
ભતૃહરેઃ	શતક	 શ ત	-	 ંગાર	શતકમ્

શંભુ યંભુહરયાે	હ રણે ણાનાં
યેના યંત	સતતં	ગૃહકંુભદાસાઃ	|
વાચાં	અગાેચરચ ર વ ચ તાય
ત ૈ	નમાે	ભગવતે	મકર ય	||	2�1	||

તેન	ભાવેન	ચ	લ યા	 ભયા
પરા મુખૈરધકટા વી ણૈઃ	|
વચાે ભરી ાકલહેન	લીલયા
સમ તભાવૈઃ	ખલુ	બંધનં	 યઃ	||	2�2	||

ૂચાતુયા ુ િ ચતા ાઃ	કટા ાઃ
ધા	વાચાે	લ તાંતા 	હાસાઃ	|

લીલામંદં	 તં	ચ	 તં	ચ
ીણાં	અેત ૂષણં	ચાયુધં	ચ	||	2�3	||

ચ ૂભંગૈઃ	 ચદ પ	ચ	લ ાપ રગતૈઃ
ચ ૂ ર તૈઃ	 ચદ પ	ચ	લીલા વલ લતૈઃ	|

કુમારીણાં	અેતૈમદનસુભગૈન વ લતૈઃ
ુર ીલા ાનાં	 કરપ રકીણા	ઇવ	 દશઃ	||	2�4	||

વ ં	ચં વકા સ	પંકજપરીહાસ મે	લાેચને
વણઃ	 ણ	અપાક ર ુર લની જ ુઃ	કચાનાં	ચયઃ	|
બ ાે વભકંુભ વ મહરાૈ	ગુવી	 નતંબ લી
વાચાં	હા ર	ચ	માદવં	યુવતીષુ	 ાભા વકં	મંડનં	||	2�5	||

ત ક ચ ુ ધં	સરલતરલાે	 વભવઃ
પ ર ંદાે	વાચાં	અ ભનવ વલાસાે સરસઃ	|
ગતાનાં	અારંભઃ	 કસલ યતલીલાપ રકરઃ
ૃશં ા તારુ યં	 ક	ઇવ	ન	 હ	ર ં	મૃગ શઃ	||	2�6	||

ેષુ	 ક	ઉ મં	મૃગ શઃ	 ેમ સ ં	મુખં
ાતવે પ	 ક	તદા પવનઃ	 ેષુ	 ક	ત ચઃ	|
ક	 ા ેષુ	તદાે પ વરસઃ	 ૃ યેષુ	 ક	ત પુ યં
ક	નવયાૈવને	સ દયૈઃ	સવ 	ત માઃ	||	2�7	||

અેતા લ લયસંહ તમેખલાે ઝંકાર
નૂપુરપરા જતરાજહં ઃ	|
કુવ ત	ક 	ન	મનાે	 વવશં	તરુ યાે
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વ તમુ ધહ રણીસ શૈઃ	કટા ૈઃ	||	2�8	||

કંુકુમપંકકલં કતદેહા
ગાૈરપયાેધરકં પતહારા	|
નૂપુરહંસરણ ા
કં	ન	વશીકુરુતે	ભુ વ	રામા	||	2�9	||

નૂનં	 હ	તે	ક વવરા	 વપરીતવાચાે
યે	 ન ં	અાહુરબલા	ઇ ત	કા મની તાઃ	|
યા ભ વલાે લતરતારક પાતૈઃ
શ ાદયાેઽ પ	 વ જતા બલાઃ	કથં	તાઃ	||	2�10	||

નૂનં	અા ાકર ત ાઃ	સુ ુવાે	મકર જઃ	|
યત ત ે સંચારસૂ ચતેષુ	 વતતે	||	2�11	||

કેશાઃ	સંય મનઃ	 ુતેર પ	પરં	પારં	ગતે	લાેચને
અંતવ ં	અ પ	 ભાવશુ ચભીઃ	કીણ	 નાં	ગણૈઃ	|
મુ ાનાં	સતતા ધવાસરુ ચરાૈ	વ ાેજકંુભા વમા વ ં
તિ વ	વપુઃ	 શાંતં	અ પ	તેરાગં	કરાે ેવ	નઃ	||	2�12	||

મુ ધે	ધાનુ તા	કેયં	અપૂવા	 ય	 યતે	|
યયા	 વ સ	ચેતાં સ	ગુણૈરેવ	ન	સાયકૈઃ	||	2�13	||

સ ત	 દીપે	સ ાૈ	સ ુ	તારારવ દુષુ	|
વના	મે	મૃગશાવા ા	તમાેભૂતં	ઇદં	જગથ્	||	2�14	||

ઉ ૃ ઃ	 તનભાર	અેષ	તરલે	ને ે	ચલે	 ૂલતે
રાગા ધ તં	અાે પ વં	ઇદં	કુવતુ	નામ	 થાં	|
સાૈભા યા રમા લકેવ	 લ ખતા	પુ ાયુધેન	 યં
મ ા પ	કરાે ત	તાપં	અ ધકં	રાેઉમાવ લઃ	કેન	સા	||	2�15	||

મુખેન	ચં કાંતેન	મહાનીલૈઃ	 શરાેરુહૈઃ	|
કરા ાં	પ રાગા ાં	રેજ ે	ર મયીવ	સા	||	2�16	||

ગુરુણા	 તનભારેણ	મુખચં ેણ	ભા તા	|
શનૈ રા ાં	પાદા ાં	રેજ ે	 હમયીવ	સા	||	2�17	||

ત ાઃ	 તનાૈ	ય દ	ઘનાૈ	જઘનં	ચ	હા ર
વ ં	ચ	ચારુ	તવ	 ચ 	 ક	અાકુલ ં	|
પુ યં	કુરુ 	ય દ	તેષુ	તવાિ ત	વાંછા
પુ યૈ વના	ન	 હ	ભવં ત	સમી હતાથાઃ	||	2�18	||
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ઇમે	તારુ ય ીનવપ રમલાઃ	 ાૈઢસુરત તાપ
ારંભાઃ	 ર વજયદાન તભુવઃ	|
ચરં	ચેત ાેરા	અ ભનવ વકારૈકગુરવાે
વલાસ ાપારાઃ	 ક	અ પ	 વજયંતે	મૃગ શાં	||	2�19	||

ણયમધુરાઃ	 ેમાેદ્ગારા	રસા યતાં	ગતાઃ
ફ ણ તમધુરા	મુ ધ ાયાઃ	 કા શતસ દાઃ	|
કૃ તસુભગા	 વ ંભા ાઃ	 રાેદયદા યની
રહ સ	 ક	અ પ	 ૈરાલાપા	હરં ત	મૃગી શાં	||	2�20	||

વ 	 વ 	વન ુમાણાં
છાયાસુ	ત વી	 વચચાર	કા ચત્	|
તનાે રીયેણ	કરાે ૃતેન
નવારયંતી	શ શનાે	મયૂખાન્	||	2�21	||

અદશને	દશનમા કામા
ા	પ ર ંગસુખૈકલાેલા	|

અા લ ગતાયાં	પુનરાયતા ામાશા હે
વ હયાેરભેદં	||	2�22	||

માલતી	 શર સ	જંૃભણં	મુખે
ચંદનં	વપુ ષ	કંુકુમા વલં	|
વ સ	 યતમા	મદાલસા
ગ	અેષ	પ ર શ 	અાગમઃ	||	2�23	||

ાઙ્માં	અે ત	મનાગનાગતરસં	 તા ભલાષાં	તતઃ
સ ીડં	તદનુ	 લથાે મં	અથ	 તધૈય	પુનઃ	|
ેમા 	 ૃહણીય નભરરહઃ	 ીડા ગ ં	તતાે
નઃસંગાંગ વકષણા ધકસુખર ં	કુલ ીરતં	||	2�24	||

ઉર સ	 નપ તતાનાં	 તધ કાનાં
મુકુ લતનયનાનાં	 ક ચદુ ી લતાનાં	|
ઉપ ર	સુરતખેદ ગંડ લાનામધર
મધુ	વધૂનાં	ભા યવંતઃ	 પબં ત	||	2�25	||

અામી લતનયનાનાં	યઃ
સુરતરસાેઽનુ	સં વદં	ભા ત	|
મથુરૈ મથાેઽવધા રતમ વતથમ્
ઇદં	અેવ	કામ નબહણં	||	2�26	||

ઇદં	અનુ ચતં	અ મ 	પુંસાં
ય દહ	જરા પ	મ થા	 વકારાઃ	|
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તદ પ	ચ	ન	કૃતં	 નતં બનીનાં
તનપતનાવ ધ	 વતં	રતં	વા	||	2�27	||

રાજ તૃ ાંબુરાશેન	 હ	જગ ત	ગતઃ	ક દેવાવસાનં
કાે	વાથાેઽથઃ	 ભૂતૈઃ	 વપુ ષ	ગ લતે	યાૈવને	સાનુરાગે	|
ગ ામઃ	સ 	યાવ ક સતનયનદીવરાલાે કનીનામા ા
પં	ઝ ટ ત	ન	જરયા	લુ તે	 ેયસીનાં	||	2�28	||

રાગ ાગારં	અેકં	નરકશતમહાદુઃખસં ા હેતુમાેહ ાે
બીજં	જલધરપટલં	 ાનતારા ધપ 	|
કંદપ ૈક મ ં	 ક ટત વ વધ દાેષ બંધં
લાેકેઽ 	 થ જકુલભવનયાૈવનાદ દિ ત	||	2�29	||

ંગાર ુમનીરદે	 સૃમર ીડારસ ાેત સ
ુ યબાંધવે	ચતુરવાઙ્મુ ાફલાેદ વ ત	|

ત વીને ચકાેરપાવન વધાૈ	સાૈભા યલ ી નધાૈ
ધ ઃ	કાેઽ પ	ન	 વ યાં	કલય ત	 ા ે	નવે	યાૈવને	||	2�30	||

સંસારેઽ સારે	કુનૃપ તભવન ારસેવાકલંક ાસંગ
તધૈય	કથં	અમલ ધયાે	માનસં	સં વદ ુઃ	|

ય ેતાઃ	 ાે દદુ ુ ત નચયભૃતાે	ન	 ુરંભાેજને ાઃ
ખ ાંચીકલાપાઃ	 તનભર વનમ ભાજ તરુ યઃ	||	2�31	||

સ ા ા સતકંદરે	હરવૃષ ં ધાવરુ ણ ુમે
ગંગાધાૈત શલાતલે	 હમવતઃ	 ાને	 તે	 ેય સ	|
કઃ	કુવીત	 શરઃ	 ણામમ લનં	 લાનં	મન ી	જનાે
ય તકુરંગશાવનયના	ન	 ુઃ	 રા ં	 યઃ	||	2�32	||

સંસાર	તવ	પયતપદવી	ન	દવીયસી	|
અંતરા	દુ તરા	ન	 ુય દ	તે	મ દરે ણાં	||	2�33	||

દશ	વનહ રણી ાે	વંશકાંડ વીનાં
કવલં	ઉપલકાે ટ મૂલં	કુશાનાં	|
શકયુવ તકપાેલાપાંડુતાંબૂલવ ીદલમ્
અરુણનખા ૈઃ	પા ટતં	વા	વધૂ ઃ	||	2�34	||

અસારાઃ	સવ	તે	 વર ત વરસાઃ	પાપ વષયા
જુગુ ંતાં	ય ા	નનુ	સકલદાેષા દં	ઇ ત	|
તથા ેત ૂમાૈ	ન હ	પર હતા ુ યં	અ ધકં
ન	ચા ંસારે	કુવલય શાે	ર ં	અપરં	||	2�35	||

અેત ામફલાે	લાેકે	ય ્વયાેરેક ચ તા	|
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અ ચ કૃતે	કામે	શવયાે રવ	સંગમઃ	||	2�35 1	||

મા ય	ઉ ાય	 વચાય	કાયમાયાઃ
સમયાદં	ઇદં	વદંતુ	|
સે ા	 નતંબાઃ	 ક	ઉ	ભૂધરાણામત
ર ેર વલા સનીનાં	||	2�36	||

સંસારે	 સારે	પ રણ તતરલે	 ે	ગતી	પં ડતાનાં
ત ાનામૃતાંભઃ વલ લત ધયાં	યાતુ	કાલઃ	કથં ચત્	|
નાે	ચે ુ ધાંગનાનાં	 તનજઘનઘનાભાેગસંભાે ગનીનાં
ૂલાેપ લીષુ	 ગતકરતલ શલીલાે માનાં	||	2�37	||

અાવાસઃ	 યતાં	ગંગે	પાપહા ર ણ	વા ર ણ	|
તન યે	તરુ યા	વા	મનાેહા ર ણ	હા ર ણ	||	2�38	||

ક	ઇહ	બહુ ભરુ ૈયુ શૂ ૈઃ	 લાપૈ યમ્
ઇહ	પુરુષાણાં	સવદા	સેવનીયં	|
અ ભનવમદલીલાલાલસં	સુંદરીણાં
તનભરપ ર ખ ં	યાૈવનં	વા	વનં	વા	||	2�39	||

સ ં	જના	વ 	ન	પ પાતાલ્
લાેકેષુ	સ પ	ત ં	અેતત્	|
ના નાેહા ર	 નતં બની ાે
દુઃખૈકહેતુન	ચ	ક દ ઃ	||	2�40	||

કાંતે ુ લલાેચને ત	 વપુલ ાેણીભરે ુ મ ીનાે ુંગ
પયાેધરે ત	સમુખાંભાેજ ે ત	સુ ૂ ર ત	|
ા	મા ત	માેદતેઽ ભરમતે	 તાૈ ત	 વ ાન પ
ાશુ ચભ કાં	 યં	અહાે	માેહ 	દુ ે તં	||	2�41	||

ૃતા	ભવ ત	તાપાય	 ા	ચાે ાદકા રણી	|
ૃ ા	ભવ ત	માેહાય	સા	નામ	દ યતા	કથં	||	2�42	||

તાવદેવામૃતમયી	યાવ ાેચનગાેચરા	|
ચ ુ થાદતીતા	તુ	 વષાદ ત ર તે	||	2�43	||

નામૃતં	ન	 વષં	 ક ચદેતાં	મુ ા	 નતં બન 	|
સૈવામૃતલતા	ર ા	 વર ા	 વષવ રી	||	2�44	||

અાવતઃ	સંશયાનાં	અ વનયભુવનં	પ ણં	સાહસાનાં
દાેષાણાં	સ ધાનં	કપટશતમયં	 ે ં	અ યાનાં	|
ગ ાર 	 વ ાે	નરકપુરમુખ	સવમાયાકરંડં
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ીયં ં	કેન	સૃ ં	 વષં	અમૃતમયં	 ા ણલાેક 	પાશઃ	||	2�45	||

નાે	સ ેન	મૃગાંક	અેષ	વદનીભૂતાે	ન	ચદીવર ં ં
લાેચનતાં	ગત	ન	કનકૈર ંગય ઃ	કૃતા	|
ક ેવં	ક વ ભઃ	 તા રતમના ત ં	 વ ન પ
ઙ્માંસા મયં	વપુમૃગ શાં	મંદાે	જનઃ	સેવતે	||	2�46	||

લીલાવતીનાં	સહ 	 વલાસા ત
અેવ	મૂઢ 	 દ	 ુ રં ત	|
રાગાે	ન લ ા	 હ	 નસગ સ ત

ેવ	વૃથા	ષડં ઃ	||	2�47	||

સંમાેહયં ત	મદયં ત	 વડંબયં ત
નભ ત	રમયં ત	 વષાદયં ત	|
અેતાઃ	 વ ય	સદયં	 દયં	નરાણાં
ક	નામ	વામનયના	ન	સમાચરં ત	||	2�47 1	||

યદેત ૂણદુ ુ તહરં	ઉદારાકૃ ત	પરં
મુખા ં	ત વં યાઃ	 કલ	વસ ત	ય ાધરમધુ	|
ઇદં	ત 	પાક ુમફલં	ઇદાન 	અ તરસ તીતેઽ ન્
કાલે	 વષં	ઇવ	ભ વ સુખદં	||	2�48	||

ઉ ીલિ વલીતરંગ નલયા	 ાે ુંગપીન તન ં ેનાેદ્ગત
ચ વાકયુગલા	વ ાંબુ ે ા સની	|
કાંતાકારધરા	નદીયં	અ ભતઃ	 ૂ રા 	નાપે તે
સંસારાણવમ નં	ય દ	તદા	દૂરેણ	સં તાં	||	2�49	||

જ ં ત	સાધ	અ ેન	પ યં ં	સ વ માઃ	|
દ્ગતં	 ચતયં ં	 યઃ	કાે	નામ	યાે ષતાં	||	2�50	||

મધુ	 ત ત	વા ચ	યાે ષતાં	 દ	હાલાહલં	અેવ	કેવલં	|
અતઅેવ	 નપીયતેઽધરાે	 દયં	મુ ભરેવ	તા તે	||	2�51	||

અપસર	સખે	દૂરાદ ા ટા વષાનલાત્
કૃ ત વષમા ાે ષ પા લાસફણાભૃતઃ	|
ઇતરફ ણના	દ ઃ	શ ક તું	અાૈષધૈ તુર્
વ નતાભાે ગ તં	 હ	મં ણઃ	||	2�52	||

વ તા રતં	મકરકેતનધીવરેણ
ીસં તં	બ ડશં	અ 	ભવાંબુરાશાૈ	|

યેના ચરા દધરા મષલાેલમ
મ ાિ વકૃ 	 વપચ નુરાગવહ્નાૈ	||	2�53	||
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કા મનીકાયકાંતારે	કુચપવતદુગમે	|
મા	સંચર	મનઃ	પાંથ	ત ા તે	 રત રઃ	||	2�54	||

ાદીઘણ	ચલેન	વ ગ તના	તેજ ના	ભાે ગના
નીલા ુ તના હના	પરં	અહં	 ાે	ન	ત ુષા	|
ે	સં ત	 ચ ક કા	 દ શ	 દ શ	 ાયેણ	દમા થનાે

મુ ધા ણવી ત 	ન	 હ	મે	વૈ ાે	ન	ચા ાૈષધં	||	2�55	||

ઇહ	 હ	મધુરગીતં	નૃ ં	અેત સાેઽયં
ુર ત	પ રમલાેઽસાૈ	 શ	અેષ	 તનાનાં	|
ઇ ત	હતપરમાથ ર યૈ ા માણઃ
હતકરણધૂતઃ	પંચ ભવ ચતાેઽ 	||	2�56	||

ન	ગ ાે	મં ાણાં	ન	ચ	ભવ ત	ભૈષ વષયાે
ન	ચા પ	 ંસં	 જ ત	 વ વધૈઃ	શાં તકશતૈઃ	|
માવેશાદંગે	કં	અ પ	 વદધ ંગં	અસકૃત્
રાપ ારાેઽયં	 મય ત	 શં	ઘૂણય ત	ચ	||	2�57	||

ંધાય	ચ	દુમુખાય	ચ	જરા ણા	 ખલાંગાય	ચ
ામીણાય	ચ	દુ ુલાય	ચ	ગલ ુ ા ભભૂતાય	ચ	|
ય ં તીષુ	મનાેહરં	 નજવપુલ ીલવ યા
પ ય ીષુ	 વવેકક લ તકાશ ીષુ	રા ેત	કઃ	||	2�58	||

વે યાસાૈ	મદન વાલા
પેઽ◌ંધન વવ ધતા	|
કા મ ભય 	હૂયંતે
યાૈવના ન	ધના ન	ચ	||	2�59	||

ક ુંબ ત	કુલપુરુષાે	વે યાધરપ વં	મનાે ં	અ પ	|
ચારભટચાેરચેટકનટ વટ ન ીવનશરાવં	||	2�60	||

ધ ા ત	અેવ	ધવલાયતલાેચનાનાં
તારુ યદપઘનપીનપયાેધરાણાં	|
ામાેદરાેપ ર	લસિ વલીલતાનાં
ાકૃ ત	 વકૃ ત	અે ત	મનાે	ન	યેષાં	||	2�61	||

બાલે	લીલામુકુ લતં	અમી	મંથરા	 પાતાઃ
ક	 ંતે	 વરમ વરમ	 થ	અેષ	 મ તે	|
સં ે	વયં	ઉપરતં	બા ં	અા ા	વનાંતે
ીણાે	માેહ તૃણં	ઇવ	જગ ાલં	અાલાેકયામઃ	||	2�62	||
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ઇયં	બાલા	માં	 નવરતં	ઇંદીવરદલ ભા
ચીરં	ચ ુઃ	 પ ત	 ક	અ ભ ેતં	અનયા	|
ગતાે	માેહાેઽ ાકં	 રશબરબાણ તકર વર
વાલા	શાંતા	તદ પ	ન	વરાકી	 વરમ ત	||	2�63	||

ક	કંદપ	કરં	કદથય સ	રે	કાેદંડટંકા રતં
રે	રે	કાે કલ	કાેઉમલં	કલરવં	 ક	વા	વૃથા	જ સ	|
મુ ધે	 ધ વદ ધચારુમધુરૈલાેલૈઃ	કટા ૈરલં
ચેત ું બતચં ચૂડચરણ ાનામૃતં	વતતે	||	2�64	||

વરહેઽ પ	સંગમઃ	ખલુ
પર રં	સંગતં	મનાે	યેષાં	|
દયં	અ પ	 વઘ તં	ચેત્
સંગી	 વરહં	 વશેષય ત	||	2�65	||

ક	ગતેન	ય દ	સા	ન	 વ ત
ા ણ ત	 યતમા	તથા પ	 ક	|
ઇ ુદી 	નવમેઘમા લકાં
ન	 યા ત	પ થકઃ	 મં દરં	||	2�66	||

વરમત	બુધા	યાે ષ ંગા ુખા ણભંગુરાત્
કુરુત	કરુણામૈ ી ાવધૂજનસંગમં	|
ન	ખલુ	નરકે	હારા ાંતં	ઘન તનમંડલં
શરણં	અથવા	 ાેણી બબં	રણ ણમેખલં	||	2�67	||

યદા	યાેગા ાસ સનકૃશયાેરા મનસાેર વ ા
મૈ ી	 ુર ત	કૃ તન ત 	 ક	ઉ	તૈઃ	|
યાણાં	અાલાપૈરધરમધુ ભવ વધુ ભઃ
સ ન ાસામાેદૈઃ	સકુચકલશા લેષસુરતૈઃ	||	2�68	||

યદાસીદ ાનં	 ર ત મરસંચારજ નતં
તદા	 નારીમયં	ઇદં	અશેષં	જગ દ ત	|
ઇદાન 	અ ાકં	પટુતર વવેકાંજનજુષાં
સમીભૂતા	 ભુવનં	અ પ	 	મનુતે	||	2�69	||

તાવદેવ	કૃ તનાં	અ પ	 ુર ેષ
નમલ વવેકદીપકઃ	|
યાવદેવ	ન	કુરંગચ ુષાં
તા તે	ચટુલલાેચનાંચલૈઃ	||	2�70	||

વચ સ	ભવ ત	સંગ ાગં	ઉ ય	વાતા
ુ તમુખરમુખાનાં	કેવલં	પં ડતાનાં	|
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જઘનં	અરુણર ં થકાંચીકલાપં
કુવલયનયનાનાં	કાે	 વહાતું	સમથઃ	||	2�71	||

પર તારકાેઽસાૈ
નદ ત	યાેઽલીકપં ડતાે	યુવતીઃ	|
ય ા પસાેઽ પ	ફલં
ગઃ	 ગઽ પ	ચા સરસઃ	||	2�72	||

મ ેભકંુભદલને	ભુ વ	સં ત	ધીરાઃ
કે ચ ચંડમૃગરાજવધેઽ પ	દ ાઃ	|
કતુ	 વી મ	બ લનાં	પુરતઃ	 સ
કંદપદપદલને	 વરલા	મનુ ાઃ	||	2�73	||

સ ાગ	તાવદા તે	 ભવ ત	ચ	નર તાવદેવ યાણાં
લ ાં	તાવ ધ ે	 વનયં	અ પ	સમાલંબતે	તાવદેવ	|
ૂચાપાકૃ મુ ાઃ	 વણપથગતા	નીલપ ાણ	અેતે
યાવ ીલાવતીનાં	 દ	ન	ધૃ તમુષાે	 બાણાઃ	પતં ત	||	2�74	||

ઉ ેમસંરંભાદ્
અારભંતે	યદંગનાઃ	|
ત 	 ૂહં	અાધાતું
ા પ	ખલુ	કાતરઃ	||	2�75	||

તાવ હ ં	પાં ડ ં
કુલીન ં	 વવે કતા	|
યાવ લ ત	નાંગેષુ
હતઃ	પંચેષુપાવકઃ	||	2�76	||

શા ાેઽ પ	 ગુ ણતનયાેઽ ાંતબાધા પ	બાઢં
સંસારેઽ વ ત	 વરલાે	ભાજનં	સદ્ગતીનાં	|
યેનૈત રયનગર ારં	ઉ ાટયંતી
વામા ીણાં	ભવ ત	કુ ટલા	 ૂલતા	કંુ ચકેવ	||	2�77	||

કૃશઃ	કાણઃ	ખંજઃ	 વણર હતઃ	પુ વકલાે
ણી	પૂય ઃ	કૃ મકુલશતૈરાવૃતતનુઃ	|
ુધા	 ામાે	 ણઃ	 પઠરકકપાલા પતગલઃ
શુન 	અ વે ત	 ા	હતં	અ પ	ચ	હં ેવ	મદનઃ	||	2�78	||

ીમુ ાં	કુસુમાયુધ 	જ યન 	સવાથસંપ ર
યે	મૂઢાઃ	 વહાય	યાં ત	કુ ધયાે	 મ ાફલા વે ષણઃ	|
તે	તેનૈવ	 નહ 	 નદયતરં	ન ીકૃતા	મું ડતાઃ
કે ચ ંચ શખીકૃતા 	જ ટલાઃ	કાપા લકા ાપરે	||	2�79	||
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વ ા મ પરાશર ભૃતયાે	વાતાંબુપણાશના તેઽ પ
ીમુખપંકજં	સુલ લતં	 ૈ વ	માેહં	ગતાઃ	|

શા ં	સઘૃતં	પયાેદ ધયુતં	યે	ભુંજતે	માનવા તેષામ્
ઇં ય ન હાે	ય દ	ભવે ઃ	 વે ાગરે	||	2�80	||

પ રમલભૃતાે	વાતાઃ	શાખા	નવાંકુરકાેટયાે
મધુર વધુરાે ં ઠાભાજઃ	 યા	 પકપ ણાં	|
વરલ વરસ ેદાેદ્ગારા	વધૂવદનદવઃ
સર ત	મધાૈ	ધા ાં	 તાે	ન	ક 	ગુણાેદયઃ	||	2�81	||

મધુરયં	મધુરૈર પ	કાે કલા
કલરવૈમલય 	ચ	વાયુ ભઃ	|
વર હણઃ	 હણિ ત	શરી રણાે
વપ દ	હંત	સુધા પ	 વષાયતે	||	2�82	||

અાવાસઃ	 કલ ક ચત 	દ યતાપા 	 વલાસાલસાઃ
કણ	કાે કલકા મનીકલરવઃ	 ેરાે	લતામંડપઃ	|
ગાે ી	સ વ ભઃ	સમં	ક તપયૈમુ ધાઃ	સુધાંશાેઃ	કરાઃ
કેષાં ચ ુખયં ત	ચા 	 દયં	ચૈ ે	 વ ચ ાઃ	 પાઃ	||	2�83	||

પાંથ	 ી વરહાનલાહુ તકલાં	અાત વતી	મંજરીમાકંદેષુ
પકાંગના ભરધુના	સાે ં ઠં	અાલાે તે	|
અ ેતે	નવપાટલાપ રમલ ા ભારપાટ રા
વાં ત ાં ત વતાનતાનવકૃતઃ	 ીખંડશૈલા નલાઃ	||	2�84	||

થતઃ	 ણયવતીનાં
તાવ દં	અાતનાેતુ	 દ	માનઃ	|
ભવ ત	ન	યાવ ંદનતરુ
સુર ભમલયપવમાનઃ	||	2�85	||

સહકારકુસુમકેસર નકર
ભરામાેદમૂ ત દગંતે	|
મધુરમધુર વધુરમધુપે
મધાૈ	ભવે 	નાે ં ઠા	||	2�86	||

અ ા ચંદનરસા તરા	મૃગા ાે
ધારાગૃહા ણ	કુસુમા ન	ચ	કાેઉમુદી	ચ	|
મંદાે	મરુ ુમનસઃ	શુ ચ	હ પૃ ં
ી ે	મદં	ચ	મદનં	ચ	 વવધયં ત	||	2�87	||

ે	 ામાેદા	 જનપવન ં કરણાઃ
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પરાગઃ	કાસારાે	મલયજરજઃ	શીધુ	 વશદં	|
શુ ચઃ	સાૈધાે ંગઃ	 તનુ	વસનં	પંકજ શાે
નદાઘતાવેત લસ ત	લભંતે	સુકૃ તનઃ	||	2�88	||

સુધાશુ ં	ધામ	 ુરદમલરિ મઃ	શશધરઃ
યાવ ાંભાેજં	મલયજરજ ા તસુર ભઃ	|
ે	 ામાેદા ત દદં	અ ખલં	રા ગ ણ	જને

કરાે ંતઃ	 ાેભં	ન	તુ	 વષયસંસગ વમુખે	||	2�89	||

તરુણીવેષાે ી પતકામા
વકસ ાતીપુ સુગં ધઃ	|
ઉ તપીનપયાેધરભારા
ાવૃટ્તનુતે	ક 	ન	હષ	||	2�90	||

વયદુપ ચતમેઘં	ભૂમયઃ	કંદ લ ાે
નવકુટજકદંબામાે દનાે	ગંધવાહાઃ	|
શ ખકુલકલકેકારાવર ા	વનાંતાઃ
સુ ખનં	અસુ ખનં	વા	સવ	ઉ ં ઠયં ત	||	2�91	||

ઉપ ર	ઘનં	ઘનપટલં
તયિ ગરયાેઽ પ	ન તતમયૂરાઃ	|
તર પ	કંદલધવલા
	પ થકઃ	 	પાતય ત	||	2�92	||

ઇતાે	 વ ુ ી વલ સતં	ઇતઃ	કેત કતરાેઃ
ુર ગંધઃ	 ાે લદ નનદ ૂ જતં	ઇતઃ	|
ઇતઃ	કે ક ીડાકલકલરવઃ	પ લ શાં
કથં	યા ં ેતે	 વરહ દવસાઃ	સંભૃતરસાઃ	||	2�93	||

અસૂ ચસંચારે	તમ સ	નભ સ	 ાૈઢજલદ ન
ા ંમ ે	પત ત	પૃષતાનાં	ચ	 નચયે	|
ઇદં	સાૈદા મ ાઃ	કનકકમનીયં	 વલ સતં
મુદં	ચ	 લા ન	ચ	 થય ત	પ થ	 ૈરસુ શાં	||	2�94	||

અાસારેણ	ન	હ તઃ	 યતમૈયાતું	બ હઃ	શ તે
શીતાે ં પ ન મ ં	અાયત શા	ગાઢં	સમા લ યતે	|
તાઃ	શીકરશીતલા 	મરુતાેર ંતખેદ દાે
ધ ાનાં	બત	દુ દનં	સુ દનતાં	યા ત	 યાસંગમે	||	2�95	||

અધ	સુ ા	 નશાયાઃ	સરભસસુરતાયાસસ લથાંગ ાે ૂતાસ
તૃ ાે	મધુમદ નરતાે	હ પૃ ે	 વ વ ે	|
સંભાેગ ાંતકાંતા શ થલભુજલતાવ જતં	કકરીતાે

11
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ાે ા ભ ા ધારં	 પબ ત	ન	સ લલં	શારદં	મંદપુ યઃ	||	2�96	||

હેમંતે	દ ધદુ ધસ પરશના	માં જ વાસાેભૃતઃ
કા મીર વસાં દ ધવપુષિ છ ા	 વ ચ ૈ	રતૈઃ	|
વૃ ાેરુ તનકા મનાેજનકૃતા લેષા	ગૃહા ંતરે
તાંબૂલીદલપૂગપૂ રતમુખા	ધ ાઃ	સુખં	શેરતે	||	2�97	||

દુય ાૈઢ યંગુ ુ તભૃ ત	 વકસ ું દમા ્ વરેફે
કાલે	 ાલેયવાત ચલ વલ સતાેદારમંદારધા 	|
યેષાં	નાે	કંઠલ ા	 ણં	અ પ	તુ હન ાેદદ ા	મૃગા ી
તેસાં	અાયામયામા	યમસદનસમા	યા મની	યા ત	યૂનાં	||	2�98	||

ચુંબંતાે	ગંડ ભ ીરલકવ ત	મુખે	સી ૃતા ાદધાના
વ ઃસૂ ં ચુકેષુ	 તનભરપુલકાે ેદં	અાપાદયંતઃ	|
ઊ નાકંપયંતઃ	પૃથુજઘનતટા ંસયંતાેઽ◌ંશુકા ન

ં	કાંતાજનાનાં	 વટચ રતભૃતઃ	શૈ શરા	વાં ત	વાતાઃ	||	2�99	||

કેશાનાકુલયં શાે	મુકુલય વાસાે	બલાદા પ ાત વન્
પુલકાેદ્ગમં	 કટય ાવેગકંપં	શનૈઃ	|
બારં	બારં	ઉદારસી ૃતકૃતાે	દંત દા ીડયન્
ાયઃ	શૈ શર	અેષ	સં ત	મરુ ાંતાસુ	કાંતાયતે	||	2�100	||

ય 	નાિ ત	રુ ચરં	ત ત 	 ૃહા	મનાે ેઽ પ	|
રમણીયેઽ પ	સુધાંશાૈ	ન	મનઃકામઃ	સરાે જ ાઃ	||	2�101	||

વૈરા યે	સંચર ેકાે	નીતાૈ	 મ ત	ચાપરઃ	|
ંગારે	રમતે	ક ુ વ	ભેદાઃ	પર રં	||	2�102	||

ઇ ત	શુભં	ભૂયાત્	|

ંગારશતકમ્
ભતૃહરેઃ

શંભુ યંભુહરયાે	હ રણે ણાનાં
યેના યંત	સતતં	ગૃહકંુભદાસાઃ	|
વાચાં	અગાેચરચ ર વ ચ તાય
ત ૈ	નમાે	ભગવતે	મકર ય	||	2�1	||

તેન	ભાવેન	ચ	લ યા	 ભયા
પરા મુખૈરધકટા વી ણૈઃ	|
વચાે ભરી ાકલહેન	લીલયા
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સમ તભાવૈઃ	ખલુ	બંધનં	 યઃ	||	2�2	||

ૂચાતુયા ુ િ ચતા ાઃ	કટા ાઃ
ધા	વાચાે	લ તાંતા 	હાસાઃ	|

લીલામંદં	 તં	ચ	 તં	ચ
ીણાં	અેત ૂષણં	ચાયુધં	ચ	||	2�3	||

ચ ૂભંગૈઃ	 ચદ પ	ચ	લ ાપ રગતૈઃ
ચ ૂ ર તૈઃ	 ચદ પ	ચ	લીલા વલ લતૈઃ	|

કુમારીણાં	અેતૈમદનસુભગૈન વ લતૈઃ
ુર ીલા ાનાં	 કરપ રકીણા	ઇવ	 દશઃ	||	2�4	||

વ ં	ચં વકા સ	પંકજપરીહાસ મે	લાેચને
વણઃ	 ણ	અપાક ર ુર લની જ ુઃ	કચાનાં	ચયઃ	|
બ ાે વભકંુભ વ મહરાૈ	ગુવી	 નતંબ લી
વાચાં	હા ર	ચ	માદવં	યુવતીષુ	 ાભા વકં	મંડનં	||	2�5	||

ત ક ચ ુ ધં	સરલતરલાે	 વભવઃ
પ ર ંદાે	વાચાં	અ ભનવ વલાસાે સરસઃ	|
ગતાનાં	અારંભઃ	 કસલ યતલીલાપ રકરઃ
ૃશં ા તારુ યં	 ક	ઇવ	ન	 હ	ર ં	મૃગ શઃ	||	2�6	||

ેષુ	 ક	ઉ મં	મૃગ શઃ	 ેમ સ ં	મુખં
ાતવે પ	 ક	તદા પવનઃ	 ેષુ	 ક	ત ચઃ	|
ક	 ા ેષુ	તદાે પ વરસઃ	 ૃ યેષુ	 ક	ત પુ યં
ક	નવયાૈવને	સ દયૈઃ	સવ 	ત માઃ	||	2�7	||

અેતા લ લયસંહ તમેખલાે ઝંકાર
નૂપુરપરા જતરાજહં ઃ	|
કુવ ત	ક 	ન	મનાે	 વવશં	તરુ યાે
વ તમુ ધહ રણીસ શૈઃ	કટા ૈઃ	||	2�8	||

કંુકુમપંકકલં કતદેહા
ગાૈરપયાેધરકં પતહારા	|
નૂપુરહંસરણ ા
કં	ન	વશીકુરુતે	ભુ વ	રામા	||	2�9	||

નૂનં	 હ	તે	ક વવરા	 વપરીતવાચાે
યે	 ન ં	અાહુરબલા	ઇ ત	કા મની તાઃ	|
યા ભ વલાે લતરતારક પાતૈઃ
શ ાદયાેઽ પ	 વ જતા બલાઃ	કથં	તાઃ	||	2�10	||
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નૂનં	અા ાકર ત ાઃ	સુ ુવાે	મકર જઃ	|
યત ત ે સંચારસૂ ચતેષુ	 વતતે	||	2�11	||

કેશાઃ	સંય મનઃ	 ુતેર પ	પરં	પારં	ગતે	લાેચને
અંતવ ં	અ પ	 ભાવશુ ચભીઃ	કીણ	 નાં	ગણૈઃ	|
મુ ાનાં	સતતા ધવાસરુ ચરાૈ	વ ાેજકંુભા વમા વ ં
તિ વ	વપુઃ	 શાંતં	અ પ	તેરાગં	કરાે ેવ	નઃ	||	2�12	||

મુ ધે	ધાનુ તા	કેયં	અપૂવા	 ય	 યતે	|
યયા	 વ સ	ચેતાં સ	ગુણૈરેવ	ન	સાયકૈઃ	||	2�13	||

સ ત	 દીપે	સ ાૈ	સ ુ	તારારવ દુષુ	|
વના	મે	મૃગશાવા ા	તમાેભૂતં	ઇદં	જગથ્	||	2�14	||

ઉ ૃ ઃ	 તનભાર	અેષ	તરલે	ને ે	ચલે	 ૂલતે
રાગા ધ તં	અાે પ વં	ઇદં	કુવતુ	નામ	 થાં	|
સાૈભા યા રમા લકેવ	 લ ખતા	પુ ાયુધેન	 યં
મ ા પ	કરાે ત	તાપં	અ ધકં	રાેઉમાવ લઃ	કેન	સા	||	2�15	||

મુખેન	ચં કાંતેન	મહાનીલૈઃ	 શરાેરુહૈઃ	|
કરા ાં	પ રાગા ાં	રેજ ે	ર મયીવ	સા	||	2�16	||

ગુરુણા	 તનભારેણ	મુખચં ેણ	ભા તા	|
શનૈ રા ાં	પાદા ાં	રેજ ે	 હમયીવ	સા	||	2�17	||

ત ાઃ	 તનાૈ	ય દ	ઘનાૈ	જઘનં	ચ	હા ર
વ ં	ચ	ચારુ	તવ	 ચ 	 ક	અાકુલ ં	|
પુ યં	કુરુ 	ય દ	તેષુ	તવાિ ત	વાંછા
પુ યૈ વના	ન	 હ	ભવં ત	સમી હતાથાઃ	||	2�18	||

ઇમે	તારુ ય ીનવપ રમલાઃ	 ાૈઢસુરત તાપ
ારંભાઃ	 ર વજયદાન તભુવઃ	|
ચરં	ચેત ાેરા	અ ભનવ વકારૈકગુરવાે
વલાસ ાપારાઃ	 ક	અ પ	 વજયંતે	મૃગ શાં	||	2�19	||

ણયમધુરાઃ	 ેમાેદ્ગારા	રસા યતાં	ગતાઃ
ફ ણ તમધુરા	મુ ધ ાયાઃ	 કા શતસ દાઃ	|
કૃ તસુભગા	 વ ંભા ાઃ	 રાેદયદા યની
રહ સ	 ક	અ પ	 ૈરાલાપા	હરં ત	મૃગી શાં	||	2�20	||

વ 	 વ 	વન ુમાણાં
છાયાસુ	ત વી	 વચચાર	કા ચત્	|
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તનાે રીયેણ	કરાે ૃતેન
નવારયંતી	શ શનાે	મયૂખાન્	||	2�21	||

અદશને	દશનમા કામા
ા	પ ર ંગસુખૈકલાેલા	|

અા લ ગતાયાં	પુનરાયતા ામાશા હે
વ હયાેરભેદં	||	2�22	||

માલતી	 શર સ	જંૃભણં	મુખે
ચંદનં	વપુ ષ	કંુકુમા વલં	|
વ સ	 યતમા	મદાલસા
ગ	અેષ	પ ર શ 	અાગમઃ	||	2�23	||

ાઙ્માં	અે ત	મનાગનાગતરસં	 તા ભલાષાં	તતઃ
સ ીડં	તદનુ	 લથાે મં	અથ	 તધૈય	પુનઃ	|
ેમા 	 ૃહણીય નભરરહઃ	 ીડા ગ ં	તતાે
નઃસંગાંગ વકષણા ધકસુખર ં	કુલ ીરતં	||	2�24	||

ઉર સ	 નપ તતાનાં	 તધ કાનાં
મુકુ લતનયનાનાં	 ક ચદુ ી લતાનાં	|
ઉપ ર	સુરતખેદ ગંડ લાનામધર
મધુ	વધૂનાં	ભા યવંતઃ	 પબં ત	||	2�25	||

અામી લતનયનાનાં	યઃ
સુરતરસાેઽનુ	સં વદં	ભા ત	|
મથુરૈ મથાેઽવધા રતમ વતથમ્
ઇદં	અેવ	કામ નબહણં	||	2�26	||

ઇદં	અનુ ચતં	અ મ 	પુંસાં
ય દહ	જરા પ	મ થા	 વકારાઃ	|
તદ પ	ચ	ન	કૃતં	 નતં બનીનાં
તનપતનાવ ધ	 વતં	રતં	વા	||	2�27	||

રાજ તૃ ાંબુરાશેન	 હ	જગ ત	ગતઃ	ક દેવાવસાનં
કાે	વાથાેઽથઃ	 ભૂતૈઃ	 વપુ ષ	ગ લતે	યાૈવને	સાનુરાગે	|
ગ ામઃ	સ 	યાવ ક સતનયનદીવરાલાે કનીનામા ા
પં	ઝ ટ ત	ન	જરયા	લુ તે	 ેયસીનાં	||	2�28	||

રાગ ાગારં	અેકં	નરકશતમહાદુઃખસં ા હેતુમાેહ ાે
બીજં	જલધરપટલં	 ાનતારા ધપ 	|
કંદપ ૈક મ ં	 ક ટત વ વધ દાેષ બંધં
લાેકેઽ 	 થ જકુલભવનયાૈવનાદ દિ ત	||	2�29	||
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ંગાર ુમનીરદે	 સૃમર ીડારસ ાેત સ
ુ યબાંધવે	ચતુરવાઙ્મુ ાફલાેદ વ ત	|

ત વીને ચકાેરપાવન વધાૈ	સાૈભા યલ ી નધાૈ
ધ ઃ	કાેઽ પ	ન	 વ યાં	કલય ત	 ા ે	નવે	યાૈવને	||	2�30	||

સંસારેઽ સારે	કુનૃપ તભવન ારસેવાકલંક ાસંગ
તધૈય	કથં	અમલ ધયાે	માનસં	સં વદ ુઃ	|

ય ેતાઃ	 ાે દદુ ુ ત નચયભૃતાે	ન	 ુરંભાેજને ાઃ
ખ ાંચીકલાપાઃ	 તનભર વનમ ભાજ તરુ યઃ	||	2�31	||

સ ા ા સતકંદરે	હરવૃષ ં ધાવરુ ણ ુમે
ગંગાધાૈત શલાતલે	 હમવતઃ	 ાને	 તે	 ેય સ	|
કઃ	કુવીત	 શરઃ	 ણામમ લનં	 લાનં	મન ી	જનાે
ય તકુરંગશાવનયના	ન	 ુઃ	 રા ં	 યઃ	||	2�32	||

સંસાર	તવ	પયતપદવી	ન	દવીયસી	|
અંતરા	દુ તરા	ન	 ુય દ	તે	મ દરે ણાં	||	2�33	||

દશ	વનહ રણી ાે	વંશકાંડ વીનાં
કવલં	ઉપલકાે ટ મૂલં	કુશાનાં	|
શકયુવ તકપાેલાપાંડુતાંબૂલવ ીદલમ્
અરુણનખા ૈઃ	પા ટતં	વા	વધૂ ઃ	||	2�34	||

અસારાઃ	સવ	તે	 વર ત વરસાઃ	પાપ વષયા
જુગુ ંતાં	ય ા	નનુ	સકલદાેષા દં	ઇ ત	|
તથા ેત ૂમાૈ	ન હ	પર હતા ુ યં	અ ધકં
ન	ચા ંસારે	કુવલય શાે	ર ં	અપરં	||	2�35	||

અેત ામફલાે	લાેકે	ય ્વયાેરેક ચ તા	|
અ ચ કૃતે	કામે	શવયાે રવ	સંગમઃ	||	2�35 1	||

મા ય	ઉ ાય	 વચાય	કાયમાયાઃ
સમયાદં	ઇદં	વદંતુ	|
સે ા	 નતંબાઃ	 ક	ઉ	ભૂધરાણામત
ર ેર વલા સનીનાં	||	2�36	||

સંસારે	 સારે	પ રણ તતરલે	 ે	ગતી	પં ડતાનાં
ત ાનામૃતાંભઃ વલ લત ધયાં	યાતુ	કાલઃ	કથં ચત્	|
નાે	ચે ુ ધાંગનાનાં	 તનજઘનઘનાભાેગસંભાે ગનીનાં
ૂલાેપ લીષુ	 ગતકરતલ શલીલાે માનાં	||	2�37	||
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અાવાસઃ	 યતાં	ગંગે	પાપહા ર ણ	વા ર ણ	|
તન યે	તરુ યા	વા	મનાેહા ર ણ	હા ર ણ	||	2�38	||

ક	ઇહ	બહુ ભરુ ૈયુ શૂ ૈઃ	 લાપૈ યમ્
ઇહ	પુરુષાણાં	સવદા	સેવનીયં	|
અ ભનવમદલીલાલાલસં	સુંદરીણાં
તનભરપ ર ખ ં	યાૈવનં	વા	વનં	વા	||	2�39	||

સ ં	જના	વ 	ન	પ પાતાલ્
લાેકેષુ	સ પ	ત ં	અેતત્	|
ના નાેહા ર	 નતં બની ાે
દુઃખૈકહેતુન	ચ	ક દ ઃ	||	2�40	||

કાંતે ુ લલાેચને ત	 વપુલ ાેણીભરે ુ મ ીનાે ુંગ
પયાેધરે ત	સમુખાંભાેજ ે ત	સુ ૂ ર ત	|
ા	મા ત	માેદતેઽ ભરમતે	 તાૈ ત	 વ ાન પ
ાશુ ચભ કાં	 યં	અહાે	માેહ 	દુ ે તં	||	2�41	||

ૃતા	ભવ ત	તાપાય	 ા	ચાે ાદકા રણી	|
ૃ ા	ભવ ત	માેહાય	સા	નામ	દ યતા	કથં	||	2�42	||

તાવદેવામૃતમયી	યાવ ાેચનગાેચરા	|
ચ ુ થાદતીતા	તુ	 વષાદ ત ર તે	||	2�43	||

નામૃતં	ન	 વષં	 ક ચદેતાં	મુ ા	 નતં બન 	|
સૈવામૃતલતા	ર ા	 વર ા	 વષવ રી	||	2�44	||

અાવતઃ	સંશયાનાં	અ વનયભુવનં	પ ણં	સાહસાનાં
દાેષાણાં	સ ધાનં	કપટશતમયં	 ે ં	અ યાનાં	|
ગ ાર 	 વ ાે	નરકપુરમુખ	સવમાયાકરંડં
ીયં ં	કેન	સૃ ં	 વષં	અમૃતમયં	 ા ણલાેક 	પાશઃ	||	2�45	||

નાે	સ ેન	મૃગાંક	અેષ	વદનીભૂતાે	ન	ચદીવર ં ં
લાેચનતાં	ગત	ન	કનકૈર ંગય ઃ	કૃતા	|
ક ેવં	ક વ ભઃ	 તા રતમના ત ં	 વ ન પ
ઙ્માંસા મયં	વપુમૃગ શાં	મંદાે	જનઃ	સેવતે	||	2�46	||

લીલાવતીનાં	સહ 	 વલાસા ત
અેવ	મૂઢ 	 દ	 ુ રં ત	|
રાગાે	ન લ ા	 હ	 નસગ સ ત

ેવ	વૃથા	ષડં ઃ	||	2�47	||
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સંમાેહયં ત	મદયં ત	 વડંબયં ત
નભ ત	રમયં ત	 વષાદયં ત	|
અેતાઃ	 વ ય	સદયં	 દયં	નરાણાં
ક	નામ	વામનયના	ન	સમાચરં ત	||	2�47 1	||

યદેત ૂણદુ ુ તહરં	ઉદારાકૃ ત	પરં
મુખા ં	ત વં યાઃ	 કલ	વસ ત	ય ાધરમધુ	|
ઇદં	ત 	પાક ુમફલં	ઇદાન 	અ તરસ તીતેઽ ન્
કાલે	 વષં	ઇવ	ભ વ સુખદં	||	2�48	||

ઉ ીલિ વલીતરંગ નલયા	 ાે ુંગપીન તન ં ેનાેદ્ગત
ચ વાકયુગલા	વ ાંબુ ે ા સની	|
કાંતાકારધરા	નદીયં	અ ભતઃ	 ૂ રા 	નાપે તે
સંસારાણવમ નં	ય દ	તદા	દૂરેણ	સં તાં	||	2�49	||

જ ં ત	સાધ	અ ેન	પ યં ં	સ વ માઃ	|
દ્ગતં	 ચતયં ં	 યઃ	કાે	નામ	યાે ષતાં	||	2�50	||

મધુ	 ત ત	વા ચ	યાે ષતાં	 દ	હાલાહલં	અેવ	કેવલં	|
અતઅેવ	 નપીયતેઽધરાે	 દયં	મુ ભરેવ	તા તે	||	2�51	||

અપસર	સખે	દૂરાદ ા ટા વષાનલાત્
કૃ ત વષમા ાે ષ પા લાસફણાભૃતઃ	|
ઇતરફ ણના	દ ઃ	શ ક તું	અાૈષધૈ તુર્
વ નતાભાે ગ તં	 હ	મં ણઃ	||	2�52	||

વ તા રતં	મકરકેતનધીવરેણ
ીસં તં	બ ડશં	અ 	ભવાંબુરાશાૈ	|

યેના ચરા દધરા મષલાેલમ
મ ાિ વકૃ 	 વપચ નુરાગવહ્નાૈ	||	2�53	||

કા મનીકાયકાંતારે	કુચપવતદુગમે	|
મા	સંચર	મનઃ	પાંથ	ત ા તે	 રત રઃ	||	2�54	||

ાદીઘણ	ચલેન	વ ગ તના	તેજ ના	ભાે ગના
નીલા ુ તના હના	પરં	અહં	 ાે	ન	ત ુષા	|
ે	સં ત	 ચ ક કા	 દ શ	 દ શ	 ાયેણ	દમા થનાે

મુ ધા ણવી ત 	ન	 હ	મે	વૈ ાે	ન	ચા ાૈષધં	||	2�55	||

ઇહ	 હ	મધુરગીતં	નૃ ં	અેત સાેઽયં
ુર ત	પ રમલાેઽસાૈ	 શ	અેષ	 તનાનાં	|
ઇ ત	હતપરમાથ ર યૈ ા માણઃ
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હતકરણધૂતઃ	પંચ ભવ ચતાેઽ 	||	2�56	||

ન	ગ ાે	મં ાણાં	ન	ચ	ભવ ત	ભૈષ વષયાે
ન	ચા પ	 ંસં	 જ ત	 વ વધૈઃ	શાં તકશતૈઃ	|
માવેશાદંગે	કં	અ પ	 વદધ ંગં	અસકૃત્
રાપ ારાેઽયં	 મય ત	 શં	ઘૂણય ત	ચ	||	2�57	||

ંધાય	ચ	દુમુખાય	ચ	જરા ણા	 ખલાંગાય	ચ
ામીણાય	ચ	દુ ુલાય	ચ	ગલ ુ ા ભભૂતાય	ચ	|
ય ં તીષુ	મનાેહરં	 નજવપુલ ીલવ યા
પ ય ીષુ	 વવેકક લ તકાશ ીષુ	રા ેત	કઃ	||	2�58	||

વે યાસાૈ	મદન વાલા
પેઽ◌ંધન વવ ધતા	|
કા મ ભય 	હૂયંતે
યાૈવના ન	ધના ન	ચ	||	2�59	||

ક ુંબ ત	કુલપુરુષાે	વે યાધરપ વં	મનાે ં	અ પ	|
ચારભટચાેરચેટકનટ વટ ન ીવનશરાવં	||	2�60	||

ધ ા ત	અેવ	ધવલાયતલાેચનાનાં
તારુ યદપઘનપીનપયાેધરાણાં	|
ામાેદરાેપ ર	લસિ વલીલતાનાં
ાકૃ ત	 વકૃ ત	અે ત	મનાે	ન	યેષાં	||	2�61	||

બાલે	લીલામુકુ લતં	અમી	મંથરા	 પાતાઃ
ક	 ંતે	 વરમ વરમ	 થ	અેષ	 મ તે	|
સં ે	વયં	ઉપરતં	બા ં	અા ા	વનાંતે
ીણાે	માેહ તૃણં	ઇવ	જગ ાલં	અાલાેકયામઃ	||	2�62	||

ઇયં	બાલા	માં	 નવરતં	ઇંદીવરદલ ભા
ચીરં	ચ ુઃ	 પ ત	 ક	અ ભ ેતં	અનયા	|
ગતાે	માેહાેઽ ાકં	 રશબરબાણ તકર વર
વાલા	શાંતા	તદ પ	ન	વરાકી	 વરમ ત	||	2�63	||

ક	કંદપ	કરં	કદથય સ	રે	કાેદંડટંકા રતં
રે	રે	કાે કલ	કાેઉમલં	કલરવં	 ક	વા	વૃથા	જ સ	|
મુ ધે	 ધ વદ ધચારુમધુરૈલાેલૈઃ	કટા ૈરલં
ચેત ું બતચં ચૂડચરણ ાનામૃતં	વતતે	||	2�64	||

વરહેઽ પ	સંગમઃ	ખલુ
પર રં	સંગતં	મનાે	યેષાં	|
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દયં	અ પ	 વઘ તં	ચેત્
સંગી	 વરહં	 વશેષય ત	||	2�65	||

ક	ગતેન	ય દ	સા	ન	 વ ત
ા ણ ત	 યતમા	તથા પ	 ક	|
ઇ ુદી 	નવમેઘમા લકાં
ન	 યા ત	પ થકઃ	 મં દરં	||	2�66	||

વરમત	બુધા	યાે ષ ંગા ુખા ણભંગુરાત્
કુરુત	કરુણામૈ ી ાવધૂજનસંગમં	|
ન	ખલુ	નરકે	હારા ાંતં	ઘન તનમંડલં
શરણં	અથવા	 ાેણી બબં	રણ ણમેખલં	||	2�67	||

યદા	યાેગા ાસ સનકૃશયાેરા મનસાેર વ ા
મૈ ી	 ુર ત	કૃ તન ત 	 ક	ઉ	તૈઃ	|
યાણાં	અાલાપૈરધરમધુ ભવ વધુ ભઃ
સ ન ાસામાેદૈઃ	સકુચકલશા લેષસુરતૈઃ	||	2�68	||

યદાસીદ ાનં	 ર ત મરસંચારજ નતં
તદા	 નારીમયં	ઇદં	અશેષં	જગ દ ત	|
ઇદાન 	અ ાકં	પટુતર વવેકાંજનજુષાં
સમીભૂતા	 ભુવનં	અ પ	 	મનુતે	||	2�69	||

તાવદેવ	કૃ તનાં	અ પ	 ુર ેષ
નમલ વવેકદીપકઃ	|
યાવદેવ	ન	કુરંગચ ુષાં
તા તે	ચટુલલાેચનાંચલૈઃ	||	2�70	||

વચ સ	ભવ ત	સંગ ાગં	ઉ ય	વાતા
ુ તમુખરમુખાનાં	કેવલં	પં ડતાનાં	|
જઘનં	અરુણર ં થકાંચીકલાપં
કુવલયનયનાનાં	કાે	 વહાતું	સમથઃ	||	2�71	||

પર તારકાેઽસાૈ
નદ ત	યાેઽલીકપં ડતાે	યુવતીઃ	|
ય ા પસાેઽ પ	ફલં
ગઃ	 ગઽ પ	ચા સરસઃ	||	2�72	||

મ ેભકંુભદલને	ભુ વ	સં ત	ધીરાઃ
કે ચ ચંડમૃગરાજવધેઽ પ	દ ાઃ	|
કતુ	 વી મ	બ લનાં	પુરતઃ	 સ
કંદપદપદલને	 વરલા	મનુ ાઃ	||	2�73	||
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સ ાગ	તાવદા તે	 ભવ ત	ચ	નર તાવદેવ યાણાં
લ ાં	તાવ ધ ે	 વનયં	અ પ	સમાલંબતે	તાવદેવ	|
ૂચાપાકૃ મુ ાઃ	 વણપથગતા	નીલપ ાણ	અેતે
યાવ ીલાવતીનાં	 દ	ન	ધૃ તમુષાે	 બાણાઃ	પતં ત	||	2�74	||

ઉ ેમસંરંભાદ્
અારભંતે	યદંગનાઃ	|
ત 	 ૂહં	અાધાતું
ા પ	ખલુ	કાતરઃ	||	2�75	||

તાવ હ ં	પાં ડ ં
કુલીન ં	 વવે કતા	|
યાવ લ ત	નાંગેષુ
હતઃ	પંચેષુપાવકઃ	||	2�76	||

શા ાેઽ પ	 ગુ ણતનયાેઽ ાંતબાધા પ	બાઢં
સંસારેઽ વ ત	 વરલાે	ભાજનં	સદ્ગતીનાં	|
યેનૈત રયનગર ારં	ઉ ાટયંતી
વામા ીણાં	ભવ ત	કુ ટલા	 ૂલતા	કંુ ચકેવ	||	2�77	||

કૃશઃ	કાણઃ	ખંજઃ	 વણર હતઃ	પુ વકલાે
ણી	પૂય ઃ	કૃ મકુલશતૈરાવૃતતનુઃ	|
ુધા	 ામાે	 ણઃ	 પઠરકકપાલા પતગલઃ
શુન 	અ વે ત	 ા	હતં	અ પ	ચ	હં ેવ	મદનઃ	||	2�78	||

ીમુ ાં	કુસુમાયુધ 	જ યન 	સવાથસંપ ર
યે	મૂઢાઃ	 વહાય	યાં ત	કુ ધયાે	 મ ાફલા વે ષણઃ	|
તે	તેનૈવ	 નહ 	 નદયતરં	ન ીકૃતા	મું ડતાઃ
કે ચ ંચ શખીકૃતા 	જ ટલાઃ	કાપા લકા ાપરે	||	2�79	||

વ ા મ પરાશર ભૃતયાે	વાતાંબુપણાશના તેઽ પ
ીમુખપંકજં	સુલ લતં	 ૈ વ	માેહં	ગતાઃ	|

શા ં	સઘૃતં	પયાેદ ધયુતં	યે	ભુંજતે	માનવા તેષામ્
ઇં ય ન હાે	ય દ	ભવે ઃ	 વે ાગરે	||	2�80	||

પ રમલભૃતાે	વાતાઃ	શાખા	નવાંકુરકાેટયાે
મધુર વધુરાે ં ઠાભાજઃ	 યા	 પકપ ણાં	|
વરલ વરસ ેદાેદ્ગારા	વધૂવદનદવઃ
સર ત	મધાૈ	ધા ાં	 તાે	ન	ક 	ગુણાેદયઃ	||	2�81	||

મધુરયં	મધુરૈર પ	કાે કલા
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કલરવૈમલય 	ચ	વાયુ ભઃ	|
વર હણઃ	 હણિ ત	શરી રણાે
વપ દ	હંત	સુધા પ	 વષાયતે	||	2�82	||

અાવાસઃ	 કલ ક ચત 	દ યતાપા 	 વલાસાલસાઃ
કણ	કાે કલકા મનીકલરવઃ	 ેરાે	લતામંડપઃ	|
ગાે ી	સ વ ભઃ	સમં	ક તપયૈમુ ધાઃ	સુધાંશાેઃ	કરાઃ
કેષાં ચ ુખયં ત	ચા 	 દયં	ચૈ ે	 વ ચ ાઃ	 પાઃ	||	2�83	||

પાંથ	 ી વરહાનલાહુ તકલાં	અાત વતી	મંજરીમાકંદેષુ
પકાંગના ભરધુના	સાે ં ઠં	અાલાે તે	|
અ ેતે	નવપાટલાપ રમલ ા ભારપાટ રા
વાં ત ાં ત વતાનતાનવકૃતઃ	 ીખંડશૈલા નલાઃ	||	2�84	||

થતઃ	 ણયવતીનાં
તાવ દં	અાતનાેતુ	 દ	માનઃ	|
ભવ ત	ન	યાવ ંદનતરુ
સુર ભમલયપવમાનઃ	||	2�85	||

સહકારકુસુમકેસર નકર
ભરામાેદમૂ ત દગંતે	|
મધુરમધુર વધુરમધુપે
મધાૈ	ભવે 	નાે ં ઠા	||	2�86	||

અ ા ચંદનરસા તરા	મૃગા ાે
ધારાગૃહા ણ	કુસુમા ન	ચ	કાેઉમુદી	ચ	|
મંદાે	મરુ ુમનસઃ	શુ ચ	હ પૃ ં
ી ે	મદં	ચ	મદનં	ચ	 વવધયં ત	||	2�87	||

ે	 ામાેદા	 જનપવન ં કરણાઃ
પરાગઃ	કાસારાે	મલયજરજઃ	શીધુ	 વશદં	|
શુ ચઃ	સાૈધાે ંગઃ	 તનુ	વસનં	પંકજ શાે
નદાઘતાવેત લસ ત	લભંતે	સુકૃ તનઃ	||	2�88	||

સુધાશુ ં	ધામ	 ુરદમલરિ મઃ	શશધરઃ
યાવ ાંભાેજં	મલયજરજ ા તસુર ભઃ	|
ે	 ામાેદા ત દદં	અ ખલં	રા ગ ણ	જને

કરાે ંતઃ	 ાેભં	ન	તુ	 વષયસંસગ વમુખે	||	2�89	||

તરુણીવેષાે ી પતકામા
વકસ ાતીપુ સુગં ધઃ	|
ઉ તપીનપયાેધરભારા
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ાવૃટ્તનુતે	ક 	ન	હષ	||	2�90	||

વયદુપ ચતમેઘં	ભૂમયઃ	કંદ લ ાે
નવકુટજકદંબામાે દનાે	ગંધવાહાઃ	|
શ ખકુલકલકેકારાવર ા	વનાંતાઃ
સુ ખનં	અસુ ખનં	વા	સવ	ઉ ં ઠયં ત	||	2�91	||

ઉપ ર	ઘનં	ઘનપટલં
તયિ ગરયાેઽ પ	ન તતમયૂરાઃ	|
તર પ	કંદલધવલા
	પ થકઃ	 	પાતય ત	||	2�92	||

ઇતાે	 વ ુ ી વલ સતં	ઇતઃ	કેત કતરાેઃ
ુર ગંધઃ	 ાે લદ નનદ ૂ જતં	ઇતઃ	|
ઇતઃ	કે ક ીડાકલકલરવઃ	પ લ શાં
કથં	યા ં ેતે	 વરહ દવસાઃ	સંભૃતરસાઃ	||	2�93	||

અસૂ ચસંચારે	તમ સ	નભ સ	 ાૈઢજલદ ન
ા ંમ ે	પત ત	પૃષતાનાં	ચ	 નચયે	|
ઇદં	સાૈદા મ ાઃ	કનકકમનીયં	 વલ સતં
મુદં	ચ	 લા ન	ચ	 થય ત	પ થ	 ૈરસુ શાં	||	2�94	||

અાસારેણ	ન	હ તઃ	 યતમૈયાતું	બ હઃ	શ તે
શીતાે ં પ ન મ ં	અાયત શા	ગાઢં	સમા લ યતે	|
તાઃ	શીકરશીતલા 	મરુતાેર ંતખેદ દાે
ધ ાનાં	બત	દુ દનં	સુ દનતાં	યા ત	 યાસંગમે	||	2�95	||

અધ	સુ ા	 નશાયાઃ	સરભસસુરતાયાસસ લથાંગ ાે ૂતાસ
તૃ ાે	મધુમદ નરતાે	હ પૃ ે	 વ વ ે	|
સંભાેગ ાંતકાંતા શ થલભુજલતાવ જતં	કકરીતાે
ાે ા ભ ા ધારં	 પબ ત	ન	સ લલં	શારદં	મંદપુ યઃ	||	2�96	||

હેમંતે	દ ધદુ ધસ પરશના	માં જ વાસાેભૃતઃ
કા મીર વસાં દ ધવપુષિ છ ા	 વ ચ ૈ	રતૈઃ	|
વૃ ાેરુ તનકા મનાેજનકૃતા લેષા	ગૃહા ંતરે
તાંબૂલીદલપૂગપૂ રતમુખા	ધ ાઃ	સુખં	શેરતે	||	2�97	||

દુય ાૈઢ યંગુ ુ તભૃ ત	 વકસ ું દમા ્ વરેફે
કાલે	 ાલેયવાત ચલ વલ સતાેદારમંદારધા 	|
યેષાં	નાે	કંઠલ ા	 ણં	અ પ	તુ હન ાેદદ ા	મૃગા ી
તેસાં	અાયામયામા	યમસદનસમા	યા મની	યા ત	યૂનાં	||	2�98	||
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ચુંબંતાે	ગંડ ભ ીરલકવ ત	મુખે	સી ૃતા ાદધાના
વ ઃસૂ ં ચુકેષુ	 તનભરપુલકાે ેદં	અાપાદયંતઃ	|
ઊ નાકંપયંતઃ	પૃથુજઘનતટા ંસયંતાેઽ◌ંશુકા ન

ં	કાંતાજનાનાં	 વટચ રતભૃતઃ	શૈ શરા	વાં ત	વાતાઃ	||	2�99	||

કેશાનાકુલયં શાે	મુકુલય વાસાે	બલાદા પ ાત વન્
પુલકાેદ્ગમં	 કટય ાવેગકંપં	શનૈઃ	|
બારં	બારં	ઉદારસી ૃતકૃતાે	દંત દા ીડયન્
ાયઃ	શૈ શર	અેષ	સં ત	મરુ ાંતાસુ	કાંતાયતે	||	2�100	||

ય 	નાિ ત	રુ ચરં	ત ત 	 ૃહા	મનાે ેઽ પ	|
રમણીયેઽ પ	સુધાંશાૈ	ન	મનઃકામઃ	સરાે જ ાઃ	||	2�101	||

વૈરા યે	સંચર ેકાે	નીતાૈ	 મ ત	ચાપરઃ	|
ંગારે	રમતે	ક ુ વ	ભેદાઃ	પર રં	||	2�102	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/bhartruhari-sataka-trisati---srungaara-satakam-gujarati.html
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