
ENMSS@6186@2कुहरवहरमाणाैढभूकहा- चयचकतकराततशा
वनाताः ॥ ६१८६॥
ENMSS@6187@1इह मुमुदतैः कलभै रवः ितदशं यते कलभैरवः ।
ENMSS@6187@2फुरित चानुवनं चमरचयः कनकरभुवां च मरचयः ॥ ६१८७॥
ENMSS@6188@1इह यत् यते कम तत् पराेपभुजुयते ।
ENMSS@6188@2समूलय वृय फलं शाखास यते ॥ ६१८८॥
ENMSS@6189@1इह यत् यते कम फलं तैव भुयते ।
ENMSS@6189@2कमभूमरयं राजन् फलभूम सा ृता ॥ ६१८९॥
ENMSS@6190@1इह यादववंशकृणवा- नुगितः सातया मयावभाव ।
ENMSS@6190@2अधुना तदवािचेतसे मे मधुराकामधुराप राेचते कम् ॥ ६१९०॥
ENMSS@6191@1इह पमासारे चकृते कमलकारे ।
ENMSS@6191@2न रसाे नाप च गधाे मधुकर बधाे मुधा मस ॥ ६१९१॥
ENMSS@6192@1इह रे बहला लासे बाला रामलमसा ।
ENMSS@6192@2सालका रसलला सा तालाल कलारत ॥ ६१९२॥
ENMSS@6193@1इहलाेके च पतृभया ी यय महामते ।
ENMSS@6193@2अदा वधमेण ेयभावेऽप तय सा ॥ ६१९३॥
ENMSS@6194@1इह लाेके ह धिननः पराेऽप वजनायते ।
ENMSS@6194@2वजनत दराणां जीवतामेव नयित ॥ ६१९४॥
ENMSS@6195@1इह लाेके ह धिननां पराेऽप वजनायते ।
ENMSS@6195@2वजनाेऽप दराणां तणाद् दजुनायते ॥ ६१९५॥
ENMSS@6196@1इह लाेकाे हताे न् णां दारेण यथा नृप ।
ENMSS@6196@2मनुयाणां तथा ज माघानं वना हतम् ॥ ६१९६॥
ENMSS@6197@1इह वटवृे यः ितवसित दवाप य भयशा ।
ENMSS@6197@2तभनवववा नीता वीताेदयाः णदाः ॥ ६१९७॥
ENMSS@6198@1इह वसान् समचारयद् इह नः वामी जगाै वंशीम् ।
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ENMSS@6198@2इित सां गदताे मे यमुनातीरे दनं यायात् ॥ ६१९८॥
ENMSS@6199@1इह वहित बमहाेदध- वभूषणा मानगवमयमुवी ।
ENMSS@6199@2देवय कमठमूतेर् न पृमप िनखलमााेित ॥ ६१९९॥
ENMSS@6200@1इह वा तारयेद् दगुाद् उत वा ेय तारयेत् ।
ENMSS@6200@2सवथा तारयेत् पुः पु इयुयते बुधैः ॥ ६२००॥
ENMSS@6201@1इह वकसदशाेकाताेकपुपाेपकारैर् अयमितशयरः ससधभावः
।
ENMSS@6201@2िभुवनजयसः ायसा ायभाजः थयित पृथुमैीं
पुपचापय चैः ॥ ६२०१॥
ENMSS@6202@1इह वचरत करातास् वावछदतािनहतारः ।
ENMSS@6202@2तदमीषां गानादाै मा धाः वणे कुरशाव वम् ॥ ६२०२॥
ENMSS@6203@1इह वजयिन वंशे कितधाराकलाप- पतसकललाेकः
ीयशाेवहाेऽभूत् ।
ENMSS@6203@2जलघट इव युाेालभूपालदप- वलनशमनललाकाेवदः काेऽप
वीरः ॥ ६२०३॥
ENMSS@6204@1इह वधवषमः पुराकृतानां भवित ह जतषु कमणां वपाकः ।
ENMSS@6204@2 जनकतनया  रामरामा  च दशकधरमदरे िनवासः ॥
६२०४॥
ENMSS@6205@1इह वरचयन् सावीं शयः यां न िनवायते यजित त यदा
माग
माेहात् तदा गुरु शः ।
ENMSS@6205@2वनयचयतात् सतः सदैव िनरु शाः परतरमतः वातयेयाे
वयं ह पराुखाः ॥ ६२०५॥
ENMSS@6206@1इह वरापीडे चदनं कय न यम् ।
ENMSS@6206@2अनुवारं वलयाप अाेकारय याेजनात् ॥ ६२०६॥
ENMSS@6207@1इह वैकय नामु अमुैकय नाे इह ।
ENMSS@6207@2इह चामु वैकय नामुैकय नाे इह ॥ ६२०७॥
ENMSS@6208@1इह याधयूहः पटघटतयहरणाे मृगेाणां वगत्
खरनखराणां कुलमह ।
ENMSS@6208@2इहालः शैलाे बहलतरपा सरदह दाेऽमयेवनमहह
कं करपतेः ॥ ६२०८॥
ENMSS@6209@1इह शयागतेनाप बधुमयथतेन वा ।
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ENMSS@6209@2मयैवैकेन साेढया ममछेदादवेदना ॥ ६२०९॥
ENMSS@6210@1इह शखरकरालाेणभडशैल- खलनदलनगजफेिनलाे
बुदुाैघः ।
ENMSS@6210@2पवनधृतशरषेणरेणुणाल- सरभसलला पवयाे
वहत ॥ ६२१०॥
ENMSS@6211@1इह शानुशानां शानामप सवथा ।
ENMSS@6211@2वाचामेव सादेन लाेकयाा वतते ॥ ६२११॥
ENMSS@6212@1इह संतमसे घनागमे सखतं भानवमैदवं वपुः ।
ENMSS@6212@2तडदुलदपलेखया हरताेऽमूः परताे वचवित ॥ ६२१२॥
ENMSS@6213@1इह समदशकुताातवानीरवीत्- सवसरभशीतवछताेया
वहत ।
ENMSS@6213@2फलभरपरणामयामजबूिनकु- खलनमुखरभूराेतसाे
िनझरयः ॥ ६२१३॥
ENMSS@6214@1इह सरस सललं चापे वधुवन्
दरतरलतितयुकडूयताः ।
ENMSS@6214@2अनुसरित सरागः ेयसीमयाताम् अनुपदसमुदकठनालाे
मरालः
॥ ६२१४॥
ENMSS@6215@1इह सरस सहष मुगुाभरामं मधुकर कु केलं
साधमाेजनीभः ।
ENMSS@6215@2अनुपममकरदामाेददमाेदा यजित बत न िनां मालती
यावदेषा
॥ ६२१५॥
ENMSS@6216@1इह सववफलनः कुलपुमहामाः ।
ENMSS@6216@2िनफलवमलं यात वेयावहगभताः ॥ ६२१६॥
ENMSS@6217@1इह सामायानुगमं समुपदशतः थलेवनेकेषु ।
ENMSS@6217@2लपरामशपरा नवीननैयायका यात ॥ ६२१७॥
ENMSS@6218@1इह फुटं ितित नाथ कटकः शनैः शनैः कष नखाललया ।
ENMSS@6218@2इित छलात् काचदलकटकं पदं तदुसतले यवेशयत्
॥ ६२१८॥
ENMSS@6219@1इह ह नववसते मरपुरेणु- रणधवलदेहा बहेलं
सरत ।
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ENMSS@6219@2तरलमलसमूहा हारंकारकठा बलपरमलालसदरं सदवुारम्
॥ ६२१९॥
ENMSS@6220@1इह ह मधुरगीतं पमेतद् रसाेऽयं फुरित परमलाेऽसाै पश
एष तनानाम् ।
ENMSS@6220@2इित तपरमाथैरयैायमाणः वहतकरणधूतैः
पभवताेऽ ॥ ६२२०॥
ENMSS@6221@1इहानेके सयं वृषमहषमेषाः सतरगा गृहाण ाणां
कितपयतृणैरेव सखनः ।
ENMSS@6221@2गजानामाथानं मदसललजबालतभुवां तदेकाे वयाेवपनमथवा
भूपसदनम् ॥ ६२२१॥
ENMSS@6222@1इहानेके सतः सततमुपकारयुपकृितं कृताः कुवताे जगित
िनवसताेऽप सधयः ।
ENMSS@6222@2कयतते सतः सकृतपरपाकणयनाे वना वाथ येषां भवित
परकृययसिनता ॥ ६२२२॥
ENMSS@6223@1इहावशेन पथाितवः शााैघिनयदसधावाहः ।
ENMSS@6223@2साेऽयाः वःपयुगे णाल- रेखेव धावयभकणकूपम् ॥
६२२३॥
ENMSS@6224@1इहैकूडालाेऽयजिन कलशाद् यय सकलैः पपासाेराेभुलकमप
नाे भतमशकः ।
ENMSS@6224@2वमाहायाघागुगहनगजाभरमतः कुषवा ास
ुितकुहरमधे कमित नः ॥ ६२२४॥
ENMSS@6225@1इहैव नरकयाधेकसां न कराेित यः ।
ENMSS@6225@2गवा िनराैषधथानं स राेगी कं करयित ॥ ६२२५॥
ENMSS@6226@1इहैव भुवने जातं सवसंथापनं मम् ।
ENMSS@6226@2गृते कमप वथैरयत् कमप जगैः ॥ ६२२६॥
ENMSS@6227@1इहाेाने सयहह परशाः मवशाद् अमी वीकाते
भुजगकुलललावसतयः ।
ENMSS@6227@2गताते वतीणतबकभरसाैरयलहर- परतयाेमानः कृितगुरवः
केऽप तरवः ॥ ६२२७॥
ENMSS@6228@1इहाेपपमम केन कमणा  वा यातयमताे भवेदित ।
ENMSS@6228@2वचारणा यय न वते ृताै कथं स धमवणाे भवयित

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 528 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

॥ ६२२८॥
ENMSS@6229@1ईणयानसंपशैमयकूमवहमाः ।
ENMSS@6229@2पाेषयत वकान् पुान् तत् पडतवृयः ॥ ६२२९॥
ENMSS@6230@1ईताेपदशतीव निततं तणाेदतमुदं मनाेभुवम् ।
ENMSS@6230@2कातदतपरपीडताधरा पाणधूननमयं वतवती ॥ ६२३०॥
ENMSS@6231@1ईशं कारयेन् यासं येन ेयाे भवयित ।
ENMSS@6231@2अयेऽप दुमेण न हंसत कदाचन ॥ ६२३१॥
ENMSS@6232@1ईशं िनगदित ये शं संमदात् कयदयं यमीलयत् ।
ENMSS@6232@2ातरालपित काेकले कलं जागरादव िनशः कुमुती ॥ ६२३२॥
ENMSS@6233@1ईशं यसनं ां ातरं यः परयजेत् ।
ENMSS@6233@2काे नाम स भवेत् तय यमेष न परयजेत् ॥ ६२३३॥
ENMSS@6234@1ईशय भवतः कथमेतल् लाघवं मुरतीव रतेषु ।
ENMSS@6234@2मायतमदशयदुया कादाम जघनय महवम् ॥ ६२३४॥
ENMSS@6235@1ईशे यवहारााै मभः परपाितताः ।
ENMSS@6235@2थाने खल महीपाला गछत कृपणां दशाम् ॥ ६२३५॥
ENMSS@6236@1ईशैः ेतकाकयै राः शासनदषूकैः ।
ENMSS@6236@2अपापानां सहाण हयते च हतािन च ॥ ६२३६॥
ENMSS@6237@1ईसतं मनसः सव कय संपते सखम् ।
ENMSS@6237@2दैवायं यतः सव तात् संताेषमायेत् ॥ ६२३७॥
ENMSS@6238@1ईयया रताे नारधक् कुलथितदाकान् ।
ENMSS@6238@2राधवावशेषेऽप तथा नरमरतः ॥ ६२३८॥
ENMSS@6239@1ईययैव समुाः पुषाद् दुचेतसः ।
ENMSS@6239@2अितसाः पलायते ीधृितृितकतयः ॥ ६२३९॥
ENMSS@6240@1ईया कलहमूलं यात् मा मूलं ह संपदाम् ।
ENMSS@6240@2ईयादाेषाद् वशापम् अवाप जनमेजयः ॥ ६२४०॥
ENMSS@6241@1ईया कुलीषु न नायकय िनःशकेलन परानास ।
ENMSS@6241@2वेयास चैतद् तयं ढं सववमेतातदहाे रय ॥ ६२४१॥
ENMSS@6242@1ईयाद् ह कुयते वेया सा वरयते ।
ENMSS@6242@2तधाितगमनााप दानादप वलयते ॥ ६२४२॥
ENMSS@6243@1ईयाफुरताधराेचरं वं न मे दशतं साधेपपदा
मनागप गराे न ावता मुधया ।
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ENMSS@6243@2माेषैः सरसैः तापतमनाेवृयाप काेपाेऽनया काा
गाढतरावबवसनया समावेदतः ॥ ६२४३॥
ENMSS@6244@1ईयाभयाेधसमवतेन लधेन दैयिनपीडतेन ।
ENMSS@6244@2वेषयुेन च सेयमानम् अं न सयक् परपाकमेित ॥
६२४४॥
ENMSS@6245@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥
ENMSS@6245@2ईयामलं खलेवाते वषमाशीवषेवव ॥ ६२४५॥
ENMSS@6246@1ईयाराेषवलताे िनजपितसं वचतयंतयाः ।
ENMSS@6246@2युतवसनजघनभावन- साानदेन िनवाम ॥ ६२४६॥
ENMSS@6247@1ईया लाेभाे मदः ीितः ाेधाे भीित साहसम् ।
ENMSS@6247@2वृछहेतूिन काये स बुधा जगुः ॥ ६२४७॥
ENMSS@6248@1ईयी घृणी वसंतः ाेधनाे िनयशतः ।
ENMSS@6248@2परभायाेपजीवी च षडेते िनयदःुखताः ॥ ६२४८॥
ENMSS@6249@1ईशः करथीकृतकानाः कुबेरमं रजताचलथः ।
ENMSS@6249@2तथाप भाटनमय जातं वधाै शरःथे कुटले कुतः ीः ॥
६२४९॥
ENMSS@6250@1ईशानाेथैः शकुनैश् चाेरा ामं वय न लभते ।
ENMSS@6250@2न च राेगाताे जीवित वथाेऽयवायमााेित ॥ ६२५०॥
ENMSS@6251@1ईशानाेथैः शकुनैर् वशेषतः शूरमडलाातैः ।
ENMSS@6251@2रपुवेत इव दरंू या थानं पलायेत ॥ ६२५१॥
ENMSS@6252@1ईशे पदणयभाज मुतमां ाणयेऽप कु मािनिन मा
सादम् ।
ENMSS@6252@2जानात मपितरसाै पदयाेनतानाम् अाशामप मनाेरथभदःुखम्
॥ ६२५२॥
ENMSS@6253@1ईशाे दडय वणाे राां दडधराे ह सः ।
ENMSS@6253@2ईशः सवय जगताे ाणाे वेदपारगः ॥ ६२५३॥
ENMSS@6254@1ईशाे दरुययः काल इित सयवती ुितः ।
ENMSS@6254@2वृानामप यद् बुबालवाैवभते ॥ ६२५४॥
ENMSS@6255@1ईरः स जगपूयः स वामी चतराननः ।
ENMSS@6255@2ययात वणं लाेके स एव पुषाेमः ॥ ६२५५॥
ENMSS@6256@1स एवादयाे रारलसः स शनैरः ।
ENMSS@6256@2वः कुजा सततं वं यय न वते ॥ ६२५६॥
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ENMSS@6257@1ईरः सवभूतानां ेशेऽजुन ितित ।
ENMSS@6257@2ामयन् सवभूतािन याढािन मायया ॥ ६२५७॥
ENMSS@6258@1ईरगृहमदम ह वषं च वृषभ भ चायते ।
ENMSS@6258@2यत न वषं न वृषभाे न भ तया का गणना ॥ ६२५८॥
ENMSS@6259@1ईरपरहाेचत- माेहाेऽयां मधुप कं मुधा पतस ।
ENMSS@6259@2कनकाभधानसारा वीतरसा कतवकलकेयम् ॥ ६२५९॥
ENMSS@6260@1ईरमाराधयताे वगलतमानय लधमैयम् ।
ENMSS@6260@2फुटमेव भवित लघमा गरमाप कथं न जानीमः ॥ ६२६०॥
ENMSS@6261@1ईरसेवा सलभ- यारा दलुभाेकषा ।
ENMSS@6261@2चरपरचया वफला िनमाया िनमाेऽप िनरयाय ॥ ६२६१॥
ENMSS@6262@1ईरय जगत् कृं सृमाकुलयमाम् ।
ENMSS@6262@2अत याेऽीकृतीकतय वैरं रव ॥ ६२६२॥
ENMSS@6263@1ईराः पशनाञ् शद् बतीित कमतुम् ।
ENMSS@6263@2ायाे िनधय एवाहीन् जान् दधतेतराम् ॥ ६२६३॥
ENMSS@6264@1ईराणां वचः सयं तथैवाचरतं चत् ।
ENMSS@6264@2तेषां यत् ववचाेयुं बुमांतत् समाचरेत् ॥ ६२६४॥
ENMSS@6265@1ईराणामदं तं ायेणाैसमावहेत् ।
ENMSS@6265@2यततरां चरतैनीितमागः दयते ॥ ६२६५॥
ENMSS@6266@1ईरात् समभूद् ाे याेितमय उमापितः ।
ENMSS@6266@2ाद् वणुरभूदाैलाेपरपालकः ॥ ६२६६॥
ENMSS@6267@1ईरानुगृहीताे ह कद् बालाेऽप शायित ।
ENMSS@6267@2वृाेऽप न शमं याित कत् कापुषः पुनः ॥ ६२६७॥
ENMSS@6268@1ईरा भूरदानेन यभते फलं कल ।
ENMSS@6268@2दरत काकया ायादित न ुितः ॥ ६२६८॥
ENMSS@6269@1ईरेण समं ीितन मे लण राेचते ।
ENMSS@6269@2गतय गाैरवं नात अागतय धनयः ॥ ६२६९॥
ENMSS@6270@1ईराेाद् धनुवेदाद् यासयाप सभाषतात् ।
ENMSS@6270@2पदायाकृय रचताे थः संेपताे मया ॥ ६२७०॥
ENMSS@6271@1ईषकपपयाेधरं गुकटाैढहारातुं
वालमनेकहायसरसं संकयपादयथम् ।
ENMSS@6271@2वारंवारमुरःपातसभगं संदयमानाधरं
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कंचिनतबदेशनखरं धयाे रतं सेवते ॥ ६२७१॥
ENMSS@6272@1ईषुषारैः कृतशीतहयः सवासतं चाशरः सचपकैः ।
ENMSS@6272@2कुवत नायाेऽप वसतकाले तनं सहारं कुसमैमनाेहरैः ॥
६२७२॥
ENMSS@6273@1ईषकटताे मदतीणत पुलकादभः ।
ENMSS@6273@2स त तीणतरः ासशाेषतावयवाेऽ यः ॥ ६२७३॥
ENMSS@6274@1ईषदवशजडमा शशरे गतमा एव चरमै ः ।
ENMSS@6274@2नवयाैवनेव तवी िनषेयते िनभरं वापी ॥ ६२७४॥
ENMSS@6275@1ईषदायछमानाेऽप संहाे मानप पान् ।
ENMSS@6275@2िनहत बलवांतात् संधेयः शवमछता ॥ ६२७५॥
ENMSS@6276@1ईषतपपभरनाकूततैवीत् एेः एतैरेव तवा
सदर कराेडे जगद् वतते ।
ENMSS@6276@2अतः पांसलहेमकेतकदलाेणीदरुापयाे दाेमूलय िनवेदनादह
पुनः
ूरे कमाकास ॥ ६२७६॥
ENMSS@6277@1ईषासािनकाेचः खरमुखरसखेणं हासलेशः
वाबाेधादसादवननमसदवाेहेलावहेला ।
ENMSS@6277@2माैनयासवातातरपरचराेकपाठाद यते
साेढयाः के कयतः शव शव कवते कुछला मसराणाम् ॥ ६२७७॥
ENMSS@6278@1ईषीलत मुधवलससीकारधारावशाद्
अयाकुलकेलकाकुवकसतांशधाैताधरम् ।
ENMSS@6278@2शाततधपयाेधरं भृशपरवात्
कुरशाे हषाेकषवमुिनःसहतनाेधयाे धययाननम् ॥ ६२७८॥
ENMSS@6279@1ईषीलतलाेचना थसमताा माेेजता
िनासथमा वररसना संयकठवना ।
ENMSS@6279@2ाेकामजला कलास कुशला िनलया कामनी काता
कालवशात् यय वशगा जाता रताते णम् ॥ ६२७९॥
ENMSS@6280@1ईषीलतलाेललाेचनयुगं याविततूयुगं
संदाधरवेदनाणयनं मा मेित मदारम् ।
ENMSS@6280@2तवाः सरतावसानसमये ं मया युखं
वेदाकृतपाडगडयुगलं तत् केन वयते ॥ ६२८०॥
ENMSS@6281@1ईषधवेशाेऽप ेहवछेदकारकः ।
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ENMSS@6281@2कृताेभाे नरनित खलाे मथानदडवत् ॥ ६२८१॥
ENMSS@6282@1ईषाेमशभावभा कपशयामानुबधछवी-
लव चकाेरकरहरताेेषीण माषीलताः ।
ENMSS@6282@2एतातक य बालवानरवधूहताुललम-
पधावत फलािन बित परणामाभरामयः ॥ ६२८२॥
ENMSS@6283@1ईहमानः समारान् यद नासादयेद् धनम् ।
ENMSS@6283@2उं तपः समाराेहेन् न नुं राेहित ॥ ६२८३॥
ENMSS@6284@1दानेन भाेगी भवित मेधावी वृसेवया ।
ENMSS@6284@2अहंसया च दघायुरित ामनीषणः ॥ ६२८४॥
ENMSS@6285@1ईहा धनय न सखा लवा चता च भूयसी ।
ENMSS@6285@2लदनाशाे यथा मृयुल दं भवित वा न वा ॥ ६२८५॥
ENMSS@6286@1उं च वयमानं च भसनं ितयगीणम् ।
ENMSS@6286@2चद् यथाथकथनं याया तय षधाः ॥ ६२८६॥
ENMSS@6287@1उं दवुचनं मया न सभगे हायेऽप दःुखदं
या वामप भाषतैरप मया नाया गना लालता ।
ENMSS@6287@2वामेकामनवभूषणभरैः संभावयाम वया हे
िनकारणकाेपने वद कृतः काेपः कमथ मय ॥ ६२८७॥
ENMSS@6288@1उं परयामषताम् अनुं याययताम् ।
ENMSS@6288@2दये शयतां धे िनधने धिननां धनम् ॥ ६२८८॥
ENMSS@6289@1उं यत् कृपणं वचाे वरचताे भूयान् वसूनां
ययः साेढाः कं च वयाेगवततयाे दतूी मुः ेषता ।
ENMSS@6289@2बाेऽयं णयालविनहते बापाबुधाैते शाै
िनपीयाधरपवं मृगशः सवे सखे वृतम् ॥ ६२८९॥
ENMSS@6290@1उस्(उस्) ते धरेणाहं पृं ते मतकं मया ।
ENMSS@6290@2इयेताञ् शपथान् कृवा सा वै गया पुनः पुनः ॥ ६२९०॥
ENMSS@6291@1उा गछित लता वरमित ेणा मनागते
केशांुित जृणं रचयित ताैित गाथां मुः ।
ENMSS@6291@2अाल गयपरां वराैित पषं चुबयसाै बालकं
गां भित जृते वहसित युरं याचते ॥ ६२९१॥
ENMSS@6292@1दाेमूलं खल दशयेत् तनयुगे वं समालबते
अ गुेन लखेहीं तमुखी ीडां वधे मृषा ।
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ENMSS@6292@2दतेनाधरपवं वदशित यं तथा भाषते
भावैरेभरह फुटं मृगशां ेयाेऽभलाषः सदा ॥ ६२९२॥
ENMSS@6293@1उा वीष सरतं न मया िनशायास् वं दाैवेन
गजगामिन लया वा ।
ENMSS@6293@2ताबूलकलकुचामयचचं तत् संिनवेदयित
मां रमणाेरयम् ॥ ६२९३॥
ENMSS@6294@1उनाया फुरित िनयतं यानमय चाते
पयययं न खल नयनं न वाेऽप णाेित ।
ENMSS@6294@2यामं यामं पथषु चकतं रितरेताशी नाे
वृदारये चरपरचताः के न जीवत नायः ॥ ६२९४॥
ENMSS@6295@1उेन बना कं वा कं कृतैः शपथैघनैः ।
ENMSS@6295@2वदाम सयमेवैतत् वमेव मम मानसे ॥ ६२९५॥
ENMSS@6296@1उानृतं भवेद् य ाणनां ाणम् ।
ENMSS@6296@2अनृतं त सयं यात् सयमयनृतं भवेत् ॥ ६२९६॥
ENMSS@6297@1कामनीषु ववाहेषु गवां मुाै तथैव च ।
ENMSS@6297@2ाणानां वपाै च शपथैनात पातकम् ॥ ६२९७॥
ENMSS@6298@1उाहमुदवताे जलमितामयनालबने याे
ायित दगुमं ितभृताम् ाभारमाराेहित ।
ENMSS@6298@2कण याित वषाकुलैरहकुलैः पातालमेकाकनी कितते
नयनाभराम कृतकं मये भयं याेषताम् ॥ ६२९८॥
ENMSS@6299@1उवं च मृदुवं च समयं वीय संयेत् ।
ENMSS@6299@2अधकारमसंय नाेाे भवित भाकरः ॥ ६२९९॥
ENMSS@6300@1उपं कुचं हारग गाधरं तव ।
ENMSS@6300@2चचूडं करयाम कु तावद् दगबरम् ॥ ६३००॥
ENMSS@6301@1उाभष गमनुष ग परय दःुखं हताथं
यथयित सभाभावम् ।
ENMSS@6301@2बः सराेजकुहरे वरहातनादैश् चाभधय
मधुपाेऽधकमेित दैयम् ॥ ६३०१॥
ENMSS@6302@1उावाहमा कुशधुवनधुताधाेरणाफालता गैः
याेडशडाेमरणसमरतद ना गचैः ।
ENMSS@6302@2अालाेालाे शैलानुचरणरण खलाघयर्
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ययाशाभजेतमदकलकरभः ाप न ाप र गः ॥ ६३०२॥
ENMSS@6303@1उैः शापैपहितभया रसा दरूमुाः दधुं
याेया तवहमप वयावणशाः ।
ENMSS@6303@2उपययाे जनकतनयातेजसैव वरां राेधं
ययामनुवदधते लाेकपालावराेधाः ॥ ६३०३॥
ENMSS@6304@1उचतं गाेपनमनयाेः कुचयाेः कनकाकाततकरयाेः ।
ENMSS@6304@2अवधीरतवधुमडल- मुखमडलगाेपनं कमित
॥ ६३०४॥
ENMSS@6305@1उचतं नाम नार यां केतामप कटकाः ।
ENMSS@6305@2रसगधाेझते कं ते कटकाः कटकारके ॥ ६३०५॥
ENMSS@6306@1उचतं बधनमनयाेः कुचयुगयाेः केवलं तव ।
ENMSS@6306@2युवजनमानसहाटक- चाैरवधाै पयताेहरयाेः
॥ ६३०६॥
ENMSS@6307@1उचतः णयाे वरं वहतं बहवः खडनहेतवाे
ह ाः ।
ENMSS@6307@2उपचारवधमनवनीनां न त पूवायधकाेऽप
भावशूयः ॥ ६३०७॥
ENMSS@6308@1उचतकम तनाेित न संपदाम् इतरदयसदेव ववेकनाम् ।
ENMSS@6308@2इित िनरतसमतसखावयः कथमताे न वषीदत पडतः ॥
६३०८॥
ENMSS@6309@1उचतगुणाेा अप पुरताेऽप िनवेशते सवणलवे ।
ENMSS@6309@2झगित पतत मुखेन कटमदा यथा च तलाः ॥ ६३०९॥
ENMSS@6309A@1उचतययशीलय कृशवमप शाेभते ।
ENMSS@6309A@2तीयमा वाे न वः पूणचमाः ॥
ENMSS@6310@1उचतामुपाय चताम् अभधेह गरं िनरतरावहतः ।
ENMSS@6310@2अयायितमित पुषे भुणा कलषेण भूयते कथते ॥ ६३१०॥
ENMSS@6311@1उचतेन वचारेण चातां यात सूयः ।
ENMSS@6311@2वेतवावबाेधेन वा इव मनीषणाम् ॥ ६३११॥
ENMSS@6312@1उं देशं भषणाेऽध भषयभीणं रवमीमाणः ।
ENMSS@6312@2यदा तदानीमचरेण वृर् अाेदमुा भवित भूता ॥ ६३१२॥
ENMSS@6313@1उः सफलदाे यथायमहमयेतागेतावता पधा मद मदाेतः

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 535 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

वजनकेनाके ण मा मा कृथाः ।
ENMSS@6313@2दरूादेव भवाशाेऽय महसा वताः समताः वयं
नैवेछययमययं गुणसखः कयाप तेजाेिनधः ॥ ६३१३॥
ENMSS@6314@1उकुचकुिनहताे दयं चालयित जघनलाः ।
ENMSS@6314@2अितिनमयसंम- दािनभतण तव हारः ॥ ६३१४॥
ENMSS@6315@1उात् देशादवतीय िनं याे याित वामाेऽथ सखदाेऽसाै ।
ENMSS@6315@2िनदेशात् पुनदेशं याे जन् दणगाेऽप शतः
॥ ६३१५॥
ENMSS@6316@1उारणाेऽथ गरां दधानम् उा रणपगणातटतम् ।
ENMSS@6316@2उकं धरं ुमवेय शाैरम् उकं धरं दाक इयुवाच
॥ ६३१६॥
ENMSS@6316A@1उाढैनरैराा रणीयाेऽितयतः ।
ENMSS@6316A@2दरूाराेहपरंशविनपातः सदःुसहः ॥
ENMSS@6317@1उावचं जगाैःयम् एक एव िनषेधित ।
ENMSS@6317@2वमााे नृपितः पमव नः ुितः ॥ ६३१७॥
ENMSS@6318@1उावचं न कुत विनतं पत गास् तूण मुखािन पशवाे
मुकुलकुवम् ।
ENMSS@6318@2कण दाय रसकाः कलयत हष तारं तनाेित रणतं तणः
पकाेऽयम् ॥ ६३१८॥
ENMSS@6319@1उावचकरायायाः पूवराां युधर ।
ENMSS@6319@2यथा यथा न हीयेरंतथा कुयान् महीमितः ॥ ६३१९॥
ENMSS@6320@1उावचािन जननािन भवत यावत् कमाण तावदखलािन लयं
न यात ।
ENMSS@6320@2तत् कममूलहननाय यतवमाया यावछराे न वरमेलबधराेगः
॥ ६३२०॥
ENMSS@6321@1उासनगताे नीचः नीच एव न चाेमः ।
ENMSS@6321@2सादशखरथाेऽप काकः कं गडायते ॥ ६३२१॥
ENMSS@6322@1उयं थममधः थतं मृगाी पुपाैघं तवटपं
हीतकामा ।
ENMSS@6322@2अाराेढं चरणमदादशाेकयेर् अामूलं पुनरप तेन पुपताेऽसाै ॥
६३२२॥
ENMSS@6323@1उीकृतीवमहाे मुधैव कं याचसे चातकपाेत मेघम् ।
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ENMSS@6323@2अयूतं गतमाम् अाेधरे बदलुवत दरेू ॥ ६३२३॥
ENMSS@6324@1उीयते  वेमयशनवरहते यतः ाेियाणां य
यामाकबीजायप चटकवधूचुकाेटयुतािन ।
ENMSS@6324@2यन् दातयकाटलवटकराकृमुावचूल- ातैव
ा युवितभरलसं घूणता मुकाैघाः ॥ ६३२४॥
ENMSS@6325@1उैः कयाणवाही करजतवसधः सवदा पूणकामाे वयातः
कणवृया
न च वचस कटपाकानुभावी ।
ENMSS@6325@2काेषापेी परादुचतबकथतपरः पुयलाेके चं राजाधराज
वमव तव रपुत कपं तीमः ॥ ६३२५॥
ENMSS@6326@1उैः कुः कपशदशनाे बधुरकधसंधः
धाताुितनखमणल बवृाेहतः ।
ENMSS@6326@2शूरः सछदपरमलपधदानाेदकाेऽयं भः
सामगरसरीरचार करः ॥ ६३२६॥
ENMSS@6327@1उैः पदमधितंल् लाेकतवेषु मुित ायः ।
ENMSS@6327@2वषयमप पयित समं पवतशखरामाढः ॥ ६३२७॥
ENMSS@6328@1उैः कथनं हासः ीवनं कुसनं तथा ।
ENMSS@6328@2जृणं गाभ गं च पवफाेटं च वजयेत् ॥ ६३२८॥
ENMSS@6329@1उैः ीवनमुकटहसतं शयासनाेसपणं
गााफाेटनजृणािन सलभयाथसंाथनम् ।
ENMSS@6329@2बालाल गनचुबनायभमुखे सयाः समालाेकनं पात परा
मुखाे गुणकथा कणय कडूयनम् ॥ ६३२९॥
ENMSS@6330@1उैः थानकृताेदयैबवधैयाेितभभैः शाैः
कममीभर वतथां ाैढं दधानैरप ।
ENMSS@6330@2यावाेकतमाेपहेन भवता लीन वतायते ताव कथं
याित परमां वृं स राकरः ॥ ६३३०॥
ENMSS@6331@1उैःथतीनां वदषुां पदमाराेढमछवः ।
ENMSS@6331@2ससभाषतसाेपानसेवनः सत साधवः ॥ ६३३१॥
ENMSS@6332@1उैरययनं चरंतनकथाः ीभः सहालापनं तासामभकलालने
रितरथाे तपाकमयातितः ।
ENMSS@6332@2पुातृजनाशषः सभगतायाेयवसंकतनं
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वानुानकथाभवादनवधभाेगुणा ादश ॥ ६३३२॥
ENMSS@6333@1उैरययनं पुरातनकथाः ीभः सहालापनं तासामभकलालनं
पितनुिततपाकमयातितः ।
ENMSS@6333@2अादेशय करावलबनवधः पाडयलेखया
हाेरागाडमतकवधभाेगुणा ादश ॥ ६३३३॥
ENMSS@6334@1उैरत चरं चीर विन तं समा ।
ENMSS@6334@2दयापिन शदगुणे श खः संभावना भूमः ॥ ६३३४॥
ENMSS@6334A@1उैरतयं यत् कंचदजानताप पुषेण ।
ENMSS@6334A@2मूखा ब मयते वदषुामप संशयाे भवित ॥
ENMSS@6335@1उैैःवातेन हयरमहार च ।
ENMSS@6335@2देहबमवेय चरकालाजतं यशः ॥ ६३३५॥
ENMSS@6336@1उैैतरामछन् पदायायछते महान् ।
ENMSS@6336@2नीचाे नीचैतरां याित िनपातभयश कया ॥ ६३३६॥
ENMSS@6337@1उैयमाना नितमते वहित या त गछती ।
ENMSS@6337@2यरलयमथापं तसा ब यछित वरतम् ॥ ६३३७॥
ENMSS@6338@1उैालखेलजुवनपवनाेतूशैलाैघपात-
फाराेदपयाेधकटतमकुटवधुनीसंगमािन ।
ENMSS@6338@2जीयासताडवािन फुटवकटजटाकाेटसंघभूर-
यचयवहतसमनाेवृपातािन शंभाेः ॥ ६३३८॥
ENMSS@6339@1उैालगडथलबलगलानपानम-
फतालातगीितुितवधृितकलाेीलताधा पा ।
ENMSS@6339@2भयूहपृवीहिनवहसमुूलनाेैदच्- डादडा
उाभक इभवदनाे वः स पायादपायात् ॥ ६३३९॥
ENMSS@6340@1उैाेय जेतयं मयथेदपडतः ।
ENMSS@6340@2पडताे यद तैव पपाताेऽधराेयताम् ॥ ६३४०॥
ENMSS@6341@1उैथतय तेन बलना दैवेन धमणा लीमय िनरयताे
जलिनधेजातं कमेतावता ।
ENMSS@6341@2गाीय कमयं जहाित कमयं पुणाित नााेधरान् मयादां
कमयं
भन कमयं न ायते वाडवम् ॥ ६३४१॥
ENMSS@6342@1उैरेष तः फलं च पृथुलं ैव ः शकः
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पं शालवनं वहाय जडधीतां नालकेरं गतः ।
ENMSS@6342@2तामा बुभुतेन मनसा बुः कृता भेदने अाशा तय न
केवलं
वगलता चूगता चूणताम् ॥ ६३४२॥
ENMSS@6343@1उैदैवादह पशपताै भूषणीभूय ितन् कालयाल थयस
फणां भीषणां तावदेव ।
ENMSS@6343@2देवे दरूादवनयभयाद् यावदेवं गान् काेपाटाेपं कथमप ितराेभावयन्
माैनमाते ॥ ६३४३॥
ENMSS@6344@1उैिनषादगाधाराै नीचैऋ षभधैवताै ।
ENMSS@6344@2शेषात वरता ेयाः षमयमपमाः ॥ ६३४४॥
ENMSS@6345@1उैाडखडतयसहचरं कुयुमं दधानः े
खागारपितभटवकटाेतालाभरा मः ।
ENMSS@6345@2देवः शंबाेरपयं भुजगपिततनुपवणुहतस्
ैलाेायमूितः स जयित जगतामीरः कुरायः ॥ ६३४५॥
ENMSS@6346@1उैमहारजतराजवराजतासाै दवुणभरह सासधासवणा ।
ENMSS@6346@2अयेित भपरपाडरतरारेर् उिलाेचनललामललाटललाम्
॥ ६३४६॥
ENMSS@6347@1उैयत मनः कं वपदा संपदा गी ।
ENMSS@6347@2पुषय मनस भे मेवापस लयते लीः ॥ ६३४७॥
ENMSS@6348@1उैयाे मधुपानलधमनसां भृ गा गनानां गणैर् उताे रचतालयः
खगकुलैदेशातरादागतैः ।
ENMSS@6348@2अासीद् य िनषेवताेऽवगशतैीाेतातछदे साेऽयं
संित दमुदेन दलतछायातदतना ॥ ६३४८॥
ENMSS@6349@1उैतनतमभगय घनं तवाहम् अयागताेऽयितथरेष
पयाेधराथी ।
ENMSS@6349@2वंु पा तदप व वदरूबधाेः काठयमत च पयाेधरयाेममाप
॥ ६३४९॥
ENMSS@6350@1उैतरां मसरणाेऽप लाेकाः कुवत संसस पुरः शंसाम् ।
ENMSS@6350@2न पडतवसतयम तसाैदं यत् यते पराेम् ॥ ६३५०॥
ENMSS@6351@1उैतरादबरशैलमाैलेश् युताे रवगैरकगडशैलः ।
ENMSS@6351@2तयैव पातेन वचूणतय संयारजाेराजरहाेहीते ॥ ६३५१॥
ENMSS@6352@1उाै कुचाै कृशतरा च कटगभीराे नाभः समुततरं च

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 539 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

िनतबबबम् ।
ENMSS@6352@2िनाेतेित सशः सभगे शररे मं मनाे मम न मां पुनरयुपैित
॥ ६३५२॥
ENMSS@6353@1उछेव कलाै वृषय चरणेणी नवीनां पुनस् तां िनमाय
कृतवया पुनरप यतः पदयदनः ।
ENMSS@6353@2भदानैतरणं वदिनयतैरेतकलाेदरतं ुवानूरसाै वहाय
महरं वां देव सेवयते ॥ ६३५३॥
ENMSS@6354@1उछलन् मयपुछादडपातहताणस ।
ENMSS@6354@2जगदुानमाेधावुम मम च ॥ ६३५४॥
ENMSS@6355@1उछापदवयासः सहसैवाभसंपतः ।
ENMSS@6355@2शुख गमुखासम् अगवा न िनवतते ॥ ६३५५॥
ENMSS@6356@1उछते धमवृम् अधमाे वतते महान् ।
ENMSS@6356@2भयमादवारां यदा पापाे न वायते ॥ ६३५६॥
ENMSS@6357@1उछाण दगबरय वसनायधा गनवामनाे
रालंकृितभवशाेषतवपुःशाेभाशतं सवः ।
ENMSS@6357@2पाैराढ ा पुरः मशानवसतेभाभुजाेऽयमा लीं न
यतनाेद् दरभरणेवाे ह सेनावयः ॥ ६३५७॥
ENMSS@6358@1उछायकातरेव कुलटा गाेातरं ीगता तामेवानुगता
गतानुगितकायानुरागाः जाः ।
ENMSS@6358@2अाैरयनवापाैषफलैः कायय धूझता कं कुववथवाेमा
गरहतैर गैरव थीयते ॥ ६३५८॥
ENMSS@6359@1उछं करखपरं पथ गतं मूखैजडैधृतं
वैतववचतकैमनस तं वाबाेधे कृतम् ।
ENMSS@6359@2नृयतं च दगबरं च जटलं बालै मुं जडं
डाेपहसत चवरपथे दवा मुतालकाः ॥ ६३५९॥
ENMSS@6360@1उछं शविनमायं वमनं शवकपटम् ।
ENMSS@6360@2काकवासमुपाः पैतेऽितपवकाः ॥ ६३६०॥
ENMSS@6361@1उछाे न पृशेत् ख गं िनशकुया शीषके ।
ENMSS@6361@2दवा च पूजयेदेनं गधमायादसंपदा ॥ ६३६१॥
ENMSS@6362@1उछषे पदकं कृवा यद शेते शनतदा ।
ENMSS@6362@2अागछभं व तेमयचरादप ॥ ६३६२॥
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ENMSS@6363@1उनाणमुणगमवशामना मथरं
साेासकदथताधरचयतालका ूभुवः ।
ENMSS@6363@2अापाडः करपवे च िनभृतम् शेते कपाेलथल मुधे कय
तपःफलं
परणतं यै तवेयं दशा ॥ ६३६३॥
ENMSS@6364@1उ कलेन िनरपेतयाेदेन येनाकुलकृतमदं करणा बभूव
।
ENMSS@6364@2दवा पदं शरस हतपकाभकेण मदः कथं गमत एष वशं
स ॥ ६३६४॥
ENMSS@6365@1उछेदनं चापचयः पीडनं कशनं तथा ।
ENMSS@6365@2इित वावदः ाः शाै वृं चतवधम् ॥ ६३६५॥
ENMSS@6366@1उछेमप वांसाे वधययरमेकदा ।
ENMSS@6366@2गुडेन वधतः ेा यताे िनःशेषतां जेत् ॥ ६३६६॥
ENMSS@6367@1उुयावः वततरसनापवालढसृा प
गाेातनेः पुलकततरलाेानला गूलनालः ।
ENMSS@6367@2कुायातगामी चदितपहतः ाप त गामाश्
चयााेऽयमाुं मदवनमृगीतणकांतूणमेित ॥ ६३६७॥
ENMSS@6368@1उ ायाे जनभीित हेतरधकं वैकृयमुवता सव
ितपववमभवः ूराे मजभूः ।
ENMSS@6368@2ययाेैः कटकटकणयता धक् कमु े पशाै तन्
राजपरहः स च महाशदयीभाजनम् ॥ ६३६८॥
ENMSS@6369@1उसन् मदलातरेखमाबकुलम् ।
ENMSS@6369@2अपयामुराे वृेः शंसययाः तनयम् ॥ ६३६९॥
ENMSS@6370@1उासः खडखडतरलतदये मूकतां भूषणानाम्
उयुबधाेऽयभनयवहतः पांसला भूः सशया ।
ENMSS@6370@2तूणीमेव सादानुनयनकलहाुबनं शदशूयं यैतत् वत
तै िनभृतिनधुवनायेित नाद नमाेऽत ॥ ६३७०॥
ENMSS@6371@1उासययः थबधनािन गााण कदपसमाकुलािन ।
ENMSS@6371@2समीपवितवधुना येषु समुसका एव भवत नायः ॥ ६३७१॥
ENMSS@6372@1उासहाशयना गभ ग- वावमासवजृणािन ।
ENMSS@6372@2वं शनाेऽधाेषतां च ं ुते शंसत च
वामचेम् ॥ ६३७२॥
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ENMSS@6373@1उासावधयः ाणाः स चाेासः समीरणः ।
ENMSS@6373@2समीरणालं नात यत् ाणित तदतुम् ॥ ६३७३॥
ENMSS@6374@1उासाेऽप न िनयाित बाणे दयवितिन ।
ENMSS@6374@2कं पुनवकटाटाेप पदबधा सरवती ॥ ६३७४॥
ENMSS@6375@1उयतां स वचनीयमशेषं नेरे पषता सख सावी ।
ENMSS@6375@2अानयैनमनुनीय, कथं वा वयाण जनयनुनेयः ॥ ६३७५॥
ENMSS@6376@1उयमानाेऽवलबेत परममण मूकताम् ।
ENMSS@6376@2वकमण त बाधयथैयमाधुयसाेवान् ॥ ६३७६॥
ENMSS@6377@1उागरतामत- दतरदलमधुकरकरे ।
ENMSS@6377@2कानकेतक मा तव वकसत साैरयसंभारः ॥ ६३७७॥
ENMSS@6378@1उाडते यदा ामे गछतां दणवराः ।
ENMSS@6378@2गालातं पुनः थानं कथयत करथतम् ॥ ६३७८॥
ENMSS@6379@1उृते कुमुदनीसकृतं मृगा काे वववकणपरपाटलरमदडः
।
ENMSS@6379@2उसूतवमकुलाे जलधेतर गाद् उयमाण इव कन राजकबुः
॥ ६३७९॥
ENMSS@6380@1उृाननमुसकुचतटं लाेलमलूतं वेदाःपता
गय वगलडं सराेमाया ।
ENMSS@6380@2धयः काेऽप युवा स यय वदने यापारताः सांतं मुधे
दुधमहाधफेनपटलयाः कटाछटाः ॥ ६३८०॥
ENMSS@6381@1उलं सरलं चैव वमारमेव च ।
ENMSS@6381@2नें चतवधं ाें तय भावाः पृथक् पृथक् ॥ ६३८१॥
ENMSS@6382@1उलम् मसंयाेगे सरलं पुदशने ।
ENMSS@6382@2वं च कामनीभाेगे अारं शुदशने ॥ ६३८२॥
ENMSS@6383@1उलगुणमयुदतं ाे ुं न कथमप मते ।
ENMSS@6383@2दवा तनुमप शलभाे दं दपाचषं हरित ॥ ६३८३॥
ENMSS@6384@1उलचपकमुकुला- श कतया यः दपकं पृशित ।
ENMSS@6384@2कलकल कदाहं मुायत् तय कं घटताम् ॥ ६३८४॥
ENMSS@6385@1उलालाेकया धा वया या न राजते ।
ENMSS@6385@2मलमसमुखी वितः दपशखया यथा ॥ ६३८५॥
ENMSS@6386@1उझती शचमवाश तमाम् अतकं जित तारकराजे ।
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ENMSS@6386@2दसादगुणमडनमूहे रमहासवशदं मुखमै ॥ ६३८६॥
ENMSS@6387@1उझयः वणकाीझणित रशनया चपकयासमया
तवयतारहारान् वचकलकलकापंमुावलभः ।
ENMSS@6387@2कं चाशाेकवालैरणमणमयान् संयजयाेऽवतंसान् उकणाः
कामबाणैरव द सदाे वभानां बभूवुः ॥ ६३८७॥
ENMSS@6388@1उझतवृषयाेगा अप रितसमये नरवशेषिनरपेाः ।
ENMSS@6388@2कृणाैकाभरता अप हरयकशपुयाः सततम् ॥ ६३८८॥
ENMSS@6389@1उझतसाैभायमद- फुटयाान गभीतयाेयूनाेः ।
ENMSS@6389@2अकलतमनसाेरेका दूती िनसृाथी ॥ ६३८९॥
ENMSS@6390@1उझताहमित वस न दयूे राघवेण कुलदषूणभीया ।
ENMSS@6390@2का वमयभहते बत वयान् ावये कमित मुित चेतः ॥
६३९०॥
ENMSS@6391@1उझवा दशमबरं वरतरं वासाे वसानरं हवा वासरसं
पुनः पतृवने कैलासहयायः ।
ENMSS@6391@2या भ कृता गरागिनचयः ीखडसारवैर् देवः पात
हमाजापरणयं कृवा गृहथः शवः ॥ ६३९१॥
ENMSS@6392@1उडगणपरवाराे नायकाेऽयाैषधीनाम् अयममृतशररः कातयुाेऽप
चः ।
ENMSS@6392@2भवित वगतरममडलं ाय भानाेः परसदनिनवः काे लघुवं
न याित ॥ ६३९२॥
ENMSS@6393@1उडपरवृढः पया मुामयं यदपीडयद् यदप बसनीं भानाेजायां
जहास कुमुती ।
ENMSS@6393@2तदभुय मतः श के स काेचतं िनजश कया सरित नवाके
कक धूफलाणराेचष ॥ ६३९३॥
ENMSS@6394@1उडपरषदः कं नाहवं िनशः कमु नाैचती पितरह न यद्
तायां गणेयचीगणः ।
ENMSS@6394@2फुटमुडपतेरामं वः फुरलनामन- छव
यदनयाेवछेदेऽप तं बत न तम् ॥ ६३९४॥
ENMSS@6395@1उडराजमुखी मृगराजकटर् गजराजवराजतमदगितः ।
ENMSS@6395@2यद सा विनता दये िनहता  जपः  तपः  समाधरितः
॥ ६३९५॥
ENMSS@6396@1उायतः पूवदशा मेण काशर गः पृथुलः पतगः ।
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ENMSS@6396@2पारे वययुतरमरवाक् पतदानीं पताेऽतशैले ॥ ६३९६॥
ENMSS@6397@1उनं वहगैमृतं जलचरैः ातगतं कछपैः पाठनैः
पृथुप कपीठलठनान् मुमूछतम् ।
ENMSS@6397@2तेव सरयकालजलदेनागय तेतं
येनाकुिनमवयकरणां यूथैः पयः पीयते ॥ ६३९७॥
ENMSS@6398@1उना गुणपिणः सखफलायाराद् वकणायधः पयताः परताे
यशतबकताः संपतापवाः ।
ENMSS@6398@2ागेवापसृतः माेदहरणछाया कथातं गता दैवारयमत
गजेन बलना भेऽभमानमे ॥ ६३९८॥
ENMSS@6399@1उनानामेषां ासादात् तण पणां प ः ।
ENMSS@6399@2वफुरित वैजयती पवनछापवेव ॥ ६३९९॥
ENMSS@6400@1उयागतमदमुडलमदं कं खरटयं हवा काेरकतां
वकवरतरे याते कमदवरे ।
ENMSS@6400@2इदाेबबमवाय जातरभसाै कं वा चकाेरावमाव् अां ातं
शफरवलासपटनी नेे कुर गीशः ॥ ६४००॥
ENMSS@6401@1उयाणं त सहजं कथतं गुणा सदा ।
ENMSS@6401@2अयसेदततत वृाेऽप तणाे भवेत् ॥ ६४०१॥
ENMSS@6402@1उयाेव गमने िनपयवचना वधाेुखी शकुिनः ।
ENMSS@6402@2वामे यातिनधनं दशित वपे वपय ॥ ६४०२॥
ENMSS@6402A@1उत वा तृणवान् मागः समाे गयः शयते ।
ENMSS@6402A@2सशाेयवधाे मागः षधं च वकं बलम् ॥
ENMSS@6403@1उकटकटककाेट- घषणघृािन द न चतयित ।
ENMSS@6403@2असशरसववशमितर् वशयलः केतककुसमम् ॥ ६४०३॥
ENMSS@6404@1उकठयित मेघानां माला वृदं कलापनाम् ।
ENMSS@6404@2यूनां चाेकठययेष मानसं मकरवजः ॥ ६४०४॥
ENMSS@6405@1उकठाकुलचवाकयुवतीिनःासदडाहतः
पीयूषुितरछदपणतलामाराेहित थतः ।
ENMSS@6405@2काेकानां कृपयेव कुुटरवैरायमाने रवाै दग् जाता
नवधाैतवममणछाया च साैामणी ॥ ६४०५॥
ENMSS@6406@1उकठाकुलमत कटककुले संजायतां ते मनः सानदं
पचुमदकदलदलावादेषु का वा ितः ।
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ENMSS@6406@2एतत् कं त तव मेलक कथंकारं सहे दःुसहं तन्
पुडककदलकसलये येनास िनदापरः ॥ ६४०६॥
ENMSS@6407@1उकठत मनाे बाला सदरूथा नवं वयः ।
ENMSS@6407@2वधवामाे रपुः कामाे हा हा दःुखपरपरा ॥ ६४०७॥
ENMSS@6408@1उकठतय दयानुगुणा वयया संकेतके चरयित वराे वनाेदः
।
ENMSS@6408@2संथापना यतमा वरहातराणां रय रागपरवृकरः माेदः
॥ ६४०८॥
ENMSS@6409@1उकठतय दयानुगता सखीव संकणदाेषरहता वषयेषु गाेी
।
ENMSS@6409@2डारसेषु मदनयसनेषु काता ीणां त कातरितवकर
सपी
॥ ६४०९॥
ENMSS@6410@1उकपघमपछल- दाेःसाधकहतवयुताैरः ।
ENMSS@6410@2शवमाशाते सतनु तनयाेतव पलालयाेः ॥ ६४१०॥
ENMSS@6411@1उकपनी भयपरखलतांशकाता ते लाेचने ितदशं वधुरे
पती ।
ENMSS@6411@2ूरेण दाणतया सहसैव दधा धूमाधतेन दहनेन न वीतास
॥ ६४११॥
ENMSS@6412@1उकपाेऽप सकप एव दये चताप चतावता िनःासा
अप
िनःसयिनभृतं बापाेऽप बापायते ।
ENMSS@6412@2कातां संरताे वदेशवसतेनं दवं कामनः ाराेहा इव
िनपतत मनसाे दःुखािन दःुखावतात् ॥ ६४१२॥
ENMSS@6413@1उकपाे दये खलत वचनायावेगलाेलं मनाे गां सीदित
चरुकलषं चता मुखं शयित ।
ENMSS@6413@2ययैषा सख पूवर गरचना मानः स मुाे मया वयाता अप
याेषतः
िततले यासामयं संमतः ॥ ६४१३॥
ENMSS@6414@1उकण करणां गणेन वकसाेदं चराद् बहभः डाकेशरभ
परगतैः काेपफुराेचनम् ।
ENMSS@6414@2कुाेस गभुव कपतरलं सीमतनीभः णात् पीतः ाेपुटेन
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देव परतः ातमृद गविनः ॥ ६४१४॥
ENMSS@6415@1उकणाेऽयमकाडचडमपटः फारफुरकेसरः
ूराकारकरालववकटतधाेवला गूलभृत् ।
ENMSS@6415@2चेणाप न शतेऽभलखतं सवा गसंकाेचनाच्
चीकुवरकुकुरशरः कुथलथाे हरः ॥ ६४१५॥
ENMSS@6416@1उकिततं समथाेऽप गतं चैव सपकः ।
ENMSS@6416@2रेफाे गधलाेभेन कमले याित बधनम् ॥ ६४१६॥
ENMSS@6417@1उकषवान् िनजगुणाे यथा यथा याित कणमयय ।
ENMSS@6417@2धनुरव सवंशजा तथा तथा सनाे नमित ॥ ६४१७॥
ENMSS@6418@1उकषाे नैव िनयः याापकषतथैव च ।
ENMSS@6418@2ाक् कमवशताे िनयं सधनाे िनधनाे भवेत् ॥ ६४१८॥
ENMSS@6419@1उकलकाबायं तत् तत् वाभावकं ववं च ।
ENMSS@6419@2स च िनपाधेहस् तेनेशय या ग गा ॥ ६४१९॥
ENMSS@6420@1उकाेलय लीं लवणजलिनधल तः ीरसधाेः काे वयः
क गाैरगुरित मतामयुदताे ववेकः ।
ENMSS@6420@2नीताः कक वमक वहणहरयाे हारताेस गला राजामगाैरैरजिन
च रजनीवभवशाेभः ॥ ६४२०॥
ENMSS@6421@1उकामुनययेते बालां तदलकवषः ।
ENMSS@6421@2अाेधरातडवताे गीराः तनयवः ॥ ६४२१॥
ENMSS@6422@1उकणा इव वासयषु िनशािनालसा बहणाे
धूपैजालविनःसृतैवलभयः संदधपारावताः ।
ENMSS@6422@2अाचारयतः सपुपबलषु थानेषु चाचतीः संयाम गलदपका
वभजते शातवृाे जनः ॥ ६४२२॥
ENMSS@6423@1उकूजित मित राेदित रारटित पािन चाेपित चुपुटेन
दरूम् ।
ENMSS@6423@2ताेये िनमित शशा कमुदते च कं यावरहताे िनश
चवाकः
॥ ६४२३॥
ENMSS@6424@1उकूजित सित मुित याित तीरं तीरात् तं ततलात् पुनरेित
वापीम् ।
ENMSS@6424@2वायां न ितित न चाित मृणालखडं चः पास वरहे
खल चवााः ॥ ६४२४॥
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ENMSS@6425@1उकूजत वटे वटे बत बकाः काका वराका अप ांकुवत सदा
िननादपटवते पपले पपले ।
ENMSS@6425@2साेऽयः काेऽप रसालपवलवासाेसपाटव-
डकाेकलकठकूजनकलाललावलासमः ॥ ६४२५॥
ENMSS@6426@1उकृय वलतात् शवात् कथमप ेताशनः पैशतीं पेशीममयीं
िनगीय सहसा ददमानाेदरः ।
ENMSS@6426@2धावयुवते मुिनपतित ाेित ेते ववाेशित
संपन जठरं मुा हते मतकम् ॥ ६४२६॥
ENMSS@6427@1उकृयाेकृय कृं थममथ पृथूछाेफभूयांस मांसाय
अंसफपृपडावयवसलभायुपूत् ईिन जवा ।
ENMSS@6427@2अाावनेः कटतदशनः ेतर कः कर काद् अ
कथादथसंथं थपुटगतमप यमयम ॥ ६४२७॥
ENMSS@6428@1उकृयाेकृय गभानप शकलयतः संतानराेषाद्
उामयैकवंशयवध वधसतः सवताे राजवंयान् ।
ENMSS@6428@2पयं तपूणदसवनमहानदमदायमान- ाेधाेः कुवताे
मे न खल न वदतः सवभूतैः वभावः ॥ ६४२८॥
ENMSS@6429@1उकृबलवीयय वजगीषाेजयैषणः ।
ENMSS@6429@2गुणानुरकृतेयाा यानमित ृतम् ॥ ६४२९॥
ENMSS@6430@1उकृमयमिनकृजनेषु मैी यछलास सकतास जलेषु
रेखा ।
ENMSS@6430@2वैरं मादधममयमसनेषु यछलास सकतास जलेषु
रेखा ॥ ६४३०॥
ENMSS@6431@1उकाेचं ीितदानं च ूतयं सभाषतम् ।
ENMSS@6431@2कामनीं थमावथां साे गृाित बुमान् ॥ ६४३१॥
ENMSS@6432@1उकाेचकााैपधका वकाः कतवातथा ।
ENMSS@6432@2म गलादेशवृा भेणकैः सह ॥ ६४३२॥
ENMSS@6433@1असयारणैव महामााकसकाः ।
ENMSS@6433@2शपाेपचारयुा िनपुणाः पुययाेषतः ॥ ६४३३॥
ENMSS@6434@1एवमाान् वजानीयात् काशांाेककटकान् ।
ENMSS@6434@2वगूढचारणायान् अनायानायल गनः ॥ ६४३४॥
ENMSS@6435@1उकाेचपारताेषक- भाटसभाषततराथचाैयाशाः ।
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ENMSS@6435@2तणमेव ााः षडयकाले न लयते ॥ ६४३५॥
ENMSS@6436@1उातं गरकूटल घनसहं ते वसारा नखास् तेज तदूजतं
स च नगाेाथी िननादाे महान् ।
ENMSS@6436@2अालयादवमुता गरगुहां संहेन िनालना सव
वजयैकसाधनमदं लधं न कंचत् कृतम् ॥ ६४३६॥
ENMSS@6437@1उातानामामषायाेपराद् अयाकाशं बमुः पवाहाः ।
ENMSS@6437@2मूताः ाणा नूनमायवेा- मासः कायं याजता दाणाैः ॥
६४३७॥
ENMSS@6438@1उाम यः ाणैः यतः शसंमतः ।
ENMSS@6438@2चतयेन् मनसा ग गां स गितं परमां लभेत् ॥ ६४३८॥
ENMSS@6439@1उं करक कणयमदं बा ढं मेखला येन ितपादता
मुखरयाेमीरयाेमूकता ।
ENMSS@6439@2अारधे रभसान् मया यसख डाभसाराेसवे
चडालतमरावगुठनपटेपं वधे वधुः ॥ ६४३९॥
ENMSS@6440@1उं सख वितपूरतमुखं मूककृतं नूपुरं काीदाम
िनवृघघररवं ं दकूुलातरे ।
ENMSS@6440@2साः परसारकाः परजनाेऽयाघूणताे िनया शूयाे राजपथतमांस
िनवडायेेह िनगयताम् ॥ ६४४०॥
ENMSS@6441@1उं सह काैशकय पुलकैः साकं मुखैनामतं भूपानां
जनकय संशयधया साध समाफालतम् ।
ENMSS@6441@2वैदेहीमनसा समं च सहसा कृं तताे भागव-
ाैढाहंकृितकदलेन च समं भं तदैशं धनुः ॥ ६४४१॥
ENMSS@6442@1उबादशत- भुजमूलं चूतमुकुल मम सया ।
ENMSS@6442@2अाकृयमाण राजित भवतः परमुपदलाभः ॥ ६४४२॥
ENMSS@6443@1उमु तसतांशकरावलबैर् उताेडभरतीवतरां
शराेभः ।
ENMSS@6443@2ेयिनझरजलयपदेशमय ववटेषु पतित फुटमतरम्
॥ ६४४३॥
ENMSS@6444@1उा अप दतीैः काेपनैः पयः परम् ।
ENMSS@6444@2तदसूनहरन् खघातैः वय पुरः भाेः ॥ ६४४४॥
ENMSS@6445@1उय करभदूरान् मुानां याेधनां दव ।
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ENMSS@6445@2ाप जीवाभदया गितवा वहैमही ॥ ६४४५॥
ENMSS@6446@1उय टभः पादावाते भ गभयाद् दवः ।
ENMSS@6446@2वचकपताे गवः कय नााप वते ॥ ६४४६॥
ENMSS@6447@1उयालकमालकां वल लतामापाडगडथलाद्
वयलयपातभयतः ाेाय कंचत् कराै ।
ENMSS@6447@2ारतिनषणगालितका केनाप पुयाना
मागालाेकनदरबला तकालमाल यते ॥ ६४४७॥
ENMSS@6448@1उयाेैः फुरतं रदायाम् ईषादतः कुरं शावीयम् ।
ENMSS@6448@2 गाेतावृषेयाबुदय पं ापत् सायमुवीधरय ॥ ६४४८॥
ENMSS@6449@1उखातं िनधश कया िततलं ाता गरेधातवाे िनतीणः
सरतांपितनृपतयाे येन संसेवताः ।
ENMSS@6449@2माराधनतपरेण मनसा नीताः मशाने िनशाः ाः काणवराटकाेऽप
न मया तृणेऽधुना मा भव ॥ ६४४९॥
ENMSS@6450@1उखातछसंयाणकमलवनाे याेमकासारमयं मये माे
िनशीथायवनमहषाे म ववम ः ।
ENMSS@6450@2तकालाेमानः सह तनुपृथुभतारकाबुदुाैघैस् तादेवाेहीते
कलषतभुवनं भीषणाे वातप कः ॥ ६४५०॥
ENMSS@6451@1उखातदैवतमवायतनं पुरारेर् अताचलातरतसूयमवातरम्
।
ENMSS@6451@2हीरभूभुज गते सरवेम वं पयाम हारमव नायकरशूयम्
॥ ६४५१॥
ENMSS@6452@1उखातान् ितराेपयन् कुसमतांवंघून् वधयन् अयुान्
नमयन् पृथून् वदलयन् वेषयन् संहतान् ।
ENMSS@6452@2तीान् कटकनाे बहिनयमयन् वाराेपतान् पालयन् मालाकार
इव
याेगकुशलाे राये चरं ितित ॥ ६४५२॥
ENMSS@6453@1उखाय चाेपवनात् समेधाे- माला कृता पुतकिनकुटेषु ।
ENMSS@6453@2कायमाणामधराेपतानां फलं परां िनवृितमुयामः ॥ ६४५३॥
ENMSS@6454@1उखेलवलतर गतरला राेमावलशैवल- वयुवती वं
जनमनाेिनवाणवाराणसी ।
ENMSS@6454@2एतया यदरुतटपरसरे यायचापययाेः थाने
याैवनशपकपतचताचैययं यते ॥ ६४५४॥
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ENMSS@6455@1उंसः केकपछैमरकतवलययामले दाेःकाडे हारः
साेनीलैमृगमदरचताे वपपः ।
ENMSS@6455@2नीलाैः शेखरीरसतवसनता चेयभीकाभसारे संयेणेणानां
ितमरभरसखी वतते वेषलला ॥ ६४५५॥
ENMSS@6456@1उंसकाैतकरसेन वलासनीनां लूनािन यय न नखैरप पवािन
।
ENMSS@6456@2उानमडनतराे सहकार स वम् अ गारकारकरगाेचरतां गताेऽस
॥ ६४५६॥
ENMSS@6457@1उंसतं भाित मुखभाभर् न कंचदं यदहाे तदयाः ।
ENMSS@6457@2युं शावेव वधवधः कणयालंकरणं चकार ॥ ६४५७॥
ENMSS@6458@1उंसीकृतचमाः सभुजगान् वीचीन् परावतयन् याेाभवलेपने
िनरवधफते मह थतः ।
ENMSS@6458@2े कछ कराेटकाेटहननैः वःसधुमुाेषय् अयतं पथ
गजताहसताे ं हसयणवः ॥ ६४५८॥
ENMSS@6459@1उंसेषु ननत न ितभुजां न ेकैल तः साका ं
ल ठताे न च तनतटे ललावतीनां चत् ।
ENMSS@6459@2कं भाेरमतरेव जलधेदैवाद् वशीणाेऽभवत् खेलालकुला
गघषणपरीणमाणाे मणः ॥ ६४५९॥
ENMSS@6460@1उाेऽयमुरंगमः शखतलछायां समालबते वैरं साहजकं
वहाय च शखी मूलं तराेगछित ।
ENMSS@6460@2याचते च जलं िनकुभवने तृणातराः सारकास् ते वारण प
कजािन मधुपाया यते लताः ॥ ६४६०॥
ENMSS@6461@1उमं पुकरें ताराें न मयमम् ।
ENMSS@6461@2अधमं च कुें भासं वधमाधमम् ॥ ६४६१॥
ENMSS@6462@1उमं णपातेन शूरं भेदेन याेजयेत् । नीचमपदानेन समशं
परामैः ॥
ENMSS@6463@1उमं सचरं नैव वपदाेऽभभवयलम् ।
ENMSS@6463@2रासनसंभूितः णं वछाययेद् वधुम् ॥ ६४६३॥
ENMSS@6464@1उमं वाजतं वं मयमं पतरजतम् ।
ENMSS@6464@2अधमं ातृवं च ीवमधमाधमम् ॥ ६४६४॥
ENMSS@6465@1उमः ेशवाेभं मः साेढं न हीतरः ।
ENMSS@6465@2मणरेव महाशाणघषणं न त मृकणः ॥ ६४६५॥
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ENMSS@6466@1उमः षदः ाेाे मयमः पभतथा ।
ENMSS@6466@2किनत चतभः याद् एवं युवकाधा ॥ ६४६६॥
ENMSS@6467@1उमकुलेऽप जातः सेवां वदधाित नीचलाेकय ।
ENMSS@6467@2वदित च वाचं नीचाम् उदरेरपीडताे मयः ॥ ६४६७॥
ENMSS@6468@1उमतणकृितः पुलकादकसूचतायतनुसः ।
ENMSS@6468@2फुटसंिनहतवभावाे िनवायते केन  गारः ॥ ६४६८॥
ENMSS@6469@1उमपदाथरसकाः सलभा लाेके भवत सवेऽप ।
ENMSS@6469@2दूषतपदाथरसकस् वमव मतवं पुनः करट ॥ ६४६९॥
ENMSS@6470@1उमभुजंगसंगम- िनपदिनतबचापलतयाः ।
ENMSS@6470@2मदरगररव वबुधैर् इतततः कृयते कायः ॥ ६४७०॥
ENMSS@6471@1उमणधनदानश कया पावकाेथशखया दथया ।
ENMSS@6471@2देव दधवसना सरवती नायताे बहपैित लया ॥ ६४७१॥
ENMSS@6472@1उमणमुखं पय् अधमणाे िया नमन् ।
ENMSS@6472@2मृयुजीवतयाेयुसंमं परलाेकते ॥ ६४७२॥
ENMSS@6473@1उमविनतैकगितः करव सरसीपयः सखीधैयम् ।
ENMSS@6473@2अाकदताेणा वं हतेनैव पृशन् हरस ॥ ६४७३॥
ENMSS@6474@1उमततं कुयात् ाेकार त मयमः ।
ENMSS@6474@2अधमाेऽया कुयाद् अकताेरतम् पतः ॥ ६४७४॥
ENMSS@6475@1उमताेषमायाित तद गं पाेयते यद ।
ENMSS@6475@2वृः सीदित ायः पादाय गेन न वयम् ॥ ६४७५॥
ENMSS@6476@1उमय णं काेपाे मयय हरयम् ।
ENMSS@6476@2अधमय वहाेरां पापाे नैव मुयते ॥ ६४७६॥
ENMSS@6477@1उमयाप वणय नीचाेऽप गृहमागतः ।
ENMSS@6477@2पूजनीयाे यथायाेयं सवदेवमयाेऽितथः ॥ ६४७७॥
ENMSS@6478@1उमयाप वणय नीचाेऽप गृहमागतः ।
ENMSS@6478@2बालाे वा यद वा वृः सवयायागताे गुः ॥ ६४७८॥
ENMSS@6479@1उमाः वगुणैः याता मयमा पतगुणैः ।
ENMSS@6479@2अधमा मातलयाप शरयाधमाधमाः ॥ ६४७९॥
ENMSS@6480@1उमाः वाजतैयैः पतवेन मयमाः ।
ENMSS@6480@2अधमा मातृवेन ीवेनाधमाधमाः ॥ ६४८०॥
ENMSS@6481@1उमा अानः याताः पतः याता मयमाः ।
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ENMSS@6481@2अधमा मातलात् याताः शरााधमाधमः ॥ ६४८१॥
ENMSS@6482@1उमा गाेवाैाद् णैव धारणात् ।
ENMSS@6482@2सवयैवाय सगय धमताे ाणः भुः ॥ ६४८२॥
ENMSS@6483@1उमाधममयानां ाेतयं वचनं बुधैः ।
ENMSS@6483@2त चाहतं ां वतवां यथा नृपः ॥ ६४८३॥
ENMSS@6484@1उमाधममयािन बुा कायाण पाथवः ।
ENMSS@6484@2उमाधममयेषु पुषेषु िनयाेजयेत् ॥ ६४८४॥
ENMSS@6485@1उमाधमसंसाै जानन् सशवृताम् ।
ENMSS@6485@2नारणां शचबाानाम् अ गनायां यधाद् वधः ॥ ६४८५॥
ENMSS@6486@1उमानां वभावाेऽयं परदःुखासहणुता ।
ENMSS@6486@2वयं दःुखं च संां मयतेऽयय वायते ॥ ६४८६॥
ENMSS@6487@1उमानामप ीणां वासाे नैव वते ।
ENMSS@6487@2राजयाः कैरवयाे रमते मधुपैः सह ॥ ६४८७॥
ENMSS@6488@1उमानुमानेव गछन् हीनां वजयन् ।
ENMSS@6488@2ाणः ेतामेित यवायेन शूताम् ॥ ६४८८॥
ENMSS@6489@1उमानेव सेवेत ाे काले त मयमान् ।
ENMSS@6489@2अधमांत न सेवेत य इछेच् ेय अानः ॥ ६४८९॥
ENMSS@6490@1उमाभजनाेपेतान् न नीचैः सह वधयेत् ।
ENMSS@6490@2कृशाेऽप ह ववेकाे याित संयणीयताम् ॥ ६४९०॥
ENMSS@6491@1उमााना याताः पा याता मयमाः ।
ENMSS@6491@2अधमा मातलैः याताः शरैाधमाधमाः ॥ ६४९१॥
ENMSS@6492@1उमाताजकाः ाेाः पारसीकाः समुजाः ।
ENMSS@6492@2काेाणाखतलाणा तथा साैराजा हयाः ॥ ६४९२॥
ENMSS@6493@1उमे त णं काेपाे मयमे घटकायम् ।
ENMSS@6493@2अधमे यादहाेरां चाडाले मरणातकः ॥ ६४९३॥
ENMSS@6494@1उमेनाेमं सव मनुयाणां यतः ।
ENMSS@6494@2अमीय सवेषां वयं सवचणैः ॥ ६४९४॥
ENMSS@6495@1उमे ववात अधमाे दःुखभाजनम् ।
ENMSS@6495@2तात् सव याेयवाच् ेाे वै मयमः ृतः ॥ ६४९५॥
ENMSS@6496@1उमैः सह स गेन काे न याित समुितम् ।
ENMSS@6496@2मूा तृणािन धायते थतैः कुसमैः सह ॥ ६४९६॥
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ENMSS@6497@1उमैः सह सांगयं पडतैः सह संकथाम् ।
ENMSS@6497@2अलधैः सह मवं कुवाणाे नावसीदित ॥ ६४९७॥
ENMSS@6498@1उमैः सह सांगयं यत् ाैः सयवादभः ।
ENMSS@6498@2बधनथाेऽप ितेत न त राये नराधमैः ॥ ६४९८॥
ENMSS@6499@1उमैः वीकृताे नीचाे नीच एव न चाेमः ।
ENMSS@6499@2भैरवाधतः ा त कदाचन् नैव केसर ॥ ६४९९॥
ENMSS@6500@1उमैरननुातं काय नेछे तैः सह ।
ENMSS@6500@2देवैः साकं सधापानाद् राहाेछं शराे यतः ॥ ६५००॥
ENMSS@6501@1उमैमैिनयं संबधानाचरेत् सह ।
ENMSS@6501@2िननीषुः कुलमुकषम् अधमानधमांयजेत् ॥ ६५०१॥
ENMSS@6502@1उमाे नाितवा याद् अधमाे बभाषकः ।
ENMSS@6502@2न ह वणे विनताग् याक् कांये जायते ॥ ६५०२॥
ENMSS@6503@1उमाेऽप कुलजाेऽप मनुयः सवलाेकमहताेऽप बुधाेऽप ।
ENMSS@6503@2दासतां भजित यां भजमानस् तां भजत गणकां कमु सतः ॥
६५०३॥
ENMSS@6504@1उमाेऽयधमय याद् याानकरः चत् ।
ENMSS@6504@2काैतभादिन रािन ययाचे हररबुधम् ॥ ६५०४॥
ENMSS@6505@1उमाेऽाथताे दे मयमः ाथतः पुनः ।
ENMSS@6505@2याचकैयायमानाेऽप दे न वधमाधमः ॥ ६५०५॥
ENMSS@6506@1उमाे मयमाे नीचाेऽधमाे ातृगुणैनरः ।
ENMSS@6506@2कयाीभगनीभायाे नराेऽधमतमाे मतः ॥ ६५०६॥
ENMSS@6507@1उमाे रसवाद धातवाद मयमः ।
ENMSS@6507@2अधमाे मवाद मयावादाेऽधमाधमः ॥ ६५०७॥
ENMSS@6508@1उर गय कुर गलाेचने लाेचने कमलगवमाेचने ।
ENMSS@6508@2अत सदर कलदनदनी- वीचडबरगभीरमबरम् ॥ ६५०८॥
ENMSS@6509@1उरत मधूकाद् अहिनलयः पमाेरे ताेयम् ।
ENMSS@6509@2परय पहतान् अधामपाैषं वायम् ॥ ६५०९॥
ENMSS@6510@1उरत विनकय पवलं गाढप कमितवाहतातपाः ।
ENMSS@6510@2दं णाे वनवराहयूथपा दभ गुरबसा कुरा इव ॥ ६५१०॥
ENMSS@6511@1उरादुरं वाम् उरादेव जायते ।
ENMSS@6511@2सवृगुणसंपाद् बीजाद् बीजमवापरम् ॥ ६५११॥
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ENMSS@6512@1उरापथकातानां कं ूमाे रामणीयकम् ।
ENMSS@6512@2यासां तषारसंभेदे न ायित मुखाबुजम् ॥ ६५१२॥
ENMSS@6513@1उरयवनयात् पमाणा धती कल तदणमागम् ।
ENMSS@6513@2अावर वकटेन ववाेढर् वसैव कुचमडलमया ॥ ६५१३॥
ENMSS@6514@1उरेण कमाैव पबाणासाकम् ।
ENMSS@6514@2तव सयै मया दाे न सेयः सेवता रहः ॥ ६५१४॥
ENMSS@6515@1उरेण सदा काय ाणय न वराेधकम् ।
ENMSS@6515@2संामेण वना काय न लयं दणामुखम् ॥ ६५१५॥
ENMSS@6516@1उानफललधानां वरं राजाेपजीवनः ।
ENMSS@6516@2न त तवामनतीपरेशैः फलत ये ॥ ६५१६॥
ENMSS@6517@1उानाः कित वेताः कित रयादाभुमयाः कित ाेवकुताः
कित भुजाताैयिकानुमात् ।
ENMSS@6517@2कपातेषु महानटय झटित ातचम- ाताै
केवलमहासगरलैलेखायं पात वः ॥ ६५१७॥
ENMSS@6518@1उानामुपधाय बालितकामेकामपा गताम् अयामयलसां
िनधाय
वपुलाभाेगे िनतबथले ।
ENMSS@6518@2नीवीं कंचदवथां वदधती िनासलाेलालका
तपाेपीडनितयगुतकुचं िनाित शाताेदर ॥ ६५१८॥
ENMSS@6519@1उानाेनमडूकपाटताेदरसंिनभे ।
ENMSS@6519@2ेदिन ीणे सरकृमेः कय जायते ॥ ६५१९॥
ENMSS@6520@1उानाेपततारतनवाेैः कथं भायतां
वायंशिनवेशताखलजगवा कवीनां कला ।
ENMSS@6520@2रयागतवगाहनातुकृतैगाः  राकराे
ययातःशफराधमाननतटमराः यः ॥ ६५२०॥
ENMSS@6521@1उानाै चरणाै कृवा ऊसंथाै यतः ।
ENMSS@6521@2ऊमये तथाेानाै पाणी पासनं वदम् ॥ ६५२१॥
ENMSS@6522@1उारकमितधं ूेपवशवित च ।
ENMSS@6522@2सदा मुखथं मं चेन् नेेण चपलेन कम् ॥ ६५२२॥
ENMSS@6523@1उारयित वपाव् इित धनवामपेते ितपः ।
ENMSS@6523@2चेेह तदपुयाेगस् तं िनयतं वसंचयाे राेगः ॥ ६५२३॥
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ENMSS@6524@1उालताटकाेपातदशनेऽयकपतः ।
ENMSS@6524@2िनयुतमाथाय ैणेन वचकसित ॥ ६५२४॥
ENMSS@6525@1उालतालवनसंवृ- समीरसीमततकेतककाः ।
ENMSS@6525@2अासेदरे लावणसैधवीनां चमूचरैः कछभुवां देशाः ॥ ६५२५॥
ENMSS@6526@1उालापीतहालारसववशमनाेवृताला कसीर-
ाेखाताकृकालागुचरचः ाेतसाेादशीला ।
ENMSS@6526@2अछडपवदभवदखलचलकादशीकाेना कालद वाेऽत
संदपतसकृतचयाेेकदकृतैनाः ॥ ६५२६॥
ENMSS@6527@1उालालकभनािन कबरपाशेषु शारसाे दतानां परकम
नीवनहनं ूलाययाेयाहः ।
ENMSS@6527@2ितयलाेचनचेतािन वचसां छेकाेसंातयः ीणां ायित
शैशवे ितकलं काेऽयेष केलमः ॥ ६५२७॥
ENMSS@6528@1उ णमेकमुह सखे दारभारं गुं ाततावदहं
चरान् मरणजं सेवे वदयं सखम् ।
ENMSS@6528@2इयुाे धनवजतेन वदषुा गवा मशानं शवाे दारान् मरणं
वरं सखमित ावा स तूणीं थतः ॥ ६५२८॥
ENMSS@6529@1उित नमित वणक् पृछित कुशलं ददाित च थानम् ।
ENMSS@6529@2िनेपपाणमां ा धया कथां कुते ॥ ६५२९॥
ENMSS@6530@1उ दिूत यामाे यामाे याततथाप नायातः ।
ENMSS@6530@2यातः परमप जीवेज् जीवतनाथाे भवेत् तयाः ॥ ६५३०॥
ENMSS@6531@1उया रताते भरमुरगपताै पाणनैकेन कृवा धृवा चायेन
वासाे वगलतकबरभारमंसे वहयाः ।
ENMSS@6531@2भूयतकालकातगुणतसरतीितना शाैरणा वः शयामाल
य नीतं
वपुरलसलसा लयाः पुनात ॥ ६५३१॥
ENMSS@6532@1उमानत पराे नाेपेयः पयमछता ।
ENMSS@6532@2समाै ह शैरााताै वयतावामयः स च ॥ ६५३२॥
ENMSS@6533@1उ यद जीवतीं मामछस तमानय ।
ENMSS@6533@2अहं नेतमशाप सदरूमदमतरम् ॥ ६५३३॥
ENMSS@6534@1उ वसेयमृतायमानं वचाे िनशयाेथतमुथतः सन् ।
ENMSS@6534@2ददश राजा जननीमव वां गामतः वणीं न संहम् ॥
६५३४॥
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ENMSS@6535@1उारात् तराै मे तणमम तराेः शराराेहण का साादायाम
मुधे तरणमह रवेरायया का रितमे ।
ENMSS@6535@2वातेयं नाैस गे कथमप भवता नावयाेः संगमाथा वातापीित
तायं जतगरमजतं राधयाराधयाम ॥ ६५३५॥
ENMSS@6536@1उाे कं शेषे ाे परभवे नवे ।
ENMSS@6536@2अ वै िनभया ल कां वाः सूयरमयः ॥ ६५३६॥
ENMSS@6537@1उीणभारलघुनायलघूलपाैघ- साैहयिनःसहतरेण तराेरधतात्
।
ENMSS@6537@2राेमथमथरचलुसामासां चे िनमीलदलसेणमाैकेण
॥ ६५३७॥
ENMSS@6538@1उीय दणे पूव पाद् वामेऽितिनदताः ।
ENMSS@6538@2कैत् कृणाे मृगैकः कैत् सवेऽप नाताः ॥ ६५३८॥
ENMSS@6539@1उीय पृताे याित वेनं वाकराेित चेत् ।
ENMSS@6539@2वथय वेनािः सभयय भयं हरेत् ॥ ६५३९॥
ENMSS@6540@1उु गपीवरकुचयपीडता गम् अाल गतः पुलकतेन भुजेन
रया ।
ENMSS@6540@2ीमञ् जगत मदयन् नयनाभरामः कामाेऽयमेित मदघूणतनेपः
॥ ६५४०॥
ENMSS@6541@1उु गममात गमतकयतलाेचनः ।
ENMSS@6541@2अास्ऽएप च सार गे न वाछां कुते हरः ॥ ६५४१॥
ENMSS@6542@1उु गवातायनगाेपुराण गृहाण वािन दरुजतािन ।
ENMSS@6542@2णादधःपातकराण हत चताितथेरय िनरथकािन ॥ ६५४२॥
ENMSS@6543@1उु गशैलशखरथतपादपय काकः कृशाेऽप फलमालभते
सपः ।
ENMSS@6543@2संहः चडगजकुवदारकाेऽप उछमेव लभते खल
पहीनः ॥ ६५४३॥
ENMSS@6544@1उु गशैलशखरायणेन केचद् उामवीचवलताः सरताे भवत
।
ENMSS@6544@2अये पुणजलकनातृणलाेपाताद् अाेमुचां पयस न यमावत
॥ ६५४४॥
ENMSS@6545@1उु गशैलशखरे ननु पादपय काकाेऽप पफलमालभते सपः
।
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ENMSS@6545@2संहाे बल गजवदारणदाणाेऽप सीदयहाे ततले िनजपहीनः
॥ ६५४५॥
ENMSS@6546@1उु गतनपवतादवतर गेव हारावल राेमाल नवनीलनीरजचः
सेयं कलदाजा ।
ENMSS@6546@2जातं तीथमदं सपुयजनकं यानयाेः संगमश् चाे मित
लाछनापतये नूनं नखांकछलात् ॥ ६५४६॥
ENMSS@6547@1उु गतनपवतैतनुहै राेमावलभूहैः काीक
कणनूपुरविनपरैहारावलवागुरैः ।
ENMSS@6547@2ूचापेन कटावतरशरैः कदपदावानलैर् बाला खेलित पारधं
िनजगुणैः कामीमृगाे बयते ॥ ६५४७॥
ENMSS@6548@1उु गतनभरताततातमयं वयनकचवातवातसूनम् ।
ENMSS@6548@2वामदलभीतभीतनें मुधाी मम धुर मदमदमेित
॥ ६५४८॥
ENMSS@6549@1उु गतनभार एश तरले नेे चले ूलते रागाधेषु
तदाेपवमदं कुवत नाम यथाम् ।
ENMSS@6549@2साैभायारप रेव लखता पुपायुधेन वयं मयथाप
कराेित
तापमधकं राेमावल केन सा ॥ ६५४९॥
ENMSS@6550@1उु गतनमडलादवतर गेव हारावल राेमाल नवनालनीरदचः
सेयं कलदाजा ।
ENMSS@6550@2जातं तीथमदं सपुयजनकं यावयाेः संगमश् चाे मित
लाछनापदये नूनं नखांकछलात् ॥ ६५५०॥
ENMSS@6551@1उु गतनमडलाेपरलसालबमुामणेर्
अतबबतमनीलिनकरछायानुकारुित ।
ENMSS@6551@2लायाजमुपेय नवदना पं मुरारेवपुः पयती मुदता
मुदेऽत भवतां लीववाहाेसवे ॥ ६५५१॥
ENMSS@6552@1उु गतनशैलदुतरमुराे िनाितनाभथल भीमं देहवनं
फुरजुलतं राेमालजालाकुलम् ।
ENMSS@6552@2याधः पशरः करयिततरांतीणान् कटााशगांस् ते ूह
मनःकुर ग शरणं कं सांतं यायस ॥ ६५५२॥
ENMSS@6553@1उु गादिनलचलांशकातटाताच् चेताेभः सह भयदशनां याणाम्
।
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ENMSS@6553@2ाेणीभगुभरतूणमुपतयस् ताेयेषु ततरम गना िनपेतः ॥
६५५३॥
ENMSS@6554@1उु गे कृतसंयय शखरयुावचावण याेधय कम
ग तय वचसा ाघास पयायते ।
ENMSS@6554@2बदवुा स पुराकृतः कमथवा सकमणां संचयाे मागे
वपशाखिन जनाे यं ाय वायित ॥ ६५५४॥
ENMSS@6555@1उु गे वभवमय शखरे भुा फलं वेछया तात्
खलतः पदाधवशाद् ाे िनरालबनः ।
ENMSS@6555@2पातालाेदरभीषणे बवधेशाेरगायासते दाैगयावटगभके
िनपिततं यद ाणित ॥ ६५५५॥
ENMSS@6556@1उु गैतभः कमेभरफलैराकाशसंपशभर् धयाेऽसाै
िनतरामुलूपवटपाे नातटे ितित ।
ENMSS@6556@2एवं यः कृतबुथतजलयालाेलवीचीवशान् मतं जनमुराम
यद वा तेनैव मायहम् ॥ ६५५६॥
ENMSS@6558@1उथातयं जागृतयं याेयं भूितकमस ।
ENMSS@6558@2भवयतीयेव मनः कृवा सततमयथैः ॥ ६५५८॥
ENMSS@6559@1उथानं त मनुयाणां दाणां दैववजतम् ।
ENMSS@6559@2अफलं यते लाेके सयगयुपपादतम् ॥ ६५५९॥
ENMSS@6560@1उथानं संयमाे दायम् अमादाे धृितः ृितः ।
ENMSS@6560@2समीय च समाराे व मूलं भवय तत् ॥ ६५६०॥
ENMSS@6561@1उथानं ह नरेाणां बृहपितरभाषत ।
ENMSS@6561@2राजधमय यन् मूलं ॥। ॥। ॥। ॥ ६५६१॥
ENMSS@6562@1उथानधीरः पुषाे वाधीरानधितित ।
ENMSS@6562@2उथानधीरं वाधीरा रमयत उपासते ॥ ६५६२॥
ENMSS@6563@1उथानमभजानत सवभूतािन भारत ।
ENMSS@6563@2यं फलमत कमणां लाेकसाकम् ॥ ६५६३॥
ENMSS@6564@1उथानयुः सततं परेषामतरैषणे ।
ENMSS@6564@2अानृयमााेित नरः परयान एव च ॥ ६५६४॥
ENMSS@6565@1उथानहीनाे राजा ह बुमानप िनयशः ।
ENMSS@6565@2धषणीयाे रपूणां याद् भुजंग इव िनवषः ॥ ६५६५॥
ENMSS@6566@1उथानेनामृतं लधम् उथानेनासरा हताः ।
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ENMSS@6566@2उथानेन महेेण ैं ां दवीह च ॥ ६५६६॥
ENMSS@6567@1उथानेनैधयेत् सवम् इधनेनेव पावकम् ।
ENMSS@6567@2याे ह सतताेथायी दबुलाेऽप समते ॥ ६५६७॥
ENMSS@6568@1उथाने सयानाम् उित याित तेषु यातेषु ।
ENMSS@6568@2मतमतराप रााे वायाशीःदाे बहपैित ॥ ६५६८॥
ENMSS@6568@1उथापतः संयित रेणुरैः साकृतः यदनवंशचैः ।
ENMSS@6568@2वतारतः कुरकणतालैर् नेमेणाेपराेध सूयम् ॥ ६५६८॥
ENMSS@6569@1उथाय भुजगीं शं मूलवातैरधःथताम् ।
ENMSS@6569@2सषुातगतां पचाणां भेदनीं शवाम् ॥ ६५६९॥
ENMSS@6570@1उथाय पमे यामे कृतशाैचः समाहतः ।
ENMSS@6570@2वां ाणांाय वशे शभां सभाम् ॥ ६५७०॥
ENMSS@6571@1उथायाेथाय पापेवभरमित मितमदबुेयदा ते नैवेेगाे न
शातन च भवित घृणा कुवतः कम िनम् ।
ENMSS@6571@2तत् कं नैव भाते वलदनलसमा राैरवी नाम राै
तीणायःकलचकचपटरवा राजधानी यमय ॥ ६५७१॥
ENMSS@6572@1उथायाेथाय बाेयं कम सकृतं कृतम् ।
ENMSS@6572@2अायुषः खडमादाय रवरतं गमयित ॥ ६५७२॥
ENMSS@6573@1उथायाेथाय बाेयं कम सकृतं कृतम् ।
ENMSS@6573@2दं वा दापतं वाप वाक् सया वाप भाषता ॥ ६५७३॥
ENMSS@6574@1उथायाेथाय बाेयं महयमुपथतम् ।
ENMSS@6574@2मरणयाधशाेकानां कम िनपितयित ॥ ६५७४॥
ENMSS@6575@1उथायाेथाय लयते दराणां मनाेरथाः ।
ENMSS@6575@2बालवैधयदधानां कुलीणां कुचा इव ॥ ६५७५॥
ENMSS@6576@1उथायाेतवासयशखरे वतारताकुतं
बपादमुदतकेसरसटः कंचद् विनेणः ।
ENMSS@6576@2दरूादतकधरः शमवशाद् याधूय पयं मानािनकरः
कुर गकशां काेकूयते कुुटः ॥ ६५७६॥
ENMSS@6577@1उथता एव पूयते जनाः कायाथभनरैः ।
ENMSS@6577@2शुवत् पिततं काे नु वदते मानवं पुनः ॥ ६५७७॥
ENMSS@6577A@1उथताचरणा पृथुतनी पुपजालमपचवती तराै ।
ENMSS@6577A@2मयभनभयापदेशताे िनपा दयतकठमहीत् ॥
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ENMSS@6578@1उथताे िनश कलािनधभवेद् एतदयमुखतयताये ।
ENMSS@6578@2ापताे मलनभावमेतया लया नभस याययताम् ॥ ६५७८॥
ENMSS@6579@1उपणाेनयनयाेपवृं बापं कु थरतया
वरतानुबधम् ।
ENMSS@6579@2अलतनताेतभूमभागे मागे पदािन खल ते वषमीभवत
॥ ६५७९॥
ENMSS@6580@1उपतताेऽयतरं गछताेऽप महीतलम् ।
ENMSS@6580@2धावतः पृथवीं सवा नादमुपितित ॥ ६५८०॥
ENMSS@6581@1उपतत यदाकाशे िनपतत महीतले ।
ENMSS@6581@2पणतदप ाया नादमुपितते ॥ ६५८१॥
ENMSS@6582@1उपतती मती सा नमती नलनेना ।
ENMSS@6582@2शपाशतं वतवाना मरव मं यधात् ॥ ६५८२॥
ENMSS@6583@1उपतवतरं वा पातालं वशत वा ।
ENMSS@6583@2चरत वा दशः सवा दं नाेपलयते ॥ ६५८३॥
ENMSS@6585@1उपतेत् सजाद् देशाद् याधदुभपीडतात् ।
ENMSS@6585@2अय वतं गछेद् वा वसेद् वा िनयमािनतः ॥ ६५८५॥
ENMSS@6586@1उपः पयसां िनधेवपुरप यातं सधामदरं पधते वशदा
लताभसरला हारावलमंशवः ।
ENMSS@6586@2काता कैरवणी तव यसखः  गारसारः राे हं हाे च
कम तापजननं तापाय यन् मे भवान् ॥ ६५८६॥
ENMSS@6587@1उपपरपूरतायाः कमयाः पावनातरैः ।
ENMSS@6587@2तीथाेदकं च वि नायतः शमहतः ॥ ६५८७॥
ENMSS@6588@1उपरेव वय मूितधमय शाती ।
ENMSS@6588@2स ह धमाथमुपाे भूयाय कपते ॥ ६५८८॥
ENMSS@6588A@1उपजमदतः स भगवान् देवः पनाक गुः शाैय यु न
तद् गरां पथ ननु यं ह तकमभः ।
ENMSS@6588A@2यागः ससमुमुतमहीिनयाजदानावधः
तपाेिनधेभगवतः कं वा न लाेकाेरम् ॥
ENMSS@6589@1उपदेवयजनाद् वाद नृपः पता ।
ENMSS@6589@2ससाेला मूितरयां ेहं कराेित मे ॥ ६५८९॥
ENMSS@6590@1उपमतां भाेयुगदने याय वाेसवे पूयाहुितषु
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सरधका पूण वयः पाैषम् ।
ENMSS@6590@2काकुथेन समं सपकलहाे दैवता ताशी काकतेन गुणेन
कानमये यापारतः परे ॥ ६५९०॥
ENMSS@6591@1उपमलये समुिनलये पथा वृताे रासैस् तयानप हत
चदनतंछदत सांयािकाः ।
ENMSS@6591@2वतते सवधथता सखनः शाखाेटमुयमास् तये कृितनत
ते तकुले ये नाेपयाेगमाः ॥ ६५९१॥
ENMSS@6592@1उपयुपशा ववधगुणगणा य यात टां बाधेन
ानानां न च िनयमवधनाप संयाथदाने ।
ENMSS@6592@2ऊहः सव यय फुरित च सकलः सय एवाथवादाे
मीमांसाभावमयभनवमधुना मूित रेषा वदया ॥ ६५९२॥
ENMSS@6593@1उपेव शाेऽचषा कुसमतेवेदाेः करैभाेगभः साराेहेव जटाटवी
फलत वः ेयाे भवानीपतेः ।
ENMSS@6593@2यपयतववितनः सरसरपूरय भूरफुरत्- फेनाेडूकवलासमित
वधेजीणा कपालावल ॥ ६५९३॥
ENMSS@6594@1उपथा दनुदाः केचद् बभ गमावलाः ।
ENMSS@6594@2तटथानप िनत तरसा भसेतवः ॥ ६५९४॥
ENMSS@6595@1उपथेन चद् याित चन् मागेण गछित ।
ENMSS@6595@2मुणाे मुः शीतपलपलायते ॥ ६५९५॥
ENMSS@6596@1उपते वपते मधाः जतवः ।
ENMSS@6596@2पराथबकयाणां ताशामुवः कुतः ॥ ६५९६॥
ENMSS@6597@1उपं सधयां कुले यदखलैयं बुधैन णं यन् नाे
वृतमेकदाप सजनैय युं खलैः ।
ENMSS@6597@2दाैगयय तथावधय महततयाप केनाप नाे यद्
दानाबुसरवाहपिततयाकार हतापणम् ॥ ६५९७॥
ENMSS@6598@1उपपरतापय बुभवित याशी ।
ENMSS@6598@2ताशी यद पूव यात् कय न याहाेदयः ॥ ६५९८॥
ENMSS@6599@1उपपुमाय पुंसः वगाे भवेद् ृवम् ।
ENMSS@6599@2टभाेपादनादेव मदपालाे दवं ययाै ॥ ६५९९॥
ENMSS@6600@1उपमह लाेके वै जभृित मानवम् ।
ENMSS@6600@2ववधायुपवतते दःुखािन च सखािन च ॥ ६६००॥
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ENMSS@6601@1तयाेरेकतरे मागे येनमभसंनयेत् ।
ENMSS@6601@2न सखं ाय संयेत् न दःुखं ाय संवरेत् ॥ ६६०१॥
ENMSS@6602@1उपय राेः  गं वधमानय वधते ।
ENMSS@6602@2ाथना पुषयेव तय माा न वते ॥ ६६०२॥
ENMSS@6603@1उपाः सरतां देषु सचरं तैव पुाततः ााः ावृष
सागरं जलचरातासां मुखादेव ये ।
ENMSS@6603@2ैरेव दनैतमंगलकुलयासा कूटथतां मृयय न
ते रहयप कृतां नादेयतासंकथाम् ॥ ६६०३॥
ENMSS@6604@1उपा बहवतलेषु सरसामाेहाणां चया ये
यामयधपानुकाररमणीवाेपमानं गताः ।
ENMSS@6604@2नाभाै भाैमरपाेरजायत महापः स काेऽयेककाे
यैलाेसमुवभवतजाविनवं गतः ॥ ६६०४॥
ENMSS@6605@1उपामापदं यत समाधे स बुमान् ।
ENMSS@6605@2वणजाे भायया जारः ये िनताे यथा ॥ ६६०५॥
ENMSS@6606@1उपेषु च कायेषु मितयय न हीयते ।
ENMSS@6606@2स िनतरित दगुाण गाेपी जारयं यथा ॥ ६६०६॥
ENMSS@6607@1उपाे घट चवयस पुनविं वय वया ातः
ानपरमेण पयसां पानेन तं तपः ।
ENMSS@6607@2अायाेतजानु यन् मृगशां िततबथले
कठालबतबावकुचयाेः सीमानमाकदस ॥ ६६०७॥
ENMSS@6608@1उपलय च पय मयय कुमुदय च ।
ENMSS@6608@2एकजाितसूतानां पं गधः पृथक् पृथक् ॥ ६६०८॥
ENMSS@6609@1उपलय ह रमा साधाेः पराेपकारता ।
ENMSS@6609@2असाधाेः कणाभावः वभावावधा यथा ॥ ६६०९॥
ENMSS@6610@1उपव इव करणैः कुसमत इव तारकाभरयमदःु ।
ENMSS@6610@2उदययुदयतटाते सरतरव शीतलछायः ॥ ६६१०॥
ENMSS@6611@1उपयाम तमप सखे मयाथ ययासाेः कालेपं ककुभसरभाै
पवते पवते ते ।
ENMSS@6611@2शापागैः सजलनयनैः वागतीकृय केकाः युातः कथमप
भवान् गतमाश यवयेत् ॥ ६६११॥
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ENMSS@6612@1उपातकं तदह देव वचारणीयं नारायणाे यद पतेदथवा सभा
।
ENMSS@6612@2कादबरमदवघूणतलाेचनय युं ह ला गलधृतः पतनं
पृथयाम् ॥ ६६१२॥
ENMSS@6613@1उपातकेतरव मथनायकय वहार इव केललतावनय ।
ENMSS@6613@2संहारकाल इव पाथवधूजनय ीय भाित दवसः सख
दूरताशः
॥ ६६१३॥
ENMSS@6614@1उपातजं छमसाै वववान् यादाय वाकृित लाेकभीयम् ।
ENMSS@6614@2अुं जनान् धूसररमराशः संहाे यथा कणसटाेऽयुदेित ॥
६६१४॥
ENMSS@6615@1उपाताय च काये दुपुितरभनये च नाटानाम् ।
ENMSS@6615@2वथानामप यद् वता धारा धरीित ॥ ६६१५॥
ENMSS@6616@1उपादकदााेगरयान् दः पता ।
ENMSS@6616@2ज ह वय ेय चेह च शातम् ॥ ६६१६॥
ENMSS@6617@1उपादनमपयय जातय परपालनम् ।
ENMSS@6617@2यथ लाेकयाायाः यं ीिनबधनम् ॥ ६६१७॥
ENMSS@6618@1उपादयित लाेकय ीितं मलयमातः ।
ENMSS@6618@2ननु दायसंपः सवय भवित यः ॥ ६६१८॥
ENMSS@6619@1उपादययलमदं मनसाे वषादं सीदसराेहिनभं वदनं वदयम्
।
ENMSS@6619@2ावा िनदानमहम समानदःुखा ाणैरप यतमे भवतं समीहे
॥ ६६१९॥
ENMSS@6620@1उपादयताे सरतय वं परपरालापसखं हरती ।
ENMSS@6620@2संरागणः कामजनय गाढम् अणाेललबे सहसैव िना ॥
६६२०॥
ENMSS@6621@1उपादता वयमयं यद तत् तनूजा तातेन वा यद तदा भगनी
खल ीः ।
ENMSS@6621@2ययसंगमवती च तदा परी तयागबमनसः सधयाे भवत
॥ ६६२१॥
ENMSS@6622@1उपा कृिमान् दाेषान् धनी सव बायते ।
ENMSS@6622@2कृतदाेषसहाेऽप िनधनः परमेरः ॥ ६६२२॥
ENMSS@6623@1उपा पुाननृणां कृवा वृं च तेयाेऽनुवधाय कांचत् ।
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ENMSS@6623@2थाने कुमारः ितपा सवा अरयसंथाे मुिनवद् बुभूषेत् ॥
६६२३॥
ENMSS@6624@1उपा यत् वयमप बलानुराग- भाजतथानुसरताेऽप दवाकरय
।
ENMSS@6624@2छाया सपित सदरूमनेन मये ृं तया सशमेव कुलनतायाः
॥ ६६२४॥
ENMSS@6625@1उपुछः मदाेसद् वपुरधाेवंसपयः
वैराेफालगितमेण परताे ावा सललं मुः ।
ENMSS@6625@2उकठालसकूजतः कलतां भूयाे ररंसारस- यभूतां चटकः
यामभसरयुेपमानः णम् ॥ ६६२५॥
ENMSS@6626@1उपुछानतधूतपततयाे झाकारणाे वमैर् उायाततचवाे
लयवशादुपादा मुः ।
ENMSS@6626@2पयताे िनजकठकाडमलनां कादबनीमुत-
ीवायणमलकलापवटपा नृयत केकाभृतः ॥ ६६२६॥
ENMSS@6627@1उवालायरयािन वायः संफुप कजाः ।
ENMSS@6627@2चः पूण कामेन पाथेवषं कृतम् ॥ ६६२७॥
ENMSS@6628@1उुय दरंू परधूय पा- वधाे िनरय णबलयः ।
ENMSS@6628@2मयेजलं बुित दझपः समयमुसपित मयर कः ॥
६६२८॥
ENMSS@6629@1उुय यः शखरणं मदकुकुम् उ सानुशतमायतमुल
घे ।
ENMSS@6629@2पाननाे िनयतया जरयाभभूतः साेऽयं कराै लहित
बृंहतलाेहताः ॥ ६६२९॥
ENMSS@6630@1उुया गृहकाेणतः चलताः ताेकाज घं तताे
ववैरपदमैपगताः कंचलताे गले ।
ENMSS@6630@2भेकाः पूितिनपाितनाे मचमचीयुीलताधेणा
नाकारवदारताननपुटैिनमकं कुवते ॥ ६६३०॥
ENMSS@6631@1उुयारादधचेण लूने वेऽयय ाेधदाेदते ।
ENMSS@6631@2सैयैः कठछेदलने कबधाद् भूयाे बये वगतः सासपाणेः
॥ ६६३१॥
ENMSS@6632@1उफालं हेलयैव तमभपततः पूवपृवीधरााद्
उैरचपेटाहितभरव हरेवातदती वदणः ।
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ENMSS@6632@2राः कुैवमुा इव सकलशां वयं संदधानाः
संयाशाेणवषताः सपद िनपिततातारकाताः समताः ॥ ६६३२॥
ENMSS@6633@1उफुकमलकेसर- परागगाैरुते मम ह गाैर ।
ENMSS@6633@2अभवाछतं सत भगवित युसादेन ॥ ६६३३॥
ENMSS@6634@1उफुगपरफुमुखारवद- साैगयलधमधुपाकुलया रतांते ।
ENMSS@6634@2संभुपीनकुचचूचुकयाितगाढ- माल गताे गरजया गरशः
पुनात
॥ ६६३४॥
ENMSS@6635@1उफुगैरालापाः यते दमुुखैः सखम् ।
ENMSS@6635@2जानाित ह पुनः सयक् कवरेव कवेः मम् ॥ ६६३५॥
ENMSS@6636@1उफुतापछमनाेरमीर् मातः तनयतमुखारवदः ।
ENMSS@6636@2संचालयन् पादसराेहां कृणः कदा यायित पथं मे ॥
६६३६॥
ENMSS@6637@1उफुप कजिनषलसरेफः कंचिनकुमुदाेकरसंभृतीः
।
ENMSS@6637@2अामूलनववधातुमायमालश् चं न कय तनुते ललततमालः
॥ ६६३७॥
ENMSS@6637A@1उफुप कजवनं ददश वमलं सरः ।
ENMSS@6637A@2फाटकं वनदेवीनाम् इव वमदपणम् ॥
ENMSS@6638@1उफुपवदनां दलकुवलयेणाम् ।
ENMSS@6638@2बधूककमनीयाैां मदारतबकतनीम् ॥ ६६३८॥
ENMSS@6639@1शरषसकुमारा गीं पपुपमयीमव ।
ENMSS@6639@2एकमेव जगैीं रेण वहतामषुम् ॥ ६६३९॥
ENMSS@6640@1उफुमानसरसीहचामय- िनयधुतभरुितहारणीभः ।
ENMSS@6640@2राधावलाेचनकटापरपराभर् ाे हरतव सखािन तनाेत कामम्
॥ ६६४०॥
ENMSS@6641@1उफुरय सहकार रसालबधाे कूजपकावलिनवास तथा
वधेह ।
ENMSS@6641@2गुममरकवय बतृणाे नायान् याित
पचुमदकररवृान् ॥ ६६४१॥
ENMSS@6642@1उफुथलनलनीवनादमुाद् उतूः सरसजसंभवह् परागः ।
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ENMSS@6642@2वायाभवयित वविततः समताद् अाधे कनकमयातपलीम्
॥ ६६४२॥
ENMSS@6643@1उफुा नवमालका मदयित ाणेयाादनी जातं धूसरमेव
कंशकतराेरायामलं जालकम् ।
ENMSS@6643@2अाचवत कदबकािन मधुनः पाडूिन मालयः ीणां पीनघनतनेषु
कणवान् वेदः कराेयापदम् ॥ ६६४३॥
ENMSS@6644@1उफुामलकाेमलाेपलदलयामाय रामामनः- कामाय
थमानिनमलगुणामाय रामाने ।
ENMSS@6644@2याेगाढमुनीमानससराेहंसाय संसारव- वंसाय फुरदाेजसे
रघुकुलाेंसाय पुंसे नमः ॥ ६६४४॥
ENMSS@6645@1उफुाजुनसजवासतवहपाैरयझंझामत् े
खाेलखलतेनीलशकलधाबुदेणयः ।
ENMSS@6645@2धारासवसंधरासरभयः ाात एवाधुना
घमााेवगमागमयितकरीवाहनाे वासराः ॥ ६६४५॥
ENMSS@6646@1उफुैबकुलैलव गमुकुलैः शेफालकाकुलैर् नीलााेजकुलैतथा
वचकलैः ातं च कातं च यत् ।
ENMSS@6646@2तन् साैरभधा दा कमदं साैगधवयं मुधा मये मुध
कुसमुस भवेन् नैवैष युः मः ॥ ६६४६॥
ENMSS@6647@1उस गे वा मलनवसने साैय िनय वीणां माेा कं
वरचतपदं
गेयमुातकामा ।
ENMSS@6647@2तीराा नयनसललैः सारयवा कथंचद् भूयाेभूयः वयमप
कृतां मूछनां वरती ॥ ६६४७॥
ENMSS@6648@1उस गैः सैकतानां शकुिनशतपदयासरेखा कतानां जबूषडािन
नाे दधित परणमबलबालकािन ।
ENMSS@6648@2याेयादाेलदाेलः पुलकयित तनुं तीरकतूरकैण-
ातथपणसनपरमलाेकधराे गधवाहः ॥ ६६४८॥
ENMSS@6649@1उसछदसिृत गल खलडल ायकुडल
हडदाख खरलडभेकावल ।
ENMSS@6649@2पमचटाैघपितपुटारधभांभांकृित
ीमसेनकुलावतंस भवतः शाेरवाहृम् ॥ ६६४९॥
ENMSS@6650@1उसमापणममुं यामाे िनमलैः कदा नयनैः ।
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ENMSS@6650@2चतामणकाचकणाै वपरतगुणागुणाै य ॥ ६६५०॥
ENMSS@6651@1उसाे मधुरत काेकलरवैसमयेतदय् उसं मलयािनलैरदमप
ागेव जानीमहे ।
ENMSS@6651@2पाथातयथ तावतैव कमित ाता यद ाणित ताेकेनाप
मनाेभवाे
वगलत ाणेषु शकाे हः ॥ ६६५१॥
ENMSS@6652@1उसर गकलताेकटार- भाजरा उत भयंकरभालाः ।
ENMSS@6652@2सत पायकगणा जय तैवं गामगाेहरमलाप इलावी ॥ ६६५२॥
ENMSS@6653@1उसपमूलेखावष तमस मनावफुल गायमानैर् उेदैतारकाणां
वयित परगते पमाशामुपेता ।
ENMSS@6653@2खेदेनेवानतास खलदलरसनावनीेयसीषु ायः संयातपां
वशित दनपताै दते वासरीः ॥ ६६५३॥
ENMSS@6654@1उसवादप नीचानां कलहाेऽप सखायते ।
ENMSS@6654@2कपदकाधलाभेन कुशलाे ब मयते ॥ ६६५४॥
ENMSS@6655@1उसवादुसवं यात वगात् वग सखात् सखम् ।
ENMSS@6655@2धाना दाता धनाढाः शभकारणः ॥ ६६५५॥
ENMSS@6656@1उसवे यसने ाे दुभे शुसंकटे ।
ENMSS@6656@2राजारे मशाने च यतित स बाधवः ॥ ६६५६॥
ENMSS@6657@1उसारणयतया परसव- ारे गृहे िनरनुराेधतया वसतः ।
ENMSS@6657@2संपघूकृतधयाेऽितघवृेर् धजानते न रभसायतेिनपातम्
॥ ६६५७॥
ENMSS@6658@1उसारताे हसतदधितभः कपाेलाद् एकावलभरवधूत इव
तनेयः ।
ENMSS@6658@2अ गेवलधपरभाेगसखाेऽधकाराे गृाित केशरचनास षेव
नारः ॥ ६६५८॥
ENMSS@6659@1उसाय कुतलमपाय दकूुलकूलम् उाय बालितकामलसातयः
।
ENMSS@6659@2वेदाबुसतनवः पृहयत यै तै नमः सकृितने मलयािनलाय
॥ ६६५९॥
ENMSS@6660@1उसाहः यासे हाये ताले कदकुसंके ।
ENMSS@6660@2वंशाभवृकृपादयाेदशमतारः ।
ENMSS@6660@3लघुयं वरामातं ताले कदकुसंके ॥ ६६६०॥
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ENMSS@6661@1उसाहकारकसखीवचनैवधाय भूषावधं कनकगाैरतरा गकेषु ।
ENMSS@6661@2ाणेरय सदनाय कृतयाणा मुधा तथाप द कपभरं
बभित ॥ ६६६१॥
ENMSS@6662@1उसाहभुशयां मशा च भारत ।
ENMSS@6662@2उपपाे नृपाे यायाद् वपरतमताेऽयथा ॥ ६६६२॥
ENMSS@6663@1उसाहवतः पुषा दबुला बलनं रपुम् ।
ENMSS@6663@2हिनयत ह संयाता तथैते प कुरम् ॥ ६६६३॥
ENMSS@6664@1उसाहवताे ह नरा न लाेके
ENMSS@6664@2सीदत कमवितदुकरेषु ॥ ६६६४॥
ENMSS@6664@2॥। ॥।
ENMSS@6665@1उसाहशयुतवमधैयराशयाे वे गाेपदमवापतरं समुम्
।
ENMSS@6665@2वीक गसशं च सदा नगें लीः वयं तमुपयाित
न दनसवम् ॥ ६६६५॥
ENMSS@6666@1उसाहशहीनवाद् वृाे दघामयतथा ।
ENMSS@6666@2वैरेव परभूयेते ावयेतावसंशयम् ॥ ६६६६॥
ENMSS@6667@1उसाहसंपमदघसूं यावधं यसनेवसम् ।
ENMSS@6667@2शूरं कृतं ढसाैदं च लीः वयं वाछित
वासहेताेः ॥ ६६६७॥
ENMSS@6668@1उसाहय भाेमयैवं शयं जगुः ।
ENMSS@6668@2अानः सदैव तयाेदयायः ॥ ६६६८॥
ENMSS@6669@1उसाहाितशयं वस तव बायं च पयतः ।
ENMSS@6669@2मम हषवषादायाम् अातं युगपनः ॥ ६६६९॥
ENMSS@6670@1उसाहता सकलशीधुमदेन वुम् अधाेदते नववधूरवलबतः
।
ENMSS@6670@2अालजनेवनुपसंतवाशेषा भतकार सवशेषकुतूहलवम्
॥ ६६७०॥
ENMSS@6671@1उसाहाेझतमनसां राां परमाेषणां जगीषूणाम् ।
ENMSS@6671@2िनपायाेानां साधुरके सदा शकुनः ॥ ६६७१॥
ENMSS@6672@1उसाहाेतवममरकयावृहारातर-
ुटसूवमुमाैकभरः सः तनाेस गयाेः ।
ENMSS@6672@2वेदुयुतसंततामृतकणाकारकार णं तया
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नृरसमाेदतघनवेदाबुबबयम् ॥ ६६७२॥
ENMSS@6673@1उसाहाे बलवानाय नायुसाहात् परं बलम् ।
ENMSS@6673@2उसाहारमाेण जायते सवसंपदः ॥ ६६७३॥
ENMSS@6674@1उसाहाे बलवानाय नायुसाहात् परं बलम् ।
ENMSS@6674@2साेसाहय ह लाेकेषु न कंचदप दलुभम् ॥ ६६७४॥
ENMSS@6675@1उसाहाे रपुवन् मम् अालयं मवद् रपुः ।
ENMSS@6675@2अमृतं वषवद् वाऽमृतवद् वषम गना ॥ ६६७५॥
ENMSS@6676@1उसः कुसमासवैः कुमुदनीं राजयां पुपणीम् अाल गन्
िनश िनभयं
परचयं कुवन् पुनः पवैः ।
ENMSS@6676@2यावत् प कसाैरभवमखलं गृंघु थतस् तावत् कय
उपथते मदयं ववग् भयाद् धावित ॥ ६६७६॥
ENMSS@6677@1उसय तपःपरामिनधेरयागमादेकतः सस गयता च
वीररभसाेाद मां कषतः ।
ENMSS@6677@2वैदेहीपरर एष च मुैतयमामीलय् अानद
हरचदनेदुशशरधाे णयतः ॥ ६६७७॥
ENMSS@6678@1उसीदेरन् जाः सवा न कुयुः कम चेद् यद ।
ENMSS@6678@2तथा ेता न वधेरन् कम चेद् अफलं भवेद् ॥ ६६७८॥
ENMSS@6679@1उसृय कुसमशयनं नलनीदलकपततनावरणम् ।
ENMSS@6679@2कथमातपे गमयस परबाधापेलवैर गैः ॥ ६६७९॥
ENMSS@6680@1उसृय गीतमसमाय वलासलायम् अ कादपाय सहसा
मणवकं च ।
ENMSS@6680@2अयुनातदवलाेकनकाैतकेन वातायनायधराेह पुरलाेकः
॥ ६६८०॥
ENMSS@6680A@1उसृय जलसववं वमलाः सतमूतयः ।
ENMSS@6680A@2तयजुाबरं मेघा वहं याेगनाे यथा ॥
ENMSS@6681@1उसृय विनवतते ातयः सदः सताः ।
ENMSS@6681@2अपुपानफलान् वृान् यथा तात पतिणः ॥ ६६८१॥
ENMSS@6682@1उसृय साधुवृं कुटलधया वतः पराे येन ।
ENMSS@6682@2अाैव मूढमितना कृतसकृताे वततेन ॥ ६६८२॥
ENMSS@6683@1उसृयाबुधजामुखाबुजसखालाेकतं यराद् देवः सेवतवान्
सराेजनयनाे िनां समुास ।
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ENMSS@6683@2साेऽयुु गभुज गभाेगशयनाागित ययाेसवे साेऽयं
शारदशीतराेचष चमकारः कथं कयताम् ॥ ६६८३॥
ENMSS@6684@1उसृमबुजशामव मानरम् अादाय षदितलान् मधुवारपूरान्
।
ENMSS@6684@2पुंकाेकलय कलकूजतकैतवेन संकपवामयमातनुते रसालः
॥ ६६८४॥
ENMSS@6685@1उदकं चासंसृकुस गाथैव ह ।
ENMSS@6685@2उेगाेतनादाैयं भजते तदेव ह ॥ ६६८५॥
ENMSS@6686@1अ गस गात् तथा जीवाे भजते ाकृतान् गुणान् ।
ENMSS@6686@2अह काराभभूतः सन् भतेयाेऽप साेऽययः ॥ ६६८६॥
ENMSS@6687@1उदकानलचाैरेयाे मूषकेयाे वशेषतः ।
ENMSS@6687@2केन लखतं शां येन परपालयेत् ॥ ६६८७॥
ENMSS@6688@1उदके सवबीजािन सवदेवा िनजेरे ।
ENMSS@6688@2कले सवसाैयािन सवे धमा दयामयाः ॥ ६६८८॥
ENMSS@6689@1उदके सवबीजािन सवे देवा ताशने ।
ENMSS@6689@2कले सवसाैयािन सवदानािन ाणे ॥ ६६८९॥
ENMSS@6690@1उदापिततेछचाडालाभभाषणे ।
ENMSS@6690@2माजारमूषकपशे वमूाेसगदशने ॥ ६६९०॥
ENMSS@6691@1उदगाेतावतगाेगाैरवाे महारजः पूतभटाेकटछटः ।
ENMSS@6691@2वपसपपरातमथः स लणाे लतलणाेलः ॥
६६९१॥
ENMSS@6692@1उद मुखाे व भषशीथे जाेपपीडां मरणं गवां च ।
ENMSS@6692@2कुमारकादषूणगभपात- वन् िनशाते शवद मुखः यात् ॥
६६९२॥
ENMSS@6693@1उदकावेरलहरषु परव गर गे लठतः
कुकठकठरवरवलवासताेषतेभाः ।
ENMSS@6693@2अमी चैे मैावण तणीकेलक केम-
चलहसकसरभयड चत वाताः ॥ ६६९३॥
ENMSS@6694@1उदणुंकृिताणचन्- मणीमेखलादामयतबा ।
ENMSS@6694@2कृपापा गमा गयपाभषेकैर् जग गलं वालपा नः सहायः
॥ ६६९४॥
ENMSS@6695@1उदमाशुितपरचयाेबसनी- घनामाेदातमरभरझ
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कारमधुराम् ।
ENMSS@6695@2अपयकासारयममृतवितणयनीं सखं जीवयधूदरववरवित
वकुलम् ॥ ६६९५॥
ENMSS@6696@1उदाेजयतटभराेभतकट फुरृयां
मदकृतवलसददवरयुगम् ।
ENMSS@6696@2समुभू गं वहतधनुभ गमिनशं वयतत् पायाः
कथमव मनाे न यथयत ॥ ६६९६॥
ENMSS@6697@1उदतां वाचाे मधुरमधुरणाः खल न मे न चायुृतां
नवभणतयाे भ गसभगाः ।
ENMSS@6697@2णं ताेयाजादप यद भवतं द नये तदाा पावयं
िनयतमयतैवाित मम ॥ ६६९७॥
ENMSS@6698@1उदीरविनमलतकाीकलरवं
मलदालगुारवसभगशानवलयम् ।
ENMSS@6698@2गलुादामतनविनहतवेदकणकं रतं धयं मये
चलदलकमदवरशः ॥ ६६९८॥
ENMSS@6699@1उदय गलं चलत चरकाेयः पय
वचःसधा वणपालमाल गत ।
ENMSS@6699@2वं नटय नागर यजत मथः कामुकं मुखं च कु संमुखं
जत लाघवं चमाः ॥ ६६९९॥
ENMSS@6700@1उदय गलं रचय म गलं सवतश् चराय समुपागतः
पुरत एष ते वभः ।
ENMSS@6700@2इित यगरा ुतीपुलकदतरे कुवती कशयित नाे शाै यसखी
मृषाश कया ॥ ६७००॥
ENMSS@6701@1उदधरवधयातं हनूमांततार िनरवध गगनं चेवाडकाेशे
वलनम् ।
ENMSS@6701@2इित परमितमताे भात सवेऽप भावाः स त िनरवधरेकः
सनानां
ववेकः ॥ ६७०१॥
ENMSS@6702@1उदधेरव रािन तेजांसीव वववतः ।
ENMSS@6702@2तितयाे यितरयते दरूाण चरतािन ते ॥ ६७०२॥
ENMSS@6703@1उदवछा भूः स च िनधरपां याेजनशतं सदा पाथः पूषा
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गगनपरमाणं कलयित ।
ENMSS@6703@2इित ायाे भावाः फुरदवधमुामुकुलताः सतां ाेेषः
पुनरयमसीमा वजयते ॥ ६७०३॥
ENMSS@6704@1उदवािनव याेऽाेयाे ायते संतैः भुः ।
ENMSS@6704@2का तताेऽया साेऽयैयत् तेषामेऽभभूयते ॥ ६७०४॥
ENMSS@6705@1उदम कैटभजतः शयनाद् अपिनपाडरसराेजचा ।
ENMSS@6705@2थमबुनदराजसता- वदनेदनुेव तहनुितना ॥ ६७०५॥
ENMSS@6706@1उदयं ाय तीणवाद् दुेयवमुपेयुषः ।
ENMSS@6706@2पादातके वसमताे न ह मानी िनषीदित ॥ ६७०६॥
ENMSS@6707@1उदयं संहता एव संहता एव च यम् ।
ENMSS@6707@2यातः पृहणीयवं तणः कय नागमन् ॥ ६७०७॥
ENMSS@6708@1उदयगरगतायां ाभापाडतायाम् अनुसरित िनशीथे  गमताचलय
।
ENMSS@6708@2जयित कमप तेजः सांतं याेममये सललमव वभं जावं
यामुनं च ॥ ६७०८॥
ENMSS@6709@1उदयगरतटथः पनीबाेधयवा मृदतुरकरणाैताः वयं
चाेपभुय ।
ENMSS@6709@2मलनमधुपस गात् तास संजातकाेपः कृतधरवराेचभानुरतं
यातः ॥ ६७०९॥
ENMSS@6710@1उदयगरशरःथाे िनया मूढमेतज् जगदगदमशेषं िनममीतेऽिनशं
यः ।
ENMSS@6710@2अमततमतमाेामदारहार- सृमरकरणाैघः याुदे वः
स
देवः ॥ ६७१०॥
ENMSS@6711@1उदयगूढशशा कमरचभस् तमस दरूमतः ितसारते ।
ENMSS@6711@2अलकसंयमनादव लाेचने हरित मे हरवाहनद मुखम् ॥ ६७११॥
ENMSS@6712@1उदयतटातरतमयं ाची सूचयित द िनशानाथम् ।
ENMSS@6712@2परपाडना मुखेन यमव दयथतं रमणी ॥ ६७१२॥
ENMSS@6713@1उदयित कलमैः कठतालैरलनां कुमुदमुकुलकेषु यय
गहारान् ।
ENMSS@6713@2मदमुखरचकाेरताेयकमातकाेऽयं तहनचरधामा दणं
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लाेकचः ॥ ६७१३॥
ENMSS@6714@1उदयित तडं मं रतेः कमलयी कुसमतनवते रे
वधाय तनाेरधः ।
ENMSS@6714@2तडित वलित याेम याेमायं च गरयं गरपरसरे कबुः
कबाै
कलािनधमडलम् ॥ ६७१४॥
ENMSS@6715@1उदयित तपनेऽप चेत् तमं वद कुत एव दनपाववेकः ।
ENMSS@6715@2भगवित यद कम दिुनवाय तव चरणरणेन सायते कम् ॥
६७१५॥
ENMSS@6716@1उदयित तणमतरणी शैशवशशिन शातमायाते ।
ENMSS@6716@2कुचचवाकयुगलं तणतटयां मथाे मलित ॥ ६७१६॥
ENMSS@6717@1उदयित नवनीतपडपाडः कुमुदवनायवघयन् कराैः ।
ENMSS@6717@2उदयगरतटफुटाहासाे रजिनवधूमुखदपणः शशा कः ॥ ६७१७॥
ENMSS@6718@1उदयित यद भानुः पमे दवभागे चलित यद मेः शीतताम्
याित विः ।
ENMSS@6718@2वकसित यद पं पवताे शलायां न भवित पुनं भाषतं
सनानाम् ॥ ६७१८॥
ENMSS@6719@1उदयित वतताेवरमरा- वहमचाै हमधा याित चातम्
।
ENMSS@6719@2वहित गररयं वलबघटा- यपरवारतवारणेललाम् ॥
६७१९॥
ENMSS@6720@1उदयित ह शशा कः कामनीगडपाडर् हगणपरवाराे राजमागदपः
।
ENMSS@6720@2ितमरिनकरमये रमयाे यय गाैराः तजल इव प के ीरधाराः
पतत ॥ ६७२०॥
ENMSS@6721@1उदयित द यय नैव ला न च कणा न च काेऽप भीितलेशः
।
ENMSS@6721@2बकुलमुकुलकाेशकाेमलां मां पुनरप तय करे न पातयेथाः ॥
६७२१॥
ENMSS@6722@1उदयददुयदणाय पयुश् चपलशपया िनयमानम् ।
ENMSS@6722@2मन इव कृपणय दानकाले कित न ततान गतागतािन चः ॥
६७२२॥
ENMSS@6723@1उदयत नाम मेघा भवत िनशा वषमवरतं पतत ।
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ENMSS@6723@2गणयाम नैव सव दयताभमुखेन दयेन ॥ ६७२३॥
ENMSS@6724@1उदयेष सवता पेवपयित यम् ।
ENMSS@6724@2वभावयतमृनां फलं सदनुहम् ॥ ६७२४॥
ENMSS@6725@1उदयभसूरः थतः ितभाेदयः ।
ENMSS@6725@2नानादयबधानां िनमातायं वराजते ॥ ६७२५॥
ENMSS@6726@1उदयभसूरे काशयित भूतलम् ।
ENMSS@6726@2अपरे वबुधाः सवे िनभा इव सवतः ॥ ६७२६॥
ENMSS@6727@1उदयमयते द मालयं िनराकुतेतरां नयित िनधनं िनामुां
वतयित याः ।
ENMSS@6727@2रचयिततरां वैराचारवतनकतनं बत बत लसेजःपुाे
वभाित वभाकरः ॥ ६७२७॥
ENMSS@6728@1उदयमुदतदियाित यः संगताै मे पतित न वरमदःु साेऽपरामेष
गवा ।
ENMSS@6728@2तचरव सः सायसूयं भेित फुरित वशदमेषा पूवकाा
गनायाः ॥ ६७२८॥
ENMSS@6729@1उदयशखर गा गणेवेष र गन् सकमलमुखहासं वीतः
पनीभः ।
ENMSS@6729@2वततमृदकुराः शदयया वयाेभः परपतित दवाेऽ के हेलया
बालसूयः ॥ ६७२९॥
ENMSS@6730@1उदयसंह धराधपताै वय फुरित कं रवणा वधुनाप वा ।
ENMSS@6730@2वमहसा ह वकाशयसे जगत् वयशसा च सशीतलययप ॥
६७३०॥
ENMSS@6731@1उदयथः सहांशेरायाित गयताम् ।
ENMSS@6731@2अितरं कदा कं वा ल घयत न याेषतः ॥ ६७३१॥
ENMSS@6732@1उदयाेनाे दनं मवा पत गाेऽयम् ।
ENMSS@6732@2अ दाेषसमये वडवावलने जुहाेित देहं वम् ॥ ६७३२॥
ENMSS@6733@1उदयाताै मूलायाै उरयायाै विनवासनामानाै ।
ENMSS@6733@2नैऋ तवाययाै च याणचरकायाै तेषाम् ॥ ६७३३॥
ENMSS@6734@1उदये सवताराे रातमये तथा ।
ENMSS@6734@2संपाै च वपाै च महतामेकपता ॥ ६७३४॥
ENMSS@6735@1उदरं नतमयपृता- फुटद गुपदेन मुना ।
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ENMSS@6735@2चतर गुलमयिनगत- िवलाज कृतं दमवसः ॥ ६७३५॥
ENMSS@6736@1उदरं परमाित मुना कुतक काेऽप दमवसः कमु ।
ENMSS@6736@2धृतततर गुलव यद् वलभभाित सहेमकाभः ॥ ६७३६॥
ENMSS@6737@1उदर एव धृतः कमुदवता न वषमाे वडवानलवद् वधुः ।
ENMSS@6737@2वषवदुझतमयमुना न स रहरः कममुं बुभुजे वभुः ॥
६७३७॥
ENMSS@6738@1उदरदरयं गहना यतमखलं वलयते चन ।
ENMSS@6738@2एका त च भुजगी वलापयित कं न सा दुा ॥ ६७३८॥
ENMSS@6739@1उदरयभरणभयाद् अधा गाहतदारः ।
ENMSS@6739@2यद नैवं तय सतः कथमाप कुमारः ॥ ६७३९॥
ENMSS@6740@1उदररता लाेके तवैव नायय दःुशका ा ।
ENMSS@6740@2उसृपुरषमप वादकुूवन् वराह यद् भु े ॥ ६७४०॥
ENMSS@6741@1उदरयेदमणुवं सहजगुवं यद नेदं दयय ।
ENMSS@6741@2वाथे कथमलसवं कथमनुसवं हतकरणे मितरय ॥ ६७४१॥
ENMSS@6742@1उदराथ न यकंचन् िनषेवेत कदाचन ।
ENMSS@6742@2न हंसाे वणसायेऽप बकवन् मयभुग् यतः ॥ ६७४२॥
ENMSS@6743@1उदक भूितमछः सः खल न यते ।
ENMSS@6743@2चतथीचलेखेव परीभालपका ॥ ६७४३॥
ENMSS@6744@1उदय धैय दयतेन सादरं सादतायाः करवारवारतम् ।
ENMSS@6744@2मुखं िनमीलयनं नतवः यं सपीवदनादवाददे ॥ ६७४४॥
ENMSS@6745@1उदयाेैः पुछं शरस िनहतं जीणजटले
यछायापपपशतलेशाः कवलताः ।
ENMSS@6745@2गुहागभे शूये सचरमुषतं जबुक सखे तदेतत् कम् कुमाे
यदस
न गतः संहसमताम् ॥ ६७४५॥
ENMSS@6746@1उदायुधाे यावदहं तावदयैः कमायुधैः ।
ENMSS@6746@2या न समेण मम तत् केन सेयित ॥ ६७४६॥
ENMSS@6747@1उदारचरतात् यागी याचतः कृपणाेऽधकः ।
ENMSS@6747@2एकाे धनं ततः ाणान् अयः ाणांतताे धनम् ॥ ६७४७॥
ENMSS@6748@1उदारय तृणं वं शूरय मरणं णम् ।
ENMSS@6748@2वरय तृणं भाया िनःपृहय तृणं जगत् ॥ ६७४८॥
ENMSS@6749@1उदारांवते नायान् पयायय पावित ।
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ENMSS@6749@2ीरामभमाणम् अदेयमप देह मे ॥ ६७४९॥
ENMSS@6750@1उदारैमदारै रचतशखरं चशखरं समयय ेणा
वपुलपुलकालंकृततनुः ।
ENMSS@6750@2कदा गधाबधमदमुदताेाममधुप-
फुरुागभैवभुमभभजेयं नुितपदैः ॥ ६७५०॥
ENMSS@6751@1उदासीनालनामप वचस लनातनुलसत् पाधीना दनालपनपदवीनायकधृता
।
ENMSS@6751@2कवीनामासीना द कुमुदनीनाथवदना नवीना मीनाी यथयित
मुनीनामप
मनः ॥ ६७५१॥
ENMSS@6752@1उदासीनाे देवाे मदनमथनः सनकुले कलडासः कृतपरजनः
ाकृतजनः ।
ENMSS@6752@2इयं ेछााता िदशतटनी चाेभयतटे कथं ातः थाता
कथय सकृितन् कु वभयः ॥ ६७५२॥
ENMSS@6753@1उदाहरणमाशीःषु थमे ते मनवनाम् ।
ENMSS@6753@2शकेऽशिनरवामषाे यैरराितषु पायते ॥ ६७५३॥
ENMSS@6754@1उदतं यां ित सहादमित दधीयत यतमेन वचः ।
ENMSS@6754@2वदते गते ह पुर एव जने सपदरताः खल लगत गरः ॥
६७५४॥
ENMSS@6755@1उदतं मडलमदाे दतं साे वयाेगवगेण ।
ENMSS@6755@2मुदतं च सकलललना- चूडामणशासनेन मदनेन ॥ ६७५५॥
ENMSS@6756@1उदतः समयः यतेऽतमयं कृतकं सकलं लभते वलयम् ।
ENMSS@6756@2सकलािन फलािन पतत तराेः सकला जलधं समुपैित नद ॥
६७५६॥
ENMSS@6757@1उदतमुदताे हत वातं सहकरः करैर् िनहतिनहतं भूयाे
भूयतमः
परजृते ।
ENMSS@6757@2वरमित तमाे नेदं नायं िनषीदित भानुमान् न खल वकसैरा
धीराः
कथंचददुासते ॥ ६७५७॥
ENMSS@6758@1उदतवित जराजे कय न दये मुदः पदं दधित ।
ENMSS@6758@2संकुचस कमल यदयं हर हर वामाे वधभवतः ॥ ६७५८॥
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ENMSS@6759@1उदतवित परन् यये शायाेनाै गतवित वलयं च
ाकृतेऽितपे ।
ENMSS@6759@2सपद पदमुदतं केवलः ययाे यस् तदयदित च वंु कः मः
पडताेऽप ॥ ६७५९॥
ENMSS@6760@1उदते सखे वय शशनीव भवत चकातािन ।
ENMSS@6760@2वदनायरनारणाम् अवरलजलबदवुषीण ॥ ६७६०॥
ENMSS@6761@1उदतेऽप तवावनी तेजस् तपने फारगभतभारभाज ।
ENMSS@6761@2तव वैरनृपायशतमांस फुरदुृतमाचरत चम् ॥ ६७६१॥
ENMSS@6762@1उदते भाकरे लयं पमायां िनवेशयेत् ।
ENMSS@6762@2अपराे च कतयं लयं पूवदगातम् ॥ ६७६२॥
ENMSS@6763@1उदतैरयपुानाम् अातैमे हतं मनः ।
ENMSS@6763@2उदतैरप ते दिूत मातैरप दणैः ॥ ६७६३॥
ENMSS@6764@1उदताेऽप तहनगहने गगनाते न दयते तपनः ।
ENMSS@6764@2कठनघृतपूरपूणे शरावशरस दप इव ॥ ६७६४॥
ENMSS@6765@1उदताेसादमितवेपथुमत् सशाेऽभभतृ वधुरं पया ।
ENMSS@6765@2वपुरादराितशयशंस पुनः ितपमूढमप बाढमभूत् ॥ ६७६५॥
ENMSS@6766@1उदयां सयिनपयायां िनपनाशनम् ।
ENMSS@6766@2गृहागछतां वमे शभं ेे च दणम् ॥ ६७६६॥
ENMSS@6767@1उदरताेऽथः पशनाप गृते हया नागा वहत चाेदताः ।
ENMSS@6767@2अनुमयूहित पडताे जनः परे गतान फला ह बुयः ॥
६७६७॥
ENMSS@6768@1उदणमनसाे याेध वाहनािन च भारत ।
ENMSS@6768@2ययां भवत सेनायां वं तयां जयाे भवेत् ॥ ६७६८॥
ENMSS@6769@1उदयमाणेऽप च साववादे मानापनाेदाे नह राधकायाः ।
ENMSS@6769@2मानाेऽत ते यपराधकः यां वेऽप नैवायपराधकाेऽहम्
॥ ६७६९॥
ENMSS@6770@1उदुबरमानाै राेपयेत् वयमेव यः ।
ENMSS@6770@2ेरयेद् राेपणायाप चलाेके स माेदते ॥ ६७७०॥
ENMSS@6771@1उदुबरफलानीव ाडाय यः सदा ।
ENMSS@6771@2सवगवापहः कालतय के मशका वयम् ॥ ६७७१॥
ENMSS@6772@1उदेित घनमडल नटित नीलकठावल तडद् वलित सवताे
वहित
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केतकमातः ।
ENMSS@6772@2तथाप यद नागतः स सख त मयेऽधुना दधाित
मकरवजुटतशनीकं धनुः ॥ ६७७२॥
ENMSS@6773@1उदेित पूव कुसमं ततः फलं घनाेदयः ाक् तदनतरं पयः ।
ENMSS@6773@2िनमनैमकयाेरयं मस् तव सादय पुरत संपदः ॥ ६७७३॥
ENMSS@6774@1उदेित ययां न िनशाकराे रपुस् ितथनु का पुयवतीभरायते ।
ENMSS@6774@2इतीव दुा परदेवते मुः कुकुरयलमाह काेकलः ॥
६७७४॥
ENMSS@6775@1उदेित सवता ताता एवातमेित च ।
ENMSS@6775@2संपाै च वपाै च महतामेकपता ॥ ६७७५॥
ENMSS@6776@1उदेतमयजीहां राजस ादशवप ।
ENMSS@6776@2जगीषुरेकाे दनकृद् अादयेवव कपते ॥ ६७७६॥
ENMSS@6777@1उदेयपीयूषुितचकणााः शशमण- थलनां पथानाे
घनचरणलाालपभृतः ।
ENMSS@6777@2चकाेरैनैझटित कृतश काः ितपदं पराः
संचारानवनयवतीनां ववृणुते ॥ ६७७७॥
ENMSS@6778@1उछयलझ कृितः रधनुयामुगुारवैर् िनयाता
वषलभवषमाः कंकेफुछटाः ।
ENMSS@6778@2रे संयपवम पथकाः सारमुृते चूताे दतू इवातकय
कलकाजालफुरपवः ॥ ६७७८॥
ENMSS@6779@1उता मथनाेभात् फेनराजः पयाेदधेः ।
ENMSS@6779@2तारकावलरयैरयं सख िनवेते ॥ ६७७९॥
ENMSS@6780@1उतेदमुवभतमां पयित  रजनीमवतृः ।
ENMSS@6780@2यंशकफुटमुखीमितजां ीडया नववधूमव लाेकः ॥ ६७८०॥
ENMSS@6781@1उमनाेपिनवेशन- शयनपरावृवलनचलनेषु ।
ENMSS@6781@2अिनशं स माेहयित मां ः ास इव दयतः ॥ ६७८१॥
ENMSS@6782@1उजलकुरेरभसाफालानुबधाेतः सवाः
पवतकदराेदरभुवः कुवन् ितवािननीः ।
ENMSS@6782@2उैरित विनः ुितपथाेाथी यथायं तथा ायः े
खदसंयश खवलया वेलेयमागछित ॥ ६७८२॥
ENMSS@6783@1उजन् कुटलतटायताेूलनाेामराे मा गवीः सरतः
वाह
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जलधं ाेभयामीित भाेः ।
ENMSS@6783@2वां सां यद वाछस म मवेवाव तैव वा दरेू
वाडवविर त महासवैवशन् पीयते ॥ ६७८३॥
ENMSS@6784@1उभणतणीरमणाेपमद- भुाेिततनिनवेशिनभं हमांशाेः ।
ENMSS@6784@2बबं कठाेरबसकाडकडारगाैरैर् वणाेः पदं थममकरैयन
॥ ६७८४॥
ENMSS@6785@1उृ वीटथनं नतूर् अाछा वःथलमलेन ।
ENMSS@6785@2उारयती िनवडं िनचाेलं मनाेभवयाप मनाे मनाेित ॥ ६७८५॥
ENMSS@6786@1उाहायधातः याद् वकायधातकः ।
ENMSS@6786@2मेलापकाेऽयधातः याद् अाभाेगायधातकः ।
ENMSS@6786@3चतधातकमेत पकं कयते बुधैः ॥ ६७८६॥
ENMSS@6787@1उाहयाखडे च यासः स वकाे मतः ।
ENMSS@6787@2एवं ह षदः ाे उमाे वकाे बुधैः ॥ ६७८७॥
ENMSS@6788@1उाहाे पद याद् अाभाेगतदनतरम् ।
ENMSS@6788@2िनयमवधाे ेयाे मठकय वचणैः ॥ ६७८८॥
ENMSS@6789@1उवं खल वीतं वपुरदं लालसं यदा गछयाः
सखसंिनधाै कमप यवणकं भाषतम् ।
ENMSS@6789@2हे ाणा वरहेण यात कमदं नैघृयमालबतं तत् ृवा यद
युमासतमहाे यूयं माणं मम ॥ ६७८९॥
ENMSS@6790@1उवतमतेनतत इतः पयन् िनलय थतं
पादाेृपरपरितभयातं चलपितः ।
ENMSS@6790@2ााेटपुरकाेटकुठतरयं ायगूवीकृतं
गभातःणयीचकार शफरं कासारचार बकः ॥ ६७९०॥
ENMSS@6791@1उवा ववृताणायकुहरातृणाचलालवः
पासंभववेपमानतनवः ाेय कंचद् भुवः ।
ENMSS@6791@2अयाेयामणः शरारशशवः ातनदराेधस ालेयाबु पबत
वीरणदलाेणीणालतम् ॥ ६७९१॥
ENMSS@6792@1उातयेद् दणम याे हतेन मृायथ दणेन ।
ENMSS@6792@2ययाभषेके स भवेत् वशा तीशलेतपादपः ॥
६७९२॥
ENMSS@6793@1उाटतनवारे परे वहगाेऽिनलः ।
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ENMSS@6793@2यत् ितित तदााय याणे वयः कुतः ॥ ६७९३॥
ENMSS@6794@1उाट चेद् दणम लढे नाभं वकयामथवाधढः ।
ENMSS@6794@2शेते गृहयाेपर जागकस् तदाबुदाेऽबु पित भूतम् ॥
६७९४॥
ENMSS@6795@1उाट याेगकलया दयाकाेशं धयैरादप यथाच
गृमाणः ।
ENMSS@6795@2यः फुरयवरतं परपूणपः ेयः स मे दशत शाितकं
मुकुदः ॥ ६७९५॥
ENMSS@6796@1उडकाेकनदकाेमलकाेशकातः काताकचहणकटकतकाेः
।
ENMSS@6796@2मजाितरपुवगवलासनीनां संमानदानभयभाेगकरः करते ॥
६७९६॥
ENMSS@6797@1उडे भुजदडे तव काेदडे परफुरित ।
ENMSS@6797@2अरमडलरवमडल- राकुचमडलािन वेपते ॥ ६७९७॥
ENMSS@6798@1उामवलदंशमालकरणयथाितरेकादव छायाः संित यात
पडपदवीं मूलेषु भूमीहाम् ।
ENMSS@6798@2कं चैतद् दनुजाधराजयुवतीवगावगाहाेसरत्-
ाेभाेनवहंगमडलकृतालकातप् अं सरः ॥ ६७९८॥
ENMSS@6799@1उामदणमरचालताभः शाखाभराकुलतरं तवारणाय ।
ENMSS@6799@2मा मेित काेकलकुलं वदतीव वृः ैणं वयाेगवधुरं कृपया
वलाे ॥ ६७९९॥
ENMSS@6800@1उामदतचपवताधच- याेािनपीतितमरसराेपराेधः ।
ENMSS@6800@2ेयांस वाे दशत ताडवतय शाेर् अाेधरावलघनविनरहासः
॥ ६८००॥
ENMSS@6801@1उामदानपवृदबृंहतैर् िनतातमुु गतरंगहेषतैः ।
ENMSS@6801@2चलनयदननेमिनःवनैर् अभून् िनासमवाकुलं जगत् ॥
६८०१॥
ENMSS@6802@1उामदरदचलकणपूर- गडथलाेलदलतबकाकृतीिन ।
ENMSS@6802@2मीलभांस मृगनाभसमानभांस ददरेषु वलसततमां
तमांस ॥ ६८०२॥
ENMSS@6803@1उामुमणुितयितकरडदकाेपल- वालाजालजटालजा
गलतटिनकूजकाेययः ।
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ENMSS@6803@2भाैमाेवमानसूरकरणूरकाशा शाेर् अायुःकम समापयत
धगमूमयेऽि शूया दशः ॥ ६८०३॥
ENMSS@6804@1उाममभ गभीमदशनाे येनायघािन पः साेऽयं
वकचेतैयजित कं पाननः काननम् ।
ENMSS@6804@2तत् ीित कृितः समं न समरं ातमनाेलानये ेयािनययमय
मानिनधनाे यत् काननाेपमः ॥ ६८०४॥
ENMSS@6805@1उामरदावलूनबसनीसाैरयसंभावत- याेमानः
कलहंसकपतगपालमांसलाः ।
ENMSS@6805@2दरूाेानतर गल घनकलाज घालगवपृशः कपूरवशीकरैरव
दशाे लपत पपािनलाः ॥ ६८०५॥
ENMSS@6806@1उाममवेगवतृतजटावणालपतत्- वग गाजलदडकावलयतं
िनमाय तत् परम् ।
ENMSS@6806@2संायजुदडपपटलेन हंसायतस्
ैलाेययनाटकानयनटः वामी जगत् ायताम् ॥ ६८०६॥
ENMSS@6807@1उामाबुदगहताधतमसवतद मडले काले
यामकजादुसभटयाकणकाेलाहले ।
ENMSS@6807@2कणयासदणवाबुवडवावेयदतःपुराद् अायातास तदबुजा
कृतकं मये भयं याेषताम् ॥ ६८०७॥
ENMSS@6808@1उामाबुदवध मानशखनीकेकाितरेकाकुले संायं सललं थलेवप
सदा िनतषवषागमे ।
ENMSS@6808@2भीीभटे परपरभयादालाेयमानं मुर् दनं मीनकुलं न
पालयस चेत् कासार का सारता ॥ ६८०८॥
ENMSS@6809@1उामाक मरचमूछतशां येनावगानामयं
वेलालबनजागकमनसामार कणवरः ।
ENMSS@6809@2ेशाे खलचेतसः वशताे गडूषगभ मुनेर् लनः कु
महाणवय स पुनः काेलकाेलाहलः ॥ ६८०९॥
ENMSS@6810@1उामाकाशदयनमणमणभभतात् ए समताद्
वायुयाधूयमानवलनकणगणाकणधूल् इकणे ।
ENMSS@6810@2कातारेऽन् नृपाते पथ पथक भवे ाप पाथाेदसेना- सूये
कूपषं तदपुर नगर त ग गावाहः ॥ ६८१०॥
ENMSS@6811@1उामाेकलकां वपाडरचं ारधजृां णाद् अायासं
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सनाेमैरवरतैरातवतीमानः ।
ENMSS@6811@2अाेानलताममां समदनां नारमवायां वं पयन् काेपवपाटलुित
मुखं देयाः करयायहम् ॥ ६८११॥
ENMSS@6812@1उय िनःसरतीं सखीमयं कपटकाेपकुटलूः ।
ENMSS@6812@2एवमवतंसमापद् अाहतदपाे यथा पतित ॥ ६८१२॥
ENMSS@6813@1उं वत रागादाै कंचदाधचततम् ।
ENMSS@6813@2तातमातिनपं यतरमतीरतम् ॥ ६८१३॥
ENMSS@6814@1उपताेऽप कनकुितमुलाेऽप ेहावताेऽप सशाेऽप
सवितताेऽप ।
ENMSS@6814@2काताकरातरकुचछवमडताेऽप वाभावकं मलनतां न जहाित
दपः ॥ ६८१४॥
ENMSS@6815@1उारसाै मुिनवजयते ययाेदरे जीयतः पाथाेधेरवशमबु
कथमयुणमयाणवम् ।
ENMSS@6815@2कं चााठरानलादव नवतकालवातमान् िनयातः स
पुनयमाय
पयसामतगताे वाडवः ॥ ६८१५॥
ENMSS@6816@1उेशाेऽयं कनकसकताकाेमलैकातकाता- ललावासीकृतततलः
कामभनमदायाः ।
ENMSS@6816@2कंचैतन् सरतसचवातव ते वात वाता येषामे सरित
कलताकठकाेपाे मनाेभूः ॥ ६८१६॥
ENMSS@6817@1उेशाेऽयं सरसकदलेणशाेभाितशायी कुाेकषा
कुरतरमणीवमाे नमदायाः ।
ENMSS@6817@2कं चैतन् सरतसदतव ते वात वाता येषामे सरित
कलताकाडकाेपाे मनाेभूः ॥ ६८१७॥
ENMSS@6818@1उता अलमुतम् अाैयं दुरतानाम् ।
ENMSS@6818@2ाराणामेव सामय मलनाशाय वाससाम् ॥ ६८१८॥
ENMSS@6819@1उतैरव परपरस गाद् ईरतायुभयतः कुचकुैः ।
ENMSS@6819@2याेषतामितमदेन जुघूणुर् वमाितशयपुंष वपूंष ॥ ६८१९॥
ENMSS@6820@1उतैिनभृतमेकमनेकैश् छेदवन् मृगशामवरामैः ।
ENMSS@6820@2ूयते  मणतं कलकाी- नूपुरविनभरतमेव ॥ ६८२०॥
ENMSS@6821@1उरेदानाानं नाानमवसादयेत् ।
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ENMSS@6821@2अाैव ानाे बधुराैव रपुरानः ॥ ६८२१॥
ENMSS@6822@1उत कल शैलकेलरभसतािन पाथाेिनधेर् अतभूषणमाैकािन
दवजीभः समुकठया ।
ENMSS@6822@2गाढं त िनमतेन रवणा बा ढं रमभः ाेािन
िनपय तािन गगने तारापदेशं दधुः ॥ ६८२२॥
ENMSS@6823@1उत धरणीं िनशाकररवी ेुं मागताे वातं तयतं
पयाेिनधजलं पातं गरं चूणतम् ।
ENMSS@6823@2शा य वशत मृयुवदने कायय त थितर् यन् याित
गरबले सह वनैः का यवथा णाेः ॥ ६८२३॥
ENMSS@6824@1उव माधवसवधे विनवें सवथा भवता ।
ENMSS@6824@2अप बमूयं भवनं यमुनाकुाेपमं न यात् ॥ ६८२४॥
ENMSS@6825@1उतूकामानलतापता वहाय दाेषाधकजां त चताम् ।
ENMSS@6825@2वनादरागावयवभेदं नरेित मवा विनता रमते ॥ ६८२५॥
ENMSS@6825A@1उतूपांसपटलानुमतबध- धावखराचयचुबतभूमभागाः ।
ENMSS@6825A@2िनमयमानजलधविनघाेरघाेषम् एते रथं गगनसी वहत
वाहाः ॥
ENMSS@6826@1उतूा धूमधारा वरहजनमनाेमाथनाे मथाेः कतूरपमाला
ितमरतितरहाे दपुरीमुखानाम् ।
ENMSS@6826@2िनवाणा गारलेखा दवसतभुजः संचररक- ेणीयं
भाित भावकरललतनभःकदरेदवरय ॥ ६८२६॥
ENMSS@6827@1उयू धूलधवला रसातलाद् वाया लगती गगने यवतत ।
ENMSS@6827@2फूकारययेव भुवाेतृा भुजा िनदाघतापाकुलया तपायये ॥
६८२७॥
ENMSS@6828@1उयूेत तनूलतेित नलनीपेण नाे वीयते फाेटः यादित ना
गकं
मलयजाेदासा सयते ।
ENMSS@6828@2यादयाितभरात् पराभव इित ायाे न वा पवा- राेपाे वस
तत्
कथं कृशतनाेराधः समाधीयताम् ॥ ६८२८॥
ENMSS@6829@1उयूेत नतूः पिनपाताेवैः पवनैः ।
ENMSS@6829@2इित िनिनमेषमया वरहवयया वलाेकते वदनम् ॥ ६८२९॥
ENMSS@6830@1उतृेवप शेषु दतूाे वदित नायथा ।
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ENMSS@6830@2ते वै यथाेवाराे न वयाः पृथवीभुजा ॥ ६८३०॥
ENMSS@6831@1उतृेवप शेषु बधुवगवधेवप ।
ENMSS@6831@2पषायप जपताे वया दतूा न भूभुजा ॥ ६८३१॥
ENMSS@6832@1उयमानेदकुरैर् उयधकारवारिनधेः ।
ENMSS@6832@2ाप ाप वल- छायाजबालधाेरणी धरणी ॥ ६८३२॥
ENMSS@6833@1उेयः सदरंू घनरजिनतमःपूरतेषु मेषु ाेवं पय
पादतयधृतभुवः ेणयः फेरवाणाम् ।
ENMSS@6833@2उकालाेकैः फुरिनजवदनगुहाेसपभवीतेयश् याेतसां
वसाः थतशववपुमडलेयः पबत ॥ ६८३३॥
ENMSS@6834@1उधनं ढं गाढं संहाेऽप सहते यद ।
ENMSS@6834@2कथं करटनतह नृपचािन बित ॥ ६८३४॥
ENMSS@6835@1उतृगामनी पुष- भाषणी कामचकृतवेशा ।
ENMSS@6835@2या नाितमांसयुा सराया सवतपला ॥ ६८३५॥
ENMSS@6836@1उायमानाे नलनीपलाशैः समीरणतदृयापदय ।
ENMSS@6836@2कराेित दाहय िनवारणं नु संधुणं वा रपावकय ॥ ६८३६॥
ENMSS@6837@1उासताखलखलय व खलय ाजातवृतिनजाधमकमवृेः
।
ENMSS@6837@2दैवादवावभवय गुणषाेऽय नीचय गाेचरगतैः सखमायते
कैः ॥ ६८३७॥
ENMSS@6838@1उासतेऽधतमसज एित नाशं सूने यायुभयताेऽितमरदमुधाः
।
ENMSS@6838@2संहा िनहय धरं ब भतं यद् दपा कुरे मधुकराः करणं
वमत ॥ ६८३८॥
ENMSS@6839@1उदरंु तनवदनं लाेचनमलगवमाेचनं सशः ।
ENMSS@6839@2ा वगतवचारं धातारं िनदित थवरः ॥ ६८३९॥
ENMSS@6840@1उं कमदं मनाेभवनृपडारवदयं सूते तत् कथमेकतः
कल लसाेमावलनालतः ।
ENMSS@6840@2चमदं मं तदप न थातं मुखेदाेः पुराे
लावयाबुिनमयाैवनगजयावैम कुयम् ॥ ६८४०॥
ENMSS@6841@1उयाैवनमनाेहरपशाेभा- संभावताभनवभाेगमनाेभवानाम् ।
ENMSS@6841@2एणीशां वदपुदेशववजतानां मातभवत नह नाम समीहताथाः
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॥ ६८४१॥
ENMSS@6842@1उसावकवकारपरवािन सतरकृतमनाेभववेदनािन ।
ENMSS@6842@2तव वद गपररसखामृतािन ादभुवत पुनरागतजीवतािन
॥ ६८४२॥
ENMSS@6843@1उतनकुलयमुरः कंचत् कपाेलथलं लपयेव
मधूककातरधरः संमुधलीमयः ।
ENMSS@6843@2यासीदित याैवने मृगशः कं चायदावभवल् लावयामृतप
कलेपलडहछायं वपुवतते ॥ ६८४३॥
ENMSS@6844@1उतबकावतंससभगाः े खितताः
पुपाेणपरागपांशललसपकाड वषः ।
ENMSS@6844@2गीरमपमाेदपकवानाेछलतयः
युीवतमथाेसव इव डयमू भूहः ॥ ६८४४॥
ENMSS@6845@1उा कलकठकठकुहरात् कणामृतयदनी ा यप
मादवैकवसितः सा काकलंकृितः ।
ENMSS@6845@2अयतव तथाप ते िणयनुय जीवापणः
पेषाेचतपतरसः पाकातः पमः ॥ ६८४५॥
ENMSS@6847@1उेदं ितप पबदरभावं समेय मात् पुंनागाकृितमाय
पूगपदवीमा बवयम् ।
ENMSS@6847@2लवा तालफलाेपमां च ललतामासा भूयाेऽधुना
चकानकुजृणमभावयाः तनाै बतः ॥ ६८४७॥
ENMSS@6848@1उातभेककुलकणजले तडागे काेऽयत नाम यद नायगितबकाेटः
।
ENMSS@6848@2उफुपसरभीण सरांस हवा न थातमहित भवािनह राजहंस
॥ ६८४८॥
ENMSS@6849@1उछता धुरमकापुषानुपां गतयमाजिनधनेन पतः पथा
वा ।
ENMSS@6849@2अाछ वा वजननीजनलाेचनेयाे नेयाे मया रपुवधूनयनािन
बापः
॥ ६८४९॥
ENMSS@6850@1उालावलभवरमह भुवनाेषके हयवाहे र गचाै वं
जलिनधपयस ाहनाकुले वा ।
ENMSS@6850@2संामे वारराैे ववधशरहतानेकयाेधधाने नाे नारसाैयमये
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भवशतजिनतानतदःुखवीणे ॥ ६८५०॥
ENMSS@6851@1उछशी तणभाकरकातचाैरः पशेन शीतकरलालतया दाेषे
।
ENMSS@6851@2ाताेऽधसनलनीयया सलः पाडवमाप रभसादव मथातः
॥ ६८५१॥
ENMSS@6852@1उतं शमालाे वषादं याित वलः ।
ENMSS@6852@2जीवनं ित संाताे नात मृयुसमं भयम् ॥ ६८५२॥
ENMSS@6853@1उतमेकहतचरणं तीयकररेचतं सवनतं वंशमृद
गवामधुरं वचकरणावतं ब वधम् ।
ENMSS@6853@2मकमेतद सभगैवदधगितचेतैः सललतैर् नृयस
वमाकुलपदं ववरसभावतं शशमुख ॥ ६८५३॥
ENMSS@6854@1उतय परं हतं तधय ववरैषणः ।
ENMSS@6854@2पतनं जायतेऽवयम् कृ ेण पुनितः ॥ ६८५४॥
ENMSS@6855@1उतय ह कामय ितवादाे न शयते ।
ENMSS@6855@2अप िनमुस गय कामरय कं पुनः ॥ ६८५५॥
ENMSS@6856@1उतासनृपाे य तैव धनरणम् ।
ENMSS@6856@2कटकाकुलशायायां लं गृाित नाे फलम् ॥ ६८५६॥
ENMSS@6857@1उतेत यथाश न सयेत जातचत् ।
ENMSS@6857@2सायानां सस यन् िनयया िनयते कृते ॥ ६८५७॥
ENMSS@6858@1उतेवप शेषु दतूाे वदित नायथा ।
ENMSS@6858@2सदैवावयभावेन यथाथय ह वाचकः ॥ ६८५८॥
ENMSS@6859@1उतेवप शेषु यथाें शासनं वदेत् ।
ENMSS@6859@2रागापरागाै जानीयाद् ववचेतैः ॥ ६८५९॥
ENMSS@6860@1उकरकरवालः शकितमरवंसने महािनपुणः ।
ENMSS@6860@2ककहरवः पायाद् अपायतः कलिनशाताेथः ॥ ६८६०॥
ENMSS@6861@1उाराधनाथुितितपटवः सासदरूशाेणाः
ीमेतडतडितभटबटवः परागाितरागाः ।
ENMSS@6861@2दरूादानकछवरवकरणेणकमीरताता
गुापुानुरागगुणतमहसः पात कृणा भासः ॥ ६८६१॥
ENMSS@6862@1उायवायितशयतमदाेासचायती व
ाेदपबाणचुरचररकपे ।
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ENMSS@6862@2मदीमाते सित सतनु मुखे ाेसमाते हीनं
शाेभाभराेहमप रजनाै नैित राे हासम् ॥ ६८६२॥
ENMSS@6863@1उसाैरभगभिनभरमलाला कुरीमृताे माकदानवलाे यः
ितदशं सानदमुकूजतः ।
ENMSS@6863@2तानेवा फलाशया पररटुठाककाकावल- वाचालानुपलय
काेकलयुवा
जातः स वाचंयमः ॥ ६८६३॥
ENMSS@6864@1उधबधां परमसखरसां काेकलालापजपां
पुपसाैकुमाया कुसमशरवधूं पताे िनजयतीम् ।
ENMSS@6864@2साैयं सवेयाणामभमतमभतः कुवतीं मानसेां
ससाैभायाभते कृतसकृतवशाः कामनीं मयमुयाः ॥ ६८६४॥
ENMSS@6865@1उःुसहवतानवतया बावधाने मनय् उागमणेऽवशय
रभसाे परायतः ।
ENMSS@6865@2अयाेऽपाहतकाेशपृलठनात् संदशता गतेर् जताेहत तनाेित
दगुितशमं रयानुलाेयाे वधः ॥ ६८६५॥
ENMSS@6866@1उहष ददुरारवपुष ीणपाथायुष ाेतष
च मुष सखे हंसष ावृष ।
ENMSS@6866@2मा मुाेकुचासततपतापाकुलां बालकां काले
कालकरालनीलजलदयालभाववष ॥ ६८६६॥
ENMSS@6867@1उाला कुरीदश दश दशनैरेभराशागजानां राेहूला
सगाैरैरगपितफणैर पातालकुाै ।
ENMSS@6867@2अाकाशदेशे वकसतकुसमा राशभतारकाणां नाथ वकितव
फलित फलमदं बबमदाेः सधाम् ॥ ६८६७॥
ENMSS@6868@1उमकातभः कसलयैताां वषं बताे भृ गालवतैः
कलैरवशदयाहारललाभृतः ।
ENMSS@6868@2घूणताे मलयािनलाहितचलैः शाखासमूहैमुर् ातं ाय मधुस
गमधुना मा इवामी माः ॥ ६८६८॥
ENMSS@6869@1उलाेचनताशतडकाश- यासंगनी सरधुनीपयसा सगभा
।
ENMSS@6869@2ाजकलािनधबलाकवशाेभमाना पायाटाघनघटा वृषभवजय
॥ ६८६९॥
ENMSS@6870@1उवेकतपनफुे दयाबुज ।
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ENMSS@6870@2वशते भगवररवद इवेदरा ॥ ६८७०॥
ENMSS@6871@1उत नाम सबिन महामहांस चाेऽयलं भुवनमडलमडनाय
।
ENMSS@6871@2सूयाते न तददेुित न चातमेित येनाेदतेन दनमतमतेन रािः
॥ ६८७१॥
ENMSS@6872@1उत शतमादया उत शतमदवः ।
ENMSS@6872@2न वना वदषुां वाैनययायतरं तमः ॥ ६८७२॥
ENMSS@6873@1उादं धवभिनुराण थूलायुैमडलवं दधत ।
ENMSS@6873@2अाफायते कामुकाण  कामं हयाराेहैः कुराणां शरांस
॥ ६८७३॥
ENMSS@6874@1उयं वरतस् तमाेऽपगमयित करैः समाकृय ।
ENMSS@6874@2महततदस थाने म पुमांवं परे बाः ॥ ६८७४॥
ENMSS@6875@1उेव जगसृवरघनवाताैघमवंसयः
पादयासमशेषभूधरशरः पीठतटेषु यधाः ।
ENMSS@6875@2धृयेदमुप यं यतनुथाः पापाेकरे जीवेद् वासरमेव
वा वमव यतीवनं जीवनम् ॥ ६८७५॥
ENMSS@6876@1उहािनलवशाेथवचवीच- वनमकरादिनतातभीितम्
।
ENMSS@6876@2अाेधमयमुपयाित ववृवेलं लाेभाकुलाे मरणदाेषममयमानः
॥ ६८७६॥
ENMSS@6877@1उहीपालमरचमाल- शलमुखेणकरावलभः ।
ENMSS@6877@2उदारभूदारघनाधकार- संभारमुछतरं चकार ॥ ६८७७॥
ENMSS@6878@1उमं कुते जतदैवं सव कारणम् ।
ENMSS@6878@2समुमथनाेभे हरलीं हराे वषम् ॥ ६८७८॥
ENMSS@6879@1उमं कुवतां पुंसां फलं भायानुसारतः ।
ENMSS@6879@2समुमथनाेभे हरलीं हराे वषम् ॥ ६८७९॥
ENMSS@6880@1उमं कुवतां पुंसां फलं माजारकमवत् ।
ENMSS@6880@2जभृित गाैनात पयः पबित िनयशः ॥ ६८८०॥
ENMSS@6881@1उमः कलहः कडूूतमपरयः ।
ENMSS@6881@2िना मैथुनमालयं सेवनात् त ववधते ॥ ६८८१॥
ENMSS@6882@1उमः साहसं धैय बलं बुधः परामः ।
ENMSS@6882@2षडेते यय ितत तय देवाेऽप श कतः ॥ ६८८२॥
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ENMSS@6883@1उमय सादेन यते ववधाः कलाः ।
ENMSS@6883@2कातरा एव जपत यद् भायं तद् भवयित ॥ ६८८३॥
ENMSS@6884@1उमायानमपरं कणायानकं तथा ।
ENMSS@6884@2समयायानमपरं हेयादशंसनम् ॥ ६८८४॥
ENMSS@6885@1उमी लभते सम् अयाेयाेऽप सिनतम् ।
ENMSS@6885@2अनूगगनयातं यायेव दने दने ॥ ६८८५॥
ENMSS@6885A@1उमी समााेित सहायवकलाेऽप चेत् ।
ENMSS@6885A@2एकचरथाेऽनूसूताेऽकाे याेम गाहते ॥
ENMSS@6886@1उमेन वना राजन् न सयत मनाेरथाः ।
ENMSS@6886@2कातरा इित जपत यद् भायं तद् भवयित ॥ ६८८६॥
ENMSS@6887@1उमेन वना राजन् न सयत मनाेरथाः ।
ENMSS@6887@2नह सय संहय वशत मुखे मृगाः ॥ ६८८७॥
ENMSS@6888@1उमेन ह सयत कायाण न मनाेरथैः ।
ENMSS@6888@2नह सय संहय वशत मुखे मृगाः ॥ ६८८८॥
ENMSS@6889@1उमे नात दारं जयताे नात पातकम् ।
ENMSS@6889@2माैनेन कलहाे नात नात जागरताे भयम् ॥ ६८८९॥
ENMSS@6890@1उमेनैव कायाण सयत न मनाेरथैः ।
ENMSS@6890@2नह सय संहय वशत वदने मृगाः ॥ ६८९०॥
ENMSS@6891@1उयाै दघकागभान् मुकुलं मेचकाेपलम् ।
ENMSS@6891@2नारलाेचनचातयश कासंकुचतं यथा ॥ ६८९१॥
ENMSS@6892@1उावयलीवलयतवपुषां वगवारा गनानाम् अाेषे यः
माेदः
फुरित च गरमा याेऽमृते माधुरणाम् ।
ENMSS@6892@2साैरयं कु कुमे यत् पयस वमलता यायहाे तसमतं
मैकेतं चेदभलषस तदा पय कृणय कायम् ॥ ६८९२॥
ENMSS@6893@1उायेव सकुलं ितबलं यायेव नीचैतराम् अायायेव
यशःयः
ितदशं यायेव सकतयः ।
ENMSS@6893@2येनैकेन मुखापाटततनूभूताकाेटया सवायमयः स एव
जयित वखधारापथः ॥ ६८९३॥
ENMSS@6894@1उानं काैमुद गीतं काता केलः सत् कथा ।
ENMSS@6894@2कृितनां सकृततः वगभाेगाे भुव थतः ॥ ६८९४॥
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ENMSS@6895@1उानं वनभूमयः कुसमतैधयः पादपैः शैला िनझरहासनाे
जलधरयामा गरः कृिमः ।
ENMSS@6895@2नः सारसमूछताेमवलया घमाभषेकापदं शीताः
शीकरसंगमासरभयाे मं सराेजािनलाः ॥ ६८९५॥
ENMSS@6896@1उानपाल कलशाबुिनषेचनानाम् एतय चपकतराेरयमेव कालः
।
ENMSS@6896@2तन् िनदाघिनहते घनवारणा वा संवधते तव वृथाेभयथाेपयाेगः
॥ ६८९६॥
ENMSS@6897@1उानमाताेतूाूतचपकरेणवः ।
ENMSS@6897@2उदयत पाथानाम् अपृशताेऽप लाेचने ॥ ६८९७॥
ENMSS@6898@1उानसहकाराणाम् अनुा न मर ।
ENMSS@6898@2देयः पथकनारणां सितलः सललालः ॥ ६८९८॥
ENMSS@6899@1उानािन न सवदा परभवासादवायासते भूमाै नाेपवशत
ये खल
रजःसंपक तकादव ।
ENMSS@6899@2तेषामयितपूजनीयवपुषां नूनं पकानामयं धक् कं परपुतेित
कमप ाचां फलं कमणाम् ॥ ६८९९॥
ENMSS@6900@1उानेषु वचहाेजनवधतीािततीं तपः काैपीनावरणं
सवमभतं भाटनं मडनम् ।
ENMSS@6900@2अासं मरणं च म गलसमं सयं समुपते तां काशीं
परय हत वबुधैरय कं थीयते ॥ ६९००॥
ENMSS@6901@1उाने सहकारकाेरकरसयाशया काेकलः थातं वाछित
चजनृपतेमं च मी यतः ।
ENMSS@6901@2कंत वा वजृतेषु च पकारधगानेषु च ंेकारेषु
च पमविनषु च ाेता न वेयतरम् ॥ ६९०१॥
ENMSS@6903@1उाेगः यमेित हत सहसा जाडं समुृते मयाप च
दशनं भवित नाे कं वायदाचहे ।
ENMSS@6903@2याेकपृहणीयतां गतमभूत् तीवनं यथतां ां येन
दनुाेित तन् मम मनाे ददैुववद् दुदनम् ॥ ६९०३॥
ENMSS@6904@1उाेगः शुवन् मम् अालयं मवद् वषम् ।
ENMSS@6904@2वषवामृतं वा सधावद् वषम गना ॥ ६९०४॥
ENMSS@6905@1उाेगः साहसं धैय बुः शः परामः ।
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ENMSS@6905@2उसाहः षधाे यय तय देवाेऽप श कते ॥ ६९०५॥
ENMSS@6906@1उाेगमेधाधृितसवसय- यागानुरागथितगाैरवाण ।
ENMSS@6906@2जतेयवं सहणुता ः ागयमयागुणवेकः ॥ ६९०६॥
ENMSS@6907@1उाेगादिनवृय ससहायय धीमतः ।
ENMSS@6907@2छायेवानुगता तय िनयं ीः सहचारणी ॥ ६९०७॥
ENMSS@6907A@1उाेगानुसार लीः कितयागानुसारणी ।
ENMSS@6907A@2अयासानुसार वा बुः कमानुसारणी ॥
ENMSS@6908@1उाेगनं पुषसंहमुपैित लीर् दैवेन देयमित कापुषा वदत
।
ENMSS@6908@2दैवं िनहय कु पाैषमाशा ये कृते यद न सयित
काेऽ दाेषः ॥ ६९०८॥
ENMSS@6909@1उाेगनः करालबं कराेित कमलालया ।
ENMSS@6909@2अनुाेगकरालबं कराेित कमलाजा ॥ ६९०९॥
ENMSS@6910@1उाेगेन कृते काये सयय न वते ।
ENMSS@6910@2दैवं तय माणं ह कतयं पाैषं सदा ॥ ६९१०॥
ENMSS@6911@1उाेगेन वना नैव काय कमप सयित ।
ENMSS@6911@2नह सय संहय वशत मुखे मृगाः ॥ ६९११॥
ENMSS@6913@1उतयया दये िनपय नृपय यवृतद् तैव ।
ENMSS@6913@2वयाेगवैरात् कुचयाेनखा कैर् अधेदलुलैगलहततेव ॥ ६९१३॥
ENMSS@6914@1उिततमप बधा- नुलमप चदनागुरसाैः ।
ENMSS@6914@2भजित तथाप शररं दाैगयं त काे हेतः ॥ ६९१४॥
ENMSS@6915@1उासयतं वेमिन सरघाः कुवत यधुछम् ।
ENMSS@6915@2दगुा कराेित नीडं कुयुवीकमुपदकाः ॥ ६९१५॥
ENMSS@6916@1उाहाराेपतातिनजपदयाेः संगतामदमुाैला- वाने यां
सधांशाेयधत कल कलां तूणमेवापूणाम् ।
ENMSS@6916@2सानामतानाममृतगनलाेपाधतः पभावान् नानाथैरपूणा
णतजनततेः पूणतामातनाेत ॥ ६९१६॥
ENMSS@6917@1उजते यथा सपान् नरादनृतवादनः ।
ENMSS@6917@2धमः सयं पराे लाेके मूलं वगय चाेयते ॥ ६९१७॥
ENMSS@6918@1उय यकरकुलापवैर् वाेजयमभषमयनायाः ।
ENMSS@6918@2अाेभमुरसचधूरमषाद् अाीयं पृथुतरनेयुममुैः
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॥ ६९१८॥
ENMSS@6919@1उृदैयपृतनापितकठपीठ-
छेदाेछलहलशाेणतशाेणधारम् ।
ENMSS@6919@2चं यादभमतािन हरेदार- ददाहदाणनभः यमुहद्
वः ॥ ६९१९॥
ENMSS@6920@1उृतनभार एष तरले नेे चले ूलते
रागाधतमाेपवदलं कुवत नाम यथाम् ।
ENMSS@6920@2साैभायारप केव लखता पुपायुधेन वयं मयथा ह
कराेित
तापमधकं राेमावल केन सा ॥ ६९२०॥
ENMSS@6921@1उृतनभारभ गुरमुराे नाेकुकं कारता संयाेगत यथा
तथेित सकला नीवी न वंसता ।
ENMSS@6921@2भूयः संगम अावयाेः  नु भवेदेवं च नाेापता संातवरतेन
भीतसरतेनैवं वयं वताः ॥ ६९२१॥
ENMSS@6922@1उेगं जनयत संचतवृषयााजराेपातकाः ातः
शीणकुटरपुतलताशबीतषाराव लाः ।
ENMSS@6922@2ामा गाेमयधूमसंतितपराणमुभर् वृैः
कुड िनवातलनिनभृतैरययमानातपाः ॥ ६९२२॥
ENMSS@6922A@1उेगय िनवारणाय दुरतछेदाय पुयाये पानाय वणामृतय
धृतये कैचदाितछदे ।
ENMSS@6922A@2उासं पुषाेमायुत हरे गाेवद नारायण ीवसा क मुकुद
कृण कमलाकातेित वायं मुः ॥
ENMSS@6923@1उेजनीयाे भूतानां नृशंसः पापकमकृत् ।
ENMSS@6923@2याणामप लाेकानाम् ईराेऽप न ितित ॥ ६९२३॥
ENMSS@6924@1उेजयित तीणेन मृदनुा परभूयते ।
ENMSS@6924@2ताद् यथाहताे दडं नयेत् पमनातः ॥ ६९२४॥
ENMSS@6925@1उेजयित तीणेन मृदनुा परभूयते ।
ENMSS@6925@2दडेन नृपितताद् युदडः शयते ॥ ६९२५॥
ENMSS@6926@1उेजयित दरं परमुाया झणकारः ।
ENMSS@6926@2गृहपितरितमलतायाः क कणरावाे यथा जारम् ॥ ६९२६॥
ENMSS@6927@1उेजयित भूतािन दडपायवान् नृपः ।
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ENMSS@6927@2भूतायुेयमानािन षतां यात संयम् ॥ ६९२७॥
ENMSS@6928@1उेजयित भूतािन यय राः कुशासनम् ।
ENMSS@6928@2संहासनवयुय तय ं कुशासनम् ॥ ६९२८॥
ENMSS@6929@1उेजयय गुलपाणभागान् मागे शलभूतहमेऽप य ।
ENMSS@6929@2न दवुहाेणपयाेधराता भदत मदां गितममुयः ॥ ६९२९॥
ENMSS@6930@1उे वयमेव लेखमुदतवेदकपा गुलस् तन्
सेकवलशेषशथलं ा लपमम् ।
ENMSS@6930@2एतत् क हता संित दशा तयैवमासीदयं बापाे हत
करय
कपतमदं हतेित सा राेदित ॥ ६९३०॥
ENMSS@6931@1उाेढं कनकवभूषणायशः सीचा वलयतपनालसूः ।
ENMSS@6931@2अाढितविनताकटाभारः साधीयाे गुरभवद् भुजतयाः ॥
६९३१॥
ENMSS@6932@1उतं पदमवाय याे लघुर् हेलयैव स पतेदित वन् ।
ENMSS@6932@2शैलशेखरगताे षकणश् चामातधुतः पतयधः ॥ ६९३२॥
ENMSS@6933@1उतं मानसं यय भायं तय समुतम् ।
ENMSS@6933@2नाेतं मानसं यय भायं तयासमुतम् ॥ ६९३३॥
ENMSS@6934@1उतं सदनमुकैहयाे माकं दध सशक रं पयः ।
ENMSS@6934@2यामनी शशकला सकाेमला लयते कथमनचते शवे ॥ ६९३४॥
ENMSS@6935@1उतः ाेसारः कालागुमलमसः ।
ENMSS@6935@2पयाेधरभरतयाः कं न चेऽभलाषणम् ॥ ६९३५॥
ENMSS@6936@1उतघनमयगतं िनगुणमप सरधनुः शाेभाम् ।
ENMSS@6936@2तेन महः साकं संवासः ायते वैः ॥ ६९३६॥
ENMSS@6937@1उतदणपा भयमुखी वहतपाथविननादा ।
ENMSS@6937@2तारा तमधगछित तछित वाछतादधकम् ॥ ६९३७॥
ENMSS@6938@1उतानां सवंशानां ैधं ताव जायते ।
ENMSS@6938@2यावत् कुठारधारेव याेषद् वशित नातरम् ॥ ६९३८॥
ENMSS@6939@1उतावनतभाववया चका सितमरा गरेरयम् ।
ENMSS@6939@2भभबवधाभरपता भाित भूितरव मदतनः ॥ ६९३९॥
ENMSS@6940@1उतेषु शशनः भा थता िनसंयपरं िनशातमः ।
ENMSS@6940@2नूनमासशी कपता वेधसैव गुणदाेषयाेगितः ॥ ६९४०॥
ENMSS@6941@1उताेऽप वशदाेऽप काेमलाेऽय् अ जाडहरणमाेऽप च ।
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ENMSS@6941@2अतलगुणाेऽप िनधनस् तूलराशरव याित लाघवम् ॥ ६९४१॥
ENMSS@6942@1उयै नमित भुं भुगृहान् ुं बहतित
वयययमातनाेित जडधीरागामवाशया ।
ENMSS@6942@2ाणान् ाणतमेव मुित रणे ाित भाेगेछया सव तद्
वपरतमेव कुते तृणाधक् सेवकः ॥ ६९४२॥
ENMSS@6943@1उमय सकचहमायं चुबित यतमे हठवृया ।
ENMSS@6943@2ं  मु मम मेित च मदं जपतं जयित मानधनायाः ॥
६९४३॥
ENMSS@6944@1उमतैकूलतम् अाननमयाः पदािन रचययाः ।
ENMSS@6944@2कटकतेन थयित मयनुरागं कपाेलेन ॥ ६९४४॥
ENMSS@6945@1उय दरंू मुरानमयः काताः थीभूतिनतबजाडाः ।
ENMSS@6945@2दाेलावलासेन जतमवात् कषमापुः पुषायतेषु ॥ ६९४५॥
ENMSS@6946@1उयाेय तैव दराणां मनाेरथाः ।
ENMSS@6946@2पतत दये यथा वधवाीतना इव ॥ ६९४६॥
ENMSS@6947@1उवपयाेधरातरपयाेधाराभरानद सः चालकलापकान्
कलगराे मुधान् नवा मान् ।
ENMSS@6947@2वयाधाय शखडनः शव शव ावृट् समािं गता तेषु वं
त शरछराचलता जातास धाैतासवत् ॥ ६९४७॥
ENMSS@6948@1उयित नाभिनान् मुावलपाश राेमराजनलम् ।
ENMSS@6948@2रशबरः तनभूधर- िनपतनापबधाय ॥ ६९४८॥
ENMSS@6949@1उकदलदलातरलयमान- गुदाधमधुपे नवमेघकाले ।
ENMSS@6949@2वेऽप यः वसित वहाय कातां तै वषाणरहताय नमाे
वृषाय ॥ ६९४९॥
ENMSS@6950@1उकाेकनदरेणुपश गता गा गायत मु मधुपा गृहदघकास
।
ENMSS@6950@2एतकात च रवेनवबधुजीव- पुपछदाभमुदयाचलचुब
बबम् ॥ ६९५०॥
ENMSS@6951@1उता मयसगधता च वालहािनः सपपीलकावम् ।
ENMSS@6951@2वंशनाद् वारकृतादजीणात् तराेभवेत् त चकसनीयम् ॥
६९५१॥
ENMSS@6952@1उयकमनाेरमं रमयाः संरेजे सरस वपुः काशमेव ।
ENMSS@6952@2युानां वमलतया ितरयायै नाामप ह भवयलं जलाैघः
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॥ ६९५२॥
ENMSS@6953@1उेण मया चततमभूावतारा हरेर् अायाता दश कितताेऽस
न कथं त वमेकादशः ।
ENMSS@6953@2वारमगाेचरं कवगरां जानप ापते न ताैम भयेन
भारतकवेः कताशं वयित ॥ ६९५३॥
ENMSS@6954@1उीताे भवभूितना ितदनं बाणे गते यः पुरा यीणः कमलायुधेन
सचरं येनागमत् केशटः ।
ENMSS@6954@2यः ीवापितराजपादरजसां संपक पूतरं दा ायगुणय
कयचदसाै मागः समुीलित ॥ ६९५४॥
ENMSS@6955@1उचलवनािन वनापगानाम् अायानसैकततर गपरंपराण ।
ENMSS@6955@2िनावशसललािन मनाे हरत राेधांस हंसपदमुतकदमािन
॥ ६९५५॥
ENMSS@6956@1उकर इवामरापगाया वेगेन ितमुखमेय बाणनाः ।
ENMSS@6956@2गाडवी कनकशलािनभं भुजायाम् अाजे वषमवलाेचनय
वः
॥ ६९५६॥
ENMSS@6957@1उ कटकफलितयाेगबुा वैरं वृथैव कुषे पनसेन
साधम् ।
ENMSS@6957@2सताे हसत न भजत भजत चेत् वां ाता भवत सहसा
न
पुनभजत ॥ ६९५७॥
ENMSS@6958@1उ धूत तणेदिुनवासयाेये थाने पशाचपितना विनवेशताेऽस
।
ENMSS@6958@2कं कैरवाण वकसत तमः याित चाेपलाे वित वाधपैित
वृम् ॥ ६९५८॥
ENMSS@6959@1उेमसंराद् अारभते यद गनाः ।
ENMSS@6959@2त यूहमाधातं ाप खल कातरः ॥ ६९५९॥
ENMSS@6960@1उमासा हरः र ावयसीमां मुदमुहेते ।
ENMSS@6960@2पूव परपधतया सूनं नूनं तीयाे वरहाधदनूम् ॥ ६९६०॥
ENMSS@6961@1उानां च या गाथाः शशूनां य भाषतम् ।
ENMSS@6961@2याे य भाषते तय नात यितमः ॥ ६९६१॥
ENMSS@6962@1उानां भुज गानां मपानां च दतनाम् ।
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ENMSS@6962@2ीणां राजकुलानां च वसत गतायुषः ॥ ६९६२॥
ENMSS@6963@1उानां भुज गानां  गणां शपाणनाम् ।
ENMSS@6963@2वासाे नैव कतयः ीषु राजकुलेषु च ॥ ६९६३॥
ENMSS@6964@1उदतया कयाचत् कदाचदपथवृमप पुषम् ।
ENMSS@6964@2सः सदपुदेशः सृणरव करणं िनवयित ॥ ६९६४॥
ENMSS@6965@1उादगदगराे मदवलाा यजकृतयः कृतमरतः
।
ENMSS@6965@2एेयसीधुरसपानवघूणमानाः के नाम न ितपदं पुषाः खलत
॥ ६९६५॥
ENMSS@6966@1उादमेके पुयत यायये षतां वशम् ।
ENMSS@6966@2दायमेके च गछत परेषामथहेतना ॥ ६९६६॥
ENMSS@6967@1उीलवलतर गवलया ाेु गपीनतन-
ेनाेतचवाकमथुना वाबुजाेासनी ।
ENMSS@6967@2काताकारधरा नदयमभतः ूराशया नेयते संसाराणवमनं
यद तताे दरेूण संययताम् ॥ ६९६७॥
ENMSS@6968@1उीलपुलकं वलाेलदलकं वकपाेलथलं
ायकुडलमाकुलाकुललससीकारमुकरम् ।
ENMSS@6968@2कंचकुददुत वलसाेलं गलीवकं याद् भूयाेऽप
कदा मदाकुलशाेबबाधरावादनम् ॥ ६९६८॥
ENMSS@6969@1उीलपुलका कुरेण िनवडाेषे िनमेषेण च
डाकूतवलाेकतेऽधरसधापाने मुधा नमभः ।
ENMSS@6969@2अानदाभगमेन मथकलायुेऽप यभूत् यूहाे न तयाेबभूव
सरतारः यंभावुकः ॥ ६९६९॥
ENMSS@6970@1उीलयुरसा गुणालिनचता िनदूषणा भूषणा साेासाेषस
लाेलया समनसा
सूा मनाेहारणी ।
ENMSS@6970@2शयामेय मृदुं मदयकवतेवााेजनीनायका कयायुतपूवपुयतपसः
कठं समाल गित ॥ ६९७०॥
ENMSS@6971@1उीलगुडपाकततलतया रा मीरजयन्
दानातःुतशक राचलमथः वेनामृताधाः रः ।
ENMSS@6971@2नयामरसाेदधेयद सधामुथापयेत् सा भवज् जायाः कृितमायेत
परमां मकणयाेः पारणाम् ॥ ६९७१॥
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ENMSS@6972@1उीलाैवनास यसख वषमाः ेणयाे नागराणां तात्
काेऽप
वयाभृित न सहसा संमुखं वीणीयः ।
ENMSS@6972@2यावाक मेकः पितरितशयतया सेवतयः कतया परा
वचस न दयं देयमधानाम् ॥ ६९७२॥
ENMSS@6973@1उीलसबदगुधकुसमावाे वसताेदये काताः काेमलपवाः
कित
कित डावने सत न ।
ENMSS@6973@2साैभायैकिनधे रसाल तदप ीमरशालनस् वाेऽय च
कुचन् मधुकरेणी न वायित ॥ ६९७३॥
ENMSS@6974@1उीलदनेदकुातवसरैदूरं समुसारतं भं पीनकुचथलय
च चा हतभाभहतम् ।
ENMSS@6974@2एतयाः कलवंककठकदलकपं मलकाैतकाद् अााभमुखं
षेव
सहसा केशेषु लं तमः ॥ ६९७४॥
ENMSS@6975@1उीलत कयत वा न कुसमायुणुतेमे तवेतावित
बधुरयितसखीयादयकातेित च ।
ENMSS@6975@2कित दवतां िलाेकवदतामेवं कवीनामृणं कं कृवेयमपाकराेत
जनुषां काेटाप नालकनी ॥ ६९७५॥
ENMSS@6976@1उीलत नखैलनीह वहित ाैमालेनावृणु डाकाननमावशत
वलयाणैः समुासय ।
ENMSS@6976@2इथं वुलदणािनलकुकठषु संकेितक- याहाराः सभग
वदयवरहे तयाः सखीनां मथः ॥ ६९७६॥
ENMSS@6977@1उीलत िनशािनशाचरवधूाेाटनामाकाः सायं सालससप
कजवनाेाेधवैतालकाः ।
ENMSS@6977@2फुप कजकाेशगभकुहराेतूभृ गावल- झ
कारणवाेपदेशगुरवतीुतेरंशवः ॥ ६९७७॥
ENMSS@6978@1उीलत मृणालकाेमलचाे राजीवसंवितका- संवततवृयः
कितपये पीयूषभानाेः कराः ।
ENMSS@6978@2अयुैधवलभवस गरषु धाेऽयमुता वेनेव तमाेमयाे
िनधरपामाय फेनायते ॥ ६९७८॥
ENMSS@6979@1उीलयनातकातलहरिनपीतयाेः केवलाद् अामाेदादवधारणीयवपुषाेः
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कातासखेन णम् ।
ENMSS@6979@2यकणाेपलयाेः थतेन भवता कंचत् समुुतं ाततित
कु तत् कथय मे कातं याया मुखम् ॥ ६९७९॥
ENMSS@6980@1उीलणरमजालजटलछायं रणक कणं बाणतव देव
वैरकदनडाकठाेरः करः ।
ENMSS@6980@2या संयित जीवतािन रपवाे ये वगमागे गतास् तानाुमवाववेश
रभसाडुतेमडलम् ॥ ६९८०॥
ENMSS@6981@1उीलधुगधलधमधुपयाधूतचूता कुर-
डकाेकलकाकलकलरवैणकणवराः ।
ENMSS@6981@2नीयते पथकैः कथं कथमप यानावधानण-
ााणसमासमागमरसाेासैरमी वासराः ॥ ६९८१॥
ENMSS@6982@1उीलुकुलकरालकुदकाेश- ाेतनमकरदगधबधाे ।
ENMSS@6982@2तामीषचलवलाेचनां नता गीम् अालन् गन् पवन मम पृशा
गम
गम् ॥ ६९८२॥
ENMSS@6983@1उीलयत कुसमािन मनाेरमाण के नाम ना तरवः समयाेचतािन
।
ENMSS@6983@2कयेशं कथय दाेहदमत तय यािनमतमशाेकमहीहय
॥ ६९८३॥
ENMSS@6984@1उीललनीलाेपलदलदलनामाेदमेदवपूर-
ाेडडजालगदुदतमफालवाचालवीच ◌ः ।
ENMSS@6984@2एतेनाखािन शाखािनवहनवहरपणपूणमाल-
यालढाेपातशातयथपथकशां दरागतडागः ॥ ६९८४॥
ENMSS@6985@1उीलतं तूलकयेव चं सूयाशभभमवारवदम् ।
ENMSS@6985@2बभूव तयातरशाेभ वपुवभं नवयाैवनेन ॥ ६९८५॥
ENMSS@6986@1उीया सखीन पयस न चायुा ददायुरं नाे वेसीशम
नेशममां शूयामवथां गता ।
ENMSS@6986@2तपायकर कपरमदं जीवेन लं मना मुती कमु
कतमछस कु ेमायदेशागते ॥ ६९८६॥
ENMSS@6987@1उुकुलताधरपुटे भूितकणासमीलताधा ।
ENMSS@6987@2धूमाेऽप नेह वरम मराेऽयं सतमनुसरित ॥ ६९८७॥
ENMSS@6988@1उुकुकतयेयमुदारकातः शीव शबररपाेरपनीतकाेशा ।
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ENMSS@6988@2रावकुठनपटरचतापधाना संयाबुवाहकलतेव शशा करेखा
॥ ६९८८॥
ENMSS@6989@1उुमहारमेशखरात् ामतमयाे धरः काेऽ वां
शरभीकशाेरपरषाैरेय धत मः ।
ENMSS@6989@2ताद् दगुम गल घनकलादलुालतान् ज वासाय स
एव
कणकनकयाेाे गरणां पितः ॥ ६९८९॥
ENMSS@6990@1उुमानकलहा रमवं दयतावताः ।
ENMSS@6990@2इतीव मधुरालापाः काेकला जगदजुनान् ॥ ६९९०॥
ENMSS@6991@1उुाभदवसमधुना सवतताभरेव वछायाभिनचुलतमव
ेयते वमेतत् ।
ENMSS@6991@2पयतेषु वलित जलधाै रसानाै च मये चा गीयं रमयित
तमःताेमलला धरी ॥ ६९९१॥
ENMSS@6992@1उुय वजनानुपेय तृणवत् ाणानप ेयसस् तीवा दुतरमणवं
च वणजः ााः पटराशया ।
ENMSS@6992@2ासैते विनवितताः ितभयैः वथाे भवातःपरं वं वा केवलम
गम गमुरग यालप गधवैः ॥ ६९९२॥
ENMSS@6993@1उुकृतववयभरैतहाघैगुणैर् दगुाधे दयाबुधाै
तव भवेन् नः सूग गा यद ।
ENMSS@6993@2वमत गनीघनरसयदयमदविनर् ग गासागरसंगमः
पुनरवापूवः समुीलित ॥ ६९९३॥
ENMSS@6994@1उूलतालानवलाभनाभश् छखल खलराेमराजः ।
ENMSS@6994@2मय सेयं मदनपय वापवाेकुचात वात ॥ ६९९४॥
ENMSS@6995@1उूय सतकेशांत मूले मुले च तपेत् ।
ENMSS@6995@2ततः केशाः जायते कृणाः काैतककारणः ।
ENMSS@6995@3युा पूवाेया युान् मेष गीपयः सधीः ॥ ६९९५॥
ENMSS@6996@1उूयालानभूमीहमिततरसाेखडताड् ऊवतानाय्- अाकषेष
पादैमदजलकलषः नमालः ।
ENMSS@6996@2शडादडाभघातैनभस वदलयन् पुकरावतकादन् धावयाधूतमूधा
हरमभरभसाद् देवपुः करः ॥ ६९९६॥
ENMSS@6997@1उृं कुचसी पमकरं ा हठाल गनात् काेपाे मात
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पुनलखायमुमित ेरे रघूणां वरे ।
ENMSS@6997@2काेपेणाणताेऽुपातदलतः ेणा च वतारताे दाे मैथलकयया
दशत नः ेमं कटाा कुरः ॥ ६९९७॥
ENMSS@6998@1उृपा ल लतालकाताः कठेषु ला जघनं पृशतः ।
ENMSS@6998@2कुचथलवाहितमादधाना गता वधूनां यतां जलाैघाः ॥ ६९९८॥
ENMSS@6999@1उेषं याे मम न सहते जाितवैर िनशायाम् इदाेरदवरदलशा
तय साैदयदपः ।
ENMSS@6999@2नीतः शातं सभमनया वकायेित हषाल् ला मये ललततनु
ते पादयाेः पलीः ॥ ६९९९॥
ENMSS@7000@1उपकराेयपकृताे ुमाेऽययथाधमः ।
ENMSS@7000@2मयमः सायमवछेद् अपरः वाथतपरः ॥ ७०००॥
ENMSS@7001@1उपकताधकाराढः वापराधं न मयते ।
ENMSS@7001@2उपकारं वजीकृय सवमेव वलपित ॥ ७००१॥
ENMSS@7002@1उपकत यं वंु कत ेहमनुमम् ।
ENMSS@7002@2सनानां वभावाेऽयं केनेदःु शशरकृतः ॥ ७००२॥
ENMSS@7003@1उपकत यथा वपः समथाे न तथा महान् ।
ENMSS@7003@2ायः कूपतृषां हत सततं न त वारधः ॥ ७००३॥
ENMSS@7004@1उपकतः कृतयायुभयाेरयती भदा ।
ENMSS@7004@2साे ह वरयाः कृतं पात् त पमः ॥ ७००४॥
ENMSS@7005@1उपकतः थरं यं यतकालसंभवः ।
ENMSS@7005@2कमत तालवृतय मदमातसंहः ॥ ७००५॥
ENMSS@7006@1उपकतमनुपकतः याण कत कृतायनुतम् ।
ENMSS@7006@2विनपिततांाेत कुलावतानामुचतमेतत् ॥ ७००६॥
ENMSS@7007@1उपकतमकाशं तं यूनेवयाचतं दातम् ।
ENMSS@7007@2अभसंधातं च गुणैः शतेषु केचद् वजानत ॥ ७००७॥
ENMSS@7008@1उपकारणा संधन मेणापकारणा ।
ENMSS@7008@2उपकारापकाराै ह लयं लणमेतयाेः ॥ ७००८॥
ENMSS@7009@1उपकारं सगे याेऽपकारं च शुषु ।
ENMSS@7009@2नृमेघाे वषित ातयेछत सदाेितम् ॥ ७००९॥
ENMSS@7010@1उपकारं रतत कृतववशंवदाः ।
ENMSS@7010@2पदवीमुपकत् णां यात िनेतना अप ॥ ७०१०॥
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ENMSS@7011@1िनवाणमनु िनवाित तपनं तपनाेपलः ।
ENMSS@7011@2इदुमदमुणः कं च शयतमनु शयित ॥ ७०११॥
ENMSS@7012@1उपकारः पराे धमः पराेऽथः कमनैपुणम् ।
ENMSS@7012@2पाे दानं परः कामः पराे माेाे वतृणता ॥ ७०१२॥
ENMSS@7013@1उपकारकमायतेभृशं सवः कमफलय भूरणः ।
ENMSS@7013@2अनपाय िनबहणं षां न ितितासममत साधनम् ॥ ७०१३॥
ENMSS@7014@1उपकारगृहीतेन शुणा शुमुरेत् ।
ENMSS@7014@2पादलं करथेन कटकेनेव कटकम् ॥ ७०१४॥
ENMSS@7015@1उपकारपरः वरः युपकारं कराेित मयथः ।
ENMSS@7015@2नीचतदप न कुते उपकावशाद् भवित शुः सः ॥ ७०१५॥
ENMSS@7016@1उपकारपरः वभावत सततं सवजनय सनः ।
ENMSS@7016@2असतामिनशं तथायहाे गुाेगकर तदुितः ॥ ७०१६॥
ENMSS@7017@1उपकारधानः याद् अपकारपरेऽयराै ।
ENMSS@7017@2संपपवेकमना हेतावीयेत् फले न त ॥ ७०१७॥
ENMSS@7018@1उपकारफलं मम् अपकाराेऽरलणम् ।
ENMSS@7018@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ७०१८॥
ENMSS@7019@1उपकारमेव तनुते वपतः सणुाे िनतराम् ।
ENMSS@7019@2मूछा गताे मृताे वा िनदशनं पारदाेऽ रसः ॥ ७०१९॥
ENMSS@7020@1उपकारशतेनाप गृते केन दजुनः ।
ENMSS@7020@2साधुः संमानमाेण भवयेवावयी ॥ ७०२०॥
ENMSS@7021@1उपकारशतेनाप दानैाप सवतरैः ।
ENMSS@7021@2लालनात् ीितपूवा न ााे भगनीसतः ॥ ७०२१॥
ENMSS@7022@1उपकारापकाराे यय जित वृितम् ।
ENMSS@7022@2पाषाणदययाय जीवतीयभधा मुधा ॥ ७०२२॥
ENMSS@7023@1उपकारा लाेकानां िनमाृगपणाम् ।
ENMSS@7023@2भयााेभा मूखाणां मैी याद् दशनात् सताम् ॥ ७०२३॥
ENMSS@7024@1उपकारातेऽयाश मं ेयस ितित ।
ENMSS@7024@2मवान् साधययथान् दःुसायानयनादरात् ॥ ७०२४॥
ENMSS@7025@1उपकाराय न जातः सपद सजातः  जातवैरेऽप ।
ENMSS@7025@2ासयित ताेऽप ाेहणममृतािन राेहणीरमणः ॥ ७०२५॥
ENMSS@7026@1उपकाराय या पुंसां न परय न चानः ।
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ENMSS@7026@2पसंचयसंभारैः कं तया भारवया ॥ ७०२६॥
ENMSS@7027@1उपकारणमप पूयं हत महातं खलाेऽपाेऽवसरे ।
ENMSS@7027@2धृुाे मये- वीरं हतवान् गुं शातम् ॥ ७०२७॥
ENMSS@7028@1उपकारण वीणे शनैः केदारवारण ।
ENMSS@7028@2सानुाेशतया शालरभूत् पाडरवा मुखः ॥ ७०२८॥
ENMSS@7029@1उपकारण वधे शमताै यः समाचरित पापम् ।
ENMSS@7029@2तं जनमसयसंधं भगवित वसधे कथं वहस ॥ ७०२९॥
ENMSS@7030@1उपकारण वीतमसरे वा सदयवं यद त काेऽितरेकः ।
ENMSS@7030@2अहते सहसापरालधे सघृणं यय मनः सतां स धुयः ॥
७०३०॥
ENMSS@7031@1उपकारषु यः साधुः साधुवे तय काे गुणः ।
ENMSS@7031@2अपकारषु यः साधुः स साधुः सयते ॥ ७०३१॥
ENMSS@7032@1उपकारे कृतवम् अपकारे कृतता ।
ENMSS@7032@2वषयय गुणावेताै कतः यातां वपययाै ॥ ७०३२॥
ENMSS@7033@1उपकारेण दयूते न सहतेऽनुकपताम् ।
ENMSS@7033@2अापवप दरुाराया िनयदःुखा मनवनः ॥ ७०३३॥
ENMSS@7034@1उपकारेण नीचानाम् अपकाराे ह जायते ।
ENMSS@7034@2पयःपानं भुजंगानां केवलं वषवधनम् ॥ ७०३४॥
ENMSS@7035@1उपकारेण वीरत ितकारेण युयते ।
ENMSS@7035@2अकृताेऽितकृताे हत सववतां मनः ॥ ७०३५॥
ENMSS@7036@1उपकायाेपकारवं दरेू चेत् सा ह मता ।
ENMSS@7036@2पुपवताै कमासाै पय कैरवपयाेः ॥ ७०३६॥
ENMSS@7037@1उपकृतं ब त कमुयते सजनता थता भवता परम् ।
ENMSS@7037@2वदधदशमेव सदा सखे सखतमाव ततः शरदां शतम् ॥
७०३७॥
ENMSS@7038@1उपकृतमनेन सतराम् इयसतामत न चदपेा ।
ENMSS@7038@2हाेतः वहतमात उहताेऽदहयेव ॥ ७०३८॥
ENMSS@7039@1उपकृतवतायनाये नासतयं कृितयाेऽीित ।
ENMSS@7039@2पयसाप समूलाे भवित ह मधुराे न पचुमदः ॥ ७०३९॥
ENMSS@7040@1उपकृतवता ीरायां हरेः शशलेखया मनसजरपाेः
पीयूषेणायशेषदवाैकसाम् ।
ENMSS@7040@2कथमतरथा तेन थेयं यशाेभरमथरं यद न मथनायासं
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धीरः सहेत पयाेिनधः ॥ ७०४०॥
ENMSS@7041@1उपकृितरेव खलानां दाेषय गरयसाे भवित हेतः ।
ENMSS@7041@2अनुकूलाचरणेन ह कुयत याधयाेऽयथम् ॥ ७०४१॥
ENMSS@7042@1उपकृितसाहसकतया ितमप गणयत नाे गुणनः ।
ENMSS@7042@2जनयत ह काशं दपशखाः वा गदाहेन ॥ ७०४२॥
ENMSS@7043@1उपकृय भवत दरूतः परतः युपकारश कया ।
ENMSS@7043@2इयमेव ह सवशालनां महतां काप कठाेरचता ॥ ७०४३॥
ENMSS@7044@1उपमं वाछतमाश कुयाद् दतूाेपयानात् यमाणसंधः ।
ENMSS@7044@2स चेद् वसंधः स त त चैकः कृताे भवयासमु य
॥ ७०४४॥
ENMSS@7045@1उपगूढवेलमलघूमभुजैः सरतामचुभदधीशमप ।
ENMSS@7045@2रजनीकरः कमव चमदाे यदरुागणां गणमन गलघुम् ॥
७०४५॥
ENMSS@7046@1उपगूहित दवदहने िभुवनधयामरयानीम् ।
ENMSS@7046@2मूता इवाधकाराः ितदशमपयात कासरावलयः ॥ ७०४६॥
ENMSS@7047@1उपचरतायितमां पयवधूः ीणसंपदः पुंसः ।
ENMSS@7047@2पातयित शं जतः पृहया परधानमाेऽप ॥ ७०४७॥
ENMSS@7048@1उपचरता हरणशः सनगाेीषु मता वाचः ।
ENMSS@7048@2चरतं मनमदवनं न वधेः कुटलादप ासः ॥ ७०४८॥
ENMSS@7049@1उपचारः कतयाे यावदनुपसाैदाः पुषाः ।
ENMSS@7049@2उपसाैदानाम् उपचारः कैतवं भवित ॥ ७०४९॥
ENMSS@7050@1उपचारवधाेऽप िनधनः कं करयित ।
ENMSS@7050@2िनर कुश इवाढाे मरदमूधिन ॥ ७०५०॥
ENMSS@7051@1उपचारानुनयाते कतवयाेपेताः सखीवचसा ।
ENMSS@7051@2अधुना िनुरमप यद स वदित कलकैतवाद् याम ॥ ७०५१॥
ENMSS@7052@1उपचतावयवा शचभः कणैर् अलकदबकयाेगमुपेयुषी ।
ENMSS@7052@2सशकातरलयत मर ितलकजालकजालकमाैकैः ॥ ७०५२॥
ENMSS@7053@1उपचतेषु परेवसमथतां जित कालवशाद् बलवानप ।
ENMSS@7053@2तपस मदगभतरभीषुमान् नह महाहमहािनकराेऽभवत् ॥
७०५३॥
ENMSS@7054@1उपछाप दातयं बलने शातमछता ।
ENMSS@7054@2समूलमेव गाधाररयछन् गतः यम् ॥ ७०५४॥
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ENMSS@7055@1उपजयानुपजपेद् बुयेतैव च तकृतम् ।
ENMSS@7055@2युे च दैवे युयेत जयेसरपेतभीः ॥ ७०५५॥
ENMSS@7056@1उपजापः कृततेन तानाकाेपवतवय ।
ENMSS@7056@2अाश दपयतापाेऽप साीनेधािनवािनलः ॥ ७०५६॥
ENMSS@7057@1उपजापराराेधाेऽवकदतीपाैषम् ।
ENMSS@7057@2दगुय ल घनाेपायावारः कथता इमे ॥ ७०५७॥
ENMSS@7058@1उपजापसहान् वल घयन् स वधाता नृपतीन् महाेतः ।
ENMSS@7058@2सहते न जनाेऽयधःयां कमु लाेकाधकधाम राजकम् ॥
७०५८॥
ENMSS@7059@1उपजापतवामेहसी परायम् ।
ENMSS@7059@2माैले वाछित मेदयाः पयुः पाताे न संशयः ॥ ७०५९॥
ENMSS@7060@1उपजीवित  सततं दधतः परमुधतां वणगवाेडपतेः ।
ENMSS@7060@2घनवीथवीथमवतीणवताे िनधरसामुपचयाय कलाः ॥ ७०६०॥
ENMSS@7061@1उपजीया हता कया वाथे पाकया हता ।
ENMSS@7061@2शूभाहताे यागः कृपणय हतं धनं ॥ ७०६१॥
ENMSS@7062@1उपतायमानमलघूणमभः सतैः सतेतरसराेजशः ।
ENMSS@7062@2वतां न नेतमधरं मते नवनागवदलरागरसः ॥ ७०६२॥
ENMSS@7063@1उपदशित लाेकवृं वतरित वं वनाेदयित चम् ।
ENMSS@7063@2उयित महवं वा ा सराजसेवेव ॥ ७०६३॥
ENMSS@7064@1उपदेशं वदःु शं सततमुपदेशनः ।
ENMSS@7064@2यामायते न युास यः कानमवाषु ॥ ७०६४॥
ENMSS@7065@1उपदेशदात् णां नराणां हतमछताम् ।
ENMSS@7065@2परहलाेके च यसनं नाेपपते ॥ ७०६५॥
ENMSS@7066@1उपदेशाे न दातयाे याशे ताशे नरे ।
ENMSS@7066@2पय वानरमूखेण सगृही िनगृहीकृता ॥ ७०६६॥
ENMSS@7067@1उपदेशाे ह मूखाणां ाेधायैव शमाय न ।
ENMSS@7067@2पयःपानं भुज गानां वषायैवामृताय न ॥ ७०६७॥
ENMSS@7068@1उपदेशाे ह मूखाणां काेपाय न शातये ।
ENMSS@7068@2पयःपानं भुज गानां केवलं वषवधनं ॥ ७०६८॥
ENMSS@7069@1उपानुमता च भता भाेा महेरः ।
ENMSS@7069@2परमाेित चायुाे देहेऽन् पुषः परः ॥ ७०६९॥
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ENMSS@7070@1उपधाशाेधताः सयग् ईहमानाः फलाेदयम् ।
ENMSS@7070@2तेऽय सव परेरन् सानुरागाः कृताकृतम् ॥ ७०७०॥
ENMSS@7071@1उपेय धीयते याद् उपधेित ततः ृता ।
ENMSS@7071@2उपाय उपधा ेया तयामायान् परयेत् ॥ ७०७१॥
ENMSS@7072@1॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@7072@2उपधयशताेऽय कं कनकयेव परं परणम् ॥ ७०७२॥
ENMSS@7073@1उपधवसितपडान् गृते नाे वांस् तनुवचनमनाेभः सवथा ये
मुनीाः ।
ENMSS@7073@2तसमितसमेता वतमाेहपा ददत मम वमुं ते
हताेधयाेधाः ॥ ७०७३॥
ENMSS@7074@1उपनतभये याे याे मागाे हताथकराे भवेत् स स िनपुणया बुा
सेयाे
महान् कृपणाेऽप वा ।
ENMSS@7074@2करकरिनभाै याघाता काै महावशारदाै वलयरचताै ीवद्
बा
कृताै न करटना ॥ ७०७४॥
ENMSS@7075@1उपनतमितपुयचयैः संपूण रतं च येन ।
ENMSS@7075@2संपद वपद ाणं भवित िनधानं च मं च ॥ ७०७५॥
ENMSS@7076@1उपनदपुलने महापलाशः पवनसमुछलदेकपपाणः ।
ENMSS@7076@2दवदहनवनजीवतानां सललमवैष ददाित पादपानाम् ॥ ७०७६॥
ENMSS@7077@1उपनयित कपाेले लाेलकणवाल- णमुकुलिनवेशादाेलनयापृतानाम्
।
ENMSS@7077@2परमलतहरान् संित ावडनां नवनखपदितानातपः वेदबदनू्
॥ ७०७७॥
ENMSS@7078@1उपनयनववाहावुसवैकधानाै कलवभवत एषां कालभेदानभाः
।
ENMSS@7078@2वजहित न कदाचद् वेदपाठैकयाेये वयस च यवनानीवाचनायासमेते
॥ ७०७८॥
ENMSS@7079@1उपनयित मसं पं चेदं लखाम कम वा वमित वनयंशाे
यूयं वित णयितः ।
ENMSS@7079@2सदित मृषा नाथेयूनं नृपेित तटथता कथमित ततः
संदेयाे मया यदनुदनः ॥ ७०७९॥
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ENMSS@7080@1उपिनषदः परपीता गीताप न हत मितपथं नीता ।
ENMSS@7080@2तदप न हा वधुवदना मानससदनाद् बहयाित ॥ ७०८०॥
ENMSS@7081@1उपिनहतहलषासागलारमारात् परचकतपुरीसारतायणभाडम्
।
ENMSS@7081@2पवनरयितरीवारधाराः तीछन् वशित वलत गः
पामरागारमुा ॥ ७०८१॥
ENMSS@7082@1उपनीतनीितनाैकः संसारवकारवारवयास ।
ENMSS@7082@2सपुषकणधारस् तारयित जनान् बनेकः ॥ ७०८२॥
ENMSS@7083@1उपनीय कलमकुडवं कथयित सभयकसके हलकः ।
ENMSS@7083@2शाेणं साेमाधिनभं वधूतने याधमुपजातम् ॥ ७०८३॥
ENMSS@7084@1उपनीय यमसमय- वदं च मे दधमानमपनीय ।
ENMSS@7084@2नमाेपम एव णदे दतूीव चलतास ॥ ७०८४॥
ENMSS@7085@1उपनीय यतबे भुजंगमुैरलब वबुधैः ीः ।
ENMSS@7085@2एकः स मदरगरः सख गरमाणं समुहत ॥ ७०८५॥
ENMSS@7086@1उपनेतमुितमतेव दवं कुचयाेयुगेन तरसा कलताम् ।
ENMSS@7086@2रभसाेथतामुपगतः सहसा पररय कन वधूमधत् ॥ ७०८६॥
ENMSS@7087@1उपपभराना नाेपदेशैः कदथताः ।
ENMSS@7087@2वसंवेदनसंवेसाराः सदयाेयः ॥ ७०८७॥
ENMSS@7088@1उपपं ननु शवं सवे षुयय मे ।
ENMSS@7088@2दैवीनां मानुषीणां च ितहता वमापदाम् ॥ ७०८८॥
ENMSS@7089@1उपपरसरं गाेदावयाः परयजतावगाः सरणमपराे मागतावद्
भवरहेयताम् ।
ENMSS@7089@2इह ह वहताे राशाेकः कयाप हताशया
चरणनलनयासाेदवाु रकुकः ॥ ७०८९॥
ENMSS@7090@1उपदानं सावं वा भेदं काले च वमम् ।
ENMSS@7090@2याेगं च रसाम् े तावुभाै च नयानयाै ॥ ७०९०॥
ENMSS@7091@1उपाकारां हणु नयने तक य मनाग् अनाकाशे काेऽयं गलतहरणः
शीतकरणः ।
ENMSS@7091@2सधाबासैपवनचकाेरैरनुसृतां करञ् याेामछां
नवलवलपाकणयनीम् ॥ ७०९१॥
ENMSS@7092@1उपवाेऽसाै कमु राजपुी याेावाेऽसावुत वपातः ।
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ENMSS@7092@2अलं तया सैव ह जीवतं मे धङ् मामहं वा चरताथ एकः ॥
७०९२॥
ENMSS@7093@1उपुतं पातमदाे मदाेतैस् वमेव वंभर वमीशषे ।
ENMSS@7093@2ऋते रवेः ालयतं मेत कः पातमकाडमलमसं नभः
॥ ७०९३॥
ENMSS@7094@1उपबहमबुजशाे िनजं भुजं वरचय वमप गडमडले ।
ENMSS@7094@2िनजसथ सथिन िनधाय सादरं वपित तनापतकराबुजाे
युवा ॥ ७०९४॥
ENMSS@7095@1उपभुं यथा वासः जाे वा मृदता यथा ।
ENMSS@7095@2एवं रायात् परः समथाेऽप िनरथकः ॥ ७०९५॥
ENMSS@7096@1उपभुखदरवीटक- जिनताधररागभभयात् ।
ENMSS@7096@2पतर मृतेऽप न वेया राेदित हा तात तातेित ॥ ७०९६॥
ENMSS@7097@1उपभुाशेषवृषं धावतं मृगशरेशभाेगाय ।
ENMSS@7097@2कः खेचरकेसरणं पयत भावतमतकितमम् ॥ ७०९७॥
ENMSS@7098@1उपभाेंु न जानाित कदाप कृपणाे जनः ।
ENMSS@7098@2अाकठजलमाेऽप कुुराे लेढ जया ॥ ७०९८॥
ENMSS@7099@1उपभाेगकातराणां पुषाणामथसंचयपराणाम् ।
ENMSS@7099@2कयामणरव सदने ितयथः परयाथे ॥ ७०९९॥
ENMSS@7100@1उपभाेगाते तय नाश एव न वते ।
ENMSS@7100@2ानं बधनं कम काेऽयथा कतमहित ॥ ७१००॥
ENMSS@7101@1उपभाेगाय च धनं जीवतं येन रतम् ।
ENMSS@7101@2न रता त भूयेन कं तय धनजीवतैः ॥ ७१०१॥
ENMSS@7102@1उपभाेगेन पुयानां ानानां तथांहसाम् ।
ENMSS@7102@2कतयमित िनयानाम् अकामकरणात् तथा ॥ ७१०२॥
ENMSS@7103@1उपभाेगैरप यं नाानमवसादयेत् ।
ENMSS@7103@2चडालवेऽप मानुयं सवथा तात दलुभम् ॥ ७१०३॥
ENMSS@7104@1उपमा कालदासय भारवेरथगाैरवम् ।
ENMSS@7104@2दडनः पदलालयं माघे सत याे गुणाः ॥ ७१०४॥
ENMSS@7105@1उपमानमभूद् वलासनां करणं यत् तव कातमया ।
ENMSS@7105@2तददं गतमीशीम् दशां न वदये कठनाः खल यः ॥
७१०५॥
ENMSS@7106@1उपययाै तनुतां मधुखडता हमकराेदयपाडमुखछवः ।
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ENMSS@7106@2सशमसमागमिनवृितं विनतयािनतया रजनीवधूः ॥ ७१०६॥
ENMSS@7107@1उपर कबरबधथेरथ थताुल िनजभुजलते ितयया
वतय ववृया ।
ENMSS@7107@2ववृतवलसामापातनाधकपाेलया कुवलयदलसंदधयः
हता शः ॥ ७१०७॥
ENMSS@7108@1उपर करवालधारा- काराः ूरा भुजमपुवात् ।
ENMSS@7108@2अतः साााा- दागुरवाे जयत केऽप जनाः ॥ ७१०८॥
ENMSS@7109@1उपरगतं ह सवण वा करताे ददास रतं मे ।
ENMSS@7109@2धयः सराेजयुगलं वा तनयुगमथापृशत् कृणः ॥ ७१०९॥
ENMSS@7110@1उपर घनं घनपटलं ितयगरयाेऽप निततमयूराः ।
ENMSS@7110@2ितरप कदलधवला ं पथकः  पातयत ॥ ७११०॥
ENMSS@7111@1उपर घनं घनरटतं दरेू दयता कमेतदापिततम् ।
ENMSS@7111@2हमवित दयाैषधयः शीषे सपः समावः ॥ ७१११॥
ENMSS@7112@1उपरजतजािन याजमानां कुशलतया पररलाेलपाेऽयः ।
ENMSS@7112@2थतपृथुपयाेधरां गृहाण वयमित मुधवधूमुदास दाेयाम्
॥ ७११२॥
ENMSS@7113@1उपर तमालतराेः सख परणतशरददमुडलः काेऽप ।
ENMSS@7113@2त च मुरलखरल कुलमयादामधाे नयित ॥ ७११३॥
ENMSS@7114@1उपरतलिनपािततेकाेऽयं शरस तनुवपुल मयदेशे ।
ENMSS@7114@2असशजनसंयाेगभीराेर् दयमव फुटतं महागृहय ॥ ७११४॥
ENMSS@7115@1उपर परवते मम बालेयं गृहण हंसमालेव ।
ENMSS@7115@2सरस इव नलननाला वमाशयं ाय वसस पुनः ॥ ७११५॥
ENMSS@7116@1उपर पीनपयाेधरपाितता पटकुटव मनाेभवभूपतेः ।
ENMSS@7116@2वजयनपुरारजगीषया तव वराजित भामिन कुक ॥
७११६॥
ENMSS@7117@1उपर महरः ूरः ूरातलेऽचलभूमयाे वहित पवनः पांशूकषी
कृशः सरसाे रसः ।
ENMSS@7117@2अहह न जहयेते ाणांतदैव कमवगा यद न भवतः पछं
वशत महीहः ॥ ७११७॥
ENMSS@7118@1उपर वधृतशाराैढधवसाराद् इह पयस नदनां गाहतं
नैव शाः ।
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ENMSS@7118@2तटिनकटिनढाः थताै यय चडाः सरलतकरदडाः कुनाेऽः
पबत ॥ ७११८॥
ENMSS@7119@1उपरा यदा नार रमते कामुकं नरम् ।
ENMSS@7119@2वपरतं रतं ेयं सवकामजनयम् ॥ ७११९॥
ENMSS@7120@1उपरथा भरतिनमूला तारयेत् कथम् ।
ENMSS@7120@2नह भारमा ा वारां सााप नीलका ॥ ७१२०॥
ENMSS@7121@1उपधत ासान् मुनयाे नात न पबत ।
ENMSS@7121@2तूयते सजनैः कं कठे कुवत कनकपाशममे ॥ ७१२१॥
ENMSS@7122@1उपयशमतः सारताे यय सानुषु ।
ENMSS@7122@2छायातपसंासाद् अवाचीनािन बित ॥ ७१२२॥
ENMSS@7123@1उपयाै शतायातथा भूय सितः ।
ENMSS@7123@2गजानां त परमाणम् एतदेव विनदशेत् ॥ ७१२३॥
ENMSS@7124@1उपयुपर लाेकय सवाे गतं समीहते ।
ENMSS@7124@2यतते च यथाश न च तद् वतते तथा ॥ ७१२४॥
ENMSS@7125@1उपलय वणसंकर- मपगतगुणयाेगमुझतथैयम् ।
ENMSS@7125@2पथकाः समुजते कुदेशमव वीय शधनुः ॥ ७१२५॥
ENMSS@7126@1उपलिनकषं सवण पुषाे यवहारिनकष उः ।
ENMSS@7126@2धूिनकषाे गाेवृषभः ीणां त न वते िनकषः ॥ ७१२६॥
ENMSS@7127@1उपलशकलमेतद् भेदकं गाेमयानां वटभपतानां बहषां
तूपमेतत् ।
ENMSS@7127@2शरणमप समः शयमाणाभराभर् वनमतपटलातं यते
जीणकुड म् ॥ ७१२७॥
ENMSS@7128@1उपवनतनृयायापने लधवणाे वरचतजलकेलः पनीकामनीभः
।
ENMSS@7128@2यसदसमेषाेराययाै याेगयाेग- थितवदलनदाे दणाे
गधवाहः ॥ ७१२८॥
ENMSS@7129@1उपवननवमालकासूनैः जमप या परखते सृजती ।
ENMSS@7129@2परजनविनताेचतािन कमाय् अपरचतािन कथं वधायस वम्
॥ ७१२९॥
ENMSS@7130@1उपवनपवनानुपातदैर् अलभरलाभ यदनाजनय ।
ENMSS@7130@2परमलवषयतदुतानाम् अनुगमने खल संपदाेऽतःथाः ॥
७१३०॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 609 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7131@1उपवनमव वारमयमं वमलतया ितबंबतं दधाना ।
ENMSS@7131@2शशकरिनकरेण पूरतेव चदपुनेयपयाः सखाय वापी ॥ ७१३१॥
ENMSS@7132@1उपवनसललानां बालपैर् मरपरभृतानां कठनादैः ।
ENMSS@7132@2समदगितवलासैः कामनीनां कथयित पटवृं मधुमासः ॥ ७१३२॥
ENMSS@7133@1उपवशित नृपिनयुः केनचदयेन वा जनेनाेः ।
ENMSS@7133@2िनजवेशजाितसमुचतम् अासनमालाे सेवते समितः ॥ ७१३३॥
ENMSS@7134@1उपवः सभामये याे न व फुटं वचः ।
ENMSS@7134@2ताद् दरेूण स यायाे न याे वा कतयेद् ऋतम् ॥ ७१३४॥
ENMSS@7135@1उपवीणयत परमसरसाे नृपमानसंह तव दानयशः ।
ENMSS@7135@2सरशाखमाैलकुसमपृहया नमनाय तय यतमानतमाः ॥ ७१३५॥
ENMSS@7136@1उपशमफलाद् वाबीजात् फलं धनमछतां भवित वफलः
ाराे यद कमतुम् ।
ENMSS@7136@2िनयतवषयाः सवे भावा न यात ह वयां जनयतमलं
शालेबीजं
न जात यवाु रम् ॥ ७१३६॥
ENMSS@7137@1उपशमतमेघनादं वलतदशाननं रमतरामम् ।
ENMSS@7137@2रामायणमव सभगं दपदनं हरत वाे दुरतम् ॥ ७१३७॥
ENMSS@7138@1उपशाेभैव सहायाः सवीरय साहसे वसित ।
ENMSS@7138@2दलयित कुलािन करणां कल हरणपरहः संहः ॥ ७१३८॥
ENMSS@7139@1उपसंयमात तनु सानुमतः शखरेषु तणमशीतचः ।
ENMSS@7139@2करजालमतसमयेऽप सताम् उचतं खलूतरमेव पदम् ॥
७१३९॥
ENMSS@7140@1उपसगाः यायाेगे पाणनेरित संमतम् ।
ENMSS@7140@2िनयाेऽप तवाराितः साेपसगः सदा कथम् ॥ ७१४०॥
ENMSS@7141@1उपसगाः वतते ेऽयािन याेगनः ।
ENMSS@7141@2ये तांते संवयाम समासेन िनबाेध मे ॥ ७१४१॥
ENMSS@7142@1उपसगेऽयचे च दुभे च भयावहे ।
ENMSS@7142@2असाधुजनसंपके यः पलायेत् स जीवित ॥ ७१४२॥
ENMSS@7143@1उपसगैजतैरेभपसगाततः पुनः ।
ENMSS@7143@2याेगनः संवतते सावराजसतामसाः ॥ ७१४३॥
ENMSS@7144@1उपथतः ाकृतपुयपाकात् पुरःथताे दणपाणना वम् ।
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ENMSS@7144@2शरः पृशेद् दणचेताे वा याे मडलाे मडललाभदाेऽसाै ॥
७१४४॥
ENMSS@7145@1उपथतय कामय ितवादाे न वते ।
ENMSS@7145@2अप िनमुदेहय कामरय कं पुनः ॥ ७१४५॥
ENMSS@7146@1उपथतायां वपद घाेरायां वीयरणे ।
ENMSS@7146@2धीमः पुषैयुं वं या पलायनम् ॥ ७१४६॥
ENMSS@7147@1उपथते ाणहरे कृताते कमाश काय सधया यात् ।
ENMSS@7147@2वाायचैः सखदं यमं मुरारपादाबुजमेव चयम् ॥ ७१४७॥
ENMSS@7148@1उपथते वव एव पुंसां समतभावः परमीयतेऽतः ।
ENMSS@7148@2अवाित वायाै नह तूलराशेर् गरे कत् ितभाित भेदः ॥
७१४८॥
ENMSS@7149@1उपथते ववाहे च दाने ये तथा वभाे ।
ENMSS@7149@2समाचरित याे वं स मृवा जायते कृमः ॥ ७१४९॥
ENMSS@7150@1उपहरणं वभवानां संहरणं सकलदुरतजालय ।
ENMSS@7150@2उरणं संसाराच् चरणं वः ेयसेऽत वपतेः ॥ ७१५०॥
ENMSS@7151@1उपहासादकं दूया नायकायाततः परम् ।
ENMSS@7151@2अथ संभाेगारे परपरवलाेकनम् ॥ ७१५१॥
ENMSS@7152@1उपहतं शशरापगमया मुकुलजालमशाेभत कंशके ।
ENMSS@7152@2णयनीव नखतमडनं मदया मदयापतलया ॥ ७१५२॥
ENMSS@7153@1उपंशडताेऽमायः वयं राजायते यतः ।
ENMSS@7153@2अवा यते तेन सदा परचयाद् वम् ॥ ७१५३॥
ENMSS@7153@1उपाकृताया नवयाैवनेन याया गलसानबापपूरम् ।
ENMSS@7153@2बाययः कं पदवी वरेजे राेमावल खनलाेचनायाः ॥
७१५३॥
ENMSS@7154@1उपाददे तय सहरमस् व ा नवं िनमतमातपम् ।
ENMSS@7154@2स तकूुलाद् अवदरूमाैलर् बभाै पत इवाेमाे ॥ ७१५४॥
ENMSS@7155@1उपादाता याव भवित भवागुणवताम् असकपातावत् िभुवनमहाहा
अप गुणाः ।
ENMSS@7155@2अप ादैयारेदयवसतेः काैतभमणः स कं नासीदधाै ुितरप
कमय चदभूत् ॥ ७१५५॥
ENMSS@7156@1उपाधभः सततसंगताेऽप नह वभावं वजहाित भावः ।
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ENMSS@7156@2अाज याे मित दुधसधाै तथाप काकः कल कृण एव ॥
७१५६॥
ENMSS@7157@1उपायायं पतरं मातरं च येऽभत मनसा कमणा वा ।
ENMSS@7157@2तेषां पापं ूणहयावशं ताायः पापकृदत लाेके ॥
७१५७॥
ENMSS@7158@1उपायाय वै ितभूभुनायका ।
ENMSS@7158@2सूितका दिूतकाैव से काये तृणाेपमाः ॥ ७१५८॥
ENMSS@7159@1उपायायान् दशाचाय अाचायाणां शतं पता ।
ENMSS@7159@2सहं त पत् न् माता गाैरवेणाितरयते ॥ ७१५९॥
ENMSS@7160@1उपावं तत् पाथाः पुनरप सराे मागितलकं यदासा वछं
वलसथ वनीतमभराः ।
ENMSS@7160@2इतत ाराधेजरठमकरणपयसाे िनवृः कयाणी न
पुनरवतारः कथमप ॥ ७१६०॥
ENMSS@7161@1उपानहाै च याे दात् पाभूते जाेमे ।
ENMSS@7161@2साेऽप लाेकानवााेित दैवतैरभपूजतान् ॥ ७१६१॥
ENMSS@7162@1उपानीतं दरूात् परमलमुपााय मता समायासीदन्
मधुरमधुलाेभाधुकरः ।
ENMSS@7162@2पराे दरेू लाभः कुपतफणनदनतराेः पुनजीवन् यायाद् यद
तदह
लाभाेऽयमतलः ॥ ७१६२॥
ENMSS@7163@1उपाताेीलटपजटलां काैतकवती कदाचद् गतास यसख
न
शातटभुवम् ।
ENMSS@7163@2यदयां मुावहतसतभाेगमतया वयाेढः केक लखित
नखरेण
तनतटम् ॥ ७१६३॥
ENMSS@7164@1उपायं चतयेत् ााे पायमप चतयेत् ।
ENMSS@7164@2पयताे बकमूखय नकुलैभताः सताः ॥ ७१६४॥
ENMSS@7165@1उपायं यं पुरकृय सेवते सेवकः भुम् ।
ENMSS@7165@2अनतरतैव याेयं तं कल मयते ॥ ७१६५॥
ENMSS@7166@1उपायकुशलं वैं भृयसंदषूणे रतम् ।
ENMSS@7166@2शूरमैयकामं च याे न हत स वयते ॥ ७१६६॥
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ENMSS@7167@1उपाय याेगतवः ितभानवान् ।
ENMSS@7167@2वधमिनरताे िनयं परीषु पराुखः ।
ENMSS@7167@3वाेहवांकथः यादकुठतवाक् सदा ॥ ७१६७॥
ENMSS@7168@1उपायनीकृतं यत् त ससबधबधुषु ।
ENMSS@7168@2ववाहादषु चाचारदं दमेव तत् ॥ ७१६८॥
ENMSS@7169@1उपायपूव लसेत कालं वीय समुपतेत् ।
ENMSS@7169@2पाापाय भवित वमैकरसता ॥ ७१६९॥
ENMSS@7170@1उपायमाथतयाप नययथाः मातः ।
ENMSS@7170@2हत नाेपशयथाेऽप शयालमृगयुमृगान् ॥ ७१७०॥
ENMSS@7171@1उपायानां च सवेषाम् उपायः पयसंभवः ।
ENMSS@7171@2धनाथ शयते ेकतदयः संशयाकः ॥ ७१७१॥
ENMSS@7172@1उपाया युयाे मायाः कालयापनमुयते ।
ENMSS@7172@2िनरपायाे जयतूणम् एक एव परामः ॥ ७१७२॥
ENMSS@7173@1उपायेन जयाे याग् रपाेताङ् न हेितभः ।
ENMSS@7173@2उपायाेऽपकायाेऽप न शूरैः परभूयते ॥ ७१७३॥
ENMSS@7174@1उपायेन ह यछं न तछं परामैः ।
ENMSS@7174@2काक कनकसूेण कृणसपमघातयत् ॥ ७१७४॥
ENMSS@7175@1उपायेन ह यछं न तछं परामैः ।
ENMSS@7175@2गालेन हताे हती गछता पवना ॥ ७१७५॥
ENMSS@7176@1उपायैरयशाते जाने जेतं नरेराः ।
ENMSS@7176@2उपेता भवयत संकपेऽयथ दजुयाः ॥ ७१७६॥
ENMSS@7177@1उपायैरव तैः काले चतभः सयाेजतैः ।
ENMSS@7177@2मैल गाेणपालय रायं जातं सदाेतम् ॥ ७१७७॥
ENMSS@7178@1उपाजतानामथानां याग एव ह रणम् ।
ENMSS@7178@2तडागाेदरसंथानां परवाह इवासाम् ॥ ७१७८॥
ENMSS@7179@1उपालयाे नायं सकलभुवनायमहमा हरेनाभीपः भवित
ह सव िनयितः ।
ENMSS@7179@2यदैव ा पबित िनजमायुमधु पुनर् वलपत
वेदाधकममृतं मधुलहः ॥ ७१७९॥
ENMSS@7180@1उपासते यथा बाला मातरं धयादताः ।
ENMSS@7180@2ेयकामातथा गाम् उपासतीह देहनः ॥ ७१८०॥
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ENMSS@7181@1उपायमानावव शतं तताे मृदुवमाैढमृणालनालया ।
ENMSS@7181@2रराजतमालकेन संगताै भुजाै सदया वलयेन कबुनः ॥
७१८१॥
ENMSS@7182@1उपेणीयैव परय वृः ननीतेरजतेयय ।
ENMSS@7182@2मदादयुय वरागहेतः समूलघातं विनहत चाते ॥ ७१८२॥
ENMSS@7183@1उपेतः ीणबलाेऽप शुः माददाेषात् पुषैमदाधैः ।
ENMSS@7183@2सायाेऽप भूवा थमं तताेऽसाव् असायतां याधरव याित ॥
७१८३॥
ENMSS@7184@1उपेतानां मदानां धीरसवैरवया ।
ENMSS@7184@2अासतानां ाेधाधैभवयेषा वकथना ॥ ७१८४॥
ENMSS@7185@1उपेेत नं यत् ां यत् तदपुाहरेत् ।
ENMSS@7185@2न बालं न यं चाितलालयेत् ताडयेन् न च ।
ENMSS@7185@3वायासे गृकृये तावुभाै याेजयेत् मात् ॥ ७१८५॥
ENMSS@7186@1उपेेत समथः सन् धमय परपथनः ।
ENMSS@7186@2स एव सवनाशाय हेतभूताे न संशयः ॥ ७१८६॥
ENMSS@7187@1उपेयपे भूपानां मानः वाथय सये ।
ENMSS@7187@2स त ाणानुपेयाप ापे मनवनाम् ॥ ७१८७॥
ENMSS@7187A@1उपेय लाेेारं लाें दशित मडलः ।
ENMSS@7187A@2संहत शरमपेय शरेारमीते ॥
ENMSS@7188@1उपेतः काेशदडायां सामायः सह मभः ।
ENMSS@7188@2दगुथतयेत् साधु मडलं मडलाधपः ॥ ७१८८॥
ENMSS@7188A@1उपेय तां ढपररलालसश् चरादभूः मुषतचाचदनः ।
ENMSS@7188A@2धृतानः सपद तदचुबनाद् इहैव ते य वदता कृताथता
॥
ENMSS@7189@1उपैित ाराधं सहित बवातयितकरं पुराे नानाभाननुभवित
पयैष जलदः ।
ENMSS@7189@2कथंचधािन वतरित ताेयािन जगते गुणं वा दाेषं वा गणयित
न दानयसिनता ॥ ७१८९॥
ENMSS@7190@1उपैित सयं परणामरयतां नदरनाैयमपतां मही ।
ENMSS@7190@2नवैगुणैः संित संतवथरं ितराेहतं ेम घनागमयः
॥ ७१९०॥
ENMSS@7191@1उपाेढरागायबला मदेन सा मदेनसा मयुरसेन याेजता ।
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ENMSS@7191@2न याेजताानमनतापतां गताप तापाय ममा नेयते ॥
७१९१॥
ENMSS@7192@1उपाेढरागेण वलाेलतारकं तथा गृहीतं शशना िनशामुखम् ।
ENMSS@7192@2यथा समतं ितमरांशकं तया पुराेऽप रागाद् गलतं न लतम्
॥ ७१९२॥
ENMSS@7193@1उपाेदक समायाित िततडमणा सह ।
ENMSS@7193@2पलायवं पलायवं रे रे शाकवडबकाः ॥ ७१९३॥
ENMSS@7194@1उपाेयैकादशीः सवातथा कृणातदशीः ।
ENMSS@7194@2यावा हरहरं देवं ााेित परमं पदम् ॥ ७१९४॥
ENMSS@7195@1उा कितलता गुणैतव वभाे सा च दानाेदकैर् मेतमवाय
द वतता ाा नभाेमडलम् ।
ENMSS@7195@2धूपैवितपलविनतािनःासजैधूपता ऋैः काेरकतेदनुा
कुसमता ीरामच भाे ॥ ७१९५॥
ENMSS@7196@1उयते वषवबीजवषमाः ेषाः याया नरैस् तेयः ेहमया
भवत नचराद् वागभाु राः ।
ENMSS@7196@2येयाेऽमी शतशः कुकूलतभुदाहं दहतः शनैर् देहं
दशखासहशखरा राेहत शाेकमाः ॥ ७१९६॥
ENMSS@7197@1उयमानं मुः ें वयं िनवीयतामयात् ।
ENMSS@7197@2न कपते पुनः सूया उं बीजं च नयित ॥ ७१९७॥
ENMSS@7198@1एवं कामाशयं चं कामानामितसेवया ।
ENMSS@7198@2वरयते यथा राजन् नावत् कामबदुभः ॥ ७१९८॥
ENMSS@7199@1उभयमेव वदत मनीषणः समयवषतया कृतकमणाम् ।
ENMSS@7199@2बलिनषूदनमथपितं च तं मनुदं मनुदडधरावयम् ॥ ७१९९॥
ENMSS@7200@1उभयी कृितः कामे सेदित मुनेमतम् ।
ENMSS@7200@2अपवगे तृतीयेित भणतः पाणनेरप ॥ ७२००॥
ENMSS@7201@1उभयाेरप िनतत शः साधुतथापदम् ।
ENMSS@7201@2शाेः वय च िनतीणाै गजाहाै यथापदम् ॥ ७२०१॥
ENMSS@7202@1उभयाेन वभाेगेछा पराथ धनसंचयम् ।
ENMSS@7202@2कृपणाेदारयाेः पय तथाप महदतरम् ॥ ७२०२॥
ENMSS@7203@1उभयाेमेलने ीितयद यान् मेलनं तदा ।
ENMSS@7203@2एकेन न ह हतेन जायते तालवादनम् ॥ ७२०३॥
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ENMSS@7204@1उभायां गितरेकैव गभथय ऋणय च ।
ENMSS@7204@2हसती धारयेद् गभ दती ितमुित ॥ ७२०४॥
ENMSS@7205@1उभायांएव पायां यथा खे पणां गितः ।
ENMSS@7205@2तथा दैवेन युं त पाैषं फलसाधकम् ॥ ७२०५॥
ENMSS@7206@1उभायांएव पायां यथा खे पणं गितः ।
ENMSS@7206@2तथैव ानकमयां जायते परमं पदम् ॥ ७२०६॥
ENMSS@7207@1उभावेव चलाै य लयं चाप धनुधरः ।
ENMSS@7207@2तद् वेयं याचलं मेणैव ह सायते ॥ ७२०७॥
ENMSS@7208@1उभाै यद याे पृथवाहाव् अाकाशगापयसः पतेताम् ।
ENMSS@7208@2तेनाेपमीयेत तमालनीलम् अामुमुालतमय वः ॥ ७२०८॥
ENMSS@7209@1उभाै रातावुपर वपरताै कमलयाेस् तदूव रामथलमथ
दुहं कमप तत् ।
ENMSS@7209@2ततः कुाै पाद् बसकसलये कदलमथाे तदवदावदवरमधुकराः
कं पुनरदम् ॥ ७२०९॥
ENMSS@7210@1उभाै लाेकावभेय राजानमृषयः वयम् ।
ENMSS@7210@2असृजन् समहद् भूतम् अयं धमाे भवयित ॥ ७२१०॥
ENMSS@7211@1उभाै ेताै पाै चरित गगनेऽवारतगितः सदा मीनं भुे वसित
सकलः थाणुशरस ।
ENMSS@7211@2बके चाः सवाे गुणसमुदयः कंचदधकाे गुणाः थाने माया
नरवर
न त थानरहताः ॥ ७२११॥
ENMSS@7212@1उमाकाेमलहतासावतललाटकम् ।
ENMSS@7212@2हरयकुडलं वदे कुमारं पुकरजम् ॥ ७२१२॥
ENMSS@7213@1उमातनूजेन गदाधरेण युसवं सेवतशंकरेण ।
ENMSS@7213@2गाैरशपुेण रसहेताेर् वरयते कन कायबधः ॥ ७२१३॥
ENMSS@7214@1उमा ितलकताले त ताै लघुगु ृताै ।
ENMSS@7214@2चारायवडतालः याद् वतेन गीयते ॥ ७२१४॥
ENMSS@7215@1उमाममां समुय शीतदधितशेखराम् ।
ENMSS@7215@2एषा त भारती भानुं मं वीकृय नृयित ॥ ७२१५॥
ENMSS@7216@1उमापेण यूयं ते संयमतमतं मनः ।
ENMSS@7216@2शंभाेयतवमाुम् अयकातेन लाेहवत् ॥ ७२१६॥
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ENMSS@7217@1उभे एव मे वाेढम् उभयाेबीजमाहतम् ।
ENMSS@7217@2सा वा शंभाेतदया वा मूितजलमयी मम ॥ ७२१७॥
ENMSS@7218@1उमा वधूभवान् दाता याचतार इमे वयम् ।
ENMSS@7218@2वरः शंभुरलं ेष वकुलाेतूये वधः ॥ ७२१८॥
ENMSS@7219@1उमावृषााै शरजना यथा यथा जयतेन शचीपुरंदराै ।
ENMSS@7219@2तथा नृपः सा च सतेन मागधी ननदततसशेन तसमाै ॥
७२१९॥
ENMSS@7220@1उरः कृवावेयं मणफलकगाढथतकुचं भुजावालयैहीयमरविनता
याेमगृहगाः ।
ENMSS@7220@2अपारेणैव वरतपदमाभाय सहसा हतं हतालबैहरित सरलाेकं
रणमुखात् ॥ ७२२०॥
ENMSS@7221@1उरः पृं कटैव मुखतयं समादशेत् ।
ENMSS@7221@2कणाै साुलाै ाेाै तालकं च षडुलम् ॥ ७२२१॥
ENMSS@7222@1उरःथलं काेऽ वना पयाेधरं बभित संबाेधय माताशनम् ।
ENMSS@7222@2वदत कं पनसंभवं जनाः फलं च कं गाेपबधूकुचाेपमभ्
॥ ७२२२॥
ENMSS@7223@1उरगी शशवे बुभुवे वाम् अदशत् फूकृितमाननािनलेन ।
ENMSS@7223@2मदागमवातयाप शूये समये जाित संवृ एव ॥ ७२२३॥
ENMSS@7224@1उरस िनपिततानां तधकानां मुकुलतनयनानां कंचदुीलतानाम्
।
ENMSS@7224@2उपरसरतखेदवगडथलनाम् अधरमधु वधूनां भायवतः
पबत ॥ ७२२४॥
ENMSS@7225@1उरस िनहतताराे हारः कृता जघने घने कलकलवती काी
पादाै
रणणनूपुराै ।
ENMSS@7225@2यमभसरयेवं मुधे वमाहतडडमा यद कमधकासाेकपा
दशः समुदसे ॥ ७२२५॥
ENMSS@7226@1उरस फणपितः शखी ललाटे शरस वधुः सरवाहनी जटायाम्
।
ENMSS@7226@2यसख कथयाम कं रहयं पुरमथनय रहाेऽप संसदेव
॥ ७२२६॥
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ENMSS@7227@1उरस मुरभदः का गाढमालताते सरसजमकरदामाेदता
नदने का ।
ENMSS@7227@2गरसमलघुवणैरणवायाितसंयैर् गुभरप कृता का छदसां
वृरत ॥ ७२२७॥
ENMSS@7228@1उरतव पयाेधरातमदं कुताे मे मा तताे मय वधीयतां वस
पुरा यदकृतम् ।
ENMSS@7228@2इित चलचेतसः यतमय वारया णकनककणं करतलात्
समाकृयते ॥ ७२२८॥
ENMSS@7229@1उरयय यत् कबरभरिनयत् समनसः पतत वबालाः
रपरवशा दनमनसः ।
ENMSS@7229@2सरातं गायत फुरततनुगाधरमुखास् तवायं पाताे यदपुर
कृपाताे वलसित ॥ ७२२९॥
ENMSS@7230@1उगुं ुगुं युस चुकुशतुवुः पु ।
ENMSS@7230@2ललभुः पुपुषुमुस मुमुनु मुमुः ॥ ७२३०॥
ENMSS@7231@1उराेजवमनाेपा केशावलव मराजता वा ।
ENMSS@7231@2संगीतवत् सपुटभेदा वेत नाभीसरसी मृगायाः ॥ ७२३१॥
ENMSS@7232@1उराेजाता करा तकारजा ये ।
ENMSS@7232@2टजाः सैधवा मयाः थलजातातथा हयाः ॥ ७२३२॥
ENMSS@7233@1उराेभावाेसेदं भवदप वलासैरभनवैर् मृगायातायं
िभुवनमदं याकुलयित ।
ENMSS@7233@2तनाभाेगफतं यद कल भवेत् का खल कथा भवी कं
चायद्
वजतमखलं पुपधनुषा ॥ ७२३३॥
ENMSS@7234@1उराेभुवा कुयुगेन जृतं नवाेपहारेण वयकृतेन कम् ।
ENMSS@7234@2पासरगुमप तीय सा नलय तवी दयं ववेश यत् ॥
७२३४॥
ENMSS@7235@1उराेभुव न तमा न च गतागते चमा न वा वचस वमा
तरलमा
न ताग् वाेः ।
ENMSS@7235@2तथाप हरणीशाे वपुष काप कातछटा
पटावृतमहामणुितरवातरा लयते ॥ ७२३५॥
ENMSS@7236@1उराे मासये जाते िभमासैतथाेदरम् ।
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ENMSS@7236@2चतमासैिनतबं च हतपादावव थतः ॥ ७२३६॥
ENMSS@7237@1उराेहादुमतैः पयाेभर् अापूय केया िनजमायगभम् ।
ENMSS@7237@2फूकृय मातवदने हसतं तनूभवं पयित काेऽप धयः ॥
७२३७॥
ENMSS@7238@1उराेहााेहदशनाय वमुतः कुकबधनािन ।
ENMSS@7238@2अानदनीराकुललाेचनय यय जाताे वफलः यासः ॥
७२३८॥
ENMSS@7239@1उराे वशालं शतं च के दघाेते शभे ।
ENMSS@7239@2ऊ वृाै समाै बा गूढं जानु शयते ॥ ७२३९॥
ENMSS@7240@1उवशी यद पेण रा यद ितलाेमा ।
ENMSS@7240@2गाेपाल मेनका चैव वजनीयाः परयः ॥ ७२४०॥
ENMSS@7241@1उवी गुवी वहित सततं नृयताे भूतभतर् भूवा हाराे भवित
शयनं कं च वंभरय ।
ENMSS@7241@2एतत् कम िजगित परं शेषनागैकशं भेकानये वपुलवपुषाे
भाेगनाे भयत ॥ ७२४१॥
ENMSS@7242@1उवी माैवीकणभृित भवाेण बयशेषां शातातः कमप
कुते नमणा कम कूमः ।
ENMSS@7242@2कृवा वेलापुलनलवलपवासगाेीं दाताः सममथ
सराथपाथः पबत ॥ ७२४२॥
ENMSS@7243@1उवीु वीितमुवीधर लघय शरैवैरघैवीयगुवी
ववीथीवीतदवीकरिनकरमदैवीरकुवीित गुवीः ।
ENMSS@7243@2खवी कुवीत काेऽयवमव रपुचमूवीजतैवैजययाः कुवन्
दवुीयमाेजाे िनजमतरधनुवारणैवीितहाेम् ॥ ७२४३॥
ENMSS@7244@1उवीपते फटकामन शीलाेझतीदय चातः ।
ENMSS@7244@2असंिनधानात् सततथतीनाम् अयाेपरागः कुते वेशम् ॥
७२४४॥
ENMSS@7245@1उवीमुामसयां जनयत वसृजन् वासवाे वृमाम्
इैैवपानां वदधत वधवत् ीणनं वमुयाः ।
ENMSS@7245@2अाकपातं च भूयात् थरसमुपचता संगितः सनानां िनःशेषं
यात शातं पशनजनगराे दःुसहा वलेपाः ॥ ७२४५॥
ENMSS@7246@1उयसाव तवाल मवते चाववथितः ।
ENMSS@7246@2नाजु युयते गतं शराे नमय तनाक् ॥ ७२४६॥
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ENMSS@7247@1उया काेऽप महीधराे लघुतराे दाेया धृताे ललया तेन वं दव
भूतले च सततं गाेवधनाे गीयसे ।
ENMSS@7247@2वां ैलाेधरं वहाम कुचयाेरे न तद् गयते कं वा केशव
भाषणेन बना पुयैयशाे लयते ॥ ७२४७॥
ENMSS@7248@1उलूखलं यथा मये तैलये ढं थतम् ।
ENMSS@7248@2सवाधारतथा मेमये भूमडले थतम् ॥ ७२४८॥
ENMSS@7249@1उबेन संवृतत् अाै बहरावृतः ।
ENMSS@7249@2अाते कृवा शरः कुाै भुपृशराेधरः ॥ ७२४९॥
ENMSS@7250@1उ जामवलबमाना वेणी फुरयायतलाेचनायाः ।
ENMSS@7250@2जवा जगदनशाखकायां यतासवव मनाेभवेन ॥ ७२५०॥
ENMSS@7251@1उ सरदरय- ामगरन् कामकातरा यात ।
ENMSS@7251@2अभसारय इवातस्- तृणां िनगदत न वयं सधयः ॥
७२५१॥
ENMSS@7252@1उाप सखीवचः समुचतामुसृय लामलं हवा भीितभरं
िनरय च िनजं साैभायगव मनाक् ।
ENMSS@7252@2अाां केवलमेव मथगुराेरादाय नूनं मया वं
िनःशेषवलासवगगणनाचूडामणः संतः ॥ ७२५२॥
ENMSS@7253@1उससाैरभैः पुपैबालां सगुफताम् ।
ENMSS@7253@2पयतथायनाेऽययान् अामाेदयित भूपितः ॥ ७२५३॥
ENMSS@7254@1उसतूः कमित- ातं चतयस िनतरा ।
ENMSS@7254@2ापचारवरसः पाकः ेणाे गुडयेव ॥ ७२५४॥
ENMSS@7255@1उसतूधनुषा तवपृथुना लाेचनेन चरा ।
ENMSS@7255@2अचला अप न महातः के चलभावमानीताः ॥ ७२५५॥
ENMSS@7256@1उसतलाछनाेऽयं याेावषी सधाकरः फुरित ।
ENMSS@7256@2अासकृणचरणः शकट इव कटतीरः ॥ ७२५६॥
ENMSS@7257@1उसतशीतदधित- कलाेपकठे फुरत ताराैघाः ।
ENMSS@7257@2कुसमायुधवधृतधनुर्- िनगतमकरदबदिुनभाः ॥ ७२५७॥
ENMSS@7258@1उापयया दयतय दतूीं ववा वभूषां च िनवेशययाः ।
ENMSS@7258@2सता काप मुखय जे वेषया नु यवातया नु ॥ ७२५८॥
ENMSS@7259@1उासाेऽधरपवय तनुते पयामयाः ते वयासाे नयनालय
गमययुसाहवत् साहसम् ।
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ENMSS@7259@2रयागारपथामुखीनगमकं वैजायकावधः पये पदराेपणं
पुनरपयता वपयतता ॥ ७२५९॥
ENMSS@7260@1उासाे वतेन मलबलासेन वासनं संचारेण कृताे
वलाेचनयुगे बापाेमावहः ।
ENMSS@7260@2याताेऽतम् रवरेष संित पुरः वयत ते गयताम् एते
वामनुयात
संित मम ाणाः यावेषणः ॥ ७२६०॥
ENMSS@7261@1उाय कालकरवालमहाबुवाहं देवेन येन जरठाेजतगजतेन ।
ENMSS@7261@2िनवापतः सकल एव रणे रपूणां धारा जलैजगित वलतः
तापः
॥ ७२६१॥
ENMSS@7262@1उायतां पृनलामं तासां नलछायपबाप ः ।
ENMSS@7262@2अमैव रयातदनित पया छेदेऽयबाेधं यदहष लाेम ॥ ७२६२॥
ENMSS@7263@1उेखं िनजमीते भणितषु ाैढं परां शते संधे
पदसंपदः परचयं धे वनेरविन ।
ENMSS@7263@2वैचयं वतनाेित वाचकवधाै वाचपतेरतके देव वणुवणनाय
कुते कं कं न वादेवता ॥ ७२६३॥
ENMSS@7264@1उवाच धाया थमाेदतं वचाे ययाै तदयामवलय चाु लम् ।
ENMSS@7264@2अभू नः णपातशया पतमुदं तेन ततान साेऽभकः
॥ ७२६४॥
ENMSS@7265@1उशना वेद यछां य वेद बृहपितः ।
ENMSS@7265@2ीबुा न वशयेते ताः  रयाः कथं नरैः ॥ ७२६५॥
ENMSS@7266@1उषःकाल गग शकुनं च बृहपितः ।
ENMSS@7266@2अरा मनाेसाहाे ववां जनादनः ॥ ७२६६॥
ENMSS@7267@1उषः शशंस गायत शकुनं त बृहपितः ।
ENMSS@7267@2मनाेजयं त माडयाे ववां जनादनः ॥ ७२६७॥
ENMSS@7268@1उषस गुसमं लमाना मृगाी रिततमनुकत राजकरे
वृे ।
ENMSS@7268@2ितरयित शशललानतनछताल- चलवलयमालाफालकाेलाहलेन
॥ ७२६८॥
ENMSS@7269@1उषस गुसमीपे वाससा सावधाना यलखतनखां गाेपयती
समतात् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7269@2कमदमित सखीभः सादरं पृमाना हर हर हरणाी
समुे
िनमा ॥ ७२६९॥
ENMSS@7270@1उषस िनबडययाः कुडलं केलपया- वलवगलतमतः कणपाल
यायाः ।
ENMSS@7270@2सरसहसतितयभु रापारितः सकृितभरवलढा लाेचनायां
मुखीः ॥ ७२७०॥
ENMSS@7271@1उषस परवतयया मुादामाेपवीततां नीतम् ।
ENMSS@7271@2पुषायतवैदयं ीडावित कैन कलतं ते ॥ ७२७१॥
ENMSS@7272@1उषस मरयुवानः वे ा सराेजसाायम् ।
ENMSS@7272@2गतकपकुदतपाः सरसीसललािन जत ॥ ७२७२॥
ENMSS@7273@1उषस मलयवासी जालमागवाे वकचकमलरेणुं याकरन्
माेहचूणम् ।
ENMSS@7273@2सपद शमतदपाे वायुचाेराे वधूनां हरित सरतखेदवेदमुाफलािन
॥ ७२७३॥
ENMSS@7274@1उषयेव ातं हतजठरहेताेतत इतः वयं च वं बद्
वचरित कुटबं दश दश ।
ENMSS@7274@2बतााभः काकैरव कवलमाैकमुदतैर् न चायुदुगयाेरवधरह
लधः कथमप ॥ ७२७४॥
ENMSS@7275@1उषापितमुखााेजे नरनित सरवती ।
ENMSS@7275@2ऋतराजकवेरेव गायती गुणगाैरवम् ॥ ७२७५॥
ENMSS@7276@1उ ाणां च ववाहेषु गीतं गायत गदभाः ।
ENMSS@7276@2परपरं शंसत अहाे पमहाे अहाे विनः ॥ ७२७६॥
ENMSS@7277@1उणं जलं पेत् त माा नातीह कयचत् ।
ENMSS@7277@2पैकं थापते भाडे काेणथाने मनीषणा ।
ENMSS@7277@3कुणपत भवेदेव तणां पुकारकः ॥ ७२७७॥
ENMSS@7278@1उणकाले जलं दाच् शीतकाले ताशनम् ।
ENMSS@7278@2ावृाले गृहं देयं सवकाले च भाेजनम् ॥ ७२७८॥
ENMSS@7279@1उणमं घृतं मं तणी ीरभाेजनम् ।
ENMSS@7279@2वापीकपवटछाया षं तत् बलवधनम् ॥ ७२७९॥
ENMSS@7280@1उणाल ः शशरे िनषीदित तराेमूलालवाले शखी िनभाेपर
कणकारमुकुलायालयते षदः ।
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ENMSS@7280@2तं वार वहाय तीरनलनीं कारडवः सेवते डावेमिन चैष
परशकः ाताे जलं याचते ॥ ७२८०॥
ENMSS@7281@1उणाल चदक धामिन मनाङ् िनाल शीतािनले हालानां गृहयाल
चुबदसकृाल जायामुखम् ।
ENMSS@7281@2िनयं िनपतयाल ितयगवनीशयाशयाल णं गीतेयः पृहयाल
धाम धवलं दने दयाल ये ॥ ७२८१॥
ENMSS@7282@1उणीषवान् यथा वैभभवित संवृतः ।
ENMSS@7282@2संवृताेऽयं तथा देही सवराजसतामसैः ॥ ७२८२॥
ENMSS@7283@1उायमाणतनमडलभर् वारानाभः फुटवमाभः ।
ENMSS@7283@2अालता रािषु शैशरषु ते शेरते यैः णताे शशाः ॥
७२८३॥
ENMSS@7284@1ऊचवानुचतमरमेनं पाशपाणरप पाणमुदय ।
ENMSS@7284@2कितरेव भवतां यदारा दाननीरझरमाैकहारा ॥ ७२८४॥
ENMSS@7284A@1ऊढा खलता यामा वया मातदारका ।
ENMSS@7284A@2अत एव भवान् मये दरंू परतः परैः ॥
ENMSS@7285@1ऊढाप ुतरण िजगतीवेन तेनायहाे माैलाै
बालकुरकेतनकलाललावतंसाते ।
ENMSS@7285@2तारारकरं करालमकरं समंकषं मुधे जाडिनधं
मुधा जलिनधं यातास चाः यः ॥ ७२८५॥
ENMSS@7286@1ऊढामुनाितवाहय पृे लाप कालमचलाप ।
ENMSS@7286@2सवसहे कठाेर- वचः कमे न कमठय ॥ ७२८६॥
ENMSS@7287@1ऊढा येन महाधुराः सवषमे मागे सदैकाकना साेढाे येन
कदाचदेव न
िनजे गाेेऽयशाैडविनः ।
ENMSS@7287@2अासीद् यत गवां गणय ितलकतयैद संयहाे धक् कं
धवलय
जातजरसाे गाेः पयमुाेयते ॥ ७२८७॥
ENMSS@7288@1ऊधछा याे धेवाः ीराथी न लभेत् पयः ।
ENMSS@7288@2एवं रा मयाेगेन पीडतं न ववधते ॥ ७२८८॥
ENMSS@7289@1ऊनषाेडशवषायाम् अाः पवंशितम् ।
ENMSS@7289@2याधे पुमान् गभः कुथः स वपते ॥ ७२८९॥
ENMSS@7290@1ऊने दाद् गुनेव यावत् सवलघुभवेत् ।
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ENMSS@7290@2ताराेऽयं समायातछदाेवचितवेदभः ॥ ७२९०॥
ENMSS@7291@1ऊनेनाप ह तछेन वैरणाप कथंचन ।
ENMSS@7291@2मैी बुमता काया अापप िनवतते ॥ ७२९१॥
ENMSS@7292@1ऊरकत तहनकरणीितधारामुदारां दरूकत
दनकरकरेशबाधामगाधाम् ।
ENMSS@7292@2ययाः पुये पयस वशित ातकामा ियामा ायतयातमरतितभः
यामलं नीरमयाः ॥ ७२९२॥
ENMSS@7293@1ऊः कुरशश् चलचेलालाे भाित ।
ENMSS@7293@2सपताकः कनकमयाे वजयतः रयेव ॥ ७२९३॥
ENMSS@7294@1ऊमिनदतं थयता ाेणीं समातवता राेमालं सृजता
समागमयता नाभं गभीरया ।
ENMSS@7294@2मयं ामयता तनाै घनयता काया मुखं लपता तवा
नवयाैवनेन कमप यमुीलतम् ॥ ७२९४॥
ENMSS@7295@1ऊयं कदलकदलयाेः सवंशं ाेणः शलाफलकसाेदरसवेशा
।
ENMSS@7295@2वः तनतयताडतकुशाेभं सचार शशन मुखं
मृगायाः ॥ ७२९५॥
ENMSS@7296@1ऊयं मृगशः कदलय काडाै मयं च वेदरतलं
तनयुममयाः ।
ENMSS@7296@2लावयवारपरपूरतशातकु- कुाै मनाेजनृपतेरभषेचनाय
॥ ७२९६॥
ENMSS@7297@1ऊकाडतयेन तयाः करः पराजीयत वारणीयः ।
ENMSS@7297@2युं िया कुडलनछलेन गाेपायित वं मुखपुकरं सः ॥
७२९७॥
ENMSS@7298@1ऊमूलगतनेयुगय ेयसाे रभसवेतकेशी ।
ENMSS@7298@2चुबित  रितकेलवदधा हावहार वदनं दयतय ॥ ७२९८॥
ENMSS@7299@1ऊमूलचपलेणमन् यैवतंसकुमुमैः यमेताः ।
ENMSS@7299@2चरे सपद तािन यथाथ मथय कुसमायुधनाम ॥ ७२९९॥
ENMSS@7300@1ऊ रा गप कमलं शेवलं केशपाशाे वं चाे
लपतममृतं मयदेशाे मृणालम् ।
ENMSS@7300@2नाभः कूपाे वलरप सरपवः कं च पाणर् ययाः सा चेद्
उरस न
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कथं हत तापय शातः ॥ ७३००॥
ENMSS@7301@1ऊ रे बा लते वधाा कुचाै पुनः कमले ।
ENMSS@7301@2याैवनमुपवनमयां मदनवलासाय कं रचतम् ॥ ७३०१॥
ENMSS@7302@1ऊराै शरतव िनवेय दयावतीण- संयानपवसमीरवनीतखेदम्
।
ENMSS@7302@2अैव जिन वभाेः परमाेपदेशम् अाकणयेयमप कं मणकणकायाम्
॥ ७३०२॥
ENMSS@7303@1ऊजतं सनं ा े नीचः पुनः पुनः ।
ENMSS@7303@2कवलकुते वथं वधुं दव वधुंतदः ॥ ७३०३॥
ENMSS@7304@1ऊणा नैव ददाित नैव वषयाे वाहय दाेहय वा तृिनात
महाेदरय
बभघासैः पलाशैरप ।
ENMSS@7304@2हा कं कथमय पृशखरे गाेणी समाराेयते काे गृाित
कपदकैरलमित ायैगजाे हयते ॥ ७३०४॥
ENMSS@7305@1ऊव गछत यं या यं गृहीवा पतयधः ।
ENMSS@7305@2तय गाैरवमथय तावतैवानुमीयताम् ॥ ७३०५॥
ENMSS@7306@1ऊव गछत सवथा मये ितत राजसाः ।
ENMSS@7306@2जघयगुणवृथा अधाे गछत तामसाः ॥ ७३०६॥
ENMSS@7307@1ऊव न ीरवछेदात् पयाे धेनाेरवायते ।
ENMSS@7307@2एवं रा ादयाेगेन पीडताायते बलः ॥ ७३०७॥
ENMSS@7308@1ऊव नीरदवृदमैदवमदं बबं वधाे िनमतं याेः
पवलचितय िनहताै शैलावुपयुताै ।
ENMSS@7308@2कं चाधः पुलनाेयय कदलकाडाववाराेपताै तये चतरय
पुपधनुषः सगाेऽयमयाशः ॥ ७३०८॥
ENMSS@7309@1ऊव ाणा ुामत यूनः थवर अायित ।
ENMSS@7309@2युथानाभवादायां पुनतान् ितपते ॥ ७३०९॥
ENMSS@7310@1ऊव याित चापमुगुणमुरधाे भवेत् ।
ENMSS@7310@2स मुाे मागणाे लयाद् दरंू याित न संशयः ॥ ७३१०॥
ENMSS@7311@1ऊवीहयं मानम् अुलय िनगते ।
ENMSS@7311@2हताेऽप ह समायाततवशरु लैः ॥ ७३११॥
ENMSS@7312@1ऊव संततः ाणाे यायलधथिततनाेः ।
ENMSS@7312@2तं यातमनुयायेव जीवः कालणाेदतः ॥ ७३१२॥
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ENMSS@7313@1ऊवगं कपलाभासम् अं यन् तीयते ।
ENMSS@7313@2नकुलां त तं वात् पशतयाहनाशनः ॥ ७३१३॥
ENMSS@7314@1ऊवबावराैयेष न च कच् णाेित मे ।
ENMSS@7314@2धमादथ काम स कमथ न सेयते ॥ ७३१४॥
ENMSS@7315@1ऊववेधी भवेेाे नाभवेद च मयमः ।
ENMSS@7315@2यः पादवेधी लयय स किनाे मताे मया ॥ ७३१५॥
ENMSS@7316@1ऊवशिनपातेन अधःशेिनकुनात् ।
ENMSS@7316@2मयशबाेधेन जायते परमं सखम् ॥ ७३१६॥
ENMSS@7317@1ऊवानना भाकरसंमुखीनाः ानाे वताे महते भयाय ।
ENMSS@7317@2एवं ह संयासमयेऽयदा त िनवासकाः युनगरय तय ॥
७३१७॥
ENMSS@7318@1ऊवाराेहे य अालबहेतभूभृछन तम् ।
ENMSS@7318@2कुठारकतकधम् इवाधाेगमनाेुखः ॥ ७३१८॥
ENMSS@7319@1ऊवाधे लणं यय नाधाेऽधे लणं भवेत् ।
ENMSS@7319@2तं खं मयमं ाः वीणमतयाे बुधाः ॥ ७३१९॥
ENMSS@7320@1ऊवीकृतीवमहाे मुधैव कं याचसे चातकपाेत मेघम् ।
ENMSS@7320@2अयूजतं गजतमाम् अाेधरे बदलुवत दरूम् ॥
७३२०॥
ENMSS@7321@1ऊवीकृताया रवदयः समेय सवे सरवषः पुरः ।
ENMSS@7321@2ानः वरेण वणातशाितना मथाे दतः कणेन िनययुः ॥
७३२१॥
ENMSS@7322@1ऊषरं कमसयानां ें वाराणसी पुर ।
ENMSS@7322@2य संलयते माेः समं चडालपडतैः ॥ ७३२२॥
ENMSS@7323@1ऊषरेषु च ेेषु यथा बीजं ह िनफलम् ।
ENMSS@7323@2उपकाराेऽप नीचानां कृताे भवित ताशः ॥ ७३२३॥
ENMSS@7324@1ऊषरेषु ववरेषु चासां वीचयाेऽप भवता विनमताः ।
ENMSS@7324@2ेसी िनहतात बदवाे वारवाह भवताे नवाे नयः ॥
७३२४॥
ENMSS@7325@1ऊषरे सरित शालवने दावपावकचतेऽप चदने ।
ENMSS@7325@2तयमपयित वार वारदे कितरत गुणगाैरवैगतम् ॥ ७३२५॥
ENMSS@7326@1ऊयपेता रहता वृा संयाेगहीना लघवाेऽप चातः ।
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ENMSS@7326@2ाेकय वणा इव वषते पादातमागय गुभवत ॥
७३२६॥
ENMSS@7327@1ऊा ययां धायां धूमाे वा त वार नरयुगले ।
ENMSS@7327@2िनदेया च शरा महता वारवाहेण ॥ ७३२७॥
ENMSS@7328@1ऊा ह वजाे वृं तेजाे नयित देहनाम् ।
ENMSS@7328@2कं पुनतय संभाेगयागधमसमवतः ॥ ७३२८॥
ENMSS@7329@1ऋय ाेडसंधहतमुखतया मडलभूतमूतेर् अारात् सय
वीर वदरवरपुरार नीहारकाले ।
ENMSS@7329@2ातिनावनाेदमजिनतसखाेीलतं चरेकं याधाः
पालालभथतदहनकणाकारमालाेकयत ॥ ७३२९॥
ENMSS@7330@1ऋाणां भूरधाां तमधपितना फुरमतारं फारं
नेानलेन सभिनयमताेापमीनवजेन ।
ENMSS@7330@2रामायं पुरारेः कुमुदशच लसीलसीवमं ावं
सैयमयद् दशवदनशरछेदहेत यै वः ॥ ७३३०॥
ENMSS@7331@1ऋैवृताे हरपदे िनवसन् समीर- संतानशैयजनकः
कुमुदमाेद ।
ENMSS@7331@2िनन् िनशाचरतमः पृथुनीलला तारापितः फुरित
चमनदाेऽयम् ॥ ७३३१॥
ENMSS@7332@1ऋयजुःसामनामानयाे वेदायी ृता ।
ENMSS@7332@2उभाै लाेकाववााेित यां ितन् यथावध ॥ ७३३२॥
ENMSS@7333@1ऋजुतां नयतः राम ते शरमुसिनषणधवनः ।
ENMSS@7333@2मधुना सह सतां कथां नयनाेपातवलाेकतं च यत् ॥
७३३३॥
ENMSS@7333A@1ऋजुता धवगुणयाेरत वतवपतः ।
ENMSS@7333A@2कायसाै शयेत वतैव तयाेः पुनः ॥
ENMSS@7334@1ऋजुवं च परयय कलां दशयताेऽचना ।
ENMSS@7334@2जराजाेऽनृजुवेन महेशेनाप मते ॥ ७३३४॥
ENMSS@7335@1ऋजुवं यागता शाैय सामायं सखदःुखयाेः ।
ENMSS@7335@2दायं चानुर सयता च सणुाः ॥ ७३३५॥
ENMSS@7336@1ऋजुवमाैनुितपारगामता यदयमेतत् परमेव हंसतम् ।
ENMSS@7336@2अतीव वासवधाय चेतं बमहानय स दाकः शरः ॥
७३३६॥
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ENMSS@7337@1ऋजुशः कथयत पुरावदाे मधुभदं कल राशरछदम् ।
ENMSS@7337@2वरहमूधभदं िनगदत न  नु शशी यद तठरानलः ॥
७३३७॥
ENMSS@7338@1ऋजुनयनिनपातः कामताभघातस् तनुरप तरलायाः कय न
यात्
कटाः ।
ENMSS@7338@2इित नमतमुखेदुं पयित ाणनाथं जनसदस वदधा
पणामतरेण ॥ ७३३८॥
ENMSS@7339@1ऋजुना िनधेह चरणाै परहर सख िनखलनागराचारम् ।
ENMSS@7339@2इह डाकनीित प- पितः कटाेऽप दडयित ॥ ७३३९॥
ENMSS@7340@1ऋजु पयित यः सव चषानुपबव ।
ENMSS@7340@2अासीनमप तूणीकम् अनुरयत तं जाः ॥ ७३४०॥
ENMSS@7341@1ऋजुरेष पवािनित काडे ीितं खले च मा काषीः ।
ENMSS@7341@2ायेण यगुणः फलेन दयं वदारयित ॥ ७३४१॥
ENMSS@7342@1ऋवायतां च वरलां च नताेतां च सषवंशकुटलां च
िनवतनेषु ।
ENMSS@7342@2िनमुयमानभुजगाेदरिनमलय सीमामवाबरतलय वभयमानाम्
॥ ७३४२॥
ENMSS@7343@1ऋवायतां ह मुखताेरणलाेलमालां ां ताै वमवगछस
मूख सपम् ।
ENMSS@7343@2मदािनलेन िनश या परवतमाना कंचत् कराेित भुजगय
वचेतािन
॥ ७३४३॥
ENMSS@7344@1ऋवी रनुबणं वहसतं मदं परपदतं ेषाे नमण
दरूतीथगमने याे रितल षु ।
ENMSS@7344@2ययायसखपृहं कल वपुः पीनापलबतनी सीरा
वटचेटकैकमहषी रडा शवायात वः ॥ ७३४४॥
ENMSS@7345@1ऋवी थरा सवृा पाणहणाेला सवंशाेथा ।
ENMSS@7345@2संधारयित पततं संित गृहणीव यमाम् ॥ ७३४५॥
ENMSS@7346@1ऋणं कृतं वदं चेद् बाधतेऽ पर च ।
ENMSS@7346@2न नयेद् दुकृतं तद् भुं वा िनकृितं वना ॥ ७३४६॥
ENMSS@7347@1ऋणं मा कतयं न देयं चाप मके ।
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ENMSS@7347@2ीितछेदकर ेया याद् वै ऋणकतर ॥ ७३४७॥
ENMSS@7348@1ऋणं याा च वृवं जारचाेरदरताः ।
ENMSS@7348@2राेग भुशेषाय काः कितताः ॥ ७३४८॥
ENMSS@7349@1ऋणकता पता शुमाता च यभचारणी ।
ENMSS@7349@2भाया पवती शुः पुः शुरपडतः ॥ ७३४९॥
ENMSS@7350@1ऋणयं जातीनां जनः भृित थतम् ।
ENMSS@7350@2ऋणातरभृतां पुंसां जीवनं जीवनं वना ॥ ७३५०॥
ENMSS@7351@1ऋणयं िनराकार नूं चाकार येन नाे ।
ENMSS@7351@2स एकः सकृती लाेकः सव सखमेधते ॥ ७३५१॥
ENMSS@7352@1ऋणयमपाकत शाााभभीः पुरः ।
ENMSS@7352@2चतथणिनराकारे यं नृपतेभयम् ॥ ७३५२॥
ENMSS@7353@1ऋणदाता च दैवः ाेियः सजला नद ।
ENMSS@7353@2य ेते न वते न त दवसं वसेत् ॥ ७३५३॥
ENMSS@7354@1ऋणदैः वजनैः पुैल धामितहः ।
ENMSS@7354@2िनयमायायते येन कलदानेन तेन कम् ॥ ७३५४॥
ENMSS@7355@1ऋणपापसमुाराद् ऋणाेाराे वरः ृतः ।
ENMSS@7355@2परलाेके दहेत् पापम् ऋणारह त च ॥ ७३५५॥
ENMSS@7356@1ऋणदाता वैत ाेियः सजला नद ।
ENMSS@7356@2राजा य न वते न कुयात् त संथितम् ॥ ७३५६॥
ENMSS@7357@1ऋणमां िनराकृय िनराकतमृणातरम् ।
ENMSS@7357@2िता राजते यय गृहथाम एव सः ॥ ७३५७॥
ENMSS@7358@1ऋणवरसंशाेयं वचसा ितपादतम् ।
ENMSS@7358@2यन् िनययाचनेषं यायदानेन तेन कम् ॥ ७३५८॥
ENMSS@7359@1ऋणशेषं राेगशेषं शुशेषं न रयेत् ।
ENMSS@7359@2याचकाैः ाथतः सन् न तीणं चाेरं वदेत् ।
ENMSS@7359@3तकाय त समथेत् कुयाद् वा कारयीत च ॥ ७३५९॥
ENMSS@7360@1ऋणशेषाेऽशेष याधशेषतथैव च ।
ENMSS@7360@2पुन वधते यात् ताछेषं च कारयेत् ॥ ७३६०॥
ENMSS@7361@1ऋणशेषाेऽशेष शुशेषतथैव च ।
ENMSS@7361@2पुनः पुनववधेत वपाेऽयिनवारतः ॥ ७३६१॥
ENMSS@7362@1ऋणसंबधनः सवे पुदारं पशतथा ।
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ENMSS@7362@2ऋणये यं यात का त परदेवना ॥ ७३६२॥
ENMSS@7363@1ऋणािन ीयपाकृय मनाे माेे िनवेशयेत् ।
ENMSS@7363@2अनपाकृय माें त सेवमानाे जयधः ॥ ७३६३॥
ENMSS@7364@1ऋणानुबधपेण पशपीसतालयाः ।
ENMSS@7364@2ऋणये यं यात का त परदेवना ॥ ७३६४॥
ENMSS@7365@1ऋणकैः कलहैिनयम् अछगणनागतेः ।
ENMSS@7365@2दानषाेऽनपयय मदाे धनेन कम् ॥ ७३६५॥
ENMSS@7366@1ऋणीकृता कं हरणीभरासीद् अयाः सकाशान् नयनयीः ।
ENMSS@7366@2भूयाेगुणेयं सकला बलाद् यत् तायाेऽनयालयत बयतीयः ॥
७३६६॥
ENMSS@7367@1ऋतमयां त ितयां वेछादानं वधीयते ।
ENMSS@7367@2तादुाहयेन् नां मनुः वायंभुवाेऽवीत् ॥ ७३६७॥
ENMSS@7368@1ऋतमासयेनैव षमासैरयनं ृतम् ।
ENMSS@7368@2अयनतयं वषाे देवानां वासराे िनशा ॥ ७३६८॥
ENMSS@7369@1ऋतयतीतः परवतते पुनः यं यातः पुनरेित चमाः ।
ENMSS@7369@2गतं गतं नैव त संिनवतते जलं नदनां च नृणां च
याैवनम् ॥ ७३६९॥
ENMSS@7370@1ऋतातां त याे भाया नैव गछित मूढधीः ।
ENMSS@7370@2घाेरायां ूणहयायां युयते ना संशयः ॥ ७३७०॥
ENMSS@7371@1ऋताता पबेन् नार ेतकटारकाजटाम् ।
ENMSS@7371@2पयसा पुसंभूिततयाः संजायते वम् ॥ ७३७१॥
ENMSS@7372@1ऋतेन जीवेदनृतेन जीवेन् मतेन जीवेत् मतेन जीवेत् ।
ENMSS@7372@2सयानृतायामथवाप जीवेत् वृमेकां परवजयेत् त ॥ ७३७२॥
ENMSS@7373@1ऋते िनयाेगात् सामयम् अवबाेुं न शते ।
ENMSS@7373@2सहसा विनयाेगाे ह दाेषवान् ितभाित मे ॥ ७३७३॥
ENMSS@7374@1ऋते यदथ णयाद् रयते य रित ।
ENMSS@7374@2पूवाेपचतसंबधं तन् मं िनयमुयते ॥ ७३७४॥
ENMSS@7375@1ऋते सेनाणेतारं पृतना समहयप ।
ENMSS@7375@2दयते युमासा पपीलकपुटं यथा ॥ ७३७५॥
ENMSS@7376@1ऋवपुराेहताचायाः शयाः संबधबाधवाः ।
ENMSS@7376@2सवे पूया माया ुतवृाेपसंहताः ॥ ७३७६॥
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ENMSS@7377@1ऋमान् रासाे मूढम् नासाै यदुतः ।
ENMSS@7377@2काे वा हेतरनायाणां धये विन विततम् ॥ ७३७७॥
ENMSS@7378@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@7378@2ऋयुा ह पुषा न सहते परतवम् ॥ ७३७८॥
ENMSS@7379@1ऋषभाेऽ गीयत इित ुवा वरपारगा वयं ााः ।
ENMSS@7379@2काे वेद गाेमेतद् गाेशाताै वहतबमानम् ॥ ७३७९॥
ENMSS@7380@1ऋषयैव देवा सयमेव ह मेिनरे ।
ENMSS@7380@2सयवाद ह लाेकेऽन् परमं गछित यम् ॥ ७३८०॥
ENMSS@7381@1ऋषयाेऽयुतपसाे दैवेनाभपीडताः ।
ENMSS@7381@2उसृय िनयमांतीान् यते काममयुभः ॥ ७३८१॥
ENMSS@7382@1ऋषयाे मनवाे देवा मनुपुा महाैजसः ।
ENMSS@7382@2कलाः सवे हरेरेव सजापतयतथा ॥ ७३८२॥
ENMSS@7383@1ऋषयाे रासीमावाचमुयाेः ।
ENMSS@7383@2सा याेिनः सववैराणां सा ह लाेकय िनऋ ितः ॥ ७३८३॥
ENMSS@7384@1ऋषरयमितथेद् वरः पामय तदनु च मधुपक ः
कयतां ाेियाय ।
ENMSS@7384@2अथ त रपुरकाद् े नः पुभाडं तदह नयवहीने
कामुकयाधकारः ॥ ७३८४॥
ENMSS@7385@1ऋषसेना वना वेदम् अया सहगामनी ।
ENMSS@7385@2देवसेना वना दात् न् अवणुः पृथवीपितः ॥ ७३८५॥
ENMSS@7386@1ऋषीं देवां महासरां ैववृां वने
मुनीं ।
ENMSS@7386@2कानापदाे नाेपनमत लाेके परावरात न संमत ॥ ७३८६॥
ENMSS@7387@1ऋषीणां च नदनां च कुलानां च महानाम् ।
ENMSS@7387@2भवाे नाधगतयः ीणां दुरतय च ॥ ७३८७॥
ENMSS@7388@1ऋषीणां परमं गुम् इदं भरतसम ।
ENMSS@7388@2तीथाभगमनं पुयं यैरप वशयते ॥ ७३८८॥
ENMSS@7389@1ऋषेरयामे पुये शापसंतमानसः ।
ENMSS@7389@2मुाेधताेऽप ायाेऽयं मृगात् संहः पलायते ॥ ७३८९॥
ENMSS@7390@1एकं कानभूधरं सवलयं वासः सधावारधं तारं
तारकराजमडलमदं संाय सकुडलम् ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 631 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7390@2दरूथाप च तेन तेन सशं वां भूषणं चापरं ी
मानहलेव याचिततरां ीराम किततव ॥ ७३९०॥
ENMSS@7391@1एकं चववेकाे ह तीयं ससमागमः ।
ENMSS@7391@2ताै न ताे यय स ं माेहकूपे पतेद् वम् ॥ ७३९१॥
ENMSS@7392@1एकं चमतीव मह यालाेकतं न ुतं कं कै
कथयाम कय मनस याद् वा मम ययः ।
ENMSS@7392@2एकन् कनकय दा सरसीमैलदमप-
याेाचचकाेरचचमरवालामकुवते ॥ ७३९२॥
ENMSS@7393@1एकं जीवनमूलं चलमप तापयतमप सततम् ।
ENMSS@7393@2अतवहित वराक सा वां नासेव िनःासम् ॥ ७३९३॥
ENMSS@7394@1एकं दतछदय फुरित जपवशादधमयत् काेपाद् एकः पाणः
णतं शरस कृतपदः ेुमयतमेव ।
ENMSS@7394@2एकं यानामीलयपरमवषहं वीतं चरथं
तयािनछाप वामा तनुरवत स वाे यय संयावसाने ॥ ७३९४॥
ENMSS@7395@1एकं ा शतं ा ा पशतायप ।
ENMSS@7395@2अितलाेभाे न कतयं मित मतके ॥ ७३९५॥
ENMSS@7395A@1एकं जं च पृहणीयवाचं मरेफं च मधुः पुपाेष ।
ENMSS@7395A@2सताे गुणानयसताेऽप दाेषान् जाया वहीनाे न ववेुमीे ॥
ENMSS@7396@1एकं धाम शमीषु लनमपरं सूयाेपलयाेितषां याजादषु
गूढमयददुधाै संगुमाैवायते ।
ENMSS@7396@2वेजतपनांशमांसलसमुापेन दगु भयाद् वा पावतमाैदकं
यद ययुतेजांस कं पाथवाः ॥ ७३९६॥
ENMSS@7397@1एकं यानिनमीलनाुकुलतायं तीयं पुनः पावया
वदनाबुजतनभरे ारभावालसम् ।
ENMSS@7397@2अयद् दरूवकृचापमदनाेधानलाेपतं शंभाेभरसं
समाधसमये नेयं पात वः ॥ ७३९७॥
ENMSS@7398@1एकं नाम जडाकय मुषतं लावयमदाेतया नेायामसताेपलय
च चः ायेण ताे मृषा ।
ENMSS@7398@2नाे जानाित तामसाै पदगितं माे वराकः कर तवा वदताेऽप
यम तं चेततदयतुम् ॥ ७३९८॥
ENMSS@7399@1एकं भूमपितः कराेित सचवं राये माणं यदा तं माेहाच् यते
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मदः स च मदालयेन िनवते ।
ENMSS@7399@2िनवणय पदं कराेित दये तय वतपृहा वातयपृहया
ततः स नृपतेः ाणानभित ॥ ७३९९॥
ENMSS@7400@1एकं महषशरःथतम् अपरं सानदसरगणणतम् ।
ENMSS@7400@2गरदुहतः पदयुगलं शाेणतमणरागरतं जयित ॥ ७४००॥
ENMSS@7401@1एकं मं भजते मासेनेदःु वयं यं गछन् ।
ENMSS@7401@2मशतािन भजंवं ितणं वृमुपयास ॥ ७४०१॥
ENMSS@7402@1एकं मं भूपितवा यितवा एका भाया सदर वा दर वा ।
ENMSS@7402@2एकं शां वेदमयाकं वा एकाे देवः केशवाे वा जनाे वा ॥
७४०२॥
ENMSS@7403@1एकं लं मदा- दयं वदधाित जजरं सहसा ।
ENMSS@7403@2तेषां षं येषां अतगूढं न ते कथं पशवः ॥ ७४०३॥
ENMSS@7404@1एकं वदित मनाे मम याम न यामीित दयमपरं मे ।
ENMSS@7404@2दययमुचतं तव सदर तकातचायाः ॥ ७४०४॥
ENMSS@7405@1एकं वत धा कत बहवः सत धवनः ।
ENMSS@7405@2धवी स मार एवैकाे याेरैं कराेित यः ॥ ७४०५॥
ENMSS@7406@1एकं वत यदत वजनतानदमाेदाकं सयं तवमसीित
वामखलं वयेव वायित ।
ENMSS@7406@2वामाकय न कंचदयदवनीार भाे मयते वयाे
जनकादकितजनके कं ानमीमांसया ॥ ७४०६॥
ENMSS@7407@1एकं वा कुपतयाणयनीं कृवा मनाेिनवृितं ितामाे
िनजचापीवरकुचडारसावादने ।
ENMSS@7407@2अयद् वा सरसधुसैकततटदभाकतर- थाने पदं
समाहतधयाे यायत एवाहे ॥ ७४०७॥
ENMSS@7408@1एकं वषरसाे हत शेणैक वयते ।
ENMSS@7408@2सरा ं सजं हत राजानं मववः ॥ ७४०८॥
ENMSS@7409@1एकं वै सेवते िनयम् अयं चेतस राेचते ।
ENMSS@7409@2पुषाणामलाभेन नार चैव पितता ॥ ७४०९॥
ENMSS@7410@1एकं संदधयाेतावद् भाव तेजिन ।
ENMSS@7410@2हेतमाः वमादन् असानयथा वटाः ॥ ७४१०॥
ENMSS@7411@1एकं सागरतीरनीरिनकरफारालालतैः पुपैरयुतपूजनं
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िनजकरयापारसंपादतैः ।
ENMSS@7411@2नाे चेन् मुलमालतीदललसखाचते मदरे
कातातिनतबबबसरतडारसैः थीयते ॥ ७४११॥
ENMSS@7412@1एकं सते मृगारणी बन् सूते वृक सतान् ।
ENMSS@7412@2उारः लयं यात नामानाः कथंचन ॥ ७४१२॥
ENMSS@7413@1एकं हयान् न वा हयाद् इषुः ाे धनुता ।
ENMSS@7413@2ाेन त मितः ा हयाद् गभगतानप ॥ ७४१३॥
ENMSS@7414@1एकं हयान् न वा हयाद् इषुमुाे धनुता ।
ENMSS@7414@2बुबुमताेसृा हयाद् रा ं सराजकम् ॥ ७४१४॥
ENMSS@7415@1एकं हयान् न वा हयाद् इषुमुाे धनुता ।
ENMSS@7415@2सरा ं सजं हत राजानं मिनयः ॥ ७४१५॥
ENMSS@7416@1एकं ह चरमलं सहजाे ववेकाे वरेव सह संवसिततीयम्
।
ENMSS@7416@2एतद् यं भुव न यय स तवताेऽधस् तयापमागचलने वद
काेऽपराधः ॥ ७४१६॥
ENMSS@7417@1एकः कणमहीपितः ितदनं लाधका याचकाः कै कं
वतरयतीित
मनसा चतां वृथा मा कृथाः ।
ENMSS@7417@2अाते कं ितयाचकं सरतः यबुजं कं रवश् चः कं
ितकैरवं ितलतागुं कमाेधरः ॥ ७४१७॥
ENMSS@7418@1एकः कापुषाे दणाे दारयेन् महतीं चमूम् ।
ENMSS@7418@2तं दणमनु दयते याेधाः शूरतमा अप ॥ ७४१८॥
ENMSS@7419@1एकः काेऽप महीधराे लघुतराे दाेया धृताे ललया तेन वं दव
भूतले च वदताे गाेवनाेारकः ।
ENMSS@7419@2वां ैलाेवहं वहाम कुचयाेरे सदा पुपवत् तत् कं केशव
जपतेन बना पुयैयशाे लयते ॥ ७४१९॥
ENMSS@7420@1एकः मावतं दाेषाे तीयाे नाेपलयते ।
ENMSS@7420@2यदेनं मया युम् अशं मयते जनः ॥ ७४२०॥
ENMSS@7421@1साेऽय दाेषाे न मतयः मा ह परमं बलम् ।
ENMSS@7421@2मा गुणाे शानां शानां भूषणं मा ॥ ७४२१॥
ENMSS@7422@1एकः खलाेऽप यद नाम भवेत् सभायां यथीकराेित वदषुामखलं
यासम् ।
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ENMSS@7422@2एकाप पूणमुदरं मधुरैः पदाथैर् अालाेड  रेचयित हत न मका
कम् ॥ ७४२२॥
ENMSS@7423@1एकः पवमासा जायते पुनरधा ।
ENMSS@7423@2अहाे वाणयसंपः काशीपुरिनवासनाम् ॥ ७४२३॥
ENMSS@7424@1एकः पथा न गतयं न सिं बामदरे ।
ENMSS@7424@2जनवां न कतयं ीणामालाेचनं वना ॥ ७४२४॥
ENMSS@7425@1एकः पापािन कुते फलं भुे महाजनः ।
ENMSS@7425@2भाेाराे वमुयते कता दाेषेण लयते ॥ ७४२५॥
ENMSS@7426@1एकः पालयते लाेकम् एकः पालयते कुलम् ।
ENMSS@7426@2मयेकाे ह िनरय एकः वगे महीयते ॥ ७४२६॥
ENMSS@7427@1एकः पुाे वरं वान् बभिनगुणैत कम् ।
ENMSS@7427@2एकतारयते वंशम् अये संतापकारकाः ॥ ७४२७॥
ENMSS@7428@1एकः जायते जतरेक एव लयते ।
ENMSS@7428@2एकाेऽनुभुे सकृतम् एक एव च दुकृतम् ॥ ७४२८॥
ENMSS@7429@1एकः यायुपरमं वणं तदयं वापरः सभमुहित
माेदम् ।
ENMSS@7429@2नाे वे तत् विनधने परकाेशगाम धग् वासनामसममाेहकृताधकाराम्
॥ ७४२९॥
ENMSS@7430@1एकः शतं याेधयित ाकारथाे धनुधरः ।
ENMSS@7430@2शतं दशसहाण ताद् दगु वधीयते ॥ ७४३०॥
ENMSS@7431@1एकः शुन तीयाेऽत शुर् अानतयः पुषय राजन् ।
ENMSS@7431@2येनावृतः कुते संयुाे घाेराण कमाण सदाणािन ॥ ७४३१॥
ENMSS@7432@1एकः संामरुरगखररजाेराजभनर्
दयााजैमरदभरनमूमभतथायः ।
ENMSS@7432@2वीराः के नाम तात् िजगित न ययुः ीणतां काणकु-
यायादेतेन
मुावभयमभजतां वासवाे वासक ॥ ७४३२॥
ENMSS@7433@1एकः संपमाित वते वास शाेभनम् ।
ENMSS@7433@2याेऽसंवभय भृयेयः काे नृशंसतरततः ॥ ७४३३॥
ENMSS@7434@1एकः संित पाकशासनपुरपीयूषसी पुरः पारं तमसामसाै
कुमुदनीचैतयचतामणः ।
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ENMSS@7434@2मानाेाटनकामणं मृगशां देवाे नभाेऽाेिनधाै पयाेदित
पबाणवणजाे याावहं शशी ॥ ७४३४॥
ENMSS@7435@1एकः स एव जीवित वदयशूयाेऽप सदयाे राः ।
ENMSS@7435@2यः सकललघमकारणम् उदरं न बभित दुपूरम् ॥ ७४३५॥
ENMSS@7436@1एकः स एव तेजवी सैहकेयः सरषाम् ।
ENMSS@7436@2शराेमाावशेषेण जीयते येन शवः ॥ ७४३६॥
ENMSS@7437@1एकः स एव परपालयतागत गाैरगरशचरतानुकृितं दधानः
।
ENMSS@7437@2अाभाित याे दशनशूयमुखैकदेश- देहाधहारतवधूक इवैकदतः
॥ ७४३७॥
ENMSS@7438@1एकः सकलजनानां दयेषु कृतापदाे मदः शुः ।
ENMSS@7438@2येनावशरराे न णाेित न पयित तधः ॥ ७४३८॥
ENMSS@7439@1एकः सखा याे भूय उपकार गुणावतः ।
ENMSS@7439@2हतयः ीिनमेन कमापिततं मम ॥ ७४३९॥
ENMSS@7440@1एकः स यसनी पुमानचरमैिनःासवातैः समं हा मे सा दयतेित
यय वदतः ाणाः समं िनगताः ।
ENMSS@7440@2अये त यसनं पत पशवः कातावयाेगाेवैश्
चतालािनवषाददैयजिनतैबापैरनाहारणः ॥ ७४४०॥
ENMSS@7441@1एकः सधांशन कथंचन यात् तृिमवयनयय ।
ENMSS@7441@2वाेचनासेचनकतदत नलायशीतुितसतीयः ॥ ७४४१॥
ENMSS@7442@1एकः तनततरः परय वातामव ुमगान् मुखाम् ।
ENMSS@7442@2ययाः याधथितमुहयाः सा पात वः पवतराजपुी ॥
७४४२॥
ENMSS@7443@1एकः थताेऽतः ााेऽयः परयाैव दुहः ।
ENMSS@7443@2कं कराेमीित जननीं पृछतीवपरास च ॥ ७४४३॥
ENMSS@7444@1एकः वादु न भुीत एकाथान् न चतयेत् ।
ENMSS@7444@2एकाे न गछेदवानं नैकः सेषु जागृयात् ॥ ७४४४॥
ENMSS@7445@1एक एव खगाे मानी वने वसित चातकः ।
ENMSS@7445@2पपासताे वा यते याचते वा पुरंदरम् ॥ ७४४५॥
ENMSS@7446@1एक एव खगाे मानी सखं जीवित चातकः ।
ENMSS@7446@2अथवं याित शय न नीचमुपसपित ॥ ७४४६॥
ENMSS@7447@1एक एव चरेद् धम नात धमे सहायता ।
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ENMSS@7447@2केवलं वधमासा सहायः कं करयित ॥ ७४४७॥
ENMSS@7448@1एक एव दमे दाेषाे तीयाे नाेपपते ।
ENMSS@7448@2यदेनं मया युम् अशं मयते जनः ॥ ७४४८॥
ENMSS@7449@1एतय त महाा दाेषय समहान् गुणः ।
ENMSS@7449@2मायां वपुला लाेकाः सलभा ह सहणुना ॥ ७४४९॥
ENMSS@7450@1एक एव न भुीयाद् यदछेच् शभमानः ।
ENMSS@7450@2िभबधुभः साध भाेजनं कारयेन् नरः ॥ ७४५०॥
ENMSS@7451@1एक एव पदाथत िधा भवित वीतः ।
ENMSS@7451@2कुणपं कमनी मांसं याेगभः कामभः भः ॥ ७४५१॥
ENMSS@7452@1एक एव पराे ाा सवेषामप देहनाम् ।
ENMSS@7452@2नानेव गृते मूढैयथा याेितयथा नभः ॥ ७४५२॥
ENMSS@7453@1एक एव महान् दाेषाे भवतां वमले कुले ।
ENMSS@7453@2लपत पूवजां कित जाता जाता गुणाधकाः ॥ ७४५३॥
ENMSS@7454@1एक एव लघुय अादतालः स कयते ।
ENMSS@7454@2वनाेदे रासकतेन ाेत् णां च सखावहः ॥ ७४५४॥
ENMSS@7455@1एक एव सद् धमाे िनधनेऽयनुयाित यः ।
ENMSS@7455@2शररेण समं नाशं सवमयद् ह गछित ॥ ७४५५॥
ENMSS@7456@1एक एव हताथाय तेजवी पाथवाे भुवः ।
ENMSS@7456@2युगात इव भावताे बहवाेऽ वपये ॥ ७४५६॥
ENMSS@7457@1एक एव ह भूताा भूते भूते यवथतः ।
ENMSS@7457@2एकधा बधा चैव यते जलचवत् ॥ ७४५७॥
ENMSS@7458@1एक एव ह वयायाः शाेकाे भवित मानसः ।
ENMSS@7458@2अजाीित संतापाे न यः पु वते ॥ ७४५८॥
ENMSS@7459@1एक एवाेपहारत संधरेततं ह नः ।
ENMSS@7459@2उपहारय भेदात सवेऽये मैवजताः ॥ ७४५९॥
ENMSS@7460@1एककायिनयाेगेऽप नानयाेतयशीलता ।
ENMSS@7460@2ववाहे च चतायां च यथा तभुजाेयाेः ॥ ७४६०॥
ENMSS@7461@1एकितभृदुपाः सछाः कटकाेबणाः ।
ENMSS@7461@2मथः संघषणाद् वंशा दते साधुशाखभः ॥ ७४६१॥
ENMSS@7462@1एकगभाेषताः धा मूा सकृय धारताः ।
ENMSS@7462@2केशा अप वरयते जरया कमुतानाः ॥ ७४६२॥
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ENMSS@7463@1एकगुणा भवित ितथश् चतगुणं भवित नम् ।
ENMSS@7463@2चतःषगुणं लम् एष याेितषतसातः ॥ ७४६३॥
ENMSS@7464@1एकचाे रथाे यता वकलाे वषमा हयाः ।
ENMSS@7464@2अाामयेव तेजवी तथायकाे नभतलम् ॥ ७४६४॥
ENMSS@7465@1एकचन काकाेऽयं बलमछ पगः ।
ENMSS@7465@2ीयते वधते चैव न समुाे न चमाः ॥ ७४६५॥
ENMSS@7466@1एकचाे लभेत् सं धाचाे वनयित ।
ENMSS@7466@2कधावारं ह गछतम् इषुकाराे न पयित ॥ ७४६६॥
ENMSS@7467@1एकछं िततलमदं भुते यन् नरेाः वगाथाने
मुदतमनसाे यद् रमते मुनीाः ।
ENMSS@7467@2यन् िनवाणे िनपमसखं मयमुया लभते दानयायं फुरित
महमा
केवलयामलय ॥ ७४६७॥
ENMSS@7468@1एकछागं रावेयं िगवं पमाहषम् ।
ENMSS@7468@2षडं समातं शयाप यं हरेत् ॥ ७४६८॥
ENMSS@7469@1एकतः तवः सवे समवरदणाः ।
ENMSS@7469@2एकताे भयभीतय ाणनः ाणरणम् ॥ ७४६९॥
ENMSS@7470@1एकतः णयपीडनं मुधा मानधारणरसादराेऽयतः ।
ENMSS@7470@2रती यमदं मनवनी िनवृणाेत कथम जिन ॥ ७४७०॥
ENMSS@7471@1एकतः सकला वा चातय पुनरेकतः ।
ENMSS@7471@2चातयेण वनाकृय सकला वकला कला ॥ ७४७१॥
ENMSS@7472@1एकतः सवपापािन मपानं तथैकतः ।
ENMSS@7472@2एकतः सवदानािन चय तथैकतः ॥ ७४७२॥
ENMSS@7473@1एकततराे वेदाः सााेपााः सवतराः ।
ENMSS@7473@2वाधीनाते नरे सयमेकं कलैकतः ॥ ७४७३॥
ENMSS@7474@1एकततराे वेदा चय तथैकतः ।
ENMSS@7474@2एकतः सवपापािन मपानं तथैकतः ॥ ७४७४॥
ENMSS@7475@1एकत सरसदरजनः ीः तीछित युयुसमयतः ।
ENMSS@7475@2पाना सह पलायताेऽयशश् चैकतः कुलकलकारणम् ॥ ७४७५॥
ENMSS@7476@1एकतामव गतय ववेकः कयचन् न महताेऽयुपलेभे ।
ENMSS@7476@2भावता िनदधरे भुवनानाम् अानीव पिततेन वशेषाः ॥
७४७६॥
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ENMSS@7477@1एकताे दवसान् बाला गणययेकताेऽतकः ।
ENMSS@7477@2न वः थमं कय यायामाे वयमतकम् ॥ ७४७७॥
ENMSS@7478@1एकताेऽपरताेषेद् अयमयं महीभुजम् ।
ENMSS@7478@2िनदाघपाथवछायाम् अयामयामुपायेत् ॥ ७४७८॥
ENMSS@7478A@1एकताेऽप भुव भूरशाेऽभवन् दपकादहह पय दपकाः ।
ENMSS@7478A@2अधकारिनधनाय भानुमन्- मुदयवशखादवेषवः ॥
ENMSS@7479@1एकताेऽयुदतमदमुडलं ेरमायमसतवाेऽयतः ।
ENMSS@7479@2चुकाेरकपुटं चकाेरका चालययुभयताेऽप धावित ॥ ७४७९॥
ENMSS@7480@1एकताे मातृवासयं परताे गुणकाेटयः ।
ENMSS@7480@2अनयाेः समतां वंु नालं ादयः सराः ॥ ७४८०॥
ENMSS@7481@1एकताे वा कुलं कृम् अाा वा कुलवधन ।
ENMSS@7481@2न समं सवमेवेित बुधानामेष िनयः ॥ ७४८१॥
ENMSS@7482@1एकताेयाधदुभमुखा वपदाेऽखलाः ।
ENMSS@7482@2जानामेकतवेका लधता वसधापतेः ॥ ७४८२॥
ENMSS@7483@1एक काैलतभशा वदधताभभयं पर ।
ENMSS@7483@2इयाकुलानां कुलकामनीनां गतागतैरेव गता ियामा ॥ ७४८३॥
ENMSS@7484@1एक नाय रितरयवधूयमानः काेपादव सनकपवघूणतायाः
।
ENMSS@7484@2रछदं मधुसगध सराेहया भृुचुब
कमलाननमादरेण ॥ ७४८४॥
ENMSS@7485@1एक पठत साम च यजुाय वेदातरं हंााप
मृगायता परताे यागाेथधूमः शवः ।
ENMSS@7485@2अाितयादवधः पर वधवत् पाादनापाते नानाशाववेचनं
च वटभः संतयते सतैः ॥ ७४८५॥
ENMSS@7486@1एक ाकृतैः सायम् अय परतता ।
ENMSS@7486@2शकय परताेषाय न वनं न च पनम् ॥ ७४८६॥
ENMSS@7487@1एक मधुनाे बदाै भतेऽसंयदेहनः ।
ENMSS@7487@2याे ह न यात् कृपा तय तान् मधु न भयेत् ॥ ७४८७॥
ENMSS@7488@1एक वासादवसानभाजस् ताबूललया इव संरती ।
ENMSS@7488@2वेषु यैरवलासनीनां हासभा तानवमाससाद ॥ ७४८८॥
ENMSS@7489@1एक साथे जतां बनां तयेऽप जाते शकुने फलािन ।
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ENMSS@7489@2नानाकाराण भवत येन तं हंसचारं वचारयामः ॥ ७४८९॥
ENMSS@7490@1एक फटकतटांशभनीरा नीलामुितभदरुासाेऽपर ।
ENMSS@7490@2कालदजलजिनतयः यते वैदधीमह सरतः सरापगायाः
॥ ७४९०॥
ENMSS@7491@1एकाददते जलं जलधरयूहाः परायमी दयरणः पर
वडवावाेता वयः ।
ENMSS@7491@2एतावत् सततययेऽप सतरामायमाेिनधेस् ता एव थतयः
स एव
महमा सैवाय गीरता ॥ ७४९१॥
ENMSS@7492@1एकाप हते जताै पापं भवित दाणम् ।
ENMSS@7492@2न सूानेकजतूनां घाितनाे मधुपय कम् ॥ ७४९२॥
ENMSS@7493@1एकासनसितः परता युमाद् दरूतस् ताबूलानयनछलेन
रभसाेषाेऽप संवतः ।
ENMSS@7493@2अालापाेऽप न मतः परजनं यापारययातके कातं
युपचारततरया काेपः कृताथीकृतः ॥ ७४९३॥
ENMSS@7494@1एकासनसते यतमे पादपुेयादराद् एकया नयने पधाय
महतः डानुबधछलात् ।
ENMSS@7494@2ितयवतकधरः सपुलकवेदाेमानदनीम् अतहासलसकपाेलफलकां
धूताेऽपरां चुबित ॥ ७४९४॥
ENMSS@7496@1एकवं न रसैः कयाेः समजिन ीपुंसयाेः ावृष ााै
यसिनभरावह धराकाशाै चरादेकताम् ।
ENMSS@7496@2याेषसमगूढसवतणः कालाेऽयमालाेते छः ाप दवा
युवाप
िनशया ाेडकृतः डित ॥ ७४९६॥
ENMSS@7497@1एकदतं िनयनं वालानलसमभम् ।
ENMSS@7497@2गणायं गजमुखं णमाम वनायकम् ॥ ७४९७॥
ENMSS@7498@1एकदतुितसतः शंभाेः सूनुः येऽत वः ।
ENMSS@7498@2वाकद इवाेनवाु रमनाेहरः ॥ ७४९८॥
ENMSS@7499@1एकदा न वगृयाद् बन् राजाभघाितनः ।
ENMSS@7499@2सदपाेऽयुरगः कटैबभनायते वम् ॥ ७४९९॥
ENMSS@7500@1एकदेशमुपायाय ऋवग् यकृदुयते ।
ENMSS@7500@2एते माया यथापूवम् एयाे माता गरयसी ॥ ७५००॥
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ENMSS@7501@1एककरणे हेतू महापातकपके ।
ENMSS@7501@2न तृणे मयते काेपकामाै यः प कारयन् ॥ ७५०१॥
ENMSS@7502@1एकिकलामेण शशनं गृवमुयं
यडुितरातनाेित भगवानाप चाायणम् ।
ENMSS@7502@2देवैतद् भवदयभावरभुजततापानल- पधायै
मभुलाछनपशाेनैतत् पुनः सेयित ॥ ७५०२॥
ENMSS@7503@1एकभृितमेण गणनामेषामवातं यतां कुवाणा समकाेचयद्
दशशतायाेजसंवितकाः ।
ENMSS@7503@2भूयाेऽप मशः सारयित ताः संयमूनुतः संयातं
सकुतूहलेव नलनी भानाेः सहं करान् ॥ ७५०३॥
ENMSS@7504@1एकेषु रसालशाखषु मनागुीलतं कुलैः कणाकणकया मथः
कथममी घूणत वेऽवगाः ।
ENMSS@7504@2ैः ाप कल ुताुतमप पायपुातं ववूछित
दःुसहाे वरहणीगेहेषु हाहारवः ॥ ७५०४॥
ENMSS@7505@1एकैः कमभाव सूरभरथ ाण माण कं यापािन
गता
कं िचतरा घाेरा महायाधयः ।
ENMSS@7505@2साैरलममेतदप नेतः णान् पषान् वायेव
रमव तेजस गते कालेऽथवा सवतः ॥ ७५०५॥
ENMSS@7506@1एकैदवसैभवयित मनाग् दाेरतरं दतरं ैरेव दनै
लाेचनपथं राेमावल यायित ।
ENMSS@7506@2कं चाभूदव वासरैचतरैायमया शाेस् तेतं
जगतीमन कमतीवायासमालंबसे ॥ ७५०६॥
ENMSS@7507@1एकैमधुबदुभमधुलहः यादेव कुरः कन् वा कुसमे
भवत सलभा तेऽमी पुनः पषाः ।
ENMSS@7507@2कालः काेऽप स ताशः परणताे येनैकतृणाकुलाे यत् पुपमुपागमत्
कृपणवत् तेनाय मा कुतम् ॥ ७५०७॥
ENMSS@7508@1एकधातखडः याद् याेाहततः परम् ।
ENMSS@7508@2तृतीयं कंचदुं यात् खडं गमकशाेभनम् ॥ ७५०८॥
ENMSS@7509@1एकिनभा य मही तृणतवीकगुपरहीना ।
ENMSS@7509@2तयां य वकाराे भवित धरयां जलं त ॥ ७५०९॥
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ENMSS@7510@1एकत लाेकवेदेयः सारमाकृय कयते ।
ENMSS@7510@2ाणाययेऽप न यायाे यायाे धमथः पथः ॥ ७५१०॥
ENMSS@7511@1एकपुपवानां वाणां सहभाेजने ।
ENMSS@7511@2येकाेऽप यजेदं सवैछभाेजनम् ॥ ७५११॥
ENMSS@7512@1एकपीसमासैभवः संहतैमथः ।
ENMSS@7512@2थातयमसादेन भेदमूलं ह याेषतः ॥ ७५१२॥
ENMSS@7513@1एकपुंसा न गतयं काकसपय कारणात् ।
ENMSS@7513@2कक टय सादेन ाणाे जीवताे यथा ॥ ७५१३॥
ENMSS@7514@1एकपुछतपादः ककुान् लबकबलः ।
ENMSS@7514@2गाेरपयं बलवदाे घासम सखेन सः ॥ ७५१४॥
ENMSS@7515@1एकयाचरणपपरजात- ेशय मे दयमुरलचकार ।
ENMSS@7515@2उिनभरमनाेभवभावमुध- नानानावदनचमसां
दा ॥ ७५१५॥
ENMSS@7516@1एकभवे रपुपगदःुखं जशतेषु मनाेभवदःुखम् ।
ENMSS@7516@2चाधयेित वचय महातः कामरपुं णतः पयत ॥
७५१६॥
ENMSS@7516A@1एकभुं सदाराेयं भुं बलवनम् ।
ENMSS@7516A@2िभुेयाधपीडा यातभुेमृितवम् ॥
ENMSS@7517@1एकमप णं लवा सयं याे वमुित ।
ENMSS@7517@2संसाराणवमुीय लभते साेऽप िनवृितम् ॥ ७५१७॥
ENMSS@7518@1एकमप सतां सकृतं वकसित तैलं यथा जले यतम् ।
ENMSS@7518@2असतामुपकारशतं संकुचित सशीतले घृतवत् ॥ ७५१८॥
ENMSS@7519@1एकमयरं यत गुः शयं बाेधयेत् ।
ENMSS@7519@2पृथयां नात तद् यं यद् दवा साेऽनृणी भवेत् ॥ ७५१९॥
ENMSS@7520@1एकमय याे बदुं भयेन् मधुनाे नरः ।
ENMSS@7520@2साेऽप दःुखवृषाकणे पतते भवसागरे ॥ ७५२०॥
ENMSS@7521@1एकमय परमेकमुमं िनपवमपरय वतनः ।
ENMSS@7521@2िनयमुणमहसा िनरयते िनयमधतमसं धावित ॥ ७५२१॥
ENMSS@7522@1एकमााे लघुः ाेाे मा गुः ृतः ।
ENMSS@7522@2ुतमाकाे ेयाे तः यादधमाकः ॥ ७५२२॥
ENMSS@7523@1एकमाशीवषाे हत शेणैक वयते ।
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ENMSS@7523@2हत वः सरा ाण पुरायप ह काेपतः ॥ ७५२३॥
ENMSS@7524@1एकमुकठया याम् अयद् दयतया तम् ।
ENMSS@7524@2चैतयमपरं धे कयत दयािन मे ॥ ७५२४॥
ENMSS@7525@1एकमेव गुणं ाय नतामगमद् धनुः ।
ENMSS@7525@2तवाशेषगुणा राः तधतेित सवयः ॥ ७५२५॥
ENMSS@7526@1एकमेव त शूय भुः कम समादशत् ।
ENMSS@7526@2एतेषामेव वणानां शूषामनसूयया ॥ ७५२६॥
ENMSS@7527@1एकमेव दहयनरं दुपसपणम् ।
ENMSS@7527@2कुलं दहित राजाः सपशयसंचयम् ॥ ७५२७॥
ENMSS@7528@1एकमेव पुरकृय दश जीवत मानवाः ।
ENMSS@7528@2वना तेन न शाेभते यथा संयाबदवः ॥ ७५२८॥
ENMSS@7529@1एकमेव बलं बा जगाम हरितम् ।
ENMSS@7529@2अयाबलबधेन सैव मयय नता ॥ ७५२९॥
ENMSS@7530@1एकमेव ह दारं ाित सकलं जगत् ।
ENMSS@7530@2तमहं शादकं वदे यकार नपुंसकम् ॥ ७५३०॥
ENMSS@7531@1एकमेवा वामा रयानलेखया ।
ENMSS@7531@2जायतामैदवे बबे खनाबुजसंगमः ॥ ७५३१॥
ENMSS@7532@1एकमेवातीयं तद् यद् राजन् नावबुयसे ।
ENMSS@7532@2सयं वगय साेपानं पारावारय नाैरव ॥ ७५३२॥
ENMSS@7533@1एकया े विनय ींतभवशे कु ।
ENMSS@7533@2प जवा वदवा षट् स हवा सखी भव ॥ ७५३३॥
ENMSS@7534@1एकयाप कलया वशया याेऽप काेऽप भजते गरशताम् ।
ENMSS@7534@2भूयसीरप कलाः कलताः ाय कदपचीयते शनैः ॥ ७५३४॥
ENMSS@7535@1एकयैव गुराेा ायां वाप लभेत यत् ।
ENMSS@7535@2न तत् ितसृभराभः सहेणाप कयचत् ॥ ७५३५॥
ENMSS@7536@1एकरद ैमातर िनगुण चतभुजाेऽप पकर ।
ENMSS@7536@2जय षमुखनुत स- छदगधमदातनुतनय ॥ ७५३६॥
ENMSS@7537@1एकवण यथा दुधं बवणास धेनुषु ।
ENMSS@7537@2तथा धमय वैचये तवमेकं परं पुनः ॥ ७५३७॥
ENMSS@7538@1एकवणमदं पूव वमासीद् युधर ।
ENMSS@7538@2कमयावभेदेन चातवय िततम् ॥ ७५३८॥
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ENMSS@7539@1एकवणाे भवेद् यत लणैकेन संयुतः ।
ENMSS@7539@2स खराजाे नृपतेवेयः शभकारकः ॥ ७५३९॥
ENMSS@7540@1एकवापीजलं पय इाै मधुरतां जेत् ।
ENMSS@7540@2िनबे कटकतां याित पाापााय भाेजनम् ॥ ७५४०॥
ENMSS@7541@1एकवापीभवं ताेयं पाापावशेषतः ।
ENMSS@7541@2अाे मधुरतामेित िनबे कटकतामप ॥ ७५४१॥
ENMSS@7542@1एकवंशितरादाः नरकाः शापारगैः ।
ENMSS@7542@2गभवाससमीपे ते कलां नाहत षाेडशीम् ॥ ७५४२॥
ENMSS@7543@1एकवंशितवणाभवेच् ारके रसे ।
ENMSS@7543@2कामदाेऽभीदः पुसां ताले तरगललके ॥ ७५४३॥
ENMSS@7543@3॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ७५४३॥
ENMSS@7544@1एकवंशितवारेण कुुटयासृजाेतम् ।
ENMSS@7544@2तणाद् दाडमीबीजं वधते फलित वम् ॥ ७५४४॥
ENMSS@7545@1एकवंशितसंजं जलं मेण पाययेत् ।
ENMSS@7545@2यदा वाततदा मृयुन वातजीवित वम् ॥ ७५४५॥
ENMSS@7546@1एकवाधानाेऽप बानी भवेन् नरः ।
ENMSS@7546@2सभाषतािन शेत यािन शााेतृािन वै ॥ ७५४६॥
ENMSS@7547@1एकवृसमाढा नानावणा वहंगमाः ।
ENMSS@7547@2ातदश दशाे यात का त परदेवना ॥ ७५४७॥
ENMSS@7548@1एकवृे यथा रााै नानापसमागमः ।
ENMSS@7548@2ातदश दशाे यात तद् भूतसमागमः ॥ ७५४८॥
ENMSS@7549@1एकवेशायाातेवणयाप गाेपनम् ।
ENMSS@7549@2यथा हतपदेऽयेषां लयते चरणा अप ॥ ७५४९॥
ENMSS@7550@1एकशहारेण यतेऽाे नराेऽप ह ।
ENMSS@7550@2सहेन् महाहाराणां शतं युेषु वारणः ॥ ७५५०॥
ENMSS@7551@1एकशीलवयाेवाजाितयसनवृयः ।
ENMSS@7551@2साहचये भवेन् मम् एभयद त साजवैः ॥ ७५५१॥
ENMSS@7552@1एकेत् पूवपुषः कुले य बुतः ।
ENMSS@7552@2अपरः पापकृूखः कुलं कयानुवतते ॥ ७५५२॥
ENMSS@7553@1एकसाथयातानां सवेषां त गामनाम् ।
ENMSS@7553@2यय कालः याये त का परदेवना ॥ ७५५३॥
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ENMSS@7554@1एकसकृतेन दुकृत- शतािन ये नाशयत ते सेयाः ।
ENMSS@7554@2न वेकदाेषजिनताे येषां काेपः कृतशतः ॥ ७५५४॥
ENMSS@7555@1एकतपाे रयायी िभगीतं चतः पथम् ।
ENMSS@7555@2स प कृषीणां च सामाे बभजनैः ॥ ७५५५॥
ENMSS@7557@1एकधा द सदा वसस  चं याे वषां च वदषुां च
मृगीशां च ।
ENMSS@7557@2तापं च संमदरसं च रितं च तवन् शाैयाेणा च वनयेन
च ललया च ॥ ७५५७॥
ENMSS@7557A@1एकेधा नयसिनपुणैयाेगभः सेवकैवा िनबाधं यः सपद वदताे
भाित सववपः ।
ENMSS@7557A@2साेऽयं नदजमुपगतः साकमाभीरवृदैर् वृदारये वहरित
परानदभूितमुकुदः ॥
ENMSS@7558@1एकवं गहनेऽन् काेकल न कलं कदाचदप कुयाः ।
ENMSS@7558@2साजायशयामी न वां िनत िनदयाः काकाः ॥ ७५५८॥
ENMSS@7559@1एकवं मभूहे वततैः शाखाशतैरतः
पुयपुपफलावतैरमृदतैजीयाः सहं समाः ।
ENMSS@7559@2अातं मणपाथजनतासवाथिनवाहणं कवां
सावकमतरेण भुवनं िनमात धमाशयः ॥ ७५५९॥
ENMSS@7560@1एकवमावहस जिन संये च भाेंु वयं
वकृतकमफलानुबधम् ।
ENMSS@7560@2अयाे न जात सखदःुखवधाै सहायः वाजीवनाय मलतं
वटपेटकं
ते ॥ ७५६०॥
ENMSS@7561@1एकथं जीवतेशे वय सकलजगसारमालाेकयामः यामे चतवान्
वपुष िनवशते नापपुयय पुंसः ।
ENMSS@7561@2कयायामृतेऽन् रितरितवपुला रेवामृतं ते
दैयैरयुयमानाे मुिनभरप हरः ैणपाेऽवताद् वः ॥ ७५६१॥
ENMSS@7562@1एकाद् वृाद् यपााण राजन् क् च ाेणी वाेढनी पीडनी
च ।
ENMSS@7562@2एतद् राजन् वताे मे िनबाेध एकात् पुषाायतेऽस स
॥ ७५६२॥
ENMSS@7563@1एकञ् जिनरावयाेः समजिन वछे सराेवारण ातः काचदहैव
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कािनचदहाय यतीतािन नाै ।
ENMSS@7563@2लधं तामरस वया मृगशां ललावतंसापदं शैवालं
वलठाम पामरवधूपादाहते पाथस ॥ ७५६३॥
ENMSS@7564@1एकञ् शयने पराुखतया वीताेरं तायताेर् अयाेयय द
थतेऽयनुनये संरताेगाैरवम् ।
ENMSS@7564@2दपयाेः शनकैरपावलनान् मीभवषाेर् भाे मानकलः
सहासरभसयावृकठहः ॥ ७५६४॥
ENMSS@7565@1एकञ् शयने वपरमणीनामहे मुधया
सःकाेपपराुखलपतया चाटूिन कुवप ।
ENMSS@7565@2अावेगादवधीरतः यतमतूणीं थततणं मा भूत् स
इवेयमदवलतीवं पुनवीतः ॥ ७५६५॥
ENMSS@7566@1एकञ् शयने सराेहशाेवाय िनां तयाेर् एकां
पवतावगुठनपटामुकधराे वान् ।
ENMSS@7566@2अययाः सवधं समेय िनभृतयालाेलहताु ल-
यापारैवसनालं चपलयन् वापयुितं वान् ॥ ७५६६॥
ENMSS@7567@1एकन् दवसे मया वचरता ाः कथंचन् मणर् मूयं यय
न
वते भवित चेत् पृवी समता ततः ।
ENMSS@7567@2साेऽयं दैववशादभूदिततरां काचाेपमः सातं कं कुमः
कमुपाहे  स सद् ययैतदावेते ॥ ७५६७॥
ENMSS@7568@1एकयिताते दने धमववजते ।
ENMSS@7568@2दयुभमुषतयेव दयं दते चरम् ॥ ७५६८॥
ENMSS@7569@1एकन् नयने भृशं तपित यः काले स दाहमाे येनातयत
यकाशसमये नैशं पदं दलुभम् ।
ENMSS@7569@2सयाेमावयवय यय वदता लाेके काशथितः ीसूयः
णसेवताेऽप
ह महादेवः स नायताम् ॥ ७५६९॥
ENMSS@7570@1एकेव जायेते कुले बमहारथाै ।
ENMSS@7570@2फलाफलवती शाखे यथैकन् वनपताै ॥ ७५७०॥
ENMSS@7571@1एकन् मलयाचले बवधैः कं तैरकंचकरैः
काकाेलूककपाेतकाेकलकुलैरेकाेऽप पाथतः ।
ENMSS@7571@2केक कूजित चेत् तदा वघटतयालावलबधनः सेयः यादह
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सवलाेकमनसामानदनदनः ॥ ७५७१॥
ENMSS@7572@1एकन् य िनधनं ापते दुकारण ।
ENMSS@7572@2बनां भवित ेमं तय पुयदाे वधः ॥ ७५७२॥
ENMSS@7573@1एकन् वजते चे वजतं सकलं जगत् ।
ENMSS@7573@2अजते त पुनतन् न पुाेऽप विनजतः ॥ ७५७३॥
ENMSS@7574@1एकन् विनपािततेऽप शरस ाेधाेपशातः कुतः कंत
वानुनयाय
मूधिनधनं ं न यारणा ।
ENMSS@7574@2वाे मूधबवतः फलमदं सयङ् मया लयते छं
छमवेय रासपते वं दनुयं ायस ॥ ७५७४॥
ENMSS@7575@1एकै पूणमयै कृशं तयगुणाेदये ।
ENMSS@7575@2भेदाद् यदपतं रागेषदानेन तेन कम् ॥ ७५७५॥
ENMSS@7576@1एकय कम संवीय कराेययाेऽप गहतम् ।
ENMSS@7576@2गतानुगितकाे लाेकाे न लाेकः पारमाथकः ॥ ७५७६॥
ENMSS@7577@1एकय जनाेऽथे मूढाः कुवत यािन पापािन ।
ENMSS@7577@2जनयत तािन दःुखं तेषां जातरसहम् ॥ ७५७७॥
ENMSS@7578@1एकय तय मये धयामयुितं जलधरय ।
ENMSS@7578@2वं सशैलकाननम् अाननमालाेकते यय ॥ ७५७८॥
ENMSS@7579@1एकय दःुखय न यावदतं गछायहं पारमवाणवय ।
ENMSS@7579@2तावद् तीयं समुपथतं मे छेवनथा बलभवत ॥ ७५७९॥
ENMSS@7580@1एकय वपापेन तापेऽनते िनमतः ।
ENMSS@7580@2कः ाैतयानाे भीराे भारः याद् दुरतेन ते ॥ ७५८०॥
ENMSS@7581@1एकय सृः परमेरय भा चतधा विनयाेगकाले ।
ENMSS@7581@2भाेगे भवानी समरेषु दगुा काेपेषु काल पुषेषु वणुः ॥ ७५८१॥
ENMSS@7582@1एकय ह सादेन कृाे लाेकः सीदित ।
ENMSS@7582@2याकुलेनाकुलः सवाे भवतीित विनयः ॥ ७५८२॥
ENMSS@7583@1एकयाप न यः शाे मनसः सबहणे ।
ENMSS@7583@2महीं सागरपयतां कथं नु स वजेयते ॥ ७५८३॥
ENMSS@7584@1एकयाप मनाेभुवतदबलापाैजगजये कामं
िनतसववयरसयकारा वयम् ।
ENMSS@7584@2यवेनं सबलं च जेतमभततकपमां वाेर् नारेभे सगतत
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तणुकथा ताय नः केवलम् ॥ ७५८४॥
ENMSS@7585@1एकयायितथेरं यः दातं न शमान् ।
ENMSS@7585@2तयानेकपरेशे गृहे कं वसतः फलम् ॥ ७५८५॥
ENMSS@7586@1एकयायमुदेित मूधिन गरेरयय चैव माद् अतं याित
कलािनधतदभुयाेरतः शताेऽचलः ।
ENMSS@7586@2काे नामाेदयनं कराेित न शराेमाणमतं पुनर् यातं यः कुते
भवािनव
स दुापाेऽयमुैःशराः ॥ ७५८६॥
ENMSS@7587@1एकयाथाय याे हयाद् अानाे वा परय वा ।
ENMSS@7587@2बन् वै ाणनाेऽथैकं भवेत् तयेह पातकम् ॥ ७५८७॥
ENMSS@7588@1सखमेधत बहवाे यंत िनहते सित ।
ENMSS@7588@2तन् हते नात भे पातकं नाेपपातकम् ॥ ७५८८॥
ENMSS@7589@1एकयातपनकरैः करालताया बाणः सपद सताेणवारणवम्
।
ENMSS@7589@2सेवायै वदनसराेजिनजतीर् अागय यमव चमाकार ॥
७५८९॥
ENMSS@7590@1एकयैव न पयाम् अत यद् काेशजम् ।
ENMSS@7590@2अाशया वतयात तयापमप पूितकृत् ॥ ७५९०॥
ENMSS@7591@1एकां कृवा तनुमनुपमां चचूडेन साध ययाेऽधः
सततवरहेशभागी भवाया ।
ENMSS@7591@2तेनाानां रचतमुचतं संवभेन कत नूनं दनूां
तनुतनुलतां िनममे तां वरः ॥ ७५९१॥
ENMSS@7592@1एकाकना तपाे ायां पठनं गायनं िभः ।
ENMSS@7592@2चतभगमनं ें पभबभी रणः ॥ ७५९२॥
ENMSS@7593@1एकाकना न गतयं यद कायशतं भवेत् ।
ENMSS@7593@2एककुुटमाेण ाणः पररतः ॥ ७५९३॥
ENMSS@7594@1एकाकना न गतयं यद कायशतायप ।
ENMSS@7594@2कक टजतमाेण कालसपाे िनपािततः ॥ ७५९४॥
ENMSS@7595@1एकाकिन वनवासय् अराजलयनीितशाे ।
ENMSS@7595@2सवाे ते मृगपताै राजेित गरः परणमत ॥ ७५९५॥
ENMSS@7596@1एकाकनीं रहः ीबां लवा दलुभयाेषतम् ।
ENMSS@7596@2अाैढाेऽनुपभुयायदने दूयाथयेत यः ॥ ७५९६॥
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ENMSS@7597@1वभूितं रभसावाां य संयय तणम् ।
ENMSS@7597@2नीया कामयतेऽयेुः शाेयतायां पराेऽत कः ॥ ७५९७॥
ENMSS@7598@1एकाकनी यदबला तणी तथाहम् अन् गृहे गृहपित गताे
वदेशम् ।
ENMSS@7598@2कं याचसे तदह वासमयं वराक ूममाधबधरा ननु मूढ
पाथ ॥ ७५९८॥
ENMSS@7599@1एकाकया मम गृहमदं यामकाे मामकाेऽधः का मे नाेदेयहह
मनसतकरेणा भीितः ।
ENMSS@7599@2दैवेनैवं यद न सखतः याः मेण सः पाथ ूमः कमह
सशाे नैष नैशाे िनवासः ॥ ७५९९॥
ENMSS@7600@1एकाक गृहसंयः पाणपााे दगबरः ।
ENMSS@7600@2साेऽप संबायते लाेके तृणया पय काैतकम् ॥ ७६००॥
ENMSS@7601@1एकाक चतयेन् िनयं ववे हतमानः ।
ENMSS@7601@2एकाक चतयानाे ह परं ेयाेऽधगछित ॥ ७६०१॥
ENMSS@7602@1एकाक िनःपृहः शातः पाणपााे दगबरः ।
ENMSS@7602@2कदा शंभाे भवयाम कमिनमूलनमः ॥ ७६०२॥
ENMSS@7603@1एकारदातारं याे गुं नैव मयते ।
ENMSS@7603@2ानयाेिनशतं गवा चाडालेवभजायते ॥ ७६०३॥
ENMSS@7604@1एका गा यागे मलयपरसरे चदनं माैकाल काताकठे
हमांशवयित सरस ेतमं तथायाः ।
ENMSS@7604@2कालद कालसपा मरकततरलाे लाछनं भृमालेय् एवं ते य
कितः परणमित युता य शाेरकया ॥ ७६०४॥
ENMSS@7605@1एकाकम हवनं ेतायां य यते ।
ENMSS@7605@2अतवेां च यद् दानम् इं तदभधीयते ॥ ७६०५॥
ENMSS@7606@1एकाः यादववृताे िनयं ववरदशकः ।
ENMSS@7606@2राजन् रायं सपेषु िनयाेः समाचरेत् ॥ ७६०६॥
ENMSS@7607@1एकाताथ संकपः ायुवद् वनमाै ।
ENMSS@7607@2िनयायासयाेगायाम् अधकाधकमृयतः ॥ ७६०७॥
ENMSS@7608@1एकां विनधाय कातचरणे तानुदेशे परं ललाेदतमयमा
करयुगेणावय तकधराम् ।
ENMSS@7608@2वतय घनाेततनभरेणापीड गाढं रसाद् अायं धयतमय
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पूणपुलका चानना चुबित ॥ ७६०८॥
ENMSS@7609@1एकातपं जगतः भुवं नवं वयः कातमदं वपु ।
ENMSS@7609@2अपय हेताेब हातमछन् वचारमूढः ितभास मे वम् ॥
७६०९॥
ENMSS@7610@1एकादशाणाम् एका गाैरयनाैचतीं मवा ।
ENMSS@7610@2राघव नृप तव यशसा दशाप गाैरकृता हरतः ॥ ७६१०॥
ENMSS@7611@1एकादशथे गाेवदे सवेऽयेकादशे थताः ।
ENMSS@7611@2कं कुवत हाः सवे शिनरारकाे रवः ॥ ७६११॥
ENMSS@7612@1एकादशारात् पादाद् एकैकारवधतैः ।
ENMSS@7612@2खडैवाः षाेडश युः षंशयरावध ॥ ७६१२॥
ENMSS@7613@1एकानपाै रपरांतरै र् वाेवलासैरतरं च हासैः ।
ENMSS@7613@2वमाेहयययमहाे रहाेभः काे वा कलां वेद कलावतीनाम् ॥
७६१३॥
ENMSS@7614@1एकातमदरगतं मदनाेपमेयं तपाेपवमतलं रितपरया ।
ENMSS@7614@2बाला चकाेरनयना नयनाितथं तं कृवा नमदनपजमाननाम
॥ ७६१४॥
ENMSS@7615@1एकातशातमेकं मयते मानवा िनवासायम् ।
ENMSS@7615@2उय च शीतय च नाशकरं काययुमय ॥ ७६१५॥
ENMSS@7616@1एकातशीलय ढतय सवेयीितिनवतकय ।
ENMSS@7616@2अयायाेगे गतमानसय माेाे वं िनयमहंसकय ॥ ७६१६॥
ENMSS@7617@1एकातसदरवधानजडः  वेधाः सवाकातचतरं  च
पमयाः ।
ENMSS@7617@2मये महेरभयाकरवजेन ाणाथना युवितपमदं गृहीतम्
॥ ७६१७॥
ENMSS@7618@1एकातेन ह सवेषां न शं तात राेचतम् ।
ENMSS@7618@2माममथाे मयं सवभूतेषु भारत ॥ ७६१८॥
ENMSS@7619@1एकाते वनताे गृहं शशमुखाेऽययाशाे यते ं
साधय यात पुि सदने भुायमावासकम् ।
ENMSS@7619@2वा संमता कलेित बशः संेरयया वधूः पाथं वीय
बभ सतमुखी सैवाधसाैदनम् ॥ ७६१९॥
ENMSS@7620@1एकाते वजने देशे पवे िनपवे ।
ENMSS@7620@2कबलाजनवाणाम् उपयासनमयसेत् ॥ ७६२०॥
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ENMSS@7621@1एकाते वजने रये पवे िनपवे ।
ENMSS@7621@2सखासने समाधः याद् वाजनकुशाेरे ॥ ७६२१॥
ENMSS@7622@1एकाते सखमायता परतरे चेतः समाधीयतां ाणाा ससमीयतां
जगददं तापतं यताम् ।
ENMSS@7622@2ाम वलाेयतां चितबलान् नायुरे यतां ारधं
वह भुयतामथ परानाथीयताम् ॥ ७६२२॥
ENMSS@7623@1एकापवगसमये जगताेऽपवगः सवापवगसमये पुनरतशः ।
ENMSS@7623@2ईवधं कमप पमहावलय थातं सखं ममनेन पथा
वृैः ॥ ७६२३॥
ENMSS@7624@1एकाप पशाता तारा वाछाये शभासीना ।
ENMSS@7624@2लाभ उभायामधकस् िताे रायाय याायाम् ॥ ७६२४॥
ENMSS@7625@1एका सूयते माता तीया वाक् सूयते ।
ENMSS@7625@2वाजातमधकं ाेचुः साेदयादप बाधवात् ॥ ७६२५॥
ENMSS@7626@1एका भाया यः पुा ाै हलाै दश धेनवः ।
ENMSS@7626@2कपकालावसानेऽप न ते यायत वयाम् ॥ ७६२६॥
ENMSS@7627@1एका भाया यः पुा ाै हलाै दश धेनवः ।
ENMSS@7627@2ामेवासः पुरासैः वगादप मनाेहरः ॥ ७६२७॥
ENMSS@7628@1एका भाया कृितमुखरा चला च तीया पुवेकाे भुवनवजयी
मथाे दिुनवारः ।
ENMSS@7628@2शेषः शया शयनमुदधाै वाहनं पगारः ारं ारं
वगृहचरतं दाभूताे मुरारः ॥ ७६२८॥
ENMSS@7629@1एकाभूत् कुसमायुधेषुधरव यपुावल जेतमलपालकेव
पुलकैरया कपाेलथल ।
ENMSS@7629@2लाेलाीं णमाभाववरहेशासहां पयताे ागाकणयत
वीर भवतः ाैढाहवाडबरम् ॥ ७६२९॥
ENMSS@7630@1एका भूभयाेरैम् उभयाेदलकाडयाेः ।
ENMSS@7630@2शालयामाकयाेभेदः फलेन परचीयते ॥ ७६३०॥
ENMSS@7631@1एकामधीय वां बभेित बवपरषदं ाः ।
ENMSS@7631@2ासशिनकरः कुैकशरः पुनः पुषः ॥ ७६३१॥
ENMSS@7632@1एकामषभवमेव सहाेदराणाम् उृते जगित वैरमित सम्
।
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ENMSS@7632@2पृवीिनममभवत् कुपाडवानां तीतथा ह भुवनयकृद्
वराेधः ॥ ७६३२॥
ENMSS@7633@1एकामषाभलाषाे ह बीजं वैरमहातराेः ।
ENMSS@7633@2ितलाेमाभलाषाे ह यथा सदाेपसदयाेः ॥ ७६३३॥
ENMSS@7634@1एकााेधीकृतायां भुव जगदखलं िनजनीकृय खेलन् देवः
कालसहायः सभवहरणाेुललाहासः ।
ENMSS@7634@2साे दं ांशभे तमस िनजवपुबबमालाे कवं कवं
ूहीित काेपादभदधदभयं भैरवेतां वः ॥ ७६३४॥
ENMSS@7635@1एकारमयाेेत् परपरं भूपयाेभेदः ।
ENMSS@7635@2तदपुर परणतनीितः सखमभयाेगं कराेत गतभीितः ॥ ७६३५॥
ENMSS@7636@1एकाराैकारयुा हरहरजहराः प बाणाः रय याता लयायमीषां
दयकुचशाे मू गुे मेण ।
ENMSS@7636@2ममवेतेषु भूयाे िनजनयनधनुःेरतैतैः पतः यदते
सदरणां वलदनलिनभैबदवः कामवाराम् ॥ ७६३६॥
ENMSS@7637@1एकाथा सयगुय याां य ह गछतः ।
ENMSS@7637@2य संहतयाणत सधः संयाेग उयते ॥ ७६३७॥
ENMSS@7638@1एकाथाभिनवेशवम् अरलणमुयते ।
ENMSS@7638@2दाणत ृतः शुवजगीषुगुणावतः ॥ ७६३८॥
ENMSS@7639@1एकावलकलतमाैककैतवेन कयादुतपयाेधरयुमसेवाम् ।
ENMSS@7639@2चुमनांस यमनामितिनमलािन कंदपमुशरपातकृतातराण
॥ ७६३९॥
ENMSS@7640@1एकावथितरत वः पुरमुरेषणाेदेवयाेः
ालेयानशैलसभगछायायाेः ेयसे ।
ENMSS@7640@2तायासवहतपगफटा ययां जटापालयाे
बालेदुुितकाेशसजलजाे ययां च नाभीदः ॥ ७६४०॥
ENMSS@7641@1एका वा दुधका तबी शपुपी जटा धृता ।
ENMSS@7641@2कठदताेवा भूतवेदनाहरणमा ॥ ७६४१॥
ENMSS@7642@1एकासनथा जलवायुभा मुमुवयपरहा ।
ENMSS@7642@2पृछत तेऽयबरचारचारं दैवमये कमुताथचाः
॥ ७६४२॥
ENMSS@7643@1एकाहं जपहीनत सयाहीनाे दनयम् ।
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ENMSS@7643@2ादशाहमनत शू एव न संशयः ॥ ७६४३॥
ENMSS@7644@1एकाहिनपमहाबधः ीसराजितपबधुः ।
ENMSS@7644@2ीपालनामा कवचवी शतमेतामकराेत् शताम् ॥ ७६४४॥
ENMSS@7645@1एकाहमप काैतेय भूयमुदकं कु ।
ENMSS@7645@2कुलं तारयते तात स स च स च ॥ ७६४५॥
ENMSS@7646@1एकाहारेण संतः षमिनरतः सदा ।
ENMSS@7646@2ऋतकालाभगामी च स वाे ज उयते ॥ ७६४६॥
ENMSS@7647@1एककेव िनजवृदमयगाय् उुकूज सभयं सतछद ।
ENMSS@7647@2दतमूलमसकृ संशयाद् अाममश करणः करेणुका ॥ ७६४७॥
ENMSS@7648@1एककृतवच िनष इवावपीड िनभुपीनकुचकुलयानया मे
।
ENMSS@7648@2कपूरहारहरचदनचकात- िनयदशैवलमृणालहमादवगः
॥ ७६४८॥
ENMSS@7649@1एककृय कमाेषधीपितरसैराकाशभाडाेदरे
फुपजनीजनाबुजमुखातैः समतान् मुः ।
ENMSS@7649@2कााेथाणदिविपटलैराताय सयग् भृशं तारापारदमारणं
वतनुते वैाेऽनवाे रवः ॥ ७६४९॥
ENMSS@7650@1एकभावं गतयाेर् जलपयसाेमचेतसाेैव ।
ENMSS@7650@2यितरेककृताै शर् हंसानां दजुनानां च ॥ ७६५०॥
ENMSS@7651@1एकभूय फुटमव कमयाचरः लनैर् एभभूतैः र कित
कृताः वात ते वलाः ।
ENMSS@7651@2तादेषां यज परचयं चतय वयवथाम् अाभाषते कमु
न
वदतः खडतः पडतः यात् ॥ ७६५१॥
ENMSS@7652@1एके कुटरकाेणेऽप न लयते थताः चत् ।
ENMSS@7652@2अयेषां वभवयैतद् ाडमप संकटम् ॥ ७६५२॥
ENMSS@7653@1एके केचत् यितकरगताः पासंां लभते गाययये सरसमधुरं
वीणया संयुाः ।
ENMSS@7653@2एके तेषां सहगितवशाद् दुतरं तारयत केचत् तेषां वलतदया
रमेवापबत ॥ ७६५३॥
ENMSS@7654@1एके तबा ितकरगताः पातामानयत गाययये सरसमधुरं
शवंशे वलाः ।
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ENMSS@7654@2एके तावद् थतसगुणा दुतरं तारयत तेषां मये वलतदया
रमेके पबत ॥ ७६५४॥
ENMSS@7655@1एकेऽ ातरपरे पादये पुनः परे ।
ENMSS@7655@2सवे िनःसी संसारे यात कः केन शाेयते ॥ ७६५५॥
ENMSS@7656@1एकेन केनचदनघमणभेण कायं चमकृितपदेन वना सवणम्
।
ENMSS@7656@2िनदाेषलेशमप राेहित कय चे लावयहीनमव याैवनमनानाम्
॥ ७६५६॥
ENMSS@7657@1एकेन केनाप गुणेन नीचाेऽय् उैः ितां लभते जगस ।
ENMSS@7657@2ातमे मृदतुासाे दाेषाकराेऽयुपदं पः ॥ ७६५७॥
ENMSS@7658@1एकेन चुलकेनाधिनपीतः कुयाेिनना ।
ENMSS@7658@2तयाेदयेऽतः कालयं यजयापाे भयादव ॥ ७६५८॥
ENMSS@7659@1एकेन चूणकुतलम् अपरेण करेण चबुकमुमयन् ।
ENMSS@7659@2पयाम बापधाैत- ुित नगरार तदनम् ॥ ७६५९॥
ENMSS@7660@1एकेन चेत् परताेऽस महेरेण कं खेदमावहस केतक िनगुणाेऽसाै
।
ENMSS@7660@2अये न कं जगित सत परं गुणा ये वां वहत शरसा
नरदेवदेवाः ॥ ७६६०॥
ENMSS@7661@1एकेन ितताधताद् अयेनाेपर ितता ।
ENMSS@7661@2दातृयाचकयाेभेदः करायामेव सूचतः ॥ ७६६१॥
ENMSS@7662@1एकेन यसाणा जतवती वीणां वचाेभिनजैर् गया मदर एव
वगमनं हंसं जगायाचरात् ।
ENMSS@7662@2वेणायमाेदनेदमुजयत् सवमाेददं ा लयपदायेव
दलययाेहाणां मदम् ॥ ७६६२॥
ENMSS@7663@1एकेन राजहंसेन या शाेभा सरसाेऽभवत् ।
ENMSS@7663@2न सा बकसहेण परततीरवासना ॥ ७६६३॥
ENMSS@7664@1एकेन राेमनालेन जातं पे हयम् ।
ENMSS@7664@2ावाधाे धनमयात खनत िनश रागणः ॥ ७६६४॥
ENMSS@7665@1एकेन शकवृेण दमानेन विना ।
ENMSS@7665@2दते तनं सव कुपुेण कुलं यथा ॥ ७६६५॥
ENMSS@7666@1एकेन संधः कलहाेऽपरेण कायाेऽभताे वा समीय वृम् ।
ENMSS@7666@2एवं युीत जगीषुरेता नीतीवजानहतासारम् ॥ ७६६६॥
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ENMSS@7667@1एकेन तपाटलाधरचाे जपयनपारं वीतेऽयमतः
फुटकुमुदनीफुाेसाेचनाः ।
ENMSS@7667@2दरूाेदारचरचवभवं यायत चायं धया केनेथं
परमाथताेऽथवदव ेमात वामवाम् ॥ ७६६७॥
ENMSS@7668@1एकेनांशेन धमाथः कतयाे भूितमछता ।
ENMSS@7668@2एकेनांशेन कामाथ एकमंशं ववधयेत् ॥ ७६६८॥
ENMSS@7669@1एकेनाणा परततषा वीते याेमसंथं भानाेबबं
सजलललतेनापरेणाकातम् ।
ENMSS@7669@2अछेदे दयतवरहा शनी चवाक ाै संकणाै रचयित
रसाै नतकव गा ॥ ७६६९॥
ENMSS@7670@1एकेनापाित ला पितवपुष परेणाप पीतः पता ते ातायेनाप
शभुवनतलताेऽयेन िनवासतास ।
ENMSS@7670@2सः ीवीरभूपतृणमव मनुते वां सराेजालये यन्
मातताितमाणयिन मय ता  काेपं वदयाः ॥ ७६७०॥
ENMSS@7671@1एकेनापाित ला पितवपुष परेणाप पीताेऽत ताताे ाता शः
परेण
िभुवनतलताेऽयेन िनकासतास ।
ENMSS@7671@2छं गेहं परेणाऽकल च तदपरेणात सापयशीला तायं
जेयाे मधुरपुमहले वं वयुास मये ॥ ७६७१॥
ENMSS@7672@1एकेनाप गुणवता जाितवशेन चाकृयेन ।
ENMSS@7672@2वकुलमलंकृतमखलं मुकुटं मुाफलेनेव ॥ ७६७२॥
ENMSS@7673@1एकेनाप गुणवता वायुेन साधुना ।
ENMSS@7673@2कुलं पुषसंहेन चेणेव कायते ॥ ७६७३॥
ENMSS@7674@1एकेनाप गुणेनाे लभते पृहणीयताम् ।
ENMSS@7674@2काकयैव पकाे लाेकैमाेते मलनाेऽयसाै ॥ ७६७४॥
ENMSS@7675@1एकेनाप गुणेनाहाे पृहणीयाे नराे भवेत् ।
ENMSS@7675@2कलाभृयेन चराे दाेषाकराेऽप सन् ॥ ७६७५॥
ENMSS@7676@1एकेनाप पयाेधना जलमुचते पूरताः काेटशाे जाताे नाय
कुशालनतहनणाेऽप ताेयययः ।
ENMSS@7676@2अाहाे शयित दैववलनादाेभराेमुचः संभूयाप वधातमय
रजस तैमयमयमाः ॥ ७६७६॥
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ENMSS@7677@1एकेनाप वनीतेन सतेनाेयते कुलम् ।
ENMSS@7677@2गावतारणापारथं पय भगीरथम् ॥ ७६७७॥
ENMSS@7678@1एकेनाप सधीरेण साेसाहेन रणं ित ।
ENMSS@7678@2साेसाहं जायते सैयं भे भमवायात् ॥ ७६७८॥
ENMSS@7679@1अत एव ह वाछत भूपा याेधान् महाबलान् ।
ENMSS@7679@2शूरान् धीरान् कृताेसाहान् वजयत च कातरान् ॥ ७६७९॥
ENMSS@7680@1एकेनाप सपुेण जायमानेन सकुलम् ।
ENMSS@7680@2शशना चैव गगनं सवदैवाेलकृतम् ॥ ७६८०॥
ENMSS@7681@1एकेनाप सपुेण वायुेन साधुना ।
ENMSS@7681@2अाादतं कुलं सव यथा चेण शवर ॥ ७६८१॥
ENMSS@7682@1एकेनाप सपुेण वायुेन साधुना ।
ENMSS@7682@2कुलमुलतां याित चेण गगनं यथा ॥ ७६८२॥
ENMSS@7683@1एकेनाप सपुेण संही वपित िनभयम् ।
ENMSS@7683@2सहैव दशभः पुैभारं वहित गदभी ॥ ७६८३॥
ENMSS@7684@1एकेनाप सवृेण पुपतेन सगधना ।
ENMSS@7684@2वासतं तनं सव सपुेण कुलं यथा ॥ ७६८४॥
ENMSS@7685@1एकेनाप ह शूरेण पादाातं महीतलम् ।
ENMSS@7685@2यते भाकरेणेव फारफुरततेजसा ॥ ७६८५॥
ENMSS@7686@1एकेनैव चराय कृण भवता गाेवधनाेऽयं धृतः ाताेऽस
णमाव सांतममी सवे वयं दहे ।
ENMSS@7686@2इयुासतदाेण गाेपिनवहे कंचद् भुजाकुचन-
यछैलभरादते वरमित ेराे हरः पात वः ॥ ७६८६॥
ENMSS@7687@1एकेनैव ह कद् गुणेन जगित समुपयाित ।
ENMSS@7687@2एकेन करेण गजः कर न सूयः सहेण ॥ ७६८७॥
ENMSS@7688@1एकेनाेृय खं द पिततमषुं पाणनैकेन भन्
ूभेदालंकृतायः सरभसनयनः पदाधराेः ।
ENMSS@7688@2भीतैः यादवृदैरनुपहततनुः कुरेाेपधानः शेते
याेधधानाे यद मरणमदं लयते कं जयेन ॥ ७६८८॥
ENMSS@7689@1एकेयं रसना न शदमभजद् भेजेऽनुवारं परा नें
कंचदनूसमभवाताेसं परम् ।
ENMSS@7689@2रागः कन िनजगाम दयात् तथाै तथैवापराे बाे सपुलकाेऽतरे
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वपुलकाे जाताेऽभूसंमः ॥ ७६८९॥
ENMSS@7690@1एके वारिनधाै वेशमपरे लाेकातरालाेकनं केचत् पावकयाेगतां
िनजगदःु ीणेऽि चडाचषः ।
ENMSS@7690@2मया चैतदसाकं यसख यतीातपं मयेऽहं
पुनरवनीनरमणीचेताेऽधशेते रवः ॥ ७६९०॥
ENMSS@7691@1एकेषां वाच शकवद् अयेषां द मूकवत् ।
ENMSS@7691@2द वाच तथायेषां वगु वगत सूयः ॥ ७६९१॥
ENMSS@7692@1एके सपुषाः पराथघटकाः वाथ परयय ये सामायात
पराथमुमभृतः वाथावराेधेन ये ।
ENMSS@7692@2तेऽमी मानुषरासाः परहतं वाथाय िनत ये ये त त
िनरथकं परहतं ते के न जामीमहे ॥ ७६९२॥
ENMSS@7693@1एकैकमवषयं भजताममीषां संपते यद कृतातगृहाितथवम्
।
ENMSS@7693@2पागाेचररतय कमत वायम् अाथमयमलधीरधययजत
॥ ७६९३॥
ENMSS@7694@1एकैकशाेऽप िनत वषया वषसंिनभाः ।
ENMSS@7694@2ेमी त स कथं नु याद् यः समं प सेवते ॥ ७६९४॥
ENMSS@7695@1एकैकशाे युवजनं वलमानािनकरमव तरला ।
ENMSS@7695@2वायित सभग वाम् अु लरासा मेमव ॥ ७६९५॥
ENMSS@7696@1एकैकशाे विनत वषया वषसंिनभाः ।
ENMSS@7696@2कं पुनः प मलताः न कथं नाशयत ह ॥ ७६९६॥
ENMSS@7697@1एकैकय यदादाय पुपय मधु संचतम् ।
ENMSS@7697@2कंचन् मधुकरवगैतदयत िनघृणाः ॥ ७६९७॥
ENMSS@7698@1एकैकय शरयैव चतपाण याेजयेत् ।
ENMSS@7698@2षडुलमाणेन पछेदं च कारयेत् ॥ ७६९८॥
ENMSS@7699@1एकैकयाेपकारय ाणान् दायाम ते कपे ।
ENMSS@7699@2यहं यमाणय शेषय ऋणनाे वयम् ॥ ७६९९॥
ENMSS@7700@1एकैकाितशयालवः परगुणानैकवैािनकाः सयेते धिनकाः कलास
सकलावाचायचयाचणाः ।
ENMSS@7700@2अयेते समनाेगरां िनशमनाद् बययहाे ाघया धूते मूधिन
कुडले
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कषणतः ीणे भवेतामित ॥ ७७००॥
ENMSS@7701@1एकैकाेऽसंयजीवानां घातताे मधुनः कणः ।
ENMSS@7701@2िनपते यततेन मवाित कथं बुधः ॥ ७७०१॥
ENMSS@7702@1एकैव कवता पुंसां ामायााय हतने ।
ENMSS@7702@2अतताेऽाय वाय ताबूलाय च कपते ॥ ७७०२॥
ENMSS@7703@1एकैव काचन् महतामवथा सूाण वायथवा च कथा ।
ENMSS@7703@2करालाभनवा च बाला गातरे वथवामाला ॥ ७७०३॥
ENMSS@7704@1एकैव दडनीितत वेयाैशनसाः थताः ।
ENMSS@7704@2तयां ह सववानाम् अाराः संितताः ॥ ७७०४॥
ENMSS@7705@1एकैव संगमे बाला वयाेगे तयं जगत् ।
ENMSS@7705@2कृताेपकार एवायं वयाेगः केन िनते ॥ ७७०५॥
ENMSS@7706@1एकैव सामृतमयी सतरामनया काययसाै हमकरय कला
ययैव ।
ENMSS@7706@2अाराेपताे गुणवदा परमेरेण चूडामणाै न गणताेऽय कलदाेषः
॥ ७७०६॥
ENMSS@7707@1एकैव साथका चता धमयाथे वचयते ।
ENMSS@7707@2तीया साथका चता याेगनां धमनदनी ॥ ७७०७॥
ENMSS@7708@1एकैये थताेऽप णतबफले यः वयं कृवासाः
कातासंमदेहाेऽयवषयमनसां यः परताद् यतीनाम् ।
ENMSS@7708@2अाभयय कृं जगदप तनुभबताे नाभमानः सागालाेकनाय
यपनयत स वतामसीं वृमीशः ॥ ७७०८॥
ENMSS@7709@1एकाे गरशः वामी गणता तयैव वभवं च ।
ENMSS@7709@2कं कुमः कमगताै शयित भृ वनायकः पीनः ॥ ७७०९॥
ENMSS@7710@1एकाे गाेे पुमान् ाेः ानैः वकुटबभृत् ।
ENMSS@7710@2एकाेऽयनेकः पुषः परेषां भरणमः ॥ ७७१०॥
ENMSS@7711@1एकाे जयित सृः कं पुनाै ससंहताै ।
ENMSS@7711@2कं चं यद तवाः तनायां िनजतं जगत् ॥ ७७११॥
ENMSS@7712@1एकाे जीवाे बहवाे देहा एकं तवं बहवाे माेहाः ।
ENMSS@7712@2एका वा बपाषडा वबुधैः यते कमित वतडा ॥
७७१२॥
ENMSS@7713@1एकाेदरसमुतूा एकनजातकाः ।
ENMSS@7713@2न भवत समाः शीले यथा बदरकटकाः ॥ ७७१३॥
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ENMSS@7714@1एकाेदराः पृथीवा अयायफलभणः ।
ENMSS@7714@2असंहता वनयत भाडा इव पणः ॥ ७७१४॥
ENMSS@7715@1एकाे दाशरथः कामं यातधानाः सहशः ।
ENMSS@7715@2ते त यावत एवाजाै तावां दशे स तैः ॥ ७७१५॥
ENMSS@7716@1एकाे देवः केशवाे वा शवाे वा एकं मं भूपितवा यितवा ।
ENMSS@7716@2एकाे वासः पने वा वने वा एका भाया सदर वा दर वा ॥
७७१६॥
ENMSS@7717@1एकाे धमः परं ेयः मैका शातमा ।
ENMSS@7717@2वैका परमा रहंसैका सखावहा ॥ ७७१७॥
ENMSS@7718@1एकाे न राेपताे यावद् उपाेऽयं णाेऽपरः ।
ENMSS@7718@2सयः वादाे यछेवनथा यात भूरताम् ॥ ७७१८॥
ENMSS@7719@1एकाेना वंशितः ीणां ानाथ सरयूं गता ।
ENMSS@7719@2वंशितः पुनरायाता एकाे याेण भतः ॥ ७७१९॥
ENMSS@7720@1एकाेना वंशितनायः डां कत वने गताः ।
ENMSS@7720@2वंशितगृहमायाताः शेषाे याेण भतः ॥ ७७२०॥
ENMSS@7721@1एकाे नेता ियाे वा जाे वा चैका वावीक वा यी वा
।
ENMSS@7721@2एका भाया वंशजा वा या वाय् एकं मं भूपितवा यितवा ॥
७७२१॥
ENMSS@7722@1एकाेऽते समलाेचन इित याततभः तताे वेदैः पमुखः
षडाननपता सषभवदतः ।
ENMSS@7722@2अााे नवतय अामरगणे वासाे दशाशा दधत् वैकादश
साेऽवता वजताे याे ादशाांशभः ॥ ७७२२॥
ENMSS@7723@1एकाेऽप कृणय कृतः णामाे दशामेधावभृथेन तयः ।
ENMSS@7723@2दशामेधी पुनरेित ज कृणणामी न पुनभवाय ॥ ७७२३॥
ENMSS@7724@1एकाेऽप काेऽप सेयाे यः ीणं ीणं पुननवम् ।
ENMSS@7724@2अनुं कराेयेव सूयमसं यथा ॥ ७७२४॥
ENMSS@7725@1एकाेऽप गुणवान् पुाे िनगुणेन शतेन कम् ।
ENMSS@7725@2एकतमाे हत न च ताराः सहशः ॥ ७७२५॥
ENMSS@7726@1एकाेऽप गुणवान् पुाे िनगुणैः कं शतैरप ।
ENMSS@7726@2एकाे जगें नैः कं याेजनम् ॥ ७७२६॥
ENMSS@7727@1एकाेऽप गुणवान् पुाे मा िनगुणशतं भवेत् ।
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ENMSS@7727@2एकतमाे हत न च ताराः सहशः ॥ ७७२७॥
ENMSS@7728@1एकाेऽप जीयते हत कालदासाे न केनचत् ।
ENMSS@7728@2ारे ललताेारे कालदासयी कमु ॥ ७७२८॥
ENMSS@7729@1एकाेऽप य इव भाित कदकुाेऽयं कातायाः करतलरागररः
।
ENMSS@7729@2भूमाै तरणनखांशगाैरगाैरः वःथः सन् नयनमरचनीलनीलः
॥ ७७२९॥
ENMSS@7730@1एकाेऽप यः सकलकायवधाै समथः सवाधकाे भवत कं बभः
सूतैः ।
ENMSS@7730@2चः काशयित दुखमडलािन तारागणः समुदताेऽयसमथ
एव ॥ ७७३०॥
ENMSS@7731@1एकाेऽप य नगरे सः याद् धनुघरः ।
ENMSS@7731@2तताे यायरयाे दरंू मृगाः संहगृहादव ॥ ७७३१॥
ENMSS@7732@1एकाेऽप वारणपितषतामनीकं युं िनहत मदसवगुणाेपपः
।
ENMSS@7732@2नागेषु ह ितभृतां वजयाे िनबस् ताद् गजाधकबलाे नृपितः
सदा यात् ॥ ७७३२॥
ENMSS@7733@1एकाेऽप संहः साहं यूथं माित दतनाम् ।
ENMSS@7733@2तात् संहमवाेदारम् अाानं वीय संपतेत् ॥ ७७३३॥
ENMSS@7734@1एकाेऽयमायाे मेधावी शूराे दाे वचणः ।
ENMSS@7734@2राजानं राजमां वा ापयेन् महतीं यम् ॥ ७७३४॥
ENMSS@7735@1एकाे बटदभकुशापाणर् वने वनैः सित बालचूतान् ।
ENMSS@7735@2अाा साः पतर तृा एका या थकर सा ॥
७७३५॥
ENMSS@7736@1एकाे बनां मूखाणां मये िनपितताे बुधः ।
ENMSS@7736@2पः पाथतराणां इव ववते वम् ॥ ७७३६॥
ENMSS@7737@1एकाे बाणः फुरित वलतालाेकनं कामनीनां कामयायाे मलयपवनः
कामनां ममभेद ।
ENMSS@7737@2वीणावेणुणतमपरूतपुपं तरयः सवाेकठथमसचवः
पमः पमाेऽप ॥ ७७३७॥
ENMSS@7738@1एकाे भवान् मम समं दश वा नमत याघाेषपूरतवयत
शरासनािन ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7738@2ताेकपालसहतः सह लणेन चापं गृहाण सशं णमत
युम् ॥ ७७३८॥
ENMSS@7739@1एकाे भावः सदा शताे यतीनां भावतानाम् ।
ENMSS@7739@2ीलधानां न लाेकानां वशेषेण महीभुजाम् ॥ ७७३९॥
ENMSS@7740@1एकाेऽभूत् पुलनात् ततत नलनाायाेऽप नाकाेरभूत् ायाते
य
एव दयकवयाे दयत देया गरा ।
ENMSS@7740@2अवााे यद गपरचनाचातयवागुतास् तान् सवानितशय
खेलिततरां शाकमः कवः ॥ ७७४०॥
ENMSS@7741@1एकाेऽभूलनात् तत पुलनाद् वीकतापरस् ते सवे कवयाे
भवत गुरवतेयाे नमकुमहे ।
ENMSS@7741@2अवााे यद गपरचनैेतमकुवते तेषां मू
ददाम वामचरणं कणाटराजया ॥ ७७४१॥
ENMSS@7742@1एकाे भेकः परममुदतः ाय गाेपादनीरं काे मे काे मे रटित
सततं
पया वामुैः ।
ENMSS@7742@2गादनां सकलसरतां ाय ताेयं समुः कंचद् गव न वहित
महान् ायशाे भूर रैः ॥ ७७४२॥
ENMSS@7743@1एकाे मे शाताा सखमसखभुजाे ानवभावाे नायत्
कंचजं मे तनुधनकरणातृभायासखाद ।
ENMSS@7743@2कमाेतूं समतं चपलमसखदं त माेहाे मुधा मे पयालाेयेित
जीव वहतमवतथं मुमाग य वम् ॥ ७७४३॥
ENMSS@7744@1एकाेऽबुधजगित जीवित येन तािन तावत हत सललािन
समुतािन ।
ENMSS@7744@2येयः कथंचदप कंचदमी पयाेदाः पीवा चराय धरणीमप
तपयत ॥ ७७४४॥
ENMSS@7745@1एकाे रवरिततेजा अितशूरः केसर वने वासी ।
ENMSS@7745@2अितवपुलं खं शूयं ितगीराेऽबुधः ारः ॥ ७७४५॥
ENMSS@7746@1एकाे रसः कण एव िनम भेदाद् भः पृथक् पृथगवायते
ववतान् ।
ENMSS@7746@2अावतबुदुतरमयान् वकारान् अाे यथा सललमेव ह तत्
समतम्
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॥ महासभाषतसंह ॥

॥ ७७४६॥
ENMSS@7747@1एकाे रागषु राजते यतमादेहाधहार हराे नीरागेषु जनाे
वमुललनासाे न यात् परः ।
ENMSS@7747@2दवुाररबाणपगवषयासमुधाे जनः शेषः कामवडबताे
ह
वषयान् भाेंु न माेंु मः ॥ ७७४७॥
ENMSS@7748@1एकाेऽथ वमृशेदेकाे धमे कुते मनः ।
ENMSS@7748@2एकः कायाण कुते तमामयमं नरम् ॥ ७७४८॥
ENMSS@7749@1एकाे ललाटे ाै मू ाै ाै पााेपपायाेः ।
ENMSS@7749@2ाै च वस वेयाै याणे चैक एव त ॥ ७७४९॥
ENMSS@7750@1एकाे लाेभाे महााहाे लाेभात् पापं वतते ।
ENMSS@7750@2ततः पापादधमाितताे दःुखं वतते ॥ ७७५०॥
ENMSS@7751@1एकाे ववतः सूनुः पतृहीनः सयाैवने ।
ENMSS@7751@2मुधे भूभुज कायथः कामपधी वणसतः ॥ ७७५१॥
ENMSS@7752@1िनयातरामायवैसय गुराेः सतः ।
ENMSS@7752@2॥। ॥। छकामाे जटाधरः ॥ ७७५२॥
ENMSS@7753@1नपुंसकवादय शमाथी फलाशनः ।
ENMSS@7753@2माे धूतसहाय राजसूनुिनरु शः ॥ ७७५३॥
ENMSS@7754@1ायाे धातृजसतः ालाभ गायनः ।
ENMSS@7754@2सः साथपितः ाः ीमान् दैवपरायणः ॥ ७७५४॥
ENMSS@7755@1गतानुगितकाे मूखः शााेाद पडतः ।
ENMSS@7755@2िनयीब वेयानां जमाः कपपादपाः ॥ ७७५५॥
ENMSS@7756@1एकाे वसतां हरायपघृणः ाणानहं ाणनाम् इयेवं परचय
मामनस याधानुतापं कृथाः ।
ENMSS@7756@2भूपानां भवनेषु कं च वमलेेषु गूढाशयाः साधूनामरयाे
वसत कित न वुयका नराः ॥ ७७५६॥
ENMSS@7757@1एकाे वैय ाै शूाै ाणाय एव च ।
ENMSS@7757@2वाेपजीवनः प न गछेयुः समं वयम् ॥ ७७५७॥
ENMSS@7757A@1एकाे वैयाे ाै च शूाै ियाः स प वा ।
ENMSS@7757A@2नव नायाे न गछेयुः न गछेद् ाणयम् ॥
ENMSS@7758@1एकाेऽहमसहायाेऽहं कृशाेऽहमपरछदः ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7758@2वेऽयेवंवधा चता मृगेय न जायते ॥ ७७५८॥
ENMSS@7759@1एकाेऽहमीित च मयसे वं न छयं वेस मुिनं पुराणम् ।
ENMSS@7759@2याे वेदता कमणः पापकय ययातके वं वृजनं कराेष ॥
७७५९॥
ENMSS@7760@1एकाेऽहमीयाानं यत् वं कयाण मयसे ।
ENMSS@7760@2िनयं थतते ेष पुयपापेता मुिनः ॥ ७७६०॥
ENMSS@7761@1एकाे हरः याधर- गुणवेद दवषदाेऽपरे मूढाः ।
ENMSS@7761@2वषममृतं वा सममित यः पयन् गरलमेव पपाै ॥ ७७६१॥
ENMSS@7762@1एकाे ह कुते पापं कालपाशवशं गतः ।
ENMSS@7762@2नीचेनाापचारेण कुलं तेन वनयित ॥ ७७६२॥
ENMSS@7763@1एकाे ह खनवराे नलनीदलथाे ः कराेित चतरबलाधपयम्
।
ENMSS@7763@2कं मे करयित भवदनारवदे जानाम नाे नयनखनयुममेतत्
॥ ७७६३॥
ENMSS@7764@1एकाे ह दाेषाे गुणसंिनपाते िनमतीयेतदयुमुम् ।
ENMSS@7764@2पादकान् सवगुणान् िनहत कं माैयमेकं न शररभाजाम्
॥ ७७६४॥
ENMSS@7765@1एकाे ह दाेषाे गुणसंिनपाते िनमतीदाेः करणेववाः ।
ENMSS@7765@2केनाप नूनं कवना च ं दारमेकं गुणराशनाश ॥ ७७६५॥
ENMSS@7766@1एकाे मायाे मेधावी शूराे दाताे वचणः ।
ENMSS@7766@2राजानं राजपुं वा ापयेन् महतीं यम् ॥ ७७६६॥
ENMSS@7767@1एणः डित शूकर खनित पी च गवायते ाेा दित
वगते च शशकाे वेगाद् धावित ।
ENMSS@7767@2िनःशः करपाेतकतलतामुाेटते ललया हंहाे संह वना
वया
वपने कदशा वतते ॥ ७७६७॥
ENMSS@7768@1एणेणः शशकिनकरः शकनां कदबं काेलयूहः पृशित
सखतां य ताप कुे ।
ENMSS@7768@2काे नामान् बत हतवने पादपतागुैर् यय
छायामयमधवसयुणणाे गजेः ॥ ७७६८॥
ENMSS@7769@1एणाीपृहयालता न कथमयाते ववेकाेदयान् िनयं युितशया
णमप वगे न माेदामहे ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7769@2अययेषु वनाशवतवषयाभाेगेषु तृणा न मे वणाः पुलने
परं हरपदयानं समीहामहे ॥ ७७६९॥
ENMSS@7770@1एणााः पशवः करातपरषैषा गुणाहणी संचाराेऽप न नागरय
वषयाेछं मुनीनां मनः ।
ENMSS@7770@2धूमेनैव सगधना ितपदं दमामाेदयन् अामूलं
परदतेऽगुतः कै कमाचहे ॥ ७७७०॥
ENMSS@7771@1एणीगणेषु गुगविनमीलताः कं कृणसार खल खेलस
काननेऽन् ।
ENMSS@7771@2सीमाममां कलय भकरकु- मुामयीं हरवहारवसधरायाः
॥ ७७७१॥
ENMSS@7772@1एणीशः पाणपुटे िना वेणी वरेजे शयनाेथतायाः ।
ENMSS@7772@2सराेजकाेशादव िनपतती ेणी घनीभूय मधुतानाम् ॥ ७७७२॥
ENMSS@7773@1एणीशः वणसी यदानयत तेनैव तय महमा नवचपकय
।
ENMSS@7773@2वं त नाे वहरसे यद भृ तेन नैतय कंचदप तत् त
तवैव हािनः ॥ ७७७३॥
ENMSS@7774@1एणीशाे वजयते वेणी पृावलबनी ।
ENMSS@7774@2कशेव पबाणय युवतजनहेतवे ॥ ७७७४॥
ENMSS@7775@1एणी याित वलाे बालशलभान् शपाु रादसया छीकुलकािन
रित चरादडमाद् कुुट ।
ENMSS@7775@2धूवा धावित कृणकटपटलेणीं शखड शराे दरूादेव वनातरे
वषधरासाभलाषातरः ॥ ७७७५॥
ENMSS@7776@1एणीशाबवलाेचनाभरलसाेणीभराैढ भर् वेणीभूतरसमाभरभतः
ेणीकृताभवृतः ।
ENMSS@7776@2पाणी नाम वनाेदयन् रितपतेतूणीशयैः सायकैर् वाणीनामपदं परं
जजनाेणीपितः पात नः ॥ ७७७६॥
ENMSS@7777@1एणाे गजः पत भृाे मीनत पमः ।
ENMSS@7777@2शदपशपगधरसैरेते हताः खल ॥ ७७७७॥
ENMSS@7778@1एत तपसाे मूलं तपसाे मूलमेव च ।
ENMSS@7778@2सवदा कामवजयः संकपवजयतथा ॥ ७७७८॥
ENMSS@7779@1एततगुणं तैलं तााप चतगुणम् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7779@2कांजकं पेद् धीमांतततैलं वपाचयेत् ॥ ७७७९॥
ENMSS@7780@1एतछातवचचवरपथं वातवैतालक-
ाघााेकमगुमुमुरजं ववतगीतविन ।
ENMSS@7780@2यावृाययनं िनवृसकवडासमयं नमद्- वादपथं
कथं पुरमदं माैनते वतते ॥ ७७८०॥
ENMSS@7781@1एतछााथतवं त मयायातं तवानघ ।
ENMSS@7781@2अवासाे नरेाणाम् अपरं गुमुयते ॥ ७७८१॥
ENMSS@7782@1एतडाजडववेचनमेतदेव यादतवपरशाेधनकाैशलं च ।
ENMSS@7782@2ानं च शैवमदमागमकाेटलयं मातयदयुगले िनहताे
मयाा ॥ ७७८२॥
ENMSS@7783@1एतकरालकरवालिनकृकठ- नालाेललफेिनलबुदुाैघैः ।
ENMSS@7783@2साध डममडांकृिततभूत- वगेण भगगृहणीं
धरैधनाेम ॥ ७७८३॥
ENMSS@7784@1एतत् कवीमुखचमसः कदाचत् कायाभधानममृतं यद
नागलयत् ।
ENMSS@7784@2संसारणां ववधदःुखसहभाजां चेताेवनाेदसदनं कमहाभवयत्
॥ ७७८४॥
ENMSS@7785@1एतत् कातमदं कातम् इयावसथतृणया ।
ENMSS@7785@2तया मित सवां मये मूढ इव रः ॥ ७७८५॥
ENMSS@7786@1एतत् कामफलं लाेके यद् याेरेकचता ।
ENMSS@7786@2अयचकृते कामे शवयाेरव संगमः ॥ ७७८६॥
ENMSS@7787@1एतत् कायममराः संुतं मे धृितः शमः सयधमानुवृः ।
ENMSS@7787@2थं वनीय दयय सव याये चावशं नयीत ॥ ७७८७॥
ENMSS@7787A@1एतत् कं ननु कणभूषणमयं हारः सकाी नवा बा काचदयं
वया ितलकः ायः ये कपतः ।
ENMSS@7787A@2यं पृशतेित तणभवाेमामालाता तवी
मानमुपेयैव शनकैधूतेन संमाेचता ॥
ENMSS@7788@1एतत् कं णययप णयनी यन् मािननी जायते मये मानवधाै
भवयित
सखं कंचद् वशं रसात् ।
ENMSS@7788@2वाछा तय सखय मेऽप दये जागित िनयं परं वेऽयेष
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न मेऽपरायित पितः कुयाम तै कथम् ॥ ७७८८॥
ENMSS@7789@1एतत् कं ुतसशं वतयाेयं कुलानुपं वा ।
ENMSS@7789@2कृतवानस यत् समते परभूतगुणाेदयं कम ॥ ७७८९॥
ENMSS@7790@1एतकितववतधाैतिनखलैलाेिनवासतैर् वातः कलता कथास
जगतां यामैः समैरप ।
ENMSS@7790@2जे कितमयादहाे भयभरैरादकतेः पुनः सा याय कथापथेऽप
मलनछाया बबध थितम् ॥ ७७९०॥
ENMSS@7791@1एतकुचपधतया धटय यातय शाेषु िनदशनवम् ।
ENMSS@7791@2ता शपान् मणकादकार सनामाजिन कुकारः ॥
७७९१॥
ENMSS@7792@1एतत् कृवा यमनुचताथनावनाे मे साैहादाद् वा वधुर इित
वा मयनुाेशबुा ।
ENMSS@7792@2इान् देशान् वचर जलद ावृषा संभृतीर् मा भूदेवं णमप
च ते वुता वयाेगः ॥ ७७९२॥
ENMSS@7793@1एतत् काेककुटबनीजनमनःशयं चकाेराना-
चूकाेटकपाटयाेघटतयाेाटनी कुका ।
ENMSS@7793@2दधयाप नवाु रः रतराेराागसां ेयसी- मानाेामगजाु शाे
वजयते मुधं सधांशाेवपुः ॥ ७७९३॥
ENMSS@7794@1एतत् तद् दजुयं लाेके पुदारमयं वषम् ।
ENMSS@7794@2जायते च यते च यत् पीवा माेहताः जाः ॥ ७७९४॥
ENMSS@7795@1एतत् तद् धृतरा वसशं मेघाधकारं नभाे ाे
गजित चाितदपतबलाे दयुाेधनाे वा शखी ।
ENMSS@7795@2अूतजताे युधर इवावानं गतः काेकलाे हंसाः संित
पाडवा इव वनादातचया गताः ॥ ७७९५॥
ENMSS@7796@1एतत् तम  तदधरमधु ायताते कटााः ालापाः
काेमलाते  स मदनधनुभु राे ूवलासः ।
ENMSS@7796@2इथं खाकाेटाै कटतदशनं मुगुसमीरम्
रागाधानामवाेैपहसतमहाे माेहजालं कपालम् ॥ ७७९६॥
ENMSS@7797@1एतत् तक य चवाकसशामाासनादायनः
ाैढवातपयाेधमजगतीदावलबाेसवाः ।
ENMSS@7797@2दांशाेवकसत दृगशां कामीरपाेदक-
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यायुीचतराः सराेहवनीकेलकाराः कराः ॥ ७७९७॥
ENMSS@7798@1एतत् तक य चवाकदयाासाय तारागण- ासाय
फुरददमुडलपरहासाय भासां िनधः ।
ENMSS@7798@2दाताकुचकुकुु मरजाेयासाय पेहाे- ासाय
फुटवैरकैरववनासाय वाेतते ॥ ७७९८॥
ENMSS@7799@1एतत् तय मुखात् कयत् कमलनीपे कणं वारणाे यन्
मुामणरयमंत
स जडः वन् यदादप ।
ENMSS@7799@2अु यलघुयावलययादयमाने शनैस् कुाेय गताे
ममेयनुदनं िनाित नातःशचा ॥ ७७९९॥
ENMSS@7800@1एतत् त मां दहित यद् गृहमदयं ीणाथमयितथयः
परवजयत ।
ENMSS@7800@2संशकसामदलेखमव मतः कालायये मधुकराः करणः
कपाेलम् ॥ ७८००॥
ENMSS@7801@1एतत् ते ूलताेास पाटलाधरपवम् ।
ENMSS@7801@2मुखं नदनमुानम् अताेऽयत् केवलं वनम् ॥ ७८०१॥
ENMSS@7802@1एतत् ते मुखमतेदलुडहछायं भवाेचनं
नीलेदवरिनवशेषमधरते बधुजीवाणः ।
ENMSS@7802@2ूवतव कामकामुकलता ललासहायायनी न यायत कथं
नु
देव कथय वामेकमेणीशः ॥ ७८०२॥
ENMSS@7803@1एतत् पयाेधरयुगं पिततं िनरय खेदं वृथा वहस कं
कमलायता ।
ENMSS@7803@2तधाे ववेकरहताे जनतापकार युतः पततीित कम
चम्
॥ ७८०३॥
ENMSS@7804@1एतत् पुरः फुरित पशां सहम् अयं कथय कु
िनवेशयाम ।
ENMSS@7804@2इयाकलय नयनाबुहे िनमीय राेमातेन वपुषा थतमयुतेन
॥ ७८०४॥
ENMSS@7805@1एतत् पूतनचममकृतासाधमुैवृकान् उपुणपरताे
नृमांसवघसैराददरं दतः ।
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ENMSS@7805@2खजूरमदजमसतवववत-
ायुथघनाथपरजरकालमालाेते ॥ ७८०५॥
ENMSS@7806@1एतत् चड समुदेयकलमूित काषताबरतलं हचवालम्
।
ENMSS@7806@2सूयेदसुंपुटसमुकवाटकाेष- वेषकणनवरकलापकात
॥ ७८०६॥
ENMSS@7807@1एतत् सव पराय वृाराेपं समारभेत् ।
ENMSS@7807@2धमाथकाममाेाणां मेयः साधनं यतः ॥ ७८०७॥
ENMSS@7808@1एतत् सव णुत वचनं संहाद सयः ाणानां नः
फलमवकलं नूनमेषा सखी वः ।
ENMSS@7808@2वेषेऽन् चलित भृशं दपकेव वाते सयामयां
वयमतमसः सवथा रतैनाम् ॥ ७८०८॥
ENMSS@7809@1एतत् सवममायाद राजा नयपुरःसरः ।
ENMSS@7809@2नययुितमुुाे यसनी यमेव च ॥ ७८०९॥
ENMSS@7810@1एतद पथकैकजीवतं पय शयिततरां महसरः ।
ENMSS@7810@2रे मुधाबुधर सितर् वधता कमित घवाहनी ॥ ७८१०॥
ENMSS@7811@1एतदनूपे वायं जालभूमाै च पभः पुषैः ।
ENMSS@7811@2एतैरेव िनमैर् मभूमावभः कथयेत् ॥ ७८११॥
ENMSS@7812@1एतदथ ुते बुं कराेित ेषदूषतः ।
ENMSS@7812@2यद् ववादैः करयाम मानािनं मनीषणाम् ॥ ७८१२॥
ENMSS@7813@1एतदथ ह कुवत राजानाे धनसंचयम् ।
ENMSS@7813@2रयवा त चाानं यनं तद् जातये ॥ ७८१३॥
ENMSS@7814@1एतदथ ह रायािन शासित नरेराः ।
ENMSS@7814@2यदेषां सवकृयेषु मनाे न ितहयते ॥ ७८१४॥
ENMSS@7815@1एतदथे कुलनानां नृपाः कुवत संहम् ।
ENMSS@7815@2अादमयावसानेषु न ते गछत वयाम् ॥ ७८१५॥
ENMSS@7816@1एतदुसतपीतमैदवं साेढमममव भारसम् ।
ENMSS@7816@2मुषदवरावमसा भते कुमुदमा िनबधनात् ॥ ७८१६॥
ENMSS@7817@1एतदेव कुलनवम् एतदेव गुणाजनम् ।
ENMSS@7817@2यत् सदैव सतां सस वनयावनतं शरः ॥ ७८१७॥
ENMSS@7818@1एतदेव त वेयं वाथधमवघातजे ।
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ENMSS@7818@2वषयवंसजे शाेवषयितपीडनम् ॥ ७८१८॥
ENMSS@7819@1एतदेव परं शाैय यत् पराणरणम् ।
ENMSS@7819@2नह ाणहरः शूरः शूरः ाणदाेऽथनाम् ॥ ७८१९॥
ENMSS@7819A@1एतदेव मम पुयमगयं यत् कृशाेदर शाेरितथवम् ।
ENMSS@7819A@2दरूमत मदघूणततारं शारदेदमुुख वीणमणाेः ॥
ENMSS@7820@1एतदेव महं ानयेह कमणः ।
ENMSS@7820@2यदनावतामायुयानितमतां यः ॥ ७८२०॥
ENMSS@7821@1एतदेव ह पाडयम् इयमेव बता ।
ENMSS@7821@2अयमेव पराे लाभाे यत् वपाद् भूररणम् ॥ ७८२१॥
ENMSS@7822@1एतदेव ह पाडयं एषा चैव कुलनता ।
ENMSS@7822@2एष एव पराे धम अायादनूतराे ययः ॥ ७८२२॥
ENMSS@7824@1एतदेवायुषः सारं िनसगणभनः ।
ENMSS@7824@2धमुधैवदधै यदयतमायते ॥ ७८२४॥
ENMSS@7824A@1एतदेवाथसामय येणाेपलयते ।
ENMSS@7824A@2पुदारादसंबधः पुंसां धनिनबधनः ॥
ENMSS@7825@1एतदेवाथसामय येणाेपलयते ।
ENMSS@7825@2यत् कधबधे जीवः शवः शबकयाेते ॥ ७८२५॥
ENMSS@7826@1एतधगजतृषास भृशं कठातमनुः फेनैः
पाडरतः वदरजयडायशःपधभः ।
ENMSS@7826@2दतजलानुबबनचतदतः करााेवम- याजादमुवभेन
वरहं िनवापययबुधेः ॥ ७८२६॥
ENMSS@7827@1एतासघातवदसृगसंशसाेधनैत् अद्-
दाेामतापवलदनलमलमूधूममाय ।
ENMSS@7827@2एतजैयाासमसमरभरं पयतः कय नासीद्
एतासीरवाजजखरजरजाेराजराजथलषु ॥ ७८२७॥
ENMSS@7828@1एतद् दधाित नवयाैवननतकय कमीरजरततालकयुमलीम्
।
ENMSS@7828@2मये समुसतवृ मनागुपाते लधासीम कुचकुलयुममयाः
॥ ७८२८॥
ENMSS@7829@1एततबलैवलाे िनखलामालतां भुवं संामाणसी
जमगरताेममाधायभः ।
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ENMSS@7829@2पृवीः पृथुरेतदुसमरेाेपनामर- ेणीमयचरः
पुनः ितधरेपाय धे धयम् ॥ ७८२९॥
ENMSS@7830@1एतद् देव यशकरं नरपतेयत् तकरे िनहाे दघ जीव
यथापराधमधुरं दडं जगयावहन् ।
ENMSS@7830@2येनायं परपथपाथववधूसदरूचाैरवया ब
ितदडभैरवकर  कारागृहे ॥ ७८३०॥
ENMSS@7831@1एतद् धनयाे वायाे िनयाेुाे वृकाेदरः ।
ENMSS@7831@2यदथ िया सूते तय कालाेऽयमागतः ॥ ७८३१॥
ENMSS@7832@1एत परमं नायाः काय लाेके सनातनम् ।
ENMSS@7832@2ाणानप परयय यद् भतृहतमाचरेत् ॥ ७८३२॥
ENMSS@7833@1एतद् बकचानुकारकरणं राजहाेऽः शरश्- छेदाभं वयतः
तीच िनपतयधाै रवेमडलम् ।
ENMSS@7833@2एषाप ुरमा यानुगमनं ाेामकााेथते संयााै विनधाय
तारकमषााताथशेषथितः ॥ ७८३३॥
ENMSS@7834@1एतद् बुमशेषाणां सवमातय याेगवत् ।
ENMSS@7834@2परयजित साय बुसाैयमनुमम् ॥ ७८३४॥
ENMSS@7835@1एततारनार गरबलवगलासरा िनःसरती
वडाहंसमाेहहलशशभृशाथ ताेचा ।
ENMSS@7835@2अादद् भूर ययनजलमलहंसानुबब-
यासयनयवहसतैरासीन् यसी ॥ ७८३५॥
ENMSS@7836@1एतद् भीमपरामेण रचतं संसारसारं सरः
पाथाेनाथकथापहतनकलावैचणे दतम् ।
ENMSS@7836@2याहायवलाेकनातुरसातूाबरी शरः- तं
कुडलमबुबबतरवयाजेन वाेतते ॥ ७८३६॥
ENMSS@7837@1एतषूणकाैशलं तव तनाै पयेत् तदा माधवाे राधे तसवधे ह
चेतसचले चेद् धैयमाधायित ।
ENMSS@7837@2इथं जपित शपकारण जने तयाः रया हरं सः
वेदसरद्
यलपदमलं पावलमडलम् ॥ ७८३७॥
ENMSS@7838@1एतशःीरधपूरगाह पतयगाधे वचनं कवीनाम् ।
ENMSS@7838@2एतणुानां गणनापातः यथकतीः खटकाः णाेित ॥ ७८३८॥
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ENMSS@7839@1एतद् रहयं परमम् एत परमं पदम् ।
ENMSS@7839@2एषा गितवरानाम् एषाेऽसाै परमः शवः ॥ ७८३९॥
ENMSS@7840@1एतद् वदताे वांसाे ाणा वादनः ।
ENMSS@7840@2न राः ितगृत ेय ेयाेऽभकाणः ॥ ७८४०॥
ENMSS@7841@1एतद् वान् मदुदतं ानवाननैपुणम् ।
ENMSS@7841@2न िनदित न च ताैित लाेके चरित सूयवत् ॥ ७८४१॥
ENMSS@7842@1एतद् वधानमाितेद् अराेगः पृथवीपितः ।
ENMSS@7842@2अवथः सवमेतत् त भृयेषु विनयाेजयेत् ॥ ७८४२॥
ENMSS@7843@1एतद् वभाित चरमाचलचूडचुब- हडरपडचशीतमरचबबम्
।
ENMSS@7843@2उालतय रजनीं मदनानलय धूमं दधत् कटलाछनकैतवेन
॥ ७८४३॥
ENMSS@7844@1एतद् याेमवनीवराहवलयं वैकवीरर-
कधावारमदाधसधुरकुलं यामावधूकैशकम् ।
ENMSS@7844@2चयानवत घूकसदसां वचाय-
ताेमातगतधूमकेतनमहाधूया तमतायते ॥ ७८४४॥
ENMSS@7845@1एतरेवृषभ पया जया संराेपणाथमव गाेपतमबुजेषु ।
ENMSS@7845@2उाटयययमशीतकरः कराैघैः पाकरात् ितमरबीजमवालवृदम्
॥ ७८४५॥
ENMSS@7846@1एतदवपितदकुफलयामाेदरापाडर- ातं हत
पुलदसदरकरपशमं लयते ।
ENMSS@7846@2तत् पपितपुि कुरकुलं कुाभयायथना- दनं वामनुनाथते
कुचयुगं पावृतं मा कृथाः ॥ ७८४६॥
ENMSS@7847@1एतयमव जातं िनपिततमयां मनाे नूनम् ।
ENMSS@7847@2नायायप यदपुायात् कथमप कायात् कुरनयनायाः ॥ ७८४७॥
ENMSS@7848@1एतािनिन मानसं सरसराे िनलूनहेमाबुजं पावया यपूजनाथममुताे
गासरगता ।
ENMSS@7848@2अाशखडभ परमे पवयुपादयते
ानाेीणवृषाभरजसां सात् पवं पयः ॥ ७८४८॥
ENMSS@7849@1एतालवमडलं वजयते साैजयराु रैः संपमधामभः
कमपरं ारसारैजनैः ।
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ENMSS@7849@2या वचचवलभीललाशलासनां नीयते जलदाेदयेषु
दवसाः कातासखैः कामभः ॥ ७८४९॥
ENMSS@7850@1एतुखं यायाः शशनं जवा कपाेलयाेः काया ।
ENMSS@7850@2तापानुरमधुना कमलं वमीहते जेतम् ॥ ७८५०॥
ENMSS@7851@1एताेचनमुपलमवशात् पमादाननं ाया बबफलय
चाजिन दधामाधराे वेधसा ।
ENMSS@7851@2तयाः सयमनवमभुवः यमासनी
ातवसृजाेऽप य कयती तादादेमितः ॥ ७८५१॥
ENMSS@7852@1एतालधेजलय कणकाः काद् गृहीवा ततः पाथाेदाः
परपूरयत
जगतीं ाबरा वारभः ।
ENMSS@7852@2अान् मदरकूटकाेटघटनाभीितमारकां ायैकां जलमानुषीं
िभुवने ीमानभूदयुतः ॥ ७८५२॥
ENMSS@7853@1एतात् कथमजालमपरं ीगभवासाेऽथरं रेतः ाेतित
मतमतकपदावभूतनानाु रम् ।
ENMSS@7853@2पयायेण शशवयाैवनजरावेषैरशेषैवृतं पयय णाेित
जित मुिनाित जागित च ॥ ७८५३॥
ENMSS@7854@1एतात् परमानदाच् शचापणः ।
ENMSS@7854@2जीवः संजायते पूव तां तताे जगत् ॥ ७८५४॥
ENMSS@7855@1एतात् सरसराय चलतं चेण चेतवता नीरीरपरकेण
सधया हंसेन हा िनगतम् ।
ENMSS@7855@2िनयातं िनभृतं कलविनकृता कारडवेन चत् साध केन
कराेत सारसयुवा संभाषणं सयथः ॥ ७८५५॥
ENMSS@7856@1एतादमृतं सरैः शतमखेनाेैःवाः सणुः
कृणेनातुवमैकवसितलीः समासादता ।
ENMSS@7856@2इयाद चुराः पुरातनकथाः सवेय एव ुता अाभत न
म जलधाै मं पयाेऽप चत् ॥ ७८५६॥
ENMSS@7857@1एताद् वरमेयाथगहनादायासकादायाच्
ेयाेमागमशेषदःुखशमनयापारदं णात् ।
ENMSS@7857@2शातं भावमुपैह संयज िनजां काेललाेलां गितं मा भूयाे भज
भु रां भवरितं चेतः सीदाधुना ॥ ७८५७॥
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ENMSS@7858@1एतान् मां कुशलनमभानदानाद् वदवा मा काैलनादसतनयने
मयवासनी भूः ।
ENMSS@7858@2ेहानाः कमप वरहे ासनते भाेगाद् इे वतयुपचतरसाः
ेमराशीभवत ॥ ७८५८॥
ENMSS@7859@1एतन् कुसमे वभावमहित ायाे महीयः फलं रयं वादु
सगध
शीतलमलं ायमयाशया ।
ENMSS@7859@2शायाः परपाककालकलनाबाेधेन करः थताे यावत्
तपुटसंधिनगतपतूलं फलात् पयित ॥ ७८५९॥
ENMSS@7860@1एतन् घनचदनावपुषाे िनाकषायेणा
ललालाेलमृदूसजुलतायाजृमाण् अा मुः ।
ENMSS@7860@2िनगछत शनैरहःपरणताै मदा लतामदरात्
वेदाःकणदतरतनतटाभाेगाः कुरशः ॥ ७८६०॥
ENMSS@7861@1एतन् घनबसपद वनाेसे नवााेभः वछदं
गमतः सखेन कितभः कालाे न दतावलैः ।
ENMSS@7861@2धग् जाताेऽस तदा दधसमये दतयदा नाेदकं नाे वृा न
तृणािन केवलमयं दावानलः डित ॥ ७८६१॥
ENMSS@7862@1एतन् दाणाशािनलचलतलतालनमालमाल् अा-
पाेभावधूतयुतबहलरजाेादे वसते ।
ENMSS@7862@2ेमवेदाबाथवलयरणाैढसीमतनीनां मदः कठहाेऽप
लपयित दयं कं पुनवयाेगः ॥ ७८६२॥
ENMSS@7863@1एतन् दवसय मयसमये वाताेऽप चडातप- ासेनेव न
संचरयहमगाेबबे ललाटंतपे ।
ENMSS@7863@2कं चायपरतधूललठनाेषासहवादव छाया दरूगताप
भूहतले यावय संलयते ॥ ७८६३॥
ENMSS@7864@1एतधकपयःयं वहयः संाेभं पवनभुवा जवेन नीताः ।
ENMSS@7864@2वाीकेररहतरामलणानां साधय दधित गरां महासरयः
॥ ७८६४॥
ENMSS@7865@1एतवदातकातिन कुचे कुरशः
संातितबबमैदवमदं ेधा वभं वपुः ।
ENMSS@7865@2अानदाेरलय पुपधनुषतकालनृयाेसव-
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ािाेतकांयतालयुगलायं समालाेते ॥ ७८६५॥
ENMSS@7866@1एतन् मदकलमकाप- याधूतफुरदुदडपुडरकाः ।
ENMSS@7866@2बापाःपरपतनाेमातराले यतामवरहतयाे वभागाः
॥ ७८६६॥
ENMSS@7867@1एतन् मदजजरैपचते कबूरवाडबरैः तैमयं मनसाे
दशयिनभृतं धारारवे मूछित ।
ENMSS@7867@2उसे ककुभाे िनधाय रसतैराेमुचां घाेरयन् मये
मुतचसूयनयनं याेमाप िनायते ॥ ७८६७॥
ENMSS@7868@1एतन् ममडले परचलकाेलकाेलाहल-
डकमपमवलसःशमयजम् ।
ENMSS@7868@2केनेदं वकसकुशेशयकुटकाेणणषदं
ेणीणतपाथमुलजलं चे वशालं सरः ॥ ७८६८॥
ENMSS@7869@1एतन् मृगयां गतेऽप धनुषा बाणे समाराेपतेऽय् अाकणातगतेऽप
मुवगतेऽयेनालेऽप च ।
ENMSS@7869@2न तं न पलायतं न चलतं नाेकठतं नाेुतं मृया
यद् वशनं कराेित दयतं कामाेऽयमयाशया ॥ ७८६९॥
ENMSS@7870@1एतन् वनमागभूपरसरे साैदयमुातः ाेः
फलपपुपिनवहैूतः स एकः परम् ।
ENMSS@7870@2यं वीय तवमुतमहासंताेषमुासत-
फाराेकठमकुठतमममी धावत पाथजाः ॥ ७८७०॥
ENMSS@7871@1एतन् वजने वनेऽतनुतछावकाशे सखं ितामीित तव
षामधपितयावद् वधे मितम् ।
ENMSS@7871@2तावत् त िनपािततं भुव भवामासेाहतं ा केसरणः
करमसमासाे मुमुछित ॥ ७८७१॥
ENMSS@7872@1एतन् वपने मया बलवता नाापताः के मृगाः कै वा न
फलं
वकणमुचतं राेषय ताेषय च ।
ENMSS@7872@2साेऽहं मूषकम बधनगुणछेदाथमयथये नाथां साेऽप
कराेित दधदयं ेधा न कं भते ॥ ७८७२॥
ENMSS@7873@1एतन् वपुले वंगमकुले जाताे गुणैरणीर् एकः ाप कपः
स काेऽप
मतां वाे मदनः ।
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ENMSS@7873@2केलाणवापकावदभवद् ययासां भतर
ााेलवकारकपतजगकपेऽप झपारसः ॥ ७८७३॥
ENMSS@7874@1एतन् सरस सपयस ाणुटालना कंकाेलाहलडबरेण
खल
रे मडूक मूकभव ।
ENMSS@7874@2उीलयनावलदलचलीरणूपुर- याहारितवादनः ितदनं
ेषत हंसवनाः ॥ ७८७४॥
ENMSS@7875@1एतन् सहसा वसतसमये ाणेश देशातरं गतं वं यतसे
तथाप न भयं तापात् पेऽधुना ।
ENMSS@7875@2यात् कैरवसारसाैरभमुषा साकं सराेवायुना चा द वजृते
रजिनषु वछा मयूखछटा ॥ ७८७५॥
ENMSS@7876@1एतन् सतनु लतागृहेऽितरयं मालयाः कुसममनाचतं परेण
।
ENMSS@7876@2इयुा मृदकुरपवं गृहीवा मुधाीं रहस िननाय काेऽप
धूतः ॥ ७८७६॥
ENMSS@7877@1एतय कलामेकाम् अमृतमयूखय पावतीरमणः ।
ENMSS@7877@2वणावलमव वहित ितमासं घटमानय ॥ ७८७७॥
ENMSS@7878@1एतय जाु लक नापय मदपाद् अाये िनजाु लमयं खल
काेऽप
सपः ।
ENMSS@7878@2अैव यय वषमेण वषेण दधास् ते वाशा िनरसवः पितताः
सहम् ॥ ७८७८॥
ENMSS@7879@1एतय रहस वस सरसजपेण ताडतयाप ।
ENMSS@7879@2दयतय वीय हसतं यसख हसतं ममायासीत् ॥ ७८७९॥
ENMSS@7880@1एतय वेमिन कलावित हालकय दैुववैभववशात् पिततास
तव ।
ENMSS@7880@2तारकुवहनाय करषकृयै चातयमजय वशीकरणाय भतः
॥ ७८८०॥
ENMSS@7881@1एतय साविनभुजः कुलराजधानी काशी भवाेरणधमतरः रारेः
।
ENMSS@7881@2यामागता दुरतपूरतचेतसाेऽप पापं िनरय चरजं वरजीभवत
॥ ७८८१॥
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ENMSS@7882@1एतयां रितवभितपतेः डासरयां शनैः संशाेषं नयतीह
शैशववधूतायितमुितः ।
ENMSS@7882@2अतःथाप यथा यथा कुचतट धेऽतराययं लाैयं हत
तथा तथावधजले पीनमीनावलः ॥ ७८८२॥
ENMSS@7883@1एतयाः करकुसंिनभकुचाभारपृे लठद्-
गुागभगजेमाैकसरेणीमनाेहारण ।
ENMSS@7883@2दरूादेय तर एष पितताे वेगाद् वलनः कथं काे वायाेऽप
वलयते
न सरसः सीमतनीसंगमे ॥ ७८८३॥
ENMSS@7884@1एतयाः तनपकाेरकयुगं ययाननेदाेः सत- याेाभन
भजयदाे
मृगशः शे वकासं पुनः ।
ENMSS@7884@2तंाेचनपजं वकसतं ूभृसंसेवतं वाते
संशयमातनाेित सतरामेतन् ममैवासकृत् ॥ ७८८४॥
ENMSS@7885@1एतयाः तनभारभु रमुरः कणा िनतबथल मयं मित
नाभगतपिततं नायलं चुबित ।
ENMSS@7885@2धैय धेह मनःकुर पुरताे राेमावल वागुरा एतद्
ातगतागतयसिननः कं वा वधेयं वधे ॥ ७८८५॥
ENMSS@7886@1एतया वरहवरः करतलपशैः परयाे न यः धेनाप जनेन
दाहभयतः थंपचः पाथसाम् ।
ENMSS@7886@2िनःशकृतचदनाैषधवधावंमकारणाे लाजफाेटममी
फुटत मणयाे वेऽप हारजाम् ॥ ७८८६॥
ENMSS@7887@1एतयाेतसवकमकृितनैलाेचूडामणेः
शंभुपुरंदरभृतयः तयै न शा यद ।
ENMSS@7887@2देवः पगनायकाे भगवती वाणी वयं चेडा सैदयय िनपणे
वद कथं शाे भवेन् मानवः ॥ ७८८७॥
ENMSS@7888@1एतां नवाबुधरकातमुदय वेणीम् एणीशाे यद वदत वदत
नाम ।
ENMSS@7888@2ूमाे वयं मुखसधांशसधाभलाषाद् अयागतां भुजगनीं मणमुहतीम्
॥ ७८८८॥
ENMSS@7889@1एतां पय पुरःथलमह कल डाकराताे हरः काेदडेन
करटना
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सरभसं चूडातरे ताडतः ।
ENMSS@7889@2इयाकय कथातुं हमिनधावाै सभापतेर् मदं मदमकार
येन िनजयाेदाेदडयाेमडनम् ॥ ७८८९॥
ENMSS@7890@1एतां वलाेकय तनूदर तापणीम् अाेिनधाै ववृतशपुटाेतृािन
।
ENMSS@7890@2ययाः पयांस परणाहषु हारमूया वामवां परणमत पयाेधरेषु
॥ ७८९०॥
ENMSS@7891@1एतांछन यद तम जीवतेन शढय कं नु यद सवथ
गाेपतेः कम् ।
ENMSS@7891@2अासे साय यद तनता हसत भारैगुणै वृषणै हला
माे मे ॥ ७८९१॥
ENMSS@7892@1एतांते मराैघनीलकुटलान् बाम कं कुतलान् कं ययाम
मधूकपाडमधुरे गडेऽ पावलम् ।
ENMSS@7892@2कं चान् यपनीय बधनमदं पे हाणां दलत्- काेषीमुष
सवचहरणयाराेपयाम तने ॥ ७८९२॥
ENMSS@7893@1एताः कराेपीडतवारधारा दपात् सखीभवदनेषु साः ।
ENMSS@7893@2वेतराैरलकैतयश् चूणाणान् वारलवान् वमत ॥ ७८९३॥
ENMSS@7894@1उधकेशुतपलेखाे वेषमुाफलपवेः ।
ENMSS@7894@2मनाे एव मदामुखानाम् अाेवहाराकुलताेऽप वेषः ॥
७८९४॥
ENMSS@7895@1एताः कानप मडयत पुषान् नानावधैभूषणैर् एताः कानप
वयत
च जनान् मयावचाेभः पुनः ।
ENMSS@7895@2एता वै रमयत कानप वरान् भावैमनाेजाेकटैः वात ात
कराेष
कं बत मुधा नारषु हाद ह तत् ॥ ७८९५॥
ENMSS@7896@1एताः पलकूलढनलदतबणकबवः
डकक टचवालवदलबालताेयावलाः ।
ENMSS@7896@2ेखं जनययनूपसरतामुुडगडूपदाे- कणमृदाे
नदथपुटतातातटभूमयः ॥ ७८९६॥
ENMSS@7897@1एताः फुकमलाेपलवनेा गाेपानाः कनकचपकपुपगाैराः
।
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ENMSS@7897@2नानावरागवसना मधुरलापाः डत वयकुसमाकुलकेशहताः
॥ ७८९७॥
ENMSS@7898@1एताः शादूलहेलादलतमृगकुलयराभष-
ापीठावादलधफुटतरकलहफारफ् एरडचडाः ।
ENMSS@7898@2वेमाेकववलयिनगडतानाेकहाेडनीड-
डःशूकघूकयितकरमुखरा भूमयाे भीषयत ॥ ७८९८॥
ENMSS@7899@1एताः संित गभगाैरवभराद् रााेऽवराेधानाः कातारेषु पलायतं
बत कथं पां भवेयुः माः ।
ENMSS@7899@2इथं चेतस संवभाय सदयं वैकुठकठरव वादावलभः
सखीभरव कं तभपातः कृतः ॥ ७८९९॥
ENMSS@7900@1एताः सयवहीना धनलवलनाः सखणाधीनाः ।
ENMSS@7900@2वेया वशत दयं मुखमधुरा िनवचाराणाम् ॥ ७९००॥
ENMSS@7901@1एताः सतनु मुखं ते सयः पयत हेमकूटगताः ।
ENMSS@7901@2यागतसादं चमवाेपवान् मुम् ॥ ७९०१॥
ENMSS@7902@1एताःथानपरहेण शवयाेरयतकातयः ालेयाचलमेखलावनभुवः
पुणत नेाेसवम् ।
ENMSS@7902@2यावगलवैरवारणवरयदताहित-
वदसधुसवनधदेवमाः ॥ ७९०२॥
ENMSS@7903@1एताः वाथपरा नायः केवलं वसखे रताः ।
ENMSS@7903@2न तासां वभाे यात् वसताेऽप सखं वना ॥ ७९०३॥
ENMSS@7904@1एता गुाेणपयाेधरवाद् अाानमुाेढमश वयः ।
ENMSS@7904@2गाढादैबाभरस बालाः ेशाेरं रागवशात् वते ॥ ७९०४॥
ENMSS@7905@1एताशे कलयुगेऽप शतेषु कज् जातादराे जगित यः ुितमाग
एव ।
ENMSS@7905@2यत् कंचदाचरत पामसाै ततीनां ायं मतापमप कं न
मराै सरेत् ॥ ७९०५॥
ENMSS@7906@1एतािन तपृवेदवलठाण वातमी- छाेपाततण
पय दधते पुयामाण यम् ।
ENMSS@7906@2यायुय मनः पराित परं नारायणाराधन-
ामाेदतमेकदैव धिनकारे च दारेषु च ॥ ७९०६॥
ENMSS@7907@1एतािन तािन नवयाैवनगहतािन मापानशयनासनलालतािन
।
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ENMSS@7907@2हाराधहारमणमडतभूषणािन भूमाै पतत वलठत कलेवराण
॥ ७९०७॥
ENMSS@7908@1एतािन तािन हरनेशखबध- दधरणवनाशरसायनािन ।
ENMSS@7908@2केषां न वयकराण िनतबनीनां वयाण नयनाधवलाेकतािन
॥ ७९०८॥
ENMSS@7909@1एतािन तायापिततािन काले भाययान् िनफलमुमािन ।
ENMSS@7909@2तरमयेव रणे िनवृे नीराजनाकाैतकमलािन ॥ ७९०९॥
ENMSS@7910@1एतािन िनःसहतनाेरसमसािन शूयं मनः पशनयत गतागतािन
।
ENMSS@7910@2एते च तीरतरवः थयत तापम् अालबताेझतपरलपतैः
वालैः
॥ ७९१०॥
ENMSS@7911@1एतािन बालधवल वहाय कामं गाेाणे तरलतणकचेतािन
।
ENMSS@7911@2कधं िनधेह धुर पूवधुरणमुाे नेतयतामुपगताेऽत तवैष
भारः ॥ ७९११॥
ENMSS@7912@1एतािन मम पािन पठवा यः सभां गतः ।
ENMSS@7912@2स सदा पूयते राा समाे नृगणैरव ॥ ७९१२॥
ENMSS@7913@1एतािन वंशितपदायाचरयित याे नरः ।
ENMSS@7913@2स जेयित रपून् सवान् कयाण भवयित ॥ ७९१३॥
ENMSS@7914@1एता िनषरजतवसंिनकाशा धारा जवेन पितता जलदाेदरेयः
।
ENMSS@7914@2वुत् दपशखया णनाश् छा इवाबरपटय दशाः
पतत ॥ ७९१४॥
ENMSS@7915@1एतािन सवदा तय न जायते ततः परम् ।
ENMSS@7915@2ीसं वजयेद् याद् बदुं रेत् यतः ।
ENMSS@7915@3अायुःयाे बदनुाशाद् असामय च जायते ॥ ७९१५॥
ENMSS@7916@1एतान् गुणांतात महानुभावान् एकाे गुणः संयते स ।
ENMSS@7916@2राजा यदा सकुते मनुयं सवान् गुणानेष गुणाेऽितभाित ॥
७९१६॥
ENMSS@7917@1एतायिनगृहीतािन यापादयतमयलम् ।
ENMSS@7917@2अवधेया इवादाता हयाः पथ कुसारथम् ॥ ७९१७॥
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ENMSS@7918@1एतायवतीरपारजात- जातािन तारापितपाडराण ।
ENMSS@7918@2संयहं पयत दवधूनां यशःसूनायवतंसयाम ॥ ७९१८॥
ENMSS@7919@1एतायहािन कल चातकशावकेन नीतािन कठकुहरथतजीवतेन
।
ENMSS@7919@2तयाथनाे जलद पूरय वाछतािन मा भूत् वदेकशरणय बत
मादः ॥ ७९१९॥
ENMSS@7920@1एतायेव त बधाय स सूाण सवदा ।
ENMSS@7920@2भूरादनां वरागाेऽ संभवेद् यत मुये ॥ ७९२०॥
ENMSS@7921@1एता याः ेसे लीछचामरचलाः ।
ENMSS@7921@2व एष महाबुे दनािन ीण प च ॥ ७९२१॥
ENMSS@7922@1एता रावणजीमूताद् बाणधारा विनःसृताः ।
ENMSS@7922@2वभात राममासा वारधारा वषं यथा ॥ ७९२२॥
ENMSS@7923@1एतावछमाभवंु वं गुणवािनित ।
ENMSS@7923@2राकरय राैघपरछेदे त के वयम् ॥ ७९२३॥
ENMSS@7924@1एतावसाफयं देहनामह देहषु ।
ENMSS@7924@2ाणैरथैधया वाचा ेय एवाचरेत् सदा ॥ ७९२४॥
ENMSS@7925@1एतावसाफयं यदनायवृता ।
ENMSS@7925@2ये पराधीनतां याताते वै जीवत के मृताः ॥ ७९२५॥
ENMSS@7926@1एतावता नवनुमेयशाेभ काीगुणथानमिनदतायाः ।
ENMSS@7926@2अाराेपतं यद् गरशेन पाद् अनयनारकमनीयमम् ॥ ७९२६॥
ENMSS@7927@1एतावतैव कायेण मयवं नाे कृताथताम् ।
ENMSS@7927@2कतयानां परा काा नेदानीं वते खल ॥ ७९२७॥
ENMSS@7928@1एतावत् सरस सराेहय कृयं भवाः सपद बहविनगतं
यत् ।
ENMSS@7928@2साैरयं वकसनमदरािनवासस् तत् सव दनकरकृयमामनत
॥ ७९२८॥
ENMSS@7929@1एतावदेव पयां भाेरेकातशायनः ।
ENMSS@7929@2न तय यते कन् यते साेऽय कयचत् ॥ ७९२९॥
ENMSS@7930@1एतावदेव ह फलं पयां ानसवयुय ।
ENMSS@7930@2यापस न मुित नायुदये वताे भवित ॥ ७९३०॥
ENMSS@7931@1एतावतं समयमनयः केसराेसर ृनां
सततमहरवं सरःसंचरेषु ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 680 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@7931@2दैवादन् मधुप िनपतन् कानने केतकनाम् एतां दनामनुभव
दशां
कलतः कटकेषु ॥ ७९३१॥
ENMSS@7932@1एतावानययाे धमः पुयाेकैपासतः ।
ENMSS@7932@2याे भूतशाेकहषायाम् अाा शाेचित यित ॥ ७९३२॥
ENMSS@7933@1एतावानेव पुषः कृतं यन् न नयित ।
ENMSS@7933@2याव कुयादयाेऽय कुयाद् बगुणं ततः ॥ ७९३३॥
ENMSS@7934@1एतावानेव पुषाे यायाा जेित ह ।
ENMSS@7934@2वाः ातथा चैतद् याे भता सा ृताना ॥ ७९३४॥
ENMSS@7935@1एतावानेव पुषाे यदमषी यदमी ।
ENMSS@7935@2मवान् िनरमष नैव ी न पुनः पुनः ॥ ७९३५॥
ENMSS@7936@1एतातयकला ािंशत् मधृताः समता वा ।
ENMSS@7936@2संसारवकानां वा वावतामेव ॥ ७९३६॥
ENMSS@7937@1एतााेदयेऽवरलमुशलाेेपदाेलायमान-
धयामापीनतनकलसनमकठनालारयाः ।
ENMSS@7937@2उेावचलतवलयेणयः पामराणां गेहयाे
दघगीितविनजिनतसखातडलान् कडयत ॥ ७९३७॥
ENMSS@7938@1एताललयसंहितमेखलाेथ- झंकारनूपुररवातराजहंयः ।
ENMSS@7938@2कुवत कय न मनाे ववशं तयाे
वतमुधहरणीसशापातैः ॥ ७९३८॥
ENMSS@7939@1एतास केतकलतास वकासनीषु साैभायमतुतरं भवती बभित
।
ENMSS@7939@2यकटकैयथतमावपुन जानंस् वामेव सेवतमुपमते रेफः
॥ ७९३९॥
ENMSS@7940@1एताता दवसातभाकरशाे धावत पाैरानाः
कधखलदंशकालधृितयासबादराः ।
ENMSS@7940@2ातयातकृषीवलागमभया ाेुय वछदाे
हतपदाथमूयकलनयाु लथयः ॥ ७९४०॥
ENMSS@7941@1एताता मलयाेपकठसरतामेणा राेधाेभुवश् चापायासिनकेतनं
भगवतः ेयाे मनाेजनः ।
ENMSS@7941@2यास यामिनशास पीततमसाे मुामयीकाः पीयते
ववृताेवचु वचलकठं चकाेरानाः ॥ ७९४१॥
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ENMSS@7942@1एतात िनघृणवेन िनदयवेन िनयशः ।
ENMSS@7942@2वशेषााडकृयेन दषूयत कुलयम् ॥ ७९४२॥
ENMSS@7943@1एता हसत च दत च कायहेताेर् वासयत च परं न च
वसत ।
ENMSS@7943@2तान् नरेण कुलशीलसमवतेन नायः मशानघटका इव
वजनीयाः
॥ ७९४३॥
ENMSS@7944@1एते कबुरतातपातत इतः संजायमानाबुद- छेदैः संित
केतकदलमलभाितथेयाेदयाः ।
ENMSS@7944@2ामाताेतशालबीजयवसाेषयनाे-
गाेवाहायतगीितगभतदशाे रयाः सखे वासराः ॥ ७९४४॥
ENMSS@7945@1एते कं ननु सयमेव तरवसूनाेकराः कं वा
काननवाटकेयमनघाययाममी काेकलाः ।
ENMSS@7945@2चं कु ितराेहता मधरा सा य मे पनं नानािनझरवैभवं
कुत इदं सः समुीलतम् ॥ ७९४५॥
ENMSS@7946@1एते कूचकचाः सकणरणकणाटसीमतनी- हताकषणलालताः
ितदनं ााः परामुितम् ।
ENMSS@7946@2तेऽमी संित पापनापतकरायरानन- णाः ाेणतले
पतत परतः ापराधा इव ॥ ७९४६॥
ENMSS@7947@1एते केतकधूलधूसरचः शीतुतेरंशवः ााः संित पमय
जलधेतीरं जराजजराः ।
ENMSS@7947@2अयेते वकससराेहवनीपातसंभावताः ाचीरागमुदरयत
तरणेतायभाजः कराः ॥ ७९४७॥
ENMSS@7948@1एते केतकसूचसाैरभजुषः पाैरगाना-
यालाेलालकवरवललनयाजाेपभुाननाः ।
ENMSS@7948@2कंचाेकदबकुलकुटधूललठषद- यूहयाितहारणाे
वरहणः कषत वषािनलाः ॥ ७९४८॥
ENMSS@7949@1एतेऽणाेजनयत कामवजं सीतावयाेगे घना वाताः शीकरणाेऽप
लण ढं संतापययेव माम् ।
ENMSS@7949@2इथं वृपरंपरापरणतैयन् वचाेभमुनीन् अायुनयत
काननशकाः साेऽयं गरमायवान् ॥ ७९४९॥
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ENMSS@7950@1एते चशलासमुयमयाातपफुरत्-
सवाणपयःवृसरताे झाकुवते पवताः ।
ENMSS@7950@2येषामुदजागकशखिन थे नमेथताः यामा
मेघगभीरगदगरः दत काेययः ॥ ७९५०॥
ENMSS@7951@1एते चांशकलाः पुंसः कृणत भगवान् वयम् ।
ENMSS@7951@2इारयाकुलं लाेकं मृडयत युगे युगे ॥ ७९५१॥
ENMSS@7952@1एते चाये च बहवः याेगाः पारदारकाः ।
ENMSS@7952@2देशे देशे वतते राजभः संवितताः ॥ ७९५२॥
ENMSS@7952@1न वेवैतान् युीत राजा लाेकहते रतः ।
ENMSS@7952@2िनगृहीतारषगतथा वजयते महीम् ॥ ७९५२॥
ENMSS@7954@1एते चाये च बहवाे दाेषाः ादभुवयुत ।
ENMSS@7954@2नृपताै मादवाेपेते हषुले च युधर ॥ ७९५४॥
ENMSS@7955@1एते चापीतयाः ितपिततनया भीमसेनाजुनााः शूराः सयिता
दनकरचयः केशवेनाेपगूढाः ।
ENMSS@7955@2ते ा पाहता जगित कृपणवद् भैचयानुयाताः कः शाे
भालपे वधकरलखतां कमरेखां माुम् ॥ ७९५५॥
ENMSS@7956@1एते चूतमहीहाेऽयवरलैधूमायताः षदैर् एते वलताः
फुटकसलयाेेदैरशाेकमाः ।
ENMSS@7956@2एते कंशकशाखनाेऽप मलनैरारताः कुलैः कं वमयाम
कु नयने सव वामाे वधः ॥ ७९५६॥
ENMSS@7957@1एते जीणकुलायजालजटलाः पांसूकराकषणः
शाखाकपवहतदःुथवहगानाकपयततन् ।
ENMSS@7957@2हेलादाेलतनितताेझतहतयाघताेूलत- ाेमतैः
पापटलकैः डत झझािनलाः ॥ ७९५७॥
ENMSS@7958@1एते ते गरकूटसंघटशलासंघशीणासः
ेामरचासीकरकणेरा दरिनझराः ।
ENMSS@7958@2यपातेषु िनकुकुरमुखयृणालाु र- ासाेथतटं
रटत परतः कठरवा भैरवम् ॥ ७९५८॥
ENMSS@7959@1एते ते दवसा वयाेगगुरवः पूराेससधवाे वययामपयाेदनीलनभसाे
नीपाजुनामाेदनः ।
ENMSS@7959@2अाससवालसां सहचरमालाे नीडाथनीं
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चुातकलसंचयपरः काकाेऽप येवाकुलः ॥ ७९५९॥
ENMSS@7960@1एते ते दवसात एव तरवता गयस् तैवावनं
सकाेकलतं सेयं सचा िनशा ।
ENMSS@7960@2वातः साेऽप च दणाे धृितहरः साेऽयं वसतािनलाे हा ताय
वना
वया सकलं पालालभारायते ॥ ७९६०॥
ENMSS@7961@1एते ते दरुितमममलमाेमममछदः कादबेन रजाेभरेण
ककुभाे धत जझािनलाः ।
ENMSS@7961@2गाढारिननीरदघटासंघ् अनीलभवद्-
याेमाेडकटाहपातकपयाेवेणीकणाहणः ॥ ७९६१॥
ENMSS@7962@1एते ते पुरताे मथलभुवः ाेडदावानल-
वालालढकठाेरसूरकरणुछदाः शाखनः ।
ENMSS@7962@2तानेतानवधीय खवपुषाे दःुशीलझझािनल- डाभन पयाेद
गतमुचतं वेलाभषमान् ॥ ७९६२॥
ENMSS@7963@1एते ते मलयाकदरजुषतछाखशाखावल-
ललाताडवसंदानगुरवेताेभुवाे बाधवाः ।
ENMSS@7963@2चूताेमधुतणयनीारझारणाे हा कं सरत
पाथयुवतीजीवहाे वायवः ॥ ७९६३॥
ENMSS@7964@1एते वदनानुकारचयाे राकासधांादयाे नीवा ते रणं
दहत
बत मामतःफुरयातव ।
ENMSS@7964@2वं वामयस तहीह जह वा नेदं पुनः सांतं यवपधभरेव
मदयस मामेतैजघयैः ये ॥ ७९६४॥
ENMSS@7965@1एते दरशशवतनुजीणकथां कधे िनधाय मलनां पुलकाकुलााः
।
ENMSS@7965@2सूयफुरकरकरबतभदेश- लाभाय शीतसमये कलमाचरत
॥ ७९६५॥
ENMSS@7966@1एतेन बबलना संकाेचमवाय वृदेहेन ।
ENMSS@7966@2यातं हरणेव मया ाण पदािन कृ ेण ॥ ७९६६॥
ENMSS@7967@1एते निततमाैलयाे गुणगणतावनाभमणेर् जायतां वणजाे वयं
त
कनक वकितवैतालकाः ।
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ENMSS@7967@2ते चाानमुखेन हत भवता दाहछदा वेदनाम् अकृय
नरेशेखरसखासीनाः यते यतः ॥ ७९६७॥
ENMSS@7968@1एते नीवारवाः पृथुकुसमसमपावतः कदराेऽयं देवीयं जपुी
सकितलशयतः शातिनःशरः ।
ENMSS@7968@2कातारे दभदवूाचयशचिन वचः ातमावतयत ाणाे
दुवपाकहगहनतया यामनीजागकाः ॥ ७९६८॥
ENMSS@7969@1एते नूतनचूतकाेरकघनासाितरेकभवत्- कठवानजुषाे हरत
दयं मयेवनं काेकलाः ।
ENMSS@7969@2येषामिनभेन भात भगवतूेशनेानल-
वालाजालकरालतासमशराारफुलङ् गा इमे ॥ ७९६९॥
ENMSS@7970@1एतेनाेकृकठितसभटनटारधनाटातुानां कं ैव
नाभूद् भुव समरसमालाेकलाेकापदेऽप ।
ENMSS@7970@2अैरवैरवेगैः कृतखरखरलमु वमान-
ापृाेदधंकरणरण धुरारेणुधाराधकारात् ॥ ७९७०॥
ENMSS@7971@1एते पदशानथा थमूला मता नृणाम् ।
ENMSS@7971@2तादनथमथायं ेयाेऽथी दरूतयजेत् ॥ ७९७१॥
ENMSS@7972@1भते ातराे दाराः पतरः सदतथा ।
ENMSS@7972@2एकाधाः काकणना सः सवेऽरयः कृताः ॥ ७९७२॥
ENMSS@7973@1अथेनापीयसा ेते संरधा दमयवः ।
ENMSS@7973@2यजयाशपृधाे त सहसाेसृय साैदम् ॥ ७९७३॥
ENMSS@7974@1एते पपुरिनभरजलडाताःकण-
ाेदालतलपाथविनतािनःासतीातपाः ।
ENMSS@7974@2वात वैरवहारकुरकरछाेदराघूणन-
ारधाेमृदनादमुखरातापीिनकुािनलाः ॥ ७९७४॥
ENMSS@7975@1एते पपरवृढवधूाैढकदपकेल-
यपीनतनपरसरवेदसंपपाः ।
ENMSS@7975@2वात वैरं सरस सरस ाेडदं ावमद-
ुटुापरमलगुणाहणाे गधवाहाः ॥ ७९७५॥
ENMSS@7976@1एते पाटरवाटनववटपनटलायशक् षाितदा
दाेलाखेलपुरंीमजलकणकाजालपाितत् अानाः ।
ENMSS@7976@2साैरयादापतमधुकरपटलैः पृताेऽनुयाताः कामाेः
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फारधायाः पथककुलवधूबवैराः समीराः ॥ ७९७६॥
ENMSS@7977@1एते पुरः सरभकाेमलहाेमधूम- लेखािनपीतनवपवशाेणमानः ।
ENMSS@7977@2पुयामाः ुितसमाेहतसामगीित- साकूतिनलकुरकुलाः फुरत
॥ ७९७७॥
ENMSS@7978@1एते शततरवाे दतधावनकमण ।
ENMSS@7978@2कटकीरवृाेथादशाुलम् अणम् ॥ ७९७८॥
ENMSS@7979@1एते बवधाः शाेका वलापदते तथा ।
ENMSS@7979@2वजनीया ह धीरेण सवावथास धीमता ॥ ७९७९॥
ENMSS@7980@1एते मेकलकयकाणयनः पातालमूलपृशः संासं जनयत
वयभदरुा वारां वाहाः पुरः ।
ENMSS@7980@2ललाेूलतनिततितहतयाविततेरत-
यवीकृतिनतचलताेतूतीरमाः ॥ ७९८०॥
ENMSS@7981@1एते लण जानकवरहणं मां खेदययबुदा ममाणीव च
घययलममी ूराः कदबािनलाः ।
ENMSS@7981@2इथं यातपूवजवरहाे याे राधया वीतः सेय शतया
स वः सखयत वायमानाे हरः ॥ ७९८१॥
ENMSS@7982@1एते वयं तनुधनाः कृपणेयमुवी दनाः शतं मृदु च वतरयत
वाचः ।
ENMSS@7982@2तद् ातरः शकुिनफेरवसारमेया ढाैकवमेतदहह फुटत णेन
॥ ७९८२॥
ENMSS@7983@1एते वयममी दाराः कयेयं कुलजीवतम् ।
ENMSS@7983@2ूत येना वः कायम् अनाथा बावतषु ॥ ७९८३॥
ENMSS@7984@1एते वयकराेपाया दजुने िनफलाः ृताः ।
ENMSS@7984@2तसंिनधं यजेत् ाः शतं दडताे जयेत् ।
ENMSS@7984@3छलभूतैत तपूैपायैरेभरेव वा ॥ ७९८४॥
ENMSS@7985@1एते वामवलाेचनाकुचसखैः साेढयशीतातयः ााः पमसैधवय
मतः ेमछदाे वासराः ।
ENMSS@7985@2यापाय पुराणपजमयं देवः सारभूर् अादे
नवकुदकुलशखािनमाणमयद् धनुः ॥ ७९८५॥
ENMSS@7986@1एते वारकणान् करत पुषान् वषत नााेधराः शैलाः
शालमुमत न वमयेते पुननायकान् ।
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ENMSS@7986@2ैलाेे तरवः फलािन सवते नैवारभते जनान् धातः कातरमालपाम
कुलटाहेताेवया कं कृतम् ॥ ७९८६॥
ENMSS@7987@1एते वैयाकरणपशवः वीयमायुवृथैव ांमयाः वणकटभः
शदजालैः पत ।
ENMSS@7987@2शकाताधरमधुरतावणनं कुवतां नस् वाशीवादैरह सदयाः
यहं वधयते ॥ ७९८७॥
ENMSS@7988@1एते याेमिन शाेषयत हरणासारं चीवरे संयाकमवधाै
कमडलममे पयत रं भृतम् ।
ENMSS@7988@2भते च फलायमी करपुटपाेण चानाेकहान् एषामघवधाै च
संिनधगताः पुययकाडे लताः ॥ ७९८८॥
ENMSS@7989@1एते शारदकाैमुदकुलभुवः ीराेदधेः साेदराः शेषाहेः सदाे
विनकुमुदेणीमहःावणः ।
ENMSS@7989@2शीतांशाेः सहपांशखेलनसखाः वःसधुसंबधनः
ालेयाचलबधवतव गुणाः कैनेह कणापताः ॥ ७९८९॥
ENMSS@7990@1एतेषां नवचाणाम् एकैकं यायताे मुनेः ।
ENMSS@7990@2सयाे मुसहताः करथाः युदने दने ॥ ७९९०॥
ENMSS@7991@1एतेषामनुकूलाे दणधृाै शठेित ।
ENMSS@7991@2भेदचतयमेषां वदायुदाहरणमेकैकम् ॥ ७९९१॥
ENMSS@7992@1एतेषु हा तणमातधूयमान- दावानलैः कवलतेषु महीहेषु ।
ENMSS@7992@2अाे न चेलद मुस मा वमु वं पुनः पस िनदय
कय हेताेः ॥ ७९९२॥
ENMSS@7993@1एते संततभृयमानचणकामाेदधाना मनः
कययूषरसंिनवेशजरठछायाः थलामकाः ।
ENMSS@7993@2तायाितशयापामरवधूसाेासहतह-
ायपीवरयकविनरसीरगेहाेदराः ॥ ७९९३॥
ENMSS@7994@1एते संित वैमनयमिनशं िनःशमातवते
कातारथलपनीपरमलैरानदतेददराः ।
ENMSS@7994@2उीलसहकारकाननतटवाचालपुंकाेकल-
वानाकणनकांदशीकपथकावकदनाे वासराः ॥ ७९९४॥
ENMSS@7995@1एते समुसासाे राजते कुदकाेरकाः ।
ENMSS@7995@2शीतभीता लताकुदम् अाता इव तारकाः ॥ ७९९५॥
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ENMSS@7996@1एते धतमा इित मा मा ेषु कुत वासम् ।
ENMSS@7996@2साथानामेषां ेहाेऽयूण पातयित ॥ ७९९६॥
ENMSS@7997@1एते ह कामकलताः परमललनालवलयंकारैः ।
ENMSS@7997@2सूचतदानाः करणाे बयते मबलाभः ॥ ७९९७॥
ENMSS@7998@1एते ह गुणाः पज सताेऽप न ते काशमायात ।
ENMSS@7998@2यीवसतेतव मधुपैपभुयते काेशः ॥ ७९९८॥
ENMSS@7999@1एते ह जीवाावा भवे भावनया हताः ।
ENMSS@7999@2णः कलताकाराः सहायुतकाेटशः ॥ ७९९९॥
ENMSS@8000@1एते ह देहदाहाद् वरहा इव दःुसहा भषजः ।
ENMSS@8000@2ीदवसा इवाेा बतृणाः शाेषययेव ॥ ८०००॥
ENMSS@8001@1एते ह वुणुबका गजा इवायाेयमभवतः ।
ENMSS@8001@2शाया वारधराः सधारा गां यरेव समुरत ॥ ८००१॥
ENMSS@8002@1एते ह समुपासीना वहगा जलचारणः ।
ENMSS@8002@2नावगाहत सललम् अगा इवाहवभ् ॥ ८००२॥
ENMSS@8003@1एतैः पतमालवणकिनभैरालमाेधरैः संसैपवीजतं
सरभभः शीतैः दाेषािनलैः ।
ENMSS@8003@2एषााेदसमागमणयनी वछदमयागता रा कातमवाबरं
यतमा वुत् समालित ॥ ८००३॥
ENMSS@8004@1एतैरातमालपमलनैरापीतसूय नभाे वीकाः शरताडता इव
गजाः सीदत धाराहताः ।
ENMSS@8004@2वुत् कानदपकेव रचता ासादसंचारणी याेा दबुलभतृकेव
विनता ाेसाय मेघैता ॥ ८००४॥
ENMSS@8005@1एतैरेव यदा गजेमलनैराातलबाेदरैर् गजः
सतडलाकशबलैमेघैः सशयं मनः ।
ENMSS@8005@2तत् कं ाेषतभतृवयपटहाे हा हा ताशाे बकः ावृट्
ावृडित वीित शठधीः ारं ते पन् ॥ ८००५॥
ENMSS@8006@1एतैजसताजलैरयमुनाभैरलानैर् नारणां
नयनैरकदमलवालैमृणालाु रैः ।
ENMSS@8006@2हारैरफुरदनीलतरलैः कुदैरलनालभर् वेभुवनं
वभूषतमदं शीतुतेरंशभः ॥ ८००६॥
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ENMSS@8007@1एतैजातैः कमह बभभाेगभः कं त मये मायः काेऽप
भवित
जगयेकशेषः स शेषः ।
ENMSS@8007@2यन् गाैरपृथुकुचतटकुु मथासकाे येन थाणाेरस रहताे
हारववलासः ॥ ८००७॥
ENMSS@8008@1एतैदणगधवाहवलनैः ीखड कं साैरभं ूमते परताे
मधुतयुवा येनायमानीयते ।
ENMSS@8008@2माकदादपय पजवनादुयू कुदाेदराद्
उायपगडमडलतलादाकृय यनाः ॥ ८००८॥
ENMSS@8009@1एतैयद सधैर् वीकैः परवृताततताेयम् ।
ENMSS@8009@2हतैभरतश् चतभरधेन च नरय ॥ ८००९॥
ENMSS@8010@1एतैयद् समादं शभं वा यद वाशभम् ।
ENMSS@8010@2कतयं िनयतं भीतैरमैबुभूषुभः ॥ ८०१०॥
ENMSS@8011@1एताै ाै दशकठकठकदलकातारकातछद उ
वैदेहीकुचकुकुु मरजःसााणााताै ।
ENMSS@8011@2लाेकाणवधानसाधुसवनारयूपाै भुजाै देयातामुवमाै
रघुपतेः ेयांस भूयांस वः ॥ ८०११॥
ENMSS@8012@1एनं वहाय तलसीवपनाेपकठं गाेयः पर नयनाबुजमीलनािन
।
ENMSS@8012@2कुवत कंत तलसीदलनीलभासं का वा मुकुदमनुवदत लनमन्
॥ ८०१२॥
ENMSS@8013@1एनसानेन ितयक् याद् इयादः का वभीषका ।
ENMSS@8013@2राजलाेऽप ह राजेव वैः सखी सखहेतभः ॥ ८०१३॥
ENMSS@8014@1एनाममदमकरदविनबद-ु संदाेहदाेहदपदं नलनीं वमुय ।
ENMSS@8014@2हे मुध षद िनरथकरागभाज जातं मनतव जपाकुसमे कम
॥ ८०१४॥
ENMSS@8015@1एभजतैजतं सव सतेन महाना ।
ENMSS@8015@2ृवा ववजयेदेतान् षाेषां महीपितः ॥ ८०१५॥
ENMSS@8016@1एभदनैत शयाय गुः शाण दापयेत् ।
ENMSS@8016@2संतय दानहाेमायां सरान् वेदवधानतः ॥ ८०१६॥
ENMSS@8017@1एभनाशतयाेगात सकला देवयाेनयः ।
ENMSS@8017@2उपसगैमहाघाेरैरावतते पुनः पुनः ॥ ८०१७॥
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ENMSS@8018@1एरडपशयना जनयती वेदमलघुजघनतटा ।
ENMSS@8018@2धूलपुटव मलती रवरं हरित हलकवधूः ॥ ८०१८॥
ENMSS@8019@1एरडबीजितमम् अं यन् तीयते ।
ENMSS@8019@2महषायः स वै खाे नीलमेघसमछवः ॥ ८०१९॥
ENMSS@8020@1एरडभडाक नलैः भूतैरप संभृतैः ।
ENMSS@8020@2दाकृयं यथा नात तथा नाैः याेजनम् ॥ ८०२०॥
ENMSS@8021@1एलाकरणढेकभवतया डूमडेन च ।
ENMSS@8021@2लरासैकतालभः शसूडाेऽभः ृतः ॥ ८०२१॥
ENMSS@8022@1एवं कदाचन् नरकं वग याेयतरायप ।
ENMSS@8022@2यात जीवा माेहेन माेहता भवसंकटे ॥ ८०२२॥
ENMSS@8023@1एवं करणसामयात् संययाानमाना ।
ENMSS@8023@2नयापनयवद् राजा कुवीत हतमानः ॥ ८०२३॥
ENMSS@8024@1एवं कत व वंु च याे जानाित छलयः ।
ENMSS@8024@2स कराेत स यावेवं कत भाेंु िनजं हतम् ॥ ८०२४॥
ENMSS@8025@1एवं कुकम सवय फलयािन सवदा ।
ENMSS@8025@2याे यद् वपित बीजं ह लभते साेऽप तफलम् ॥ ८०२५॥
ENMSS@8026@1तात् परवेषु नाेसहते महाशयाः ।
ENMSS@8026@2एतदुमसवानां वधसं ह सतम् ॥ ८०२६॥
ENMSS@8027@1एवं कुयात् समुदयं वृं चायय दशयेत् ।
ENMSS@8027@2ासं ययय च ाः साधये वपययम् ॥ ८०२७॥
ENMSS@8028@1एवंगतय मम सांतमेतदहम् अेदमाैपयकमथमदं च सायम्
।
ENMSS@8028@2अन् माणमदमयप बाेमुब शन मे भुवनसाण
कं
कराेम ॥ ८०२८॥
ENMSS@8029@1एवं च भाषते लाेकदनं कल शीतलम् ।
ENMSS@8029@2पुगाय संपशदनादितरयते ॥ ८०२९॥
ENMSS@8030@1एवं चेत् सरस वभावमहमा जाडं कमेताशं यादेव
िनसगतः
सरलता कं थमेशी ।
ENMSS@8030@2मूलं चेच् शच पजुितरयं काद् गुणा यमी कं छाण
सखे मृणाल भवततवं न मयामहे ॥ ८०३०॥
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ENMSS@8031@1एवं चेद् वधना कृताेऽयुपकृताै कयांचदयमः कामं
माेपकृथातततव मराे वायं न धीराे भव ।
ENMSS@8031@2कं वारान् मृगतृणयाेपजनयाेमुचां वनां ेणा
कषस तषमूछतधयाेऽययानतः शाेयसे ॥ ८०३१॥
ENMSS@8032@1एवं चाेरानचाेरायान् वणाकुशीलवान् ।
ENMSS@8032@2भकान् कुहकांायान् वारयेद् देशपीडनात् ॥ ८०३२॥
ENMSS@8033@1एवं जडेषु लाेकेषु ीषु मुधास का कथा ।
ENMSS@8033@2बुहीनसादेन जीवामः केवलं वयम् ॥ ८०३३॥
ENMSS@8033A@1एवं जरा हत च िनवशेषं ृितं च पं च परामं च ।
ENMSS@8033A@2न चैव संवेगमुपैित लाेकः यताेऽपीशमीमाणः ॥
ENMSS@8034@1एवंावा नरेेण भृयाः काया वचणाः ।
ENMSS@8034@2कुलनाः शाैयसंपाः शा भाः मागताः ॥ ८०३४॥
ENMSS@8035@1एवंावा महाभागाः पुषेण वजानता ।
ENMSS@8035@2दवा तत् कम कतयं येन रााै सखं वपेत् ॥ ८०३५॥
ENMSS@8036@1एवं दरुवधायैव गितय याेषताम् ।
ENMSS@8036@2सवैरयावचारय नीचैकाभमुखय च ॥ ८०३६॥
ENMSS@8037@1एवं चायशीलानां ससवानां जतुधाम् ।
ENMSS@8037@2तैवाचतता एव वयमायात संपदः ॥ ८०३७॥
ENMSS@8038@1एवं देवाेपहायवं लाेके गछयबुयः ।
ENMSS@8038@2लभते नाथसंसं पूयते त सबुयः ॥ ८०३८॥
ENMSS@8039@1एवं यं पवनं सेतबधमथाकरान् ।
ENMSS@8039@2रेत् पूवकृतान् राजा नवांाभवतयेत् ॥ ८०३९॥
ENMSS@8040@1एवं नरेश विनतादये कदाचत् कूटाद् ऋते वसित सयकथालवाेऽप
।
ENMSS@8040@2तत् साथसायगमनास सदैव तास शूयाटवीवव रमेत न
भूितकामः
॥ ८०४०॥
ENMSS@8041@1एवं न श वतीह यत् तत् कतमशेषतः ।
ENMSS@8041@2यथाश न तयांशम् अप कुवयबुयः ॥ ८०४१॥
ENMSS@8042@1एवं िनतमयेित शभमेव शभानाम् ।
ENMSS@8042@2एवं चाितमाे नाम ेशाय महतामप ॥ ८०४२॥
ENMSS@8043@1अवासापदं चैव ीणां पृशित नाशयम् ।
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ENMSS@8043@2ाणदानाेपकाराेऽप कं तासामयदुयते ॥ ८०४३॥
ENMSS@8044@1एवं िनसगचपला ललना ववेक- वैरायदायबदुरतबधाः ।
ENMSS@8044@2सावी त काचदप तास कुलं वशालं यालंकराेयभनवा खमवेदलेुखा
॥ ८०४४॥
ENMSS@8045@1एवं िनहय संामे दुशुं मदाेतम् ।
ENMSS@8045@2जयतूयिननादेन हषयन् सभटान् वकान् ॥ ८०४५॥
ENMSS@8046@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@8046@2एवं नाेझित मूढाेऽथान् यावदथैः स नाेझतः ॥ ८०४६॥
ENMSS@8047@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@8047@2एवं पश मूक  िनववेकमती समाै ॥ ८०४७॥
ENMSS@8048@1एवं पुा पाैा ातयाे बाधवातथा ।
ENMSS@8048@2तेषु ेहाे न कतयाे वयाेगाे ह तैवम् ॥ ८०४८॥
ENMSS@8049@1एवं ैव परमं बलं न त परामः ।
ENMSS@8049@2यभावेण िनहतः शशकेनाप केसर ॥ ८०४९॥
ENMSS@8050@1एवं यं कुवीत यानशयासनाशने ।
ENMSS@8050@2थाने साधने चैव सवालारकेषु च ॥ ८०५०॥
ENMSS@8051@1एवं फलित सवय वधः सवानुसारतः ।
ENMSS@8051@2तत् ससवाे भवेत् सवहीनं न वृवते यः ॥ ८०५१॥
ENMSS@8052@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@8052@2एवं ब पयित वपयाथे धनाधधीः ॥ ८०५२॥
ENMSS@8053@1एवं बनप रपून् समरवृान् ेषाकुलानगणतवपरवपान्
।
ENMSS@8053@2एकाेऽयनयसमपाैषभसार- दपवराञ् जयित संयुगमू
धीरः ॥ ८०५३॥
ENMSS@8054@1एवं बुेः परं बुा संतयाानमाना ।
ENMSS@8054@2जह शुं महाबाहाे कामपं दरुासदम् ॥ ८०५४॥
ENMSS@8055@1एवं वत लाेकेऽ धिननां पुरतःथताः ।
ENMSS@8055@2कुलना अप पापानां यते धनलसया ।
ENMSS@8055@3दरय मनुयय ताै रायं कुवतः ॥ ८०५५॥
ENMSS@8056@1एवं भवित लाेकेऽन् देव सवय सवदा ।
ENMSS@8056@2ामाेपाजतं जताेः सवमेव शभाशभम् ॥ ८०५६॥
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ENMSS@8057@1एवं भवत वेयाः वाथैकरता यपेतसावाः ।
ENMSS@8057@2अभलषतवषयसेः का हािनतदप युाकम् ॥ ८०५७॥
ENMSS@8058@1एवं मनः कमवशं युे अवयायुपधीयमाने ।
ENMSS@8058@2ीितन यावय वासदेवे न मुयते देहयाेगेन तावत् ॥ ८०५८॥
ENMSS@8059@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@8059@2एवं मूढभुवे िनहं नायनुहम् ॥ ८०५९॥
ENMSS@8060@1एवं मूढय मूढवं वाथाधयाितचता ।
ENMSS@8060@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ८०६०॥
ENMSS@8061@1एवं माेहभवाे रागाे न ीषु कय दःुखाय ।
ENMSS@8061@2तावेव ववेकभृतां भवित वरागत माेाय ॥ ८०६१॥
ENMSS@8062@1एवं यथाह भवती मम सवदाेषाः कः वामना कुवलया
सहानुबधः ।
ENMSS@8062@2एषाेऽलवरचतः कु िनहं मे दासेऽपराधवित काेऽवसरः
मायाः ॥ ८०६२॥
ENMSS@8063@1एवं लेपयं कुयात् समे समेऽहिन ।
ENMSS@8063@2तताे जावध कचाः कृणाः युमरभाः ॥ ८०६३॥
ENMSS@8064@1एवं लाेकं परं वान् नरं कमिनमतम् ।
ENMSS@8064@2सतयाितशयवंसं यथा मडलवितनाम् ॥ ८०६४॥
ENMSS@8065@1एवं वशीकृतवाा िनयं तमुखाे भवेत् ।
ENMSS@8065@2यजेद् कुटसंकाेचं पूवाभाषी जगसत् ॥ ८०६५॥
ENMSS@8066@1एवंवादिन देवषाै पाे पतरधाेमुखी ।
ENMSS@8066@2ललाकमलपाण गणयामास पावती ॥ ८०६६॥
ENMSS@8067@1एवं वचारता च सारं रायेऽधकं नु कम् ।
ENMSS@8067@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ८०६७॥
ENMSS@8068@1एवंवधान् गजाञ् जायान् वनादानीय पाथवः ।
ENMSS@8068@2वनये शयवत् कुयात् पुवत् परपालयेत् ॥ ८०६८॥
ENMSS@8069@1एवंवधे भाव न वेित चे िनवेय काय भषणं वमुेत् ।
ENMSS@8069@2संभय पडं थरतां गतय चेादकं तय िनपणीयम्
॥ ८०६९॥
ENMSS@8070@1एवं वलाेाय गुणाननेकान् समतपापारिनरासदान् ।
ENMSS@8070@2वशबाेधा न कदाचनाप ानय पूजां महतीं यजत ॥
८०७०॥
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ENMSS@8071@1एवं वषयाेगेण शूणां धातकम् ।
ENMSS@8071@2ीणेन यते यत् त वषदडः स उयते ॥ ८०७१॥
ENMSS@8072@1एवं वष वधुरय वधेिनयाेगम् अापस रतचरधना ह
सायः ।
ENMSS@8072@2गुाः वसववभवेन महमेन कयाणमादधित पयुरथान
॥ ८०७२॥
ENMSS@8073@1एवंवृय रात शलाेछेनाप जीवतः ।
ENMSS@8073@2वतीयते यशाे लाेके तैलबदुरवास ॥ ८०७३॥
ENMSS@8074@1एवं वेधयं कुयाच् शदुदुभिनःवनैः ।
ENMSS@8074@2ततः णय गुरवे धनुबाणान् िनवेदयेत् ॥ ८०७४॥
ENMSS@8075@1एवं मवधं कुयाद् यावत् सः जायते ।
ENMSS@8075@2मे से च वषास नैव ां धनुः करे ॥ ८०७५॥
ENMSS@8076@1एवं संचय मनसा ेय कमफलाेदयम् ।
ENMSS@8076@2मनाेवामभिनयं शभं कम समाचरेत् ॥ ८०७६॥
ENMSS@8077@1एवं सयेव देवेह भतृभाः कुलानाः ।
ENMSS@8077@2न पुनः सवथा सवा दवुृा एव याेषतः ॥ ८०७७॥
ENMSS@8078@1एवं सव वधायेदम् इितकतयमानः ।
ENMSS@8078@2युैवाम पररेदमाः जाः ॥ ८०७८॥
ENMSS@8079@1एवं सवजगद् वलाे कलतं दवुारवीयाना िनंशेन
समतसवसमितवंसना मृयुना ।
ENMSS@8079@2सयशातमागणगणं गृत तछये सतः शातधयाे
जनेरतपः साायलीताः ॥ ८०७९॥
ENMSS@8080@1एवं सवजनानां दःुखकरं जठरशखनमितवषमम् ।
ENMSS@8080@2संताेषजलैरमलैः शमयत यतीरा ये ते ॥ ८०८०॥
ENMSS@8081@1एवं सवमदं कृवा यन् मयासादतं शभम् ।
ENMSS@8081@2तेन यां सवसवानां सवदःुखशातकृत् ॥ ८०८१॥
ENMSS@8082@1एवं सवमदं राजा संमय सह मभः ।
ENMSS@8082@2याययाुय मयाे भाेुमतःपुरं जेत् ॥ ८०८२॥
ENMSS@8083@1एवं सवाना काया रा याेगवदािनशम् ।
ENMSS@8083@2धमाथकाममाेाणां शररं साधनं यतः ॥ ८०८३॥
ENMSS@8084@1एवं सवेषु भूतेषु भरयभचारणी ।
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ENMSS@8084@2कतया पडतैावा सवभूतमयं हरम् ॥ ८०८४॥
ENMSS@8085@1एवं साधारणं देहम् अयभवाययम् ।
ENMSS@8085@2काे वानासाकृवा हत जतूनृतेऽसतः ॥ ८०८५॥
ENMSS@8086@1एवं साे भवेद् याेगी वयवा वधानतः ।
ENMSS@8086@2कालं कलतसंसारं पाैषेणातुेन ह ॥ ८०८६॥
ENMSS@8087@1एवं थापय स बालितकामेवं कु थानकं नायुैनम
कुयाचरणाै मां पय तावत् णम् ।
ENMSS@8087@2एवं नतयतः ववमुरजेनााेधरवािनना शंभाेवः परपात
निततलयछेदाहतातालकाः ॥ ८०८७॥
ENMSS@8088@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@8088@2एवं वदाेषः कटाेऽयैदेव न बुयते ॥ ८०८८॥
ENMSS@8089@1एवं वभावं ावासां जापितिनसगजम् ।
ENMSS@8089@2परमं यमाितेत् पुषाे रणं ित ॥ ८०८९॥
ENMSS@8090@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@8090@2एवं ह कुते देव याेषदयािनयता ॥ ८०९०॥
ENMSS@8091@1शयययपुषाऽसंगमीयैव ह यः ।
ENMSS@8091@2तदयामकायैव रया नार सबुना ॥ ८०९१॥
ENMSS@8092@1रहयं च न वयं विनतास यथा तथा ।
ENMSS@8092@2पुषेणेछता ेमम् ॥। ॥। ॥। ॥ ८०९२॥
ENMSS@8093@1एवमातदया मूखाः कृवा वपययम् ।
ENMSS@8093@2त वाथ पराथ च ताग् ददित चाेऽरम् ॥ ८०९३॥
ENMSS@8094@1एवमनेकवधं वदधाित याे जननाणवपातिनमम् ।
ENMSS@8094@2चेतमजबाणवभाे नेह सखी न पर सखी सः ॥ ८०९४॥
ENMSS@8095@1एवमयायया बुा कृतं कमाशभावहम् ।
ENMSS@8095@2तात् तन् यायया कुयाद् बकेनाहेः कृतं यथा ॥ ८०९५॥
ENMSS@8096@1एवमयाेयसंचारं षुयं याेऽनुपयित ।
ENMSS@8096@2स बुिनगलैबैरं डित पाथवैः ॥ ८०९६॥
ENMSS@8097@1एवमपातमितः मताेऽ पुपधनुधरवेगवधूतः ।
ENMSS@8097@2कं न जनाे लभते जनिनाे दःुखमसमनतमवायम् ॥
८०९७॥
ENMSS@8098@1एवमयाहते लाेके कालेनाभिनपीडते ।
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ENMSS@8098@2समहद् धैयमालय मनाे माेे िनवेशयेत् ॥ ८०९८॥
ENMSS@8099@1एवमपुताे मी कयाणाभजनाेऽयुत ।
ENMSS@8099@2धमाथकामसंयुं नालं मं परतम् ॥ ८०९९॥
ENMSS@8100@1एवमाचारताे ा धमय मुनयाे गितम् ।
ENMSS@8100@2सवय तपसाे मूलम् अाचारं जगृः परम् ॥ ८१००॥
ENMSS@8101@1एवमावचनात् स पाैषं काकपकधरेऽप राघवे ।
ENMSS@8101@2धे िदशगाेपमाके दाहशमव कृणविन ॥ ८१०१॥
ENMSS@8102@1एवमाल िनगृहीतसावसं शंकराे रहस सेयतामित ।
ENMSS@8102@2सा सखीभपदमाकुला नारत् मुखवितिन ये ॥ ८१०२॥
ENMSS@8103@1एवमामववृना संयमः कमित जतवया ।
ENMSS@8103@2सवसंयसखाेऽप दूयते कृणसपशशनेव चदनः ॥ ८१०३॥
ENMSS@8104@1एवमुमजानतयाेऽयापद ये ।
ENMSS@8104@2भुं नाेझत मं वा तारयत ततः पुनः ॥ ८१०४॥
ENMSS@8105@1हीनजायुवा ये त तेषां पृशित नाशयम् ।
ENMSS@8105@2कदाचदप सवं वा ेहाे वा चलानाम् ॥ ८१०५॥
ENMSS@8106@1एवमुपचीयमानं ताेकं ताेकं वचवतः पुयम् ।
ENMSS@8106@2संपते वशालं ुितमयेवं तपाेऽयेवम् ॥ ८१०६॥
ENMSS@8107@1एवमेव यायुा सवसाैभायदायनी ।
ENMSS@8107@2ययैषा च भवेद् भाया देवेाेऽसाै न मानुषः ॥ ८१०७॥
ENMSS@8108@1एवमेव नह जीयते खलात् त का नृपितवभे कथा ।
ENMSS@8108@2पूवमेव ह सदःुसहाेऽनलः कं पुनः बलवायुनेरतः ॥ ८१०८॥
ENMSS@8109@1एवमेव मनुयेषु तेषु पूवापकारषु ।
ENMSS@8109@2वासाे नाेपगतयाे नद गतजला यथा ॥ ८१०९॥
ENMSS@8110@1एवमेव ह याेऽथं राेपयेद् वधना नरः ।
ENMSS@8110@2य कुाप वा थाने गछेत् स भवनं हरेः ॥ ८११०॥
ENMSS@8111@1एष एव मनतापः पे मय दतनः ।
ENMSS@8111@2पतते यत् समुत ातयाे िनभृतताः ॥ ८१११॥
ENMSS@8112@1एष डाततायकुसमपुरवधूवसाैरयबधुर् मुधं िनाजडानां
रसतमनुसराेाघयन् सारसानाम् ।
ENMSS@8112@2अावायानुकूललतवचकलेणगधानुधावद्-
राेलबाेुयमाणरजयबदाडबराे मातरा ॥ ८११२॥
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ENMSS@8113@1एष ाित पं दलित कमलनीम गुाराेहान् अारान्
मुताथलािन
थपुटयित जलायुकसेतूिन याित ।
ENMSS@8113@2ाः ाः वाे वनगहनमयं याित यातीित सैयैः
पादवयमाणः वशित वषमान् काननातान् वराहः ॥ ८११३॥
ENMSS@8114@1एष गजाेऽमतकतले कलभपरवृतः डित वृगुगहने
कुसमभरनते ।
ENMSS@8114@2मेघरवं िनशय मुदतः पवनजवसमः सदर वंशपपिततं
पुनरप कुते ॥ ८११४॥
ENMSS@8115@1एष चामुख याेगतारया युयते तरलबबया शशी ।
ENMSS@8115@2सावसादपुगतकपया कययेव नवदया वरः ॥ ८११५॥
ENMSS@8116@1एष तूमरवीचडबरः ाेभमामगमत् पयाेिनधः ।
ENMSS@8116@2वमैतददुयमाेचतैर् उलास ललनास मथः ॥ ८११६॥
ENMSS@8116A@1एष दिुनयितदडचडम- ेरताे बत रवगतछवः ।
ENMSS@8116A@2थायित वयमधःपतन् कयत्- कालमबरवलबभः करैः
॥
ENMSS@8117@1एष धमत साेण पतमात वयता ।
ENMSS@8117@2अताां यितय नाहं जीवतमुसहे ॥ ८११७॥
ENMSS@8118@1एष धमाे मयायाताे नारणां परमा गितः ।
ENMSS@8118@2या नार कुते चायत् सा याित नरकं वम् ॥ ८११८॥
ENMSS@8119@1एष बकः सहसैव वपः शाठ महाे  नु तद् गतमय ।
ENMSS@8119@2साधु कृतातक कदप वां वयतं न कुताेऽप समथः
॥ ८११९॥
ENMSS@8120@1एष ा सराेजे रजिनकरकलाशेखरः शंकराेऽयं
दाेभदैयातकाेऽसाै सधनुरसगदाचचैतभः ।
ENMSS@8120@2एषाेऽयैरावतथदशपितरमी देव देवातथाये नृयत याे
चैतालचरणरणूपुरा दयनायः ॥ ८१२०॥
ENMSS@8121@1एष भाे िनमलयाेाे राणा यते शशी ।
ENMSS@8121@2जलं कूलावपातेन सं कलषायते ॥ ८१२१॥
ENMSS@8122@1एष रवतेजवी खाेताेऽयेष हत तेजवी ।
ENMSS@8122@2एष रसालः शाखी शाखी शाखाेटकाेऽयेषः ॥ ८१२२॥
ENMSS@8123@1एष राां पराे धमाे ातानामाितिनहः ।
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ENMSS@8123@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ८१२३॥
ENMSS@8124@1एष वयासताे याित खपुपकृतशेखरः ।
ENMSS@8124@2मृगतृणास ातः शशधनुधरः ॥ ८१२४॥
ENMSS@8125@1एष वशेषः पाे वे वतापवे ।
ENMSS@8125@2अु रित तेन दधं दधयानेन नाेवाे भूयः ॥ ८१२५॥
ENMSS@8126@1एष वृशखरे कृतापदाे जातपरसगाैरमडलः ।
ENMSS@8126@2हीयमानमहरययातपं पीवराे पबतीव बहणः ॥ ८१२६॥
ENMSS@8127@1एष षदयुवा मदायतः कुद यापयित यामनीवय ।
ENMSS@8127@2दवुहा तदप नापचीयते पनीवरहवेदना द ॥ ८१२७॥
ENMSS@8128@1एष साितमरे गगनाते वारणीव मलने यमुनायाः ।
ENMSS@8128@2भाित पपुटगाेपतचू राजहंस इव शीतमयूखः ॥ ८१२८॥
ENMSS@8129@1एष सूयाशसंताे मृगः कुतमातः ।
ENMSS@8129@2साधुभायपरीणाे नीचं ायेव सीदित ॥ ८१२९॥
ENMSS@8130@1एष वभावाे नारणाम् अनुभूय पुरा सखम् ।
ENMSS@8130@2अपामयापदं ाय दुयत जहयप ॥ ८१३०॥
ENMSS@8131@1एष वगतरणीजलमलदतदतुितर्
याजतकुवमधरः शीतांशरयुतः ।
ENMSS@8131@2हंसीययमलाबुजीयित लसडरपडयित फारफाटककुडलयित
दशामानदकदयित ॥ ८१३१॥
ENMSS@8132@1एष ह थमाे धमः िययाभषेचनम् ।
ENMSS@8132@2येन शं महाा जानां परपालनम् ॥ ८१३२॥
ENMSS@8133@1एषां गाेपवधूवलाससदां राधारहःसाणां भं भ
कलदशैलतनयातीरे लताशाखनाम् ।
ENMSS@8133@2वछे रतपकपनवधछेदाय याेगेऽधुना ते जाने
जरठभवत वलसीलवषः पवैः ॥ ८१३३॥
ENMSS@8134@1एषां पवमंशकािन कुसमं मुाः फलं वमं वैडूय
दलमु राे मरतकं हैमं च शाखाशतम् ।
ENMSS@8134@2एते के जगतीहाे वनजुषायातपूवा मया ायः सारममी दवाे
वटपनः
कं तैममायाे भरः ॥ ८१३४॥
ENMSS@8135@1एषा का जघनथल सललता ाेकामाधका ूभं कुटलं
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वनधनुषः यं भाचवत् ।
ENMSS@8135@2राकाचकपाेलपजमुखी ामाेदर सदर वेणीदडमदं वभाित
तलतं वेजुं गछित ॥ ८१३५॥
ENMSS@8136@1एषा का नवयाैवना शशमुखी काता पथाे गछित िनायाकुलता
वघूणनयना संपबबाधरा ।
ENMSS@8136@2केशैयाकुलता नखैवदलता दतै खडकृता केनेदं
रितरासेन रमता शादूलवडता ॥ ८१३६॥
ENMSS@8137@1एषा काता जित ललतं वेपमाना गुछं वनमुनगैः
संवम् ।
ENMSS@8137@2हा हा कं कमदमित नाे वे मूढाे यं ाेधछरभललतं
कतकामा ॥ ८१३७॥
ENMSS@8138@1एषा का परपूणचवदना गाैरमृगा ाेभनी
ललामगजेहंसगमना - - । - - । - ।
ENMSS@8138@2िनःासाधरगधशीतलमुखी वाचा मृदूासनी स ायः पुषस
जीवित वराे यय या हीशी ॥ ८१३८॥
ENMSS@8139@1एषा का तता चलतनयना हंसलला जती ाै हताै
कुु मााै कनकवरचता - । - - । - - ।
ENMSS@8139@2- ऊंगांगेगता सा बकुसमयुता बवीणा हसती ताबूलं वामहते
मदनवशगता गू शालां वा ॥ ८१३९॥
ENMSS@8140@1एषा का भुमुा चलतनयना वेदलावा यूषे याित
बाला मृग इव चकता सवतः शयती ।
ENMSS@8140@2केनेदं वपं फुरदधररसं षदेनैव पीतं वगः
केना भुाे हरनयनहताे मथः कय तः ॥ ८१४०॥
ENMSS@8141@1एषा का रितहावभाववलसाननं बती गां
चपकदामगाैरसशं पीनतनालबता ।
ENMSS@8141@2पां संचरित गहरणी संललया वेछया कं चैषा
गगनाना भुवतले संपादता णा ॥ ८१४१॥
ENMSS@8142@1एषा का तनपीनभारकठना मये दरावती वाता हरणी
वलाेलनयना
संतयूथाेता ।
ENMSS@8142@2अंतःवेदगजेगडगलता संललया गछित ा पमदं
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यागहनं वृाेऽप कामायते ॥ ८१४२॥
ENMSS@8143@1एषा कुसमिनषणा तृषताप सती भवतमनुरा ।
ENMSS@8143@2ितपालयित मधुकर न खल मधु वना वया पबित ॥ ८१४३॥
ENMSS@8144@1एषागतैव िनबरसिनतबबब- भारेण पलशः यते त
वः ।
ENMSS@8144@2याया इतीव दयतातकमेणेर् अे जगाम गदतं लघुचवृः
॥ ८१४४॥
ENMSS@8145@1एषा जगीषित पृथुतबका लता वां पयापीनिनबडतनभारखाम्
।
ENMSS@8145@2अयाः ये वचनुमः तबकांतथायाः कत यथा न ह कदाप
लताः
रेयुः ॥ ८१४५॥
ENMSS@8146@1एषा ते हर का सगाि कतमा मू थता कं जटा हंसः कं
भजते
जटां नह शशी चाे जलं सेवते ।
ENMSS@8146@2मुधे भूितरयं कुताेऽ सललं भूिततरायते इथं याे विनगूहते
िपथगां पायात् स वः शंकरः ॥ ८१४६॥
ENMSS@8147@1एषा दाेषा यथाथा यतम भवताे हत जाता वयाेगे ीहयापातकित
थितमुपगते लाछनीित िलाेाम् ।
ENMSS@8147@2नैवं भूयाेऽपराधं बत दयत कदायाचरयाम सयं वयां
मां सितमैमनसजशमनः सायकैहतमुकः ॥ ८१४७॥
ENMSS@8148@1एषा धमपताकनी तटसधासेवावसाकनी शयपातकनी
भगीरथतपःसाफयहेवाकनी ।
ENMSS@8148@2ेमाढपनाकनी गरसतायाकेकरालाेकनी पापाडबरडाकनी
िभुवनानदाय
मदाकनी ॥ ८१४८॥
ENMSS@8149@1एषा पुकरणी मराल मलनैछा कुवीथीजलैर् ययामतया
वधेरकृपया चेद् वतमाकासे ।
ENMSS@8149@2वाे बकमडलेषु वनयाे भेकेषु संबधता रायधेषु
वधीयतां कृपणता काेयकेणषु ॥ ८१४९॥
ENMSS@8150@1एषा वासं कथमयतीय याता पुनः संशयमयथैव ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8150@2काे नाम पाकाभमुखय जताेर् ाराण दैवय पधातमीे ॥
८१५०॥
ENMSS@8151@1एषा फुकदबनीपसरभाै काले घनाेासते कातयालयमागता
समदना
ा जलाालका ।
ENMSS@8151@2वुारदगजतैः सचकता वशनाकाणी पादाै
नूपुरलकदमधराै ालयती थता ॥ ८१५१॥
ENMSS@8152@1एषा भवयित विनसराेहाी कामय काप दयता तनुजानुजा
वा ।
ENMSS@8152@2यः पयित णममां कथमयथासाै कामतमतकणतणं
हनत ॥ ८१५२॥
ENMSS@8153@1एषा मनाे मे सभं शररात् पतः पदं मयममुपतती ।
ENMSS@8153@2सराना कषित खडताात् सूं मृणालादव राजहंसी ॥
८१५३॥
ENMSS@8154@1एषा रवेशेन कलानां चैव शया ।
ENMSS@8154@2वरातरेण दा ह याहत त मुयताम् ॥ ८१५४॥
ENMSS@8155@1एषा लता यद वलासवती कथं याद् वुता यद कथं भवता
धरयाम् ।
ENMSS@8155@2वतं मनाेजनृपतेनगर गरयाे- वाेजदगुवषमा कमकार धाा
॥ ८१५५॥
ENMSS@8156@1एषा जती ललतं यती सखीजनैः साधमितगा ।
ENMSS@8156@2सरव िनयं सरतासखाा वभाित भूमीधरपाठकी ॥ ८१५६॥
ENMSS@8157@1एषा सा वयमयथलवपुलशलाेसररा
संभाेगाततीरायशबरवधूशम दा नमदा च ।
ENMSS@8157@2ययाः सामालललततलमलसदरसंिनैः सैः सेयत
एते मृगमृदतदलकदलाः कूलकछाः ॥ ८१५७॥
ENMSS@8158@1एषास वयसाे दपात् कुलपुानुसारणी ।
ENMSS@8158@2केशेषु कुसमाढेषु सेवतयेषु कषता ॥ ८१५८॥
ENMSS@8159@1एषा ह कृितः ीणाम् अासृे रघुनदन ।
ENMSS@8159@2समथमनुरयते वषमथं यजत च ॥ ८१५९॥
ENMSS@8160@1एषा ह मे रणगतय ढा िता यत य रपवाे जघनं
हयानाम् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8160@2युेषु भायचपलेषु न मे िता दैवं यदछित जयं च
पराजयं च ॥ ८१६०॥
ENMSS@8161@1एषु पशाे वरीणां वातहार मुनेरप ।
ENMSS@8161@2अताेऽमः सेवेत वषयांत यथाेचतान् ॥ ८१६१॥
ENMSS@8162@1एषैव काचन विनसराेहाी कामय काप दयता तनुजानुजा
वा ।
ENMSS@8162@2यः पयित णममां कथमयथासाै कामतमतकणं तणं
िनहत ॥ ८१६२॥
ENMSS@8163@1एषैव महती ला सदाचारय भूपतेः ।
ENMSS@8163@2यदकालभवाे मृयुतय संपृशित जाः ॥ ८१६३॥
ENMSS@8164@1एषैव याेषतां धया शीलं च लभते सखम् ।
ENMSS@8164@2दवा पितता भूयाे नं च कुलटा यतः ॥ ८१६४॥
ENMSS@8165@1एषाेऽहाेीित बभित गाता वय दुधं सललं जुहाेित ।
ENMSS@8165@2याताेऽत लाेकेवृतकालगामी रजवलां याित दवाप वेयाम्
॥ ८१६५॥
ENMSS@8166@1एषाेटय भवताे गृहणी वपणा थाणुः वयं तव च सूनुरसाै
वशाखः ।
ENMSS@8166@2वः फलं क इह वाछित वामदेव जयः परमसाै तव
दशनेन ॥ ८१६६॥
ENMSS@8167@1एषाेुतरलततटाेसा पताजा पूणेयं तररबुभन
ह हरेः शा कलादप ।
ENMSS@8167@2काठयं भज ना सदर वयं राधे सादेन ते जीवामः
फुटमातरकु गराेणीवनाेदाेसवम् ॥ ८१६७॥
ENMSS@8168@1एषाेऽबुदिनःवनतयरवः ीबः खलमानवलबगितः ।
ENMSS@8168@2ुवा घनगजतमतटे वृान् ित माेटयित रदः ॥ ८१६८॥
ENMSS@8169@1एषाेऽहमतनयामुखपजा ाः सरासरमनाेरथदरूवती ।
ENMSS@8169@2वेऽिनघटनाधगताभप- लीफलामसरराजसतां वधाय
॥ ८१६९॥
ENMSS@8170@1एया बहवः पुा गुणवताे बुताः ।
ENMSS@8170@2तेषां वै समवेतानाम् अप कद् गयां जेत् ॥ ८१७०॥
ENMSS@8171@1एया बहवः पुा येकाेऽप गयां जेत् ।
ENMSS@8171@2यजेत वामेधेन नीलं वा वृषमुसृजेत् ॥ ८१७१॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8172@1एया बहवः पुा येकाेऽप गयां जेत् ।
ENMSS@8172@2यासाै थताे लाेकेवयकरणाे वटः ॥ ८१७२॥
ENMSS@8173@1एयित मा पुनरयमित गमने यदमलं मयाकार ।
ENMSS@8173@2अधुना तदेव कारणम् अवथताै दधगेहपतेः ॥ ८१७३॥
ENMSS@8174@1एयत यावद् गणनाद् दगतान् नृपाः राताः शरणे वेुम् ।
ENMSS@8174@2इमे पदाे वधनाप सृास् तावय एकाुलयाेऽ लेखाः ॥
८१७४॥
ENMSS@8175@1एययवयमधुना दयाधनाथा मुधा मुधा कुत मा ववधं
वलापम् ।
ENMSS@8175@2इथं शशंसरव गजतकैतवेन पाथाेधराः पथकपजलाेचनायः
॥ ८१७५॥
ENMSS@8176@1एह गछ पताे वद माैनं समाचर ।
ENMSS@8176@2इित वतसारनेया काे न वतः ॥ ८१७६॥
ENMSS@8177@1एह गछ पताे वद माैनं समाचर ।
ENMSS@8177@2एवमाशाहतैः डत धिननाेऽथभः ॥ ८१७७॥
ENMSS@8178@1एह त चनुवः सकाैसमं काै समुसमनतयाम् ।
ENMSS@8178@2एककामित ततान मािननीम् अािननीय कपटाद् रहः णम् ॥
८१७८॥
ENMSS@8179@1एह वाने वसे भा वं परकपता ।
ENMSS@8179@2अथनाे मुनयः ां गृहमेधफलं मया ॥ ८१७९॥
ENMSS@8180@1एह हे रमण पय काैतकं धूलधूसरतनुं दगबरम् ।
ENMSS@8180@2साप तदनपजं पपाै ातमप कं न बुयते ॥ ८१८०॥
ENMSS@8181@1एागछ समावशासनमदं काराद् यसे का वाेित
सदबुलाेऽस कुशलं ीताेऽ ते दशनात् ।
ENMSS@8181@2एवं ये समुपागतान् णयनः यालपयादरात् तेषां युमशतेन
मनसा हयाण गतं सदा ॥ ८१८१॥
ENMSS@8182@1एाल वरयित मनाे दबुला वासरीर् अाास पय
रजनीमेकका
चवाक ।
ENMSS@8182@2नायासाे न खल कुपताे नानुरागयुताे वा दैवाधीनः सपद
भवतीमवतयजाम ॥ ८१८२॥
ENMSS@8183@1एेह  गतास मैथल मृगः ााे मया कानीम् एतय
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॥ महासभाषतसंह ॥

वचमुराम कुचयाेवयय वणाशकम् ।
ENMSS@8183@2मसाैभायबुभुसयाप वपनेवेकाकनी मा  भूर् वा मय
संचरत सरले मायावनाे रासाः ॥ ८१८३॥
ENMSS@8184@1एेह वस रघुनदन रामभ चुबाम मूधिन चराय परवजे
वाम् ।
ENMSS@8184@2अाराेय वा द दवािनशमुहाम वदेऽथवा चरणपुकरकयं
ते ॥ ८१८४॥
ENMSS@8185@1एेहीित शखडनां पटतरं केकाभरादतः ाेयेव बलाकया
सरभसं साेकठमालतः ।
ENMSS@8185@2हंसैझतपजैरिततरां साेेगमुतः कुवनमेचका
इव दशाे मेघः समुित ॥ ८१८५॥
ENMSS@8186@1एेकगुयमनीहायाम् अभावः कमणां फलम् ।
ENMSS@8186@2अथ ैगुयमीहायां फलं भवित वा न वा ॥ ८१८६॥
ENMSS@8187@1एेकमयमुपागय शाेन चषा ।
ENMSS@8187@2मणाे य िनरतातमाममुमम् ॥ ८१८७॥
ENMSS@8188@1बाेऽप मतयाे गवा मणामथिनणये ।
ENMSS@8188@2पुनयैकतां ाः स माे मयमः ृतः ॥ ८१८८॥
ENMSS@8189@1अयाेऽयं मितमाथाय य संितभायते ।
ENMSS@8189@2न चैकमये ेयाेऽत मः साेऽधम उयते ॥ ८१८९॥
ENMSS@8190@1एेणं चम पलाशवेम पुरताे ैव कृणाजनं भाथी
धततपाेवनधया कं धामक ायस ।
ENMSS@8190@2एनां भपुरमवैह सरभीेण य थतैः पीयते
वनविदधमहषीमांसाेपदंशं सराः ॥ ८१९०॥
ENMSS@8191@1एेदवादचषः कामी शशरं हयवाहनम् ।
ENMSS@8191@2अबलावरहेशवलाे गणयययम् ॥ ८१९१॥
ENMSS@8192@1एेदवी वहित नाडका यदा वेछया वशित भनः ।
ENMSS@8192@2पाेतक जित दणा यदा यात् तदा सकलमीसतं फलम् ॥
८१९२॥
ENMSS@8193@1एें धनुः पाडपयाेधरेण शरद् दधानानखताभम् ।
ENMSS@8193@2सादयती सकलमदुं तापं रवेरयधकं चकार ॥ ८१९३॥
ENMSS@8194@1एेः कल नखैतया वददार तनाै जः ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 704 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8194@2याेपभाेगचेषु पाैराेभायमवाचरन् ॥ ८१९४॥
ENMSS@8195@1एेां दगवलाेकत- सूयाभमुखाे गृहे गृहणः ।
ENMSS@8195@2राजभयं चाैरभयं वधकलहः पशभयं च यात् ॥ ८१९५॥
ENMSS@8196@1एेरावणत करणः फणनाेऽयशेषाः शेषत हत वहगा अप
हंसतारः ।
ENMSS@8196@2नीलाेपलािन कुमुदत च सवशैलाः कैलासतं यवसता भवताे
यशाेभः ॥ ८१९६॥
ENMSS@8197@1एेरावणाननमदाबुकणावपात- संसतामरसरेणुपशताः ।
ENMSS@8197@2चडािनलाहततषारवशीणपः ीणः ताै मधुकराे ववशाेऽ
शेते ॥ ८१९७॥
ENMSS@8198@1एेरावणे सरवधूपरगीयमान- युशःवणिनलकणताले ।
ENMSS@8198@2िनवमापबित भृकुलं मदाः कयाणमावहित कय न
चेतं ते ॥ ८१९८॥
ENMSS@8199@1एेशायां पतनं दुं वदशाेऽया शाेभनाः ।
ENMSS@8199@2हषपुकराैव सदाः शकमण ॥ ८१९९॥
ENMSS@8200@1एेशायां संािर् घृतपूणानां भवेदनडह ।
ENMSS@8200@2एवं फलं गृहपतेर् गृहपृसमाते भवित ॥ ८२००॥
ENMSS@8201@1एेय नषय शंभुवषया दशायय सा शाैय
ीरघुनायकय सहजं गाीयमाेिनधेः ।
ENMSS@8201@2दातृवं बलकणयाेरह जगयेक चेत् यात् तदा
ीवीरितपालमाैलनृपतेः सायं कथंचद् भवेत् ॥ ८२०१॥
ENMSS@8202@1एेयितमरं चः पयाप न पयित ।
ENMSS@8202@2पाद् वमलतां याित दारगुलकानैः ॥ ८२०२॥
ENMSS@8203@1एेयधनरानां यमेऽप ितताम् ।
ENMSS@8203@2ा ह पुनरावृजीवतामित नः ुतम् ॥ ८२०३॥
ENMSS@8204@1एेयमः पापाे मधुपानमदादप ।
ENMSS@8204@2एेयमदमानां गितवा न वते ॥ ८२०४॥
ENMSS@8205@1एेयमदपापा मदाः पानमदादयः ।
ENMSS@8205@2एयमदमाे ह नापितवा वबुयते ॥ ८२०५॥
ENMSS@8206@1एेयमदमां मान् ममदेन च ।
ENMSS@8206@2अमाः शठाः शूरा वाताः पयुपासते ॥ ८२०६॥
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8207@1एेयमदमानां धतानां च कामनाम् ।
ENMSS@8207@2अहंकारवमूढानां ववेकाे नैव जायते ॥ ८२०७॥
ENMSS@8208@1एेयमवं ाय वधमे मितं कु ।
ENMSS@8208@2णादेव वनाशयः सपदाेऽयाना सह ॥ ८२०८॥
ENMSS@8209@1एेयमपमेय ायेण ह दजुनाे भवित मानी ।
ENMSS@8209@2समहायैय शमं ितपते सजनः ॥ ८२०९॥
ENMSS@8209A@1एेयमयाहतमावहत हेरबपादाबुजपांसवाे नः ।
ENMSS@8209A@2ये िनवहत ुितसदरणां सीमतसदरूपरागलीम् ॥
ENMSS@8210@1एेयमीया नैघृयं ीबवं िनववेकता ।
ENMSS@8210@2एकैकं कं न यत् कुयात् पावे त का कथा ॥ ८२१०॥
ENMSS@8211@1एेयवताेऽप ह िनधनाते यथमा जीवतमासाराः ।
ENMSS@8211@2कृता न लाेभाेपताभयैः सवयंाहवभूषणा ीः
॥ ८२११॥
ENMSS@8212@1एेयय परा काा य िनयं वभायते ।
ENMSS@8212@2धनदः स न केषां यात् पृहणीयगुणाेदयः ॥ ८२१२॥
ENMSS@8213@1एेयय वभूषणं सजनता शाैयय वासंयमाे ानयाेपशमः
शमय वनयाे वय पाे ययः ।
ENMSS@8213@2अाेधतपसः मा भवतधमय िनयाजता सवेषामप
सवकारणमदं शीलं परं भूषणम् ॥ ८२१३॥
ENMSS@8214@1एेयात् सह संबधं न कुया कदाचन ।
ENMSS@8214@2गते च गाैरवं नात अागते च धनयः ॥ ८२१४॥
ENMSS@8215@1एेयादनपेतमीरमयं लाेकाेऽथतः सेवते तं गछयनु
ये वपषु पुनते तिताशया ।
ENMSS@8215@2भतये लयेऽप पूवसकृतासे न िनःसया भा कायधुरं
वहत कृितनते दलुभावाशाः ॥ ८२१५॥
ENMSS@8216@1एेयेऽप मा यय दारेऽप हतैषता ।
ENMSS@8216@2अापावप धीरवं दधताे मयता कथम् ॥ ८२१६॥
ENMSS@8217@1एेये वा सवतीणे यसने वा सदाणे ।
ENMSS@8217@2रेव पुषं बा कृतातः परकषित ॥ ८२१७॥
ENMSS@8218@1एेहलाैककपारयं कम पुंभिनषेयते ।
ENMSS@8218@2कमायप त कयाण लभते काममाथतः ॥ ८२१८॥
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ENMSS@8219@1एेहलाैककमीहते मांसशाेणतवधनम् ।
ENMSS@8219@2पारलाैकककायेषु साभृशनातकाः ॥ ८२१९॥
ENMSS@8220@1एेहकामुकान् कामांाेभमाेहाकां यान् ।
ENMSS@8220@2िनयाते सदा याेगी ािः यात् सावकामक ॥ ८२२०॥
ENMSS@8221@1अाेंकारः पुषः पूवः याितः कृितः यः ।
ENMSS@8221@2उभयाेः करसंयाेगे वेणाछादयेन् नरः ॥ ८२२१॥
ENMSS@8222@1अाेंकारशदाे वाणां यय रा े वतते ।
ENMSS@8222@2स राजा ह भवेद् याेगी याधभ न पीडते ॥ ८२२२॥
ENMSS@8223@1अाेंकाराः कुसमायुधाेपिनषदां मानुवादः र- वायायय रतेः
पुनभववधाै गधाभरामुितः ।
ENMSS@8223@2चाकषणसायसरसतीनेय कणवरः पाथानां
सहकारकाननसधासेकः पकानां विनः ॥ ८२२३॥
ENMSS@8224@1अाेंकारे सदपे मृगय गृहपितं सूमेकातरथं संयय
ारवाहं पवनमवरतं नायकं चेयाणाम् ।
ENMSS@8224@2वाजालं कय हेताेवतरस ह गरां यते नैव कंचद् देहथं
पय नाथं मस कमपरे शामाेहाधकारे ॥ ८२२४॥
ENMSS@8225@1अाेंकाराे मदनजय गगनाेडैकदं ाु रस्
तारामाैकशरधतमसतबेरमयाु शः ।
ENMSS@8225@2ारागलकुका वरहणीमानछदा कतर
संयावारवधूनखितरयं चा कला राजते ॥ ८२२५॥
ENMSS@8226@1अाेंकाराे यय कदः सललमुपिनषन् यायजालं मृणालं ाडं
यय काडं सरित परताे यय यागः परागः ।
ENMSS@8226@2भृवानः पुराणं वजनसरधुनीतीरवासाेऽधवासाे ययानदाे
मरदः पुरहरचरणााेहं तद् भजामः ॥ ८२२६॥
ENMSS@8227@1अाें नमः परमाथैकपाय परमाने ।
ENMSS@8227@2वेछावभासतासयभेदभाय शंभवे ॥ ८२२७॥
ENMSS@8228@1अाें ाैं शखाथाने शंकराय नमः ।
ENMSS@8228@2अाें ाैं बााेः केशवाय नमः ।
ENMSS@8228@2अाें ाैं नाभमये णे नमः ।
ENMSS@8228-3अाें ाैं जयाेगणपतये नमः ।
ENMSS@8229@1अाेघवातातं बीजं यय ेे राेहित ।
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ENMSS@8229@2ेिकयैव तद् बीजं न बीजी लभते फलम् ॥ ८२२९॥
ENMSS@8230@1अाेजसाप खल नूनमनूनं नासहायमुपयाित जयीः ।
ENMSS@8230@2यद् वभुः शशमयूखसखः स् अाददे वजय चापमनः ॥
८२३०॥
ENMSS@8231@1अाेजाेभाजां यद् रणे संथतानाम् अादत् तीं साधमे न नूनम्
।
ENMSS@8231@2वालायाजादुमती तदतस्- तेजतारं दजा ववाशे ॥
८२३१॥
ENMSS@8232@1अाेमयेतपरं  ुतीनां मुखमरम् ।
ENMSS@8232@2सीदत सतां वातेवेकं िपुषीमयम् ॥ ८२३२॥
ENMSS@8233@1अाेषामासे मसराेपातवाता- यताहां घषणाेथैः ।
ENMSS@8233@2याैगातैवा विभवारणानाम् उैमूधयाे नमाला ॥ ८२३३॥
ENMSS@8234@1अाेपववदंशचीनां तामुपययाै रमणानाम् ।
ENMSS@8234@2फुलाेचनवनीलसराेजैर् अनायचषकैमधुवारः ॥ ८२३४॥
ENMSS@8235@1अाेां फुरतीणे वचलतः कूपाेदरे मयवद् धः
कुसमाताे वगलतः ााेित बधं पुनः ।
ENMSS@8235@2छाै जतः तनाै कटतां ाेणीतटं यते नीवी च
खलित थताप सढं कामेतं याेषताम् ॥ ८२३५॥
ENMSS@8236@1साैभायपपरहासगुणानुराग- संकतनेन दयतय च लधसाैयम्
।
ENMSS@8236@2संबधममुखदशनददरू- ताेषं पराेमप कामगुणेतं
यात् ॥ ८२३६॥
ENMSS@8237@1अाेे बबफलाशयालमलकेषूपाकजबूधया कणालंकृितभाज
दाडमफलाया च शाेणे मणाै ।
ENMSS@8237@2िनपया सकृदुपलछदशामामानां मराै राजन्
गूजरराजपरशकैः सतृषा मूछतम् ॥ ८२३७॥
ENMSS@8238@1अाैचयं तयानां गुणरागदनादलेपानाम् ।
ENMSS@8238@2कया शाेककराणां बुवहीनाेऽनुकयानाम् ॥ ८२३८॥
ENMSS@8239@1अाैचययुताचाराे युा वाथ न साधयेत् ।
ENMSS@8239@2याजबालवधेनैव रामकितः कलता ॥ ८२३९॥
ENMSS@8240@1अाैचयमेकमेक गुणानां राशरेकतः ।
ENMSS@8240@2वषायते गुणाम अाैचयपरवजतः ॥ ८२४०॥
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ENMSS@8241@1अाैझ याै घृणयैव ा न वारदगुात् त वराटकय ।
ENMSS@8241@2न कटकैरावरणा कातर् धूलभृता कानकेतकय ॥ ८२४१॥
ENMSS@8242@1अाैसगभा मतीव ः पयाकुलं ाप मनः याित ।
ENMSS@8242@2वयुयमानय गुणावतेन िनरतरेमवता जनेन ॥ ८२४२॥
ENMSS@8243@1अाैसमामवसादयित िता ाित लधपरपालनवृरेव
।
ENMSS@8243@2नाितमापनयनाय यथा माय रायं वहतधृतदडमवातपम्
॥ ८२४३॥
ENMSS@8244@1अाैसहेतं ववृणाेष न वं तवावबाेधैकरसाे न तक ः ।
ENMSS@8244@2तथाप राे कराेम लयम् अाानमेषां परदेवतानाम् ॥
८२४४॥
ENMSS@8245@1अाैसात् परमलतां पया संकाेचमतां च मुः ।
ENMSS@8245@2नवसंगमयाेयूनाेर् नयनानामुसवाे जयित ॥ ८२४५॥
ENMSS@8246@1अाैसेन कृतवरा सहभुवा यावतमाना िया तैतैबधुवधूजनय
वचनैनीताभमुयं पुनः ।
ENMSS@8246@2ाे वरमासावसरसा गाैर नवे समे संराेहपुलका
हरेण हसता ा शवायात वः ॥ ८२४६॥
ENMSS@8247@1अाैदाय दायं पापजुगुसा च िनमलाे बाेधः ।
ENMSS@8247@2लािन धमसेः ायेण जनयवं च ॥ ८२४७॥
ENMSS@8248@1अाैदाय भुवनयेऽप वदतं संभूितराेिनधेर् वासाे नदनकानने
परमलाे गीवाणचेताेहरः ।
ENMSS@8248@2एवं दातृगुराेगुणाः सरतराेः सवेऽप लाेकाेराः
यादथवराथतापणवधावेकाे ववेकाे यद ॥ ८२४८॥
ENMSS@8249@1अाैदाय सधने नयाे गुणजने ला कुलीजने सकायं वदने
मदाे
रदने पुंकाेकलः कानने ।
ENMSS@8249@2राेलबः कमले नखारचना काताकपाेलथले तवी तपतले
भवानप
वभाे भूमडले मडनम् ॥ ८२४९॥
ENMSS@8250@1अाैदासीयं दयालूनाम् अथनां भायहीनता ।
ENMSS@8250@2नह वमुखवैयं दपणयापराधतः ॥ ८२५०॥
ENMSS@8251@1अाैदुबराण पुपाण ेतवण च वायसम् ।
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ENMSS@8251@2मयपादं जले पयेन् न नारदयथतम् ॥ ८२५१॥
ENMSS@8252@1अाैयं भवतः समेशखराे ायाेपमां गाहते यािते
गरराजमूलमहमयायेन िनणीयते ।
ENMSS@8252@2एकयाप न कंत चातकशशाेः पूयै पयाे वतते
वयापीनपयाेधराेपमतया बुाेऽस पाथाेधर ॥ ८२५२॥
ENMSS@8253@1अाैरसं मैसंबं तथा वंशमागतम् ।
ENMSS@8253@2रतं यसनेय मं ेयं चतवधम् ॥ ८२५३॥
ENMSS@8254@1अाैरसानप पुान् ह यजयहतकारणः ।
ENMSS@8254@2समथान् संगृत जनानप नराधपाः ॥ ८२५४॥
ENMSS@8255@1अाैरसीं भगनीं वाप भाया वायनुजय यः ।
ENMSS@8255@2चरेत नरः कामात् तय दडाे वधः ृतः ॥ ८२५५॥
ENMSS@8256@1अाैवा इवाितलधा भवत धनलवणवारबतृणाः ।
ENMSS@8256@2तृणलवमव िनजदेहं यजत लेशं न वय ॥ ८२५६॥
ENMSS@8257@1अाैषधं मूढवैानां यजत वरपीडताः ।
ENMSS@8257@2परसंसगसंसं कलमव साधवः ॥ ८२५७॥
ENMSS@8258@1अाैषधानां च माणां बुेैव महानाम् ।
ENMSS@8258@2असायं नात लाेकेऽ कंचद् ाडमयगम् ॥ ८२५८॥
ENMSS@8259@1अाैषधािन च माण नं शकुनं हाः ।
ENMSS@8259@2भायकाले साः युरभाये िनफला ते ॥ ८२५९॥
ENMSS@8260@1अाैषधायगदाे वा दैवी च ववधा थितः ।
ENMSS@8260@2तपसैव सयत तपतेषां ह साधनम् ॥ ८२६०॥
ENMSS@8261@1अाैषधायाप याे मयाे मवयित वचेतनः ।
ENMSS@8261@2कुयाेनाै जायते साेऽप कं पुनत लाेलपः ॥ ८२६१॥
ENMSS@8262@1अाैषसातपभयादपलनं वासरछववरामपटयः ।
ENMSS@8262@2संिनपय शनकैरथ िनाद् अधकारमुदवाप समािन ॥ ८२६२॥
ENMSS@8263@1अाैयं तथा वमं च साैयं दडं सताम् ।
ENMSS@8263@2धारयत महाानाे राजानः ायशाे भुव ॥ ८२६३॥
ENMSS@8263@3तात् सवाववथास मायाः पूया पाथवाः ॥ ८२६३॥
ENMSS@8264@1अाैायमाणनवयाैवनमुधभावाः ारसागरमनाेतरलेखाः ।
ENMSS@8264@2कदपकेलरसलधयशःपताकाः पयानाः पुरममामधवासयत
॥ ८२६४॥
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ENMSS@8265@1कंचन वनचतरे पय वं मुरातके मानम् ।
ENMSS@8265@2बवभे ह पुषे दायं दःुखमुहित ॥ ८२६५॥
ENMSS@8266@1कंचत् कालं नय गरगुहागरे रे मुधैव डन् हालाहलरसलसप
मा सप ! सप ।
ENMSS@8266@2मासजलजलदयाकुले मेघकाले येन ााे वनवहरणाेकठया
नीलकठः ॥ ८२६६॥
ENMSS@8267@1कंचत् णं ननु सहव वमु वासाे जागययं परजनाे
धगपपाेऽस ।
ENMSS@8267@2एषाेऽलः शमय दपमित याया वाचाे रतादप परां मुदमावहत
॥ ८२६७॥
ENMSS@8268@1कंचदेव समयं समागतं वां न वरित शदबुजम् ।
ENMSS@8268@2मानसे वहर हंस मानसे मा वमु पुनरय साैदम् ॥ ८२६८॥
ENMSS@8269@1कंजानना कजपरागपु- गुलदावलकुतलीः ।
ENMSS@8269@2वजाातमुखातराला याेितवदाया तटनीव भाित ॥
८२६९॥
ENMSS@8270@1कं न पृशत पुषं यसनािन काले काे वा िनरतरसखी य
इहात
लाेके ।
ENMSS@8270@2दःुखं सखं च परणामवशादपुैित नचमव खे
परवतमानम् ॥ ८२७०॥
ENMSS@8271@1कं पृछामः सराः वगे िनवसामाे वयं भुव ।
ENMSS@8271@2कं वा कायरसः वादःु कं वा वादयसी सधा ॥ ८२७१॥
ENMSS@8272@1कं ित कथयतमीशे संित काे वा तीितमायात ।
ENMSS@8272@2गाेपिततनयाकुे गाेपवधूटवटं  ॥ ८२७२॥
ENMSS@8273@1कं याेजयन् मनुजाेऽथ लभेत िनपातयन् नशं ह गते ।
ENMSS@8273@2एवं नराणां वषयपृहा च िनपातयन् िनरये वधकूपे ॥ ८२७३॥
ENMSS@8274@1कं वशेषमवलय याेषतः ेयसे भजस वचसे भुवम् ।
ENMSS@8274@2यागहेतरप तय एव ते साप साप मलमाेचनथल ॥ ८२७४॥
ENMSS@8275@1कं संजघान कृणः का शीतलवाहनी गा ।
ENMSS@8275@2के दारपाेषणरताः कं बलवतं न बाधते शीतम् ॥ ८२७५॥
ENMSS@8276@1कंसं वंसयते मुरं ितरयते हंसं तथा हंसते बाणं
ीणयते बकं लघयते पाैड ं तथा लपते ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8276@2भाैमं ामयते बलाद् बलभदाे दप पराकुवते ं शगणं
णमवते कृणाय तयं नमः ॥ ८२७६॥
ENMSS@8277@1कंसारातेवद गमनं केन यात् कन् ं संलभते
वपेः ।
ENMSS@8277@2कं सवेषां शभकरमूचुधीराः कं कुयावं सजन सशाेकं
लाेकम् ॥ ८२७७॥
ENMSS@8278@1कंसारचरणाेतूसधुकाेललालतम् ।
ENMSS@8278@2मये हंस मनाे नीरे कुयानां रमते कथम् ॥ ८२७८॥
ENMSS@8279@1कंसाे रावणाे राम राजा दयुाेधनतथा ।
ENMSS@8279@2चवाराेऽप महामूखाः पमः शालवाहनः ॥ ८२७९॥
ENMSS@8280@1कः कं शाे रतं मृयुकाले रुछेदे के घटं धारयत ।
ENMSS@8280@2एवं लाेकतयधमाे वनानां काले काले छते ते च ॥
८२८०॥
ENMSS@8281@1कः कः कु न घुघुरायतघुरघाेराे घुरेत् सूकरः कः कः कं
कमलाकरं वकमलं कत कर नाेतः ।
ENMSS@8281@2के के कािन वनायरयमहषा नाेूलयेयुयतः संहीेहवलासबवसितः
पाननाे वतते ॥ ८२८१॥
ENMSS@8282@1कः कटकानां कराेित तैयं वचभावं मृगपणां च ।
ENMSS@8282@2माधुयमाै कटतां च िनबे वभावतः सवमदं ह सम् ॥
८२८२॥
ENMSS@8283@1कः कणारपता गरतनया कय या कय तक् काे जानाित
परेतं
वषमगुः कुाेदभूत् कामनाम् ।
ENMSS@8283@2भाया कय वदेहजा तदित का भाैमेऽि िन कस्
तयुरमयमारपदं सवाथसंपकरम् ॥ ८२८३॥
ENMSS@8284@1कः कय पुषाे बधुः कमायं कय केनचत् ।
ENMSS@8284@2यदेकाे जायते जतरेक एव वनयित ॥ ८२८४॥
ENMSS@8285@1तान् माता पता चेित राम सेत याे नरः ।
ENMSS@8285@2उ इव स ेयाे नात क कयचत् ॥ ८२८५॥
ENMSS@8286@1कः कातारमगात् पतवचनतः संय कठथलं कामी कं
कुते च गृहठतछं ढं च कम् ।
ENMSS@8286@2का रः कुलकालरािरभवातपं े काे रामुबित
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॥ महासभाषतसंह ॥

रावणय वदनं सीतावयाेगातरः ॥ ८२८६॥
ENMSS@8287@1कः कालः कािन माण काे देशः काै ययागमाै ।
ENMSS@8287@2काहं का च मे शरित चयं मुमुः ॥ ८२८७॥
ENMSS@8288@1कः कुयाद् भुवनं सव कः समुूलयेद् मान् ।
ENMSS@8288@2कं तीके भवेन् मुयं कः परैित पुयताम् ॥ ८२८८॥
ENMSS@8289@1कः काेपः कः णयाे नटवटहतमतकास वेयास ।
ENMSS@8289@2रजकशलातलसशं यासां जघनं च वदनं च ॥ ८२८९॥
ENMSS@8290@1कः काै के कं काै कान् हसित च हसताे हसत हरणाया ।
ENMSS@8290@2अधरः पवम हंसाै कुदय काेरकान् दताः ॥ ८२९०॥
ENMSS@8291@1कः खे गछित का रया का जया कं वभूषणम् ।
ENMSS@8291@2काे वः कशी ला वीरमक टकपता ॥ ८२९१॥
ENMSS@8292@1कः खे चरित कः शदं चाेरं ा कराेित च ।
ENMSS@8292@2कैरवाणामरः काे वा काेपानामालय कः ॥ ८२९२॥
ENMSS@8293@1कः खे भाित, हताे िनशाचरपितः केनाबुधाै मित कः, कक्
तणीवलासगमनं, काे नाम राां यः ।
ENMSS@8293@2पं कं नृपतेः, कमस ललतं, काे रामरामाहराे
माेरमयमारपदं यत् तत् तवाशीवचः ॥ ८२९३॥
ENMSS@8294@1कः परेतनगरपुरंदरः काे भवेदथ तदयकंकरः ।
ENMSS@8294@2कृणनाम जगदेकमलं कठपीठमुररकराेित चेत् ॥ ८२९४॥
ENMSS@8295@1कः पयित खरमहसः संमुखमप तेजसां सहय ।
ENMSS@8295@2कलतं शशभृााे याे मडलखडनं सहते ॥ ८२९५॥
ENMSS@8296@1कः पुपजाितं सरभं वधे कदनं वै शशरकराेित ।
ENMSS@8296@2कः ाथयेद् भानुमह काशे साधुतथा वेन पराेपकार ॥
८२९६॥
ENMSS@8297@1कः पूयः सृः कमधममाचते चलतवृम् ।
ENMSS@8297@2केन जतं जगदेतत् सयितितावता पुंसा ॥ ८२९७॥
ENMSS@8298@1कः पूयः, सजनवमेित कतमः,  थीयते पडतैः ीमया
शवया
च केन भुवने युं कृतं दाणम् ।
ENMSS@8298@2कं वाछत सदा जना, युवजना यायत कं मानसे
माेरमयमारपदं भूयात् तवाशीवचः ॥ ८२९८॥
ENMSS@8298A@1कः पाैरवे वसमतीं शासित शासतर दुवनीतानाम् ।
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ENMSS@8298A@2अयमाचरयवनयं मुधास तपवकयास ॥
ENMSS@8299@1कः सूते पूराेवातं कः ेरयित वारदम् ।
ENMSS@8299@2ाे त ावणे मास भवयेकाणवं जगत् ॥ ८२९९॥
ENMSS@8300@1कः ााे वाछित ेहं वेयास सकतास च ।
ENMSS@8300@2वमुयते वा भवता वतधमाेऽयमीशः ॥ ८३००॥
ENMSS@8301@1कः ाथताेऽप दायित तृणतषपरमाणमामयधकम् ।
ENMSS@8301@2अतललाटसंपुट- वकटारमालकां मुा ॥ ८३०१॥
ENMSS@8302@1कः ायते मदनवलया युवया भाित  पुडकमुपैित कथं
बतायुः ।
ENMSS@8302@2ानादराे भवित, केन च राजतेऽं बााथ कं फलमुदाहर
नालकेरम् ॥ ८३०२॥
ENMSS@8303@1कः शः कतमः ा वराकः कतमाे यमः ।
ENMSS@8303@2सयतानां भूपानां कत शासनलनम् ॥ ८३०३॥
ENMSS@8304@1कः शमः यतां ााः याीताै परमः ।
ENMSS@8304@2भीभूतय भूतय पुनरागमनं कुतः ॥ ८३०४॥
ENMSS@8305@1कः ायित भूताथ सवाे मां तलययित ।
ENMSS@8305@2शनीया ह लाेकेऽन् िनतापा दरता ॥ ८३०५॥
ENMSS@8306@1कः ाघनीयजा माघिनशीथेऽप यय साैभायम् ।
ENMSS@8306@2ालेयािनलदघः कथयित काीिननादाेऽयम् ॥ ८३०६॥
ENMSS@8307@1कः यादबुदयाचकाे, युवतयः कं कामयते पितं ला केन
िनवायते,
िनकटके दासे कथं यावनी ।
ENMSS@8307@2भाषा दशयतेित वतषु महारा े कदा वा भवेद् अाातारयाेह
लाेपरचनाचातयतः पूयताम् ॥ ८३०७॥
ENMSS@8308@1कः वभावगभीराणां लयेद् बहरापदम् ।
ENMSS@8308@2बालापयेन भृयेन यद सा न कायते ॥ ८३०८॥
ENMSS@8309@1क अाा कः पराे वा वीयः पार एव वा ।
ENMSS@8309@2वपराभिनवेशेन वना ानेन देहनाम् ॥ ८३०९॥
ENMSS@8310@1क अालः यः काेऽयाः कं यायित कमीते ।
ENMSS@8310@2इित चता न ययासीत् स पूयः पययाेषताम् ॥ ८३१०॥
ENMSS@8311@1॥। ॥।
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ENMSS@8311@2क ईसताथथरिनयं मनः
ENMSS@8311@3पय िनाभमुखं तीपयेत् ॥ ८३११॥
ENMSS@8312@1क एकवं पुपायुध मम समाधययवधाै सपवाणः सवे यद
कुसमशातदप कम् ।
ENMSS@8312@2इतीवैनान् नूनं य इह समनाेवमनयत् स वः शाता शं
दशत
दशदारवजयी ॥ ८३१२॥
ENMSS@8313@1ककुभकररावेक-  संयुताै ककुभबवाै वा ।
ENMSS@8313@2हतयेऽबु पान् नरैभवयेकवंशया ॥ ८३१३॥
ENMSS@8314@1ककुभय फलं पुपं लाा ीवासगुगुलू ।
ENMSS@8314@2ेतापराजतामूलं वडावतसषपाः ॥ ८३१४॥
ENMSS@8315@1ककुभां मुखािन सहसाेलयन् दधदाकुलवमधकं रतये ।
ENMSS@8315@2अददपददरुपराे दहनः कुसमेषुमिनयनभवः ॥ ८३१५॥
ENMSS@8316@1ककुभ ककुभ वातधं वतय वधाय च ुितपुटभदाे गजाः
ेयः कृतं परमबुदैः ।
ENMSS@8316@2कथमतरथा जाताेेगः समुझतपवलः कनककमलाेंसे हंसः
स नदित मानसे ॥ ८३१६॥
ENMSS@8317@1ककुभ ककुभ ावा ावा वलाे वलाेकतं मलयजसमाे
ाेऽाभन काेऽप महीहः ।
ENMSS@8317@2उपचतरसाे दाहे छेदे शलातलघषणे- ऽयधकमधकं यत्
साैरयं तनाेित मनाेहरम् ॥ ८३१७॥
ENMSS@8318@1के कं मतपुतकं कमुदकं (कं) कायसाराेदकं दघ कं
यद ताडपलखतं कं चा गाैडारम् ।
ENMSS@8318@2गधः कं यद रामरावणकथासंामगधाे महत् कं वारं ब
जपसे णु सखे नाा पुराणाे झषः ॥ ८३१८॥
ENMSS@8319@1कगृसृगालेषु दंशेषु मशकेषु च ।
ENMSS@8319@2पगेषु च जायते नराः ाेधपरायणाः ॥ ८३१९॥
ENMSS@8320@1कहंसशशादानां मयादाैकेकनाम् ।
ENMSS@8320@2गृाणां कुुटानां च पा एतेषु शाेभनाः ॥ ८३२०॥
ENMSS@8321@1के लरेष कमचेतन एव सयं नः वयं न कुसमािन ददाित
यते ।
ENMSS@8321@2धूताेऽथवा नमित नायमुदतबा- याेततनतटातदयेव
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॥ ८३२१॥
ENMSS@8322@1कचकुचचुबुकाे पाणषु यापृतेषु
थमजलधपुीसंगमेऽनधा ।
ENMSS@8322@2थतिनबडनीवीबधिनमाेचनाथ चतरधककराशः पात
वपाणः ॥ ८३२२॥
ENMSS@8323@1कचहमनुहं दशनखडनं मडनं गनमवनं
मुखरसापणं तपणम् ।
ENMSS@8323@2नखादनमतदनं िनबडपीडनं डनं कराेित रितसमे
मकरकेतनः कामनाम् ॥ ८३२३॥
ENMSS@8324@1कचहसमुसकमलकाेषपीडाजड-
रेफकलकूजतानुकृतसीकृतालंकृताः ।
ENMSS@8324@2जयत सरताेसवयितकरे कुरशां
माेदमदिनभरणयचुबनाे वमाः ॥ ८३२४॥
ENMSS@8325@1कचहाेािनतमधकुलं पाचलारकमदलाेचनम् ।
ENMSS@8325@2बलाहृीताधरवेदनाकुलं कदा पबेयं ननु तत् यामुखम् ॥
८३२५॥
ENMSS@8326@1कचभारात् कुचभारः कुचभाराद् भीितमेित कचभारः ।
ENMSS@8326@2कचकुचभाराघनं काेऽयं चानने चमकारः ॥ ८३२६॥
ENMSS@8327@1कचमूलबपग- िनासवषाधूमहतमयम् ।
ENMSS@8327@2एेशानमव कपालं फुटला फुरित शशबबम् ॥ ८३२७॥
ENMSS@8328@1कचा यूकावासा मुखमजनबाथिनचयम् कुचाै मांसथी
जठरमप
वादधटका ।
ENMSS@8328@2मलाेसगे यं जघनमबलायाः मयुगं तदाधारथूणे तदह
कमु रागाय महताम् ॥ ८३२८॥
ENMSS@8328A@1कचैरधछैः करिनहतरैः कुचतटैर्
नखाेकृैगडैपलहितशीणै िनटलैः ।
ENMSS@8328A@2वदणैरादाद् वकलगदतैः कठववरैर्
मनतणाेयतःपुरपरजनानां थितरयम् ॥
ENMSS@8328B@1कत् कातारभाजां भवित परभवः काेऽप शाैवापदाे वा यूहेन
तूनां न खल मखभुजाे भुते वा हवींष ।
ENMSS@8328B@2कत वा कदतवसित वसमतीदणः सततर् यसंााेऽस
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कं वा रघुकुलतपसामीशाेऽयं ववतः ॥
ENMSS@8329@1कत् पशयं िनजं भूयबुतृणवीधम् ।
ENMSS@8329@2वृहनं तदधुना यासे वं सतृः ॥ ८३२९॥
ENMSS@8330@1कत् सहान् मूखाणाम् एकमछस पडतम् ।
ENMSS@8330@2पडताे थकृ ेषु कुयान् िनःेयसं महत् ॥ ८३३०॥
ENMSS@8331@1कत् साैय यसहचर वुदालित वाम्
अावभूतणयसमुखाातका वा भजते ।
ENMSS@8331@2पाैरयाे वा सखयित मसाधुसंवाहनाभर्
ववबसरपितधनुल लीं तनाेित ॥ ८३३१॥
ENMSS@8332@1कत् साैय यवसतमदं बधुकृयं वया मे यादेशा
खल भवताे धीरतां तक याम ।
ENMSS@8332@2िनःशदाेऽप दशस जलं याचतातकेयः युं ह
णयषु सतामीसताथयैव ॥ ८३३२॥
ENMSS@8333@1कदथेन वा धमम् अथ धमेण वा पुनः ।
ENMSS@8333@2उभाै वा ीितलाेभेन कामेन न वबाधसे ॥ ८३३३॥
ENMSS@8334@1कदथ च धम च कामं च जायतां वर ।
ENMSS@8334@2वभय काले काल सवान् भरत सेवसे ॥ ८३३४॥
ENMSS@8335@1कछाववायजलधेरमृतांशरयः यथवंशदहनः समना
गुणः ।
ENMSS@8335@2वायाे नयपराे मितमान् वदायः मीवारभूपितदेत यशाे
वतवन्
॥ ८३३५॥
ENMSS@8336@1कलितलककलत- मुखचे गलतसललकणकेश ।
ENMSS@8336@2नववरहदहनतूलाे जीवयतयवया कतमः ॥ ८३३६॥
ENMSS@8337@1कज भज वकासमभतस् यज संकाेचं मययं मरः ।
ENMSS@8337@2यप न भवित काय तथाप ततनाेययं कितम् ॥ ८३३७॥
ENMSS@8338@1कलहमकनकचः सपणवृषहंसवाहनाः शं वः ।
ENMSS@8338@2जलिनधगरकमलथा हरहरकमलासना ददत ॥ ८३३८॥
ENMSS@8339@1कटकवं पृथघेतरंगवं पृथग् जलात् ।
ENMSS@8339@2यथा न संभवयेवं न जगत् पृथगीरात् ॥ ८३३९॥
ENMSS@8340@1कटकािन भजत चाभर् नवमुाफलभूषणैभुजैः ।
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ENMSS@8340@2िनयतं दधते च चकैर् अवयाेगं पृथुगडशैलतः ॥ ८३४०॥
ENMSS@8341@1कटकनः कटकरसान् कररखदरादवटपतगुान् ।
ENMSS@8341@2उपभुाना करभी दैवादााेित मधुरमधुजालम् ॥ ८३४१॥
ENMSS@8342@1कटाेणापीषत् णमय िनरेत यद सा तदानदः साः
फुरित
पहताशेषवषयः ।
ENMSS@8342@2सराेमााेदकुचकलशिनभवसनः पररारः क इव
भवतााेहशः ॥ ८३४२॥
ENMSS@8343@1कटाैराः यसख रहः केलभवने वने पुपयाजात्
कुचयुगमदं चाप वलतम् ।
ENMSS@8343@2रतासं ा हरनमथुनं चापहसतं तथाप ेयान् मे न
कमप जानाित कमित ॥ ८३४३॥
ENMSS@8344@1कटमुाा पुषभुजामुदरं तनाै घटालाेलाै जघनमव
गतं यवसताै ।
ENMSS@8344@2तं भेरनादाे मुखमप च पयुभयकरं तथायेषा रडा परभवित
संतापयित च ॥ ८३४४॥
ENMSS@8345@1कटवटशतैघूा पाथपीताेझतं मुखम् ।
ENMSS@8345@2तनाै सहमृदताै ययाः कयात सा िनजा ॥ ८३४५॥
ENMSS@8345A@1कटथकरवैशाखथानकथनराकृितम् ।
ENMSS@8345A@2यैः पूण रेाेकं थयुपययाकैः ॥
ENMSS@8346@1कटतटिनकुेषु संचरन् वातकुरः ।
ENMSS@8346@2एरडतैलसंहय गधमााय धावित ॥ ८३४६॥
ENMSS@8347@1कट णताे मलदायकाः खला- तदयलं बधनला इव ।
ENMSS@8347@2मनत साधुविनभः पदे पदे हरत सताे मणनूपुरा इव ॥
८३४७॥
ENMSS@8348@1कटितकषायरसैः पवनः पं कटूणलवणाैः ।
ENMSS@8348@2धमधुरालवणैः ेा काेपं याित तराेः ॥ ८३४८॥
ENMSS@8349@1कटतीणाेणलवणाराादब् हबणैः ।
ENMSS@8349@2मातृभुैपपृः सवााेथतवेदनः ॥ ८३४९॥
ENMSS@8350@1कटभरप कठाेरचवाकाेत्- करवरहवरशातशीतवीयैः ।
ENMSS@8350@2ितमरहतमयं महाेभरञ् जयित जगयनाैघमुणभानुः ॥ ८३५०॥
ENMSS@8351@1कटमधुरायामाेदैः पणैकणपभािन ।
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ENMSS@8351@2दमनकवनािन संित काडैरेकातपाडूिन ॥ ८३५१॥
ENMSS@8352@1कट रटस कमेवं कणयाेः कुरारेर् अवदतिनजबुे कं न
वातमत ।
ENMSS@8352@2शलतरकरदं ाटिनभकुं मशक गलकरे
हतयूथं मम ॥ ८३५२॥
ENMSS@8353@1कटवशखशखप पा- नन धनदयम मने ।
ENMSS@8353@2धृतसकलवकप कपशेष- कटमहानट नाटय सादम् ॥
८३५३॥
ENMSS@8354@1कटूनामह साथवात् कामं भवित संहः ।
ENMSS@8354@2तथाप वृन तथा रसानुमितमा ॥ ८३५४॥
ENMSS@8355@1कटाै न कलमेखला न कुचमडले मालका शाेरप न चानं
न
पुनरत रागाेऽधरे ।
ENMSS@8355@2येण सहचारणा मदनतकरयाेकैस् ततवमस लठता
िनधुवने
वने शाेभने ॥ ८३५५॥
ENMSS@8355A@1कटवरवं पकभूत् तथाप ायाेऽस सयक् पकपुपालात्
।
ENMSS@8355A@2अाादना इवाला कतूरका गधभृतेव कृणा ॥
ENMSS@8356@1कलवणायुणतीणवद् अाहनः ।
ENMSS@8356@2अाहारा राजसयेा दःुखशाेकामयदाः ॥ ८३५६॥
ENMSS@8357@1केवाराै यथा पे मधुरः सन् रसाेऽप न ।
ENMSS@8357@2ायते ािन तथा नापकरणे ता ॥ ८३५७॥
ENMSS@8358@1कठनं वा मधुरं वा ततवचनं मनाेहार ।
ENMSS@8358@2वामे गदभनादश् चीयै याणेषु ॥ ८३५८॥
ENMSS@8359@1कठनः कृशमूल दलुभाे दणेतरः ।
ENMSS@8359@2कत् कयाणगाेाेऽप मनुयैनाेपजीयते ॥ ८३५९॥
ENMSS@8360@1कठनकुचाै तव बाले तरलसराेजा तावकं चः ।
ENMSS@8360@2कुटलसकेश कचाते मया भणतं कृशा तव मयम् ॥
८३६०॥
ENMSS@8361@1कठनतरदामवेन- लेखासंदेहदायनाे यय ।
ENMSS@8361@2राजत वलवभाः स पात दामाेदराे भवतः ॥ ८३६१॥
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ENMSS@8362@1कठनयाप दयं गुणवानायेद् शा ।
ENMSS@8362@2चकाताेपलं चः वांशभावययसाै ॥ ८३६२॥
ENMSS@8363@1कठनदये मु ाेधं सखितघातकं लखित दवसं यातं
यातं यमः कल मािनिन ।
ENMSS@8363@2वयस तणे नैतद् युं चले च समागमे भवित कलहाे यावत्
तावद्
वरं सभगे रतम् ॥ ८३६३॥
ENMSS@8364@1कठनदये मु ातं यलककथायां पशनवचनैदुःखं
नेतं न युममं जनम् ।
ENMSS@8364@2कमदमथ वा सयं मुधे वया विनतं यदभचतं तन्
मे कृवा ये सखमायताम् ॥ ८३६४॥
ENMSS@8365@1कठनातीणवा तीणाेदकातथैव च ।
ENMSS@8365@2गणकैः कं नु लेखयता वा कं ते विनमताः ॥ ८३६५॥
ENMSS@8366@1कठने दगुमे वासाे गुशकाशनम् ।
ENMSS@8366@2रणे पुः यथा शाेयः कलहं वेयया सह ॥ ८३६६॥
ENMSS@8367@1कठाेरनखराहतरदकुपीठथल-
लठधररताेलतकेसरः केसर ।
ENMSS@8367@2गभीररवकातरातरतरातरयातैः पतन् हरणकैः समं
समरभूमकां लते ॥ ८३६७॥
ENMSS@8368@1कठाेरपारावतकठमेचकं वपुवूषकधसबधुरांसकम् ।
ENMSS@8368@2ससहतमतं च वीतं विन मयमृदमांसलः
॥ ८३६८॥
ENMSS@8369@1कठाेराथथयितकररणकारमुखरः
खरायुछेदणवहतवेगयुपशमः ।
ENMSS@8369@2िनरातः पे वव पशतपडेषु वलस- सगां गां
सपद लवशते वकरत ॥ ८३६९॥
ENMSS@8370@1कण इव पुरां वेभावधूलनसताे जयित
बहलालाेकफारावधूतिनशाेदयः ।
ENMSS@8370@2रहरजटाबधथभुजफणामण- दशतटनीपूरानीतः
फुरव तारकः ॥ ८३७०॥
ENMSS@8371@1कणाचामतषाारान् येन पररस ।
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ENMSS@8371@2मूषकापतं काेषे रराशं न पयस ॥ ८३७१॥
ENMSS@8372@1कटकय त भय दतय चलतय च ।
ENMSS@8372@2अमायय च दुय मूलादुरणं सखम् ॥ ८३७२॥
ENMSS@8373@1कटकान् कूपमं च वजयत यथा नराः ।
ENMSS@8373@2तथा नृशंसकमाणं वजयत नरा नरम् ॥ ८३७३॥
ENMSS@8374@1कटकावरणं याक् फलतय फलाये ।
ENMSS@8374@2ताग् दजुनसाेऽप साधुसाय बाधनम् ॥ ८३७४॥
ENMSS@8375@1कटकततनुशररा लामुकुलायमाननयनेयम् ।
ENMSS@8375@2तव कुमुदनीव वाछित नृच बाला करपशम् ॥ ८३७५॥
ENMSS@8376@1कटकेनाप ये पृा यात कामप वयाम् ।
ENMSS@8376@2तेऽप शिनकृतय पशाेमासािन भुते ॥ ८३७६॥
ENMSS@8377@1कटकेनाप वय महती वेदना भवेत् ।
ENMSS@8377@2चभीषणखाैमायमाणय कं पुनः ॥ ८३७७॥
ENMSS@8378@1कटकैरव वदारतपादः पनीपरचतैरपराेः ।
ENMSS@8378@2अाराेह सरसीहबधुः कधमबुधतटगमनाय ॥ ८३७८॥
ENMSS@8378A@1कटकाे दाखडं च वतनाेित गलयथाम् ।
ENMSS@8378A@2यनातिनपिततताल वयित वृकः ॥
ENMSS@8379@1कटकटकानां ययासेऽभः करैः पात् ।
ENMSS@8379@2खावा पुषितयं िभागयुं धनं वा यात् ॥ ८३७९॥
ENMSS@8380@1कटारकाया अयाेः सणायाेदाता ।
ENMSS@8380@2धूरपादपायाेरवधेया तृणाेयः ॥ ८३८०॥
ENMSS@8381@1कठकाेणविनवमीश ते कालकूटमप मे महामृतम् ।
ENMSS@8381@2अयुपाममृतं भवपुर्- भेदवृ यद मे न राेचते ॥ ८३८१॥
ENMSS@8382@1कठगतैरयसभः कयाा नाेपसपते जात ।
ENMSS@8382@2मूखय वषादय च गवय तथा कृतय ॥ ८३८२॥
ENMSS@8383@1कठहं न वायेव भतः ुाप यतः ।
ENMSS@8383@2कणेणकेवासाै दाेषमेवावलबते ॥ ८३८३॥
ENMSS@8384@1उेव मेव ेवातरेव च ।
ENMSS@8384@2न शाेपासतं रामा ाैढं याैवनमाता ॥ ८३८४॥
ENMSS@8385@1सखदःुखदाययतृतीये याैवने थताः ।
ENMSS@8385@2जायते गहना रामाः संसारयेव रतयः ॥ ८३८५॥
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ENMSS@8386@1कठहे शथलतां गमते कथंचद् याे मयते मरणमेव
सखायुपायम् ।
ENMSS@8386@2गछन् स एष न बलाद् वधृताे युवायाम् इयुझते भुजलते
वलयैरवायाः ॥ ८३८६॥
ENMSS@8387@1कठछायमषेण कपरजनीमुंसमदाकनी- पेण
लयाधमूवनयनयाजेन कपानलम् ।
ENMSS@8387@2भूषापगकेलपानकपटादेकाेनपाश तं वातानयुपसंहरवत
वः कपातशाताै शवः ॥ ८३८७॥
ENMSS@8388@1कठछेदवशीयमाणधराभारभ् अुतेर् येन ेरमुखेन
हाेमशखनः संधुणाकाणा ।
ENMSS@8388@2ूभः शितकठकठफणने फूकारहेताेः कृतः
शाैटयततधूजटरसाै कं वयते रावणः ॥ ८३८८॥
ENMSS@8389@1कठछेदे सवण चेत् रं यतं न ह ।
ENMSS@8389@2बधुरयपकार चेत् सवैयायतथैव सः ॥ ८३८९॥
ENMSS@8390@1कठमाकु दये थापयेद् ढमछया ।
ENMSS@8390@2जालंधराे बध एष सधाययिनवारणः ॥ ८३९०॥
ENMSS@8391@1कठयं कुवलयतबकाभराम- दामानुकारवकटछवकालकूटाम्
।
ENMSS@8391@2बत् सखािन दशतादपुहारपीत- धूपाेथधूममलनामव धूजटवः
॥ ८३९१॥
ENMSS@8392@1कठेषं समासा तयाः यानया ।
ENMSS@8392@2तयावथा सखीवेयं तनुराायते मम ॥ ८३९२॥
ENMSS@8393@1कठसमृदबुाबधनं यतपादतलमपादयाेः ।
ENMSS@8393@2ाथयत शयनाेथतं यास् तं िनशाययवसगचुबनम् ॥ ८३९३॥
ENMSS@8394@1कठतयाः कुवलशः कानः काेऽप कबुर्
लावयाबुरनरपतेरयमावः कराेित ।
ENMSS@8394@2िताे रेखाभुवनजययकात तत् कं न याये िवलरचना
पाैनाय धातः ॥ ८३९४॥
ENMSS@8395@1कठथा या भवेद् वा सा काया सदा बुधैः ।
ENMSS@8395@2या गुराै पुतके वा तया मूढः तायते ॥ ८३९५॥
ENMSS@8396@1कठय तयाः तनबधुरय मुाकलापय च िनतलय ।
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ENMSS@8396@2अयाेयशाेभाजननाद् बभूव साधारणाे भूषणभूयभावः ॥ ८३९६॥
ENMSS@8397@1कठय वदधे कातं मुाभरणता यथा ।
ENMSS@8397@2तयाः वभावरयय मुाभरणता तथा ॥ ८३९७॥
ENMSS@8398@1कठादूव विनयाित ाणा याारैः सह ।
ENMSS@8398@2ददामीयरैदातः पुनः ाेाद् वशत ते ॥ ८३९८॥
ENMSS@8399@1कठां पबित गुणनां ममांसं न भुे वणुयं हरित
कुते ादशीषूपवासम् ।
ENMSS@8399@2सांयं ुवापहरित गवां ाणानां च वृं पापाे दः
कलयुगसखः कय मं िनयाेगी ॥ ८३९९॥
ENMSS@8400@1कठातः णतं दवाकरकराया रजाेववैस्
तेालकुनं शतकुशाततैः सीकृितः ।
ENMSS@8400@2ासाेमभवाे वनेचरभया वैरवामवाम् एवं देव मराेतटेऽप
सरतडानुपः मः ॥ ८४००॥
ENMSS@8401@1कठालंकारघटाघणघणरणताातराेदःकटाहः
कठेकालाधराेहाेचतघनसभगं भावुकधपृः ।
ENMSS@8401@2सााद् धमाे वपुान् धवलककुदिनधूतकैलासकूटः कूटथाे वः
ककुान् िनबडतरतमःताेमतृयां वतृयात् ॥ ८४०१॥
ENMSS@8402@1कठालनमलं घनकुचाभाेगाेपभाेगाेसवं ाेणीसंगमसाैभगं
च सततं मेयसीनां पुरः ।
ENMSS@8402@2ाुं काेऽयमतीययेव यमुनाकूले बलाः वयं गाेपीनामहरद्
दकूुलिनचयं कृणः स पुणात नः ॥ ८४०२॥
ENMSS@8403@1कठावसमृदबुालतातराद् राजावराेधनवधूरवतारयतः ।
ENMSS@8403@2अालनायधकृताः फुटमापुरेव गडथलः शचतया न चुचुबुरासाम्
॥ ८४०३॥
ENMSS@8404@1कठाेषणमुततनभराेणीतटाहणं संसाेयुगं
गृहीतजघनाकारमयततः ।
ENMSS@8404@2ागेव थबधमदवुदना गाढावमदासहं वायायजदाश
कानपटं ीडाकुलाप णम् ॥ ८४०४॥
ENMSS@8405@1कठे क एष तव वभ नूपुराेऽयं तत् पादभूषणमयं
वलयतदानीम् ।
ENMSS@8405@2इयादवायमवभाय वचाे मृगाया ानेऽप ततमुसकतां
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तनाेित ॥ ८४०५॥
ENMSS@8405A@1कठे कृावशेषं कनकमयमधः लादाम कषन् ावा
ाराण हेलाचलचरणरणकणीचवालः ।
ENMSS@8405A@2दाताेऽनानामनुसृतसरणः संमादपालैः ाेऽयं
वः वशित नृपतेमदरं मदरुायाः ॥
ENMSS@8406@1कठे गदता वेदाे मुखे वैवयवेपथू ।
ENMSS@8406@2यमाणय चािन यािन तायेव याचतः ॥ ८४०६॥
ENMSS@8407@1कठे चतामणेयतताथदः सदा ।
ENMSS@8407@2अावतः पृवंशे यः स सूयायः शभः ृतः ॥ ८४०७॥
ENMSS@8408@1कठे जीवतमानने तव गुणाः पाणाै कपाेलतनाै संतापवय
मानसं
नयनयाेरछधारं पयः ।
ENMSS@8408@2सव िनकण वदयवरहे सालबनं कं पुनस् तयाः संित
जीवते
बत सखीवगाे िनरालबनः ॥ ८४०८॥
ENMSS@8409@1कठे मदः काेवजाे द ताबूलजाे मदः ।
ENMSS@8409@2लीमदत सवाे पुदारमुखेवप ॥ ८४०९॥
ENMSS@8410@1कठे माैकमालकाः तनतटे कापूरमछं रजः सां
चदनमके वलयताः पाणाै मृणाललताः ।
ENMSS@8410@2तवी नमयं चकात शचनी चीनांशके बती
शीतांशाेरधदेवतेव गलता याेमामाराेहतः ॥ ८४१०॥
ENMSS@8411@1कठे रुं बा मृतय पुंसत रुमादाय ।
ENMSS@8411@2तयाः खडं कठे बं गडजं हरित ॥ ८४११॥
ENMSS@8412@1कठे वसती चतरा यदयाः सरवती वादयते वपीम् ।
ENMSS@8412@2तदेव वाभूय मुखे मृगायाः ाेतः ुताै याित सधारसवम् ॥
८४१२॥
ENMSS@8413@1कठाेचताेऽप ंकृित- मािनरतः पदातके पिततः ।
ENMSS@8413@2ययाशखः र- भिनभाे जयित सा चड ॥ ८४१३॥
ENMSS@8414@1कडूयते दणपाणना चेत् स सारमेयाे वदनं तदानीम् ।
ENMSS@8414@2भैः भूतैः सह भूमपालैर् भाेयािन भयाण चरं भवत
॥ ८४१४॥
ENMSS@8415@1कडूलपगडपडकषणाकप् एन सपाितभर् धमंसतबधनैः
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वकुसमैरचत गाेदावरम् ।
ENMSS@8415@2छायापकरमाणवकरमुखयाकृकटवचः
कूजातकपीतकुुटकुलाः कूले कुलायमाः ॥ ८४१५॥
ENMSS@8416@1कडूयमानः खल दणेन हतेन भालं भषणाे ददाित ।
ENMSS@8416@2भावनीकृतराजचं रायाभषेके वरपबधम् ॥ ८४१६॥
ENMSS@8417@1कतरत् पुरहर पषं हालाहलकवलयाचनावचसाेः ।
ENMSS@8417@2एकैव तव रसा तदभुयरसतारतया ॥ ८४१७॥
ENMSS@8418@1कित कित न पुनरत हत ितशखरं ितकाननं कुराः ।
ENMSS@8418@2तदप जनमनाेवनाेदहेतर् वलसित केवप काेऽप नाभगधः ॥
८४१८॥
ENMSS@8419@1कित कित न मदाेतारत ितशखर ितकाननं कुराः ।
ENMSS@8419@2चदप पुनमा मृगाते मदयित यन् मद एव मेदनीशान् ॥
८४१९॥
ENMSS@8420@1कित कित न लताः कलताः संचरता चरकरसकेन ।
ENMSS@8420@2नलिन भवधु मधुरं यत् पीतं तत् तदेव परपीतम् ॥ ८४२०॥
ENMSS@8421@1कित कित न वसते वयः शाखनाे वा सरभतसमनाेभभूषताा
बभूवुः ।
ENMSS@8421@2तदप युवजनानां ीतये केवलाेऽभूद् अभनवकलकालभारशाल
रसालः
॥ ८४२१॥
ENMSS@8422@1कितचदुतिनभरमसराः कितचदावचःतितशालनः ।
ENMSS@8422@2अहह केऽप िनररकुयस् तदह संित कं ित मे मः ॥
८४२२॥
ENMSS@8422A@1कितचद् दवसािन काडशेषाः पितताशेषपुराणजीणपणाः ।
ENMSS@8422A@2तरववच गहतवालाः समवायत न नामताे ववेुम् ॥
ENMSS@8423@1कितचद् दवसािन तया गमता- िन गृहे तव समराेचनया ।
ENMSS@8423@2कितचद् वपने नलनीशयने वचनेन पकमदमाेचनया ॥ ८४२३॥
ENMSS@8424@1न वनेऽप रितभवनेऽप न यं ितपविनतराेचनया ।
ENMSS@8424@2कणावणालय कं यताम् अणायतपजलाेचनया ॥ ८४२४॥
ENMSS@8425@1कित ते कबरभारः समनःसात् येऽितनीलवात् ।
ENMSS@8425@2भवित च कलापववान् िनजैरसेयः कथं न यात् ॥ ८४२५॥
ENMSS@8426@1कित न सत जना जगतीतले तदप तरहाकुलतं मनः ।
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ENMSS@8426@2कित न सत िनशाकरतारकाः कमलनी मलनी रवणा वना
॥ ८४२६॥
ENMSS@8427@1कित न सत महीषु महीहः सरभपुपरसालफलालयः ।
ENMSS@8427@2सरभयत न केऽप च भूहान् इित यशाेऽत परं तव चदन
॥ ८४२७॥
ENMSS@8428@1कित नाे वषया िनभालताः कित वा भूमभुजाे न शीलताः ।
ENMSS@8428@2धरणीधर तावकान् गुणान् अवधायाजगणं गुं लघुम् ॥ ८४२८॥
ENMSS@8429@1कितपयदवसथायिन मदकारण याैवने दरुाानः ।
ENMSS@8429@2वदधित तथापराधं जैव यथा वृथा भवित ॥ ८४२९॥
ENMSS@8430@1कपयदवसथायी पूराे दरूाेताेऽप भवता ते ।
ENMSS@8430@2तटिन तटमपातन- पातकमेकं चरथाय ॥ ८४३०॥
ENMSS@8431@1कितपयदवसैः यं यायात् कनकगरः कृतवासरावसानः ।
ENMSS@8431@2इित मुदमुपयाित चवाक वतरणशालिन वीरदेवे ॥ ८४३१॥
ENMSS@8432@1कितपयिनमेषवितिन जजरामरणवले जगित ।
ENMSS@8432@2कपातकाेटबधुः फुरित कवीनां यशःसरः ॥ ८४३२॥
ENMSS@8433@1कितपयपुरवामी कायययैरप दुहाे मतवतरता माेहेनाहाे
मयानुसृतः
पुरा ।
ENMSS@8433@2िभुवनपितबुारायाेऽधुना वपददः पुनरधगततत् ाचीनाे
दनुाेित दनययः ॥ ८४३३॥
ENMSS@8434@1कितपयसहकारपुपरयस् तनुतहनाेऽपविनसदवुारः ।
ENMSS@8434@2सरभमुखहमागमातशंसी समुपययाै शशरः रैकबधुः ॥
८४३४॥
ENMSS@8435@1कित पवता न पुपता वा तरवः सत समतताे वसते ।
ENMSS@8435@2जगताे वजये त पुपकेताेः सहकार सहकार एक एव ॥ ८४३५॥
ENMSS@8436@1कितषु न कृता सेवा के वा न वावभवैः ततास् तृणमप गुणीतः
ादा काेऽप वपताम् ।
ENMSS@8436@2अयमह परं दःुखवालाकलापमखडयत् कनकपयसां
धारादडैरकाडघनाघनः ॥ ८४३६॥
ENMSS@8437@1कित सत नाेितभृततरवस् तदप वमेव गुकितवरः ।
ENMSS@8437@2िनबडादरं नवमरदहरः सहकार कारणमह मरः ॥ ८४३७॥
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ENMSS@8438@1कित सत लता वपने कुसम- तवकानमताः खल पवताः
।
ENMSS@8438@2ितचपकचदननीपवनी- नवपजनीमधुसंवलताः ॥ ८४३८॥
ENMSS@8439@1सचरं कुसमेषु परमता न च मालित काप तथा मलता ।
ENMSS@8439@2मधुपेन पुनमधुपानवधाै दये न यथा भवती कलता ॥ ८४३९॥
ENMSS@8440@1कित सत लवलता ललता नवकाेरकता धरणीसतले ।
ENMSS@8440@2कित बधुरगधभृततरवाे गुरवाे िनवसत गराै मलये ॥ ८४४०॥
ENMSS@8441@1कयीण कराेटयः कित कित पपानां वचः काकाेलाः
कित पगाः
कित सधाधा खडाः कित ।
ENMSS@8441@2कं च वं च कित िलाेकजनिन वारपूराेदरे मतकदबकं
समुदययेकैकमादाय यत् ॥ ८४४१॥
ENMSS@8442@1कयाः कित धेनवः कित गजाः कयतुाः पादपाः सदयः
कित
सवः कित महारायनयायप ।
ENMSS@8442@2जातैका कल कयका जलिनधेदातं सा यदा सव तद् ययतं
तदा परणताै नामैकमुछेषतम् ॥ ८४४२॥
ENMSS@8443@1कथंचत् कालदासय कालेन बना मया ।
ENMSS@8443@2अवगाढेव गीरमसृणाैधा सरवती ॥ ८४४३॥
ENMSS@8444@1कथंचदि दये कुशलैविनवेशता ।
ENMSS@8444@2शा गाैरखरेणेव राा वायते िनश ॥ ८४४४॥
ENMSS@8445@1कथंचन् नैदाघे दवस इव काेपे वगलते साै ाायां तदनु
च िनशायामव शनैः ।
ENMSS@8445@2तयाेारपतवरहवातिनवहाे मुखेदमुािनयाः फुरित
कृतपुयय सरते ॥ ८४४५॥
ENMSS@8446@1कथं ते यसृाः सखं रािषु शेरते ।
ENMSS@8446@2मरणातरता येषां नरकेषूपपयः ॥ ८४४६॥
ENMSS@8447@1कथं वदपुलाशावहतावह ताशी ।
ENMSS@8447@2अवथा नालमाराेढम् अनामनाशनी ॥ ८४४७॥
ENMSS@8447A@1कथं न रमते चं धमेऽनेकसखदे ।
ENMSS@8447A@2जीवानां दःुखभीणां ायाे मयाशाे यतः ॥
ENMSS@8448@1कथं न लतताक् सवता तेजसां िनधः ।
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ENMSS@8448@2ाडखडकां ाय कुवन् पादसारकाम् ॥ ८४४८॥
ENMSS@8449@1कथं नाम न सेयते यतः परमेराः ।
ENMSS@8449@2अचरेणैव ये ताः पूरयत मनाेरथान् ॥ ८४४९॥
ENMSS@8450@1कथं नु तं बधुरकाेमलाु लं करं वहायास िनममस ।
ENMSS@8450@2अचेतनं नाम गुणं न लयेन् मयैव कादवधीरता या ॥
८४५०॥
ENMSS@8451@1कथं नु पुाः पतरं हयुः कयांचदापद ।
ENMSS@8451@2ाता वा ातरं हयात् साैमे ाणमाानः ॥ ८४५१॥
ENMSS@8452@1कथं यायमनुानं माशः ितषेधत ।
ENMSS@8452@2कथं वायनुजानात साहसैकरसां याम् ॥ ८४५२॥
ENMSS@8453@1कथं वदं कमलवशाललाेचने गृहं घनैः पहतकरे िनशाकरे ।
ENMSS@8453@2अचतययभनववषवुतस् वमागता सतनु यथा भावती ॥
८४५३॥
ENMSS@8454@1कथं चैषा तवी कृितसकुमारालितका गयापारं
रितकलहखेदं वषहते ।
ENMSS@8454@2नलयातमाेऽप भवित सखायैव सवता कृे ेयेवं
कमव न सहते युवतयः ॥ ८४५४॥
ENMSS@8455@1कथं याया अनुकपतायाः सं रहयं चरां मान् ।
ENMSS@8455@2सस च ेहसतः शशूनां कलाराणामनुरचः ॥ ८४५५॥
ENMSS@8456@1पुान् रंता दुहत् दया ात् न् ववा पतराै च दनाै ।
ENMSS@8456@2गृहान् मनाेाेपरछदां वृी कुयाः पशभृयवगान्
॥ ८४५६॥
ENMSS@8457@1कथं भायामृते धमम् अथ वा पुषः भाे ।
ENMSS@8457@2ााेित काममथ वा तयां ितयमाहतम् ॥ ८४५७॥
ENMSS@8458@1तथैव भतारमृते भाया धमादसाधने ।
ENMSS@8458@2न समथा िवगाेऽयं दापयं समुपातः ॥ ८४५८॥
ENMSS@8459@1कथं ममाेरस कृतपिनःवनः शलमुखाेऽपहतदित (?) जपित
ये ।
ENMSS@8459@2िनवृय कं कमित वाणयानया ससावसं कुपतममाेच कातया
॥ ८४५९॥
ENMSS@8460@1कथं मुधे कथं वे कातायाते वलाेचने ।
ENMSS@8460@2कथं जनानुरागाय कथं जनवपये ॥ ८४६०॥
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ENMSS@8461@1कथं यतेत मनुजाै भैव कृितयतः ।
ENMSS@8461@2एकथानसमुप सधावेडभदा ृता ॥ ८४६१॥
ENMSS@8462@1कथं राजा थताे धमे परदारान् परामृशेत् ।
ENMSS@8462@2रणीया वशेषेण राजदारा महाबल ॥ ८४६२॥
ENMSS@8463@1कथं वलाेकेयममुं युवानं कुमुतीबधुमवाेहानम् ।
ENMSS@8463@2भतः वसा भाचतथकेव कलययधवलाेकनेऽप ॥ ८४६३॥
ENMSS@8464@1कथं वीथीमानुपदशस धमणयनीं सीद वां
शयामितखलमुखीं शाध मुरलम् ।
ENMSS@8464@2हरती मयादां शव शव परे पुंस दयं नयती धृेयं
यदवुर यथा नायित नः ॥ ८४६४॥
ENMSS@8465@1कथं संबाेयते राजा सीवय च का या ।
ENMSS@8465@2िनधनाः कं च वाछत कं कुवत मनीषणः ॥ ८४६५॥
ENMSS@8466@1कथं स दतरहतः सूयः सूरभयते ।
ENMSS@8466@2याे मीनराशं मुैव मेषं भाेंु समुतः ॥ ८४६६॥
ENMSS@8467@1कथनेन वनायाशां पूरयत ह साधवः ।
ENMSS@8467@2ितगेहं भासते ह वववान् कथनं वना ॥ ८४६७॥
ENMSS@8468@1कथमगणतपूव यते तं नरेः कथमपुषवां
ाेयते सवाः ।
ENMSS@8468@2कथमवषयवयं धारयययमष णपतित िनः
सकृताे धषताे वा ॥ ८४६८॥
ENMSS@8469@1कथम कथं च  इित जीवनचतया ।
ENMSS@8469@2या कृथा हा वृथा दैयम् अायुरतं यछित ॥ ८४६९॥
ENMSS@8470@1कथमप कृतयापाै ये खलताेरे वरहकृशया कृवा
याजं कपतमुतम् ।
ENMSS@8470@2असहनसखीाेािं वश ससंमं ववलतशा शूये
गेहे समुसतं पुनः ॥ ८४७०॥
ENMSS@8471@1कथमप तव वृदारयमाहायवृदं न ह
कथयतमुैरराेऽयीरः यात् ।
ENMSS@8471@2अप च तृणफलानां यय लधाे रसाय भुरमृतभुजामयायद्
वसभावम् ॥ ८४७१॥
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ENMSS@8472@1कथमप न िनषाे दःुखना भीणा वा पदतनयपाणतेन
पा
ममा ।
ENMSS@8472@2तव भुजबलदपायायमानय वामः शरस चरण एष ययते
वारयैनम् ॥ ८४७२॥
ENMSS@8473@1कथमप परचतमुा भुजभुासतं वे ।
ENMSS@8473@2उषस िनमीलतनयना शयनातः कातमामृषित ॥ ८४७३॥
ENMSS@8474@1कथमप सख डाकाेपाद् जेित मयाेदते कठनदयया
शयां
बलाद् गत एव सः ।
ENMSS@8474@2इित सरभसवतेण यपेतघृणे पृहां पुनरप हतीडं
चेतः कराेित कराेम कम् ॥ ८४७४॥
ENMSS@8475@1कथमप ह भवत ेसजयाेगागदपुकृितहेताेनावृयै
फलत ।
ENMSS@8475@2दधित फलसमृा दरूमानभावं ननु जगित सशूकाः साधवः
शालय ॥ ८४७५॥
ENMSS@8476@1कथमयधगतरैर् अयुषता यद गुहाखभः ैः ।
ENMSS@8476@2इयतैव कं मृगाधप िनजवमिनवदं वहस ॥ ८४७६॥
ENMSS@8477@1कथमथ िनषेधत ुतयः ृतयाेऽप वा ।
ENMSS@8477@2यासामेकं पदमप न चलयथताे वना ॥ ८४७७॥
ENMSS@8478@1कथमविनप दपाे यशातासधारा- दलनगलतमूा वषां
वीकृता ीः ।
ENMSS@8478@2ननु तव िनहतारेरयसाै कं न नीता िदवमपगताै वभा
कित रेभः ॥ ८४७८॥
ENMSS@8479@1कथमसाै न भजयशररतां हतववेकपदाे हतमथः ।
ENMSS@8479@2हरतः कदलदलकाेमले भवित यय दया न वधूजने ॥ ८४७९॥
ENMSS@8480@1कथमसाै मदनाे न नमयतां थतववेकपदाे मकरवजः ।
ENMSS@8480@2मृगशं कदलललतं वपुर् यदभ हत शरैः कुसमाेवैः
॥ ८४८०॥
ENMSS@8481@1कथमयित वनाते कदेकाे न ताग् वरवनतैः
पुपवफलाढः ।
ENMSS@8481@2जगदसखवधातदधधातिनयाेगा- वखदरपलाशाः केवलं
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वृभाजः ॥ ८४८१॥
ENMSS@8482@1कथमव तव संमितभवी सममृतभमुिननावधीरतय ।
ENMSS@8482@2इित वरचतमकावकासः यत इव  मधुं िनदाघकालः
॥ ८४८२॥
ENMSS@8483@1कथमह मनुयजा संवशित सदस वबुधगमतायाम् ।
ENMSS@8483@2येन न सभाषतामृतम् अााद िनपीतमा तृेः ॥ ८४८३॥
ENMSS@8484@1कथमुपते धमः कथं धमः वधते ।
ENMSS@8484@2कथं च थायते धमः कथं धमाे वनयित ॥ ८४८४॥
ENMSS@8485@1सयेनाेपते धमाे दयादानैववधते ।
ENMSS@8485@2मया थायते धमः ाेधलाेभैवनयित ॥ ८४८५॥
ENMSS@8486@1कथमुपर कलापनः कलापाे वलसित तय तलेऽमीदखुडम्
।
ENMSS@8486@2कुवलययुगलं तताे वलाेलं ितलकुसमं तदधः वालमात् ॥
८४८६॥
ENMSS@8487@1कथमेतत् कुचं पिततं तव सदर ।
ENMSS@8487@2पयाधः खनने मूढ पतत गरयाेऽप च ॥ ८४८७॥
ENMSS@8488@1कथय कथमवाशा जायतां जीवते मे मलयभुजगवाता वात
वाताः
कृताताः ।
ENMSS@8488@2अयमप खल गुन् मु माकदमाैलाै चुलकयित मदयां चेतनां
चरकः ॥ ८४८८॥
ENMSS@8488A@1कथय कथमुराेजदामहेताेर् यदपुितरेष चनाेित चपकािन ।
ENMSS@8488A@2भवित करतले यदय कपः यसख मृितरेव मसपी
॥
ENMSS@8489@1कथय कमप ं थानमत ुतं वा जित दनकराेऽयं
य नातं कदाचत् ।
ENMSS@8489@2इित वहगसमूहान् िनयमेवात पृछन् रजिनवरहभीतवाक
वराकः ॥ ८४८९॥
ENMSS@8490@1कथय कमदं जाया यातं कमय वराटकैः कितभरथवा
लयं
चैतत् याेजनमय कम् ।
ENMSS@8490@2ितपदमित ामीणानां गणेन लघूकृतं बत करतले रं कृवा
वषीदित वाणजः ॥ ८४९०॥
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ENMSS@8491@1कथयत इव नेे कणमूलं याते समुख तव कुचायां वय
पयावनीं वा ।
ENMSS@8491@2खलित यद कथंचत् ते पदााेजयुमं तव तनुतरमयं भयते
नाै न दाेषः ॥ ८४९१॥
ENMSS@8492@1कथयत कथमेषा मेनया वदा शव शव गरपुाे वृकापालकाय
।
ENMSS@8492@2इित वदित पुरंीमडले सलेश- ययकृतवरवेषः पात वः
ीमहेशः ॥ ८४९२॥
ENMSS@8493@1कथय िनपुणे कन् ः कथं नु कयरं कमभलखतं
कं तेनाें कदा स इहैयित ।
ENMSS@8493@2इित बवधेमाेासकपतवतराः यतमकथाः वपेऽयथे
यात न नताम् ॥ ८४९३॥
ENMSS@8494@1कथयािनमषाेऽयहं कथं ते वपुरालाेकनमा एव जातः ।
ENMSS@8494@2अधरामृतपायनां भवया सरतावािररालकेश युा ॥ ८४९४॥
ENMSS@8494A@1कथाभदेशानां कथमप च कालेन बना समायाते काते सख
रजिनरध गतवती ।
ENMSS@8494A@2तताे यावलाणयकुपता कुपता सपीव ाची दगयमभवत्
तावदणा ॥
ENMSS@8495@1कथास ये लधरसाः कवीनां ये नानुरयत कथातरेषु ।
ENMSS@8495@2न थपणणयारत कतूरकागधमृगातृणेषु ॥ ८४९५॥
ENMSS@8495A@1कथतावधजीवतावधर् गणयती दवसाननुणम् ।
ENMSS@8495A@2दयताुभरेण जीयते बत रेखा कितचलपता ॥
ENMSS@8496@1कदपयं वरं मये सदपयाचां पदात् ।
ENMSS@8496@2िनवेत गृहायाे यत् ेशिनवहा गृहाः ॥ ८४९६॥
ENMSS@8497@1कदबवृसारत वुपातिनवारणः ।
ENMSS@8497@2वुपातय नाे भीितदेवराजेऽित कतनात् ॥ ८४९७॥
ENMSS@8498@1कदथतयाप ह धैयवृेर् न शते धैयगुणः माुम् ।
ENMSS@8498@2अधाेमुखयाप कृतय वेर् नाधः शखा यात कदाचदेव ॥
८४९८॥
ENMSS@8499@1कदयमााेशकमुतं च वराकसूतममायमािननम् ।
ENMSS@8499@2िनूरणं कृतवैरं कृतम् एतान् भृशाताेऽप न जात याचेत्
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॥ ८४९९॥
ENMSS@8500@1कदयाेपाजतं वं भाेयं भायवतां भवेत् ।
ENMSS@8500@2दता अदत केन जा सित ललया ॥ ८५००॥
ENMSS@8501@1कदल कदल करभः करभः करराजकरः करराजकरः ।
ENMSS@8501@2भुवनितयेऽप बभित तलाम् इदमूयुगं न चमूशः ॥ ८५०१॥
ENMSS@8502@1कदलकदवमाे न राेहित बहगतः ।
ENMSS@8502@2छादतत फलं चा सूते पनसमूलवत् ॥ ८५०२॥
ENMSS@8503@1कदलकरभसमानां कलयित याे पिम् अितचराम् ।
ENMSS@8503@2साेपायाद् ढयाेगं गमताेरसकाेपकरणवषयतया ॥ ८५०३॥
ENMSS@8504@1कदलकाडचराेतराै जघनथलपरसरे महित ।
ENMSS@8504@2रशनाकलापकगुणेन वधूर् मकरवजरदमाकलयत् ॥ ८५०४॥
ENMSS@8504A@1कदल बत जायाः सायं लभते कथम् ।
ENMSS@8504A@2शैयं ह सहजं त त कालानुपता ॥
ENMSS@8505@1कदलवनमयथाे विमदपरामः ।
ENMSS@8505@2अववेकजनथाने गुणवान् कं करयित ॥ ८५०५॥
ENMSS@8506@1कदलसारिनःसारे मृगतृणेव चले ।
ENMSS@8506@2थावरे जंगमे सवे भूतामे चतवधे ॥ ८५०६॥
ENMSS@8507@1कदा कातागारे परमलमलपुपशयने शयानः कातायाः कुचयुगमहं
वस वहन् ।
ENMSS@8507@2अये काते मुधे कुटलनयने चवदने सीदेयाित ाेशन्
िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५०७॥
ENMSS@8508@1कदा कायाेाेगं सकलमप संयय सहसा रन् िनयं शातं
दयवचनागाेचरमहः ।
ENMSS@8508@2वभाे मायातीत थम परमानदिनबड सीदेयााेशन् िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५०८॥
ENMSS@8509@1कदा गडाददललतसदरूसभगं नमकुवन्
पामलमधुरमूित गणपितम् ।
ENMSS@8509@2गजाय ीशाेःसत समुख लबाेदर वभाे सीदेयााेशन्
िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५०९॥
ENMSS@8510@1कदाचन महाकाये लघुरेवाेपयुयते ।
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ENMSS@8510@2कं दरूकृय दघाद दवूा ेमाय नातः ॥ ८५१०॥
ENMSS@8511@1कदाचत् कवचं भें नाराचेन शरेण वा ।
ENMSS@8511@2अप वषशताघाते ाणाशीन भते ॥ ८५११॥
ENMSS@8512@1कदाचत् केन वणमधमाराधनवशान् मया लधं ताेकं
िनहतमवनाै तकरभयात् ।
ENMSS@8512@2तताे िनये कत् चदप तदाखबलगृहे- ऽनयधाेऽयथाेन
भवित यदा कम वषमम् ॥ ८५१२॥
ENMSS@8513@1कदाचत् कालदतटवपनसतकरवाे मुदाभीरनारवदनकमलावादमधुपः
।
ENMSS@8513@2रमाशुामरपितगणेशचतपदाे जगाथः वामी नयनपथगामी
भवत मे ॥ ८५१३॥
ENMSS@8514@1कदाचत् पााल वपनभुव भीमेन बशः कृशा ातास
णमह िनषीदेित गदता ।
ENMSS@8514@2शनैः शीतछायं तटवटपनं ाय मुदता पुरः पयुः
कामाशरमयमालित सती ॥ ८५१४॥
ENMSS@8515@1कदाचत् साधुतामेित पुरः शशरसितः ।
ENMSS@8515@2ाक् पाडपाः कुाप चाेयते चाभूहाः ॥ ८५१५॥
ENMSS@8516@1कदाचदप संजातम् अकायादसाधनम् ।
ENMSS@8516@2यदिनं त सकायान् नाकायेरकं ह तत् ॥ ८५१६॥
ENMSS@8517@1कदाचदाराेहित साैधमुतं कदाचदायाित धरातलं पुनः ।
ENMSS@8517@2कदाचदायं विनवेय जालके यं नवाेढा त सलमीते ॥
८५१७॥
ENMSS@8518@1कदा ते सानदं वततनवदवूाततट- कुटरे तीरे वा सवनमनु
मवादकथतैः ।
ENMSS@8518@2कथाबधैरधरणकरणामिनयमाद् यमादुझन् भीितं भगवित
भवेयं मुदतः ॥ ८५१८॥
ENMSS@8519@1कदा याम नदय बालकं नीपमालकम् ।
ENMSS@8519@2पालकं सवसवानां लसलकभालकम् ॥ ८५१९॥
ENMSS@8520@1कदाधरदले बाले दतकेसरशाेभते ।
ENMSS@8520@2भवाम वुखााेजे रसकाे मधुपाे यथा ॥ ८५२०॥
ENMSS@8521@1कदा नु कयागमनवादं ालयेयं जगित ढम् ।
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॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8521@2इतीव भावान् परवृतापस् तलां वशथमवाराेह ॥ ८५२१॥
ENMSS@8522@1कदा नु चाबबाें तयाः पमवाननम् ।
ENMSS@8522@2ईषदुय पायाम रसायनमवातरः ॥ ८५२२॥
ENMSS@8523@1कदा नाै संगमाे भावीयाकणे वुममम् ।
ENMSS@8523@2अवेय कातमबला ललापं यमीलयत् ॥ ८५२३॥
ENMSS@8524@1कदाप नायेत् ााेऽकणं मभाषणम् ।
ENMSS@8524@2छमसहणुं वा गुडमं वषं यथा ॥ ८५२४॥
ENMSS@8525@1कदाप नाेदडः यात् कटभाषणतपरः ।
ENMSS@8525@2भाया पुाेऽयुजते कटवाात् दडतः ॥ ८५२५॥
ENMSS@8525@3पशवाेऽप वशं यात दानै मृदभुाषणैः ॥ ८५२५॥
ENMSS@8525A@1कदाप वेया न गुणाथनी याद् पाथनी नैव हताथनी च
।
ENMSS@8525A@2वाथनी नाप न मयसे चेद् वाता णु वं कयवकय ॥
ENMSS@8526@1कदा पुयेे करकलतावलयाे दधत् वाते
शातेऽखलशवपदं ीशवपदम् ।
ENMSS@8526@2महेश ीकठ रहर हर यबक शव सीदेयााेशान्
िनमषमव नेयाम दवसान् ॥ ८५२६॥
ENMSS@8527@1कदा ेशानिदशपितमुयैः सरगणैः ततं ववसेनं
जतदनुजसेनं द भजन् ।
ENMSS@8527@2अये वणाे जणाे गडरथ वर हरे सीदेयााेशन्
िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५२७॥
ENMSS@8528@1कदा भागीरया भवजलधसंतारतरणेः
खलचीमालाचपलतलवतारतमुदः ।
ENMSS@8528@2तमःथाने कुे चदप िनवयातमना भवयायेकाक नरकमथने
यानरसकः ॥ ८५२८॥
ENMSS@8529@1कदा भाभैः करकलतगाबुतरलैः शररं मे
थाययुपरतसमतेयसखम् ।
ENMSS@8529@2कदा ायासथरतनुतयारयवहगाः पितयत थाणुमहतधयः
कधशरस ॥ ८५२९॥
ENMSS@8530@1कदा मुखं वरतनु कारणाते तवागतं णमय काेपपाताम् ।
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ENMSS@8530@2अपवण हकलषेदमुडला वभावर कथय कथं भवयित ॥
८५३०॥
ENMSS@8531@1कदा वाराणयाममरतटनीराेधस वसन् वसानः काैपीनं शरस
िनदधानाेऽलपुटम् ।
ENMSS@8531@2अये गाैरनाथ िपुरहर शाे िनयन सीदेित ाेशन् िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५३१॥
ENMSS@8532@1कदा वा साकेते वमलसरयूतीरपुलने चरतं ीरामं
जनकतनयालणयुतम् ।
ENMSS@8532@2अये राम वामन् जनकतनयावभ वभाे सीदेयााेशन्
िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५३२॥
ENMSS@8533@1कदा वृदारये नवघनिनभं नदतनयं परतं गाेपीभः
णचमनाेाभरभतः ।
ENMSS@8533@2गमयामताेषं नयनवषयीकृय कृितनाे वयं ेमाेेकखलतगतयाे
वेपथुभृतः ॥ ८५३३॥
ENMSS@8534@1कदा वृदारये महरदुहतः समहते मुामं ामं
चरतलहरं गाेकुलपतेः ।
ENMSS@8534@2लपैैनयनपयसां वेणभरहं करये साेकठाे
िनवडमवसेकं वटपनाम् ॥ ८५३४॥
ENMSS@8535@1कदा वृदारये वमलयमुनातीरपुलने चरतं गाेवदं
हलधरसदामादसहतम् ।
ENMSS@8535@2अये कृण वामन् मधुरमुरलवादन वभाे सीदेयााेशन्
िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५३५॥
ENMSS@8536@1कदा शयानाे मणकणकायां कणे जपायरमदमुाैलेः ।
ENMSS@8536@2अवाय मुां गतमाेहमुां नालाेकययाम पुनः पम् ॥
८५३६॥
ENMSS@8537@1कदा ीमपेहवनवकाशसृमर- थापुं तेजः कमप
कलयाैपिनषदम् ।
ENMSS@8537@2हेश ीभानाे महर तरणे सूय सवतः सीदेयााेशन् िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५३७॥
ENMSS@8538@1कदा संसारजालातबं िगुणरुभः ।
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ENMSS@8538@2अाानं माेचययाम शवभशलाकया ॥ ८५३८॥
ENMSS@8539@1कदा सयग् यायनुपमचरं मणगण- फुरषूाचं
पुररपुकलं कमप तत् ।
ENMSS@8539@2शवे दगुे कायायिन जनिन भणयिन सीदेयााेशन् िनमषमव
नेयाम दवसान् ॥ ८५३९॥
ENMSS@8540@1कदा ह मूखाे वचनेषु भीतः खलाे न कुाप छलेवदः ।
ENMSS@8540@2अधेन काचद् युवती ह ा कया कामेषु भवे ला ॥
८५४०॥
ENMSS@8541@1कदा हं समेयाम भरतेन महाना ।
ENMSS@8541@2शुेन च वीरेण वया च रघुनदन ॥ ८५४१॥
ENMSS@8542@1कनकं सगध तव तव वपुर् मधुराे मण सख तेऽयधरम् ।
ENMSS@8542@2िनगडं सखय करणं भवतीं सृजताे वधेिनरवधमहमा ॥
८५४२॥
ENMSS@8543@1कनककमलकातैः स एवाबुधाैतैः वणतटिनषैः
पाटलाेपातनेैः ।
ENMSS@8543@2उषस वदनबबैरंससंसकेशैः य इव गृहमये संथता
याेषताेऽ ॥ ८५४३॥
ENMSS@8544@1कनककमलकातैराननैः पाडगडैर् उपरिनहतहारैदनाैः
तनातैः ।
ENMSS@8544@2मदजिनतवलासैदूपातैमुनीान् तनभरनतनायः कामयत
शातान् ॥ ८५४४॥
ENMSS@8545@1कनककलशेणी य भाकरचुबनैर् अितखरकराघातैमयदने
शथलकृता ।
ENMSS@8545@2वित भजते दाढ सा समीरणकपत-
वजपटसमानीतवगापगाजलबदुभः ॥ ८५४५॥
ENMSS@8546@1कनककुडलमडतभाषणे शकरपुवषयान् दश वषः ।
ENMSS@8546@2मगधकेकयकेरलकाेशलान् करशतं च मदालसलाेचनम् ॥ ८५४६॥
ENMSS@8547@1कनकमुकायतं पुरताद् अथ पेहकाेरकायमाणम् ।
ENMSS@8547@2मशः कलशायमानमाते सशाे वस कय भागधेयम् ॥
८५४७॥
ENMSS@8548@1कनकछमबायाः कुते कुतकं महत् ।
ENMSS@8548@2वशदेव शाेरतयगछित मूधैिन ॥ ८५४८॥
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ENMSS@8549@1कनकवकातकातया मलतं राममुदय कातया ।
ENMSS@8549@2चपलायुतवारदमान् ननृते चातकपाेतकैवने ॥ ८५४९॥
ENMSS@8549A@1कनकवगाैरमबरं दधताेतयेन सदरम् ।
ENMSS@8549A@2उदयणनूपुरभा- सरणेणजटालजानुकम् ॥
ENMSS@8550@1कनकिनकषभासा सीतयालतााे नवकुवलयदामयामवणाभरामः
।
ENMSS@8550@2अभनव इव वुडताे मेधखडः शमयत मम तापं सवताे
रामचः ॥ ८५५०॥
ENMSS@8551@1कनकिनकषवछे राधापयाेधरमडले नवजलधरयामामाुितं
ितबबताम् ।
ENMSS@8551@2असतसचयाताया मुमुपञ् जयित
जिनतीडानयाहसताे हरः ॥ ८५५१॥
ENMSS@8552@1कनकभपशदलैदधे सरजसाणकेशरचाभः ।
ENMSS@8552@2यवमािनतमानवतीषां िनरसनैरसनैरवृथाथता ॥ ८५५२॥
ENMSS@8553@1कनकभूषणसंहणाेचताे यद मणपुण ितबयते ।
ENMSS@8553@2न स वराैित न चाप न शाेभते भवित याेजयतवचनीयता ॥
८५५३॥
ENMSS@8554@1कनकमृगमुदय वां कुटं संवः चदप न वधूटं
नाेददशानादाै ।
ENMSS@8554@2तदप स रघुवीरः पणशालागृहातर् न वशित
दयाशाततनाशाितभीः ॥ ८५५४॥
ENMSS@8555@1कनकरसमसृणवितत- हयगधामूलमपयुषतम् ।
ENMSS@8555@2माहषमह नवनीतं गतबीजे कनकफलमये
ENMSS@8556@1गाेमयगाढाेितत- पूव पादनेन संलम् ।
ENMSS@8556@2भवित हयलसशं लं कठनानादयतम् ॥ ८५५६॥
ENMSS@8557@1कनकय त पां कपूरं केतकरजः ।
ENMSS@8557@2अाशेण संयुं वयकृद् भतं याः ॥ ८५५७॥
ENMSS@8558@1कनकहरणं हवा रामाे ययाै िनजमामं जनकतनयां ाणेयाेऽप
यामवलाेकयन् ।
ENMSS@8558@2ढमुपगतैबापापूरैिनमीलतलाेचनाे न वशित
कुटमाशाततणाशभयादसाै ॥ ८५५८॥
ENMSS@8559@1कनकाचलकातचाैयभाजाेः कुचयाेः कुु मपपूजनािन ।
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ENMSS@8559@2अिनबधनमेव बधनं ते कृशताभागिन कं नु मयभागे ॥
८५५९॥
ENMSS@8560@1कनकाचलजवरतनीनां रमणीनां खल य सवेशः ।
ENMSS@8560@2मनसः परमाणुतां वदतः कथमाप न ताक कापते ॥ ८५६०॥
ENMSS@8561@1किनाु लवत् थूलं पूवाधकृतकुतम् ।
ENMSS@8561@2अभावे दतकाय ितषदनेऽप च ।
ENMSS@8561@3अपां ादशगडूषैमुखशभवयित ॥ ८५६१॥
ENMSS@8562@1किनेषु च सवेषु समवेनानुवतते ।
ENMSS@8562@2समाेपभाेगजीवेषु यथैव तनयेषु च ॥ ८५६२॥
ENMSS@8562A@1कनीिनकाकातभरनं शाेः तवषा चदनचनं
दः ।
ENMSS@8562A@2कटाभाभनवमुपलं ुतेस् तदा वधूनामित भूषणायभान् ॥
ENMSS@8562B@1कनीिनकेव नेय कुसमयेव साैरभम् ।
ENMSS@8562B@2सयमुयते सारं सवेषां धमकमणाम् ॥
ENMSS@8563@1कथां वहस दबुुे गदभैरप दवुहाम् ।
ENMSS@8563@2शखायाेपवीतायां भारः कते भवयित ॥ ८५६३॥
ENMSS@8563A@1कदमूलािन ये मूढाः सूयदेवे जनादने ।
ENMSS@8563A@2भयत नराः पाथ ते वै नरक गामनः ॥
ENMSS@8564@1कदपकडूलकटाबदर् इदवरााेरभलयमाणान् ।
ENMSS@8564@2मदताधारमुखारवदान् वदामहे ववधूतपादान् ॥ ८५६४॥
ENMSS@8565@1कदपकदल सललशा लनीह काेपाु रं चरणयाेः शरणाितथः
याम् ।
ENMSS@8565@2पय सीद चरमाचलचूलचुब बबं वधाेलवलपाडरमतमेित
॥ ८५६५॥
ENMSS@8566@1कदपवरसंवराकुलतनाेरायमयारं
चेतदनचमःकमलनीचतास संतायित ।
ENMSS@8566@2कं त ातवशेन शीतलतरं वामेकमेव णं यायती रहस
थता कथमप ीणा णं ाणित ॥ ८५६६॥
ENMSS@8567@1कदपदपकलतामनाेहराणां ेणा वयं सरतमदरमागतानाम्
।
ENMSS@8567@2अािन काेमलतराण मनाेरमाणां धया नराः सरभसं ह परवजते
॥ ८५६७॥
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ENMSS@8568@1कदपदेवय वमानसृः ासादमाला रसपाथवय ।
ENMSS@8568@2चैय सवतवशेषचं दाेलावलासः सशां रराज ॥ ८५६८॥
ENMSS@8569@1कदपितभूिनवेशतवलरेखावलशाेभते
ललाेदतबापाशयुगलापातै भाेः कामुकाः ।
ENMSS@8569@2वेयानां वपुले िनतबफलके शारैः कटाैरताे यः डतम
दायित पुराे दारमेवाेरम् ॥ ८५६९॥
ENMSS@8570@1कदपितमकातवभवं कादबनीबाधवं
वृदारयवलासनीयसिननं वेषेण भूषामयम् ।
ENMSS@8570@2मदेरमुखाबुजं मधुरमयामृबबाधरं वदे
कदलतायाैवनवनं कैशाेरकं शाणः ॥ ८५७०॥
ENMSS@8571@1कदप रित कुु ममृदालेपेन मूषायं कुवाते रससाधनाय
वधवत् कतूरकामुया ।
ENMSS@8571@2अतदपकबाणतापतयुवेमाेभूयतया िनयाता रसबदवाे बहरताे
हारय मुाछलात् ॥ ८५७१॥
ENMSS@8572@1कदपय जगयीवजयनः साायदागुः
कातामानशलाेछवृरखलवाताभचा रे कृती ।
ENMSS@8572@2देवयबकमाैलमडनसरीरथलतापसः ारावरदताे
वजयते राजा जानामयम् ॥ ८५७२॥
ENMSS@8573@1कदपादप सदराकृितरित ाैढाेसलागया वृवं
वरयाेषताेऽनयदित ासाकुलवातया ।
ENMSS@8573@2मारयाप शरैरभेदित ाभरया पायाद् वः
फुटबापकपपुलकं रया जनाे वदतः ॥ ८५७३॥
ENMSS@8574@1कदपादप सदराे रवमहाः यथसीमतनी-
वााेजसधाकराेऽितवभवाे युेषु पाथाेपमः ।
ENMSS@8574@2राकृगतः वकितवदताे रामाेऽत युाे मुदा दानीं शरसेवकाे
वरगुणाे नीयुमः सवदा ॥ ८५७४॥
ENMSS@8575@1कदपे नलकूवरे कुमुदनीकातेऽयवावतां वसाैदयकथास
तास मतां वृास काैतूहलात् ।
ENMSS@8575@2ाा तानवमुवशी रितरिताता हता राेहणी जाता कंच
खररवरभरा राप रातनुः ॥ ८५७५॥
ENMSS@8576@1कदपैककृपाणवर वने काद् अकयादयं हे कालागुबालमर
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हहा माेहादह ाहः ।
ENMSS@8576@2सतामुपजातसाैरभपरवै तदै रमाः कातैः
कातपुरंकुतलभरछायैः कुठारछदः ॥ ८५७६॥
ENMSS@8577@1कदलययानदं िनदित मदािनलेदचुदनकम् ।
ENMSS@8577@2मदयित मदभावं संधे संपदाेऽप ससः ॥ ८५७७॥
ENMSS@8577A@1कदलषु कुटजेषु मालती- जालकेषु नवकेतकषु च ।
ENMSS@8577A@2कथरास मधुना सकेकनां संवभ इव वारदाेदयः ॥
ENMSS@8578@1कदाात् ाेथतः ाणः सदा वहित देहनाम् ।
ENMSS@8578@2तं जीवमााय बहगवा िनवतते ॥ ८५७८॥
ENMSS@8579@1कदकुाे भिनः इव ितफलन् मुः ।
ENMSS@8579@2अापतयानः ायाे दाेषाेऽयय चकषतः ॥ ८५७९॥
ENMSS@8580@1कदे सदरता दले सरलता वणय संपूणता कधे बधुरता
फले
सरसता कयापरयेशी ।
ENMSS@8580@2धयवं सहकार खपथकाधार थतः सपथे दघायुभव
साधु साधु वधना मेधावना िनमतः ॥ ८५८०॥
ENMSS@8581@1कदैः कदलतं वनैः कशलतं वभृतं वृैः
पवतं जनैः मुदतं धाराधरे वषित ।
ENMSS@8581@2ातातक पातकं कमप ते सयग् न जानीमहे येनान् न
पतत
चुपुटके ाः पयाेबदवः ॥ ८५८१॥
ENMSS@8582@1कधरां समपहाय कं धरां ाय संयित जहास कयचत् ।
ENMSS@8582@2मां कलानमयतः वपूतये दभुरात् कमुदरायाेगतः ॥ ८५८२॥
ENMSS@8583@1कधरावनतयाेवी गतयाधाेमुखय ते ।
ENMSS@8583@2ला न नाम िनला गवाे न गलतः कथम् ॥ ८५८३॥
ENMSS@8584@1कयां कामयुदू वजहददुयाैवनाम एनां याशापाशकृाे
मित चरतरं हत देशातरेषु ।
ENMSS@8584@2अयाेयाेषवाछावगलतवयसाेरामालयम् अयाेर् दंपयाेयाकृतैवं
हतवधभयाेलाेकयाेः शाेकयाेगम् ॥ ८५८४॥
ENMSS@8584A@1कयां छं फलं पं दपमं महावजम् ।
ENMSS@8584A@2मं वा लभते याे ह तय चततसयः ॥
ENMSS@8585@1कयां भुे रजःकालेऽः शशी लाेमदशने ।
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ENMSS@8585@2तनाेवेषु गधवातत् ागेव दयते ॥ ८५८५॥
ENMSS@8586@1कयां पवतीं ा माेहं गछेन् महानप ।
ENMSS@8586@2चडायामयधयां वसाे माेहताेऽभवत् ॥ ८५८६॥
ENMSS@8587@1कयाकिततसूेण बापामागमूलका ।
ENMSS@8587@2एेहाहकवरं हत शखायामितवेगतः ॥ ८५८७॥
ENMSS@8588@1कया काचदहाप कमण पणः यादयसूयाचलत्-
सीतापामयूखमांसलमुखयाेावलीं दवम् ।
ENMSS@8588@2कुवाणेन रघूहेन चकृषे नारायणीयं धनुः संधायाथ शर
भागवगितछेदादमाेघीकृतः ॥ ८५८८॥
ENMSS@8589@1कया काैतकमाकेण वधवा संमदमााथनी वेया वलवेछया
वगृहणी गयतरासंभवात् ।
ENMSS@8589@2वाछतीथमनेककारणवशात् पुंभः यः संगमं
शेहिनबधना परवधूः पुयैः परैः ायते ॥ ८५८९॥
ENMSS@8590@1कयागते सवतर ितत पतराे गृहे ।
ENMSS@8590@2शूयं ेतपुरं त यावद् वृकदशनम् ॥ ८५९०॥
ENMSS@8590A@1कया-गाे-भूयलकािन यासापहरणं तथा ।
ENMSS@8590A@2कूटसायं च पेित थूलासयािन संयजेत् ॥
ENMSS@8590B@1कयागाेशभेरदधफलकुसमं पावकाे दयमानाे नागेाेऽाे
रथाे वा नृपितरभमुखः पूणकुाे वजाे वा ।
ENMSS@8590B@2उा नैव भूमखलचरयुगलं समं शतायुर् वेयाी
ममांसाे हतमप गदतं मलं थतानाम् ॥
ENMSS@8591@1कयादाे त धनं दयवे सधनं नरम् ।
ENMSS@8591@2गुं जघांसवे नैव वातमप दशयेत् ॥ ८५९१॥
ENMSS@8592@1कया िनकासता ेा वधूः ेा वेशता ।
ENMSS@8592@2अं संकलतं ें धमः ेाे दने दने ॥ ८५९२॥
ENMSS@8593@1कयासूतय धनुःसाद् अाधकासादतवमय ।
ENMSS@8593@2धनंजयाधीनपरामय हमय कणय च काे वशेषः ॥ ८५९३॥
ENMSS@8594@1कयायाः कल पूजयत पतराे जामातरां जनं सबधे वपरतमेव
तदभूदाराधनं ते मय ।
ENMSS@8594@2वं कामेन तथावधाेऽयपतः सबधबीजं च तद् घाेरेऽन्
मम जीवलाेकनरके पापय धग जीवतम् ॥ ८५९४॥
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ENMSS@8595@1कया वरयते पं माता वं पता ुतम् ।
ENMSS@8595@2बाधवाः कुलमछत मामतरे जनाः ॥ ८५९५॥
ENMSS@8595A@1कयावयणैव रसवयणतथा ।
ENMSS@8595A@2वषवयणैव नरा िनरयगामनः ॥
ENMSS@8596@1कये समालाेकय कायकुम् अकुकित नरनाथमेनम् ।
ENMSS@8596@2ककुये यय धरापरागैर् भवत वारांिनधयः थलािन ॥ ८५९६॥
ENMSS@8597@1कपटं च बतरं न जानाित ह कन ।
ENMSS@8597@2काैलकाे वणुपेण भुित राजकयकाम् ॥ ८५९७॥
ENMSS@8598@1कपटकलतिनं मदमालाेकयती यमधरमधूिन वेछया
पातमैछत् ।
ENMSS@8598@2मदनमदमनाेा लयाकृचा मुकुलतमुखपा चसंथेव
तथाै ॥ ८५९८॥
ENMSS@8599@1कपटनटनकाेटेधूजटेः सटयाेद्- भटवकटजटाभताडताः
शैलकूटात् ।
ENMSS@8599@2खरतरकरघातैथता दथताते नभस िनरवलबं दतनः
संचरत ॥ ८५९९॥
ENMSS@8600@1कपटपटता ाेहे चं सतां च वमानने मितरपनये शाठ ं मे
सतेवप वना ।
ENMSS@8600@2कृतकमधुरा वाक् यं पराेवघाितनी कलयुगमहाराजयैताः
वरायवभूतयः ॥ ८६००॥
ENMSS@8601@1कपटवचनभाजा केनचद् वारयाेषा सकलरसकगाेीवका
वतासाै ।
ENMSS@8601@2इित वहसित रद् भृवचर् वकचकुसमकातछना
केलकुः ॥ ८६०१॥
ENMSS@8602@1कपटशतनदणैवैरभवताेऽप िनकृितकरणदाेऽय
संसारभीः ।
ENMSS@8602@2तनुवचनमनाेभवतां याे न याित गतमलमृजुमानं तय
साधाेवदत ॥ ८६०२॥
ENMSS@8603@1कपटादप रपुहननं कुयादित नीितराैशनसी ।
ENMSS@8603@2हननमृते च गुमते बधाद वधीयते रपाेः कपटैः ॥ ८६०३॥
ENMSS@8604@1कपटेन पुननैव यापाराे यद या कृतः ।
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ENMSS@8604@2पुनन परपाकाहा हडका कािनमता ॥ ८६०४॥
ENMSS@8605@1कपद भूितसंपाे जगतीपितरयः ।
ENMSS@8605@2धदैवमययः साेऽप भृ शययताे भृशम् ॥ ८६०५॥
ENMSS@8606@1कपाटमुाटय चानेे कामाेऽत शुमम पृलः ।
ENMSS@8606@2अापूरतं तय शरैः शररं चानने वां शरणं पः
॥ ८६०६॥
ENMSS@8607@1कपाटमुाटय लाेललाेचने कदपशुमम पृलः ।
ENMSS@8607@2अाकृय बाणं शथलकराेित चानने वां शरणागताेऽ ॥
८६०७॥
ENMSS@8608@1कपाटवतीणमनाेरमाेरः- थलथितीललनय तय ।
ENMSS@8608@2अानदताशेषजना बभूव सवासयपरैव लीः ॥ ८६०८॥
ENMSS@8609@1कपालं वृमूलािन कुचेलससहायता ।
ENMSS@8609@2समता चैव सव् एतन् मुय लणम् ॥ ८६०९॥
ENMSS@8610@1कपाल उपहार संतानः संगततथा ।
ENMSS@8610@2उपयासः तीकारः संयाेगः पुषातरः ॥ ८६१०॥
ENMSS@8611@1अनर अाद अाामष उपहः ।
ENMSS@8611@2परयतथाेछतथा च परदषूणः ॥ ८६११॥
ENMSS@8612@1कधाेपनेयः संध षाेडशः परकिततः ।
ENMSS@8612@2इित षाेडशकं ाः संधं सधवचणाः ॥ ८६१२॥
ENMSS@8613@1कपालसंधवेपः केवलं समसंधकः ।
ENMSS@8613@2संदानाद् भवित य उपहारः स उयते ॥ ८६१३॥
ENMSS@8614@1कपाले गीरः कुहरण जटासंधषु कृशः
समुालूडाभुजगफणरयितकरे ।
ENMSS@8614@2मृदलेुखाकाेणे रयवशवलाेलय शशनः पुनीयाद् दघ वाे हरशरस
गाकलकलः ॥ ८६१४॥
ENMSS@8615@1कपाले माजारः पय इित करान् लेढ शशनः तछाेतान्
बसमित
कर संकलयित ।
ENMSS@8615@2रताते तपथान् हरित विनतायंशकमित भामाे
जगददमहाे ववयित ॥ ८६१५॥
ENMSS@8616@1कपाले यदापः युः ताै वा यथा पयः ।
ENMSS@8616@2अायथानदाेषेण वृहीने तथा ुतम् ॥ ८६१६॥
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ENMSS@8617@1कपालैयाे बः कथमखलवभुरसाव् अनायैराभः
परमयमपूवैव रचना ।
ENMSS@8617@2यददाेः पीयूषवमयमयूखाेकरकरः कलाेरं त
ितफणमनघ वषभृताम् ॥ ८६१७॥
ENMSS@8618@1कपकमूलेन च िनजचरणवलेपनाद् भवित ।
ENMSS@8618@2बीजतः पुंसाे बशाे ः याेगाेऽयम् ॥ ८६१८॥
ENMSS@8619@1कपकमूलेन च मदवलछागमूपेन ।
ENMSS@8619@2मलनं तधीकरणं मूलेन दरुालभाया ॥ ८६१९॥
ENMSS@8620@1कपकुलनखमुखखडत- ततलफलभाेजनाे वरं पुषः ।
ENMSS@8620@2न पुनधनमदगवत- मुखभकदथता वृः ॥ ८६२०॥
ENMSS@8621@1कपरप च कापशायन- मदमाे वृकेन संदः ।
ENMSS@8621@2अप च पशाचतः कं ूमाे वैकृतं तय ॥ ८६२१॥
ENMSS@8622@1कपलाीरपानेन ाणीगमनेन च ।
ENMSS@8622@2वेदारवचारेण स शूाे नरकं जेत् ॥ ८६२२॥
ENMSS@8622A@1कपलानां सहाण याे वेयः यछित ।
ENMSS@8622A@2एकय जीवतं दान् न च तयं युधर ॥
ENMSS@8623@1कपीनां वसयाानां विदाहसमुवा ।
ENMSS@8623@2यथा वनाशमयेित तमः सूयाेदये यथा ॥ ८६२३॥
ENMSS@8624@1कपेमयं शशबा यथाेतपदं जेत् ।
ENMSS@8624@2तकमाय पदमुतमायेत् ॥ ८६२४॥
ENMSS@8625@1कपाेलं पयः कलयित कपाेलात् कुचतटं कुचायं
मयावमुदतनाभीसरसजम् ।
ENMSS@8625@2न जानीमः कं नु  नु कयदनेन यवसतं यदयाः यं
नयनजलबदुवहरित ॥ ८६२५॥
ENMSS@8626@1कपाेलकडूः करभवनेतं वघतानां सरलमाणाम् ।
ENMSS@8626@2य तीरतया सूतः सानूिन गधः सरभीकराेित ॥ ८६२६॥
ENMSS@8627@1कपाेलपान् मकरात् सकेतर् ूयां जगीषुधनुषां जगत ।
ENMSS@8627@2इहावलयात रितं मनाेभू रयययाे मधुनाधरेण ॥ ८६२७॥
ENMSS@8628@1कपाेलपालं तव तव मये लावयधये दशमुरायाम् ।
ENMSS@8628@2वभाित ययां ललतालकायां मनाेहरा वै वणय लीः ॥
८६२८॥
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ENMSS@8629@1कपाेलफलकावयाः कं भूवा तथावधाै ।
ENMSS@8629@2अपयताववायाेयमीां मतां गताै ॥ ८६२९॥
ENMSS@8630@1कपाेलयाेरदुताेरमुयाः सपताेरेव मथाे जयाय ।
ENMSS@8630@2वयं वयंभूः कृतराेधमतर् यध नासामह सायदडम् ॥
८६३०॥
ENMSS@8631@1कपाेलयालाेलवणनवमाकदकलका- मरदयामातव वरतनु
वेदपृषतः ।
ENMSS@8631@2रितययासय ममपलपेयुयद भवेद् अभेदाेपातणतरशनादाम
जघनम् ॥ ८६३१॥
ENMSS@8632@1कपाेलादुनैभयवशवलाेलैमधुकरैर् मदाःसंलाेभादपुर पिततं
बपटलैः ।
ENMSS@8632@2चलहछयमव दधानाेऽितचराम् अवं हेरबाे
भवदघवघातं घटयत ॥ ८६३२॥
ENMSS@8632A@1कपाेलावुीलपुलकिनकुरबाै मय मनाङ्
मृशयतःेरतबकतमुखााेहचः ।
ENMSS@8632A@2कथंकारं शाः परगदतमदवरशाे
दलाािनयसभरसपा भणतयः ॥
ENMSS@8633@1कपाेले जानाः करकलभदतुितमुष रेरं गडाेमरपुलकं
वकमलम् ।
ENMSS@8633@2मुः पयञ् वन् रजिनचरसेनाकलकलं जटाजूटथं
ढयित रघूणां परवृढः ॥ ८६३३॥
ENMSS@8634@1कपाेले पालं पुलकिन वधातं यवसतः वयं ीराधायाः
करकलतवितमधुरपुः ।
ENMSS@8634@2अभूद् वेदाै यन् िनहतनयनः कपतभुजस् तदेतत् सामय
तदभनवपय जयित ॥ ८६३४॥
ENMSS@8635@1कपाेले पाल करतलिनराेधेन मृदता िनपीताे
िनःासैरयममृताेऽधररसः ।
ENMSS@8635@2मुः कठे लतरलयित बापः तनतटं याे मयुजाततव
िनरनुराेधे न त वयम् ॥ ८६३५॥
ENMSS@8636@1कपाेले पाडवं कमप जलधारां नयनयाेस् तनाै काय दैयं
वचस द दावानलशखाम् ।
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ENMSS@8636@2अवां ाणेषु कृितषु वपयासमधुना कमयद् वैरायं
सकलवषयेवाकलयते ॥ ८६३६॥
ENMSS@8637@1कपाेलेऽाेजायाः यदशनचं यशाेः सराेजाी
वयुतभुजगवरसलवम् ।
ENMSS@8637@2सपी ारादुतरविनासतरलाे- ताेराेजं रहस
शनकै राेदित मुः ॥ ८६३७॥
ENMSS@8638@1कपाेलाै लाेलाया मधुमुकुलललावजयना- वुराेजाै रेजाते
कनककलशाभाेगसभगाै ।
ENMSS@8638@2शाै वाताेखेलरलतरनीलाेपलचाै वचाे नाे जानीमः कममृतमयं
कं वषमयम् ॥ ८६३८॥
ENMSS@8638A@1कफमूमलायं िनजतजगतीतले ।
ENMSS@8638A@2यादुसृजेसाधुः साेसगसमितभवेत् ॥
ENMSS@8639@1कबधः परघाभासाे यते भाकरातके ।
ENMSS@8639@2जास सूय वभानुरपवण महाहः ॥ ८६३९॥
ENMSS@8640@1कमठपृकठाेरमदं धनुर् मधुरमूितरसाै रघुनदनः ।
ENMSS@8640@2कथमधयमनेन वधीयताम् अहह तात पणतव दाणः ॥
८६४०॥
ENMSS@8641@1कमडलूपमाेऽमायतनुयागी बहः ।
ENMSS@8641@2नृपते कणाे मूखाे दरः कंवराटकः ॥ ८६४१॥
ENMSS@8642@1कमनीयतािनवासः कणतया वचमणभूषः ।
ENMSS@8642@2सवधसूतरं शिनधं दरूतरमकराेत् ॥ ८६४२॥
ENMSS@8642A@1कमनीयतारहारा चदनपरहसतचानीहारा ।
ENMSS@8642A@2परचतपाडवहारा कमलमुखीयं करादपुहारा ॥
ENMSS@8643@1कमनेकतमादानं सरतनरजतछलं तदासीनम् ।
ENMSS@8643@2अयितमानं खमते साेऽगिनकानं नरं जेतम् ॥ ८६४३॥
ENMSS@8644@1कमलं कवलकृतं न वा सललं वा न सललमातम् ।
ENMSS@8644@2करणा परणामदाणाे दशे वयवने मृगाधपः ॥ ८६४४॥
ENMSS@8645@1कमलं तव पदकमले वमले मम देह चरकवम् ।
ENMSS@8645@2नायत् कमप च काे पाद् गानं कमत भायाः ॥
८६४५॥
ENMSS@8646@1कमलं भवनं रजाेऽरागाे मधु पानं मधुराः यालापाः ।
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ENMSS@8646@2शयनं मृदु केसराेपधानं मरयास का न राजलला ॥
८६४६॥
ENMSS@8646A@1कमलशाेऽधकपाेलं दशनतपराभाित ।
ENMSS@8646A@2यूनाे वशयतमछाेर् जपमालेवातनाेः वालमयी ॥
ENMSS@8647@1कमलनयन युयाेगातरा सा सरस सरसजातः ातकामा
मम ।
ENMSS@8647@2ततरमनुयायाद् यावदूव कृशा हर हर हरणाी पमा
बभूव ॥ ८६४७॥
ENMSS@8648@1कमलनयनाकणाभूषे फुरणमुले िभुवनतले ामाेदं
याित न काे युवा ।
ENMSS@8648@2शमभटशरछेुं सीकृते बत वेधसा न कमु कुमते
रूे वबाेधस चके ॥ ८६४८॥
ENMSS@8649@1कमलपववारकणाेपमं कमव पास सदा िनधनं धनम् ।
ENMSS@8649@2कलभकणचलालचलं थरतराण यशांस न जीवतम्
॥ ८६४९॥
ENMSS@8650@1कमलभूतनया वदनाबुजे वसत ते कमला करपवे ।
ENMSS@8650@2वपुष ते रमतां कमलाजः ितदनं दये कमलापितः ॥
८६५०॥
ENMSS@8651@1कमलमधुनया पानं वहाय नवाेपलं कृितसभगां
गधाेामामपाय च मालतीम् ।
ENMSS@8651@2शठमधुकराः यतीमे कटाबुषु दतनां सलभमपहायैऽवं
लाेकः कटेषु ह रयते ॥ ८६५१॥
ENMSS@8652@1कमलमनस कमले च कुवलये तािन कनकलितकायाम् ।
ENMSS@8652@2सा च सकुमारसभगेयुपातपरपरा केयम् ॥ ८६५२॥
ENMSS@8653@1कमलमव चा वदनं मृणालमव काेमलं भुजायुगलम् ।
ENMSS@8653@2अलमालेव च नीला तवैव मदरेणे कबर ॥ ८६५३॥
ENMSS@8654@1कमलमुकुलमृ फुराजीवगधः सरतपयस ययाः साैरभं
दयमे ।
ENMSS@8654@2चकतमृगशाभे ातरे च नेे तनयुगलमनय
ीफलीवडब ॥ ८६५४॥
ENMSS@8655@1ितलकुसमसमानां बती नासकां च जगुसरपूजां धाना
सदैव ।
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ENMSS@8655@2कुवलयदलकातः काप चापेयगाैर वकचकमलकाेशाकारकामातपा
॥ ८६५५॥
ENMSS@8656@1जित मृदु सललं राजहंसीव तवी िवलवलतमया हंसवाणी
सवेषा ।
ENMSS@8656@2मृदु शच लघु भुे मािननी गाढला धवलकुसमवासाेवभा
पनी यात् ॥ ८६५६॥
ENMSS@8657@1कमलमुख सवताेमुख- िनवारणं वदधदेव भूषयित ।
ENMSS@8657@2राेधाेवरसास् तरणीतरलनयना ॥ ८६५७॥
ENMSS@8658@1कमलवदना पीनाेुं घटाकृित वती तनयुगमयं तवी यामा
वशालगला ।
ENMSS@8658@2वशददशना मयामा वृथेित जनाः मं वदधित मुधा
रागादुैरनीशवणने ॥ ८६५८॥
ENMSS@8659@1कमलवनचताबुः पाटलामाेदरयः सखसललिनषेकः सेयचांशहारः
।
ENMSS@8659@2जत तव िनदाघः कामनीभः समेताे िनश सललतगीते हयपृे
सखेन ॥ ८६५९॥
ENMSS@8660@1कमलशरधरासैकतानुमाढं कनककलशभाराातसाैदामनीकम्
।
ENMSS@8660@2कसलयतमृणालं हारगभवालं कुवलयतशशां काैशलं
सा वधातः ॥ ८६६०॥
ENMSS@8661@1कमलाः पाकवना मूलतलाातसरभकाराः ।
ENMSS@8661@2पवनाकपतशरसः ायः कुवत परमलाघाम् ॥ ८६६१॥
ENMSS@8661A@1कमलाकुचकनकाचल- जलधरमाभीरसदरमदनम् ।
ENMSS@8661A@2अधततशेषफणावल- कमलवनीभृमयुतं वदे ॥
ENMSS@8662@1कमला वलयतां णं कमनीये कचभारबधने ।
ENMSS@8662@2ढलमदं शाेयुगं शनकैर समुरायहम् ॥ ८६६२॥
ENMSS@8663@1कमलाचबुकाेायी कृणय करः कराेत कयाणम् ।
ENMSS@8663@2मुकुर इव नीलवृताे भाित िनतातं तदाननं येन ॥ ८६६३॥
ENMSS@8664@1कमलािन पानमधुभाजनािन नः पदधाित यः स वधुरेष गाेचरः
।
ENMSS@8664@2इित राेषणैरव मधुतैधुतं दधती मुखं सरभचामातम्
॥ ८६६४॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 749 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8665@1कमलायां सधासधुवदनेणयाेतलाम् ।
ENMSS@8665@2कलयत परे कं त ेमे पे हे  ते ॥ ८६६५॥
ENMSS@8666@1कमलासनकमलेण- कमलारकरटकमलभृाहैः ।
ENMSS@8666@2नुतपदकमला कमला करधृतकमला कराेत मे कुशलम् ॥ ८६६६॥
ENMSS@8667@1कमलिन मलनीकराेष चेतः कमित बकैरवहेलतानभैः ।
ENMSS@8667@2परणतमकरदमामकाते जगित भवत चरायुषाे मलदाः ॥
८६६७॥
ENMSS@8668@1कमलिन वमले जले जिनते तदुचतमाचरणं न संतनाेष ।
ENMSS@8668@2मलनमलकुलं यतवमतः शशकरणान् वमलान् बहकराेष
॥ ८६६८॥
ENMSS@8669@1कमलनीमलनी दयतं वना न सहते सह तेन िनषेवताम् ।
ENMSS@8669@2तमधुना मधुना िनहतं द रित सा रितसारमहिनशम् ॥
८६६९॥
ENMSS@8670@1कमलनीवनकेलकलारसी गुणवशीकृतकैरवणीगुणः ।
ENMSS@8670@2अलरसाै तव साैरभलाेभतः पतित केतककटकसंकटे ॥ ८६७०॥
ENMSS@8671@1कमलेः समकेशं ते कमलेयाकरं मुखम् ।
ENMSS@8671@2कमलेयं कराेष वं कमलेवाेदणुषु ॥ ८६७१॥
ENMSS@8672@1कमले कमला शेते हरः शेते हमालये ।
ENMSS@8672@2ीराधाै च हरः शेते मये मकुणशया ॥ ८६७२॥
ENMSS@8673@1कमले कमले िनयं मधूिन पबततव ।
ENMSS@8673@2भवयत न सदेहः कं दाेषाकराेदये ॥ ८६७३॥
ENMSS@8674@1कमले कमलाेपः ूयते न च यते ।
ENMSS@8674@2बाले तव मुखााेजे मदवरयम् ॥ ८६७४॥
ENMSS@8675@1कमले िनधाय कमलं कलयती कमलवासनं कमले ।
ENMSS@8675@2कमलयुगादुतूं कमलं कमलेन वारयित ॥ ८६७५॥
ENMSS@8676@1कमलेव मितमितरव कमला तनुरव वभा वभेव तनुः ।
ENMSS@8676@2धरणीव धृितधूितरव धरणी सततं वभाित बत यय ॥ ८६७६॥
ENMSS@8676A@1कमलाेदरकाेमलपादतलं गणनापरवजतबाबलम् ।
ENMSS@8676A@2णमाम जगयबाेधकरं गरनारवभूषणनेमजनम् ॥
ENMSS@8677@1कमतरभसृवरणां गाैराणामहेदधुवलास ।
ENMSS@8677@2उयमानानामव रजिनषु परमीयते छाया ॥ ८६७७॥
ENMSS@8677A@1कपः वेदः माे मूछा मलािनबलयः ।
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ENMSS@8677A@2राजयादराेगा भवेयुमैथुनाेथताः ॥
ENMSS@8677B@1कपतीशमिनशं कथयत सतः सतदुधजलधेदतं
सधांशम् ।
ENMSS@8677B@2साहयमानससराेवरराजहंसं सामरनटनथितसूधारम् ॥
ENMSS@8678@1कपते गुणमुत मागणय ह पृतः ।
ENMSS@8678@2संमुखी याद् धनुमुतदा वामे गितभवेत् ॥ ८६७८॥
ENMSS@8679@1कपते कपयाे भृशं जडकृशं गाेऽजावकं लायित ा
चुकुहराेदरं णमप ाेऽप नैवाेित ।
ENMSS@8679@2शीताितयसनातरः पुनरयं दनाे जनः कूमवत् वायािन शरर
एव ह िनजे िनाेतमाकाित ॥ ८६७९॥
ENMSS@8680@1कपते गरयः पुरंदरभया मैनाकमुयाः पुनः दयबुधराः
फुरत बडवावाेता वयः ।
ENMSS@8680@2भाेः कुाेव मुयतां जलिनधः वयत ते सांतं िनाल ः
थबावकमलाेषाे हरः सीदित ॥ ८६८०॥
ENMSS@8681@1कपदाेऽसाै शशरतचाैराे मुणाित वृान् हरते कमान् ।
ENMSS@8681@2इतीव भीवा परपाडराण जातािन शकाण तृणािन भूमाै ॥
८६८१॥
ENMSS@8682@1कपतं भीतमुृम् अयमनुनासकम् ।
ENMSS@8682@2काकवरं शरःथं च तथा थानववजतम् ॥ ८६८२॥
ENMSS@8683@1कपतः पतस पादकयुमे नेकाेणिनहताेऽप भयातः ।
ENMSS@8683@2युयसे कमषुभः य भीं भाषुकामित हसंलताेऽयः ॥
८६८३॥
ENMSS@8684@1कपी काेऽभवधाै कमययमह ाते ववं पुनः याद् पं
थमातीयवचने कं वेः खमाय ।
ENMSS@8684@2काे धातगितगधयाेवणनां कं याचते भकः ानां
तमुराण वद रे भया जलेबी खवा ॥ ८६८४॥
ENMSS@8685@1कपाेपसवाै गलवेदाेदबदुभः ।
ENMSS@8685@2वदारधैमहीनाथ वैरभविनतायतम् ॥ ८६८५॥
ENMSS@8686@1कबाघातैवपुष िनहतैछलछाेणताैघैः
कारागारैिनबडिनगडैलनं चुबनं च ।
ENMSS@8686@2एवं ावा वरम समते मा कु वं िनयाेगं कणाेपाते मलनवदना
लेखनी फूकराेित ॥ ८६८६॥
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ENMSS@8687@1कबुकठ चरणः शनैराे रारेष तव केशकलापः ।
ENMSS@8687@2न युतं तदप याैवनमेतत् सा पयाेधरगुराेरनुकपा ॥ ८६८७॥
ENMSS@8688@1कयाप डत ा दयाः ीदयत वयम् ।
ENMSS@8688@2कलत चरत  ैत वाितयाय वः ॥ ८६८८॥
ENMSS@8689@1कयास कामन् सरतापराधात् पादानतः काेपनयावधूतः ।
ENMSS@8689@2तयाः करयाम ढानुतापं वालशयाशरणं शररम् ॥ ८६८९॥
ENMSS@8690@1करं गृहीवा परमृ मदं कटं िनपीडानुवमृय चाेम् ।
ENMSS@8690@2नीवीमपाकृय वलणायाः शठाे मनाेजाेपिनषत् पपाठ ॥ ८६९०॥
ENMSS@8691@1करं साय सूयेण दणाशावलबना ।
ENMSS@8691@2न केवलमनेनाा दवसाेऽप लघूकृतः ॥ ८६९१॥
ENMSS@8692@1करकटकुटखसंघटाृ तैः ।
ENMSS@8692@2कालराया नृयया रणवीणेव वाते ॥ ८६९२॥
ENMSS@8693@1करकजलपूतभूतल- िनहतपदाे वहतवकृतंकारः ।
ENMSS@8693@2अप वतथमगणना- यसमाुलपवा ॥ ८६९३॥
ENMSS@8694@1करकपतखयभीमे रणसंनाहतरामनाथवीरे ।
ENMSS@8694@2अरभूभृदमयसदरणाम् अचलन् दणवामलाेचनािन ॥ ८६९४॥
ENMSS@8695@1करकलतदारनरके शेरत इह ये सजत भवसधाै ।
ENMSS@8695@2रसकात एव माया मयतां धयमाानम् ॥ ८६९५॥
ENMSS@8696@1करकलतपनाक नाकनाथ षदुमानसशूल शूलपाणे ।
ENMSS@8696@2भव वृषभवमान मानशाैड िजगदकारणतारक सीद ॥ ८६९६॥
ENMSS@8697@1करकाकृतभीकभेकलाेक- ितपायाः कमु सागरेण कुयाः ।
ENMSS@8697@2वलभकुलशहारभी- ितभृणदणेन तयाः ॥ ८६९७॥
ENMSS@8697A@1करकशलयचायमानसूप- मनमदुमदपपाल ।
ENMSS@8697A@2करिनहतकनीिनकं तायाः णमप नाेपवनं जहाित चेतः
॥
ENMSS@8698@1करकसलयं धूवा धूवा वलबतमेखला पित समनाेमालाशेषं
दपशखां ित ।
ENMSS@8698@2थगयित मुः पयुनेे वहय समाकुला सरतवरताै रयं तवी
पुनः पुनरयते ॥ ८६९८॥
ENMSS@8698A@1करकसलयमूलं धुवतीनां स धयः वणपथमनपं यय
पुंसः वाः ।
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ENMSS@8698A@2नवरतपररे बालसीमतनीनां अहह न न न मा मा मु
मुेित
वाचः ॥
ENMSS@8699@1करचरणकाहार- हारमवचय बलगृहीतकचः ।
ENMSS@8699@2णयी चुबित दयता- वदनं फुरदधरमणाम् ॥ ८६९९॥
ENMSS@8700@1करचरणकृतं वा कायजं कमजं वा वणनयनजं वा मानसं
वापराधम् ।
ENMSS@8700@2वहतमवहतं वा सवमेतत् मव जय जय कणाधे ीमहादेव
शंभाे ॥ ८७००॥
ENMSS@8701@1करचरणनासमादाै कणाै गृाित रतां गमयन् ।
ENMSS@8701@2शीतं गुकृतपीडं पादािन कूम इव ॥ ८७०१॥
ENMSS@8702@1करचरणेन हरित यथा यथाे षु काेपतरलाी ।
ENMSS@8702@2राेषयित पषवचनैस् तथा तथा ेयसीं रसकः ॥ ८७०२॥
ENMSS@8703@1करचुलकजलाे महाेदधश् चरणिनबमहाे िनजाणम् ।
ENMSS@8703@2िनजसदनसमं रसातलं भवित नृणां यवसायशालनाम् ॥ ८७०३॥
ENMSS@8704@1करजदशनचं नैशमे ऽयनार- जिनतमित सराेषामीयया
शमानाम् ।
ENMSS@8704@2रस न खल दं मयैतवयैव यमनुनयतीथं ीडमानां
वलासी ॥ ८७०४॥
ENMSS@8705@1करजपदवभूषता यथा वं सदित दशनवताधरा च ।
ENMSS@8705@2गितरप चरणावलमदा वमस मृगसमा कामदा ॥ ८७०५॥
ENMSS@8706@1करजालमपूवचेतं वस् तदभीदमत ितमभासः ।
ENMSS@8706@2यते भवबधनाद् वमुः णतानामुपसेवतेन येन ॥ ८७०६॥
ENMSS@8707@1करारवधारसपणवचाकृतः ।
ENMSS@8707@2उपचारः महराे मूमुतवडवान् ॥ ८७०७॥
ENMSS@8708@1करटकरटे यानवाहपपासया परसरसरृेणी कराेित
यदा रवम् ।
ENMSS@8708@2वदित शरसः कपैनाावारय वारण वतर वतरामानं दानं
चलाः कल संपदः ॥ ८७०८॥
ENMSS@8709@1करणभगणदाेषं वारसंातदाेषं कुितथकुलकदाेषं
यामयामाधदाेषम् ।
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ENMSS@8709@2कुजशिनरवदाेषं राकेवाददाेषं हरित सकलदाेषं चमाः
संमुखथः ॥ ८७०९॥
ENMSS@8710@1करतरलतबधं कुकं कुवतीनां ितफलतमदानीं
दैपमातामचः ।
ENMSS@8710@2तनतटपरणाहे भामनीनां भवयन् नखपदलपललासूपातं
कराेित
॥ ८७१०॥
ENMSS@8711@1करतलयुगपरणे कुचकलशे कुु माणे तयाः ।
ENMSS@8711@2सदूरते करपतेः कुे नमालेव ॥ ८७११॥
ENMSS@8712@1करदकरणं राां रपूणां परमदनम् ।
ENMSS@8712@2भूमेपाजनं भूयाे राजवृं त चाधा ॥ ८७१२॥
ENMSS@8713@1करनखरवदणवातकुीकुात् तहनकणमषेण
मुाराेहः ।
ENMSS@8713@2अयमुदयधरीधारमूधावढाे नयनपथमुपेताे भानुमकेसरः
॥ ८७१३॥
ENMSS@8714@1करपदाननलाेचननामभः शतदलैः सतनाेवरहवरे ।
ENMSS@8714@2रवमहाे बपीतचरं चराद् अिनशतापमषाददुसृयत ॥ ८७१४॥
ENMSS@8715@1करपातैदुरालाेकैतीणः संतापयन् जाः ।
ENMSS@8715@2भानुन भवता तयः णसंरमडलः ॥ ८७१५॥
ENMSS@8716@1करचेयामुुभुशं थीयसीम् ।
ENMSS@8716@2ाबलबृहूलः फलयुसाहपादपः ॥ ८७१६॥
ENMSS@8717@1करबदरसशमखलं भुवनतलं यसादतः कवयः ।
ENMSS@8717@2पयत सूमतयः सा जयित सरवती देवी ॥ ८७१७॥
ENMSS@8718@1करभ कमदं दघाेासैः णाेष शररकं वरम शठ हे
कयायतं सखे सखमागतम् ।
ENMSS@8718@2चर कसलयं वथः पीलाेवमु मधुपृहां पुनरप भवान्
कयाणानां भवयित भाजनम् ॥ ८७१८॥
ENMSS@8719@1करभदयते यत् पीतं सदलुभमेकदा मधु वनगतं तयालाभे
वराैष कमुसका ।
ENMSS@8719@2कु परचतैः पीलाेः पैधूितं मगाेचरैर् जगित सकले कयावािः
सखय िनरतरा ॥ ८७१९॥
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ENMSS@8720@1करभदयते याेऽसाै पीलवया मधुल धया यपगतघनछाययाे
न सादरमीतः ।
ENMSS@8720@2चलकसलयः साेऽपीदानीं ढनवाु रः करभदयतावृदैरयैः
सखं परभुयते ॥ ८७२०॥
ENMSS@8721@1करभ यद कदाचत् मन् दैवयाेगान् मधुकरकुलतवं ापयेथा
मधूिन ।
ENMSS@8721@2वरम वरम तेयः सत शपायरये थममुखरसाते शाेषययेव
पात् ॥ ८७२१॥
ENMSS@8722@1करभ रभसात् ाेुं वाछयहाे वणवरं शरणमथवानृवी
दघा तवैव शराेधरा ।
ENMSS@8722@2बगलबलावृाताेलयित वाङ् मुखात् कयित समये काे
जानीते
भवयित कय कम् ॥ ८७२२॥
ENMSS@8723@1करमुदयमहीधरतनाे गलततमःपटलांशके िनवेय ।
ENMSS@8723@2वकसतकुमुदेणं वचुब- ययममरेशदशाे मुखं सधांशः
॥ ८७२३॥
ENMSS@8724@1करयुमपमुकुलापवजतैः ितवेम लाजकुसमैरवाकरन् ।
ENMSS@8724@2अवदणशपुटमुमाैक- करैरव यरथामनाः
॥ ८७२४॥
ENMSS@8725@1करयाेः कलहायमानयाेर् उभयाेरेव पयाेधराेपर ।
ENMSS@8725@2वलयावलयाे बलाबलं बवेलं पतयालवाे जगुः ॥ ८७२५॥
ENMSS@8726@1करनीव दयताेपगताै गलतं वरावरहतासनया ।
ENMSS@8726@2णहाटकशलासश- फुरदूभ वसनं ववसे ॥ ८७२६॥
ENMSS@8727@1करहशखािनखात ावा वात रजिनदरुवाप ।
ENMSS@8727@2रवरव याेखतः कृशाेऽप लाेकय हरस शम् ॥ ८७२७॥
ENMSS@8728@1करलालताेऽप दहित वलित यजनेन वीयमानाेऽप ।
ENMSS@8728@2दहन इवािनवाणं न वमुयुणतां पशनः ॥ ८७२८॥
ENMSS@8729@1करवारहेण संधुनाने तरवार नृपताै मुकुददेवे ।
ENMSS@8729@2रचययमरावतीतयः थमं कानपारजातमालाः ॥ ८७२९॥
ENMSS@8730@1करवालकरालवारधारा यमुना दयतरणी च कितः ।
ENMSS@8730@2तव कामद तीथराज दरूाद् अनुबाित सरवती कवीनाम् ॥
८७३०॥
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ENMSS@8731@1करशीकरशीतलं वतवन् वनभूभागमुददावदधम् ।
ENMSS@8731@2पुरताेऽित चेन् न यूथनाथः कलभानां सलभतदा न पथाः
॥ ८७३१॥
ENMSS@8732@1करसादाेऽबरयागतेजाेहािनः सरागता ।
ENMSS@8732@2वाणीसजावथा भानुनायनुभूयते ॥ ८७३२॥
ENMSS@8732A@1करथमयेवममी कृषीवलाः पत बाैजं पृथुपसटे ।
ENMSS@8732A@2वयय केनाप कथं वलाेकतः समत नातीयथवा फलाेदयः
॥
ENMSS@8733@1करथमुदकं या घनथमभवाछित ।
ENMSS@8733@2समं परयय भामटित दमुितः ॥ ८७३३॥
ENMSS@8734@1करपशारात् पुलकतपृथूराेजकलशाे मााे वामाधे वमित
मदनाकूितसलभम् ।
ENMSS@8734@2वभाेवारं वारं कृतसमधकाेलूनवधेस् तनाै भानं
कथमप समां वजयते ॥ ८७३४॥
ENMSS@8735@1कराजाछतकाेटरथी ययाेरमाै ताै तलयेत् कुचाै चेत् ।
ENMSS@8735@2सव तदा ीफलमुदणु जातं वटमयधुना न लधुम् ॥
८७३५॥
ENMSS@8736@1करालतखाय का हािनः करणाे भवेत् ।
ENMSS@8736@2पपीलका त तेनैव बभित वकुटबकम् ॥ ८७३६॥
ENMSS@8737@1करानीतं पटानीतं यानीतं तथैव च ।
ENMSS@8737@2एरडपैरानीतं देवतानां च नाहित ॥ ८७३७॥
ENMSS@8737A@1करान् ितराेधाय तपीड शला अवक महीयसाेऽप ।
ENMSS@8737A@2उृतः कालवशात् तदयस् तेषामधतापुनरेव जातः ॥
ENMSS@8738@1कराबुजसजसमावलया तनुतव शभे जतेदसुषमा ।
ENMSS@8738@2छनु दुरतछटां मम नद तटमव चललाेतगितः ॥
८७३८॥
ENMSS@8739@1करााेजे की मदनमदभी पदजुषां मनःपुारी
मधुरमणमीरचरणः ।
ENMSS@8739@2कलाकूतयी जयुवितसी जलमुचां गभीराभागी मम स
परमीवनधनम् ॥ ८७३९॥
ENMSS@8740@1करारवदेन पदारवदं मुखारवदे विनवेशयतम् ।
ENMSS@8740@2वटय पय पुटे शयानं बालं मुकुदं सततं राम ॥ ८७४०॥
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ENMSS@8741@1करालकालपेण जनतादुरतापहा ।
ENMSS@8741@2तारणी तरणी भूयाद् अमुना यमुनाबुना ॥ ८७४१॥
ENMSS@8742@1करालवाचालमुखामूखनैर् वताबरा वीय दशाे रजवलाः ।
ENMSS@8742@2ितराेबभूवे गहनैदनेराे रजाेधकारैः वरतः कुताेऽयसाै ॥
८७४२॥
ENMSS@8743@1करालैवकटैः कृणैः पुषैतायुधैः ।
ENMSS@8743@2पाषाणैताडतः वे साे मृयुं लभेन् नरः ॥ ८७४३॥
ENMSS@8744@1करावव शररय नेयाेरव पणी ।
ENMSS@8744@2अवचाय यं कुयात् तन् मं ममुयते ॥ ८७४४॥
ENMSS@8745@1करा हमांशाेरप तापयतीयेतत् ये चेतस नैव शम् ।
ENMSS@8745@2वयाेगतं दयं मदयं त थतां वां समुपैित तापः ॥ ८७४५॥
ENMSS@8746@1करकपाेलमदाेतबुताे मलनपजवृदमहायन् ।
ENMSS@8746@2कनकगाैरममं नवचपकं मधुप चल मुस कं मुधा
॥ ८७४६॥
ENMSS@8747@1करकलभ वमु लाेलतां चर वनयतमानताननः ।
ENMSS@8747@2मृगपितनखकाेटभु राे गुपर मते न तेऽु शः ॥ ८७४७॥
ENMSS@8748@1करकवलतमृैः शाखशाखापैर् अणसरणयाेऽमी सवताे
भीषयते ।
ENMSS@8748@2चलतशबरसेनादगाेचड- विनचकतवराहयाकुला
वयपादाः ॥ ८७४८॥
ENMSS@8748A@1करकुतलामुराेजयाेः यमाणां कवभवलैः ।
ENMSS@8748A@2कथमाल णाेष सादरं वपरताथवदाे ह याेषतः ॥
ENMSS@8749@1करकृणागधा च नवनीतं च माहषम् ।
ENMSS@8749@2एतेषां मदनावृः संजायते परा ॥ ८७४९॥
ENMSS@8750@1करण हतकणैर् िनदेया वाजनाेऽकणेन ।
ENMSS@8750@2गाव पाटलाभः कदलभरजावकं भवित ॥ ८७५०॥
ENMSS@8751@1करन् मा गजाेैमूगपितरहातेऽितिनकटे न वं दैवादपसर
सदरंू तमतः ।
ENMSS@8751@2न कं पयये खरनखरिनदारतकर-
कणाथेणीधवलतममं शैलकटकम् ॥ ८७५१॥
ENMSS@8752@1करमदपरमलवाही वहित बहगरसरसमीर इित ।
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ENMSS@8752@2मृदगुभातमावं न जहाित गुहागृहय हरगृहणी ॥ ८७५२॥
ENMSS@8753@1करवरमृदतवलमुख- नलकैमूलेषु कलतय तराेः ।
ENMSS@8753@2संवसरं च यावत् फलनय फलािन जायते ॥ ८७५३॥
ENMSS@8754@1करयित कलानाथः कुतक करमबरे ।
ENMSS@8754@2इित िनवापयामास रवदपं िनशाना ॥ ८७५४॥
ENMSS@8755@1करयन् न भाषेत कृतायेव च दशैयेत् ।
ENMSS@8755@2धमकामाथकायाण तथा माे न भते ॥ ८७५५॥
ENMSS@8756@1करयते य सदुराण सये गाेभदतपांस ।
ENMSS@8756@2शलाेयं चाशलाेयं तम् एष णाेयित गुकवाम्
॥ ८७५६॥
ENMSS@8757@1करयाम करयाम करयामीित चतया ।
ENMSS@8757@2मरयाम मरयाम मरयामीित वृतम् ॥ ८७५७॥
ENMSS@8758@1करयेऽवयमयुः करयप दुयस ।
ENMSS@8758@2ाा ह नायाः कायीया हेतवतव ॥ ८७५८॥
ENMSS@8758@1कर बरभरित चेद् दशं सरसरित कां थरचरकरित चेत्
न
चरकरितकाम् ।
ENMSS@8758@2दरधरित केतकं वरवरित सारसं जरजरित मर
िनरितरितरशी ॥ ८७५८॥
ENMSS@8759@1करषमये िनहतं तत् सव पमासकम् ।
ENMSS@8759@2वीभूतं ततः सवम् उरेत् तेन लेपयेत् ॥ ८७५९॥
ENMSS@8760@1कणमभहतं पा िनरता तदभमुखं च वमुमु ताभः ।
ENMSS@8760@2कुपतमभसारणेऽनुनेतं यमयती बलाजनय भूमः ।
ENMSS@8761@1कणावमेव दजुनः सतरां सपुषं बाधते ।
ENMSS@8761@2मृदकंु ह भन कटकः कठने कुठक एव जायते ॥ ८७६१॥
ENMSS@8761A@1करे कृवा तूलं कुचकलशमूलं वदधती फुटं वारं वारं
तरलयित हारं सवदना ।
ENMSS@8761A@2समीचीना मीनायतनयननीलाेपलदला वतवाना ततून् वकलयित
जतूनवकलम् ॥
ENMSS@8762@1करे च दणे याधं द रायादलाभदा ।
ENMSS@8762@2पृे चाेपवं हयुदरे माभाेजनम् ॥ ८७६२॥
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ENMSS@8763@1करेण कडूयित दणेन याे यदा वामकरं तदानीम् ।
ENMSS@8763@2भूतमातघटासमृं ूते समतात् पृथवीपितवम् ॥ ८७६३॥
ENMSS@8764@1करेण करणा वीरः सगृहीताेऽप काेपना ।
ENMSS@8764@2असनासून् जहाराश तयैव वतः ॥ ८७६४॥
ENMSS@8765@1करेण ते रणेवतकरेण षतां हताः ।
ENMSS@8765@2करेणवः रा भात संयाघना इव ॥ ८७६५॥
ENMSS@8766@1करेण दानं मुिनराददानाे भय संकेतमित वीित ।
ENMSS@8766@2लाेकयेछाफलसंदाने दाे मया दणहत एषः ॥ ८७६६॥
ENMSS@8767@1करेण वाछेव वधुं वधत यमथमाथादरणी तमथम् ।
ENMSS@8767@2पातं ुितयामप नाधकुवे वण ुतेवण इवातमः कम् ॥
८७६७॥
ENMSS@8768@1करेण वातायनलबतेन पृवया चड कुतूहलया ।
ENMSS@8768@2अामुतीवाभरणं तीयम् उवुलयाे घनते ॥ ८७६८॥
ENMSS@8768A@1करेण सललाेण न गडाै नापरं करम् ।
ENMSS@8768A@2नेणे च पृशेत् कं त ये जानुनी ये ॥
ENMSS@8769@1करेणुनाता िनजकवलभागणयनी न चामृः ेहात् करकसलयेनाप
कलभः ।
ENMSS@8769@2स येनासाै दपात् ितगजजगीषारभसतः ुधा धावन् माे
दपयस
कं करपितः ॥ ८७६९॥
ENMSS@8769A@1करे दानं द यानं मुखे माैनं गृहे धनम् ।
ENMSS@8769A@2तीथे यानं गर ानं मडनं महतामदम् ॥
ENMSS@8769B@1करे वामे वासतदपरकरे हारलितकां वहया बबाेे
पितदशनदणपदम् ।
ENMSS@8769B@2परानां मालां शरस शशखडं तनतटे रताताेया
जगदप न मूयं मृगदशः ॥
ENMSS@8770@1करे वधृयेरया गरां सा पाथा पथीय कृता वहय ।
ENMSS@8770@2वामेित नामैव बभाज साध पुरसाधारणसंवभागम् ॥ ८७७०॥
ENMSS@8771@1करे वभाित तवा रणलयसंहितः ।
ENMSS@8771@2मनःकुरबधाय पाशालव मनाेभुवः ॥ ८७७१॥
ENMSS@8772@1करे वेणीमेणीसशनयना ानवरताै दधाना हयाे
हरनयनतेजाेतमप ।
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ENMSS@8772@2इयं मुधा दुधाबुधबहलकाेलसशा शा वारं वारं
मनसजतं पवयित ॥ ८७७२॥
ENMSS@8773@1करे ाययागः शरस गुपादणमता मुखे सया वाणी
वजय
भुजयाेवीयमतलम् ।
ENMSS@8773@2द वछा वृः ुतमधगतं च वणयाेर् वनायैयेण
कृितमहतां मडनमदम् ॥ ८७७३॥
ENMSS@8773A@1करैपाान् कमलाेकरेयाे िनजैवववान् वकचाेदरेयः ।
ENMSS@8773A@2तया िनचेप मुखारवदे वेदापदेशाकरदबदनू् ॥
ENMSS@8774@1करैवा मतैामैवसरे बलं रपुम् ।
ENMSS@8774@2ताेषयेत् त दानं याद् यथायाेगेषु शुषु ॥ ८७७४॥
ENMSS@8775@1कराेित कालः सकलं संहरेत् काल एव ह ।
ENMSS@8775@2कालः थापयते वं कालाधीनमदं जगत् ॥ ८७७५॥
ENMSS@8776@1कराेऽिततााे रामाणां तीताडनवमम् ।
ENMSS@8776@2कराेित सेय काते च वणाेपलताडनम् ॥ ८७७६॥
ENMSS@8777@1कराेित दाेषं न तम केसर न ददशूकाे न कर न भूमपः ।
ENMSS@8777@2अतीव ाे न च शुताे यमुमयावरपुः शररणाम् ॥
८७७७॥
ENMSS@8778@1कराेित िनमलाधारतछयाप महाघताम् ।
ENMSS@8778@2अबुनाे बदरुपाेऽप शाै मुाफलं भवेत् ॥ ८७७८॥
ENMSS@8779@1कराेित नीडं भुव चेद् वराही समायपयािन वजायते वा ।
ENMSS@8779@2समुवानुमयूखवाै जावयते तगती समता ॥ ८७७९॥
ENMSS@8780@1कराेित पापं याेऽानान् नानाे वे च मम् ।
ENMSS@8780@2े साधुवृां स लाेकयैित वायताम् ॥ ८७८०॥
ENMSS@8780A@1कराेित पुपैजननायकय पूजं िकालं तनुमान् सदा यः ।
ENMSS@8780A@2तयामरेशाविननाथच- वयादलीवशगा भवेद् ाक् ॥
ENMSS@8781@1कराेित पूयमानाेऽप लाेकयसनदतः ।
ENMSS@8781@2दशने दशने ासं गृहाहरव दजुनः ॥ ८७८१॥
ENMSS@8782@1कराेित मांसं बलमयाणां तताेऽभवृं मदनय तात् ।
ENMSS@8782@2कराेययुं वचय बुा यजत मांसं िवधेन सतः
॥ ८७८२॥
ENMSS@8783@1कराेित यः पराेहं जनयानपराधनः ।
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ENMSS@8783@2तय राः थराप ीः समूलं नाशमृछित ॥ ८७८३॥
ENMSS@8784@1कराेित याेऽशेषजनाितरां संभावनामथवतीं याभः ।
ENMSS@8784@2संसस जाते पुषाधकारे न पूरणी तं समुपैित संया ॥ ८७८४॥
ENMSS@8785@1कराेित लाभहीनेन गाैरवेण कमातः ।
ENMSS@8785@2ामयेदाेगुणं धे कमीरशराेधृितः ॥ ८७८५॥
ENMSS@8785A@1कराेित वरितं धयाे यः सदा िनशभाेजनात् ।
ENMSS@8785A@2साेऽध पुषायुषय यादवयमुपाेषतः ॥
ENMSS@8786@1कराेित वैरं फुटमुयमानः तयित ाेसखैरपयैः ।
ENMSS@8786@2ववेकशूयः भुरामानी महाननथः सदां बतायम् ॥ ८७८६॥
ENMSS@8787@1कराेित शाेभामलके याः काे या न काता वधना च काेा
।
ENMSS@8787@2अे त कन् दहनः पुरारेः सदरूबदुवधवाललाटे ॥ ८७८७॥
ENMSS@8788@1कराेित संसारशररभाेग- वरागभावं वदधाित रागम् ।
ENMSS@8788@2शीलतयानतपःकृपास ानी वमाेाय कृतयासः ॥ ८७८८॥
ENMSS@8789@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@8789@2कराेित सफलं जताेः कम य कराेित सः ॥ ८७८९॥
ENMSS@8790@1कराेित सहकारय कलकाेकलकाेरम् ।
ENMSS@8790@2मनाे मनाेऽयेष मकाेकलिनवनः ॥ ८७९०॥
ENMSS@8791@1कराेित सदां दैयम् अहतानां तथा मुदम् ।
ENMSS@8791@2अकाले च जरां पाेः कुसतः कुते वम् ॥ ८७९१॥
ENMSS@8792@1कराेित वमुखेनैव बधायय खडनम् ।
ENMSS@8792@2नमः पतनशीलाय मुसलाय खलाय च ॥ ८७९२॥
ENMSS@8793@1कराेित ंं गित विनं याे नेाे न दुः स यताे रताथी ।
ENMSS@8793@2चललः यात् कलहाय शदः ककित दाे गुलशातः ॥
८७९३॥
ENMSS@8793A@1कराेित हे दैयसत यावां परहम् ।
ENMSS@8793A@2तावां स एवाय दःुखं चेतस यछित ॥
ENMSS@8793B@1कराेत करटः शदं सवदा ाणे वसन् ।
ENMSS@8793B@2न णाेित बुधः ीया णाेित पकभाषतम् ॥
ENMSS@8794@1कराेत ताशीं ीितं याशी नीरपयाेः ।
ENMSS@8794@2रवणा शाेषते नीरे पदेहाे वशीयते ॥ ८७९४॥
ENMSS@8795@1कराेत नाम नीिताे यवसायमतततः ।

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 761 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@8795@2फलं पुनतदेव याद् यद् वधेमनस थतम् ॥ ८७९५॥
ENMSS@8796@1कराेमीशाेऽप नाातं परतापेन खेदवान् ।
ENMSS@8796@2दराेऽप न वाछाम तेन जीवायनामयः ॥ ८७९६॥
ENMSS@8797@1कराेयहमदं तदा कृतमदं करयायदः पुमािनित सदा
याकरणकारणयापृतः ।
ENMSS@8797@2ववेकरहताशयाे वगतसवधममाे न वे गतमयहाे जगित
कालमयाकुलः ॥ ८७९७॥
ENMSS@8798@1कराेष तावमुखातमाेहथाने थरा मतीः ।
ENMSS@8798@2पदं यितः सतपसा लभतेऽतः सशम ॥ ८७९८॥
ENMSS@8798A@1कराेष यत् ेयहताय कंचत् कदाचदपं सकृतं कथंचत् ।
ENMSS@8798A@2मा जीहरतदमसराैर् वना च ता नरकाितथभूः ॥
ENMSS@8799@1कराै धुनाना नवपवाकृती पययगाधे कल जातसंमा ।
ENMSS@8799@2सखीषु िनवायमधादूषतं यासंेषमवाप मािननी
॥ ८७९९॥
ENMSS@8800@1कराै धुनाना नवपवाकृती वृथा कृथा मािनिन मा परमम् ।
ENMSS@8800@2उपेयुषी कपलताभशया कथं वतयित षदावलः ॥
८८००॥
ENMSS@8801@1कराै शरदजाबुजमवलासशागु पदाै
वबुधपादपथमपवाेनाै ।
ENMSS@8801@2शाै दलतदमुदिभुवनाेपमानयाै वलाेकय वलाेचनामृतमहाे
महः शैशवम् ॥ ८८०१॥
ENMSS@8802@1कक धूफलमुनाेित शबर मुाफलाकाया गृाेलूककदबकय
पुरतः काकाेऽप हंसायते ।
ENMSS@8802@2कया ते धवलऋे िभुवने ापाल लीः पुनः कृणं
वीय बलाेऽयमयुपहतीडं शनैजपित ॥ ८८०२॥
ENMSS@8803@1कक शं दःुसहवां जपत वताः परैः ।
ENMSS@8803@2कुवत ूतकारय कणनासादछेदनम् ॥ ८८०३॥
ENMSS@8804@1कक शतक वचार- यः कं वे कायदयािन ।
ENMSS@8804@2ाय इव कृषवलश् चलनयनावचाेरहयािन ॥ ८८०४॥
ENMSS@8805@1कक शेन त चापेन यः कृाै हीनमुना ।
ENMSS@8805@2मयपुछा गिततय सायकय कितता ॥ ८८०५॥
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ENMSS@8806@1ककाेटकाक याेमूलं चूणयवा च सषपान् ।
ENMSS@8806@2सपषा पाययेन् मी थावरवेडशातये ॥ ८८०६॥
ENMSS@8807@1कण चरजीगणव पततातः पता ते पुनः
शाधारकुमारमयजगणं कातरवेन सः ।
ENMSS@8807@2देवाेगाहषीित पयित जगवेवं ववेंु पुनः ागयं थयत
वतदप च ाधनाः साधवः ॥ ८८०७॥
ENMSS@8808@1कणः सवशराेगतभुवने कणेन कं न ूतं वायत
मृगीशामप शः कणे न चं चत् ।
ENMSS@8808@2अाय पुनरेतदेव यदयं िनछसडलः सााेिनधमेखलां
वसमतीं धे जगडलः ॥ ८८०८॥
ENMSS@8809@1कणकपतरसालमर- परकृतकपाेलमडलः ।
ENMSS@8809@2िनपतयनवारधारया राधया मधुरपुिनरयते ॥ ८८०९॥
ENMSS@8810@1कणगतेयममाेघा तव शरदा च ।
ENMSS@8810@2सा नासादतवजया चदप नापाथपिततेयम् ॥ ८८१०॥
ENMSS@8810A@1कणयावनतकानतालपा वेयतलबमणमाैकहेमगुछा
।
ENMSS@8810A@2कूपासकाेकवचततनबामूला लाट िनतबपरवृदशातनीवी
॥
ENMSS@8811@1कणलगुणाेकषा वदाया धवनाे यथा ।
ENMSS@8811@2िनफलान् न वमुत मागणान् समताै थता ॥ ८८११॥
ENMSS@8812@1कणवषेण च भः कं कं न कराेित बालशाे लाेकः ।
ENMSS@8812@2पणकतामप धे पबित सरां नरकपालेन ॥ ८८१२॥
ENMSS@8813@1कणवचं शबमासं जीवं जीमूतवाहनः ।
ENMSS@8813@2ददाै दधीचरथीिन नायदेयं महानाम् ॥ ८८१३॥
ENMSS@8813A@1कणफुरकनककुडलकातरयम् अागाेचरकुचयलाेभनीयम्
।
ENMSS@8813A@2कालेयबदकुलकायतकुु मां कणाटयाैवतमदं कमनीयपम्
॥
ENMSS@8814@1कणय भूषणमदं ममायितवराेधनः ।
ENMSS@8814@2इित कणाेपलं ायतव ा वलते ॥ ८८१४॥
ENMSS@8815@1कणादतछदबापाण- पादादनः वाखलतयजेतः ।
ENMSS@8815@2उेगभागयताभमानाद् इहैव वेधा यधत तीयम् ॥ ८८१५॥
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ENMSS@8816@1कणाथतकंतनुनतशरा बराजजर-
फसंधववेशतवचलाूलनालः णम् ।
ENMSS@8816@2अाराद् वीय वपमामकृताेधफुरकधरं ा
मकलकावकाशदशनः कंचत् णन् गछित ॥ ८८१६॥
ENMSS@8817@1कणाे पीडते येषां सदरूाभय दशनम् ।
ENMSS@8817@2शाेणतय भवेत् ं ते वाारजीवनः ॥ ८८१७॥
ENMSS@8818@1कणाटं देह कणाधकवधवहतयाग लाटं ललाट- ाेु
ावडं वा चलभुजबलाैढमागाढराढम् ।
ENMSS@8818@2फूजजुरं वा दलतरपुवधूगभ वैदभकं वा गाजी
राजीवे कुशशतमथवा शाहजालदन ॥ ८८१८॥
ENMSS@8819@1कणाटदशनातः शतमहारा ीकटााहततः ाैढाीतनपीडतः
णयनीूभवासतः ।
ENMSS@8819@2लाटबाववेत मलयीतजनीतजतः साेऽयं संित
राजशेखरकववाराणसीं वाछित ॥ ८८१९॥
ENMSS@8820@1कणायणवदणसृवकटयादानदाभर्
दं ाकाेटवशटैरत इताे धावराकयते ।
ENMSS@8820@2वुपुिनकाशकेशनयनूमुजालैन भाे
लयालयवशकदघवपुषामुकामु खानां मुखैः ॥ ८८२०॥
ENMSS@8821@1कणायणारितधररसावादनाबगध-
वाछायाभीितितहतधवलवगसं वधनेछः ।
ENMSS@8821@2शीलयाुगाेपीलगुडहितनमपृवंशः कथंचत् ातः
केदारनीरं कलमदलभया कूणतााे महाेः ॥ ८८२१॥
ENMSS@8822@1कणामृतं सूसं वमुय दाेषे यः समहान् खलानाम् ।
ENMSS@8822@2िनरते केलवनं वय मेलकः कटकजालमेव ॥ ८८२२॥
ENMSS@8823@1कणातदमतरेण रणतं गाहव काक वयम् माकदं
मकरदसदरमदं वां काेकलं महे ।
ENMSS@8823@2भयािन थलसाैवेन कितचद् वतूिन कतूरकां
नेपालितपालभालितलके पं न शे त कः ॥ ८८२३॥
ENMSS@8824@1कणातदमेव काेकलतं तयाः ुते भाषते चे
लाेकचतदाननचेः ागेव संदशनात् ।
ENMSS@8824@2चमीलनमेव तयनयाेरे मृगीणां वरं हैमाे वप तावदेव
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ललता याव सा लयते ॥ ८८२४॥
ENMSS@8825@1कणापताे लाेकषाये गाेराेचनाेपिनतातगाैरे ।
ENMSS@8825@2तयाः कपाेले परभागलाभाद् बबध चूंष यवराेहः ॥ ८८२५॥
ENMSS@8825A@1कणालरणं कदा कृतमित पशः कपाेले कृतः कक् कातमहाे
नु कुकमित यतः कराे वस ।
ENMSS@8825A@2रागः साहजकः कमेष वदनेऽयपश बबाधराे माेयेनैव
मृगीश यवसतं िनवमासीम ॥
ENMSS@8826@1कणाहितयितकरं करणामुपेय दानं यवयित मत एष
ितम् ।
ENMSS@8826@2तयतामुपगतेषु सराेहेषु धग् जीवतयसनमय मलमसय
॥ ८८२६॥
ENMSS@8827@1कणकादवव वणम् अणवादववाेदकम् ।
ENMSS@8827@2भेदवभेद यत् तै परै महसे नमः ॥ ८८२७॥
ENMSS@8828@1कणकारलताः फुकुसमाकुलषदाः ।
ENMSS@8828@2सकलशखा रेजुदपमाला इवाेलाः ॥ ८८२८॥
ENMSS@8829@1कणकारससाैवीरगुां िकटमाधवीम् ।
ENMSS@8829@2यीधायगुडीरं दाे मशना पबेत् ॥ ८८२९॥
ENMSS@8830@1कणनालकनाराचा िनहरत शररतः ।
ENMSS@8830@2वायत न िनहत शाे दशयाे ह सः ॥ ८८३०॥
ENMSS@8831@1कणे कातागमनवचनावण वणभूषां तयादशयकृत नयने
यामकामनेन ।
ENMSS@8831@2थायः कु य इित परामृय हारावृताे पये
पुलकपटलतूलकामातृणाेित ॥ ८८३१॥
ENMSS@8832@1कणे चामरचाकबुकलका कठे मणीनां गणः सदरूकरः
शरःपरसरे पाातके कणी ।
ENMSS@8832@2लधेन् नृपवाहनेन करणा बेन भूषावधस् तत् कं
भूधरधूलधूसरतनुमायाे न वयः कर ॥ ८८३२॥
ENMSS@8833@1कणेजपः कुटलमूितरसयपाणर् अेसरतदतरतव बमुः ।
ENMSS@8833@2तागणातदप लममी लभते धानुक तत् कमप काैशलमतुं
ते ॥ ८८३३॥
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ENMSS@8834@1कणेजपा अप सदा कुटलवभावा दुाशया िनरभसंधतवैरभूताः
।
ENMSS@8834@2साेहाददया मय सत येषां जापटविनमयेषु गुणा
गुणानाम् ॥ ८८३४॥
ENMSS@8835@1कणेजपानां वचनपान्- महानः ाप न दषूयत ।
ENMSS@8835@2भुजमानां गरलसान्- नापेयतां यात महासरांस ॥ ८८३५॥
ENMSS@8836@1कणे तत् कथयत दुदुभरवै रा े यदुाेषतं तातया
वदत कणं यात् पावान् भवेत् ।
ENMSS@8836@2ाघते तददुयते यदरणायुं न ममातकृद् ये केचन् ननु
शाठ माैयिनधयते भूभृतां रकाः ॥ ८८३६॥
ENMSS@8837@1कणे ताटलीमुरस मकरकापमूराै दकूुलं सयेऽधे दणे
च रसनभसतयालकृीदधानः ।
ENMSS@8837@2कठे िनःसीमशीषजमथ वदधतः शैलपुया
सूवेपमतःतललतमुखाे भूतभतावताद् वः ॥ ८८३७॥
ENMSS@8838@1कणे तालदलं तनाै मलयजं कपूरवासाेंऽशके चूले
गुफतकेतकदलभरः कठे नवैकावल ।
ENMSS@8838@2वासः ीवनवाससीमिन वचीः सकवेयाे वे नागरखडमत
पुरतः ेमाकुलाः कुतलाः ॥ ८८३८॥
ENMSS@8839@1कणेन घातयवा घटाेकचं शशिनमाेात् ।
ENMSS@8839@2जीवतमर पाथैः वाानं सवताे रेत् ॥ ८८३९॥
ENMSS@8840@1कणेन िनजताेऽीित चतां चतामणे यज ।
ENMSS@8840@2जता देवमाः प न दःुखं पभः सह ॥ ८८४०॥
ENMSS@8841@1कणे बा रवाै ेततरंगरपुमूलका ।
ENMSS@8841@2सववरहरा ेतमदारय च मूलका ॥ ८८४१॥
ENMSS@8842@1कणे य कृतं सखीजनवचाे याता बधुवाक् यत् पादे िनपतप
यतमः कणाेपलेनाहतः ।
ENMSS@8842@2तेनेददुहनायते मलयजालेपः फुलायते रािः कपशतायते
बसलताहाराेऽप भारायते ॥ ८८४२॥
ENMSS@8843@1कणेऽवतंसयतमपयतं शखास माुं रितमजलं चषके
िनधातम् ।
ENMSS@8843@2कठे गुणं रचयतं वलयान् वधातं ीणां मनाेऽितललभे
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शशनः करेषु ॥ ८८४३॥
ENMSS@8844@1कणाेंसः शशशकवधूपछललं शरषं सातःसूाः
परमलमुचाे मकानां च हाराः ।
ENMSS@8844@2मुागाैरैवलयरचनाकदलाैबसानां ीारे रमयित नवं
मडनं कामनीनाम् ॥ ८८४४॥
ENMSS@8845@1कणाेालतकुतलातिनपताेयणासना हारेणेव वृततनी पुलकता
शीतेन सीकारणी ।
ENMSS@8845@2िनधाैतानशाेणकाेणनयना ानावसानेऽना यदकबरभरा
न कुते कय पृहा मनः ॥ ८८४५॥
ENMSS@8845A@1कणाेपलं कटााः कातते कनककुकवशेषः ।
ENMSS@8845A@2हसतािन सधुकये हारातनशैलिनझरवहाराः ॥
ENMSS@8846@1कणाेपलायनमप गितयुताे तीलने मुखमयं न जहाित
भृः ।
ENMSS@8846@2येनैवम विनवारयस मे तन् करेऽप न कमबुजसायदाेषः
॥ ८८४६॥
ENMSS@8847@1कणाेपलेनाप मुखं सनाथं लभेत नेुितिनजतेन ।
ENMSS@8847@2येतदयेन ततः कृताथा वचषी कं कुते कुर ॥ ८८४७॥
ENMSS@8848@1कणाेसवसपणी नयनयाेः कातवतंसाेपलं
लाासंमिनयपेमधरं लावयमेवाित ।
ENMSS@8848@2हाराेऽयाः तचकैव कुचयाेरभा कुक तयाः
केवलमभारमधुना मये परं भूषणम् ॥ ८८४८॥
ENMSS@8849@1कणाै तावत् कुवलयशां लाेचनााेहायाम् अयााताै कनकचराे
भालदेशाेऽप नेयः ।
ENMSS@8849@2इयाशाकुलतमनसा वेधसा कलाैघैः सीमारेखा यरच
िनबडूलताकैतवेन ॥ ८८४९॥
ENMSS@8850@1कणाै सपयः वशालयेयुर् वशालयेयुन कदाप नेे ।
ENMSS@8850@2वा सदयासवशेन लया साैजयमयासवशादलयम् ॥ ८८५०॥
ENMSS@8850A@1कतयं जनवदनं वधपरैहषाेसानसैः
सारवभूषताः ितदनं सेयाः सदा साधवः ।
ENMSS@8850A@2ाेतयं च दने दने जनवचाे मयाविननाशनं दानादाै
तपालने
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च सततं काया रितः ावकैः ॥
ENMSS@8851@1कतयं वेव कमेित मनाेरेष विनयः ।
ENMSS@8851@2एकातेन नीहाेऽयं पराभवित पूषः ॥ ८८५१॥
ENMSS@8852@1कतयं न कराेित बधुभरप ेहाभबाेधतः कामवादवमयते
हतमतं धीराेऽयभीं नरः ।
ENMSS@8852@2िनकामय न वया तनुभृताे लाेके चद् यते याददमेव
मूलमखलानथय िनधारतम् ॥ ८८५२॥
ENMSS@8853@1कतयं भूमपालेन शरणागतरणम् ।
ENMSS@8853@2कपाेतरणं येनात् कृवा कित शबगतः ॥ ८८५३॥
ENMSS@8854@1कतयं वचनं सवैः समूहहतवादनाम् ।
ENMSS@8854@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ८८५४॥
ENMSS@8855@1कतयः ितदवसं सचैः वपाेऽप तिनयमाेपवासधमः
।
ENMSS@8855@2ाणेषु हरित िनयमेव मृयुर् भूतानां महित कृतेऽप ह ये
॥ ८८५५॥
ENMSS@8856@1कतयः संचयाे िनयं न त कायाेऽितसंचयः ।
ENMSS@8856@2अितसंचयशीलाेऽयं धनुषा जबुकाे हतः ॥ ८८५६॥
ENMSS@8857@1कतयमेव कतयं ाणैः कठगतैरप ।
ENMSS@8857@2अकतयं न कतयं ाणैः कठगतैरप ॥ ८८५७॥
ENMSS@8858@1कतया चाथसारेऽप काये शदवचता ।
ENMSS@8858@2वना घटाटणकारं गजाे गछ शाेभते ॥ ८८५८॥
ENMSS@8859@1कतयािन च माण दबुलािन बलािन च ।
ENMSS@8859@2पय कूमपितबाे मूषकेण वमाेचतः ॥ ८८५९॥
ENMSS@8860@1कतयायेव माण सबलायबलािन च ।
ENMSS@8860@2हतयूथं वने बं मूषकैयद् वमाेचतम् ॥ ८८६०॥
ENMSS@8861@1कतये साहसं िनयम् उकटं ह वगहतम् ।
ENMSS@8861@2अितसाहसदाेषेण भीमः सपवशं गतः ॥ ८८६१॥
ENMSS@8861A@1कतयाे गुणसंहः परहते देयं िनजं मानसं ाेतयं
वचनामृतं जनवचः काय यथाथानवत् ।
ENMSS@8861A@2दातयं यितपुवेषु िनजकं यायकयं धनं ेयं
सततं सतां सचरतेयकराेऽयं वधः ॥
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ENMSS@8862@1कतयाेऽयायः ेयान् फलं भायानुसारतः ।
ENMSS@8862@2नीलकठय कठेऽप वासकवायुभकः ॥ ८८६२॥
ENMSS@8863@1कतयाे ातृषु ेहाे वतया गुणेतराः ।
ENMSS@8863@2संबधाे बधुभः ेयान् लाेकयाेभयाेरप ॥ ८८६३॥
ENMSS@8864@1कतयाे द वतते यद तराेरयाेपकारतदा मा कालं गमयाबुवाह
समये सैनमाेभरैः ।
ENMSS@8864@2शीणे पुपफले दले वगलते मूले गते शकतां कै कं
हतमाचरयस परतापत ते थायित ॥ ८८६४॥
ENMSS@8865@1कता कारयता चैव ेषकाे नुमाेदकः ।
ENMSS@8865@2सकृतं दुकृतं चैव चवारः समभागनः ॥ ८८६५॥
ENMSS@8866@1कता कारयता चैव यैवमनुमयते ।
ENMSS@8866@2शभं वा यद वा पापं तेषामप समं फलम् ।
ENMSS@8867@1कता ूतछलानां जतमयशरणाेपनः साेऽितमानी
कृणाकेशाेरययपनयनमत् पाडवा यय दासाः ।
ENMSS@8867@2राजा दःुशासनादेगुरनुजशतयाराजय मं ाते दयुाेधनाेऽसाै
कथयत न षा ुमयागताै वः ॥ ८८६७॥
ENMSS@8868@1कत िलाेचनादयाे न पाथवजयं मः ।
ENMSS@8868@2तदथः शते ुं लाेचनयभः कथम् ॥ ८८६८॥
ENMSS@8869@1कतमकत शः सकलं जगदेतदयथाकतम् ।
ENMSS@8869@2यतं वहाय रामं कामं मा धेह मानसायन् ॥ ८८६९॥
ENMSS@8870@1कतममिनं वा कः भुवधना वना ।
ENMSS@8870@2कतारमयमाराेय लाेकतयित कुयित ॥ ८८७०॥
ENMSS@8871@1कदमवदावैभवम् उाय च मानवीं जां सचरम् ।
ENMSS@8871@2तपनाेापुं ववपुः कृवा गतं सरसा ॥ ८८७१॥
ENMSS@8872@1कपासबीजमानां चूण तैलेन पाचयेत् ।
ENMSS@8872@2तेन संजायते पुपं युवतीनां चराद् गतम् ॥ ८८७२॥
ENMSS@8872A@1कपासभताथवज सव सतं शभम् ।
ENMSS@8872A@2गाेवाजगजदेवषवज कृणं त िनदतम् ॥
ENMSS@8873@1कपासाथचयिनचता िनधनाेियाणां येषां
वायावततकुटाणाता बभूवुः ।
ENMSS@8873@2तसाैधानां परसरभुव वसादाददानीं
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डायुछदरुयुवतीहारमुाः पतत ॥ ८८७३॥
ENMSS@8874@1कपूरं चदनं कुं तलसी सजसंभवम् ।
ENMSS@8874@2मुतं शलारसं चैव धूरमगुतथा ॥ ८८७४॥
ENMSS@8875@1शेफाल शतपुपा च सषपातगरं गुडः ।
ENMSS@8875@2तथा जटा सवम् एतदेक कारयेत् ॥ ८८७५॥
ENMSS@1564@1(अनेन याेगराजेन धूपताबरभूषणः ।
ENMSS@1564@2धूपताभुवनं मनुजः कुते वशम् ॥ १५६४॥)
ENMSS@8876@1कपूर इव दधाेप शमान् याे जने जने ।
ENMSS@8876@2नमाेऽववायवीयाय तै मकरकेतवे ॥ ८८७६॥
ENMSS@8877@1कपूरगाैरं कणावतारं संसारसारं भुजगेहारम् ।
ENMSS@8877@2सदा वसतं दयारवदे भवं भवानीसहतं नमाम ॥ ८८७७॥
ENMSS@8878@1कपूरचदनरजाे धवलं वहतीम् अायानचदनवलेपनममम्
।
ENMSS@8878@2अतगतय दहती महतः राेर् दधय संयवशादव
भशेषम् ॥ ८८७८॥
ENMSS@8879@1कपूरवशीकराेकरमहानीहारमामव
यामृतफेनपपटललेपाेपदधामव ।
ENMSS@8879@2वछैकफटकामवेमजठरामव ाममां कुवन्
पावणशवरपितरसावुाममुाेतते ॥ ८८७९॥
ENMSS@8880@1कपूरधूलधवलुितपूरधाैत- दडले शशरराेचष तय यूनः
।
ENMSS@8880@2ललाशराेंऽशकिनवेशवशेषि- यतनाेितरभूयनावनाै
सा ॥ ८८८०॥
ENMSS@8880A@1कपूरधूलरचतालवालः कतूरकाकपतदाेहदीः ।
ENMSS@8880A@2हमाबुपूरैरभषयमानः ां गुणं मुित कं पलाडः ॥
ENMSS@8881@1कपूरधूलरचतालवालः कतूरकाकुु मलदेहः ।
ENMSS@8881@2सवणकुैः परषयमानाे िनजं गुणं मुित कं पलाडः ॥
८८८१॥
ENMSS@8882@1कपूरतक केतकतक शराकाशशातक ीचतक
चदनतक सधासाराछपूरतक ।
ENMSS@8882@2कैलासतक दुधसागरलसवछाछदुधतक ीशुतक
कतयतव वभाे दवीकरेतक ॥ ८८८२॥
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ENMSS@8883@1कपूरत सधावत कमलाहासत हंसत च ालेयत हमालयत
करकासारत हारत च ।
ENMSS@8883@2ैलाेानरलमगितागयसंभावत् अाः शीतांशाेः
करणछटा इव जययेतह तकतयः ॥ ८८८३॥
ENMSS@8884@1कपूरपूरछववादवा- संवावदकूुितशताे ।
ENMSS@8884@2इदाै नृपेष तमाेवतानं सूयाेदये राेदित चवाक ॥ ८८८४॥
ENMSS@8885@1कपूरपूरतलनां कलयत कतेः ीरामच तव यत् कवयः
कथं तत् ।
ENMSS@8885@2वैरणामिततरामपकितताेऽयाः याद् धूसरवमित त वयं
तीमः
॥ ८८८५॥
ENMSS@8886@1कपूरितपथनाे हमगरावासंघषणः
ीरााेिनधमयगभजयनाे गाैघसवकषाः ।
ENMSS@8886@2वछदं हरचदनुिततदः कुदेदसुंवादनस्
तयासरवदकदचयाेऽनेके गुणाः केचन ॥ ८८८६॥
ENMSS@8887@1कपूरभातकशचूण ाराे यवानां समनःशल ।
ENMSS@8887@2तैलं वपं हरतालमं िनमूललाेमािन कराेित सः ॥ ८८८७॥
ENMSS@8888@1कपूरमसेडदुधलेपेन जायते ।
ENMSS@8888@2शेफसाे महती वृः कठनीसखावहा ॥ ८८८८॥
ENMSS@8889@1कपूरमेण च कटकार- बीजाेवेनैव रसेन लम् ।
ENMSS@8889@2लं रते ावकरं वधूनां संजायतेऽयतसखावहं च ॥ ८८८९॥
ENMSS@8890@1कपूर रे परमलतव मदतय ीखड रे परमलतव घषतय
।
ENMSS@8890@2रे काकतड तव विगतय गधः कतूरका वयमथाधतगधा
॥ ८८९०॥
ENMSS@8891@1कपूरवितरव लाेचनतापही फुाबुजगव कठसखैकहेतः ।
ENMSS@8891@2चेतमकृितपदं कवतेव रया नया नरभरमरव ह सा वरेजे
॥ ८८९१॥
ENMSS@8892@1कपूरादप कैरवादप दलकुदादप वणद- काेलादप केतकादप
ललकातागतादप ।
ENMSS@8892@2दरूाेुकलशंकरशरःशीतांशखडादप ेताभतव
कितभधवलता साणवा मेदनी ॥ ८८९२॥
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ENMSS@8893@1कपूराबुिनषेकभाज सरसैराेजनीनां दलैर् अातीणेऽप
ववतमानवपुषाेः तज तरे ।
ENMSS@8893@2मदाेेषशेः कमयदभवसा कायवथा तयाेर् ययां
चदनचचपकदलेयाद वयते ॥ ८८९३॥
ENMSS@8894@1कपूरायतसैकताय शशराेदायमानातप- यूहाय
यजनािनलायतमहाझझामंहसे ।
ENMSS@8894@2अै तव िनदाघवासरवयाेमयाभसारमाे- साहायुसवसाहसाय
महते साैहादमीहामहे ॥ ८८९४॥
ENMSS@8895@1कपूरयत भूमाै सरस सरभसं कैरवीयत गा- काेलयत
नाके दश दश परतः केतकयत कं च ।
ENMSS@8895@2हंसीययतरे कमलदलशां माैकयत कठे
शययबुराशाै वशदवसचाे रमयः शीतरमेः ॥ ८८९५॥
ENMSS@8896@1कपू रेण थलवरचना कुु मेनालवालं मावीकािन ितदनपयः
पबाणः कृषाणः ।
ENMSS@8896@2ताेपा यद कल भवेत् कानी काप व सा चेदयाः
कमप
लभते सवः साैकुमायम् ॥ ८८९६॥
ENMSS@8897@1कपू रैः कमपूर कं मलयजैरालेप कं पारदैर् अाल फटकाेपलैः
कमघट ावापृथयाेवपुः ।
ENMSS@8897@2एतत् तक य कैरवमहरे ारदागुराै दातामुकुरे
चकाेरसद ाैढे तषारवष ॥ ८८९७॥
ENMSS@8898@1कपू रैरव पारदैरव सधायदैरवाावते जाते हत दवाप देव
ककुभां गभे भवकितभः ।
ENMSS@8898@2धृवाे कवचं िनबय शरधं कृवा पुराे माधवं कामः
कैरवबाधवाेदयधया धुवन् धनुधावित ॥ ८८९८॥
ENMSS@8899@1कम खवह कतयं जातेनामकशन ।
ENMSS@8899@2अकमाणाे ह जीवत थावरा नेतरे जनाः ॥ ८८९९॥
ENMSS@8900@1कम चाहतं काय तीणं वा यद वा मृदु ।
ENMSS@8900@2यतेऽकमशीलत सदानथैरकंचनः ॥ ८९००॥
ENMSS@8901@1कम चैव ह सवेषां कारणानां याेजकम् ।
ENMSS@8901@2ेयःपापीयसां चा फलं भवित कमणाम् ॥ ८९०१॥
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ENMSS@8902@1कमजयशररेषु राेमाः शाररमानसाः ।
ENMSS@8902@2शरा इव पततीह वमुा ढधवभः ॥ ८९०२॥
ENMSS@8903@1कमजाः भवयेव यथाकालमुपवाः ।
ENMSS@8903@2एतु कं यछुः कताहमित मयते ॥ ८९०३॥
ENMSS@8903A@1कम जीवं च संं परातािनयः ।
ENMSS@8903A@2वभीकुते साधुः सामायकशलाकया ॥
ENMSS@8904@1कमानं च माेाय कमयथाेऽधकारता ।
ENMSS@8904@2अताेऽथेनैव कैवयं न कैवयेन लयते ॥ ८९०४॥
ENMSS@8905@1कमणः फलिनवृं वयमाित कारकः ।
ENMSS@8905@2यं यते लाेके कृतयायकृतय च ॥ ८९०५॥
ENMSS@8906@1कमणः संचयात् वगनरकाै माेबधने ।
ENMSS@8906@2कमणाे ायते जतबीजादव नवाु रः ॥ ८९०६॥
ENMSS@8907@1कमणः सकृतयाः सावकं िनमलं फलम् ।
ENMSS@8907@2रजसत फलं दःुखम् अानं तमसः फलम् ॥ ८९०७॥
ENMSS@8908@1सवात् संजायते ानं रजसाे लाेभ एव च ।
ENMSS@8908@2मादमाेहाै तमसाे भवताेऽानमेव च ॥ ८९०८॥
ENMSS@8909@1कमणां त शतानाम् अनुानं सखावहम् ।
ENMSS@8909@2तेषामेवाननुानं पात् तापकरं महत् ॥ ८९०९॥
ENMSS@8910@1कमणाचरतं पूव सराचरतं च यत् ।
ENMSS@8910@2तदेवाथाय माेदते दाताः शमपरायणाः ॥ ८९१०॥
ENMSS@8911@1कमणा जायते जतः कमणैव वलयते ।
ENMSS@8911@2सखं दःुखं भयं ेमं कमणैवाभपते ॥ ८९११॥
ENMSS@8912@1अत चेदरः कत् फलययकमणाम् ।
ENMSS@8912@2कतारं भजते साेऽप न कतः भुह सः ॥ ८९१२॥
ENMSS@8913@1कमणा तकारेण मनुयाे यु पुिका ।
ENMSS@8913@2वासनारुमाकृय सवंकमस चाेदतः ॥ ८९१३॥
ENMSS@8913A@1कमणा बयते जतवया त मुयते ।
ENMSS@8913A@2तात् कम न कुवत यतयः पारदशनः ॥
ENMSS@8914@1कमणा बायते बुबुा कम न बायते ।
ENMSS@8914@2सबुरप यद् रामाे हैमं हरणमवगात् ॥ ८९१४॥
ENMSS@8915@1कमणा मनसा वाचा याम समाचरेत् ।
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ENMSS@8915@2अवय लाेकवं धयमयाचरेन् न त ॥ ८९१५॥
ENMSS@8916@1कमणा मनसा वाचा यदभीणं िनषेवते ।
ENMSS@8916@2तदेवापहरयेनं तात् कयाणमाचरेत् ॥ ८९१६॥
ENMSS@8916A@1कमणा मनसा वाचा सवभूतेषु सवदा ।
ENMSS@8916A@2अेशजननं ाें वहंसा परमषभः ॥
ENMSS@8917@1कमणामदुानां जायते फलसंयः ।
ENMSS@8917@2चेतसाेऽथकषायवाद् य सा वतयते ॥ ८९१७॥
ENMSS@8917A@1कमणा माेहनीयेन माेहतं सकलं जगत् ।
ENMSS@8917A@2धया माेहं समुसाय तपयत महाधयः ॥
ENMSS@8918@1कमणा येन तेनेह मृदनुा दाणेन वा ।
ENMSS@8918@2उरेद् दनमाानं समथाे धममाचरेत् ॥ ८९१८॥
ENMSS@8919@1कमणा रहतं ानं पु ना सशं भवेत् ।
ENMSS@8919@2न तेन ायते कंचत् न च कंचत् सायते ॥ ८९१९॥
ENMSS@8920@1एवं ानेन हीनं यत् कमाधेन समं ृतम् ।
ENMSS@8920@2मागाे वा मागलयं वा नैव तय तीयते ॥ ८९२०॥
ENMSS@8921@1कमणा मनसा वाचा कतयं कम कुवतः ।
ENMSS@8921@2तादेवेसंसतरा जायते ॥ ८९२१॥
ENMSS@8922@1कमणैव ह संसम् अाथता जनकादयः ।
ENMSS@8922@2लाेकसंहमेवाप संपयन् कतमहस ॥ ८९२२॥
ENMSS@8923@1कमणाेऽप धानवं कं कुवत शभा हाः ।
ENMSS@8923@2वसदलेऽप जानक दःुखभागनी ॥ ८९२३॥
ENMSS@8924@1कमणाे यय यः कालः तकालयापनी ितथः ।
ENMSS@8924@2तया कमाण कुवीत ासवृं न कारयेत् ॥ ८९२४॥
ENMSS@8925@1कमणाे ह धानेन बुना कं याेजनम् ।
ENMSS@8925@2पाषाणय कुताे बुतताे देवाे भवयित ॥ ८९२५॥
ENMSS@8926@1कमणाे प बाेयं बाेयं च वकमणः ।
ENMSS@8926@2अकमण बाेयं गहना कमणाे गितः ॥ ८९२६॥
ENMSS@8927@1कमयकम यः पयेद् अकमण च कम यः ।
ENMSS@8927@2स बुमान् मनुयेषु स युः कृकमकृत् ॥ ८९२७॥
ENMSS@8928@1कमयकमवधरेष यदाचरत कमाण तदनुबधजहासयेित ।
ENMSS@8928@2सयं तथायभनवाे भवता न बधः ाचीनबधहरणे क इवायुपायः
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॥ ८९२८॥
ENMSS@8929@1कमयकाेवदाः तधा मूखाः पडतमािननः ।
ENMSS@8929@2वदत चाटकान् मूढा यया माया गराेसकाः ॥ ८९२९॥
ENMSS@8930@1कमयेवाधकारते मा फलेषु कदाचन ।
ENMSS@8930@2मा कमफलहेतभूमा ते साेऽवकमण ॥ ८९३०॥
ENMSS@8931@1कम यजेम यद नूनमधः पतेम याचरेम न कदाप भवं तरेम
।
ENMSS@8931@2कम यजेदित चरेदित च वृा भावेन केन िनगमा इित न
तीमः
॥ ८९३१॥
ENMSS@8932@1कमदायादवाेकः कमसंबधलणः ।
ENMSS@8932@2कमाण चाेदयतीह यथायाेयं तथा वयम् ॥ ८९३२॥
ENMSS@8933@1कमवचारणां वजहताे भाेगापवगदां घाेषं कंचन
कठशाेषफलकं कुवयमी ताक काः ।
ENMSS@8933@2यं न पुनाित नापहरते पापािन पीलछटा यिनावित नैव
पायनुमितनाे पता रित ॥ ८९३३॥
ENMSS@8934@1कमभः वैरवाय जनः पतराै यथा ।
ENMSS@8934@2रां तथाये रायय वृावेव कारणम् ॥ ८९३४॥
ENMSS@8935@1कमभूमममां ाय कतयं कम यभम् ।
ENMSS@8935@2अवायु साेम कमणां फलभागनः ॥ ८९३५॥
ENMSS@8936@1कमभूमरयं न् फलभूमरसाै मता ।
ENMSS@8936@2इह यत् यते कम तत् पराेपभुयते ॥ ८९३६॥
ENMSS@8937@1कम लाेकवं त कुवाणं णदाचर ।
ENMSS@8937@2तीणं सवजनाे हत सप दुमवागतम् ॥ ८९३७॥
ENMSS@8938@1कम सवाेमं कं मे करणीयं भवेदित ।
ENMSS@8938@2मानवः भवेद् वेुं लवा थैय शमं तथा ॥ ८९३८॥
ENMSS@8939@1कमाण जातरसंचतािन महात वानमहाताशे ।
ENMSS@8939@2सवाण दधािन भवत साे महानलयात कमाभावः ॥
८९३९॥
ENMSS@8940@1कमाण बत शभाशभािन कतामाैपाधकमेव जीवम् ।
ENMSS@8940@2परं न तसाणमतदाेषम् अाभीरमात् कमजे शयाने ॥
८९४०॥
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ENMSS@8941@1कमाण यािन लाेके दःुखिनमािन लनीयािन ।
ENMSS@8941@2सवाण तािन कुते जठरनरेय वशमताे जतः ॥ ८९४१॥
ENMSS@8941A@1कमाण सवाण च माेहनीये दःुखािन सवाण दरतायाम् ।
ENMSS@8941A@2पापािन सवाण च चाैयभावे दाेषा अशेषा अनृते भवत ॥
ENMSS@8942@1कमायारभमाणानां दःुखहयै सखाय च ।
ENMSS@8942@2पयेत् पाकवपयासं मथुनीचारणां नृणाम् ॥ ८९४२॥
ENMSS@8943@1कमािनं वधे भवित परवशाे लते नाे जनानां धमाधमाै
न वे यजित गुकुलं सेवते नीचलाेकम् ।
ENMSS@8943@2भूवा ाः कुलनः थतपृथुगुणाे माननीयाे बुधाेऽप ताे
येना देही नुद मदनरपुं जीव तं बुःखदम् ॥ ८९४३॥
ENMSS@8943A@1कमानुभावदःुखत एवं माेहाधकारगहनवित ।
ENMSS@8943A@2अध इव दगुमागे मित ह संसारकातारे ॥
ENMSS@8944@1कमानुमेयाः सव पराेगुणवृयः ।
ENMSS@8944@2तात् पराेवृीनां फलैः कम वभावयेत् ॥ ८९४४॥
ENMSS@8945@1कमायजिन कृतं सदस दैवं तत् केवलं भवित जिन
सकुलाे ।
ENMSS@8945@2बायात् परं वनयसाैवपाताप पुंदैवजा कृषवदयत उमेत
॥ ८९४५॥
ENMSS@8946@1कमापराधात् सवानां वनाशे समुपथते ।
ENMSS@8946@2अनयाे नयपेण बुमाय ितित ॥ ८९४६॥
ENMSS@8947@1कमायं फलं पुंसां बुः कमानुसारणी ।
ENMSS@8947@2तथाप सधया भायं सवचायैव कुवता ॥ ८९४७॥
ENMSS@8948@1कमारयं दहित शखवातृवपाित दःुखात् सयीितं वदित
गुवत् वामवद् यद् बभित ।
ENMSS@8948@2तवातवकटनपटः पमााेित पूतं तत् संानं
वगलतमलं ानदानेन मयः ॥ ८९४८॥
ENMSS@8949@1कमेयाण संयय य अाते मनसा रन् ।
ENMSS@8949@2इयाथान् वमूढाा मयाचारः स उयते ॥ ८९४९॥
ENMSS@8950@1यवयाण मनसा िनययारभतेऽजुन ।
ENMSS@8950@2कमेयैः कमयाेगम् असः स वशयते ॥ ८९५०॥
ENMSS@8950A@1कमेधनं यदानात् संचतं जकानने ।
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ENMSS@8950A@2उपवासशखी सव तीकुते णात् ॥
ENMSS@8950B@1कमेधनं समाय ढा सावनाितः ।
ENMSS@8950B@2धमयानाना काया दतेनाकारका ॥
ENMSS@8951@1कमैव कारणं चा सगितं दगुितं ित ।
ENMSS@8951@2कमैव ानमप णं कं काेऽत चायः ॥ ८९५१॥
ENMSS@8952@1कमाेनमिनमाणैः ातः ातः धावताम् ।
ENMSS@8952@2धनं धनं लपतां िनधनं वृतं नृणाम् ॥ ८९५२॥
ENMSS@8952A@1कमाेदयाद् भवगितर् भवगितमूला शररिनवृः ।
ENMSS@8952A@2देहादयवषया वषयिनमे च सखदःुखे ॥
ENMSS@8953@1कायय िनःसंशयमाहेताेः सपतां हेतभरयुपेय ।
ENMSS@8953@2दःुखय काय सखमामनतः वेनैव वाेन हता वराकाः ॥
८९५३॥
ENMSS@8954@1कषणावेषणे यातः तं जलदवृये ।
ENMSS@8954@2हेमादभूषणे नये वधृते भूषणाये ॥ ८९५४॥
ENMSS@8955@1कषित वपित लनीते दयित सीयित पुनाित वयते च ।
ENMSS@8955@2वदधाित कं न कृयं जठरानलशातये तनुमान् ॥ ८९५५॥
ENMSS@8956@1कषः सचयालानितरसात् कुवरालनं गृानैः
कचमालखरधरं वावयः कुचाै ।
ENMSS@8956@2येऽप कलमडलपतेरतःपुराणामहाे धं
वटपैवटैरव वने कं नाम नाचेतम् ॥ ८९५६॥
ENMSS@8957@1कलं कमुं तनुमयनामका तनयी च वते न हयतः ।
ENMSS@8957@2न याित भूतं गणने भवुखे कलमुं तनुमयनामका ॥
८९५७॥
ENMSS@8958@1कलकठ गणावाे कामयाे िनजाु रे ।
ENMSS@8958@2िनबवृभदणे न चूतः परतयते ॥ ८९५८॥
ENMSS@8959@1कलकलमपरा मुधा वधाय ितितलकान् नयनातमाससाद ।
ENMSS@8959@2अवतरित मृगीशां तृतीयं मनसजचपायदशनेषु ॥ ८९५९॥
ENMSS@8960@1कलकाेकलनादववादबलद्- मरावललाेलरसालम- ।
ENMSS@8960@2ममालितकादकदबलसत्- कुसमागममाेदमनाेजशरैः ॥ ८९६०॥
ENMSS@8961@1परपीडतया वधुसाकला- कमलाकरचपकसंगदधत्- ।
ENMSS@8961@2पवनैरनुचततया य सा सख सित कं यतेऽबलया ॥
८९६१॥
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ENMSS@8962@1कलणतगभेण कठेनाघूणतेणः ।
ENMSS@8962@2पारावतः परय ररंसुबित याम् ॥ ८९६२॥
ENMSS@8963@1कलाणे वीणे वरम रणतात् काेकल सखे सखेदाे माभूवं
हणवहतते
परभवः ।
ENMSS@8963@2सधे मु पधामधरमधुसंसगसरसाः फुटयेता वाचः कमप
कमनीया मृगशः ॥ ८९६३॥
ENMSS@8964@1कलदाशाे गगनाबुराशाै साय चातपततजालम् ।
ENMSS@8964@2लाेडमीनांघु संजघृश् चवथरमाधमेित
॥ ८९६४॥
ENMSS@8965@1कलयत सागजुषः परभवयलम् ।
ENMSS@8965@2वाया इवाितचपलाः याे भूररजाेवृताः ॥ ८९६५॥
ENMSS@8966@1तत् तास न सयं धीरसवैः सबुभः ।
ENMSS@8966@2शीलमयसनीयं त वीतरागपदाये ॥ ८९६६॥
ENMSS@8967@1कलहीनः यदाेषशूयः सदा िनवृतमसाे भया ।
ENMSS@8967@2बताभवयद् जनायकाेऽप तदाप मये न तवाननाभम् ॥
८९६७॥
ENMSS@8968@1कलनः ये दाेषाकरय च जडय च ।
ENMSS@8968@2न जात शरदाेते मुखेन ितगजतम् ॥ ८९६८॥
ENMSS@8969@1कलिन जले ाप साैरं ितफलन् महः ।
ENMSS@8969@2तमाेऽपहवं तनुते समृं च दने दने ॥ ८९६९॥
ENMSS@8970@1कल िनःशं परतपत शीतुितरसाै भुजयासवमत
गरलं चदनरसः ।
ENMSS@8970@2वयं दधाे दाहं वतरत मनाेभूरप भृशं जगाण
ाणानपहरस कं ते समुचतम् ॥ ८९७०॥
ENMSS@8970A@1कले न यथा चः ारेण लवणाबुधः ।
ENMSS@8970A@2कलहेन तथा भाित ानवानाप मानवः ॥
ENMSS@8971@1कलं पृतः कृवा रमते यः परयः ।
ENMSS@8971@2अधमापदतय सः फलित िनयशः ॥ ८९७१॥
ENMSS@8972@1कलचताकुचतय पुंसः ुतं च शीलं च गुणा सवे ।
ENMSS@8972@2अपकुे िनहता इवापः यात देहेन समं वनाशम् ॥
८९७२॥
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ENMSS@8973@1कलिनदागुणा कलैवम् अयाहतं कितवपययेण ।
ENMSS@8973@2अयाेघनेनाय इवाभतं वैदेहबधाेदयं वदे ॥ ८९७३॥
ENMSS@8974@1कलपुादिनमतः दचद् विनपे वहतेऽप कमण ।
ENMSS@8974@2इदं कृतं कम विनदतं सतां मयेित भयकताे विनदित
॥ ८९७४॥
ENMSS@8975@1कलभारेण वलाेलनीवना गलकूुलतनशालनाेरसा ।
ENMSS@8975@2वलयपायफुटराेमराजना िनरायतवाददुरेण तायता ॥ ८९७५॥
ENMSS@8976@1वलबमानाकुलकेशपाशया कयाचदावकृतबामूलया ।
ENMSS@8976@2तसूनायपदय सादरं मनाेधनाथय मनः समाददे ॥ ८९७६॥
ENMSS@8977@1कलमाा सदाे धनािन वृथा भवतीह िनमेषमाात् ।
ENMSS@8977@2मुमुाकुलतािन तािन तान् न वानितवही यात् ॥
८९७७॥
ENMSS@8977A@1कलहरणकेशात् खानामानतनाै ।
ENMSS@8977A@2धतमुसकता नेः सशां सधयामव ॥
ENMSS@8978@1कलभ तवातकमागतम् अलमेतं मा कदायवासीः ।
ENMSS@8978@2अप दानसदराणां पधुयाणामयं शराेधायः ॥ ८९७८॥
ENMSS@8979@1कलमाातवय मषीकृणय भाेगनः ।
ENMSS@8979@2अासबधनयाते दवरय धनेन कम् ॥ ८९७९॥
ENMSS@8980@1कलमं फलभाराितगुमूधतया शनैः ।
ENMSS@8980@2वनामातकाेतूं समाातमवाेपलम् ॥ ८९८०॥
ENMSS@8980A@1कलमधुररकठ शयने मदरालसा समदना च ।
ENMSS@8980A@2वापरवायाम् उपितत वारमुया वाम् ॥
ENMSS@8981@1कलमाः पाकवना मूलतलाातसरभकहाराः ।
ENMSS@8981@2पवनाकपतशरसः ायः कुवत परमलाघाम् ॥ ८९८१॥
ENMSS@8982@1कलमातिनगतमषी- बदुयाजेन सानाुकणा ।
ENMSS@8982@2कायथलठ माना राेदित खेव राजीः ॥ ८९८२॥
ENMSS@8983@1कलय कमलमयुदय थतानां ितफलतमुखेषु
यतहतारवदाः ।
ENMSS@8983@2फटकवपनमये माणकेयसीनां िनभृतहसतपां य याता
युवानः ॥ ८९८३॥
ENMSS@8984@1कलयित कमलाेपमानमणाेः थयित वाच सधारसय सायम्
।
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ENMSS@8984@2सख कथय कमाचराम काते समजिन त सहणुतैव दाेषः
॥ ८९८४॥
ENMSS@8985@1कलयित कं न सदा फलतां बफलतां च स वृः ।
ENMSS@8985@2यय पराेपकृताै कन् न सपाेऽप वपः ॥ ८९८५॥
ENMSS@8986@1कलयित कुवलयमाला- ललतं कुटलः कटावेपः ।
ENMSS@8986@2अधरः कसलयलला- माननमयाः कलािनधवलासम् ॥ ८९८६॥
ENMSS@8987@1कलयित मम चेततपमारकपं वलयित मम गां चदनं
चक ।
ENMSS@8987@2ितरयित मम नेे माेहजाधकाराे वकृतबवकारं मथाे मां
दनुाेित ॥ ८९८७॥
ENMSS@8988@1कलयत हंसवलासगितं स बकः सरस वराकः ।
ENMSS@8988@2नीरीरववेकवधाै तय कुतः परपाकः ॥ ८९८८॥
ENMSS@8989@1कलय वलयं धेऽवेशय मकां रचय सचयं
मुाहारं वभूषय सवरम् ।
ENMSS@8989@2मृगमदमषीपालेपं कुव कपाेलयाेः सहचर समायातः ातः
स ते दययः ॥ ८९८९॥
ENMSS@8990@1कलयस वयय कात् वं चरं भारतीशाम् ।
ENMSS@8990@2अाेऽयुाै कलय मथाे भूरशपातरणम् ॥ ८९९०॥
ENMSS@8991@1कलया तषारकरणय पुरः परमदभितमराैघजटम् ।
ENMSS@8991@2णमयपत जनैन मृषा गगनं गणाधपितमूितरित ॥ ८९९१॥
ENMSS@8992@1कलया कायं चेत् कंचा दयजीवने ।
ENMSS@8992@2तयामप काशा याद् वशाला शातला ॥ ८९९२॥
ENMSS@8992A@1कलये कसलयमधरं शे पे हं करम् ।
ENMSS@8992A@2मये मनसजवें गां नेैकमाेहनं तयाः ॥
ENMSS@8992B@1कलरवकठकरबत- कलरवकलकठकूजते सरते ।
ENMSS@8992B@2तव मनुमीलतलाेचन- माननमवलाेकतं ये कलये ॥
ENMSS@8993@1कलशे िनजहेतदडजः कमु चमकारतागुणः ।
ENMSS@8993@2स तदुकुचाै भवन् भा- झरचममातनाेित यत् ॥ ८९९३॥
ENMSS@8994@1कलहः कदाप मावित कलतशररैयाेः शवयाेः ।
ENMSS@8994@2अहमयहमीित ाः कलहाे मम ाणे ॥ ८९९४॥
ENMSS@8995@1कलहकलभवयः काेपगृमशानं यसनभुजगरं
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ेषदयुदाेषः ।
ENMSS@8995@2सकृतवनदवामादवााेदवायुर् नयनलनतषाराेऽयथमथानुरागः
॥ ८९९५॥
ENMSS@8996@1कलहकलया यत् संवृयै पावनतानना पहतपुलकाेेदं
सूकष न कुकम् ।
ENMSS@8996@2दयतमभततामुकठां ववरनतरं झटित तटित ुटताेऽतः
तनांशकसधयः ॥ ८९९६॥
ENMSS@8997@1कलहयाितदघा खवा वा यामपीतहरता वा ।
ENMSS@8997@2लबाेी लघुनासा लघुशथलतनवभागा च ॥ ८९९७॥
ENMSS@8998@1कलहमातनुते मदरावशस् तमह येन िनरयित जीवतम् ।
ENMSS@8998@2वृषमपायित संचनुते मलं धनमपैित जनैः परभूयते ॥ ८९९८॥
ENMSS@8999@1कलहातरतालपनम् अतः परं नायकय शा च ।
ENMSS@8999@2संभाेगावकरणं कुलटा संकणमित च ारः ॥ ८९९९॥
ENMSS@9000@1कलहातािन हयाण कुवाातं च साैदम् ।
ENMSS@9000@2कुराजातािन रा ाण कुकमातं यशाे नृणाम् ॥ ९०००॥
ENMSS@9001@1कलहायते मूढाः कः ितभूः ः भात इित ।
ENMSS@9001@2तयामेव रजयां कः ितभूः वय सायाम् ॥ ९००१॥
ENMSS@9002@1कलां तामैदवीं वदे यया यादपितः पता ।
ENMSS@9002@2अा हरमूधानं कृतैलाेमूधिन ॥ ९००२॥
ENMSS@9003@1कलाः सवे हरेरेव सजापततथा ।
ENMSS@9003@2एते वंशकलाः पुंसः कृणत भगवान् वयम् ॥ ९००३॥
ENMSS@9003A@1कलाकलापसपा उपकतः परुखाः ।
ENMSS@9003A@2न भवत महाानः सरसः शखनाे यथा ॥
ENMSS@9004@1कलाकाामुतानां कालय जतां जवात् ।
ENMSS@9004@2न लयते वभागेन दपयेवाचषां गितः ॥ ९००४॥
ENMSS@9005@1कलामायालवकातमूितः कलणेणुिननादरयः ।
ENMSS@9005@2ताे द याकुलयंलाेकं येऽत गाेपीजनवभाे वः ॥
९००५॥
ENMSS@9006@1कलाधाराे वः फुरदधररागाे नवतनुर् गलानावेशातणरमणीनागर
इव ।
ENMSS@9006@2घनाेणीबबे नयनमुकुले चाधरदले कपाेले ीवायां
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कुचकलशयाेुबित शशी ॥ ९००६॥
ENMSS@9007@1कलाधनाथाधगमाद् तीये कमतीयेित तनाेष गवम् ।
ENMSS@9007@2अय वमचस तीया अयं तृतीयामुपगतकामः ॥ ९००७॥
ENMSS@9008@1कलाधनाथानयनाय सायं कुमुतीेषत एव भृः ।
ENMSS@9008@2कमदनुाल सरागमे कृतः कलममातनाेित ॥ ९००८॥
ENMSS@9009@1कलानां हणादेव साैभायमुपजायते ।
ENMSS@9009@2देशकालाै वपेयासां याेगः संभवे वा ॥ ९००९॥
ENMSS@9010@1कलानाथः कामं भजित बदाेषाततनुं कुमुयातप
भवित
कं नाम न चः ।
ENMSS@9010@2न पया माेदः कमुदययुणमहस ये ायाे दाेषान् न
गणयित
चं मृगशः ॥ ९०१०॥
ENMSS@9010A@1कलािनधकरपशात् साेासतारका ।
ENMSS@9010A@2बणाबरमानीलं कामनी यामनीयते ॥
ENMSS@9011@1कलािनधरयं रवेः समुपलय पं वयं दनातसमयेऽपृशत्
सपद पनीं रागवान् ।
ENMSS@9011@2धवायकरसंगमाुकुलतेित पूवाकृितं समीय जहसः या
वमभूदतः पाडरः ॥ ९०११॥
ENMSS@9012@1कलापनां चातयाेपयात वृदािन लापाेढघनागमानाम् ।
ENMSS@9012@2वृदािनलापाेढघनागमानां कलापनां चातयाेऽपयात ॥ ९०१२॥
ENMSS@9013@1कलाभ ता वेया पशीलगुणावता ।
ENMSS@9013@2लभते गणकाशदं थानं च जनसंसद ॥ ९०१३॥
ENMSS@9014@1कलामदःु करं दाता धारां धाराधराे यद ।
ENMSS@9014@2संकाेचययते तह जीवयित कथं जगत् ॥ ९०१४॥
ENMSS@9015@1कलारं गीतं गगनतलरं दनमणः सभारं वान्
वणपुटरं हरकथा ।
ENMSS@9015@2िनशारं चः शयनतलरं शशमुखी महीरं ीमायित
रघुनाथाे नृपवरः ॥ ९०१५॥
ENMSS@9016@1कलावतः सैव कला ययाधःयते भवः ।
ENMSS@9016@2बभ कलाभः कं याभरः दयते ॥ ९०१६॥
ENMSS@9017@1कलावित ततमस भावित फुटाेदये जननयनाभनदिन ।
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ENMSS@9017@2दददुूशं शशिन षाभसारकाः चद् भवयितसभगाेऽप दभुगः
॥ ९०१७॥
ENMSS@9018@1कलावित चलां ं न कुयावं मुमुः ।
ENMSS@9018@2लाेऽप न तथा बाणाे बाधते चालताे यथा ॥ ९०१८॥
ENMSS@9019@1कलासीमा कायं सकलगुणसीमा वतरणं भये सीमा मृयुः
सकलसखसीमा
सवदना ।
ENMSS@9019@2तपःसीमा मुः सकलकृितसीमातभृितः ये सीमाादः
वणसखसीमा हरकथा ॥ ९०१९॥
ENMSS@9020@1कला सेवाथ धमाथाै तृणादारपती ।
ENMSS@9020@2सताेषातकणा वैरायं तदनु तितः ॥ ९०२०॥
ENMSS@9021@1कलाताताः सयवहस यदस वं जपितर् ुितताूा
जिनरप
च राकरकुले ।
ENMSS@9021@2ब ूमः कं वा पुरहरशराेमडनमस वदयं तत् सव शशधर
कलाद् वफलतम् ॥ ९०२१॥
ENMSS@9022@1कलकलषसटाकुल- कुटबसंवलनखेदवकलय
ENMSS@9022@2ितिनधरव वासः संसारवरागसखसमुय ॥ ९०२२॥
ENMSS@9023@1कलकलषे मनस वे कथमव जगदाजवं लभते ।
ENMSS@9023@2चदाेषे जाित चवं कुताे यात ॥ ९०२३॥
ENMSS@9024@1कलकालमयं यावद् अगयय मुनरेप ।
ENMSS@9024@2मानसं खडयय शशखडानुकारणी ॥ ९०२४॥
ENMSS@9025@1कलतगरमा ाेणमयं ववृवलयं दयमुदयं
मरतनचापलम् ।
ENMSS@9025@2मुकुलतकुचं वमनाधृतवम मपरगलायं
तया वपुतनुते यम् ॥ ९०२५॥
ENMSS@9026@1कलतमबरमाकलयन् करैर् मृदतपजकाेशपयाेधरः ।
ENMSS@9026@2वकसदुपलनेवलाेकतः सख िनशां सरसीकुते वधुः ॥
९०२६॥
ENMSS@9027@1कलताे चरं न कम चेत् यतेऽनकृतेः कुतः फलम् ।
ENMSS@9027@2रताे द पुडरकग् भजतेऽसाै सफलततः मः ॥ ९०२७॥
ENMSS@9028@1कलदगरनदनीतटवनातरं भासयन् सदा पथ गतागतमभरं
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हरन् ाणनाम् ।
ENMSS@9028@2लतावलशतावृताे मधुरया चा संभृताे ममाश हरत मानिततमां
तमालमः ॥ ९०२८॥
ENMSS@9028A@1कलदजानीरभरेऽधमा बकाः कामं कृतभूरशदाः ।
ENMSS@9028A@2वातेन वैराद् विनगीयमाणाः ाेशत मये शशनः कशाेराः
॥
ENMSS@9029@1कलभूपे समायाते धमाेऽधमायते भुव ।
ENMSS@9029@2अधमः सवतः पुंसां हत धमवदयते ॥ ९०२९॥
ENMSS@9030@1कलमायातमुेय वलयते सरा अप ।
ENMSS@9030@2तदातय धमादेः का कथा जीवने पुनः ॥ ९०३०॥
ENMSS@9031@1कललं चैकराेण पराेण बुदुम् ।
ENMSS@9031@2पैकेनाडकः साेऽथ मासपूणे शराे कु ॥ ९०३१॥
ENMSS@9032@1कलसाायमासा न भेतयं भवातरात् ।
ENMSS@9032@2धमानुानमूढावां भीितरेकावशयते ॥ ९०३२॥
ENMSS@9033@1कलषं कटकं लवणं वरसं सललं यद वाशभगध भवेत् ।
ENMSS@9033@2तदनेन भवयमलं सरसं ससगध गुणैरपरै युतम् ॥ ९०३३॥
ENMSS@9034@1कलषं च तवाहतेवकात् सतपेहसाेदर चः ।
ENMSS@9034@2पिततं च महीपती तेषां वपुष फुटमापदां कटाैः
॥ ९०३४॥
ENMSS@9035@1कलषं मधुरं चाः सव सव सांतम् ।
ENMSS@9035@2अनाजवजनयेव कृतकयातं वचः ॥ ९०३५॥
ENMSS@9036@1कलेरते भवयत नरपेण रासाः ।
ENMSS@9036@2मनुयान् भययत वताे न शररतः ॥ ९०३६॥
ENMSS@9037@1कलेदाेषिनधे राज् अत ेकाे महान् गुणः ।
ENMSS@9037@2कितनादेव कृणय मुबधः परं जेत् ॥ ९०३७॥
ENMSS@9037A@1कलाै कराले न सखं लभेत पयादेव वराेधकाले ।
ENMSS@9037A@2मयथता युत िनतेऽप समतताे हा स कले भावः ॥
ENMSS@9038@1कलाै कले खले मे पुे दुयसनावते ।
ENMSS@9038@2तकरेषु वृेषु ल धे रा धनेन कम् ॥ ९०३८॥
ENMSS@9039@1कलाै गा कायां िपुरहरपुया भगवती शता देवानामप
भवित सेयानुदवसम् ।
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ENMSS@9039@2इित यासाे ूते मुिनजनधुरणाे हरकथा- सधापानवथाे
गलतभवबधाेऽतलमितः ॥ ९०३९॥
ENMSS@9040@1कलाै जगपपितं वणुं सवारमीरम् ।
ENMSS@9040@2नाचययत मैेय पाखडाेपहता जनाः ॥ ९०४०॥
ENMSS@9041@1कलाै दशसहेषु हरयजित मेदनीम् ।
ENMSS@9041@2तदध जावीताेयं तदध ामदेवताः ॥ ९०४१॥
ENMSS@9041A@1कलाै युगे कषमानसानाम् अय धमे खल नाधकारः ।
ENMSS@9041A@2रामेित वणयमादरेण सदा जपुमुपेित जतः ॥
ENMSS@9042@1कक ककं हरत जगतः फूजदजूैवतेजा
वेदाेछेदफुरतदुरतवंसने धूमकेतः ।
ENMSS@9042@2येनाेय णमसलतां धूमवत् कषेछान् ेछान् हवा
दलतकलनाकार सयावतारः ॥ ९०४२॥
ENMSS@9043@1कपाेणहाेऽयमयनुदनं भूमीसरैभायसे कामाेऽसावित
कामनीभरभते चरं चयसे ।
ENMSS@9043@2ीनारायण एव केवलमित ेणा या यायसे वं कालाेऽयमित
ितितधरैरेकाेऽयनेकाभृत् ॥ ९०४३॥
ENMSS@9044@1कपतकामदाेी- चतामणधनदशानाम् ।
ENMSS@9044@2रचताे रजाेभरपयस् तेजःासातराबरैरेषः ॥ ९०४४॥
ENMSS@9045@1कपमः कपतमेव सूते सा कामधुक् कामतमेव दाेध ।
ENMSS@9045@2चतामणततमेव दे सतां ह सः सकलं सूते ॥ ९०४५॥
ENMSS@9046@1कपमान् वगतवाछजने समेराै रायगाधसलले सरतामधीशे
।
ENMSS@9046@2धाा यं िनदधता खलेषु िनयम् अयुलः खल घटे िनहतः
दपः ॥ ९०४६॥
ENMSS@9047@1कपमा सत नाहत समशीषकाम् ।
ENMSS@9047@2अथनां ाथताः पूवे फलयये वयं यतः ॥ ९०४७॥
ENMSS@9048@1कपमैः कं कनकाचलथैः पराेपकारितलदःुथैः ।
ENMSS@9048@2वरं करराे ममागवती यः पाथसाथ कुते कृताथम् ॥ ९०४८॥
ENMSS@9049@1कपमाे न जानाित न ददाित बृहपितः ।
ENMSS@9049@2अयं त जगतीजािनजानाित च ददाित च ॥ ९०४९॥
ENMSS@9050@1कपमाेऽप काले न भवेद् यद फलदः ।
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ENMSS@9050@2काे वशेषतदा तय वयैरयमहीहैः ॥ ९०५०॥
ENMSS@9050A@1कपाेरप कपमहताेऽप मणेमणः ।
ENMSS@9050A@2देवानामप पूयाेऽस कयत् ते मम पूरणम् ॥
ENMSS@9051@1कपयित येन वृं सदस च सः शयते येन ।
ENMSS@9051@2स गुणतेन गुणवता ववधनीय रय ॥ ९०५१॥
ENMSS@9051A@1कपयेदेकशः प राेममुकचाखान् ।
ENMSS@9051A@2न चादशनाेण वपाणयां च नाेमः ॥
ENMSS@9052@1कपवृशखरेषु संित फुररवकपसदर ।
ENMSS@9052@2हारयगणनामवांशभः कतमुतकुतूहलः शशी ॥ ९०५२॥
ENMSS@9053@1कपथाय न जीवतम् एेय नायते च यदभमतम् ।
ENMSS@9053@2लाेकतथायकाय कुते काय कमुय ॥ ९०५३॥
ENMSS@9054@1कपातूरकेलः तकदनकरः कुदकपूरकातः डन् कैलासकूटे
कलतकुमुदनीकामुकः कातकायः ।
ENMSS@9054@2कालडनाेकः कलतकलकलः कालकालकलः कालदकालकठः
कलयत कुशलं काेऽप कापालकाे नः ॥ ९०५४॥
ENMSS@9055@1कपातपवना वात यात चैकवमणवाः ।
ENMSS@9055@2तपत ादशादया नात िनमनसः ितः ॥ ९०५५॥
ENMSS@9056@1कपातवाससंाेभलताशेशभूभ् ऋतः
ENMSS@9056@2थैयसादमयादाता एव ह महाेदधेः ॥ ९०५६॥
ENMSS@9057@1कपाते ाेधनय िपुरवजयनः डया संचरणाेः कृवाप
ाणजातैिनजमुखकुहराितयमातृेः ।
ENMSS@9057@2दभीः ेय शूयाः लयजलिनधेताीयमूित-
ासयासमाेघमजिनतषः पात वाे गजतािन ॥ ९०५७॥
ENMSS@9058@1कपाते शमतिवममहाकालबफुरच्-
छेषयूतनृसंहपाणनखराेतादकाेलामषः ।
ENMSS@9058@2वैकाणवतावशेषमुदताै ताै मयकूमावुभाै कषन् धीवरतां
गताेऽयत सतां माेहं महाभैरवः ॥ ९०५८॥
ENMSS@9058A@1कयते कमित कमणचता- वेदमेदरुमदं िनजचेतः ।
ENMSS@9058A@2पयतां नयित पूवभवां पुयमेव भुवनािन कमयत् ॥
ENMSS@9059@1कयाणं कथयाम कं सहचर वैरेषु शत् पुरा यया नाम
समीरतं मुररपाेः ाणेरित वया ।
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ENMSS@9059@2साहं ेमभदाभयात् यतमं ाप दतूं भाेः सदा
न वेित संशयवती पृछाम नाे कंचन ॥ ९०५९॥
ENMSS@9060@1कयाणं नः कमधकमताे जीवनाथ यदाल् लूवा वृानहह
दहस ातरारकार ।
ENMSS@9060@2कं वेतशिनपशनैरातपैराकुलानाम् अवयानामशरणमातरे
काेऽयुपायः ॥ ९०६०॥
ENMSS@9061@1कयाणं परकयतां पककुले राेहत वाछायाे हंसानामुदयाेऽत
पूणशशनः तामदवरे ।
ENMSS@9061@2इयुायवधूगरः ितपदं संपूरययातके कातः
थितकपताेपकरणः सया भृशं वारतः ॥ ९०६१॥
ENMSS@9062@1कयाणं भगवकथाकथनतः कायं वधातः कवेस् तयैवातया
चद् रचयतः ारवीरादकम् ।
ENMSS@9062@2काे दाेषाे भवता यद कवताशीलैः समाीयते पथा
यासवसंधराुितभवथादषु ेतः ॥ ९०६२॥
ENMSS@9063@1कयाणं भवतां यशः सरतां धमः सदा वधतां संपः
थतां जा णमतां शुयाे जायताम् ।
ENMSS@9063@2वां संवदतां वपुः भवतां लीपितः ीयताम् अायुते
शरदां शतं वजयतां दानाय दघायुषे ॥ ९०६३॥
ENMSS@9064@1कयाणं भवतेऽत काेकलकुलाकपाय येन ुित- ूराेुतादतं
कलरवैवं समाासतम् ।
ENMSS@9064@2अयतायसनायुदवरबृहादावबाेधाेस-
छदरसानुभूितजिनतानदाैघिनयदभः ॥ ९०६४॥
ENMSS@9065@1कयाणं वः यासमलदटिनयुगथागीवाणभाेग-
ैणययतकपमनवसमनाेनागहारावलिन ।
ENMSS@9065@2नालकालीकरतलकमलाेातमावीकधारा- ितयफालेणािन
िपुरहरधनुयालताकषणािन॥ ९०६५॥
ENMSS@9066@1कयाणं वाे वधां करटमदधुनीलाेलकाेलमाला-
खेलाेलबकाेलाहलमुखरतदवालातरालम् ।
ENMSS@9066@2ं वेतडरं सततपरचलकणतालराेह-
ातू राजहीषादरववृतफणाभूषाभुजंगम् ॥ ९०६६॥
ENMSS@9067@1कयाणदाे भवेद् वीरे वकशेखरः ।
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ENMSS@9067@2दवणपदं य िपुटे च वधीयते ॥ ९०६७॥
ENMSS@9067@3तं लघुं ताले िपुटसंके ॥ ९०६७॥
ENMSS@9067A@1कयाणपादपारामं ुतगाहमाचलम् ।
ENMSS@9067A@2ानााेजरवं देवं वदे ीाननदनम् ॥
ENMSS@9068@1कयाणभाक् सदा काये सवसाैभायवधनी ।
ENMSS@9068@2या खवेताशी भाया सा देवी न त मानुषी ॥ ९०६८॥
ENMSS@9068A@1कयाणमावहत नः कुहनावराहाे ययाथसी िनखलं ितराेमकूपम्
।
ENMSS@9068A@2अाभाित सणयमुहताे धरीं वेदाभधान इव सावकहावभेदः
॥
ENMSS@9069@1कयाणामावहत वः शवयाेः शररम् एकं यदयमसतछवकठमूलम्
।
ENMSS@9069@2वामेतरेऽप कुते सतभास भागे ारधशैलतनयापरणामशाम्
॥ ९०६९॥
ENMSS@9070@1कयाणवामव कं पदम कातं सपूतेवमव कः परताेषकार
।
ENMSS@9070@2कः सवदा वृषगितवमवाितमां भूयातः कथय
पालतसवभूतः ॥ ९०७०॥
ENMSS@9071@1कयाणत यथाश कराेित सफलं वचः ।
ENMSS@9071@2शठः पाै चलयित ावयथाेपलसया ॥ ९०७१॥
ENMSS@9072@1कयाणहतवान् भूपाे गुणां दाेषगुकः ।
ENMSS@9072@2सममितः सखे दःुखे समरे चापलायतः ॥ ९०७२॥
ENMSS@9073@1कुलशीलेषु सपाे नीितधमेषु पडतः ।
ENMSS@9073@2तथैव पूयते राजा चतरः किततः ॥ ९०७३॥
ENMSS@9074@1कयाणाचानुरमनसा वं येन संायते ययाथे समुख
वया पुनरसयागेऽप संनते ।
ENMSS@9074@2साेऽयं सदर पबाणवशखयालढदाेरतर-
वैराेपीडतपीवरतनतटवाेलतापरे ॥ ९०७४॥
ENMSS@9075@1कयाणानां वमस महसां भाजनं वसूते धुया लीमथ
मय भृशं धेह देव सीद ।
ENMSS@9075@2यद् यत् पापं ितजह जगाथ नय तन् मे भं भं वतर
भगवन् भूयसे मलाय ॥ ९०७५॥
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ENMSS@9076@1कयाणानां िनधानं कलमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्
मुमुाेः सपद परपदाये थतय ।
ENMSS@9076@2वामथानमेकं कववरवचसां जीवनं सनानां बीजं
धममय भवत भवतां भूतये रामनाम ॥ ९०७६॥
ENMSS@9077@1कयाणािन ददात वाे गणपितयन् नु ते सित ाेदययप
कमण
भवतं ाप जायते ।
ENMSS@9077@2जाते यरणणामसलभे साैभायभायाेदये रयामनु शा
िनवशते देवेलीरप ॥ ९०७७॥
ENMSS@9077@1कयाणायभवत खडपरशाेः काेटरवाटहां वनां वलयािन
वेदरुगेणीिन शाेणवषाम् ।
ENMSS@9077@2उीलकनकारवदकलकाककपुरद्-
धूलधूसरससधुलहरसदूरतेदिून वः ॥ ९०७७॥
ENMSS@9078@1कयाण चदनरसैः परषय गां ायहािन कथमयितवाहयेथाः
।
ENMSS@9078@2अे िनधाय भवतीं पररय दाेया नेयाम सूयकरणानप
शीतलवम् ॥ ९०७८॥
ENMSS@9079@1कयाण पाणपिततािन वना वचारम् एतािन माेुमुचतािन न
माैकािन ।
ENMSS@9079@2गुेित संजनयते यदह मते हतारवदनयनाेपलयाेः भैव
॥ ९०७९॥
ENMSS@9080@1कयाणी बत गाथेयं लाैकक ितभाित मे ।
ENMSS@9080@2एित जीवतमानदाे नरं वषशतादप ॥ ९०८०॥
ENMSS@9081@1कयाणाेाससीमा कलयत कुशलं कालमेघाभरामा काचत्
साकेतधामा
भवगहनगितातहारणामा ।
ENMSS@9081@2साैदयणकामा धृतजनकसतासादरापाधामा द यातभूमा
दवषदभनुता देवता रामनामा ॥ ९०८१॥
ENMSS@9082@1कयाेथानपरा िनयं गुशूषणे रता ।
ENMSS@9082@2ससंमृगृहा चैव गाेशकृकृतलेपना ॥ ९०८२॥
ENMSS@9083@1काेलपिपुरहरशरःवःवतीमृणालं कपूराेदजालं
कुसमशरवधूसीधुभृारनालम् ।
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ENMSS@9083@2एतद् दुधाधबधाेगगनकमलनीपपानीयबदाेर् अतताेषं न
केषां
कसलयित जगडनं खडमदाेः ॥ ९०८३॥
ENMSS@9083A@1काेलचपला लीः संगमाः वसभाः ।
ENMSS@9083A@2वायायितकराेतूलतयं च याैवनम् ॥
ENMSS@9084@1काेलवेतषपषहारै रायमूिन मकरालय मावमंथाः ।
ENMSS@9084@2कं काैतभेन वहताे भवताे न नाम याासारतकरः पुषाेमाेऽप
॥ ९०८४॥
ENMSS@9085@1काेलसंचलदगाधजलैरलाेलैः काेलनीपरवृढैः कमपेयताेयैः ।
ENMSS@9085@2जीयात् स जजरतनुगरिनझराेऽयं यषाप तृषता
वतृषीभवत ॥ ९०८५॥
ENMSS@9086@1काेलैः थगयन् मुखािन ककुभामंलहैरसा ारेणाप
दवािनशं जलिनधे गजन् न वायस ।
ENMSS@9086@2एते यद घाेरनिनलयं वादु यधायाद् वधः कं कतास
तदा
न वे तरलैः वैरेव दुेतैः ॥ ९०८६॥
ENMSS@9087@1काेलैवकरवसाै गरवरान् वेलावलासाेथतैः शदैवा बधरकराेत
ककुभाे धां च वतीणताम् ।
ENMSS@9087@2पाथानां रवतापतवपुषां तृणाितरेकछदः कं सायं
तनाेः कराेत सरसाेऽयधः कृताडबरः ॥ ९०८७॥
ENMSS@9088@1कवयः कवयत तैलभुाः सरसा एव परत दाणायाः ।
ENMSS@9088@2अप लाेचनचला हरयाे मदराया न समाः कटापातैः ॥
९०८८॥
ENMSS@9089@1कवयः कालदासााः कवयाे वयमयमी ।
ENMSS@9089@2पवते परमाणाै च वतवमुभयाेरप ।
ENMSS@9090@1कवयः कं न पयत कं न भत वायसाः ।
ENMSS@9090@2मदाः कं न कुवत कं न जपत मपाः ॥ ९०९०॥
ENMSS@9091@1कवयः कं न पयत कं न भत वायसाः ।
ENMSS@9091@2मपाः कं न जपत कं न कुवत याेषतः ॥ ९०९१॥
ENMSS@9092@1कवयः परतयत नेतरे कवसूभः ।
ENMSS@9092@2नकूपारवत् कूपा वधते वधुकातभः ॥ ९०९२॥
ENMSS@9093@1कवलयित न चेततय दारदःुखं न च पशनजनाेः कणकडंू
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कराेित ।
ENMSS@9093@2वरकवकृतगाेीबधगधाेपभाेगे य इह मधु वमतीं कायचतां
कराेित ॥ ९०९३॥
ENMSS@9094@1कवयित पडतराजे कवयययेऽप वांसः ।
ENMSS@9094@2नृयित पनाकपाणाै नृयययेऽप भूतवेतालाः ॥ ९०९४॥
ENMSS@9095@1कवयाे वद कु कशाः कठनं कं वदतं समततः ।
ENMSS@9095@2अधुना तव वैरयाेषतां द तापः बलाे वहाय काः ॥ ९०९५॥
ENMSS@9095A@1कवलयस चदधती- नवरलमास नूनमारान् ।
ENMSS@9095A@2अधकतरमुणमनयाेः कमह चकाेरावधारयस ॥
ENMSS@9096@1कवलतमह नालं कदलं चेह म् इह ह कुमुदकाेशे पीतमः
सशीतम् ।
ENMSS@9096@2इित वरटित रााै पयटती तटाते सहचरपरमुा चवाक
वराक
॥ ९०९६॥
ENMSS@9097@1कवः कराेित कायािन पडताे वे तसम् ।
ENMSS@9097@2कामनीकुचकाठयं पितजानाित नाे पता ॥ ९०९७॥
ENMSS@9098@1कवः कराेित कायािन वादु जानाित पडतः ।
ENMSS@9098@2सदया अप लावयं पितजानाित नाे पता ॥ ९०९८॥
ENMSS@9099@1कवः कराेित पािन लालययुमाे जनः ।
ENMSS@9099@2तः सूते पुपाण मद् वहित साैरभम् ॥ ९०९९॥
ENMSS@9100@1कवः पता पाेषयित पालकाे रसकः पितः ।
ENMSS@9100@2कवतायुवतेनूनं साेदरात ववेकनः ॥ ९१००॥
ENMSS@9101@1कवः सूयित कायािन दा दधित सनाः ।
ENMSS@9101@2सूते मुाः पयाेराशवहत तणीतनाः ॥ ९१०१॥
ENMSS@9102@1कवताकलनेन कं नृपाणां यद कवयाे न लभत पूणकामाः ।
ENMSS@9102@2नयनेन कमेणलाेचनानां यद वं न वलाेकता युवानः ॥
९१०२॥
ENMSS@9103@1कवताकुदवकासन- कृितने वजतजनतािनदाघाय ।
ENMSS@9103@2दलताेामाघाय णितं कलयाम माघाय ॥ ९१०३॥
ENMSS@9104@1कवता विनता कय न माेदाय सचेतसः ।
ENMSS@9104@2रस एव सदा तया नरनतीव सवतः ॥ ९१०४॥
ENMSS@9105@1कववं न णाेयेव कृपणः कितवजतः ।
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ENMSS@9105@2नपुंसकः कं कुते पुरःथतमृगीशा ॥ ९१०५॥
ENMSS@9106@1कववगानयवादसया- यया वधाता यधताधकठम् ।
ENMSS@9106@2रेखाययासमषादमीषां वासाय साेऽयं वबभाज सीमाः ॥
९१०६॥
ENMSS@9107@1कववाेुफवणकृतझपयितकरं चरं येषां वातं
समजिन िनतातं रसवशम् ।
ENMSS@9107@2अमीषां पीयूषापचतसरयाेषाधरपुटाे- साधुये वा समुदयित
कं वा रितरप ॥ ९१०७॥
ENMSS@9108@1कववमाराेयमतीव मेधा ीणां यवं कनकय लाभः ।
ENMSS@9108@2सवेषु तयं वजनेषु पूजा वगथतानां कल चमेतत् ॥
९१०८॥
ENMSS@9108A@1कववशह दवाेऽवतीणा भूमाै सधासार इवायपुयात् ।
ENMSS@9108A@2पुनहीतं िनजवत देवाः समागतातत् कवयः समुकाः ॥
ENMSS@9109@1कववे वादवं कनककुसमे साैरभगुणाे धिनवे दातृवं
वषमतफले वादरुसता ।
ENMSS@9109@2कुलने साैजयं मृगमदरसे रागरचना भुवे ववं
परभृतमुखे मानुषवचः ॥ ९१०९॥
ENMSS@9109A@1कवभावकृतं चम् अयाप न दुयित ।
ENMSS@9109A@2मुखमाथसंसं कं ह न यात् कृतानाम् ॥
ENMSS@9110@1कवभनूपसेवास चालंकारहारणी ।
ENMSS@9110@2वाणी वेयेव लाेभेन पराेपकरणीकृता ॥ ९११०॥
ENMSS@9111@1कवमितरव बलाेहा सघटतचा भातवेलेव ।
ENMSS@9111@2हरमूितरव हसती भाित वधूमानलाेपेता ॥ ९१११॥
ENMSS@9112@1कवरनुहरित छायां पदमेकं पादमेकमध वा ।
ENMSS@9112@2सकलबधहे साहसके नमतै ॥ ९११२॥
ENMSS@9113@1कवरमरः कवरचलः कवरभनद कालदास ।
ENMSS@9113@2अये कवयः कपयश् चापलमां पदं दधित ॥ ९११३॥
ENMSS@9114@1कवरवमहाेकषान् हषन् पय पषान् खलस रसने कं
वा सवान् वुमनीरे ।
ENMSS@9114@2गणयित यदयेतान् धाता दनावलमालया तदप भगवानेषामतं
कदाप
न वदित ॥ ९११४॥
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ENMSS@9115@1कवरहताः कवलापा जायते कठशाेषणायैव ।
ENMSS@9115@2संमुखगतः कवेत् भवित कुलपताप कवकुलपतैव ॥ ९११५॥
ENMSS@9116@1कवरेव कवेवे कायकमण काैशलम् ।
ENMSS@9116@2शेषाहरेव जानाित भुवाे भारय िनयम् ॥ ९११६॥
ENMSS@9116A@1कवभाराजाे जगदवधजाजयशा
रसेणीममयवहरणहेवाकरसकः ।
ENMSS@9116A@2यदयानां वाचां रसकदयाेासनवधा- वमदानदाा परणयित
सदभमहमा ॥
ENMSS@9117@1कववाामृततीथ- ानैः पूता भृशं यशाेदेहाः ।
ENMSS@9117@2येषां त एव भूपा जीवत मृता वृथैवाये ॥ ९११७॥
ENMSS@9118@1कववादरुाधषाे याे रास इवापरः ।
ENMSS@9118@2दणथाे लधवणाे वयातः कवरासः ॥ ९११८॥
ENMSS@9119@1कवषु दधतमुकष वफुरदनववावषम् ।
ENMSS@9119@2इह खल खलधष ीहष नाैम हषसंघषम् ॥ ९११९॥
ENMSS@9120@1कवदयेवनसूया कतूरकदमेवमालयम् ।
ENMSS@9120@2अारता पयाेधा- ववनीपालेषु पाडयम् ॥ ९१२०॥
ENMSS@9121@1कवीनां च बुधानां च वदायानां च याे गुः ।
ENMSS@9121@2नानाशाचणः शवनाथः स नयते ॥ ९१२१॥
ENMSS@9122@1कवीनां महतां सूैगूढाथातरसूचभः ।
ENMSS@9122@2वयमानुतेमाभूद् दजुनय कथं यथा ॥ ९१२२॥
ENMSS@9123@1कवीनां मानसं नाैम तरत ितभास ।
ENMSS@9123@2य हंसवयांसीव भुवनािन चतदश ॥ ९१२३॥
ENMSS@9124@1कवीनां संतापाे मणमभताे दगुितरित याणांपवं रचयस
न तमधकम् ।
ENMSS@9124@2चतणा वेदानां यरच नवता वीर भवता षसेनालनाभयुतमप
लं वमकृथाः ॥ ९१२४॥
ENMSS@9125@1कवीनामगलद् दपाे नूनं वासवदया ।
ENMSS@9125@2शेव पाडपुाणां गतया कणगाेचरम् ॥ ९१२५॥
ENMSS@9126@1कवीदुं नाैम वाीकं यय रामायणीं कथाम् ।
ENMSS@9126@2चकामव चवत चकाेरा इव साधवः ॥ ९१२६॥
ENMSS@9127@1कवीाणामासन् थमतरमेवाणभुवश्
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चलृासाकुलकरमदामाेदमधुराः ।
ENMSS@9127@2अमी पात् तेषामुपर पितता नृपतेः कटााः
ीराेदसरदुवीचीसहचराः ॥ ९१२७॥
ENMSS@9128@1कवीराणां वचसां वनाेदैर् नदत वािनधयाे न चाये ।
ENMSS@9128@2चाेपला एव करैः सधांशाेर् वत नाया षदः कदाचत् ॥
९१२८॥
ENMSS@9129@1कवेरभायमशदगाेचरं फुरतमाेषु पदेषु केवलम् ।
ENMSS@9129@2वदरै ः कृतराेमवयैर् जनय तूणीं भवताेऽयमलः
॥ ९१२९॥
ENMSS@9130@1कशाभरव हैमीभवुरभताडतम् ।
ENMSS@9130@2अतःतिनतिनघाेषं सवेदनमवाबरम् ॥ ९१३०॥
ENMSS@9131@1क यमुसृय संशयथमलणम् ।
ENMSS@9131@2अायितथं चरेद् धम बधुरिनतम् ॥ ९१३१॥
ENMSS@9132@1कछापातमूढाेऽपवाेढर् लवा भूयेतनामाहवाय ।
ENMSS@9132@2यावित ाेशतः सयुैस् याा का च लाेकानुवृः
॥ ९१३२॥
ENMSS@9133@1कत् करायामुपगूढनालम् अालाेलपाभहतरेफम् ।
ENMSS@9133@2रजाेभरतःपरवेषबध ललारवदं मयांचकार ॥ ९१३३॥
ENMSS@9134@1कत् कं करित करकाजालमेकाेऽितमां गजयेव पित
वषयं वैुतं विमयः ।
ENMSS@9134@2सूते वातं जवनमपरतेन जानीह तावत् कं यादसे वहग
वदनं
त ताबुवाहे ॥ ९१३४॥
ENMSS@9135@1कत् कयचदेव यात् सद् वभाजनम् ।
ENMSS@9135@2पं वकासययक ः संकाेचयित कैरवम् ॥ ९१३५॥
ENMSS@9136@1कत् कातावरहगुणा वाधकारात् मः शापेनातंगमतमहमा
वषभाेयेण भतः ।
ENMSS@9136@2ये जनकतनयाानपुयाेदकेषु धछायातषु वसितं
रामगयामेषु ॥ ९१३६॥
ENMSS@9137@1कत् दित कालकक शकराकृं वनं हठाद् उकृं
तनयं वलाे पुरतः पुेित हा हा चत् ।
ENMSS@9137@2कतकनतकपरवृताे नृययहाे कुचच् चं
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संसृितपितः थयित ीितं च कं च नः ॥ ९१३७॥
ENMSS@9138@1कत् तरित काेन सगीरां महानदम् ।
ENMSS@9138@2स तारयित तत् कां स च काेन तायते ॥ ९१३८॥
ENMSS@9139@1कत् तावत् वया ः ुताे वा शताेऽप वा ।
ENMSS@9139@2ताै वा यद वा वगे यय मृयुन वते ॥ ९१३९॥
ENMSS@9140@1कत् पयीणां वभवाेपचतायपुषयाेजनया ।
ENMSS@9140@2वदधाित ाराधन- मधनवमुपागतः कामी ॥ ९१४०॥
ENMSS@9141@1कत् पाथतृषातः पथ तपऋताै गयमानाेऽयपाथं
पछानदलनाे वद पथक कुताे जकयावाहः ।
ENMSS@9141@2तेनासाै शीवाचा चलतमनसा ववयेण चाेचे सूये
कूपषं तदपुर नगर त गावाहः ॥ ९१४१॥
ENMSS@9142@1कत् पुमान् पित मां ित वाैः साेऽहं माभरणमेय
मुदं याम ।
ENMSS@9142@2शाेकं जाम पुनरेवमयं तपवी चारतः खलतवािनित ममम्
॥ ९१४२॥
ENMSS@9143@1कदावणं छवा पलाशां िनपित ।
ENMSS@9143@2पुपं ा फले गृः स शाेचित फलागमे ॥ ९१४३॥
ENMSS@9144@1कदायसाैदयाद् धे शाेभामसनः ।
ENMSS@9144@2मदालाेचनयतं मलमसमवानम् ॥ ९१४४॥
ENMSS@9145@1कद् दैवेन साैमे याेमुुसहते पुमान् ।
ENMSS@9145@2यय न हणं कंचत् कमणाेऽय यते ॥ ९१४५॥
ENMSS@9146@1कद् दैवेन साैमै याेमुुसहते सह ।
ENMSS@9146@2ययेह वहाेपायाे न कथंचन वते ॥ ९१४६॥
ENMSS@9147@1कद् षखताेमाः साे वमानभुतामुपेय ।
ENMSS@9147@2वामासंससरानः वं नृयकबधं समरे ददश ॥ ९१४७॥
ENMSS@9148@1कद् यथाभागमवथतेऽप वसंिनवेशाद् यितलनीव ।
ENMSS@9148@2वांशगबाु लरमेकं यापारयामास करं करटे ॥ ९१४८॥
ENMSS@9149@1कद् वाचं रचयतमलं ाेतमेवापरताम् कयाणी ते मितभयताे
वयं नतनाेित ।
ENMSS@9149@2न ेकितशयवतां संिनपाताे गुणानाम् एकः सूते
कनकमुपलतपरामाेऽयः ॥ ९१४९॥
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ENMSS@9150@1कन् नवं पवमाददाित कत् सूनािन फलािन कत् ।
ENMSS@9150@2परं करालेऽय िनदाघकाले मूले न दाता सललय कत् ॥
९१५०॥
ENMSS@9151@1कन् मालासमं मं कन् मं तलासमम् ।
ENMSS@9151@2कन् मेसमं मं कन् मं महीसमम् ॥ ९१५१॥
ENMSS@9152@1कूछामेय गाढहारः सः शीतैः शीकरैवारणय ।
ENMSS@9152@2उछास थता तं जघृर् यथाकूता नाकनार मुमूछ
॥ ९१५२॥
ENMSS@9153@1कुबित कुलपुषाे वेयाधरपवं मनाेमप ।
ENMSS@9153@2चारभटचाैरचेटक- नटवटिनीवनशरावम् ॥ ९१५३॥
ENMSS@9154@1कमीरान् गतकामय मीरशाहायभूपतेः ।
ENMSS@9154@2शाहाबुनभूमीः ाहणाेदित लेखकम् ॥ ९१५४॥
ENMSS@9155@1कमेवमवशतः शशकुर लाेलमं परमतमीहसे वरम
नैव शूयं वनम् ।
ENMSS@9155@2थताेऽ गजयूथनाथमथनाेछलछाेणतच्-
छटापटलभासराेकटसटाभरः केसर ॥ ९१५५॥
ENMSS@9155A@1कषायकलषाे जीवाे रागरतमानसः ।
ENMSS@9155A@2चतगितभवााेधाै भनाैरव सीदित ॥
ENMSS@9155B@1कषायपशभदुैधमकामाथनाश कैः ।
ENMSS@9155B@2शममहतैयं वधेह वहतं बुधैः ॥
ENMSS@9156@1कषायमुं कथतं चरं कषायवृावुपघातमेित ।
ENMSS@9156@2यदा कषायः शममेित पुंसस् तदा चरं पुनरेित पूतम् ॥ ९१५६॥
ENMSS@9156A@1कषायरागवचनं वीतरागाेऽधरतव ।
ENMSS@9156A@2वहारः कठदेश दिूत जतास कम् ॥
ENMSS@9156B@1कषायवजये साैयम् इयाणां च िनहे ।
ENMSS@9156B@2जायते परमाेकृम् अानाे भवभेद यत् ॥
ENMSS@9156C@1कषायवषयातानां देहनां नात िनवूितः ।
ENMSS@9156C@2तेषां च वरमे साैयं जायते परमातुम् ॥
ENMSS@9156D@1कषायवषयाहारयागाे य वधीयते ।
ENMSS@9156D@2उपवासः स वेयः शेषं लनकं वदःु ॥
ENMSS@9157@1कषायसाै सहते न वृं समाचन दनं च रेणुम् ।
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ENMSS@9157@2कषायसाै वधुनत तेन चारवताे मुनयः सदाप ॥ ९१५७॥
ENMSS@9157A@1कषायान् शुवत् पयेद् वषयान् वषवत् तथा ।
ENMSS@9157A@2माेहं च परमं याधम् एवमूचुवचणाः ॥
ENMSS@9157B@1कषाया वषया याेगाः मादावरती तथा ।
ENMSS@9157B@2मयावमातराैे चेयशभं ित हेतवः ॥
ENMSS@9157C@1कषायातहतयातथा तसहचारणः ।
ENMSS@9157C@2नाेकषायाः शवारा गलभूता मुमुभः ॥
ENMSS@9158@1कषायैपवासै कृतामुाघतां नृणाम् ।
ENMSS@9158@2िनजाैषधकृतां वैाे िनवे हरते धनम् ॥ ९१५८॥
ENMSS@9159@1कं कमेित दमुेधाः कतयाद् विनवतते ।
ENMSS@9159@2न साहसमनारय ेयः समुपलयते ॥ ९१५९॥
ENMSS@9160@1कं खल मूखवं कं खल याैवने च दारम् ।
ENMSS@9160@2कादप कतरं परगृहवासः वास ॥ ९१६०॥
ENMSS@9161@1कं च खल मूखवं कं च खल याैवनम् ।
ENMSS@9161@2कात् कतरं चैव परगेहिनवासनम् ॥ ९१६१॥
ENMSS@9162@1कं जीवित गणकाे गणका कथक सेवकाे वैः ।
ENMSS@9162@2दवसे दवसे मरणं परजनमनरनी वृः ॥ ९१६२॥
ENMSS@9163@1कं नैव परथते समुदयात् कायेषु नाे जातचत् संजायेत न
चाप तितकराद् बाादकंचकरात् ।
ENMSS@9163@2कात् खल भावताेऽतरभवात् वाकमुपते ाणयैव
वशेषताेऽतरशयाद् भावात् समुृते ॥ ९१६३॥
ENMSS@9164@1कं वने िनवसताेऽ सदा नरय नाे केवलं िनजतनुभवं
भवे ।
ENMSS@9164@2दैवं च पयमखलं न वभाित कृयं ताद् गृहे िनवसताहतं
चयम् ॥ ९१६४॥
ENMSS@9165@1कं साहसकारण तव नयनाधेन साेऽविन पृः ।
ENMSS@9165@2उपवीतादप वदताे न जदेहतपवी ते ॥ ९१६५॥
ENMSS@9166@1कं द वलित शाेकमयाे ममास् ते चषी च वरहवरजागके
।
ENMSS@9166@2एतनाे मित ववगसूंतथाप वं पयताेहर इव र हतकामः
॥ ९१६६॥
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ENMSS@9167@1का वृः पराधीना काे वासाे िनरायः ।
ENMSS@9167@2िनधनाे यवसाय सवका दरता ॥ ९१६७॥
ENMSS@9168@1का वेधयथा काे िनयं च वहनमः ।
ENMSS@9168@2वणानामलंकारः कपाेलय त कुडलम् ॥ ९१६८॥
ENMSS@9169@1के नाेपाजतं वं हेलया ाप िनगतम् ।
ENMSS@9169@2कं कराेम  गछाम िनभायाेऽहं भुवतले ॥ ९१६९॥
ENMSS@9170@1काे जनः कुलधनैरनुरनीयस् ताे यदुमशवं न ह तत्
मं ते ।
ENMSS@9170@2नैसगक सरभणः कुसमय सा मू थितन चरणैरवताडनािन
॥ ९१७०॥
ENMSS@9170A@1काेपाजतम वखलं ूते मया याेजतं वा कतरं
गुराेरधगता यापारता कुतताै ।
ENMSS@9170A@2पारपयसमागता च वनयाे वामेणायां कृतः सपाे कमहं
कराेम ववशः कालेऽ नेदयस ॥
ENMSS@9171@1कतय जीवताथः सित वभवे क तय पुषाथः ।
ENMSS@9171@2याेऽथनमभमुखमागतम् अनभमुखः सन् वसजयित ॥ ९१७१॥
ENMSS@9172@1कतां िनदित लपित कः रफलकय बणकं मुधः ।
ENMSS@9172@2काे भवित रकटकम् अमृते कयाचदेित ॥ ९१७२॥
ENMSS@9173@1कतावद् बलकणभागवमहादानमाणतवः कासाै
कुपाडपाडरयशः तावनावतरः ।
ENMSS@9173@2यावद् वषित वीरसंहतनयाे वृीरमाः कानीर् धाराः ावृष
तावदनचधारा न धाराधरः ॥ ९१७३॥
ENMSS@9174@1कतूरकां तृणभुजामटवीमृगाणां िनय नाभषु चकार च तान्
वधाहान् ।
ENMSS@9174@2मूढाे वधः सकलदजुनलाेलजा- मूले  िनपित चेत्
सकलाेपकारः
॥ ९१७४॥
ENMSS@9175@1कतूरकां हरण मु वनाेपकठं मा साैरभेण ककुभः
सरभीकुव ।
ENMSS@9175@2अातां यशाे ननु करातशराभघातात् ाताप हत भवता भवताे
दरुापः
॥ ९१७५॥
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ENMSS@9176@1कतूरकाचदनकुु मािन साैभायचािन वलासनीनाम् ।
ENMSS@9176@2यागमृाितलकयैव साैभायचं वधवाललाटे ॥ ९१७६॥
ENMSS@9177@1कतूरकाितलकमाल वधाय सायं ेरानना सपद शीलय
साैधमाैलम् ।
ENMSS@9177@2ाैढं भजत कुमुदािन मुदामुदाराम् उासयत परताे हरताे
मुखािन
॥ ९१७७॥
ENMSS@9177A@1कतूरकादयवयाां यछया यपणं गतानाम् ।
ENMSS@9177A@2साैरयमे षु समलम् न हीयते पषमयहािन ॥
ENMSS@9178@1कतूरकामृगाणाम् अडाद् गधगुणमखलमादाय ।
ENMSS@9178@2यद पुनरहं वधः यां खलजायां िनवेशययाम ॥ ९१७८॥
ENMSS@9179@1कतूर जायते कात् काे हत करणां शतम् ।
ENMSS@9179@2कं कुयात् कातराे युे मृगात् संहः पलायनम् ॥ ९१७९॥
ENMSS@9180@1कतूरित, कम, सांपरमलयं कमयामरं पेया कं, न ह,
कशी, मृगशां ारललापदम् ।
ENMSS@9180@2धाया कु, कुचथलषु, कुचयाेः थाैयं तताे हीयते ः
यित पणै बशः कतूरकावयी ॥ ९१८०॥
ENMSS@9181@1कतूरितलकं तया जनयित शाेभां वाेरतः ।
ENMSS@9181@2काेदडमयलं फलमव पेषुबाणय ॥ ९१८१॥
ENMSS@9182@1कतूरितलकं बाले भाले मा कु मा कु ।
ENMSS@9182@2अ सायं भजामीित जृते शशलाछनः ॥ ९१८२॥
ENMSS@9183@1कतूरितलकं बाले भाले मा कु मा कु ।
ENMSS@9183@2कलशया रासयित तवाननम् ॥ ९१८३॥
ENMSS@9184@1कतूरितलकं ललाटफलके वःथले काैतभं नासाे नवमाैकं
करतले वेणुं करे कणम् ।
ENMSS@9184@2सवाे हरचदनं च कलयन् कठे च मुावलं
गाेपीपरवेताे वजयते गाेपालचूडामणः ॥ ९१८४॥
ENMSS@9185@1कतूरितलकं ललाटरचतं नासामणं िनतलं वं
कुतकेशपाशमिनशं ं िनसृां पुरः ।
ENMSS@9185@2पुंसां मानसमयबधनवधाै धसेऽ वसे वयं
जबूवलबदवुलजवबालवालवत् ॥ ९१८५॥
ENMSS@9186@1कतूरितलकत भालफलके देया मुखााेहे राेलबत

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 799 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

तमालबालमुकुलाेंसत माैलं ित ।
ENMSS@9186@2याः कणे वकचाेपलत कुचयाेरे च कालागु- थासत
थयत
तातव शवं ीकठकठवषः ॥ ९१८६॥
ENMSS@9187@1कतूरयत भाले तदनु नयनयाेः कलयत कण- ाते
नीलाेपलययुरस मरकतालंकृतीयत देयाः ।
ENMSS@9187@2राेमालयत नाभेपर हरमणीमेखलयत मये कयाणं कुयु रेते
िजगित पुरजकठभासां वलासाः ॥ ९१८७॥
ENMSS@9188@1कतूरवरपभिनकराे ाे न गडथले नाे लं सख
चदनं तनतटे धाैतं न नेानम् ।
ENMSS@9188@2रागाे न खलततवाधरपुटे ताबूलसंवधतः कं ास
गजेमगमने कं वा शशते पितः ॥ ९१८८॥
ENMSS@9189@1कतूर सितमानमागतवती शाैं गताः कुतला नीलं चाेलमभूत्
सतं धवलमा जाताे मणीनां गणे ।
ENMSS@9189@2वातं शातमभूत् समं नरपते वकितचाेदये
ैलाेेभसारसाहसरसः शातः कुरशाम् ॥ ९१८९॥
ENMSS@9189A@1कतूया तकपाेलयभुव मकरिनमताै ततायां िनमसूनां
ववयितपरचयनात् वशतीपांश ।
ENMSS@9189A@2वीर ीसंहभूप वदहतकुभुजां रायलीसपी- मानयाजेन
लां सपद वदधते वावराेधे गाः ॥
ENMSS@9190@1कते शशा माेहः सधाकराेऽहं न काेऽप मः ।
ENMSS@9190@2कं ननु पयस िनजभा- जय विनताया मुखं मूढ ॥ ९१९०॥
ENMSS@9191@1कते शाैयमदाे याेुं वयेकं सिमाथते ।
ENMSS@9191@2ससिसमाढा भवत परपथनः ॥ ९१९१॥
ENMSS@9192@1कवं, कृणमवेह मां कमह ते, मदराशया युं
तवनीतभाजनपुटे यतः कमथ करः ।
ENMSS@9192@2कत त पपीलकापनयनं, साः कमुाेधता बाला, वसगितं
ववेुमित संजपन् हरः पात वः ॥ ९१९२॥
ENMSS@9193@1कवं, काेऽप, कुताेऽस, रवसतेतीरादहं नीरधेर्, लधं
कंचन, गजतैबधरता याहितः सैकतैः ।
ENMSS@9193@2मा खेदं कु तागाैवदहनवालावलदःुसहं ाराेदं यदपुाय
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जीवस सखे ायं न तन् मयसे ॥ ९१९३॥
ENMSS@9194@1कवं काेऽहं कुत अायातः का मे जननी काे मे तातः ।
ENMSS@9194@2इित परभावय सवमसारं सव या ववचारम् ॥ ९१९४॥
ENMSS@9195@1कवं, तास यछया, कतव यातत गाेपानाः ेमाणं
न वदत यास्, तव हरे कं तास ते कैतवम् ।
ENMSS@9195@2एषा हत हताशया यदभवं वयेकताना परं तेनायाः णयाेऽधुना
खल मम ाणैः समं यायित ॥ ९१९५॥
ENMSS@9196@1कवं, पीतांबराेऽहं, कमु वदस मृषा चांबरं केन पीतं मुधे
कंसय शुः, शव शव साललं सयवैर  म्।
ENMSS@9196@2मायवंसनाेऽहं कमित िनजमहाे लायमवंस चेित
याहारैववीनां िनश भवत मुदेऽनुरः ीपितवः ॥ ९१९६॥
ENMSS@9197@1कवं , पूवः,  च तव वसित, याखला सृः
कते नाथाे, नाथः,  च तव जनकाे, नैव तातं राम
ENMSS@9197@2कं तेऽभीं ददाम, िपदपरमता भूम, रपं कमेतत् ैलाें,
भावगभ बलमदमवदद् वामनाे वः स पायात् ॥ ९१९७॥
ENMSS@9198@1कवं ्, अपूवस्, वदनुचरजनाे, नायनाथाेऽहमेकः, कं
दामीसतं ते, िपदवहरणथानमेतत्, कये ।
ENMSS@9198@2ैलाें तद् जातेमम शमिनरतयेित सूढभावा वणाेवाचः
सराराै कृतकपटपदयासमुधाः पुनत ॥ ९१९८॥
ENMSS@9199@1कवं भ, खलेराेऽहम्, इह कं घाेरे वने थीयते,
शादूलादभरेव हंपशभः भाेयाेऽहमयाशया ।
ENMSS@9199@2कात् कमदं वया यवसतं, मेहमासाशनः
युपनृमांसभणधयते त सवारान् ॥ ९१९९॥
ENMSS@9200@1कवं भाेः, कथयाम दैवहतकं मां व शाखाेटकं वैरायादव
व, साधु वदतं, काददं, कयते ।
ENMSS@9200@2वामेना वटतमवगजनः सवाना सेवते न छायाप पराेपकारकरणे
मागथतयाप मे ॥ ९२००॥
ENMSS@9201@1कवं भाेः, कवर, तत् कमु सखे ीणाेऽय, नाहारताे धग्
देशं
गुणनाेऽप, दमुितरयं देशं न मामेव धक् ।
ENMSS@9201@2पाकाथी धताे यदैव वदधे पाकाय दुं तदा वये
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नेधनमबुधाै न सललं नां धरीतले ॥ ९२०१॥
ENMSS@9202@1कवं भाे िनश, केशवः, शरसजैः कं नाम गवायसे भे
शाैररहं, गुणैः पतृगतैः पुय कं यादह ।
ENMSS@9202@2च चमुख, यछस न मे कुडं घटं देहनीम् इथं
गाेपवधूताेरतया दःुथाे हरः पात वः ॥ ९२०२॥
ENMSS@9203@1कवं लाेहतलाेचनायचरणाे, हंसः, कुताे मानसात् कं तात,
सवणपजवनायः सधासभम् ।
ENMSS@9203@2रानां िनचयाः वालमणयाे वैडूयराेहाः चच्, अबूका अप
सत,
नेित च बकैराकय हीहीकृतम् ॥ ९२०३॥
ENMSS@9204@1कवं वानर, रामराजभवने लेखाथसंवाहकाे, यातः कु पुरागतः
स हनुमान् िनदधलापुरः ।
ENMSS@9204@2वाे राससूनुनेित कपभः संताडततजतः स ीडापराभवाे
वनमृगः कुेित न ायते ॥ ९२०४॥
ENMSS@9204A@1कवं, शूल, वश भषजां वेम, वैं न जाने, थाणुबाले,
न वदित त-नीलकठः मुधे ।
ENMSS@9204A@2केकामेकां वद वं, पशपितरबले, नैव े वषाणे इयेवं
शैलकयाितवचनजडः पात वः पावतीशः ॥
ENMSS@9205@1कवं शूल, मृगय भषजं नीलकठः येऽहं केकामेकां वद,
पशपित,-नैवये वषाणे ।
ENMSS@9205@2मुधें थाणुः, स चरित कथं, जीवतेशः शवाया गछाटयामित
हतवचाः पात वचूडः ॥ ९२०५॥
ENMSS@9206@1कात् कन् समुपे सरागं भुवनयम् ।
ENMSS@9206@2अादाै कथतं ाेके याे जानाित स पडतः ॥ ९२०६॥
ENMSS@9207@1कात् काेऽहं कमप च भवान् काेऽयम पः वं वं
वें गगनसशं पूणतवकाशम् ।
ENMSS@9207@2अानदायं समरसघने बामतवहीने िनैगुये पथ वचरतः
काे वधः काे िनषेधः ॥ ९२०७॥
ENMSS@9208@1कात् तव तनूिन सित समायािन जातािन ते कात्
काेकनदभं
मुखमदं जातं ह चाेपमम् ।
ENMSS@9208@2एवं पृछित वभेऽबुजमुख ाेयवभावादित यावृयाथ
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तया सगदरवं मु बापाेकरः ॥ ९२०८॥
ENMSS@9209@1कात् वं  नु यते सखमुखं ातेऽधकारः परं 
ीषु रधूमकेतदतेअाे ा युवानः  ते ।
ENMSS@9209@2गता   च पमः  णसकृत् ासंकुराे िनतः
ानदैकरसाेदयः  नु सती कैवावगतकथा ॥ ९२०९॥
ENMSS@9210@1कात् वं, तातगेहाद्, अपरमभनवा ूह का त वाता, देया
देवाे
जतः, कं वृषडमचताभभाेगीचान् ।
ENMSS@9210@2इयेवं बहनाथे कथयित सहसा भतूभावभूषा- वैगुयाेेगजा
जगदवत चरं हारवाे भृरटेः ॥ ९२१०॥
ENMSS@9211@1कात् वं दबुलासीित सयतां परपृछित ।
ENMSS@9211@2वय संिनहते तास दात् कथय साेरम् ॥ ९२११॥
ENMSS@9212@1कात् वं, भवदालयाद्, वद सखे ेमं, तवानुहाद्, ा मे
सभगा, न तेऽत सभगा ा भवेहनी ।
ENMSS@9212@2वभानुं वषमेणं वषधरं काकं वराक गृहे
चानसमीरकाेकलभयाद् या लखती मुः ॥ ९२१२॥
ENMSS@9213@1कात् वं ह वखसे कितपयैरेव ये वासरैर् अायाता
वयमेह धेह
पुरतः ाथािनकं मलम् ।
ENMSS@9213@2एवं वादिन वभे दयतया िनःय पाणाै कृती मयः कलशाे
वलाेचनपयाेधाराभरापूरतः ॥ ९२१३॥
ENMSS@9214@1कात् पावित िनुरास, सहजः शैलाेवानामयं िनःेहास
कथं,
न भपुषः ेहं वभित चत् ।
ENMSS@9214@2काेपते मय िनफलः यतमे, थाणाै फलं कं भवेद् इथं
िनवचनीकृताे गरजया शंभुरं पात वः ॥ ९२१४॥
ENMSS@9215@1कात् संकयते वान् यथयाथेहयासकृत् ।
ENMSS@9215@2कयचन् मायया नूनं लाेकाेऽयं सवमाेहतः ॥ ९२१५॥
ENMSS@9216@1कात् सयवतीसतेन मुिनना नाें भवयकथा- मये
पमनादमयिनधनयेहं हरेमानुषम् ।
ENMSS@9216@2इथं युथतवकटकचमूिनमूलनयापृतं
संामाबरसूयमबरचरावां वीय संशेरते ॥ ९२१६॥
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ENMSS@9217@1काद न भूषतं वपुरदं सषूणैः कानैः
कादछतराण ना वसनायकृतािन वया ।
ENMSS@9217@2उा सेित मया मनाे वजने बाला वशाला मा ं
राेदनमेकमेव
वदधे युरं नाे ददाै ॥ ९२१७॥
ENMSS@9218@1काददं नयनमतमतान वातपरचनाै च कुतः
कपाेलाै ।
ENMSS@9218@2ारवारहकाननराजहंस कात् कृशास वरसास मलमसास
॥ ९२१८॥
ENMSS@9219@1काददरुसाै धनाेित जगतीं पीयूषगभैः करैः काद् वा
जलधारयैव
धरणं धाराधरः सित ।
ENMSS@9219@2ामं ाममयं च नदयित वा कात् िलाेकं रवः साधूनां ह
पराेपकारकरणे नाेपायपें मनः ॥ ९२१९॥
ENMSS@9220@1काद् दिूत सष िनभृतं, सवरावतनेन ाे रागः
कमधरदले, ाथनाभवदथम् ।
ENMSS@9220@2ता चेयं कमलकतितस्, तपदालठनेन वासतय वय वद
कथं,
ययाथ तवैव ॥ ९२२०॥
ENMSS@9221@1काद् भाः समुख वलया, मागपाताशायां कं ते वं
वगतरचनं, ालतं धूलपूणम् ।
ENMSS@9221@2अाेे रागः कमप गलत, वथाेासवातैस् तासः कं,
तमित मया वलाेभात् कलेित ॥ ९२२१॥
ENMSS@9222@1काद् भयमह मरणाद् अधादप काे वशयते रागी ।
ENMSS@9222@2कः शूराे याे ललना- लाेचनबाणैन वयथतः ॥ ९२२२॥
ENMSS@9223@1कछेते मुरारः  न खल वसितवायसी काे िनषेधः ीणां
रागत कन्  नु खल सितमा शैरसंबाेधनं कम् ।
ENMSS@9223@2संबुः काऽहमांशाेवधहरवयसां चाप संबुयः का ूते
ल धः कथं वा कुकुलहननं केन तत् केशवेन ॥ ९२२३॥
ENMSS@9224@1कान् ायस मालतीव मृदतेयालजने पृछित यं नाेदतमातयाप
वरहे शालनया बालया ।
ENMSS@9224@2अणाेबापचयं िनगृ कथमयालाेकतः केवलं
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कंचकुलकाेटभशखरूतमः ाणे ॥ ९२२४॥
ENMSS@9225@1कन् कमण सामयम् अय नाेपतेतराम् ।
ENMSS@9225@2अयं साधुचरताद् अलबयतामह ॥ ९२२५॥
ENMSS@9226@1कप मते सये हताः सवमतयजः ।
ENMSS@9226@2तृा यथतामाम् अनथत न धमजः ॥ ९२२६॥
ENMSS@9227@1कन् वसत वद मीनगणा वकपं कं वापदं वदित कं
कुते
वववान् ।
ENMSS@9227@2वुतावलयवान् पथकानानाम् उेजकाे भवित कः खल
वारवाहः
॥ ९२२७॥
ENMSS@9228@1कन् वपित कंसारः कावृरधमा नृणाम् ।
ENMSS@9228@2कं ूते पतरं बालः कं ा रमते मनः ॥ ९२२८॥
ENMSS@9229@1कै कं कथनीयं कय मनःययाे भवित ।
ENMSS@9229@2रमयित गाेपवधूट कुकुटरे परं  ॥ ९२२९॥
ENMSS@9230@1कैचत् कपटाय कैटभरपूरःपीठदघालयां देव वामभवा
कुयस न चेत् तत् कंचदाचहे ।
ENMSS@9230@2यत् ते मदरमबुज कमदं वागृहं य ते
नीचाीचतराेपसपणमपामेतत् कमाचायकम् ॥ ९२३०॥
ENMSS@9230A@1कैचत् ितपा वमजतां वाय वंभराम् अधाै
वैभवलधवासरसकः ेमाय रामाेऽत वः ।
ENMSS@9230A@2ाघते रणसी यय चरतं कालाकूलंकष-
वालाेारकुठारकुिनहतापालचा न् जनान् ॥
ENMSS@9231@1कैचद् जबधवे कयदप ीरं पुरा नाथते दाे येन
दयारसैकवपुषा दुधाेद एवाणवः ।
ENMSS@9231@2ीीवभकपपादपसधाचतामणीब् हः समं स वामी मम
दैवतं तदतराे नााप नाायते ॥ ९२३१॥
ENMSS@9232@1कै नमः सरैरप सतरां यते दयाधानाय ।
ENMSS@9232@2कादुजतयं संसारारयतः सधया ॥ ९२३२॥
ENMSS@9233@1कै यछित सनाे बधनं सृं गत् केन वा शाेभािन
च काे गले युवितभवेयां च का धायते ।
ENMSS@9233@2गाैरशः कमताडयरणतः का रता रासैर् अाराेहादवराेहतः
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कलयतामेकं याेरम् ॥ ९२३३॥
ENMSS@9234@1कै हत फलाय सन गुणामाजने सस वााेपकरणाय
चेन्
मम वचः पयं समाकणय ।
ENMSS@9234@2ये भावा दयं हरत िनतरां शाेभाभरैः संभृतास् तैरेवाय
कलेः कलेवरपुषाे दैनंदनं वतनम् ॥ ९२३४॥
ENMSS@9235@1कय करा खलता नीरिनधेदपछला लीः ।
ENMSS@9235@2भृगुचरणधूलपषे द परबा हरेः थरेयमभूत् ॥ ९२३५॥
ENMSS@9236@1कयचायते जताेः पादाघाततवाविन ।
ENMSS@9236@2पदभयथा शाे जृते जवैरणः ॥ ९२३६॥
ENMSS@9237@1कयचत् कमप नाे हरणीयं ममवामप नाेरणीयम् ।
ENMSS@9237@2ीपतेः पदयुगं रणीयं ललया भवजलं तरणीयम् ॥ ९२३७॥
ENMSS@9238@1कयचत् समदनं मदनीय- ेयसीवदनपानपरय ।
ENMSS@9238@2वादतः सकृदवासव एव युत णवदंशपदेऽभूत् ॥ ९२३८॥
ENMSS@9239@1कयच ह दबुुेछदताे जायते मितः ।
ENMSS@9239@2याशं कुते कम ताशं फलमते ॥ ९२३९॥
ENMSS@9240@1कय तृषं न पयस पबित न कतव पयः वयातः ।
ENMSS@9240@2यद सागसराेवर न न ाेडमधवसित ॥ ९२४०॥
ENMSS@9241@1कय दाेषः कुले नात याधना काे न पीडतः ।
ENMSS@9241@2यसनं केन न ां कय साैयं िनरतरम् ॥ ९२४१॥
ENMSS@9242@1कय न दयतं वं चं ियते न कय वेन ।
ENMSS@9242@2कं त यशाेधनलधा वाछत न दुकृतैरथान् ॥ ९२४२॥
ENMSS@9243@1कय न ितहतं बत चर् वातसतितभरमराभः ।
ENMSS@9243@2केवलं मनसजितहतानां नावधूतमभसारवधूनाम् ॥ ९२४३॥
ENMSS@9244@1कय न वाहनयाेया मुधधयतछसाधने लाः ।
ENMSS@9244@2ीततया शमचश् चपलास ीषु येऽदाताः ॥ ९२४४॥
ENMSS@9245@1कय नाे कुते मुधे पपासाकुलतं मनः ।
ENMSS@9245@2अयं ते वमछायाे ममाग इवाधरः ॥ ९२४५॥
ENMSS@9246@1कय मराै दरुधगमः कमले कः कथय वरचतावासः ।
ENMSS@9246@2कैतयित चामुडा रपवते वद कुताे ाः ॥ ९२४६॥
ENMSS@9247@1कय माता कय पता कय बधुमहामुने ।
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ENMSS@9247@2वम ृितंशात् तेन मुत जतवः ॥ ९२४७॥
ENMSS@9248@1कय माता पता कय कय भाया सताेऽप वा ।
ENMSS@9248@2जाताै जाताै ह जीवानां भवययपरेऽपरे ॥ ९२४८॥
ENMSS@9248A@1कय वयता नात साेपायं काे न जीवित ।
ENMSS@9248A@2यसनं केन न ां कय साैयं िनरतरम् ॥
ENMSS@9249@1कय वशे ाणगणः सययभाषणाे वनीतय ।
ENMSS@9249@2 थातयं याये पथ ालाभाय ॥ ९२४९॥
ENMSS@9249A@1कय या खलतं पूणाः सवे मनाेरथाः कय ।
ENMSS@9249A@2कयेह सखं िनयं दैवेन न खडतः काे वा ॥
ENMSS@9250@1कय वगयाे वयाः कय चैं पदं भुव ।
ENMSS@9250@2कं देवा ब मयते सामे मरणाते ॥ ९२५०॥
ENMSS@9251@1सामे मरणं पुयं गयायां मरणे तथा ।
ENMSS@9251@2गायां मरणे माेः सामे मरणं सखम् ॥ ९२५१॥
ENMSS@9252@1यद वतं मनः पुंसां वगीभः समं चरात् ।
ENMSS@9252@2अपरां सखतां कृवा सामे यतां तदा ॥ ९२५२॥
ENMSS@9253@1कयांचद् वाच कैनु यद वहतं दषूणं ददु ुढैश्
छं कं नतदा यात् थतगुणवतां कायकाेटराणाम् ।
ENMSS@9253@2वाहाेद् गधवाहाधकवहतजवाः पषााधखंजाः का हािनः
शेरशाहितपकुलमणेरकाेटरय ॥ ९२५३॥
ENMSS@9254@1कयायाय यितकरममं मुदःुखाे भवेयं काे जानीते
िनभृतमुभयाेरावयाेः ेहसारम् ।
ENMSS@9254@2जानायेकं शशधरमुख ेमतवं मनाे मे वामेवैतरमनुगतं
तत् ये कं कराेम ॥ ९२५४॥
ENMSS@9255@1॥। ॥। ॥। ॥।
ENMSS@9255@2कयायतं सखमुपनतं दःुखमेकातताे वा ।
ENMSS@9255@3नीचैगछयुपर च दशा चनेममेण ॥ ९२५५॥
ENMSS@9256@1कयादेशात् पयित तमः ससिः जानां छायाहेताेः पथ
वटपनामलः केन बः ।
ENMSS@9256@2अययते नवजलमुचः केन वा वृहेताेर् जायैवैते परहतवधी
साधवाे बकााः ॥ ९२५६॥
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ENMSS@9257@1कया नाम कम नात वदतं यद् वीयमाणाेऽययं लाेकाे
मूक इवात
मां ित पुनः सवाे जनतयते ।
ENMSS@9257@2शं दशयतं न पूगफलवत् कृवा धेदं वपुर् यत् सयं
सख वीतः खल मया नूनं चतयाः शशी ॥ ९२५७॥
ENMSS@9258@1कयािनयेविनयय ेहाे भवतमहित ।
ENMSS@9258@2येन जसहाण याे न पुनः यः ॥ ९२५८॥
ENMSS@9259@1कयािनमेषवतते नयने दवाैकाे- लाेकाते जगित ते अप वै
गृहीवा ।
ENMSS@9259@2पडे सारतमुखेन ितमे कमेतद् ं न बालश वशडशं
वयातः ॥ ९२५९॥
ENMSS@9260@1कयाप काेऽप कुते न सखं दःुखं न दैवमपहाय ।
ENMSS@9260@2वदधाित वृथा गव खलाेऽहमहतय हतेित ॥ ९२६०॥
ENMSS@9261@1कयाप काेऽयितशयाेऽत स तेन लाेके याितं याित न ह
सववदत
सवे ।
ENMSS@9261@2कं केतक फलित कं पनसः सपुपः कं नागवप च
पुपफलैपेता ॥ ९२६१॥
ENMSS@9261A@1कयाप चाताे नैव कायः वगुणः वयम् ।
ENMSS@9261A@2अतछवेन तछाेऽप वायः परगुणः पुनः ॥
ENMSS@9262@1कयामाेदं कमलं वदनमदं ते ये न संतनुयात् ।
ENMSS@9262@2अवलय ममेकं वकसित न यदयथा जात ॥ ९२६२॥
ENMSS@9263@1कयात् सभग इित ुतरं यस् तं
ाधगतरतेिनमीलतायाः ।
ENMSS@9263@2िनपदं वपुरवलाे साैवदाः सतेपुवधुरधयाे िनशातववाः
॥ ९२६३॥
ENMSS@9264@1कयान् मुखमनु धाैतपलेखं यातेने सललभरावलबनीभः
।
ENMSS@9264@2ककयितकरपरातराभश् चीरलमलकावरभः
॥ ९२६४॥
ENMSS@9265@1कयात नाशाे मनसाे वतया  सवथा नात भयं वमुाै
।
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ENMSS@9265@2शयं परं कं िनजमूखतैव के के ुपाया गुरव सतः ॥
९२६५॥
ENMSS@9266@1कयेदं भवनं, ममैव, भवती का स, लाटाना केय, मुधतरा
सखी मम, पितगेहेऽत कं, तेन वा ।
ENMSS@9266@2इथं पाथवचाे दनातसमये गूढाथमाकय वै
मदादाेलतकुडलतबकया तयावधूतं शरः ॥ ९२६६॥
ENMSS@9267@1कयेमाै पतराै मनाेभववता तापेन संयाैजताव् अयाेयं तनयादकं
जनयताे भूयादभूताभः ।
ENMSS@9267@2इथं दःुथमितमनाेभवरितयाे मयते नातकः शाततय कथं
भवेद् धनवताे दुकमधमायात् ॥ ९२६७॥
ENMSS@9268@1कयेयं तण पा, पथक नः, कं पीयतेऽयां, पयाे धेनूनामथ
माहषं बधर रे वारः, कथं मलः ।
ENMSS@9268@2साेमाे वाथ शनैराे, ऽमृतमदं, तेऽधरे यते ीमपाथ
वलाससदर सखे यद् राेचते तत् पब ॥ ९२६८॥
ENMSS@9269@1कयाेदपयत चवरसावसाने ताेकथतावनुचतभवे भवेऽन्
।
ENMSS@9269@2नारायणृितकथामृतपानगाेी चेताेवनाेदनमयं यद नाम न
यात्
॥ ९२६९॥
ENMSS@9270@1कयाेपयाेगमाेण धनेन रमते भनः ।
ENMSS@9270@2पदमाणमाधारम् अाढः काे न कपते ॥ ९२७०॥
ENMSS@9271@1काघातैः सरभरभतः सवरं ताडनीयाे गाढाेडं मलयमतः
लादाम द ।
ENMSS@9271@2कारागारे पत तरसा पमं रागराजं चं चूणीकुत च
शलापके पपेषम् ॥ ९२७१॥
ENMSS@9272@1कारपशगभैः शशरपरगमात् कातमः कराैश्
चेणालतायातमरिनवसने ंसमाने रजयाः ।
ENMSS@9272@2अयाेयालाेकनीभः परचयजिनतेमिनयदनीभर् दरूाढे माेदे
हसतमव परपमाशावधूभः ॥ ९२७२॥
ENMSS@9273@1कांचद् दनाधसमये रवरमतां
नीलांशकालिनलनमुखेदुबबाम् ।
ENMSS@9273@2तां ताशीं समनुवीय कवजगाद रादवा सित पव वना
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कलेदमु् ॥ ९२७३॥
ENMSS@9274@1कां तपवी गताेऽवथाम् इित ेरावव तनाै ।
ENMSS@9274@2वदे गाैरघनाेषभवभूितसताननाै ॥ ९२७४॥
ENMSS@9275@1कांाटवचःशतैिनजसताेमाितरेकै ◌ः परान् अयान्
वरवामैधनवतः ापय गेहं िनजम् ।
ENMSS@9275@2ादहणगकतवयाजादवय तान् कुयः
फुटमगचरतानेतान् िनहतं माः ॥ ९२७५॥
ENMSS@9276@1कांत् कपशतं कृतथितचयान् कांद् युगानां शतं
कांद् वषशतं तथा कितपयान् जतून् दनानां शतम् ।
ENMSS@9276@2तांतान् कमभरानः ितदनं संीयमाणायुषः कालाेऽयं
कवलकराेित सकलान् ातः कुतः काैशलम् ॥ ९२७६॥
ENMSS@9277@1कांत् तछयित पूरयित वा कांययुितं कांत्
पातवधाै कराेित च पुनः कांययाकुलान् ।
ENMSS@9277@2अयाेयं ितपसंहितममां लाेकथितं बाेधय् एष डित
कूपयघटकायायसाे वधः ॥ ९२७७॥
ENMSS@9278@1कांदथान् नरः ााे लघुमूलान् महाफलान् ।
ENMSS@9278@2मारभते कत न वयित ताशान् ॥ ९२७८॥
ENMSS@9279@1कांसीकृतासीत् खल मडलदाेः संसरमकरा रेण ।
ENMSS@9279@2तला च नाराचलता िनजैव मथाेनुरागय समीकृताै वाम् ॥
९२७९॥
ENMSS@9280@1कांयवन इवाभाित यन् खहते विनः ।
ENMSS@9280@2खाेमं तं वदित गरशः शभवधनम् ॥ ९२८०॥
ENMSS@9281@1कां हररभरत् सूकरपः कामररहतामछित भूपः ।
ENMSS@9281@2केनाकार च मथजननं केन वराजित तणीवदनम् ॥ ९२८१॥
ENMSS@9282@1काकः कानपरे विनहतः पाकरे काैशकः ाे ा विनयाेजताे
तवहे हयः पलाडः कृतः ।
ENMSS@9282@2सव तेन कृतं कम बना मं महाशातये येनाानवता
महीयस पदे नीचः समाराेपतः ॥ ९२८२॥
ENMSS@9283@1काकः कृणः पकः कृणः काे भेदः पककाकयाेः ।
ENMSS@9283@2वसतसमये ाे काकः काकः पकः पकः ॥ ९२८३॥
ENMSS@9284@1काकः काेकलमुमय कुते चूते फलावादनं भुे राजशकं
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िनवाय कुररः डापराे दाडमम् ।
ENMSS@9284@2घूकाे बहणमाय शाखशखरे शेते सजािनः सखं हा जातं
वपरतम
वपने येने पराें गते ॥ ९२८४॥
ENMSS@9285@1काकः पबलेन भूपितगृहे ासं यद ावान् कं वा तय
महवमय लघुता पाननयागता ।
ENMSS@9285@2येनाय करगडयुगलं िनभ हेलालवाल् लवा ासवरं
वराटकधया मुागणययते ॥ ९२८५॥
ENMSS@9286@1काकः पषु चाडालः ृतः पशषु गदभः ।
ENMSS@9286@2नराणां काेऽप चाडालः ृतः सवेषु िनदकः ॥ ९२८६॥
ENMSS@9287@1काकः पवने धृितं न लभते हंस कूपाेदके ाेा
संहगुहातरे सवपुले नीचत भासने ।
ENMSS@9287@2कुी सपुषं न जात भजते सा सेयते दजुनैः या यय
कृितवधातृवहता सा तय कं वायते ॥ ९२८७॥
ENMSS@9288@1काकः ानाेऽकुलन बडालः सप एव च ।
ENMSS@9288@2अकुलना च या नार तयाते परकितताः ॥ ९२८८॥
ENMSS@9289@1काकः वभावचपलः परशवृर् लवा बलं वजनमायते
परां ।
ENMSS@9289@2चमाथमांसवित हतकलेवरेऽप ा े हत च परान्
कृपणवभावः ॥ ९२८९॥
ENMSS@9290@1काक अायते काकान् याचकाे न त याचकान् ।
ENMSS@9290@2काकयाचकयाेमये वरं काकाे न याचकः ॥ ९२९०॥
ENMSS@9291@1काककुकु टकायथाः सजाितपरपाेषकाः ।
ENMSS@9291@2सजाितपरहतारः संहाः ानाे जा गजाः ॥ ९२९१॥
ENMSS@9292@1काकचुपुटकृय अाेाै ाेािनलं पबेत् ।
ENMSS@9292@2अाेंकारविननाकृय पूरयेद् यावदतरम् ॥ ९२९२॥
ENMSS@9293@1काकजाजटा िनां कुते मतके थता ।
ENMSS@9293@2पुयाेतृं शनः पम् अपारमनात् ॥ ९२९३॥
ENMSS@9294@1काकजारसः कणे ाे बाधयनाशनः ।
ENMSS@9294@2हत कणे जटा बा तया नेामयं वम् ॥ ९२९४॥
ENMSS@9295@1काकतालययाेगेन यदनावित णम् ।
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ENMSS@9295@2कराेित णयं लीतत् तयाः ीवचापलम् ॥ ९२९५॥
ENMSS@9296@1काकतालयवत् ां ाप िनधमतः ।
ENMSS@9296@2न वयं दैवमादे पुषाथमपेते ॥ ९२९६॥
ENMSS@9297@1काकतडाेरपरा मकाेरनाेपमा (?) ।
ENMSS@9297@2पाटलाे पाेः पयुः फुटाः ृताः ॥ ९२९७॥
ENMSS@9298@1काक वं फलनवपनं दैवासमासादयन् कं कणाै बधरकराेष
पषैः ंेकारकाेलाहलैः ।
ENMSS@9298@2माैनं चेदवलबसे रतभरातपुंकाेकल- ायाप वय
सरत न कथं मुधाकटाछटाः ॥ ९२९८॥
ENMSS@9299@1का कथा बाणसंधाने याशदेनैव दरूतः ।
ENMSS@9299@2ंकारेणेव धनुषः स ह वान् यपाेहित ॥ ९२९९॥
ENMSS@9300@1काकमांसं तथाेछं ताेकं तदप दबुलम् ।
ENMSS@9300@2भतेनाप कं तेन येन तृिन जायते ॥ ९३००॥
ENMSS@9301@1काकमाची तथा कुं गाेतेण च पाचयेत् ।
ENMSS@9301@2नाशयेन् मडलवेडम् अगदाेऽयं सिनतम् ॥ ९३०१॥
ENMSS@9302@1काकमाचीशफा कणे बा रािवरापहा ।
ENMSS@9302@2पाणथं वृषवृदाकं ूते वतनुते जयम् ॥ ९३०२॥
ENMSS@9303@1काकवराकमरालमवैष न जजरताऽजुनताय कुतः ।
ENMSS@9303@2वमवैरवधूजनलाेचन- कलवलमनतः ॥ ९३०३॥
ENMSS@9304@1काक मकु मडूकाे नीलमकः ।
ENMSS@9304@2लया सह पैते गजं जपायतः ॥ ९३०४॥
ENMSS@9305@1काकय कित वा दता मेषयाडे कयत् पलम् ।
ENMSS@9305@2गदभे कित राेमाण यथैषात वचारणा ॥ ९३०५॥
ENMSS@9306@1काकय चुयद हेमयुा माणयुाै चरणाै च तय ।
ENMSS@9306@2एकैकपे गजराजमुा तथाप काकाे न च राजहंसः ॥ ९३०६॥
ENMSS@9307@1काकय वृहेताेर् नीडं द शयते ितसृषु ।
ENMSS@9307@2दुभमरणहेतर् भवित सयायेषु काेणेषु ॥ ९३०७॥
ENMSS@9308@1काकाः कं कं न कुवत ाेारं य त वा ।
ENMSS@9308@2शक एव परं व नृपहताेपलालतः ॥ ९३०८॥
ENMSS@9309@1काकाः भुणहतैः पकपबेर् माकदबृदमकरदरसं
लभताम् ।
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ENMSS@9309@2ाे वसतसमये कथमाचरत कणामृतािन कलपमकूजतािन
॥ ९३०९॥
ENMSS@9310@1काकानां काेकलानां च सीमाभेदः कथं भवेत् ।
ENMSS@9310@2यद वसृजा सां न कृता कणशकुल ॥ ९३१०॥
ENMSS@9311@1काकानां ीितयाेगं चरसहवसितं काेकलापेसे चेत् तह वं
तदेव वणपुटपटून् कुसतान् कूज शदान् ।
ENMSS@9311@2अयासत नाे चेत् तव गलदमृता गीरयं गुयतां वा तामाकय
वजातेरननुगुणगुणं वाममी सयजेयुः ॥ ९३११॥
ENMSS@9312@1का काता कालयारातेः पुनरथे कमययम् ।
ENMSS@9312@2कं वं सवदेवानां फलेषु कमु सदरम् ॥ ९३१२॥
ENMSS@9313@1का का या यतमं पररय दाेयाम् अयागतेऽप महरे न
जहाित
िनाम् ।
ENMSS@9313@2जागत सयत चाेलमतीव काकाः काकालरालरव गूढगरकार
॥ ९३१३॥
ENMSS@9314@1का काबला िनधुवनमपीडता िनां गता दयतबालतानुबा
।
ENMSS@9314@2सा सा त यात भवनं महराेमाेऽयं सकेतवामित काकचया
वदत
॥ ९३१४॥
ENMSS@9314A@1का कामधेनुरह कश् चतामणरप च कपशाखी कः ।
ENMSS@9314A@2सवायमूिन भुवने पयायवचांस पुयय ॥
ENMSS@9315@1काका मू सखं वसत शतशः शाखास शाखामृगा घूकाः
काेटरगरेषु मशलैदशै सां दलम् ।
ENMSS@9315@2अाधारः कयतामस थरतरं शं च लधं यशः पाथा
नाेपसरत चेत् तमतः कं वृराजय ते ॥ ९३१५॥
ENMSS@9316@1का काल का मधुरा का शीतलवाहनी गा ।
ENMSS@9316@2कं संजघान कृणः कं बलवतं न बाधते शीतम् ॥ ९३१६॥
ENMSS@9317@1काकााैयं यमात् ाैय थपतेढघाितताम् ।
ENMSS@9317@2एकैकारमादाय कायथः केन िनमतः ॥ ९३१७॥
ENMSS@9317A@1काका वृका घुकबका भेकाः णय युािनदमेव याचे ।
ENMSS@9317A@2काेलाहलं मा कुत मवं पुंकाेकलः कूजित मुरावम् ॥
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ENMSS@9318@1काकयाः पमूलं सहचरसहतं केतकनां च कदं छायाशकं
च भृं िफलरसयुतं तैलमये िनधाय ।
ENMSS@9318@2लाैहे पाे णीतं धरणतलगतं मासमाथतं तत् केशाः
काशकाशा अलकुलसशाः सवयय लेपात् ॥ ९३१८॥
ENMSS@9319@1काकंु कराेष गृहकाेणकरषपु- गूढा कं ननु वृथा कतव
याह ।
ENMSS@9319@2कुा जीणतरणमनाितभीत- गाेपानागणवडबनचातर ते
॥ ९३१९॥
ENMSS@9320@1काकुथय दशाननाे न कृतवान् दारापहारं यद ााेधः 
च
सेतबधघटना ाेीय लाजयः ।
ENMSS@9320@2पाथयाप पराभवं यद रपुनादात्  ताक् तपाे नीयते रपुभः
समुितपदं ायः परं मािननः ॥ ९३२०॥
ENMSS@9321@1काकुथय तापादपै वलमुखैः ।
ENMSS@9321@2िनवाणाे रासेय मये नीलैिनशाचरैः ॥ ९३२१॥
ENMSS@9322@1काकुथेन शरांस यािन शतशछािन मायािनधेः पाैलयय
वमानसीमिन तथा ातािन नाकाैकसाम् ।
ENMSS@9322@2तायेवाय धनुःमशमनं कुवत सीतापतेः
डाचामरडबरानुकृितभलाेलायमानै ◌ः कचैः ॥ ९३२२॥
ENMSS@9323@1का कृता वणुना कग् याेषतां कः शयते ।
ENMSS@9323@2असेयः कशः वामी काे िनहता िनशातमः ॥ ९३२३॥
ENMSS@9324@1काके कणपुटकठाेरिननदे पीयूषधारारस-
यदाेदतचापमते साधारणे मयप ।
ENMSS@9324@2वयां वृमयं यधादित मुधा वस यथां मा कृथाः  कैवं
न कृतं जनेषु िनकृतं दमुेधसा वेधसा ॥ ९३२४॥
ENMSS@9325@1काके कायमलाैककं धवलमा हंसे िनसगथताे गांभीये महदतरं
वचस याे भेदः स कं कयते ।
ENMSS@9325@2एतावस वशेषणेवप सखे येदमालाेते के काकाः खल के
च
हंसशशवाे देशाय तै नमः ॥ ९३२५॥
ENMSS@9326@1काके शाैचं ूतकारेषु सयं सपे ातः ीषु कामाेपशातः ।
ENMSS@9326@2बे धैय मपे तवचता राजा मं केन ं ुतं
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वा ॥ ९३२६॥
ENMSS@9327@1काकैः सह ववृय काेकलय कला गरः ।
ENMSS@9327@2खलसे ऽप नैुय कयाणकृतेः कुतः ॥ ९३२७॥
ENMSS@9327A@1काकैः सा वसन् हंसः ाेभते चावसीदित ।
ENMSS@9327A@2गतः काेमल एवाऽसाे जाे दुाे न काकवत् ॥
ENMSS@9328@1काकैरमांबहान् मयूरान् पराजैाः पाडवान् धातरा ैः ।
ENMSS@9328@2हवा संहान् ाेुकान् गूहमानः ाे काले शाेचता वं नरे
॥ ९३२८॥
ENMSS@9329@1काकैिनकुषतं भः कबलतं वीचीभरादाेलतं ाेताेभलतं
तटातमलनं गाेमायुभलाेडतम् ।
ENMSS@9329@2दयीकरचाचामरमसंवीयमानः कदा येऽहं परमेर
िपथगे भागीरथ वं वपुः ॥ ९३२९॥
ENMSS@9330@1काकाेदुबरकायां वीकाे यते शरा तन् ।
ENMSS@9330@2पुषये सपादे पमदथा न सा वहित ॥ ९३३०॥
ENMSS@9331@1काकाेलः कलकठका कुवलयं कादबनी कदमः कंसारः कबर
कृपाणलितका कतूरका कलम् ।
ENMSS@9331@2कालद कषपका करघटा कामारकठथल ययैते करदा
भवत
सख तदे विनं तमः ॥ ९३३१॥
ENMSS@9332@1का खलेन सह पधा सनयाभमािननः ।
ENMSS@9332@2भाषणं भीषणं साधु दषूणं यय भूषणम् ॥ ९३३२॥
ENMSS@9333@1का गणना वषयवशे पुंस वराके वराना पृहया ।
ENMSS@9333@2याजेन वीमाणा यानधयां पृशित सानम् ॥ ९३३३॥
ENMSS@9334@1कातेनायलधेन भाेगाहे नवयाैवने ।
ENMSS@9334@2जराजीणशररय भारेणेव धनेन कम् ॥ ९३३४॥
ENMSS@9335@1काचं मणं कानमेकसूे मुधा िनबत कम चम् ।
ENMSS@9335@2वचारवान् पणिनरेकसूे ानं युवानं मघवानमाह ॥ ९३३५॥
ENMSS@9336@1काचः कानसंसगाद् धे मारकतीं ुितम् ।
ENMSS@9336@2अमाप याित देववं महः सिततः ॥ ९३३६॥
ENMSS@9337@1काचः कानसंसगाद् धे मारकतीं ुितम् ।
ENMSS@9337@2तथा ससंिनधानेन मूखाे याित वीणताम् ॥ ९३३७॥
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ENMSS@9337A@1काचकामलदाेषेण पयेन् नेे वपययम् ।
ENMSS@9337A@2अयायानं वदेा त रागक उयते ॥
ENMSS@9338@1का चे हरणा, धने कृपणधीः कग्, भुजंगेऽत कं, कक्,
कुसमुवय जठरं, कययासवधूः ।
ENMSS@9338@2ाेकः कगभीसतः सकृितनां, कभाे िनमलं, ाेणीमाय
सवगं कमुदतं रााै सरः कशम् ॥ ९३३८॥
ENMSS@9339@1काचाः कानभूषताः कित न वा पुणत रयं माैलाै वा
कित
नाेहयपधयतानेव रमात् ।
ENMSS@9339@2अणां ये पुनृजत ितमरं यैनाम राकरः सधुते
पृथगेव हत मणयतेवयभाः पृथक् ॥ ९३३९॥
ENMSS@9340@1काचत् करायां कुसमािन नीवा दधार शंभाेः पदयाेः समीपे ।
ENMSS@9340@2ववया मथदुवृेः समुसृजती वशखािनवाे ॥ ९३४०॥
ENMSS@9341@1काचत् कणा रजाेभदवमनुवदधे भवेदलुीर् अीकाः
कादतदश इव दधरे दाहमुातसवाः ।
ENMSS@9341@2ेमुवाया इवायाः ितपदमपरा भूमवत् कपमापुः थाने
पाथवानामशवमित पुराेभाव नायः शशंसः ॥ ९३४१॥
ENMSS@9342@1काचत् कृता कृितरित वय सापतेित काप माेदकणका मम
नातरे ।
ENMSS@9342@2माैढ ं मदयमह यदतं ममैव कं वब वसम दनशरयतां
ते ॥ ९३४२॥
ENMSS@9343@1काचत् तृषाता विनता िनदाघे गां समयेय सधासवणाम् ।
ENMSS@9343@2अादाय तार करयेन वलाेकयती न पपाै कमेतत् ॥ ९३४३॥
ENMSS@9343-5 (करकसलयकातकाया शाेणतशयेित ।)
ENMSS@9344@1काचत् पदैरखलतैः सखेलं वातीषु शातकरेणुकास ।
ENMSS@9344@2राजानानामकराेदवां ाेणीभरे च तनगाैरवे च ॥ ९३४४॥
ENMSS@9345@1काचत् पुरा वरहणी परवृहेताेर् ययै ददेश सललं नवमालकायै
।
ENMSS@9345@2सा पुपतैव जलमुवशाद् वयाेगे तयै दाय कथमयनृणी
बभूव ॥ ९३४५॥
ENMSS@9346@1काचत् वणलता तदूवममलतदयतरे पे तकटं
ितलय कुसमं तसधाै पवे ।
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ENMSS@9346@2हेः कंचदधतयाे कलशाै काताै जगाेहनाै वयेतत्
कराेत वजगतां कं कृणादभः ॥ ९३४६॥
ENMSS@9347@1काचद् बलना ाता काचन् न जहाित कामनं चरम् ।
ENMSS@9347@2अया पानकगाेां नयित दनं ीतकैः साधम् ॥ ९३४७॥
ENMSS@9348@1काचद् बालकवहीतलगता मूलछदाकारणं येणाजनपुपताप
वफल काच जाितभा ।
ENMSS@9348@2काच ः कदलव भाेगसभगा सपुयबीजयुता सवाे सभगा
रसाललितकावत् पुयबीजाता ॥ ९३४८॥
ENMSS@9349@1काचद् बाला रमणवसितं ेषयती करडं दासीहतात् सभयमलखद्
यालमयाेपरात् ।
ENMSS@9349@2गाैरकातं पवनतनयं चपकं चा भावं पृछयायाे
िनपुणितलकाे मनाथः कवीः ॥ ९३४९॥
ENMSS@9350@1काचद् वभूषयित दपणसहता बालातपेषु विनता वदनारवदम्
।
ENMSS@9350@2दतछदं यतमेन िनपीतसारं दताभम् अवकृय िनरते
च ॥ ९३५०॥
ENMSS@9351@1काचद् वयाेगानलतगाी ाणान् समाधारयतं ललेख ।
ENMSS@9351@2बााेभुजं द राबबं नाभाै च कपूरमयं महेशम् ॥ ९३५१॥
ENMSS@9352@1काचद् वलाेलनयना रमणे वकये दरंू गते सित मनाेभवबाणखा
।
ENMSS@9352@2यं शररमचरान् मलयावायुं साैरयशालनमहाे पबित 
चम् ॥ ९३५२॥
ENMSS@9353@1काचद् वय कल कतककेलराद् भूरेणुषततनुिनरगाृगाी
।
ENMSS@9353@2उफुपजवने सचरं चरवा ककरेणुपरधूसरतेव लीः
॥ ९३५३॥
ENMSS@9354@1का चता मम जीवने यद हरवंभराे गीयते नाे चेदभकजीवनाय
जननीतयं कथं िनममे ।
ENMSS@9354@2इयालाेय मुमुयदपुते लीपते केवलं वपादाबुजसेवनेन
सततं कालाे मया नीयते ॥ ९३५४॥
ENMSS@9355@1काचतबापतवामहता दाेलेखया कुतया नता ।
ENMSS@9355@2मापताै मागणमाेदम् अकपयापमव रय ॥ ९३५५॥
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ENMSS@9356@1काचदेशारतीजनानां कुलाेचतं कंचदहालपती ।
ENMSS@9356@2कुमालेखनमाचरती संापतालभरभूत् सला ॥ ९३५६॥
ENMSS@9357@1काचवारतबहगमना जनया ुं हरं भवनजालकमाससाद
।
ENMSS@9357@2तया वलाेचनमयत दाशय- याेपशफराेपमतं
णेन ॥ ९३५७॥
ENMSS@9358@1काचृगाी यवयाेगे गतं िनशापारमपारयती ।
ENMSS@9358@2उातमादाय करेण वीणाम् एणामालाे शनैरहासीत् ॥ ९३५८॥
ENMSS@9359@1काचे मणमणाै काचाे येषां बुः वतते ।
ENMSS@9359@2न तेषां संिनधाै भृयाे नाममााेऽप ितित ॥ ९३५९॥
ENMSS@9360@1काचाे मणमणः काचाे येषां तेऽये ह देहनः ।
ENMSS@9360@2सत ते सधयाे येषां काचः काचाे मणमणः ॥ ९३६०॥
ENMSS@9360A@1काना कमनीयकलापाै कुलकवचताै लकुचाै ते ।
ENMSS@9360A@2पाणना ननु वहाम मुत देह मेऽधरमणं तव दायम् ॥
ENMSS@9361@1काकेन समालाेड  भयेत् ातरवहम् ।
ENMSS@9361@2षमासयाेगताे हत पलतं वलभः सह ।
ENMSS@9361@3दुधाभाेजनासरंजीवी भवेन् नरः ॥ ९३६१॥
ENMSS@9362@1काीं काी न धे कलयित न शा केरल केलतपं सदरंू
दरू एव पित करतलयतमाी पुरी ।
ENMSS@9362@2साैरा ी मा भूयः सपद नयनयाे रयाे रमानं काणाट
कणकायां मलनयित मनाे मानसंहयाणे ॥ ९३६२॥
ENMSS@9362A@1काीकलणतकाेमलनाभकात पारावतविनतचितकठपालम्
।
ENMSS@9362A@2उातलाेचनचकाेरमनरम् अाशाहे कमप वारवलासवयाः
॥
ENMSS@9363@1काी कांचदयं चकार जघनयता गतेमदतां गाढं बमदं
च कुकमदादु नतां वसः ।
ENMSS@9363@2नेातमथाकुलं कलयित ाेावतंसयं तकाेऽयं बत
मसाधनवधाै सयैषमवमः ॥ ९३६३॥
ENMSS@9364@1काीगुणथतकानचेलय-
चडातपांशकवभापरभागशाेभ ।
ENMSS@9364@2पयमडलपरकरणं पुरारेर् यायाम ते िनखलमब िनतबबबम्
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॥ ९३६४॥
ENMSS@9365@1काीगुणैः कानरचैर् नाे भूषयत मदा िनतबम् ।
ENMSS@9365@2न नूपुरैहंसतं भजः पादाबुजायबुजकातभा ॥ ९३६५॥
ENMSS@9366@1काीगुणैवरचता जघनेषु लीर् लधा थितः तनतटेषु च
रहारैः ।
ENMSS@9366@2नाे भूषता वयमतीव िनतबनीनां काय िनरगलमधायत मयभागैः
॥ ९३६६॥
ENMSS@9367@1काीदामकबधनं सललता कणाेपलैताडना हेलालवमाहतषा
माैनेन िनभसनम् ।
ENMSS@9367@2कं पूवाेचतमेतद सहसा वृय मयाेभरान्-
मयुकठमनयदशनपथं यातायहाे काेपने ॥ ९३६७॥
ENMSS@9368@1काीदाम ढं वधाय कवरमाबय गाढं गुणैर् वाेजादपसाय
हारमसकृद् याधूय कणाेपलम् ।
ENMSS@9368@2दरूाेसारतकणा वधुमुखी साेासहासं हठात् कठे कय
कराेित
हत दयताेषाय दाेबधनम् ॥ ९३६८॥
ENMSS@9369@1काीदाम िनवेशयन् वतनुते वासः थं सवाे हारं वस
याेजयन् करतलं धे कुचााेहे ।
ENMSS@9369@2जपंाटवचाेऽधरं धयित यत् ेयान् कुताे वयः पांसं
चष वपन् यद धनं गृास पाटरः ॥ ९३६९॥
ENMSS@9369A@1काीसीमिन काप कानमयी िनेणका राजते तामासा
रणाेसवेन
महता केनाप धीर वया ।
ENMSS@9369A@2सः कटकशालना करयुगेनाय शैलयं तयाेपातिनवासन
शशनः फता सधा लयते ॥
ENMSS@9370@1काा गाढतरावबवसनाता कमथ पुनर् मुधाी वपतीित
तपरजनं वैरं ये पृछित ।
ENMSS@9370@2मातः सिम् अपीह लपित ममेयाराेपताेधया पयय वपनछलेन
शयने दाेऽवकाशतया ॥ ९३७०॥
ENMSS@9371@1काठयं कुचयाेः ुं वाछयः पादपयाेः ।
ENMSS@9371@2िनदत च वधातारं वाटवरयाेषतः ॥ ९३७१॥
ENMSS@9372@1काठयं कुचकुयाेनयनयाेायमेतद् यं भाे न्
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भवता कथं न पदयाेराकमासादतम् ।
ENMSS@9372@2इथं ीनरसंह ते िभुवनाधीशय घाटभया कातारेषु मथः
पलायनपरा जपत वैरयः ॥ ९३७२॥
ENMSS@9373@1काठयं गरषु सदा मृदतुा सलले वा भा सूये ।
ENMSS@9373@2वैरमसनदये सनदये पुनः ातः ॥ ९३७३॥
ENMSS@9374@1काठयमै िनखलैिनरतं तनाै कृशााः शरणं जगाम ।
ENMSS@9374@2अधः पितयाव इतीव भीया न श ततावप हातमेतत् ॥
९३७४॥
ENMSS@9375@1काणः कुाेऽथ खः ुितबलवकलाे वामनः पु रधः षडाेऽप
छनासः परजनरहताे दभुगाे राेगदेही ।
ENMSS@9375@2दुपुाे दुकलः वजनपरजनैिनदनाे हीनमानः सयं यायते
तत् वकृतमदमहाे चेते जीवलाेके ॥ ९३७५॥
ENMSS@9376@1काणाः कमलपााः कदयाः कपशाखनः ।
ENMSS@9376@2कातरा वमादयाः कवगाेचरं गताः ॥ ९३७६॥
ENMSS@9377@1काणाः कुा षडा तथा वृा पवः ।
ENMSS@9377@2एते चातःपुरे िनयं िनयाेयाः माभृता ॥ ९३७७॥
ENMSS@9378@1काणाः खा कुा अितवा पुलाः ।
ENMSS@9378@2एतेवतः पुररायां िनयाेयाः पाथवेन त ॥ ९३७८॥
ENMSS@9378A@1काणाछटा रंडा तथा वृा पवः ।
ENMSS@9378A@2एते चातःपुरे िनयं िनयाेयाः माभृता ॥
ENMSS@9378B@1काणाे िनमवषमाेतरेकः शाे वरागजनने जननातराणाम्
।
ENMSS@9378B@2याे नैव कयचदपुैित मनःयवम् अालेयकम लखताेऽप
कमु
वपः ॥
ENMSS@9379@1कातरताकेकरत- रलाराेषमसृणमधुराी ।
ENMSS@9379@2याेंु न माेुमथवा वलतेऽसावथलधरितः ॥ ९३७९॥
ENMSS@9380@1कातय केवला नीितः शाैय ापदचेतम् ।
ENMSS@9380@2अतः सं समेतायाम् उभायामवयेष सः ॥ ९३८०॥
ENMSS@9381@1कातय त न कामणं न न परं दाे न कं याेषतां या
तनुचापलं मधुवधुेषतनुवं तनाेः ।
ENMSS@9381@2अाकं सख पय संित तनू राेमाप वायते सः ाेषत
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॥ महासभाषतसंह ॥

नाथयाभनवया पाथयाे हासताः ॥ ९३८१॥
ENMSS@9382@1कातय दुवनीतवं कापयमववेकता ।
ENMSS@9382@2सव माजत कवयः शालनां मुकंकराः ॥ ९३८२॥
ENMSS@9383@1का तव काता कते पुः संसाराेऽयमतीव वचः ।
ENMSS@9383@2कय वं वा कुत अायातस् तत् वं चतय तददं ातः ॥
९३८३॥
ENMSS@9384@1का तारैमम गजतैपरता धाराबुभः का हता का माेहं गमता
वयाेगवधुरा का वा कदबािनलैः ।
ENMSS@9384@2नीता का च वलाेलतां मदकलैः केकारबैबहणाम् इथं पाथगृहेषु
पयित घनाे वुदपैरव ॥ ९३८४॥
ENMSS@9385@1कायायनीकुसमकामनया कमथ कातारकुकुहरं कुतकाद्
गतास ।
ENMSS@9385@2पय तनतबकयाेतव कटकां गाेपः सकठ बत पयित
जातकाेपः ॥ ९३८५॥
ENMSS@9386@1का ीः ाेणबबे वददुरपुरावतखारवाये लीः का
कामनीनां कुचकलशयुगे मांसपडवपे ।
ENMSS@9386@2का कातनेयुमे जलकलषजुष ेरादपूणे का शाेभावतगते
िनगदत यदहाे माेहनताः तवत ॥ ९३८६॥
ENMSS@9386A@1का वं कामिन जावी, कमह ते, भता हराे नवसाव्
अवं कल
वेस मथकलां, जानाययं ते पितः ।
ENMSS@9386A@2वामन् सयमदं, नह यतमे सयः कुतः कामनां इयेवं
हरजावीगरसतासंजपतं पात वः ॥
ENMSS@9387@1का वं, कुतलमकितर्, अहह ास थता, न चत् सयतातव
कु कु वद वाग् लीतथा कातयः ।
ENMSS@9387@2वाग् याता चतराननय वदनं लीमुरारेरः कातमडलमैदवं
मम पुननााप वामभूः ॥ ९३८७॥
ENMSS@9388@1का वं पपलाशा पीतकाैशेयवासिन ।
ENMSS@9388@2मय शाखामालय ितस वमिनदते ॥ ९३८८॥
ENMSS@9389@1का वं पुि, नरे लधकवधूर्, हते कमेतत्, पलं ामं कं,
सहजं वीम नृपते यादरा यते ।
ENMSS@9389@2गायत वदरयाुतटनीतीरेषु साना गीताधा न तृणं
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चरत हरणातेनामषं दबुलम् ॥ ९३८९॥
ENMSS@9390@1का वं, माधवदिूतका, वदस कं, मानं जहीह ये धूतः
साेऽयमना,
मनागप सख वयादरं नाेझित ।
ENMSS@9390@2इययाेयकथारसैः मुदतां राधां सखीवेषवान् नीवा कुगृहं
काशततनुः ेराे हरः पात वः ॥ ९३९०॥
ENMSS@9391@1का वं, मु, पागता भवती कादकादह ीकृणरणेन
देव भवताे दासीपदं ापता ।
ENMSS@9391@2दरेू ित मनागनागस कथं कुयादनाय मय
वधाजनामचदनरसालेपय लाेपाे भवेत् ॥ ९३९१॥
ENMSS@9392@1का वं शभे कय परहाे वा कं वा मदयागमकारणं ते ।
ENMSS@9392@2अाचव मवा वशनां रघूणां मनः परीवमुखवृ ॥ ९३९२॥
ENMSS@9393@1कादबनी कबलका कदब- केदारकाताकुचकुमं च ।
ENMSS@9393@2कतूरका केतकपुपगधः केकारवः ावृष हषमूलम् ॥ ९३९३॥
ENMSS@9394@1कादबनी कमयमाल कदबमूले कं वा तमालतरेव कमधकारः
।
ENMSS@9394@2जानास नैव सख गाेपकुलानानां काैलततितभकरः करः
॥ ९३९४॥
ENMSS@9394A@1का दयतां तव रघूह सयगाशीर् िनकटकािन वहतािन
जगत येन ।
ENMSS@9394A@2अाशाहे ननु तथाप सह ववीरैर् भूकायपाेपमसततया
वधूः यात् ॥
ENMSS@9395@1का ददुशा कुपतिनदयचगु- वासतय जगताे यद देव
न याः ।
ENMSS@9395@2वं कमबधनवमाेचनधमराज- लेखाधकारपरशाेधनजातपी
॥ ९३९५॥
ENMSS@9396@1का ाैः, कं बलस, का वसमती, यात् सवमेतद् यद यं
न
भवेत् कदाचदप कं ते सवसदशनः ।
ENMSS@9396@2ायतः लपत नाम वदतं मडूक सयक् वया मुेमं परमं
कुकूपमतरत् कं नाम संभायते ॥ ९३९६॥
ENMSS@9397@1कानने सरदेुशे गरणामप कदरे ।
ENMSS@9397@2पययतकसंकाशं वामेकं रपवः पुरः ॥ ९३९७॥
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ENMSS@9398@1का नाम बुहीनय वधेरवदधता ।
ENMSS@9398A@2कूाडानां न ये तैलमूणा च दतनाम्
ENMSS@9399@1कािन थानािन दधायितशयगहनाः सत के वा देशाः कं
वा शेषं
वनय थतमित पवनासवपतेजाः ।
ENMSS@9399@2चडवालावलढफुटततलताथमुाहासाे दावाः शकवृे
शखरण गहनेऽधतः पयतीव ॥ ९३९९॥
ENMSS@9400@1कानीनत पतामहः समभवत् पादयाे गाेलकास् तपुा
युधरभृतयः कुडा मी पाडवाः ।
ENMSS@9400@2पानां पदाजा सहचर युे हता बाधवा ीकृणेन
कुलं कलिनचतं नीतं जगदतम् ॥ ९४००॥
ENMSS@9401@1कानीनय मुनेः वबाधववधूवैधयववंसनाे नारः खल
गाेलकय तनयाः कुडाः वयं पाडवाः ।
ENMSS@9401@2तेऽमी प समानयाेिनरतयतेषां गुणाेकतनाद् अयं सकृतं
भवेदवकलं, धमय सूा गितः ॥ ९४०१॥
ENMSS@9401A@1कातं कदपपुपं तनतटशशनं रागवृवालं
शयायुाभघातं सरतरथरणातधुयताेमद् ।
ENMSS@9401A@2उेषं वमाणां करजपदमयं गुसाेगचं रागााता
वहतां जघनिनपिततं कक शाः ीकशाेयः ॥
ENMSS@9402@1कातं खलगरा कायं लभते भूयसीं चम् ।
ENMSS@9402@2पृं च दंया ं यथा हेमवभूषणम् ॥ ९४०२॥
ENMSS@9403@1कातं िनरय वलयातकठदेशं मुातया परभया पषा
न वाचः ।
ENMSS@9403@2दतूीमुखे मृगशा खलदबुपूरा दरूापरं िनदधरे नयनातपाताः
॥ ९४०३॥
ENMSS@9403A@1कातं पं याैवनं चाललं दानं दायं वाक् च सामाेपपा
।
ENMSS@9403A@2यं ायैते सणुाः भात सवे लाेके कामयः का न तय
सााः ॥
ENMSS@9404@1कातं व कपाेितकाकुलतया नाथातकालाेऽधुना याधाेऽधाे
धृतचापसतशरः ेनः परामित ।
ENMSS@9404@2इथं सयहना स द इषुणा येनाेऽप तेनाहतस् तूण ताै त
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यमालयं ित गताै दैवी वचा गितः ॥ ९४०४॥
ENMSS@9405@1कातं वचय सलभेतरसंयाेगां ुवा वदभपितमानमतं
बलै ।
ENMSS@9405@2धाराभरातप इवाभहतं सराेजं दःुखायते च दयं सखमते
च ॥ ९४०५॥
ENMSS@9406@1कातं वना नदतीरं मदमालाे केकनी ।
ENMSS@9406@2अ यापदं गुं याे जानाित स पडतः ॥ ९४०६॥
ENMSS@9407@1कातं वीय वपपलशः पादाबुजालकैर्
अालाननमानतीकृतमुखी चापतेवाभवत् ।
ENMSS@9407@2ं नाेवती न वा कृतवती िनःासकाेणे शाै
ातमलमना करतलादादशमादशयत् ॥ ९४०७॥
ENMSS@9408@1कातः कटापातेन ामययनयम् ।
ENMSS@9408@2सगधमाताे तात ाररससेवतः ॥ ९४०८॥
ENMSS@9409@1कातः करं पृशित जपित चाटवाचम् अालाेकते मुखमपाकुते
दकूुलम् ।
ENMSS@9409@2इयेव केवलमन वलासभीता वेऽप पयित नवाेढसराेहाी
॥ ९४०९॥
ENMSS@9410@1कातः कुचादेककरेण वेणीम् एणीशः कषित काैतकेन ।
ENMSS@9410@2अयानासमशहेताेः यामां भुजमव हेमकुात् ॥ ९४१०॥
ENMSS@9411@1कातः कृतातचरतः कुटला तदबा वाेपमािन वचनािन च
दजुनानाम् ।
ENMSS@9411@2यमतरतनाेः हरत बाणाः ाणाः पुनः सख बहन खल
यात ॥ ९४११॥
ENMSS@9412@1कातः पदेन हत इित सरलामपराय कं सादयथ ।
ENMSS@9412@2साेऽयेवमेव सलभः पदहारः सादः कम् ॥ ९४१२॥
ENMSS@9413@1कातः पुि हठाद् गतरणयाेन वं िनपय थता बाे
मेखलयानया रितरहः सया न वा फूकृतम् ।
ENMSS@9413@2का ला मुषतास कं कटतैरेभवलतैर् अाः पापे वरहानलय
न शखा जानास ममछदः ॥ ९४१३॥
ENMSS@9414@1कातदूय इव कुु मतााः सायमडलमभवरययः ।
ENMSS@9414@2सादरं दशरे विनताभः साैधजालपितता रवभासः ॥ ९४१४॥
ENMSS@9415@1कातकष दशनछदेन सयाघने बपदं हरयाः ।
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ENMSS@9415@2तया गृहाेानसराेगतय हतय एवाबुहय रागः ॥ ९४१५॥
ENMSS@9416@1कातमू दधती वधसया तणेः वणपूरमुपलम् ।
ENMSS@9416@2रतमचनमवाचरत् पुरः सा ववभतनाे मनाेभुवः ॥ ९४१६॥
ENMSS@9417@1कातया कातसंयाेगे कमकार नवाेढया ।
ENMSS@9417@2अाप चाेरं वुम् अवधणाे वयः ॥ ९४१७॥
ENMSS@9418@1कातयानुगतः काेऽयं पीनकधाे मदाेतः ।
ENMSS@9418@2मृगाणां पृताे याित शबराे ढयाैवनः ॥ ९४१८॥
ENMSS@9419@1कातया सपद काेऽयुपगूढः ाैढपाणरपनेतमयेष ।
ENMSS@9419@2संहततनितरकृतर् मेव न दकूुलमपयत् ॥ ९४१९॥
ENMSS@9420@1कातवेम ब संदशतीभर् यातमेव रतये रमणीभः ।
ENMSS@9420@2मथेन परलमतीनां ायशः खलतमयुपकार ॥ ९४२०॥
ENMSS@9421@1कातसंगमपराजतमयाै वाणीरसनशातववादे ।
ENMSS@9421@2मािननीजन उपाहतसंधाै संदधे धनुष नेषुमनः ॥ ९४२१॥
ENMSS@9422@1कातते कमलाभरामनयने कपे ह देशातरं गतेित ुतम
लाेकवचनात् तयं कमेतद् वचः ।
ENMSS@9422@2पृा सेित मया दयाधनिनधे ाेवाच दनानना यत् तद् वुमप
मा
न रसना मे जायते सातम् ॥ ९४२२॥
ENMSS@9423@1कातां कामप कामययनुदनं यानापदेशादयं येनामुं
मुनयाेऽयनादिनधनं यायत धाैतपृहाः ।
ENMSS@9423@2इयात् वकरे ते गरजया पादे च पासनाद् वं पात
पुरनवपुषः शाेः समाधययः ॥ ९४२३॥
ENMSS@9424@1कातां ाप वलबनीं कलतैराय भूयतताे दभागानवलाे
रवसधामुसृय पां ततः ।
ENMSS@9424@2एष फारमृदनादमधुरैराेमुचामारवैर्
बहेणकृतातपरचनाे ः शखी नृयित ॥ ९४२४॥
ENMSS@9425@1कातां ा चरणयुगलालनाय वृाम् अन् रा े यमित
वचः पापठित यात् ।
ENMSS@9425@2देवय वेित च पुनरसाै वीटकायाः दाने जामाता ते जडमितरयं
छादसः कं कराेम ॥ ९४२५॥
ENMSS@9426@1कातां हवा वरहवधुरारखेदालसां मामु जत
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पथकः काेऽप यत शः ।
ENMSS@9426@2इयाशाेक जगित सकले वर चाेरकेव ाारे कुसमसमये
कामदेवेन
दा ॥ ९४२६॥
ENMSS@9427@1काताः कं न शशाकातधवलाः साैधालयाः कयचत्
काीदामवराजताेजघना सेया न कं कामनी ।
ENMSS@9427@2कं वा ाेरसायनं सखकरं यं न गीतादकं वं
कत वलाे मातचलं सततपः कुवते ॥ ९४२७॥
ENMSS@9427A@1काताकटावपुषे नमः कुसमधवने ।
ENMSS@9427A@2जायते येन सछायाे वरसाेऽप भवमः ॥
ENMSS@9428@1काताकटावशखा न खनत यय चं न िनदहित
काेपकृशानुतापः ।
ENMSS@9428@2कषत भूरवषया न लाेभपाशा लाेकयं जयित कृमदं
स धीरः ॥ ९४२८॥
ENMSS@9429@1काता कषणलाेलकेरलवधूधमरजश्-
चाैरााेडिनतबनीतनतटे िनपदतामागताः ।
ENMSS@9429@2रेवाशीकरधारणाेऽमुरलीमानमुाभ दाे वाता वात
नवीनकाेकलवघूंकारवाचालताः ॥ ९४२९॥
ENMSS@9430@1काताकेलं कलयत तः काेऽप कत् भूणाम् अयानदं
जनयत
फलैः काेऽप लाेकान् धनाेत ।
ENMSS@9430@2धयं मये मलयजमहाे यः भूताेपतापं संसारय
तमपनययादेहययेन ॥ ९४३०॥
ENMSS@9431@1काताकेलमयाेप भूतकणाशाताेऽयसाै संयमी
डाढसमाधभवकटूभभीमाननः ।
ENMSS@9431@2ाकृशरासनं यदकराेत् ुः पनाक रं वामय
शा तदेव कुते ाेधादयं काैशकः ॥ ९४३१॥
ENMSS@9432@1काता चाेदयाे वीणापमविनरयमी ।
ENMSS@9432@2ये नदयत सखतान् दःुखतान् यथयत ते ॥ ९४३२॥
ENMSS@9433@1काताजनं सरतखेदिनमीलतां संवाहतं समुपयािनव मदमदम्
।
ENMSS@9433@2हयेषु मायमदरापरभाेगगधान् अावकार रजनीपरवृवायुः
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॥ ९४३३॥
ENMSS@9434@1काताजनेन रहस सभं गृहीत- केशे रते रसहासवताेषतेन
।
ENMSS@9434@2ेणा मनस रजनीवप हैमनीषु के शेरते  रसहासवताेषतेन
॥ ९४३४॥
ENMSS@9435@1काता ददाित मदनं मदनः संतापमसममनुपशयम् ।
ENMSS@9435@2संतापाे मरणमहाे तथाप शरणं नृणां सैव ॥ ९४३५॥
ENMSS@9435A@1काताधरसधावादाूनं यायते सखम् ।
ENMSS@9435A@2बदःु पाे तदयाशाावादसखाेदधेः ॥
ENMSS@9436@1काताधरासविनपानमुपाय धीमान् पीयूषपानकृतये न चं याित
।
ENMSS@9436@2तात चेधुरमा बत काेऽप सयं कं नाम तात तृषटाः
धताः पुनः युः ॥ ९४३६॥
ENMSS@9437@1कातानवाधररसामृततृणयेव बबं पपात शशनाे मधुभाजने यत्
।
ENMSS@9437@2िनःशेषते मधुिन लतचवृ तत् तुखाजतकाततया
वनम् ॥ ९४३७॥
ENMSS@9438@1कातानां कुवलयमयपातमणाेः शाेभाभन मुखचाहमेकमेव ।
ENMSS@9438@2संहषादलवतैरतीव गायंल् लाेलाेमाै पयस महाेपलं ननत
॥ ९४३८॥
ENMSS@9439@1कातानां कृतपुलकः तनारागे वेषु युतितलकेषु माैकाः
।
ENMSS@9439@2संपेदे मसललाेमाे वभूषां रयाणां वकृितरप यं तनाेित
॥ ९४३९॥
ENMSS@9440@1कातानां वदनेदकुातमधुना धे सधादधितः खेलखनपयाे
मृगशां तवत नेयम् ।
ENMSS@9440@2पािन सतय साैरभमभत वामवाम् अययत च
राजहंसविनताः पीनतनीनां गितम् ॥ ९४४०॥
ENMSS@9441@1कातानुरागचतराेऽस मनाेहराेऽस नाथाेऽस कं च नवयाैवनभूषताेऽस
।
ENMSS@9441@2इथं िनग सशा वदने यय िनय बापल लता िनहता
गताः ॥ ९४४१॥
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ENMSS@9441A@1कातानेाधपाता वदनचकराः सता ूवलासाः साकारा
वालेशाः
सहतलिननदा ना हासाः ।
ENMSS@9441A@2नाभीकतनानां ववरणमसकृपशनं मेखलानां ासायासा
दघा मदनशरहतां कामनीं सूचयत ॥
ENMSS@9441B@1कातायधिनरतािन मधुरा हासाेपदंशाः कथाः
पीनाेणिनशेषमतलपश तदधासनम् ।
ENMSS@9441B@2ेहयकरान् करयितकरांतांतां रयान् गुणान् वेयायः
णयातेऽप लभते ाताेपचाराे जनः ॥
ENMSS@9441C@1काताीितपरानुजाे वनयवान् दनाे नदनाे भायं
वललनाेपभाेयममला लीः सखं िनतषम् ।
ENMSS@9441C@2पूजा राजकुले यशाेऽितवशदं गाेी समं काेवदैर् दानेऽितयसनं
रितजनमते यात् कयचत् पुयतः ॥
ENMSS@9442@1कातामुखं सरतकेलवमदखेद- संजातघमकणवरतं
रताते ।
ENMSS@9442@2अापाडरं तरलतारिनमीलतां संृय हे दय कं शतधा
न यास ॥ ९४४२॥
ENMSS@9443@1कातामुखुितजुषामप चाेतानां शाेभां परां कुरवकममरणाम्
।
ENMSS@9443@2ा ये सदयय भवे कय कदपबाणपतनयथतं
ह चेतः ॥ ९४४३॥
ENMSS@9444@1कातामुखावादपराुखा यत् पाथाः शशाय करैवमृाः ।
ENMSS@9444@2सदःुसहं तापममे यात मये तताै नैव सधेतर ॥ ९४४४॥
ENMSS@9445@1कातायाः करजैः कपाेलफलके पावल कपता केलूतपणीकृताे
वहरता पीतः स बबाधरः ।
ENMSS@9445@2वेदाकृतचदनतनतट सानदमालता िनवा वषयाः
शवामहस यतं मनः संित ॥ ९४४५॥
ENMSS@9446@1काताया वकसलासहसतवछांशवामरं
संसावभषेकहेमकलशाै यदनााै तनाै ।
ENMSS@9446@2यकातवरकात चा जघनं संहासनं भूभुजां साायं तददं
जयाजयमयः शेषत चतामय्ः ॥ ९४४६॥
ENMSS@9447@1कातारं न यथेतराे वलयतं दाे दवां वना दावां न यथा
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परः शमयतं शाे वनााेधरम् ।
ENMSS@9447@2िनणातः पवनं वना िनरसतं नायाे यथााेधरं कमाैघं
सकृतं वना कमपरं हतं समथ तथा ॥ ९४४७॥
ENMSS@9448@1कातारं परताे वलयितबले दावानले दैवताे गाेमायाेगहनां गुहां
परपतन् दपाेरुः केसर ।
ENMSS@9448@2यापादयित  तं न कृपया तेनैष तन् वने
संहानामभयदाेऽहमधुनेयुपुछमुावित ॥ ९४४८॥
ENMSS@9449@1कातारः समराय वैकुठाे वाछततथा ।
ENMSS@9449@2वशाल तथा नदः षाेढाः िनःसाकाे भवेत् ॥ ९४४९॥
ENMSS@9450@1कातारपादपानां यथा फलं मानुषैरननुभाेयम् ।
ENMSS@9450@2एवमनायेवथाः मनसाऽयायैरननुभाेयाः ॥ ९४५०॥
ENMSS@9451@1कातारभूमहमाैलिनवासशीलाः ायः पलायनपरा जनवीणेन
।
ENMSS@9451@2कूजत तेऽप ह शकाः खल रामनाम सः वभावपरवतवधाै
िनदानम् ॥ ९४५१॥
ENMSS@9452@1कातारवनदगुेषु कृ ावापस संमे ।
ENMSS@9452@2उतेषु च शेषु नात सववतां भयम् ॥ ९४५२॥
ENMSS@9453@1काता चं मुिनजनतणाेऽवयाेगी काम रमणलकणेन
।
ENMSS@9453@2धे पयाेधरयुगे कुचभूषणेन हारे हरे हमकरे मकरे करे च
॥ ९४५३॥
ENMSS@9454@1कातारे घनितमरे भुजंगमेयाे नाे भीता न च गणता महापगाप
।
ENMSS@9454@2कं बाले वहस भयं मदसंगात् वते करण कमु शे
ववादः
॥ ९४५४॥
ENMSS@9455@1कातारे जलवृवैरण मुवैरवामवाे बालैराकुललाेचनैः
ितपदं मामे ।
ENMSS@9455@2पृवीचडचे पटरदशासंघदभं
सयलसताुभरलं युतापानलम् ॥ ९४५५॥
ENMSS@9456@1कातारे दैवगया कथमप गलतायतरालाे भयायुयाेय
भूयतशखरशखामेव तेयः यते ।
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ENMSS@9456@2इथं वैरनार गरषु नरपते जबुलबीकदब- ाया
भतबुभुाेः कथयित पुरतेतं षदानाम् ॥ ९४५६॥
ENMSS@9457@1कातारेषु करावलबशशवः पादैः वाेहतैर् अचयः पदवीं
वलाेचनजलैरावेदययः शचम् ।
ENMSS@9457@2ाः पाथजनैववृय सकृपं हाशदगभैमुखैर् यया
सकलेन याेजनतरयांशं तवारयः ॥ ९४५७॥
ENMSS@9458@1कातारेषु च काननेषु च सरीरेषु च ाभृताम् उसे षु
च पनेषु च सरततटातेषु च ।
ENMSS@9458@2ाताः केतकगभपवचः ाता इव ापते काते
नदनकदलपरसरे राेहत ते कतयः ॥ ९४५८॥
ENMSS@9459@1कातारेवप वामाे नरयाविनकय वै ।
ENMSS@9459@2यः सदारः स वायताद् दाराः परा गितः ॥ ९४५९॥
ENMSS@9460@1कातावयाेगः वजनापमानं ऋणय शेषं कुनृपय सेवा ।
ENMSS@9460@2दारभावाद् वमुखं च मं वनाना प दहत कायम् ॥
९४६०॥
ENMSS@9461@1काताेषपराुखं यद दहेद् दाेषाकरः कंचन थाने तह
यतः स हत वधना हतं यधायीशान् ।
ENMSS@9461@2कं यपुनरेष चदनभुवाे लधभावाेऽभतः वणावगाहकाे
मदयं दधं चडाेवलम् ॥ ९४६१॥
ENMSS@9462@1कातासणुकथावणाेसकय रया विननयनय गता ममासाै
।
ENMSS@9462@2सवेयाथजिनतािन ह सेयमाना दघा ववृरव हत सखािन
िना ॥ ९४६२॥
ENMSS@9463@1कातं कुु मकेशराधुरतां ाारसयासवाद्
वैदभीपरपाकपूतवचसः कायात् कवेमादवम् ।
ENMSS@9463@2पाादेव जरातरेण वधना तं तं गृहीवा गुणं सृा हत
हरत कय न मनः कमीरवामवः ॥ ९४६३॥
ENMSS@9464@1कातं केतककाेरकुितसखीं राकामृगाय यच् चु
चुलपित ितदनं ेणा चकाेराभकः ।
ENMSS@9464@2तन् मये नयनामृतं रितपतेमृयुयेनाथना तेनेदं
रमणीकपाेलफलके लावयमालाेकतम् ॥ ९४६४॥
ENMSS@9465@1कातकाेलवलतां नयनामृतवाहनीम् ।
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ENMSS@9465@2भजमानं वयं स कवां न ब मयते ॥ ९४६५॥
ENMSS@9465A@1कातकष दशनछदेन सयाघने बपदं हरयाः ।
ENMSS@9465A@2तया गृहाेानसराेगतय हतय एवाबुहय रागः ॥
ENMSS@9466@1कातमयादितवमलाद् अवरतवाेपकारगतकालात् ।
ENMSS@9466@2सदशान् महताेितमहान् सरित दपान् दप इव ॥ ९४६६॥
ENMSS@9467@1कातयय विननीलनलनछायासखी सवां यपे ऽप मुदाेऽत
यय सरभः कासां रसाेऽगाेचरः ।
ENMSS@9467@2अाराथतया जनेरितजडैामरैः पामरैः पयैष गुणैगुणैरप
गुदधः स कालागुः ॥ ९४६७॥
ENMSS@9468@1कातयय शरशाकरकलालावयसंवादनी तं वेतमहास
यास
कमहाे हारं वहारं यः ।
ENMSS@9468@2एतां पय पुरः पुलदनगरं भूपाः कुरशां यैता गलकदले
च कुचयाेरे च गुाजः ॥ ९४६८॥
ENMSS@9469@1कातलाेचनवितरतुमयी मूितमहत् साैरभं िनःयदाेऽथ
सधाकरादप सधायदादप ादकः ।
ENMSS@9469@2सवाेऽयं वरलाे जगयप गुणामाेऽभरामाे हहा
पयाेंसभुजंगसंगमजुषः ीखड ते खडतः ॥ ९४६९॥
ENMSS@9469A@1कातमसाे मृगय नयने बा मृणालय ते हंसानां गमनं
सराेजवदने हेाे घटाै ते कुचाै ।
ENMSS@9469A@2एते परकयवत सकलं नमैकमां तव मानं मा कु मािनिन
यतमे पाभमानं ित ॥
ENMSS@9470@1कातया िनजतपरागं मनाेगधं यमेव शतम् ।
ENMSS@9470@2नवबुं जलजं जलेषु थलेषु तया वदनारवदम् ॥ ९४७०॥
ENMSS@9470A@1कातते कनकाचलितिनधः काताकुचपध ते साैभायं
ितपालदशनवधाै वपूवकं दशनम् ।
ENMSS@9470A@2साैरयं सकलाितशाय भवताे जबर कं ूमहे कपूरितकूलता
यद न ते वयेव सवे गुणाः ॥
ENMSS@9471@1कातते यद िनमला यद गुणा लीयद थायनी मा गाः
प मदं
तथाप गलता ेते शरासराः ।
ENMSS@9471@2संपशेन तषारवारपृषतामालूनमूतेः सराे- मयेऽैव
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वराटकेन भवतः थेयं पुनः केवलम् ॥ ९४७१॥
ENMSS@9472@1काते कयप वासराण गमय वं मीलयवा शाै वत वत
िनमीलयाम
नयने यावन् न शूया दशः ।
ENMSS@9472@2अायाता वयम् अागमयित सगय भायाेदयैः सदेशाे वद
कतवाभलषततीथेषु ताेयालः ॥ ९४७२॥
ENMSS@9473@1काते कथंचत् कथतयाणे णं वना वरहादता ।
ENMSS@9473@2तततमालाे कदागताेऽसीयाल मुधा मुदमाससाद ॥ ९४७३॥
ENMSS@9474@1काते कनकजबीरं करे कमप कुवित ।
ENMSS@9474@2अागारलखते भानाै बदुमदमुुखी ददाै ॥ ९४७४॥
ENMSS@9475@1काते कलतचाेलाते दपे वैरण दयित ।
ENMSS@9475@2अासीदसतपायाः पाे नयनमुणम् ॥ ९४७५॥
ENMSS@9476@1काते काुलकावलाेकिन कलावया नमया थतं तन्
काेमलकाकुभाषण
तया पद िनाेऽधरः ।
ENMSS@9476@2उथायाथ करपृश यतमे यूनाेनवे संगमे काीकूजतकैतवेन
मदनाे ाैःशातमययित ॥ ९४७६॥
ENMSS@9476A@1काते कथय कथं वा गछस पानीयशालकामेका ।
ENMSS@9476A@2अमनं िनतराम् अु रयित पजा वयाेऽप तव ॥
ENMSS@9477@1काते कं कुपतास, कः परजने ाणेश काेपाे भवेत् काेऽयं
स पर,
वमेव, दयते दासाेऽ कं ते परः ।
ENMSS@9477@2इयुा णतः यः िततलादुथाय सानदया नेाःकणकाते
तनतटे तया समाराेपतः ॥ ९४७७॥
ENMSS@9478@1काते कुटलमालाे कणकडूयनेन कम् ।
ENMSS@9478@2कामं कथय कयाण करः करवाण यत् ॥ ९४७८॥
ENMSS@9479@1काते गृहाण वममां वमालाम् अकारणं कं कलहं कराेष ।
ENMSS@9479@2यपूवपादं मनुषेऽ शं तत् तयमेवात न चेददं यात्
॥ ९४७९॥
ENMSS@9480@1काते घाेरकृतातवकुहरात् वं पुयपुेन मे मुा कृत
तदजनमभरं यमाल माम् ।
ENMSS@9480@2इयाकय िनमीलताधनयनं ेरं शनैरानतं साेासं वदनाबुजं
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मृगशः वैरं चुचुब यः ॥ ९४८०॥
ENMSS@9481@1काते जमुष ताचूडरटतं ुवा बुा जवात् कंचद्
वासवदुखं वकसद् ा गवाावना ।
ENMSS@9481@2संासेन समीरता यतमेणावा शनैर् उथानाेपिनवेशनािन
कुते तपे मुः पांसला ॥ ९४८१॥
ENMSS@9482@1काते तथा कथमप थतं मृगाया चातयमुतमनाेभवया
रतेषु ।
ENMSS@9482@2तकूजतायनुवदरनेकवारं शयायतं गृहकपाेतशतैयथा
यात् ॥ ९४८२॥
ENMSS@9483@1काते तपमुपागते वगलता नीवी वयं तणात् तासः
थमेखलागुणधृतं कंचतबे थतम् ।
ENMSS@9483@2एतावत् सख वे केवलमहं तयासे पुनः काेऽसाै का
रतं
त कं कथमित वपाप मे न ृितः ॥ ९४८३॥
ENMSS@9484@1कातेयुपललाेचनेित वपुलाेणीभरेयुमत्- पीनाेुपयाेधरेित
समुखााेजेित सूरित ।
ENMSS@9484@2ा माित माेदतेऽभरमते ताैित वानप
याशचपुिकां यमहाे माेहय दुेतम् ॥ ९४८४॥
ENMSS@9484A@1काते वकुचचूचुकाै तदपुर ेरा च हारावल तं तणा
बबतमनुछायालतायामताम् ।
ENMSS@9484A@2वं सवामनाेरमे िजगतां बास ा मनाे
जबूवलबदवुलजवबालवालवत् ॥
ENMSS@9485@1काते वेकातं पु कमलवनं वुखयाेपमेयश् चः
यसः पककुलमप च ववरयानुकार ।
ENMSS@9485@2राकाडवदूछवरप सलभः कबव वदयाः कठाकारा
शखडातव कचसशातत् कथं तेऽसमवम् ॥ ९४८५॥
ENMSS@9486@1काते धावय मे पादावित भा िनवेदता ।
ENMSS@9486@2न तया धावताै पादाै भतराा न लता ॥ ९४८६॥
ENMSS@9487@1कातेन हताे नवः यसखीवगेण बपृहश् चेनाेपतः
राय न समुुं गतः पाणना ।
ENMSS@9487@2अामृाे मुरताे मुहरभाताे मुलाेठतः यं च मुः
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कृताे मृगशा कं कं न चूताु रः ॥ ९४८७॥
ENMSS@9488@1काते िनतातं दयताकुचात- चाेलालं कषित हषमुधे ।
ENMSS@9488@2बभार बाला नमतायहाय- लेशापदेशादपरं िनचाेलम् ॥ ९४८८॥
ENMSS@9489@1काते िनतातमेतैर् वचनै षतेव लयते भवती ।
ENMSS@9489@2क इवाेयते न वचनैर् उैरागांयपाेतम् ॥ ९४८९॥
ENMSS@9489A@1काते कृतागस पुरः परवतमाने सयं सराेजशशनाेः सहसा
बभूव ।
ENMSS@9489A@2राेषारं सश वुमपारययाम् इदवरयमवाप तषारधाराम्
॥
ENMSS@9489B@1काते पयित सानुरागमबला साचीकराेयाननं तन् कामकलाकलापकुशले
यावृवे कल ।
ENMSS@9489B@2पयती मुरतरमदना दाेलायमानेणा लामथमयगाप
िनतरां तयाभवत् ीतये ॥
ENMSS@9490@1काते याम, , देशातर, मप शयना, ेित, कं सनाेऽप
ैतावा, माः कं कथयस नगरा,  ये िनवृताेऽप ।
ENMSS@9490@2इयाकयाेवतमघनघनेदना वेद नाहं काहं कुा
काेऽयं बत हतसमयाेऽय वा ना वेित ॥ ९४९०॥
ENMSS@9491@1काते वचसरतमबरागे से तकेऽप मृगशाबशा रसेन ।
ENMSS@9491@2तकूजतं कमप येन तदयतपं नापैः परतमनुकूजतलावकाैघैः
॥ ९४९१॥
ENMSS@9492@1काते वलासिन कलावित पनेे िनयं वय यतमे रमते
मनाे मे ।
ENMSS@9492@2इथं भवतमुभावनया वदतं ीकृण मां बुधजना अप हा
हसत ॥ ९४९२॥
ENMSS@9493@1काते सागस कुकपृश तया साचीकृतीवया मुाः
काेपकषायमथशरूराः कटााु राः ।
ENMSS@9493@2साकूतं दरहासकेसरवचाेमावीकधारालसा ीितः कपलतेव काचन
महादानीकृता सवा ॥ ९४९३॥
ENMSS@9493A@1काते सागस काचदतकगते िनभय राेषाणैर्
ूभकृटलैरपावलनैरालाेकमान् अा मुः ।
ENMSS@9493A@2बवा मेखलया सपरमणीपादालाातं ललानीलसराेहेण
िनटलं हत  राेषाकुला ॥
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ENMSS@9494@1काते सागस यापते यसखीवेषं वधायागते ायाल मया
रहयमुदतं तसंगमाकाया ।
ENMSS@9494@2मुधे दुकरमेतदयिततरामुा सहासं बलाद् अाल छलता
तेन कतवेना दाेषागमे ॥ ९४९४॥
ENMSS@9495@1काते ेहिनधाै समीयुष मधाै जवा यं शैशरं वेषादव
तय पाडमभृतामाललतानामयम् ।
ENMSS@9495@2कत नूतनचपरचनां कं काननीरमां ाचीनां
पवनालेन परतः पावलं लपित ॥ ९४९५॥
ENMSS@9496@1काते हत सकाेमला बत मता ाग् यथमेव मात् कंत वं
भुव
िनुरा िनपमा पययपीमं न माम् ।
ENMSS@9496@2ताद् वस ते पयाेधरमषाद् धाा िनखायापताै शैलेावित
सांतं न ह चरं साैयं परेशतः ॥ ९४९६॥
ENMSS@9497@1काताे नमण नैपुणेन वदतवं शैशवेषणी
डाशैलशराेमणगृहमदं रयाे वसताेसवः ।
ENMSS@9497@2सयः कामकथाेपचारचतराः संभाेगकालेऽधुना मानाे वा कलहाेऽथवा
यद कदा तेतसाे िनवृितः ॥ ९४९७॥
ENMSS@9498@1काताे यायित दरूदेशमित मे चता परं जायते लाेकानदकराे
ह
चवदने वैरायते चमाः ।
ENMSS@9498@2कं चायं वतनाेित काेकलकलालापाे वलापाेदयं ाणानेव हरत
हत
िनतरामाराममदािनलाः ॥ ९४९८॥
ENMSS@9499@1काताेऽस िनयमधुराेऽस रसाकुलाेऽस कं चास
पशरकामुकमतीयम् ।
ENMSS@9499@2इाे तवात सकलं परमेकमूनं यत् सेवताे भजस नीरसतां
मेण
॥ ९४९९॥
ENMSS@9500@1काया कानकातया परमलैभायैकभाेयैतथा साैदयेण च
साधुनैव कुसमं हा हत न वसमम् ।
ENMSS@9500@2अाेधं णु कत दषूणमव वयत कत् पुनस्
तवैयदचुबतं वमस रे चापेय पुपधयैः ॥ ९५००॥
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ENMSS@9501@1काया दरवमुपैित चः कमत तवं वकचाेपलेषु ।
ENMSS@9501@2न वे वाय कथं मृगाया साैदयसृमुषता वधातः
॥ ९५०१॥
ENMSS@9502@1काया वलािन वलाेचनानाम् अापाटलानामितराेदनेन ।
ENMSS@9502@2सकुु मानीव पुनभवत ययारनारकुचमडलािन ॥ ९५०२॥
ENMSS@9503@1काया सवणवरया परया च शा िनयं वकाः खल शखाः
परतः पतीम् ।
ENMSS@9503@2चेताेहरामप कृशेशयलाेचने वां जानाम काेपकलषाे दहनाे ददाह
॥ ९५०३॥
ENMSS@9504@1कायकुा जाः सवे मागधं माधुरं वना ।
ENMSS@9504@2गाैडावडवयाताः कायकुाः महाेवाः ॥ ९५०४॥
ENMSS@9505@1का पाडपी गृहभूषणं कं काे रामशुः कमगयज ।
ENMSS@9505@2कः सूयपुाे वपरतपृछा कुतीसताे रावणकुकणाः ॥ ९५०५॥
ENMSS@9506@1काप कातमदमाह महेला साधु साधय तथा युध कायम् ।
ENMSS@9506@2वतते तव यथा च जयीर् लाेकनाथललना च सपी ॥ ९५०६॥
ENMSS@9507@1काप कुडलखतावधरेखाः ाेषतयतमा गणयती ।
ENMSS@9507@2वेमिन बलविपरते साया बहरनीयत सया ॥ ९५०७॥
ENMSS@9508@1काप मुयपदवीमधराेय वां सखीं वकरधारतदपा ।
ENMSS@9508@2ाणनाथरितगेहमयासीद् अतुाे रितपतेपदेशः ॥ ९५०८॥
ENMSS@9509@1कापशायनसगध वघूण् उदाेऽधशयतं समशेत ।
ENMSS@9509@2फुवदनं मदानाम् अचा चषकं च शडः
॥ ९५०९॥
ENMSS@9510@1काप शीमवधीरतमाना मािननाे वचलता यधा ।
ENMSS@9510@2अागतेन मताप पुरताल् लाघवय परहारममंत ॥ ९५१०॥
ENMSS@9511@1कापुषः कुुर भाेजनैकपरायणः ।
ENMSS@9511@2लालतः पामायाित वारताे नैव गछित ॥ ९५११॥
ENMSS@9512@1काय रपयाणयित रमणी भूषणैभाित काचद् गाययया
पराप लसित लहरल वासाे वसाना ।
ENMSS@9512@2याया ेहपूरान् वतरित च मुदं याित दाेलाभरया सा
ारतीया
रचयित न मनः कय ारमम् ॥ ९५१२॥
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ENMSS@9513@1कायया मुकुलाधकारमलता लीरशाेकमे माकदः समयाेचतेन
वधना धेऽभजातं वपुः ।
ENMSS@9513@2कं चाषाढगरेरनवजयतावनापडत ◌ः वैरं सपित
बालचदनलताललासखाे मातः ॥ ९५१३॥
ENMSS@9514@1कायभया तयाेरासीद् जताे शवेषयाेः ।
ENMSS@9514@2हमिनमुयाेयाेगे चाचमसाेरव ॥ ९५१४॥
ENMSS@9515@1कायागतं वीय मनाेधनाथं समुथता सादरमासनाय ।
ENMSS@9515@2करेण शलयेन तपम् अाफालयती कलमाजुहाव ॥ ९५१५॥
ENMSS@9516@1का तताभषेकाद् अाय यावयेद् गुणयेम् ।
ENMSS@9516@2मये ममैव पुयैः सेवावसरः कृताे वधना ॥ ९५१६॥
ENMSS@9517@1का येण रहता वराना धा केन तनयेन नदता ।
ENMSS@9517@2कशेन पुषेण पणां बधनं समभलयते सदा ॥ ९५१७॥
ENMSS@9518@1का ीितः सह माजा रैः का ीितरवनीपताै ।
ENMSS@9518@2गणकाभ का ीितः का ीितभकैः सह ॥ ९५१८॥
ENMSS@9519@1काभन ताभनवराा वासिनेपवणक् येऽहम् ।
ENMSS@9519@2जेित यैव कुताेऽप ितयक् कत् ितरपते न तेन ॥
९५१९॥
ENMSS@9520@1का भूषा बलनां, मा, परभवः, काेपः वकुयैः कृतः कं
दःुखं, परसंयाे, जगित कः ायाे, य अाीयते ।
ENMSS@9520@2काे मृयु, यसनं, शचं जहित के, यैिनजता शवः
कैवातमदं वराटनगरछथतैः पाडवैः ॥ ९५२०॥
ENMSS@9521@1कामं करषामधाे िनधाया- मेण तापाितशयं भजवम् ।
ENMSS@9521@2युाकमावध नाधकाराे दुधाितमुधाधरमाधुरषु ॥ ९५२१॥
ENMSS@9522@1कामं कणकटः कृताेऽितमधुरः केकारवः केकनां
मेघाामृतधारणाेऽप वहताः ायाे वषयदनः ।
ENMSS@9522@2उीलवकदलावलरसाै शयाप सपायते तत् कं यद् वपरतम
न कृतं तया वयाेगेन मे ॥ ९५२२॥
ENMSS@9523@1कामं कामदघुं धु माय वणाय च ।
ENMSS@9523@2वयं धीरेण दानेन सवान् कामानशीमह ॥ ९५२३॥
ENMSS@9524@1कामं कामयते न केलनलनीं नामाेदते काैमुद- िनयदैन
समीहते
मृगशामालापललामप ।
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ENMSS@9524@2सीदेष िनशास दःुसहतनुभाेगाभलाषालसैर् अै तायित चेतस
जवधूमाधाय मुधाे हरः ॥ ९५२४॥
ENMSS@9525@1कामं कामयमानय यदा कामः समृते ।
ENMSS@9525@2अथैनमपरः कामतृणा वयित बाणवत् ॥ ९५२५॥
ENMSS@9526@1कामं कामसमवम जगित याताेऽस यत् सवदा पेणैव
महीपते
तव धनुःपाडयमयाशम् ।
ENMSS@9526@2वं यन् वशखं वमुस तमेवाेय मुपं
ुटकंचुकमुतपृहमहाे धावत देवानाः ॥ ९५२६॥
ENMSS@9527@1कामं कुमीनसशं रायमप ायकटकं कुशलः ।
ENMSS@9527@2पाकावतमितसरसं भुे बधावधानेन ॥ ९५२७॥
ENMSS@9528@1कामं कूले नदनामनुगर महषीयूथनीडाेपकठे गाहते
शपराजीरभनवशलभासलाेला बलाकाः ।
ENMSS@9528@2अतवयतवीृणमयपुषासवं कथंचत् कापाेतं
काेवाणां कवलयित कणान् ेकाेणैकदेशे ॥ ९५२८॥
ENMSS@9529@1कामं काेपकषायतायुगलं कृवा कराेफालनैः ान् वयमृगात्
कर सहसा वावय वं मुदा ।
ENMSS@9529@2हेलाखडतकुकुवगलाणाे हराै जाते लाेचनगाेचरे
यद
भवान् थाता तदा महे ॥ ९५२९॥
ENMSS@9530@1कामं ाेधं च लाेभं च दं दप च भूमपः ।
ENMSS@9530@2सयवजेतं याे वेद स महीमभजायते ॥ ९५३०॥
ENMSS@9530A@1कामं ाेधं भयं लाेभं दं माेहं मदं तथा ।
ENMSS@9530A@2िनां मसरमालयं नातं च परयज ॥
ENMSS@9531@1कामं ाेधं लाेभं माेहं याानं पय ह काेऽहम्
ENMSS@9531@2अाानवहीना मूढास् ते पयते नरके मूढाः ॥ ९५३१॥
ENMSS@9532@1कामं गुणैमहानेष कृया पुनरासरः ।
ENMSS@9532@2उकषात् सवताे वृेः सवाकारं ह यित ॥ ९५३२॥
ENMSS@9533@1कामं जनाः यते कैलासवलासवणनावसरे ।
ENMSS@9533@2साधनकथनावसरे साचीकुवत वाण ॥ ९५३३॥
ENMSS@9534@1कामं त पयेद् देहं पुपमूलफलैः शभैः ।
ENMSS@9534@2न त नामाप गृयात् पयाै ेते परय त ॥ ९५३४॥
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ENMSS@9535@1कामं दहत मताे मलयाचलय चाेऽप पातयत वा िनतरां
फुलान् ।
ENMSS@9535@2दरेू याे वमलवंशमणः पितमे तसातं वरतमानय तं
कथंचत् ॥ ९५३५॥
ENMSS@9536@1कामं दघा भवेद् याा कामं पथा महान् भवेत् ।
ENMSS@9536@2साेऽप भाेः कृपामेव िनयमायतेऽततः ॥ ९५३६॥
ENMSS@9537@1कामं दुधे वकषयलीं कित सूते दुकृतं या हनत ।
ENMSS@9537@2तां चायेतां मातरं मलानां धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाः
॥ ९५३७॥
ENMSS@9538@1कामं दुवषहवरं जनयित याघूणयपणी
गाायूिनतबगडदयायुनययुबणम् ।
ENMSS@9538@2तां तां दुवकृतं कराेित सदाे गाढं यथते यया
याधयाैवनमानाशिनयतः के ते हयादयः ॥ ९५३८॥
ENMSS@9539@1कामं ा मया सवा ववा रावणयः ।
ENMSS@9539@2न त मे मनसः कंचद् वैकृयमुपपते ॥ ९५३९॥
ENMSS@9540@1मनाे ह हेतः सवेषाम् इयाणां वतने ।
ENMSS@9540@2शभाशभाववथास त मे सयवथतम् ॥ ९५४०॥
ENMSS@9541@1कामं न पयित दत एव भूा नाेाप जपित ववित
चादरेण ।
ENMSS@9541@2लारयितकरेण मनाेऽधनाथे बाला रसातरमदं ललतं
बभित
॥ ९५४१॥
ENMSS@9542@1कामं िनकणं वेस वेस तं बवभम् ।
ENMSS@9542@2दिूत चूताु रखरा दशाे वेस न वेस कम् ॥ ९५४२॥
ENMSS@9543@1कामं नृपाः सत सहशाेऽये राजवतीमारनेन भूमम् ।
ENMSS@9543@2नताराहसंकुलाप याेितती चामसैव रािः ॥ ९५४३॥
ENMSS@9543A@1कामं परमित ावा देवाेऽप ह पुरदरः ।
ENMSS@9543A@2गाैतमय मुनेः पीम् अहयां चकमे पुरा ॥
ENMSS@9544@1कामं यादां राम न परहं मुनेतनयान् ।
ENMSS@9544@2बलवत् त दयूमानं याययतीव मे दयम् ॥ ९५४४॥
ENMSS@9545@1कामं दपयित पमभयन साैभायमावहित वसगधतां
च ।
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ENMSS@9545@2ऊज कराेित कफजा िनहत राेगांस् ताबूलमेवमपरां गुणान्
कराेित ॥ ९५४५॥
ENMSS@9546@1युेन चूणेन कराेित रागं रागयं पूगफलाितरम् ।
ENMSS@9546@2चूणाधकं ववगधकार पाधकं साधु कराेित गधम् ॥
९५४६॥
ENMSS@9547@1पाधकम् िनश हतं सफलं दवा च ाेायथाकरणमय
वडबनैव ।
ENMSS@9547@2काेलपूगलवलफलपारजातैर् अामाेदतं मदमुदा मुदतं कराेित
॥ ९५४७॥
ENMSS@9548@1कामं दाेषितमरेण न यसे वं साैदामनीव जलदाेदरसंधलना
।
ENMSS@9548@2वां सूचययित त मायसमुवाेऽयं गध भी मुखराण
च नूपुराण ॥ ९५४८॥
ENMSS@9549@1कामं यानप ाणान् वमुत मनवनः ।
ENMSS@9549@2इछत न वमेयाे महतीमप सयाम् ॥ ९५४९॥
ENMSS@9550@1कामं या न सलभा मनत तावदशनाास ।
ENMSS@9550@2अकृताथेऽप मनसजे रितमुभयाथना कुते ॥ ९५५०॥
ENMSS@9551@1कामं भवत मधुलपटषदाैघ-
संघधुधुमघनवनयाेऽखडाः ।
ENMSS@9551@2गाययितुितसखं वधरेव य भृः स काेऽप
धरणीधरनाभपः ॥ ९५५१॥
ENMSS@9552@1कामं भवत सरताे भुव सिताः वादिून सत सललािन च
शय ।
ENMSS@9552@2एतां वहाय वरवणिन तापणी नाय सवित माैककामधेनुः
॥ ९५५२॥
ENMSS@9553@1कामं मा कामयवं वृषमप च भृशं मायवं न वे
चं द यवं परममृतफला या कला तामहैकाम् ।
ENMSS@9553@2इथं देवः रारवूषमधरचरकृय मूयैव दसन् िनःवाे
वाेपदेशानमृतकरकलाशेखरायतां वः ॥ ९५५३॥
ENMSS@9554@1कामं लखत संथानं कद् पं च भावतः ।
ENMSS@9554@2अभवहतालबम् अालाेकं वलखेत् कथम् ॥ ९५५४॥
ENMSS@9555@1कामं वनेषु हरणास् तृणेन जीवययसलभेन ।
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ENMSS@9555@2वदधित धिनषु न दैयं ते कल पशवाे वयं सधयः ॥ ९५५५॥
ENMSS@9556@1कामं वपुः पुलकतं नयने धृताे वाचः सगदपदाः सख कप
वः ।
ENMSS@9556@2ातं मुकुदमुरलरवमाधुर ते चेतः सधांशवदने तरलकराेित
॥ ९५५६॥
ENMSS@9557@1कामं वाचः कितचदफलाः सत लाेके कवीनां सयेवाया
मधुरपुकथासंतवात् कामदाेयः ।
ENMSS@9557@2वं कामं भवत वफलं दमाेियेयः पाे दैभवित
ह धनैधयता भूरदातः ॥ ९५५७॥
ENMSS@9558@1कामं वषं च वषया िनरयमाणाः ेयाे वषं न वषयाः
परसेयमानाः ।
ENMSS@9558@2एक जिन वषं विनहत पीतं जातरेषु वषयाः परतापयत
॥ ९५५८॥
ENMSS@9559@1कामं शवेन शमतं पुनगार तवेित कमयं जनिन
तितते ।
ENMSS@9559@2ललासूतपुषाथचतयायास् तयाः परं त स भवयवयुवादः
॥ ९५५९॥
ENMSS@9560@1कामं शीणपलाशपरचतां कथां वसानाे वने
कुयामबुभरययाचतसखैः ाणानुबधथितम् ।
ENMSS@9560@2सालािन सवेपतं सचकतं सातिनदाघवरं वंु न वहमुसहे
सकृपणं देहीित दनं वचः ॥ ९५६०॥
ENMSS@9561@1कामं शनकाे नृपित- सादतः याद् गजेमाैलथः ।
ENMSS@9561@2भवतेव तेन सह रे नादयतं शते जात ॥ ९५६१॥
ENMSS@9562@1कामं यामतनुतथा मलनययावासवादकं लाेकं राेदयते
भन
जनतागाेीं णेनाप यः ।
ENMSS@9562@2मागेऽयु लल एव भवतः वाभावनः ेयसे हा वाहाय
धूममजममं सूवा न कं लतः ॥ ९५६२॥
ENMSS@9563@1कामं सत सहशः कितपये सारयधाैरेयकाः कामं वा
कमनीयतापरमलवारायबताः ।
ENMSS@9563@2नैवैवं ववदामहे न च वयं देव यं ूमहे यसयं
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रमणीयतापरणितवयेव पारं गता ॥ ९५६३॥
ENMSS@9564@1कामं सवाेऽयलंकाराे रसमथे िनषित ।
ENMSS@9564@2तथायायतैवैनं भारं वहित भूयसा ॥ ९५६४॥
ENMSS@9564A@1कामं सधाकरकरामृतदयप- साैधापीठवसितः सखमत
काकः ।
ENMSS@9564A@2ीसदररमणसमकठल- पूयसधामणतजत् कमसाै कपाेतः
॥
ENMSS@9565@1कामं याे िनषेवेत पानं वा साधु माया ।
ENMSS@9565@2न ूतमृगये वान् अयतयसने ह ते ॥ ९५६५॥
ENMSS@9566@1कामं हरभव वमूढ भवाथ चश् चाधमाैलरथ वा हर
एव भूयाः ।
ENMSS@9566@2वाणाशपरवधतघाेरदेः ाेधानलय मम नेधनतां यास
॥ ९५६६॥
ENMSS@9567@1कामः कमनीयतया कमप िनकामं कराेित संमाेहम् ।
ENMSS@9567@2वषमव वषमं सहसा मधुरतया जीवनं हरित ॥ ९५६७॥
ENMSS@9568@1कामः कामं कमलवदनानेपयतवासी दासीभूतिभुवनजनः ीतये
जायतां वः ।
ENMSS@9568@2दधयाप िपुररपुणा सवलाेकपृहाहा ययाधं
चरिततरामनयेव याता ॥ ९५६८॥
ENMSS@9569@1कामः कुयित चमा अप बलाां दधुमयुताे वाता वाप
समागता
यमदशः ाणान् िनहत तथा ।
ENMSS@9569@2राावरयत तान् परभृताः वैः कूजनैदूित तत् ेयांसं
तमुपानयातरथा ाणं न मे कुचत् ॥ ९५६९॥
ENMSS@9569A@1कामः ाेध लाेभ देहे ितत तकराः ।
ENMSS@9569A@2ातरमपाहार ताात जात ॥
ENMSS@9570@1कामः ाेध लाेभ मानाे हषाे मदतथा ।
ENMSS@9570@2एते ह षड् वजेतया िनयं वं देहमाताः ॥ ९५७०॥
ENMSS@9571@1कामः ाेध लाेभ मदाे मानतथैव च ।
ENMSS@9571@2हष शवाे ेते नाशाय कुमहीभृताम् ॥ ९५७१॥
ENMSS@9571A@1कामः ाेध लाेभ माेहाे हषाे मदतथा ।
ENMSS@9571A@2षगमुसृजेदेनं यंये सखी नृपः ॥
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ENMSS@9571B@1कामः ाेधतथा माेहयाेऽयेते महाषः ।
ENMSS@9571B@2एते न िनजता यावत् तावत् साैयं कुताे नृणाम् ॥
ENMSS@9572@1कामः ाेधतथा लाेभाे देहे ितत तकराः ।
ENMSS@9572@2ते मुणत जगत् सव ताात जात ॥ ९५७२॥
ENMSS@9572A-B@1कामः ाेधतथा लाेभाे रागाे ेष मसरः ।
ENMSS@9572A-B@2मदाे माया तथा माेहः कदपाे दप एव च ॥
ENMSS@9572A-B-3 एते ह रपवाे घाेरा धमसववहारणः ।
ENMSS@9572A-B-4 एतैबयते जीवः संसारे बदःुखदे ॥
ENMSS@9573@1कामः ाेधतथा लाेभाे हषाे मानाे मदतथा ।
ENMSS@9573@2षगमुसृजेदेनं तंये सखी नृपः ॥ ९५७३॥
ENMSS@9574@1कामः ाेधाे मदाे मानाे लाेभाे हषतथैव च ।
ENMSS@9574@2एते वयाः येन सादरं पृथवीता ॥ ९५७४॥
ENMSS@9575@1एतेषां वजयं कृवा कायाे भृयजयततः ।
ENMSS@9575@2कृवा भृयजयं राजा पाैरानपदायेत् ॥ ९५७५॥
ENMSS@9576@1कामः सवाना हेयः स चेातं न शते ।
ENMSS@9576@2वभाया ित कतयः सैव तय ह भेषजम् ॥ ९५७६॥
ENMSS@9577@1॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@9577@2काम एवाथधमायां गरयािनित मे मितः ॥ ९५७७॥
ENMSS@9578@1काम एष महाशुतमेकं िनजयेद् ढम् ।
ENMSS@9578@2जतकामा महाानतैजतं िनखलं जगत् ॥ ९५७८॥
ENMSS@9579@1कामकाराे महाा गुणां सवदानघ ।
ENMSS@9579@2उपपेषु दारेषु पुेषु च वधीयते ॥ ९५७९॥
ENMSS@9580@1कामकामुकतया कथयत ूलतां मम पुनमतमयत् ।
ENMSS@9580@2लाेचनाबुहयाेपरथं भृशावकतितयमेतत् ॥ ९५८०॥
ENMSS@9581@1कामाेधं तथा लाेभं वादु ारकाैतके ।
ENMSS@9581@2अितिनाितसेवे च वाथी  वजयेत् ॥ ९५८१॥
ENMSS@9582@1कामाेधाहवतीं पेयजलां नदम् ।
ENMSS@9582@2कृवा धृितमयीं नावं जदगुाण संतर ॥ ९५८२॥
ENMSS@9582A@1कामाेधभयादयैलाेयमानाे न लयित ।
ENMSS@9582A@2यया शा युतः काये मशत सा ृता ॥
ENMSS@9583@1कामाेधमदाेाः ीणां ये वशवितनः ।
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ENMSS@9583@2न ते जलेन शयत ानतीथशतैरप ॥ ९५८३॥
ENMSS@9584@1कामाेधवयुानां यतीनां यतचेतसाम् ।
ENMSS@9584@2अभताे िनवाणं वतैते वदतानाम् ॥ ९५८४॥
ENMSS@9585@1कामाेधतथा माेहाे लाेभाे मानाे मदतथा ।
ENMSS@9585@2षगमुसृजेदेनम् अंये सखी नृपः ॥ ९५८५॥
ENMSS@9586@1कामाेधादयः सवे मितरायहंकृितः ।
ENMSS@9586@2गुणा ववधकमाण वलयते मनःयात् ॥ ९५८६॥
ENMSS@9586A@1कामाेधादभतापैतायमानाे दवािनशम् ।
ENMSS@9586A@2अाा शररातथाेसाै पयते पुटपाकवत् ॥
ENMSS@9587@1कामाेधानृताेहलाेभमाेहमदादयः ।
ENMSS@9587@2नमत य राजे तमेव ाणं वदःु ॥ ९५८७॥
ENMSS@9588@1कामाेधावनाय धममेवानुपालयेत् ।
ENMSS@9588@2धमः ेयकरतमाे राां भरतसम ॥ ९५८८॥
ENMSS@9588A@1कामाेधाविनजय कमरये करयित ।
ENMSS@9588A@2अथवा िनजतावेताै कमरये करयित ॥
ENMSS@9589@1कामाेधाै त संयय याेऽथान् धमेण पयित ।
ENMSS@9589@2जातमनुवतते समुमव सधवः ॥ ९५८९॥
ENMSS@9590@1कामाेधाै यमप पदं यनीकं वशवे हवानं कमव ह
षा साधतं यबकेण ।
ENMSS@9590@2यत ाया शमयित शतं मथाानरातीन् कयाणं वाे दशत
स
मुिनामणीरक बधुः ॥ ९५९०॥
ENMSS@9591@1कामाेधाै पुरकृय याेऽथ राजानुितित ।
ENMSS@9591@2न स धम न चायथ परगृाित बालशः ॥ ९५९१॥
ENMSS@9592@1कामाेधाै मतमाै िनयाेयाै यथाेचतम् ।
ENMSS@9592@2कामः जापालने च ाेधः शुिनबहणे ॥ ९५९२॥
ENMSS@9593@1कामाेधाै विनजय कमरयैः करयित ।
ENMSS@9593@2अेन धायते देहः कुलं शीलेन धायते ॥ ९५९३॥
ENMSS@9594@1कामाेधाै ह पुषम् अथेयाे यपकषतः ।
ENMSS@9594@2ताै त शू विनजय राजा वजयते महीम् ॥ ९५९४॥
ENMSS@9595@1कामाद् वषमशाे भूयवलाद् भुजसचेः ।
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ENMSS@9595@2काे भृव न शयित वाछ न फलमीरादगुणात् ॥ ९५९५॥
ENMSS@9596@1कामजं मृगया ूतं यः पानं तथैव च ।
ENMSS@9596@2यसनं यसनाथैतवधमुदातम् ॥ ९५९६॥
ENMSS@9597@1काम जानाम ते मूलं संकपात् कल जायसे ।
ENMSS@9597@2न वां संकपययाम समूलाे न भवयस ॥ ९५९७॥
ENMSS@9598@1कामजेषु साे ह यसनेषु महीपितः ।
ENMSS@9598@2वयुयतेऽथधमायां ाेधजेवानैव त ॥ ९५९८॥
ENMSS@9598A@1कामतेषु िनपुणः ुानुनयकाेवदः ।
ENMSS@9598A@2फुरतेऽनादरे कंचद् दयताया वरयित ॥
ENMSS@9599@1कामताे पधारवं शाामाबुवषणम् ।
ENMSS@9599@2तमाेऽिनलाेऽचलाे मेधा इित माया मानुषी ॥ ९५९९॥
ENMSS@9600@1जघान कचकं भीम अातः ीसपताम् ।
ENMSS@9600@2चरं छपाेऽभूद् दयया मायया नलः ॥ ९६००॥
ENMSS@9601@1कामदपादशीलानाम् अवचारतकारणाम् ।
ENMSS@9601@2अायुषा सह नयत सपदाे मूढचेतसाम् ॥ ९६०१॥
ENMSS@9602@1कामधेनुगुणा वा काले फलदायनी ।
ENMSS@9602@2वासे मातृसशी वा गुं धनं ृतम् ॥ ९६०२॥
ENMSS@9602A@1कामधेनुधरादनां दातारः सलभा भुव ।
ENMSS@9602A@2दलुभः पुषाे लाेके सवभूतदयापरः ॥
ENMSS@9603@1कामनाा करातेन वतता मूढचेतसाम् ।
ENMSS@9603@2नायाे नरवहंगानाम् अबधनवागुराः ॥ ९६०३॥
ENMSS@9604@1कामप धे सूकरपी कामप रहतामछित भूपः ।
ENMSS@9604@2केनाकार च मथजननं केन वराजित तणीवदनम् ॥ ९६०४॥
ENMSS@9605@1कामप यमासा यतृाै न चेते ।
ENMSS@9605@2तयायितषु न ेयाे बीजभाेजकुटबवत् ॥ ९६०५॥
ENMSS@9606@1कामसमाानं ृवा पाडं िनपािततम् ।
ENMSS@9606@2िनवतयेत् तथा ाेधाद् अनुहादं हताजम् ॥ ९६०६॥
ENMSS@9607@1कामबधनमेवैकं नायदतीह बधनम् ।
ENMSS@9607@2कामबधनमुाे ह भूयाय कपते ॥ ९६०७॥
ENMSS@9608@1कामबाणहारेण मूछतािन पदे पदे ।
ENMSS@9608@2जीवत युवचेतांस युवतीनां तामृतैः ॥ ९६०८॥
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ENMSS@9609@1काममत जगत् सव कालयाय वशंवदम् ।
ENMSS@9609@2कालकालपानां कालः कं नः करयित ॥ ९६०९॥
ENMSS@9610@1काममा मरणात् ितेद् गृहे कयतमयप ।
ENMSS@9610@2न चैवैनां यछेत गुणहीनाय कहचत् ॥ ९६१०॥
ENMSS@9611@1काममाय दुपूरं दमानमदावताः ।
ENMSS@9611@2माेहाद् गृहीवासाहान् वततेऽशचताः ॥ ९६११॥
ENMSS@9612@1कामयते वरयते रयत यजत च ।
ENMSS@9612@2कषययाेऽप सवाथाञ् ायते नैव याेषतः ॥ ९६१२॥
ENMSS@9613@1कामयेत न ह म् अथ जात महामनाः ।
ENMSS@9613@2वधयेत वमाैदाय भावं च यशाे भुव ॥ ९६१३॥
ENMSS@9614@1कामवषी च पजयाे िनयं सयवती मही ।
ENMSS@9614@2गाव घटदाेहयः पादपा सदाफलाः ॥ ९६१४॥
ENMSS@9615@1कामवृवयं लाेकः कृः समुपवतते ।
ENMSS@9615@2यृाः सत राजानतृाः सत ह जाः ॥ ९६१५॥
ENMSS@9616@1कामयाे कुमितफणिन वातदवुारनीडे
मायासंहीवहरणमहीलाेभभूकभीमे ।
ENMSS@9616@2जारये न भवित रितः सनानां कदाचत् तवानां
वषयतषताकटकाकणपाे ॥ ९६१६॥
ENMSS@9617@1कामयाधशराहितन गणता संजीवनी वं ृता नाे दधाे वरहानलेन
झटित वसंगमाशाभृतैः ।
ENMSS@9617@2नीताेऽयं दवसाे वचलखतैः सकपपैमया कं वायद्
दये
थतास ननु मे त वयं साणी ॥ ९६१७॥
ENMSS@9618@1कामसरवधाै मृगीशः ाैढपेषणधरे पयाेधरे ।
ENMSS@9618@2वेदराजदयाय सवतः पुपवृरव पुपधवनः ॥ ९६१८॥
ENMSS@9618A@1कायतपवषु जययधकारकामाे वय चवभुरयवायधीशः
।
ENMSS@9618A@2भूतािन बित महायप यय शं
यावृमाैलमणरमभमाै ः ॥
ENMSS@9619@1कामत तय नैवात येणाेपलयते ।
ENMSS@9619@2दपयाेः सहधमेण यीधममवायात् ॥ ९६१९॥
ENMSS@9620@1कामत बाणावसरं तीय पतवद् विमुखं ववः ।
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ENMSS@9620@2उमासमं हरबलयः शरासनयां मुराममश ॥ ९६२०॥
ENMSS@9621@1कामय कतरः शरांेद् वलयामास कथंचदयान् ।
ENMSS@9621@2उता काेकलकठयात् न पमाेण वशीवभूव ॥ ९६२१॥
ENMSS@9622@1कामय जेतकामय मलनाय महीपतेः ।
ENMSS@9622@2दवाे मीनं वषामीशाे ारकतमवाययाै ॥ ९६२२॥
ENMSS@9623@1कामय वेषशाेभा पेशलता चाता गुणाेकषः ।
ENMSS@9623@2नानावधा ललाश् चानं च कातानाम् ॥ ९६२३॥
ENMSS@9624@1कामयाप िनदानमारपरे मायां महाशासनां िनकां
सकलपरचनाचातयललावतीम् ।
ENMSS@9624@2यसाद् भगवानप भवित यहामाेहहा ीराे
भुवनाेदयावनलययापारचेऽयः ॥ ९६२४॥
ENMSS@9625@1कामवभावाे याे यय न स शः माजतम् ।
ENMSS@9625@2न ह दुानामाय मा वसयालये चरम् ॥ ९६२५॥
ENMSS@9626@1कामाः परवधताे वरहणीासािनलैिनभरं तूण तेन कृशानुना
कृशतनुमुधा न दधा कथम् ।
ENMSS@9626@2बाला लाेलवलाेचनाबुजगलसारधाराभरैः सा सित तेन
जीवस
हरे तां वं समुासय ॥ ९६२६॥
ENMSS@9627@1कामतराे नाधगछेन् महापुषकामनीम् ।
ENMSS@9627@2सहयाेिनदेहाेऽभूद् इाेऽहयापरहात् ॥ ९६२७॥
ENMSS@9628@1कामात् ाेधाद् भयादयैलाेानाे न लपित ।
ENMSS@9628@2यया शा युतः काये मशत सा ृता ॥ ९६२८॥
ENMSS@9629@1कामात् ायस का रितनारित नरकाभधा ।
ENMSS@9629@2मलमामयी मांसथगी कं न वगीयते ॥ ९६२९॥
ENMSS@9630@1कामाता न शता न चैवायकामता ।
ENMSS@9630@2कायाे ह वेदाधगमः कमयाेग वैदकः ॥ ९६३०॥
ENMSS@9631@1कामादिकमेव मूलमखलेशय मायाेवं मयानामित
देवमाैलवलसाजणुचूडामणः ।
ENMSS@9631@2ीकृणाे भगवानवाेचदखलाणयाे मभुर् यात् तत्
िकमुतेन मनसा हेयं पुमथाथना ॥ ९६३१॥
ENMSS@9632@1कामाधकरणाकुलादबलशालनः ।
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ENMSS@9632@2अहीनेऽप नरेय शयः सहेतवः ॥ ९६३२॥
ENMSS@9633@1कामानामप दातारं कतारं मानसावयाेः ।
ENMSS@9633@2रतारं न मृयत भतारं परमं यः ॥ ९६३३॥
ENMSS@9634@1कामानुशासनशते सतरामधीती साेऽयं रहाे नखपदैमहत तनाै ते
।
ENMSS@9634@2ाजाचरणकुु मपराग संकणशरशशाकला
कारैः ॥ ९६३४॥
ENMSS@9365@1कामानुसार पुषः कामाननु वनयित ।
ENMSS@9365@2कामान् युदय धुनुते यकत् पुषाे रजः ॥ ९३६५॥
ENMSS@9636@1कामान् युदय धुनुते यकंचत् पुषाे रजः ।
ENMSS@9636@2कामाेधाेवं दःुखम् अररितरेव च ॥ ९६३६॥
ENMSS@9637@1कामाभभूतः ाेधाा याे मया ितपते ।
ENMSS@9637@2वेषु चायेषु वा तय न सहाया भवयुत ॥ ९६३७॥
ENMSS@9638@1कामा मनुयं सजत एव धमय ये वमूलं नरे ।
ENMSS@9638@2पूव नरतान् धृितमान् विनन् लाेके शंसां लभतेऽनवाम्
॥ ९६३८॥
ENMSS@9639@1कामाय पृहययाा संयताेऽप मनीषणः ।
ENMSS@9639@2वीथीिनयमताेऽयुा शपमासा धावित ॥ ९६३९॥
ENMSS@9640@1कामाता वयमायातां याे न भुे िनतबनीम् ।
ENMSS@9640@2साेऽवयं नरकं याित तःासहताे नरः ॥ ९६४०॥
ENMSS@9641@1कामाता वयं दनां ाथयतीं पुनः पुनः ।
ENMSS@9641@2न भजेद् भजमानां यः स वै चाडालदशनः ॥ ९६४१॥
ENMSS@9641A@1कामाता घमता वेयिनयकरं वचः ।
ENMSS@9641A@2युवानमाकुलकतम् इित दूयाह नमणा ॥
ENMSS@9641B@1कामाथमः कृपणं कराेित ााेित दःुखं वधबधनाद ।
ENMSS@9641B@2कामाथमाशाकृपणतपवी मृयु मं चाछित जीवलाेकः ॥
ENMSS@9642@1कामाथाै लसमानत धममेवादतरेत् ।
ENMSS@9642@2न ह धमादपैयथः कामाे वाप कदाचन ॥ ९६४२॥
ENMSS@9642A@1कामााेभाद् भयात् ाेधात् सावादाथैव च ।
ENMSS@9642A@2मया वदित यपापं तदसयं किततम् ॥
ENMSS@9642B@1कामावेशः कैतवयाेपदेशः मायाकाेशाे वनासवेशः ।
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ENMSS@9642B@2िनयाणामसवेशाे रयेशः सवेशाेऽत वेशः ॥
ENMSS@9643@1कामजनपरमभाेये कामसखे धारयत बीभसम् ।
ENMSS@9643@2सतः शमसखरसकाः सधाशनाः सूकरा इव ॥ ९६४३॥
ENMSS@9644@1कामनः कृतरताेसवकाल- ेपमाकृलवधूकरस ।
ENMSS@9644@2मेखलागुणवलमसूयां दघसूमकराेत् परधानम् ॥ ९६४४॥
ENMSS@9645@1कामनरतैरेभः कुवताे िनश जागरम् ।
ENMSS@9645@2कुवययमाानं केचूढाः या अप ॥ ९६४५॥
ENMSS@9645A@1कामनां कामनीनां च सात् कामी भवेत् पुमान् ।
ENMSS@9645A@2देहातरे ततः ाेधी लाेभी माेही च जायते ॥
ENMSS@9646@1कामनामसकलािन वभुैः वेदवारमृदुभः करजाैः ।
ENMSS@9646@2अयत कठनेषु कथंचत् कामनीकुचतटेषु पदािन ॥ ९६४६॥
ENMSS@9647@1कामनीं थमयाैवनावतां मदवगुमृदपुीडतवनाम् ।
ENMSS@9647@2उतनीं समवलय या रितः सा न धातृभवनेऽत मे मितः ॥
९६४७॥
ENMSS@9648@1कामनीकायकातारे कुचपवतदगुमे ।
ENMSS@9648@2मा संचर मनःपाथ ताते रतकरः ॥ ९६४८॥
ENMSS@9648A@1कामनीजनवलाेचनपाता- नुषकलषान् ितगृन् ।
ENMSS@9648A@2मदमदमुदतः ययाै खं भीतभीत इव शीतमयूखः ॥
ENMSS@9649@1कामनीनयनकलपाद् उथताे मदनमवराहः ।
ENMSS@9649@2काममानसवनातरचार मूलमुखनित मानलतायाः ॥ ९६४९॥
ENMSS@9650@1कामनीवदनिनजतकातः शाेभतं न ह शशाक शशाः ।
ENMSS@9650@2लयेव वमलं वपुराुं शीधुपूणचषकेषु मम ॥ ९६५०॥
ENMSS@9651@1कामनीवगसंसगैन कः संातपातकः ।
ENMSS@9651@2नााित ाित हा माेहात् कामामतं जगत् ॥ ९६५१॥
ENMSS@9652@1कामनीसहचरय कामनस् तय वेमस मृदनादषु ।
ENMSS@9652@2ऋमतमधकरः पूवमुसवमपाेहदुसवः ॥ ९६५२॥
ENMSS@9653@1कामनाे हत हेमतिनश शीतवरातराः ।
ENMSS@9653@2जीवत हरणाीणां वाेजाेषरताः ॥ ९६५३॥
ENMSS@9654@1कामयाः कुचदगुपवतभुव वं मा मनःपाथक संचारं कु
राेमराजगहने तात नायां गुहा ।
ENMSS@9654@2तनाे मधुसूदनय तनयतेना चाैरेण भाे िनवीयते दवाप

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 849 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ह नराे रााै त कं कयते ॥ ९६५४॥
ENMSS@9655@1कामयाः कुचयाेः कातः पीनवेन पुरकृता ।
ENMSS@9655@2सवणाचलाभां विनजेतं समुता ॥ ९६५५॥
ENMSS@9656@1कामयाः तनभारमथरगतेललाचलषः
कदपैकवलासिनयवसतेः कक् पुमान् वभः ।
ENMSS@9656@2हेलाकृकृपाणपारतगजानीकात् कुततेऽरयः
ासायासवशककठकुहरा िनयात जीवाथनः ॥ ९६५६॥
ENMSS@9657@1कामयाे नीचगामयतटय इव िनतम् ।
ENMSS@9657@2दारा रााेऽप याराः णयं यात गाेपतेः ॥ ९६५७॥
ENMSS@9658@1कामी कामणपरगतः कामनीरेव हवा भुे पादपगतभयं
कामनीनां सहम् ।
ENMSS@9658@2इथंकारं वषयसखभाेगैकतानैन रैरयन् देहे कितपयदनायेष
भाेगाे ववयः ॥ ९६५८॥
ENMSS@9659@1कामुकाः युः कथा नीचाः सवः कन् माेदते ।
ENMSS@9659@2अथनः ाय पुयाहं करयवे वसूिन कम् ॥ ९६५९॥
ENMSS@9660@1कामुके नूतनासगाढालनकातरे ।
ENMSS@9660@2गणका गेहगणनां कराेित यानमाथता ॥ ९६६०॥
ENMSS@9661@1कामुके मरः ाेः कामयां चूतमर ।
ENMSS@9661@2तथाानाु रााप ाकाराे वारणे ृतः ॥ ९६६१॥
ENMSS@9662@1कामुहार हररबुधमयलां कक् ुतं भवित िनमलमागमानाम्
।
ENMSS@9662@2अामयव वनमशखावलढं याप काे दहित के मदयत
भृान् ॥ ९६६२॥
ENMSS@9663@1कामेकपीतदःुखशीलां लाेलं मनातया वाम् ।
ENMSS@9663@2िनतबनीमछस मुलां कठे वयंाहिनषबाम् ॥ ९६६३॥
ENMSS@9664@1का मे गितरित पृछित चरमासेऽप यः वाथम् ।
ENMSS@9664@2तय जनयाप कृते पापाः पापािन कुवत ॥ ९६६४॥
ENMSS@9665@1का मेघादपुयाित, कृणदयता का वा, सभा कशी, कां
रयहहा,
शरद् वकचयेत् कं, धैयही च का ।
ENMSS@9665@2कं धे गणनायकः करतले, का चला कयताम्, अाराेहादवराेहत
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िनपुणैरेकं याेरम् ॥ ९६६५॥
ENMSS@9666@1कामेन कामं हता जवेन ावृट् चचाल िजगद् वजेतम् ।
ENMSS@9666@2कं चबबं दध भयी संधारयती हरतः शभाय
॥ ९६६६॥
ENMSS@9667@1कामेनाकृय चापं हतपटपटहं वगुभमारवीरैर्
ूभाेेपजृातललतशा दयनारजनेन ।
ENMSS@9667@2सैः ाेमाै ः पुलकतवपुषा वयाद् वासवेन याययाे
याेगपीठादचलत इित वः पात ाे मुनीः ॥ ९६६७॥
ENMSS@9668@1कामेनाप न भेुं कमु दयमपार बालविनतानाम् ।
ENMSS@9668@2मूढवशखहाराे- नमवाभाित यः ॥ ९६६८॥
ENMSS@9669@1कामेषुणा कामरपाेमनाेऽप काेलतं का मनुजेषु वाता ।
ENMSS@9669@2अाषाढवाते चलित पेे चूलवताे वारधरेव काा ॥ ९६६९॥
ENMSS@9670@1कामैतैतैतानाः पतेऽयदेवताः ।
ENMSS@9670@2तं तं िनयममाथाय कृया िनयताः वया ॥ ९६७०॥
ENMSS@9671@1कामाेऽमा दणतानुकपा ः सावसं ाैयमनायैता च ।
ENMSS@9671@2दाेऽभमानाेऽथ च धामकवं दैयं वयूथयवमाननं च
॥ ९६७१॥
ENMSS@9672@1ाेहाे भयं शदपुेणं च शीताेणवषावसहणुता च ।
ENMSS@9672@2एतािन काले समुपाहतािन कुवयवयं खल सवम् ॥
९६७२॥
ENMSS@9673@1कामाें मरकतमहाावहाराे गभीरे मं नाभीसरस दयं
जसेऽनेकपं मे ।
ENMSS@9673@2ललावेशचलतकरः काेऽयहीनारकेतस् ते न
ितवधमहैवानुपं यतानीत् ॥ ९६७३॥
ENMSS@9674@1कामाेेगगृहीतं धूतैपहयमानारम् ।
ENMSS@9674@2दारहतं याैवनम् अबुधानां केवलं वपदे ॥ ९६७४॥
ENMSS@9675@1कामाे नात नपुंसकय कुलटावगय नात पा ताेयं नात
मरचकास
सततं नात थरवं यः ।
ENMSS@9675@2धमाे नात च नात कय वभवाे नात मानः ेहानां
कणकाप
नात गणकालाेकय च ायशः ॥ ९६७५॥
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ENMSS@9676@1कामाेपभाेगसाफयफलाे राां महीजयः ।
ENMSS@9676@2अहारेण जीयते षतः कं नयया ॥ ९६७६॥
ENMSS@9677@1कामाे वामशां िनधनयजुषां कालानलाे वषां वःशाखी वदषुां
गुगुणवतां पाथाे धनुधारणाम् ।
ENMSS@9677@2ललावासगृहं कुलाकुलजुषां कणः सवणाथनां ीमान् वीरवरः
तीरवराे ववित सवाेपर ॥ ९६७७॥
ENMSS@9678@1काबाेजाः कबुजाकरशरणकृतः सकातारकछा- वछायाः
कछवाहा वदधित कतमे कामपाः कुपाः ।
ENMSS@9678@2कुवाणे वयकात् करकमलतं कामुकं कूमपृाे- कृं
कणातकृं नरपकुलमणे कणमाकणयत ॥ ९६७८॥
ENMSS@9679@1कायाः यातथा कामान् मानुषानभवाछित ।
ENMSS@9679@2याे दानफलं वां मायां कुयं धनं दवम् ॥ ९६७९॥
ENMSS@9680@1देववममरेशवं रसायनचयः याः ।
ENMSS@9680@2मपतनं यं जलाावेशनं तथा ॥ ९६८०॥
ENMSS@9681@1ाानां सवदानानां फलािन िनयमांतथा ।
ENMSS@9681@2तथाेपवासात् पूा देवतायनादप ॥ ९६८१॥
ENMSS@9682@1तेयतेय कमय उपसृाेऽभवाछित ।
ENMSS@9682@2चमथं वमानं यााेगी िनवयेत् ॥ ९६८२॥
ENMSS@9683@1कायानां कितचत् समापरमतवगैकसंदायनां सः
वातिनतातमाेहनकृतां कता जनः कमणाम् ।
ENMSS@9683@2अाानदमनयवेमपरछं न जानाित तं वेता लवणय
वे कमु तकपूरमूयं परम् ॥ ९६८३॥
ENMSS@9684@1कायानां कमणां यासं संयासं कवयाे वदःु ।
ENMSS@9684@2सवकमफलयागं ायागं वचणाः ॥ ९६८४॥
ENMSS@9685@1कायं मवा नरं चलाभं चायुबुा भु रान् सवभाेगान् ।
ENMSS@9685@2पारं गतं वसधाेवदधा याेगायासे साधुबुं वदवम्
॥ ९६८५॥
ENMSS@9686@1कायः कटकदूषताे न च घनछाया कुतः पवाः पुपाण
युतसाैरभाण न दलेणी मनाेहारणी ।
ENMSS@9686@2कं ूमः फलपाकमय यदपुयासेऽप लामहे तद् भाेः केन
गुणेन
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शालतराे जाताेऽस साेममः ॥ ९६८६॥
ENMSS@9687@1कायः संिनहतापायः संपदः पदमापदाम् ।
ENMSS@9687@2समागमाः सापगमाः सवमुपाद भु रम् ॥ ९६८७॥
ENMSS@9687A@1कालमैय तपाेऽभधानैः वृमाकाित कामहेताेः ।
ENMSS@9687A@2संसारदाेषानपरमाणाे दःुखेन साेऽवछित दःुखमेव ॥
ENMSS@9688@1कायेशेन महता पुषः ायात् फलम् ।
ENMSS@9688@2तत् सव लभते नार सखेन पितपूजया ॥ ९६८८॥
ENMSS@9689@1कायछात ऋषका ममा गुरवतथा ।
ENMSS@9689@2तीणाछेदसहा वाा ढा शूपारकाेवाः ॥ ९६८९॥
ENMSS@9689A@1कायवानसां दुणधानमनादरः ।
ENMSS@9689A@2ृयनुपथापनं च ृताः सामायकते ॥
ENMSS@9690@1कायथय च शयय कायथय च सा गितः ।
ENMSS@9690@2यायामनुवायां दूयते सवधातवः ॥ ९६९०॥
ENMSS@9691@1कायथेनाेदरथेन मातरामषशया ।
ENMSS@9691@2अाण य भुािन तय हेतरदतता ॥ ९६९१॥
ENMSS@9692@1कायथैय करणपटतां बधुसपमथ चातय वा कमव
ह बलं बताे िनभराः ः ।
ENMSS@9692@2अयः ासः कमयमथवाेपाय इयामृशताे वृयेशं िनमषमप
कं विततं पारयामः ॥ ९६९२॥
ENMSS@9693@1कायेन कुते पापं मनसा सधाय च ।
ENMSS@9693@2अनृतं जया चाह िवधं कम पातकम् ॥ ९६९३॥
ENMSS@9694@1कायेन िवधं चैव वाचा चैव चतवधम् ।
ENMSS@9694@2मनसा िवधं िनयं दशाधमपथांयजेत् ॥ ९६९४॥
ENMSS@9695@1कायेन मनसा बुा केवलैरयैरप ।
ENMSS@9695@2याेगनः कम कुवत सं याशये ॥ ९६९५॥
ENMSS@9695A@1काये सीदित कठराेधिन कफे कुठे च वाणीपथे जायां
श
जीवते जगमषाै ासे शनैः शायित ।
ENMSS@9695A@2अागय वयमेव नः कणया कायायनीवभः कणे वणयताद्
भवाणवभयादुारकं तारकम् ॥
ENMSS@9696@1कारीः कूजयताे िनजजठररवयता बाैजकाेशर् उपाकान्
कृणलानां
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पृथुसषरगताञ् शबकान् पारयतः ।
ENMSS@9696@2झकाझरणां बधरतभुवनं झंकृतं खे पतः
शानाथपकरझणझणारावणाे वात वाताः ॥ ९६९६॥
ENMSS@9697@1कारणाकारणवतं कारणाकारणागतम् ।
ENMSS@9697@2याे मं समुपेेत स मृयुमुपगूहित ॥ ९६९७॥
ENMSS@9697A@1कारणात् यतामेित ेयाे भवित कारणात् ।
ENMSS@9697A@2अथाथी जीवलाेकाेऽयं न कत् कयचत् यः ॥
ENMSS@9698@1कारणाताम् एित कारणाद् याित शुताम् ।
ENMSS@9698@2तावम् एवा याेयं वैरं न धीमता ॥ ९६९८॥
ENMSS@9699@1कारणेन वना भृये यत कुयित पाथवः ।
ENMSS@9699@2स गृाित वषाेादं कृणसपदंशतः ॥ ९६९९॥
ENMSS@9700@1कारणेनैव जायते माण रपवतथा ।
ENMSS@9700@2रपवाे येन जायते कारणं तत् परयजेत् ॥ ९७००॥
ENMSS@9701@1कारणैः सशं कायम् इित मया सयः ।
ENMSS@9701@2मािननाे भवताे जातं यदमानं यशाे भुव ॥ ९७०१॥
ENMSS@9702@1कारणाेपकाेपाेऽप सातं मदाजनः ।
ENMSS@9702@2िनश शीतापदेशेन गाढमालित यम् ॥ ९७०२॥
ENMSS@9703@1कारडवाननवघतवीचमालाः कादबसारसचयाकुलतीरदेशाः
।
ENMSS@9703@2कुवत हंसवतैः परताे जनय ीितं सराेहरजाेऽणतातटयः
॥ ९७०३॥
ENMSS@9704@1कारय नाब वलबं मु करं मे हरं याम ।
ENMSS@9704@2न सहे थातं यदसाै गजित मुरल गदतूीव ॥ ९७०४॥
ENMSS@9705@1कारणात् यतामेित ेयाे भवित कारणात् ।
ENMSS@9705@2अथाथी जीवलाेकाेऽयं न कत् कयचत् यः ॥ ९७०५॥
ENMSS@9706@1कारासंतानकूटय संसारवनवागुरा ।
ENMSS@9706@2वगमागमहागता पुंसां ी वेधसा कृता ॥ ९७०६॥
ENMSS@9707@1कायं पुयानां कृतता पुषचानाम् ।
ENMSS@9707@2माया माेहमतीनां कृतता नरकपातहेतूनाम् ॥ ९७०७॥
ENMSS@9708@1कायं संवभाग यथा भृयेषु लयते ।
ENMSS@9708@2चेनानेन ते शा ैलाेयाप नाथता ॥ ९७०८॥

sanskritdocuments.org msubhsall.pdf - Page 854 of 882



॥ महासभाषतसंह ॥

ENMSS@9709@1कायपुयसस कु वं जनबाधव ।
ENMSS@9709@2मम ीपातीथेश ससादं सखापदम् ॥ ९७०९॥
ENMSS@9710@1कायामृतकदलसमनसः ावधूमाैक- ीवालंकरणयः
शमसरपूराेसलछकराः ।
ENMSS@9710@2ते माैलाै भवतां मलत जगतीरायाभषेकाेचत- भेदा
अभयदानचरणेखाांशवः ॥ ९७१०॥
ENMSS@9711@1कायामृतनीरमातजनीचातकानददं
शााखडलचापमबुजभवाीादबहीदम् ।
ENMSS@9711@2चाेरमुखाेसनकजासाैदामनीशाेभतं
ीरामाबुदमायेऽखलजगसंसारता पापहम् ॥ ९७११॥
ENMSS@9711A@1कायेन हता वधयसिनता सयेन दवुायता सताेषेण
पराथचाैयपटता शीलेन रागाधता ।
ENMSS@9711A@2नैयेन परहहलता यैयाैवनेऽप फुटं पृवीयं
सकलाप तैः सकृितभमये पवीकृता ॥
ENMSS@9712@1कायेनानाे मानं तृणां च परताेषतः ।
ENMSS@9712@2उथानेन जयेत् तं वतक िनयायेत् ॥ ९७१२॥
ENMSS@9713@1काक यं तनयाेशाेतरलतालकं मुखे ायते काैटयं
कचसंचये च वचने मां िके थूलता ।
ENMSS@9713@2भीवं दये सदैव कथतं मायायाेगः ये यासां दाेषगणाे
गुणाे मृगशां ताः युः पशूनां याः ॥ ९७१३॥
ENMSS@9714@1काक यलाैयनैवय हंसाचापयमूखताः ।
ENMSS@9714@2ाेधावमानदःुखं च ीणां वाभावका गुणाः ॥ ९७१४॥
ENMSS@9715@1काणाटकेलवाटवटपनवदलादाेलनााेलबाला-
चापेयमालािनवलपरमलाकषणाेकषब् हाजः ।
ENMSS@9715@2वाता दातार एते मलयजमधुरामाेदपूरैः माेदान्
गाेदावीचीवनाेदाजतजडमगुणानुहताे वहत ॥ ९७१५॥
ENMSS@9716@1काणाट वणकणाभरणपरमलाैकेवबुलेशैर् ययाः
संपृमाेवदमजिन महमुडमेव ।
ENMSS@9716@2सणे तापणीजललहरभरैरणवे शयाे यत् साध डत
शया शमयत वपदाेऽाय सा जावी नः ॥ ९७१६॥
ENMSS@9717@1काके वाथ चैे वा वजगीषाेः शयते ।
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ENMSS@9717@2यानमुकृवीयय शुदेशे न चायदा ॥ ९७१७॥
ENMSS@9718@1काां कृकायाेगे यः कुयात् वामदशनम् ।
ENMSS@9718@2सज भवेद् वाे धनाढाे वेदपारगः ॥ ९७१८॥
ENMSS@9719@1कायेन िनवणयतं च पम् इछत तपूवसमागमानाम् ।
ENMSS@9719@2न च येवायतलाेचनानां समपातीिन वलाेचनािन ॥ ९७१९॥
ENMSS@9720@1कापयं दपमानाै च भयमुेग एव च ।
ENMSS@9720@2अथजािन वदःु ाा दःुखायेतािन देहनाम् ॥ ९७२०॥
ENMSS@9721@1कापयवृः वजनेषु िनदा कुचेलता नीचजनेषु भः ।
ENMSS@9721@2अतीव राेषः कटका च वाणी नरय चं नरकागतय ॥ ९७२१॥
ENMSS@9722@1कापयेन यशः, ुधा गुणचयाे, देन सयं, धा मयादा,
यसनैधनं च, वपदा थैय, मादैजः ।
ENMSS@9722@2पैशयेन कुलं, मदेन वनयाे, दुेया पाैषं दारेण
जनादराे, ममतया चाकाशाे हतः ॥ ९७२२॥
ENMSS@9723@1कापासं कटिनमुं काैशेयं भाेजनावध ।
ENMSS@9723@2ऊणवं सदा शम् ऊणा वातेन शयित ॥ ९७२३॥
ENMSS@9724@1कापासकृतकूपासशतैरप न शायित ।
ENMSS@9724@2शीतं शाताेदरपीनवाेजालनं वना ॥ ९७२४॥
ENMSS@9725@1कापासकाेशाेलकेशसंचया पयाेधरालतमथालया ।
ENMSS@9725@2गाै जरकसंिनभावुभाै तथाप रडा सरतं न मुित
॥ ९७२५॥
ENMSS@9726@1कापासाैषधकृणधायलवणबाथतैलं वसा-
पाारगुडाहवमशकृतेशाय सयाधताः ।
ENMSS@9726@2वाताेजटधनािन च तृणामतादयाे
मुड यवमुकेशपलताः काषायणाशभाः ॥ ९७२६॥
ENMSS@9726A@1काय च कं ते परदाेषा काय च कं ते परचतया च ।
ENMSS@9726A@2वृषा कथं खस बालबुे कु वकाय यज सवमयान् ॥
ENMSS@9727@1काय च शातदं जावा वान् वचारयेत् सवम् ।
ENMSS@9727@2शाते शातं ां दे दं च गृयात् ॥ ९७२७॥
ENMSS@9728@1काय चावेय शं च देशकालाै च तवतः ।
ENMSS@9728@2कुते धमसथ वपं पुनः पुनः ॥ ९७२८॥
ENMSS@9729@1काय तसाधकादं तयं सविनगमम् ।
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ENMSS@9729@2वचय कुते ानी नयथा लवप चत् ॥ ९७२९॥
ENMSS@9730@1काय यावदवं कराेम वधवत् तावत् करयायदस् तत् कृवा
पुनरेतद कृतवानेतत् पुरा कारतम् ।
ENMSS@9730@2इयाीयकुटबपाेषणपरः ाणी यायाकुलाे मृयाेरेित करहं
हतमितः संयधमयः ॥ ९७३०॥
ENMSS@9731@1काय शावप ाणेाणं शरणमागते ।
ENMSS@9731@2िनजतृानुगं धातं दपः कं न रित ॥ ९७३१॥
ENMSS@9731A@1कायः कराे दतूः सकुलतराेऽप च ।
ENMSS@9731A@2कुलशीलवहीनत स नाशयित वम् ॥
ENMSS@9732@1कायकारणकतृवे हेतः कृितयते ।
ENMSS@9732@2पुषः सखदःुखानां भाेृवे हेतयते ॥ ९७३२॥
ENMSS@9733@1कायकाले त संाे नावेयं यं सदा ।
ENMSS@9733@2बीजमाैषधमाहाराे यथा लाभतथा यः ॥ ९७३३॥
ENMSS@9734@1कायकाले वपाै याे भृयाे ह याचते धनम् ।
ENMSS@9734@2साेसारणीयः सपद नीिताविनपालकैः ॥ ९७३४॥
ENMSS@9735@1कायकालाेचता पापैमितबुवहीयते ।
ENMSS@9735@2सानुकूला त वैदैवात् पुंसः सव जायते ॥ ९७३५॥
ENMSS@9736@1कायगतेवैचया- ीचाेऽप चदलं न जात महान् ।
ENMSS@9736@2कांयेनैवादशः यते राामप न हेा ॥ ९७३६॥
ENMSS@9737@1कायः याे न पुनमायाे मम याे वेित ।
ENMSS@9737@2गुरयासनसेयः यािनतबः कदा मी ॥ ९७३७॥
ENMSS@9738@1कायते य यते सास कृतं ततः ।
ENMSS@9738@2तासीत सकृवा असकृवा न वसेत् ॥ ९७३८॥
ENMSS@9739@1कायमालाेचतापायं मितमवचेतम् ।
ENMSS@9739@2न केवलं ह सपाै वपावप शाेभते ॥ ९७३९॥
ENMSS@9740@1कायमयेव यत् कम िनयतं यतेऽजुन ।
ENMSS@9740@2सं या फलं चैव सत् यागः सावकाे मतः ॥ ९७४०॥
ENMSS@9741@1कायय ह गरयवान् नीचानामप कालवत् ।
ENMSS@9741@2सताेऽप दाेषान् छा गुणानयसताे वदेत् ॥ ९७४१॥
ENMSS@9742@1काययापेया भुं वषमयमृतायते ।
ENMSS@9742@2सवेषां ाणनां य ना काया वचारणा ॥ ९७४२॥
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ENMSS@9743@1कायाकायमनायैर् उागिनरगलैगलितभः ।
ENMSS@9743@2नाकयते वकणैर् नयाेभयुमुमप ॥ ९७४३॥
ENMSS@9744@1कायाकाये कमप सततं नैव कतृवमत जीवुथितरवगताे
दधवावभासः ।
ENMSS@9744@2एवं देहे वलयगते ितमानाे वमुाे िनैगुये पथ वचरतः
काे वधः काे िनषेधः ॥ ९७४४॥
ENMSS@9745@1कायाकाये तलयित सवस् तृाे न जात तृणातः ।
ENMSS@9745@2वादु शच वा च ताेयं मपथकः काे वचारयित ॥ ९७४५॥
ENMSS@9746@1कायाकायेषु काकाेलः शतः याद् यथा कल ।
ENMSS@9746@2न तथा वायसा ेया ाात तदभावतः ॥ ९७४६॥
ENMSS@9747@1कायाणां कमणा पारं याे गछित स बुमान् ।
ENMSS@9747@2॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥ ९७४७॥
ENMSS@9748@1कायाणां गतयाे भुजंगकुटलाः ीणां मनलं नैय
थितमरंगचपलं न् णां वयाे धावित ।
ENMSS@9748@2संकपाः समदानातरला मृयुः परं िनताे मयैवं
मितसमा वदधतां धमे मितं तवतः ॥ ९७४८॥
ENMSS@9749@1कायायथाेपमदेन वानुराेऽप साधयन् ।
ENMSS@9749@2नाेपेयः सचवाे राा स तं मायुपेतः ॥ ९७४९॥
ENMSS@9750@1कायायुमदडसाहसफलायायाससायािन ये ीया संशमयत
नीितकुशलाः साैऽव ते मणः ।
ENMSS@9750@2िनःसारापफलािन ये ववधना वाछत दडाेमैस् तेषां
दनुयचेतैनरपतेराराेयते ीतलाम् ॥ ९७५०॥
ENMSS@9751@1काया न ितकूलता न च बहगतयमाद् गृहात् काेप
णमामाहतषा कायः णामावधः ।
ENMSS@9751@2इयेवं मदातं यद भवान् गृाित नायतकं ताहं
दयतीभवाम शठ हे काेपानुबधेन कम् ॥ ९७५१॥
ENMSS@9752@1कायातरताेकठं दनं मया नीतमनितकृ ेण ।
ENMSS@9752@2अवनाेददघयामा कथं नु रािगमयतया ॥ ९७५२॥
ENMSS@9753@1कायातरेवयनुगयमाना ेयःदा शातदश दा ।
ENMSS@9753@2शवा दे त दशःदेशे समारटती महते भयाय ॥ ९७५३॥
ENMSS@9754@1कायापेी जनः ायः ीितमावकराेयलम् ।
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ENMSS@9754@2लाेमाथी शाैडकः शपैमेषं पुणाित पेशलैः ॥ ९७५४॥
ENMSS@9755@1कायारः फलाेासम् अालाे ायशाे जनैः ।
ENMSS@9755@2अनानुगुयगणनां कुवाणैन वगते ॥ ९७५५॥
ENMSS@9756@1कायाथनः ीणतरय नैव िनःशेषकाय कुटलय कुयात् ।
ENMSS@9756@2दाेषाकरः ाववृदपः पलायते दरूतरं ह मात् ॥ ९७५६॥
ENMSS@9757@1कायाथनाे दघमवावखेदं वतदासा इव कमभारम् ।
ENMSS@9757@2कं कटयमवामयाताः वभतृगेहं विनता सहते ॥ ९७५७॥
ENMSS@9758@1कायाथी बधुजनः कायैबभभवत माण ।
ENMSS@9758@2दाराः सता सलभा धनमेकं दलुभं लाेके ॥ ९७५८॥
ENMSS@9759@1कायाथी भजते लाेके यावत् काय न सयित ।
ENMSS@9759@2उीणे च परे पारे नाैकायाः कं याेजनम् ॥ ९७५९॥
ENMSS@9760@1कायाथी भजते लाेकाे न यः पारमाथकः ।
ENMSS@9760@2वसः ीरयं ा परयजित मातरम् ॥ ९७६०॥
ENMSS@9761@1कायाथी संगितं याित कृताथे नात संगितः ।
ENMSS@9761@2तासवाण कायाण सावशेषाण कारयेत् ॥ ९७६१॥
ENMSS@9762@1कायावेताै ह कालेन धमाे ह वजयावहः ।
ENMSS@9762@2याणामप लाेकानाम् अालाेककरणाे भवेत् ॥ ९७६२॥
ENMSS@9763@1कायासमथे महित न कुयात् परहासकम् ।
ENMSS@9763@2लबाेदरं नयशम् अेयाेऽभूछशी हसन् ॥ ९७६३॥
ENMSS@9764@1काया सैकतलनहंसमथुना ाेताेवहा मालनी पादातामभताे
िनषणहरणा
गाैरगुराेः पावनाः ।
ENMSS@9764@2शाखालबतवकलय च तराेिनमातमछायधः े
कृणमृगय वामनयनं कडूयमानां मृगीम् ॥ ९७६४॥
ENMSS@9765@1काय कमण िनदाे याे बयप साधयेत् ।
ENMSS@9765@2पूवकायावराेधेन स काय कतमहित ॥ ९७६५॥
ENMSS@9766@1न ेकः साधकाे हेतः वपयापीह कमणः ।
ENMSS@9766@2याे थ बधा वेद स समथाेऽथसाधने ॥ ९७६६॥
ENMSS@9767@1कायेण लाेके िनजधमगहणा वचारचचाचरणैत यैभुव ।
ENMSS@9767@2यात् त काय सहतावहं भवद् अपीह भयं ववचारतः
॥ ९७६७॥
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ENMSS@9767A@1कायेणाप वलबनं परगृहे ून संमयते शामारचयत
यूिन भवनं ाे मथाे यातरः ।
ENMSS@9767A@2वीथीिनगमनेऽप तजयित च ुा ननादा पुनः कं हत
मृगीशां पितगृहं ायेण कारागृहम् ॥
ENMSS@9768@1काये त दःुखसाये त कायाे नाितमाे जनैः ।
ENMSS@9768@2काये से माे न याद् असे म एव ह ॥ ९७६८॥
ENMSS@9769@1काये दासी रताै वेया भाेजने जननीसमा ।
ENMSS@9769@2वपाै बुदाी च सा भाया सवदलुभा ॥ ९७६९॥
ENMSS@9769A@1काये महित युानाे हीयतेऽथपितः या ।
ENMSS@9769A@2ीधानािन रायािन ववजतािन च ।
ENMSS@9769A-3 मूखामायतािन शयत जलबदवुत् ॥
ENMSS@9770@1कायेषु मी करणेषु दासी भाेयेषु माता शयनेषु रा ।
ENMSS@9770@2धमेऽनुकूला मया धरी भाया च षाुयवतीह धया ॥
९७७०॥
ENMSS@9771@1कायेषु मी करणेषु दासी ेहेषु माता मया धरी ।
ENMSS@9771@2धमय पी शयने च वेया षमभः ी कुलमुरत ॥
९७७१॥
ENMSS@9772@1काये सयप जात याित न बहनाययमालाेकते सावीरयनुकुवती
गुजनं ूं च शूषते ।
ENMSS@9772@2वं कुते च पयुरधकं ाे िनशीथे पुनर् िनाणे सकले
जने शशमुखी िनयाित रतं वटैः ॥ ९७७२॥
ENMSS@9773@1कायेहानुसरणताे वारंवारं परं पुमांसमनु ।
ENMSS@9773@2यतमानयानुदनं भवित यतः ेमलणं भजनम् ॥ ९७७३॥
ENMSS@9774@1कायाेपेपमादाै तनुमप रचयंतय वतारमछन् बीजानां
गभतानां फलमितगहनं गूढमुेदयं ।
ENMSS@9774@2कुवन् बुा वमश सृतमप पुनः संहरन् कायजातं कता
वा नाटकानामयमनुभवित ेशमधाे वा ॥ ९७७४॥
ENMSS@9775@1काय भवं कदमशनं शीताेणयाेः पाता पायं
च शराेहेषु शयनं मातले केवले ।
ENMSS@9775@2एतायेव गृहे वहयवनितं यायुितं कानने दाेषा एव गुणीभवत
मुिनभयाेये पदे याेजताः ॥ ९७७५॥
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ENMSS@9776@1काय चेत् ितपकला हमिनधेः थूलाथ चेत् पाडमा लला
एव
मृणालका यद घना बापाः कयान् वारधः ।
ENMSS@9776@2सतापाे यद शीतलाे तवहतयाः कयद् वयते राम वृितमामेव
दये लावयशेषं वपुः ॥ ९७७६॥
ENMSS@9777@1कायजागरसतापान् यः कराेित ुताेऽयलम् ।
ENMSS@9777@2तमेव दलुभं कातं चेतः काद् दते ॥ ९७७७॥
ENMSS@9778@1काषकः सवबीजािन समालाेड  वापयेत् ।
ENMSS@9778@2उपबीजसावं वु रेण वभावयेत् ॥ ९७७८॥
ENMSS@9779@1कालं कपालमालाम् एकमधकसूदनम् ।
ENMSS@9779@2वदे वरदमीशानं शासनं पुपधवनः ॥ ९७७९॥
ENMSS@9780@1कालं िनयय कमाण ाचरेन् नायथा चत् ।
ENMSS@9780@2गवादवावानम् अाानं चाथधमयाेः ।
ENMSS@9780@3िनयुीतासंसै मातरं शणे गुम् ॥ ९७८०॥
ENMSS@9781@1कालं िनरय कुते काय तयाश सयित ।
ENMSS@9781@2हं वचाय डायां दयताे न पराजयः ॥ ९७८१॥
ENMSS@9782@1कालं पुरा गरलमबुिनधेदथाद् अेदनुाम धवलं वषमयुदेित
।
ENMSS@9782@2अाददं स गरशाे यद हत हयात् काय वकठिनहतं
सख
मयं च ॥ ९७८२॥
ENMSS@9783@1कालं मुताु लमडलेन दनियामालना पबतम् ।
ENMSS@9783@2पं वलाेैव वपु केषां भे न नाायलसीभवत ॥ ९७८३॥
ENMSS@9784@1कालः कराेित कायाण काल एव िनहत च ।
ENMSS@9784@2कराेमीित वहीित मूखाे मुित केवलम् ॥ ९७८४॥
ENMSS@9785@1कालः करातः फुटपकय वधं यधाय दनपय ।
ENMSS@9785@2तयेव सया चराधारा तारा कुथलमाैकािन ॥
९७८५॥
ENMSS@9786@1कालः पचित भूतािन कालः संहरते जाः ।
ENMSS@9786@2कालः सेषु जागित कालाे ह दरुितमः ॥ ९७८६॥
ENMSS@9787@1कालः पचित भूतािन कालः संहरित जाः ।
ENMSS@9787@2िनदहतं जाः कालं कालः शमयते पुनः ॥ ९७८७॥
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ENMSS@9788@1कालः संित वतते कलयुगं सया नरा दलुभाः देशा लयं
गताः करभरैलाेभं गताः पाथवाः ।
ENMSS@9788@2नानाचाैरगणा मुषत पृथवीमायाे जनः ीयते पुयाप न
वसत पतरः कं युगे वतते ॥ ९७८८॥
ENMSS@9789@1कालः सदागितरप थायीव परचेते ।
ENMSS@9789@2चडमातवद् वम् अधराेरयन् णात् ॥ ९७८९॥
ENMSS@9790@1कालः समवषमकरः परभवसानकारकः कालः ।
ENMSS@9790@2कालः कराेित पुषं दातारं याचतारं च ॥ ९७९०॥
ENMSS@9791@1कालः सेषु जागित कालाे ह दरुितमः ।
ENMSS@9791@2कालः सवेषु भूतेषु चरयवधृतः समः ॥ ९७९१॥
ENMSS@9792@1कालः सूगितिनयं वधेह भायते ।
ENMSS@9792@2थूलसंहचारेण सूाचारातरेण च ॥ ९७९२॥
ENMSS@9793@1कालः मृजित भूतािन कालः संहरते जाः ।
ENMSS@9793@2सवे कालय वशगा न कालः कयचद् वशे ॥ ९७९३॥
ENMSS@9794@1काल एवा कालेन िनहानुहाै ददत् ।
ENMSS@9794@2बुमावय भूतानां धमाथेषु वतते ॥ ९७९४॥
ENMSS@9795@1कालकालगलकालकालमुखकालकाल! कालकाल घनकालकाल
पनकालकाल ! ।
ENMSS@9795@2कालकालसतकालका ललिनकालकाल- कालकालगत कालकाल!
कलकालकाल! ॥
९७९५॥
ENMSS@9796@1कालकूटमधुनाप िनहतं हत नाे वहस लाछनभा ।
ENMSS@9796@2ययादव िनगीणमप वाम् अाश मुित सधाकर राः ॥
९७९६॥
ENMSS@9797@1कालकूटमह िनदित लाेकाे येन शुरजरामर एव ।
ENMSS@9797@2अतकं वरहणीश सधांशं ताैयमुं त वरलाे ह ववेकः ॥
९७९७॥
ENMSS@9798@1कालकूटादयाे भेदा वषय नव सत ये ।
ENMSS@9798@2चकसा कयते तेषां मपूवमवतरात् ॥ ९७९८॥
ENMSS@9799@1कालमं यकथैव तावत् णं वयाेगाे मरणेन तयः ।
ENMSS@9799@2यामुखाेणलालसानाम् अणाेिनमेषाेऽप ह वभूतः ॥
९७९९॥
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ENMSS@9800@1कालमकमनीय- ाेडेयं केतकित काशंसा ।
ENMSS@9800@2वृयथा यथा यास् तथा तथा कटकाेकषः ॥ ९८००॥
ENMSS@9801@1कालमुटतसंयभूः वमूल- माायी तटतः
सरताेऽबुपूरैः ।
ENMSS@9801@2यैः शते िनपततीित वतीणमृस् तैरेव तय ह भवेत्
थितभुमदाढम् ॥ ९८०१॥
ENMSS@9802@1कालमेण परणामवशादनया भावा भवत खल पूवमतीव
तछाः ।
ENMSS@9802@2मुामणजलदताेयकणाेऽयणीयान् सपते च चरकचकरमये
॥ ९८०२॥
ENMSS@9803@1कालेपाे न कतय अायुयाित दने दने ।
ENMSS@9803@2िनरते यमाे राजा धमय ववधां गितम् ॥ ९८०३॥
ENMSS@9804@1का लीः पदमुतं, कमु पदं यद् गाैरवं वामनः कं तद्
गाैरव, मतरायरहतापूवैव गुवी थितः ।
ENMSS@9804@2का चासाै थित, राभूषणपरयापारसावना कयैतत् सकलं
समत, शशनः ीकठचुडामणेः ॥ ९८०४॥
ENMSS@9805@1कालरपिते भीमटः पनाटकम् ।
ENMSS@9805@2ाप बधराजवं तेषु वदशाननम् ॥ ९८०५॥
ENMSS@9805A@1कालयेऽप यत् कंचद् अाययवजतम् ।
ENMSS@9805A@2एवमेतदित पं न वायं चतरेण तत् ॥
ENMSS@9806@1कालयाेपपािन जकमाण मे नृप ।
ENMSS@9806@2अनुमताे नैवातं गछत परमषयः ॥ ९८०६॥
ENMSS@9807@1कालां महारं याे न गृायबुमान् ।
ENMSS@9807@2अयहतगतं ा पात् स परतयते ॥ ९८०७॥
ENMSS@9808@1कालामुपादााथ राजा सूचयेत् ।
ENMSS@9808@2अहयहिन सदुाहीं गामव बुमान् ॥ ९८०८॥
ENMSS@9809@1कालयापनमाशानां वधनं फलखडनम् ।
ENMSS@9809@2वरेरचािन जानीयाितमान् नरः ॥ ९८०९॥
ENMSS@9810@1कालरािकरालेयं ीित कं वचकससे ।
ENMSS@9810@2तगतयं ातं तात ताडय ताटकाम् ॥ ९८१०॥
ENMSS@9811@1कालरािमहारािमाेहराि दाणा ।
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ENMSS@9811@2वं ीवमीर वं वं बुबाेधलणा ॥ ९८११॥
ENMSS@9812@1कालवषी च पजयाे धमचार च पाथवः ।
ENMSS@9812@2सपद् यदैषा भवित सा बभित सखं जाः ॥ ९८१२॥
ENMSS@9813@1कालवविनणीतं पाडयं यय राघव ।
ENMSS@9813@2अनयापत एवासाै तेद् दैवमुमम् ॥ ९८१३॥
ENMSS@9814@1कालवविनणीता ययाितचरजीवता ।
ENMSS@9814@2स चेीवित संछशरातद् दैवमुमम् ॥ ९८१४॥
ENMSS@9815@1कालयालहतं वीय पततं भानुमबरात् ।
ENMSS@9815@2अाेषधीशं समादाय धावतीव पतृसूः ॥ ९८१५॥
ENMSS@9816@1कालव ाेियाे राजा नद साधु पमः ।
ENMSS@9816@2एते य न वते त वासं न कारयेत् ॥ ९८१६॥
ENMSS@9817@1कालालयित ायः पडतान् पामरानप ।
ENMSS@9817@2तं चेकषस वशे ितितैव महाैषधम् ॥ ९८१७॥
ENMSS@9818@1कालेत् कणापरः कलयुगं य धमयं िनंशाे यद
पेशलाे वषधरः सताेषदायी यद ।
ENMSS@9818@2अेदितशीतलं खलजनः सवाेपकार स चेद् अायुयं यद वा
भवयित वषं वेयाप तद् रागणी ॥ ९८१८॥
ENMSS@9819@1कालय कारणं राजा सदसकमणवतः ।
ENMSS@9819@2सकायाेतदडायां वधमे थापयेत् जाः ॥ ९८१९॥
ENMSS@9820@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ।
ENMSS@9820@2कालय समहय सवभूतेषु लण ॥ ९८२०॥
ENMSS@9821@1कालयैव वशाे सव दगु दगुतरं च यत् ।
ENMSS@9821@2काले ुे कथं कालात् ाणं नाेऽ भवयित ॥ ९८२१॥
ENMSS@9821A@1कालागारसगधगध- धूपाधवासायभूगृहेषु ।
ENMSS@9821A@2न त समाघसमीरणेयः यामाकुचाेायणः पुमांसः ॥
ENMSS@9822@1कालागुचुरचदनचचताः पुपावतंससरभीकृतकेशपाशाः
।
ENMSS@9822@2ुवा विनं जलमुचां वरतं दाेषे शयागृहं गुगृहात्
वशत नायः ॥ ९८२२॥
ENMSS@9823@1कालागुराै सरभताितशयेऽप साद् अारयते सरभतापरपादपेऽप
।
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ENMSS@9823@2पाटरपाटवमदं तव सवातैस् तादायमेित कतराे न तराेः
समूहः
॥ ९८२३॥
ENMSS@9824@1काला अाधारे शः कुडलनी तथा ।
ENMSS@9824@2अानदाया वधाने शा कामायया सह ॥ ९८२४॥
ENMSS@9825@1कालाितमणं कुव तडतां वफूजतैासय फारैभीषय
गजतैरिततरां काय मुखे दशय ।
ENMSS@9825@2ययानयगतेः पयाेद मनसाे जंासया चातक- याधेह वमहाखलं
तदप न वः परं याचते ॥ ९८२५॥
ENMSS@9826@1कालाितमणं वृेयाे न कुवीत भूपितः ।
ENMSS@9826@2कदाचत् तं न मुत भसता अप सेवकाः ॥ ९८२६॥
ENMSS@9827@1कालाितमणे ेव भवेतनयाेभृताः ।
ENMSS@9827@2भतः कुयत दुयत साेऽनथः समहान् ृतः ॥ ९८२७॥
ENMSS@9828@1कालाितपातः कायाणां धमाथपरपीडनम् ।
ENMSS@9828@2िनयायतरवितवात् साधुकृितकाेपनम् ॥ ९८२८॥
ENMSS@9829@1रहयभेदतत् पाद् अकायेषु वतनम् ।
ENMSS@9829@2ईयामषतथा ाेधाे िनराेधः साहसािन च ॥ ९८२९॥
ENMSS@9830@1इयाद च ीयसने य पूव किततम् ।
ENMSS@9830@2तात् ीयसनं राजा रायकामः परयजेत् ॥ ९८३०॥
ENMSS@9831@1कालात् राेहित वं पुनः कालः वतते ।
ENMSS@9831@2थूलसूगितः कालाे ववधं तय चाेयते ॥ ९८३१॥
ENMSS@9832@1कालात् वतते बीजं कालाद् गभ मुित ।
ENMSS@9832@2कालाे जनयते पुं पुनः कालाेऽप संहरेत् ॥ ९८३२॥
ENMSS@9833@1कालाद् राेहते बीजं फलं कालात् वतते ।
ENMSS@9833@2कालाे ह वतयेत् सृं पुनः कालाे ह संहरेत् ॥ ९८३३॥
ENMSS@9834@1कालानपाय वषुवायनसंमादन् अतंगते हमकरे च दवाकरे
च ।
ENMSS@9834@2अब रेयमप ते चरणारवदम् अानदलणमपातसमतभेदम्
॥ ९८३४॥
ENMSS@9835@1कालानुकूयं वपं राघवयाजुनय च ।
ENMSS@9835@2अनुकूले यदा दैवे यापा सफला भवेत् ॥ ९८३५॥
ENMSS@9836@1कालातरे नथाय गृाे गेहाेपर थतः ।
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ENMSS@9836@2खलाे गृहसमीपथः साेऽनथाय देहनाम् ॥ ९८३६॥
ENMSS@9837@1कालराः भारसहातेषां वयाम लणम् ।
ENMSS@9837@2शताधमुलानां त ें खं किततम् ॥ ९८३७॥
ENMSS@9838@1कालदास कलावास दासवालताे यद ।
ENMSS@9838@2राजमागे ज परेषां त का पा ॥ ९८३८॥
ENMSS@9839@1कालदासकवता नवं वयाे माहषं दध सशक रं पयः ।
ENMSS@9839@2एणमांसमबला च काेमला सवत मम जजिन ॥ ९८३९॥
ENMSS@9840@1कालदासकवेवाणी कदाचन् मरा सह ।
ENMSS@9840@2कलययथसायं चेद् भीता भीता पदे पदे ॥ ९८४०॥
ENMSS@9841@1कालद, ूह कुाेव, जलधरहं नाम गृास काच् छाेमे,
नमदाहं वमप वदस मे नाम कात् सपयाः ।
ENMSS@9841@2मालयं तह कादनुभवस, मलकलैमालवीनां नेााेभः,
कमासां समजिन, कुपतः कुतलाेणपालः ॥ ९८४१॥
ENMSS@9842@1कालदं वीय यातां सललतवदनाे मातरं गेहगाेपीः कायासाः
समतादनुगतनयनाे गाेरसागारमतः ।
ENMSS@9842@2गवा भाडािन भवा मधुमधु शनकैगाेरसं भमाणः
शीयानदाकलतसतमुखाे नदसूनुः शवाय ॥ ९८४२॥
ENMSS@9843@1कालदकलकूलकाननकृतडाकलापाेस द्- गाेगाेपालकबालकैः
ितदशं
सानदमावतम् ।
ENMSS@9843@2वंशीनादवशीकृतजवधूवातं सदाादकं सा समुपाहे
वयमघवंसैकधीरं महः ॥ ९८४३॥
ENMSS@9844@1कालदकेशपाशः परलसित महीनायकायातनूजा जः सपुयसंघाे
गुण इह सललं य सारवसं त ।
ENMSS@9844@2वेणी वेषा वशेषादमरवरलसेहयुा वयुा बधेनेय चं
वलसित िनतरां यमाेवणहीना ॥ ९८४४॥
ENMSS@9845@1कालदचावीचीिनचय इित मुदा गाहता नैचकभर् बाला
कादबनीित
मुदतदयं वीता नीलकठैः ।
ENMSS@9845@2उंसाथ तमालतबक इित ता मुधगाेपानाभः ेयाे नः
कपयतां मधुमथनतनुवछकातवाहाः ॥ ९८४५॥
ENMSS@9846@1कालदजलकुवुलवनछायािनषणानाे
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राधाबनवानुरागरसकयाेकठतं गायतः ।
ENMSS@9846@2तपायादपरखललहापीडं कलपृत-
ीवाेािनतकणतणककुलैराकयमानं हरेः ॥ ९८४६॥
ENMSS@9847@1कालदजलकेललाेलतणीरावीतचीनांश का िनगयाजलािन
सारतवतीरालाे सवा दशः ।
ENMSS@9847@2तीराेपातमलकुभवने गूढं चरात् पयतः शाैरेः संमयमा
वजयते साकूतवेणुविनः ॥ ९८४७॥
ENMSS@9847A@1कालदतटभेद हातनपुरदाैयादभः यापत- थेमा यय
जययखडजगदानदैककदाे भूजः ।
ENMSS@9847A@2मुा िनुरयैष मुकशराेिनूतरछटाच्-
छाेातषा भनु भवतां भेतरं लालम् ॥
ENMSS@9848@1कालदनमदाःतमदसललाेसनाै पुपवताै वाणः
कुयुमं गगनतलततः वधुनीपूरशडः ।
ENMSS@9848@2घटालः साधुवादैरनभमतयशाे देव मृन् मृणालं
कितताेमाकुी जगददुरसरःसंमी बमीित ॥ ९८४८॥
ENMSS@9849@1कालदपुलनातवुललताकुे कुतत् मात् सयैव मथः
कथाजुष शनैः सवाहकामडले ।
ENMSS@9849@2वैदेहीं दशकधराेऽपहरतीयाकय कंसषाे ं ं वस
धनुधनुधनुरित या गरः पात वः ॥ ९८४९॥
ENMSS@9850@1कालदपुलने मया, न न मया शैलाेपशये, न न याेधय
तले मया,
न न मया राधापतः ाणे ।
ENMSS@9850@2ः कृण इतीरतय सभयं गाेपैयशाेदापतेर् वेरय पुराे
हसन् िनजगृहायन् हरः पात वः ॥ ९८५०॥
ENMSS@9851@1कालदपुलनाेदरेषु मुसल यावद् गतः डतं तावत् कबुरकापयः
पब
हरे वाधयते ते शखा ।
ENMSS@9851@2इथं बालतया तारणपरा ुवा यशाेदागरः पायाः वशखां
पृशन् मुदतः ीरेऽधपीते हरः ॥ ९८५१॥
ENMSS@9852@1कालदमनुकूलकाेमलरयामदवरयामलाः शैलाेपातभुवः
कदबकुसमैरामाेदनः कदरान् ।
ENMSS@9852@2राधां च थमाभसारमधुरां जातानुतापः रन् अत
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ारवतीपितभुवनामाेदाय दामाेदरः ॥ ९८५२॥
ENMSS@9853@1कालदयं रददलंतााेजनीरेणुरया ययाः कृणः
शशरपयसतीरकेदारचार ।
ENMSS@9853@2गायतीनां कमप मधुरं बालगाेपालकानां ललालाेलः कमलकलकाः
कणपूरचकार ॥ ९८५३॥
ENMSS@9854@1कालदयित कलयित कलानाथामालयित यालययहमडलयित
मुः
ीकठकठयित ।
ENMSS@9854@2शैवालयित काेकलयित महानीलाजालयित ाडे रपुदयुशतव
नृपालंकारचूडामणे ॥ ९८५४॥
ENMSS@9855@1कालदराशव ननु मधुपकुलं मालतीपुगं वा सदाेहं
वैणनाभेजयित शशमुखीकेशजालं मनाेम् ।
ENMSS@9855@2ातं ााेष कं वं बत गरलधराभाेग एष चडाे लाेकं
यभूतं सित बत बलाद् य भूयःसखवम् ॥ ९८५५॥
ENMSS@9856@1कालदवीचपुैः कुवलयवपनैरनीलछटाभः शैवालैः
कलाैघैरलितमरभरैबालजीमूतजालैः ।
ENMSS@9856@2कतूरकाेकलानां तितभरव सहाचाकचपैस् ैलाें पूरयती
शमयत वपदः शांभवी कठनाला ॥ ९८५६॥
ENMSS@9857@1कालाः पुलनं दाेषमताे रयाः शशाांशवः सतापं न
हरत नाम िनतरां कुवत कात् पुनः ।
ENMSS@9857@2सदं जयाेषतामह हरेः संवताेऽतःपुरे िनःासा
सृता चयत रमणीसाैभायगवछदः ॥ ९८५७॥
ENMSS@9858@1कालाः पुलनेनीलशकलयामासाेऽतजले
मयानपुमेचकिनभयाहेः कुताेऽवेषणम् ।
ENMSS@9858@2ताराभाः फणचवालमणयाे न युयद ाेितनाे यैरेवाेितमावत
गुणनतैरेव यायापदम् ॥ ९८५८॥
ENMSS@9859@1कालाः पुलनेषु केलकुपतामुसृय रासे रसं
गछतीमनुगछताेऽुकलषां कंसषाे राधकाम् ।
ENMSS@9859@2तपादितमािनवेशतपदयाेतूराेमाेतेर् अणाेऽनुनयः
सदयताय पुणात वः ॥ ९८५९॥
ENMSS@9859A@1काल कलकलपा महषासरवनाशनी वीरा ।
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ENMSS@9859A@2शादानिनशा- वादनताेषावत वां न् पते ॥
ENMSS@9860@1कालकेलकलापमकलतकलाकाैतक कुदकातः कपाते
कालकपः
तकदनकथाकदलकूटकदः ।
ENMSS@9860@2काकाेलूरकठः कलतकलकलातकदपकाता- कायाातकातः
कलयत कुशलं कराणां कपद ॥ ९८६०॥
ENMSS@9861@1कालनागहये ीकृणे यमुनातटे ।
ENMSS@9861@2झंपयाधाेमुखे जाते वपरतं जगयम् ॥ ९८६१॥
ENMSS@9862@1कालयकाेदवलेपनयं दशद् दशामुसदंशमुित ।
ENMSS@9862@2खातं खरैमुभुजां वपथे गरेरधः कानभूमजं रजः
॥ ९८६२॥
ENMSS@9863@1कालयैः कुचकानाचलचमकारः कमुसायते कक्
कुमकेसरवष मुखे कतूरकालेपनम् ।
ENMSS@9863@2फतेऽत् जघने सराेजवदने कं नीलचाेलापणं कै साहसिन
वमछस वधेवयासमयाशम् ॥ ९८६३॥
ENMSS@9864@1कालयं जनयडय रचयन् धममाेसूलनं
यीितकृपामाकमलनीं लाेभाबुधं वधैयन् ।
ENMSS@9864@2मयादातटमुजभमनाेहंसवासं दशन् कं न ेशकरः
परहनदपूरः वृं गतः ॥ ९८६४॥
ENMSS@9865@1कालयं पयसां वलाे शनकैय हंसा गता
धाराजजरकेसराफुटचः पा िनमा जले ।
ENMSS@9865@2सा सवतसखावतारपदवी छा तृणैनूतनैः कं तागप
वभाववमलं वृैव नं सरः ॥ ९८६५॥
ENMSS@9866@1कालयमुय वधुं कलनं बुधा यदामम सतं न तत् ।
ENMSS@9866@2जाने िनजाे दयताय वतते िनशीथनीनाथकलता नह ॥
९८६६॥
ENMSS@9867@1काले काले न कमुपनतं भुते भाेयजातं गृयाे न कमथ
न कं संवशत पास ।
ENMSS@9867@2पुणत वान् न कमु पृथुकान् ीषु कं नाे रमते
कृयाकृययपगतधयां कतरां च भेदः ॥ ९८६७॥
ENMSS@9868@1काले काले वरेयं यात् पां पूरयतं पुनः ।
ENMSS@9868@2सीकुमाे यदावाुं गुवी हणशीलताम् ।
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ENMSS@9868@3वानाेऽततदाभी रतैवानुभूयते ॥ ९८६८॥
ENMSS@9868A@1काले कथंचरतां धवानां काया वया कदमतेऽतरे ।
ENMSS@9868A@2अाेधराः ातजुषामभूवन् अालबदडा इव वारधाराः ॥
ENMSS@9869@1काले खवागता देयः पुे माेहमुपागते ।
ENMSS@9869@2हतपशाे ह मात् णाम् अजलय जलालः ॥ ९८६९॥
ENMSS@9869A@1काले तराेरनुपकार फलं फलवा लावशादुचत एव वनाशयाेगः
।
ENMSS@9869A@2एतत् त चमुपकृय फलैः परेयः ाणान् िनजान् झटित
यत् कदल
जहाित ॥
ENMSS@9870@1कालेऽदाता पता वायाे वायानुपयन् पितः ।
ENMSS@9870@2मृते भतर पुत वायाे मातररता ॥ ९८७०॥
ENMSS@9871@1काले देशे यथायुं नरः कुवपैित काम् ।
ENMSS@9871@2भुवतावलयेतां कममकरयताम् ॥ ९८७१॥
ENMSS@9872@1काले धमाथकामान् यः संमय सचवैः सह ।
ENMSS@9872@2िनषेवेतावांाेके न स यसनमायात् ॥ ९८७२॥
ENMSS@9873@1कालेन कृणा सता रायः कालेन चः परपूणबबः ।
ENMSS@9873@2नाकालतः पुपफलं नगानां नाकालवेगाः सरताे वहत ॥
९८७३॥
ENMSS@9874@1कालेन ितवारविपवनयाेमादयुं जगद् ाा सराः
यात वलयं वाे ववारादित ।
ENMSS@9874@2पयामाेऽप वनयतेऽनवरतं लाेकाननेकान् मुधा मायामाेहमयीं
भवणयनीं नाथां जहीमाे वयम् ॥ ९८७४॥
ENMSS@9875@1कालेन याित मतां महेाे महेभावं मरयुपैित ।
ENMSS@9875@2अयं थीयानयमित इयेष िनानुचताेऽभमानः ॥ ९८७५॥
ENMSS@9876@1कालेन रपुणा संधः काले मेण वहः ।
ENMSS@9876@2कायकारणमाय कालं पित पडतः ॥ ९८७६॥
ENMSS@9877@1कालेन शीाः ववात वाताः कालेन वृजलदानुपैित ।
ENMSS@9877@2कालेन पाेपलवलं च कालेन पुपत नगा वनेषु ॥ ९८७७॥
ENMSS@9878@1काले नीलबलाहके सतडित ीितदे बहणा अाय कथयाम
वः
णुत भाे यद् वृमन् गृहे ।
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ENMSS@9878@2साैभायययशयैकशयने कातायायामहाे मािनयां बत रािमेव
सकलां चीण वासतम् ॥ ९८७८॥
ENMSS@9879@1कालेऽय धमवहताे दसमानाे वधृय नाे भाेयं
थममितथेयः सदा िततीित ।
ENMSS@9879@2तयााावप गतमलं पुयराशं यतं तं दातारं जनपितमते
मुयमाजनेाः ॥ ९८७९॥
ENMSS@9880@1काले महयनवधावपतन् कदाप ायतमे जनुष काेऽप गितं
लभेत ।
ENMSS@9880@2इथं समथनवधः परमागमानां पयायसूवधया नयनं
नञथे ॥ ९८८०॥
ENMSS@9881@1काले मृदयुाे भवित काले भवित दाणः ।
ENMSS@9881@2राजा लाेकयापेी तय लाेकयं भवेत् ॥ ९८८१॥
ENMSS@9882@1काले मृदयुाे भवित काले भवित दाणः ।
ENMSS@9882@2स वै सखमवााेित लाेकेऽमुहैव च ॥ ९८८२॥
ENMSS@9883@1काले मृदयुाे भवित काले भवित दाणः ।
ENMSS@9883@2स साधयित कृयािन शूंैवाधितित ॥ ९८८३॥
ENMSS@9884@1काले भृदु तीण नृपः याद् यद सूयवत् ।
ENMSS@9884@2उदयः यते तय मडलेनानुरागणा ॥ ९८८४॥
ENMSS@9885@1काले यथावधगत- नरपितकाेपाशेषवृातः ।
ENMSS@9885@2नृपभवने नतमूितः संयतवः शनैः वशेत् ॥ ९८८५॥
ENMSS@9886@1काले वायथवाकाले संयावदनतपरः ।
ENMSS@9886@2अवाे वा सवाे वा ाणाे मामक तनुः ॥ ९८८६॥
ENMSS@9887@1काले वारधराणाम् अपिततया नैव शते थातम् ।
ENMSS@9887@2उकठतास तरले न ह न ह सख पछलः पथाः ॥
९८८७॥
ENMSS@9888@1काले वुभाजाले शखताडवमडते ।
ENMSS@9888@2कातः सवजनाभीाे बालेदःु खे न लयते ॥ ९८८८॥
ENMSS@9889@1काले संततवषणाे जलमुचः सयैः समृा धरा भूपाला
िनजधमपालनपरा वायीिनभराः ।
ENMSS@9889@2वादुीरनताेधसः ितदनं गावाे िनरतापदः सतः शातपरा
भवत कृितनः साैजयभाजाे जनाः ॥ ९८८९॥
ENMSS@9890@1काले सहणुगरवद् असहणु विवत् ।
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ENMSS@9890@2कधेनाप वहेछून् याण समुदाहरन् ॥ ९८९०॥
ENMSS@9891@1काले हतं मतं ूयाद् अवसंवाद पेशलम् ।
ENMSS@9891@2पूवाभभाषी समुखः सशीलः कणाे मृदःु ॥ ९८९१॥
ENMSS@9892@1काले हतमताहारवहार वधसाशनः ।
ENMSS@9892@2अदनाा च सवः शचः यात् सवदा नरः ॥ ९८९२॥
ENMSS@9893@1का लाेकमाता कमु देहमुयं रते कमादाै कुते मनुयः ।
ENMSS@9893@2काे दैयहता वद वै मेण गाैरमुखं चुबित वासदेवः ॥ ९८९३॥
ENMSS@9894@1कालाे देशः या कता करणं कायमागमः ।
ENMSS@9894@2यं फलमित न् नवधाेाेऽजया हरः ॥ ९८९४॥
ENMSS@9895@1कालाे दैवं कम जीवः वभावाे यं ें ाण अाा वकारः ।
ENMSS@9895@2तसंघाताे बीजराेहवाहस् वायैषा तषेधं पे ॥ ९८९५॥
ENMSS@9896@1कालाेपभाेगनः सवे िनयमानदता नराः ।
ENMSS@9896@2सवे सयरता िनयं सवे धमपरायणाः ॥ ९८९६॥
ENMSS@9896A@1कालाेपलधं कलहंसनाद- माकय कणामृतमतरे ।
ENMSS@9896A@2सललमुाटतवारपूरा सराेजनी सादरमुगाम ॥
ENMSS@9897@1कालाेऽयुपैित सकृदेव नरं कथंचत् ााेित तं न स पुनः
खल कालका ।
ENMSS@9897@2कालेन गाेचरगताननपेय भयान् मदमाेऽयजगरः समुपैित
सम् ॥ ९८९७॥
ENMSS@9898@1कालाे मधुः कुपत एष च पुपधवा धीरा वहत रितखेदहराः
समीराः ।
ENMSS@9898@2केलवनीयमप वुलकुमुर् दरेू पितः कथय कं करणीयम
॥ ९८९८॥
ENMSS@9899@1कालाेऽयं भूतमशकघुंधुमानां पाितनाम् ।
ENMSS@9899@2ाडाेदुबराेथानां बृहपादपतां गतः ॥ ९८९९॥
ENMSS@9900@1कालाे याित गलयायुः ीयते च मनाेरथाः ।
ENMSS@9900@2सकृतं च कृतं कंचत् सतां संरणाेचतम् ॥ ९९००॥
ENMSS@9901@1कालाे वा कारणं रााे राजा वा कालकारणम् ।
ENMSS@9901@2इित ते संशयाे मा भूद् राजा कालय कारणम् ॥ ९९०१॥
ENMSS@9902@1कालाे वकुते भावान् सवााेके शभाशभान् ।
ENMSS@9902@2कालः संपते सवाः जा वसृजते पुनः ॥ ९९०२॥
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ENMSS@9903@1कालाे हेतं वकुते वाथतमनुवतते ।
ENMSS@9903@2वाथ ााेऽभजानाित ां लाेकाेऽनुवतते ॥ ९९०३॥
ENMSS@9904@1का वा कवतां वनाथिन जने यागं वना ी का काे
धम
कृपां वना नरपितः काे नाम नीितं वना ।
ENMSS@9904@2कः सूनुवनयं वना कुलवधूः का वामभं वना भाेयं कं
रमणीं वना िततले कं ज कित वना ॥ ९९०४॥
ENMSS@9905@1का वषमा दैवगितः कं लं यनाे गुणाही ।
ENMSS@9905@2कं साैयं सकलं कं दुां खलाे लाेकः ॥ ९९०५॥
ENMSS@9906@1कावेरं तां समासा वतामसराेगणैः ।
ENMSS@9906@2त ावा नराे राजन् गाेसहफलं लभेत् ॥ ९९०६॥
ENMSS@9907@1कावेर कबरव भामिन भुवाे देयाः पुराे यतां
पूगैनागलतातैपदशयाेषवाम् इव ।
ENMSS@9907@2कणाटजनमनेषु जघनैययाः पयः ावतं पीवा
नाभगुहाभराचभः ाचीं दशं नीयते ॥ ९९०७॥
ENMSS@9908@1कावेरतीरकपूरपरागामाेदसाेदराः ।
ENMSS@9908@2रितवेदलवानेते पुरीणां समीरणाः ॥ ९९०८॥
ENMSS@9909@1कावेरतीरभूमीहभुजगवधूभुमुावशः
कणाटचीनपीनतनवसनदशादाेलनाप दमदः ।
ENMSS@9909@2लाेलाटललाटालकितलकलतालायललावल् अाेलः कं भाे
दाणाय
चलित पवनः पाथ काताकृतातः ॥ ९९०९॥
ENMSS@9909A@1कावेररयराजीववलसधबधुना ।
ENMSS@9909A@2मधुमाससमीरेण वधते कु कय का ॥
ENMSS@9910@1कावेरवारवेहरपरकरडनातशीताः
फतीखडषडमणभरभव ूरसाैरयगभाः ।
ENMSS@9910@2चाेलीलाेलचेलालचलनकलाातकातातनात् अा वात
ेयाेवयाेगातरतररमणीवैरणाेऽमी समीराः ॥ ९९१०॥
ENMSS@9910A@1कावेरदयाभरामपुलने पुये जगले चााेजवतीतटे
परसरे धाा समाराधते ।
ENMSS@9910A@2ीरे भुजगेभाेगशयने लीमहीसेवते शेते यः पुषाेमः
स भगवान् नारायणः पात नः ॥
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ENMSS@9910B@1का वेया काे वराेधाेऽयं का शत सरे ।
ENMSS@9910B@2वृथा ाणजहीषूणां मूखानामीशी मितः ॥
ENMSS@9911@1कायं कराेित सकवः सदय एव यन तवम् ।
ENMSS@9911@2रं खिनः सूते रचयित शपी त तसषमान् ॥ ९९११॥
ENMSS@9911A@1कायं कराेत परजपत संकृतं वा सवाः कलाः समधगछत
वायमानाः ।
ENMSS@9911A@2लाेकथितं यद न वे यथानुपां सवय मूखिनकरय स
चवती ॥
ENMSS@9912@1कायं कराेम न ह चातरं कराेम यात् कराेम यद चातरं
कराेम ।
ENMSS@9912@2भूपालमाैलमणमडतपादपीठ हे साहसा कवयाम वयाम
याम ॥ ९९१२॥
ENMSS@9913@1कायं कराेष कमु ते सदाे न सत ये वामुदणपवनं
विनवारयत ।
ENMSS@9913@2गयं घृतं पब िनवातगृहं वय वाताधका ह पुषाः कवयाे
भवत ॥ ९९१३॥
ENMSS@9914@1कायं चावप रसक- ीितकरं भवित नैकरसबम् ।
ENMSS@9914@2सरतमनाहतकलहं हरणशाे नाभनदयित ॥ ९९१४॥
ENMSS@9914A@1कायं चेत् सरसं कमथममृतं वं कुरशां चेत्
कदपवपाडगडफलकं राकाशशाे न कम् ।
ENMSS@9914A@2वातयं यद जीवतावध मुधा वभूभुवाे वैभवं वैदभी
यद बयाैवनभरा ीया सरयाप कम् ॥
ENMSS@9915@1कायं यदयं गृहमबरं वा सवणचाेलमावभाित ।
ENMSS@9915@2स नदनाे नदित कुदनय ीकृणरामः कवराकामः ॥
९९१५॥
ENMSS@9916@1कायं यप रसकं ीितकरं भवित नैकरसबम् ।
ENMSS@9916@2सरतमनाहतकलहं हरणशाे नाभनदयित ॥ ९९१६॥
ENMSS@9917@1कायं यशसेऽथकृते यवहारवदे शवेतरतये ।
ENMSS@9917@2सः परिनवृतये कातासततयाेपदेशयुजे ॥ ९९१७॥
ENMSS@9918@1कायं सधा रसानां कामनां कामनी सधा ।
ENMSS@9918@2धनं सधा सलाेभानां शातः सयसनां सधा ॥ ९९१८॥
ENMSS@9919@1कायपचुू रचयित कायं न सारवद् भवित ।
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ENMSS@9919@2तरवः फलािन सवते वदित सारं पतसमुदायः ॥ ९९१९॥
ENMSS@9920@1कायमयाे गराे यावरत वशदा भुव ।
ENMSS@9920@2तावत् सारवतं थानं कवरासा माेदते ॥ ९९२०॥
ENMSS@9921@1कायशावनाेदेन कालाे गछित धीमताम् ।
ENMSS@9921@2यसनेन त मूखाणां िनया कलहेन वा ॥ ९९२१॥
ENMSS@9922@1काययारमैी- भाजाे न च कक शा न च ायाः ।
ENMSS@9922@2शदा अप पुषा अप साधव एवाथबाेधाय ॥ ९९२२॥
ENMSS@9923@1काययाफलयाप काेमलयेतरय च ।
ENMSS@9923@2बधछायावशेषेण रसाेऽययाशाे भवेत् ॥ ९९२३॥
ENMSS@9924@1काऽयाकुलता माित कानमुां मनाेरमामाः ।
ENMSS@9924@2इह कालकावतंसत- चकला कामता याेया ॥ ९९२४॥
ENMSS@9925@1कायाना मनस पयणमन् पुरा मे पीयूषसारसरसातव ये
वलासाः ।
ENMSS@9925@2तानतरेण रमणी रमणीयशीले चेताेहरा सकवता भवता कथं
नः
॥ ९९२५॥
ENMSS@9926@1कायामृतं दजुनरानीतं ायं भवेन् नाे समनाेजनय ।
ENMSS@9926@2समयाजवराजमान- तैयकष यद नाम न यात् ॥
९९२६॥
ENMSS@9926A@1काये गाधवे नृशाे वधं दं दातारं दणं
दाणायम् ।
ENMSS@9926A@2वेया का नेछेत् वामनं काेणानां याेदय ीवाजवात्
संिनपातः ॥
ENMSS@9927@1कायेन मूखधिननं णयेन नीचं वेयां ुतेन
शठशावमाजवेन ।
ENMSS@9927@2इछत ये जगित रयतं वमूढास् तेषामरयदतेन समः
यासः
॥ ९९२७॥
ENMSS@9928@1काये भायं गुणैत दजुना दषूयत यत् ।
ENMSS@9928@2न दगुतगृहे संधदयते जात दयुभः ॥ ९९२८॥
ENMSS@9929@1काये भयतमेऽप विनवहैरावामाने मुर् दाेषावेषणमेव
मसरजुषां नैसगकाे दुहः ।
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ENMSS@9929@2कासारेऽप वकासपजचये खेलराले पुनः ाैुपुटेन
कुतवपुः शबूकमवेषते ॥ ९९२९॥
ENMSS@9930@1काये शभे वरचते खल नाे खलेयः कद् गुणाे भवित यप
सतीह ।
ENMSS@9930@2कुया तथाप सजनाथमदं यतः कं यूकाभयेन परधानवमाेणं
यात् ॥ ९९३०॥
ENMSS@9931@1कायेषु नाटकं रयं ताप च शकुतला ।
ENMSS@9931@2ताप च चतथाेऽत ाेकचतयम् ॥ ९९३१॥
ENMSS@9932@1कायैकपावलसणुदाेषदुध- पाथःसमूहपृथगुरणे वदधाः ।
ENMSS@9932@2जानत कतमभयुतया वभागं चावदातमतयः कवराजहंसाः
॥ ९९३२॥
ENMSS@9933@1कायैपहता वेदाः पुा जामातृभहताः ।
ENMSS@9933@2अैपहता गावः पयीभः कुलानाः ॥ ९९३३॥
ENMSS@9934@1का शुकाता कमु चकातं कातामुखं कं कुते भुजंगः ।
ENMSS@9934@2कः ीपितः का वषमा समया गाैरमुखं चुबित वासदेवः ॥
९९३४॥
ENMSS@9935@1काशांशका वकचपमनाेवा साेादहंसरवनूपुरनादरया ।
ENMSS@9935@2अापशालचरा तनुगायः ापा शरन् नववधूरव परया
॥ ९९३५॥
ENMSS@9936@1काशाः काशा इवाभात सरांसीव सरांस च ।
ENMSS@9936@2चेतांयाचपुयूनां िनगा इव िनगाः ॥ ९९३६॥
ENMSS@9937@1काशाः ीरिनकाशा दधशरवणािन सपणािन ।
ENMSS@9937@2नवनीतिनभः शरद च तभा याेा ॥ ९९३७॥
ENMSS@9938@1काशीयं समलंकृता िनपमवगापगासंभव-
थूलाेारतरबदुवलसुाफलेणभः ।
ENMSS@9938@2चलचरकिनकरयामाबरा राजते
कासारथविनपनयना वेरेयसी ॥ ९९३८॥
ENMSS@9939@1का ारकथा कुतूहलकथा गीतादवाकया मकुकथा
तरमकथा काेदडदाकथा ।
ENMSS@9939@2एकैवात मथः पलायनकथा वतरःपतेर् देव ीरघुनाथ
तय नगरे वेऽप नाया कथा ॥ ९९३९॥
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ENMSS@9940@1काशैमही शशरदधितना रजयाे हंसैजलािन सरतां कुमुदैः
सरांस ।
ENMSS@9940@2सछदैः कुसमभारनतैवनाताः शकृतायुपवनािन च
मालतीभः ॥ ९९४०॥
ENMSS@9941@1का शैलपुी कमु नेरयं शकाभकः कं कुते फलािन ।
ENMSS@9941@2माेय दाता रणेन काे वा गाैरमुखं चुबित वासदेवः ॥
९९४१॥
ENMSS@9942@1कामयाः कृतमालमुतदलं काेयकीकते
तीरामतकशबचुबतमुखा धावयपः पूणकाः ।
ENMSS@9942@2दायूहैतिनशय काेटरवित कधे िनलय थतं
वीीडकपाेतकूजतमनुदयधः कुुटाः ॥ ९९४२॥
ENMSS@9942A@1कामीरकदमकषायकपाेलपाल कारदामकलकाकमनीयचूल
।
ENMSS@9942A@2काचद् वहारवशखामुपयाित चाेल पाललसकरतलामलकतनाल
॥
ENMSS@9943@1कामीरगाैरवपुषामभसारकाणाम् अाबरेखमभताे चमरभः
।
ENMSS@9943@2एतत् तमालदलनीलतमं तमं तेमहेमिनकषाेपलतां तनाेित
॥ ९९४३॥
ENMSS@9944@1कामीरवगाैर हत कमयं भूयाेऽरागे हः काे वा नीलसराेहा
िनतरां नेाने संमः ।
ENMSS@9944@2राशाेकदलाेपमेयचरणे कं लाया दया नाे रागातरमीहते
िनजचा वाजमानाे मणः ॥ ९९४४॥
ENMSS@9944A@1कामीरधूलकलकावराजद्- बालेदरेुखाितलकाभरामा ।
ENMSS@9944A@2कृकाटकाकलतकेशपाशा सा वैणवी सारसपनेा ॥
ENMSS@9945@1कामीरपखचततनपृता- पावकणदयतानखाराल
।
ENMSS@9945@2एणीशः कुसमचापनरेद- तायशासनमव कटकराेित
॥ ९९४५॥
ENMSS@9946@1कामीरगालेखास लाेलावयवीचषु ।
ENMSS@9946@2ावयवेव वयतं वण षाेडशवणकम् ॥ ९९४६॥
ENMSS@9947@1कामीरेण दहानमबरतलं वामवामानन- ैरायं
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वदधानमदुषदां भदानमःशराः ।
ENMSS@9947@2युपुतपनवधूदाघदवूाु र-
ीवाेसकुरमैदवमदं तबमुृते ॥ ९९४७॥
ENMSS@9948@1कायां ित सखे सपविनवहैिनयं नुतायां भज ीकठं
िनजभरणवधाै दं दयावारधम् ।
ENMSS@9948@2गाे वारण पापहारण कु ानं र ीपितं वं केन
वनैव माेपदवीं ाणायये ायस ॥ ९९४८॥
ENMSS@9949@1कायां त मरणाुजननात् कमलालये ।
ENMSS@9949@2दशनादसरसः रणादणाचले ॥ ९९४९॥
ENMSS@9950@1कायां िनपातय वपुः पचालये वा वग नय वमपवगमधाेगितं
वा ।
ENMSS@9950@2अैव वा कु दयां पुनरायताै वा कः संमाे मम, धने धिननः
माणम् ॥ ९९५०॥
ENMSS@9951@1कायामाकृितमीशतन लभते ाहतातवधीर् यय ीरव
साऽऽभवत् यतमा या सवदाराधका ।
ENMSS@9951@2शत् ततचेतसतव पुरापुयायगयािन यद् ाैतसखेऽप
तजनताे मदादरं ते मनः ॥ ९९५१॥
ENMSS@9952@1का ाया गुणनां, मा, परभवः काे, यः वकुयैः कृतः कं
दःुखं, परसंयाे, जगित कः ायाे, य अाीयते ।
ENMSS@9952@2काे मृयुयसनं, शचं जहित के, यैिनजताः शवः
कैवातमदं, वराटनगरे छथतैः पाडवैः ॥ ९९५२॥
ENMSS@9953@1काषाया च भाेजनादिनयमााे वा वने वासताे यायानादथ
वा
मुिनतभरााेवः ीयते ।
ENMSS@9953@2कं त फतकलदशैलतनयातीरेषु वडताे गाेवदय
पदारवदभजनारय लेशादप ॥ ९९५३॥
ENMSS@9954@1कां कपतः समेरचलतामणः तरः सूयतीकरः
शशी च वकलः ाराे ह वारां िनधः ।
ENMSS@9954@2कामाे नतनुबलदितसताे नद पशः कामगाे नैतांते तलयाम
भाे
रघुपते कयाेपमा दयते ॥ ९९५४॥
ENMSS@9955@1कां वुझतमप भवेछतशायै कपीनां लाेाे शै
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सललमनलाशाैचैणकानाम् ।
ENMSS@9955@2जताेभावा वदधित यथाभावनः कायसं तवं तेषां चन
सहजं वतताे नात कंचत् ॥ ९९५५॥
ENMSS@9956@1कां शरस संथाय तथा काेन ताडयेत् ।
ENMSS@9956@2लृतेः ृितः साे याेगनतेन जायते ॥ ९९५६॥
ENMSS@9957@1कागाेलयुगं ं दरूमूवपुरःथतैः ।
ENMSS@9957@2अाधारं पृेन गछेत् पुछमुखेन ह ॥ ९९५७॥
ENMSS@9958@1कापाषाणधातूनां कृवा भावेन सेवनम् ।
ENMSS@9958@2या च तथा सतय वणुसादतः ॥ ९९५८॥
ENMSS@9958A@1कामारतां याित भतां गाेमयादकम् ।
ENMSS@9958A@2वाै कण सवण त सवणाेकषतां जेत् ॥
ENMSS@9959@1काां िनहरेैव तथा कूपां खातयेत् ।
ENMSS@9959@2संशाेधयेत् तथा कुपान् कृतान् पूव पयाेऽथभः ॥ ९९५९॥
ENMSS@9960@1काादजायते मयमानाद् भूमताेयं खयमाना ददाित ।
ENMSS@9960@2साेसाहानां नायसायं नराणां मागारधाः सवयाः फलत ॥
९९६०॥
ENMSS@9960A@1कााथापः वायं दहित णात् ।
ENMSS@9960A@2ाेधादेहजतत् तमेव दहित वम् ॥
ENMSS@9961@1काानुषात् परवधमाने जातापवलने वदये ।
ENMSS@9961@2ीकातवीय सभं पतत यथपृवीपतयः पताः ॥ ९९६१॥
ENMSS@9962@1काेऽकेशं संयय त बा वराटकाम् ।
ENMSS@9962@2हतेन ायमाणां च याे हत स धनुधरः ॥ ९९६२॥
ENMSS@9963@1का संबुः सभट भवताे ूह पृछाम सयक् ातः कग्
भवित वपनं संबुैवहंगैः ।
ENMSS@9963@2लाेकः कन् थयित मुदं, का वदया च जैी ायाे लाेके
थतमह
सखं जतना कशेन ॥ ९९६३॥
ENMSS@9964@1का संसृितः कमपचारिनबधनेयं कवधय तव कं
तमेतयेित ।
ENMSS@9964@2े त ना कुशलः ितवुमेव खेदत मे जनिन काेऽययमेवमाते
॥ ९९६४॥
ENMSS@9964A@1कासासवराजीणशाेकतृणाय पाकयुक् ।
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ENMSS@9964A@2न च कुयाछराेनेकणामयवानप ॥
ENMSS@9965@1कासांचद् धवलरं िनवसतां वेपरासां पुनर् नीलाे वा कपलाेऽथवा
वरवृषाे राेऽथवा मेचकः ।
ENMSS@9965@2ामीणैरवधीरताेऽप शथलकधाेऽयनूववाः वाते मे
परततदलतनुजागययं कबुरः ॥ ९९६५॥
ENMSS@9966@1॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥। ॥
ENMSS@9966@2कासां ह नापदां हेतरितलाेभाधबुता ॥ ९९६६॥
ENMSS@9967@1कासारशाेषण नवाेदयमानमुध- सितकािनवहदाहिन दाणेऽप
।
ENMSS@9967@2मयदनाेणकरणे ितपसय- ेरं सखं जयित
चचरमम् ॥ ९९६७॥
ENMSS@9968@1कासारे पनीऽयं मुकुलयुगमनयतरं य म् यन्
सःसमुहपितकरजयापृितः ाघनीया ।
ENMSS@9968@2तादेतद् वशेषृितकलतमह ेय साादपुेयं वय
शाैयचनादाै न गमय समयं वं जीहतः ॥ ९९६८॥
ENMSS@9969@1कासारेऽप पयः पबत पथका न ाप वार वय ारवाददुधेः
समु इित ते नामैतदेवाेचतम् ।
ENMSS@9969@2न वेतािन िनरथकािन भवताे नामायनथातरायाेधजलधः
पयाेिनधदधवारांिनधवारधः ॥ ९९६९॥
ENMSS@9970@1कासारे मदमवारणगणैराकुमं पयः पीतं
यभवाेवीचवलनैयां समतं जगत् ।
ENMSS@9970@2तेव रवेः चडकरणेणीिनपीतास ााः पाथनखंपचाः
ितपदं मयथलभूमयः ॥ ९९७०॥
ENMSS@9971@1कासारेषु सरस सधुषु तथा नीचेषु नीरहं धक् ताप
शराेनितः
कमपरं हेयं भवेन् मािननाम् ।
ENMSS@9971@2इयालाेय वमुय चातकयुवा तेषु पृहामादराद् उवतव
वारवाह
कुते धाराधरालाेकनम् ॥ ९९७१॥
ENMSS@9971A@1कासायवय कलताबुहावतंस मुासमानजलबदतुरर ।
ENMSS@9971A@2कं भूषणं तव बकैबभः कुरावैर् हंसैवना
कलरवैनरदेवपूयैः ॥
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ENMSS@9972@1कास वं वद चाैयकारण कुतः, कवं, पुराेयामकः कं ूषे,
मुषताै सवणकलशाै भूपय, केन, वया ।
ENMSS@9972@2कु तः, कटाै तवालतटे, कुेित, तयताम् इयुे
धृतववीकुचयुगवं पात पीताबरः ॥ ९९७२॥
ENMSS@9973@1कासी ववजयेाैय िनालमचाैरकाम् ।
ENMSS@9973@2जालाैयं च राेगाढाे जीवतं याेऽ वाछित ॥ ९९७३॥
ENMSS@9974@1कासे ासे तथा शाेषे मदााै वषमवरे ।
ENMSS@9974@2मेहे मूकृ े च सेवयेधुपपलम् ॥ ९९७४॥
ENMSS@9975@1का ी न णयवशा का वलसतयाे मनाेभववहीनाः ।
ENMSS@9975@2काे धमाे िनपशमः कं साैयं वभेन रहतानाम् ॥ ९९७५॥
ENMSS@9976@1कावद् अवगुठनवती नाितपरफुटशररलावया ।
ENMSS@9976@2मये तपाेधनानां कसलयमव पाडपाणाम् ॥ ९९७६॥
ENMSS@9977@1काहम गुहा व ेऽमुन् कमुरम् ।
ENMSS@9977@2कथमुं न जानास कदथयस यत् सखे ॥ ९९७७॥
ENMSS@9978@1काहिनशमनुचया ससारासारता न त मदा ।
ENMSS@9978@2का ेयसी वधेया कणा दायमथ मैी ॥ ९९७८॥
ENMSS@9979@1का ह तलामधराेहित भुजगलतायाः तािननीवया ।
ENMSS@9979@2या खडताप रदनैर् जनयित वदने वचणां सषमाम् ॥ ९९७९॥
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