
ી	કાળ	હ તી ર	શતકમ્

ી વ ુ લતાઽજવંજવમહા- મૂતપાપાંબુધા-
રાવેગંબુન	મ નાે સમુદી-ણ ંબું	ગાે ાે ય તન્	|
દેવા!	મી	કરુણાશર મય મ-ત	 લું	 જ ાવના-
સેવં	દામરતંપરૈ	મ નય�દન્-	 ી	કાળહ તી રા!	||	1	||

વાણીવ ભદુલભંબગુ	ભવ ્વારંબુન	 	 ન
વાણ 	જ��પ ં	જૂ ચન	 વચાર ાેહમાે	 ન 	ક
ાણ ીડલં	બા સ	દુદશલપા	લૈ	રાજલાેકાધમ
ેણી ારમુ	દૂ�◌ંજ ે સ	 તપુડાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	2	||

અંતા	 મ 	તલં ચ	ચૂ ચન	નરંુ	ડટ્લાૈ	ટ��િ◌◌ં ગન્	સદા
કાંત	 ુ ુલુ	નધમુન્	તનુવુ	 ન	 ં બંચુ	માેહાણવ
ચ ાં ત	જ�◌ં દ	જ રચુ	ગા ન	પરમાધબૈન	નીયંદંુ	દાં
જતાકંતયુ	 જત	 ન ંડુગદા	 ી	કાળહ તી રા!	||	3	||

ની	ના	સંદ�ડંબાટુમાટ	 વનુમા	નીચેત	 તંબુ	ન
ગા ન	બ ક	સંતતંબુ	મ દ	વેડ્કં	ગ� ુ	નંત પ
ાનીકંબુન	ક� ગપકુમુ	ન ાપાટીયે	ચાલું	દે
ન� ં	ગ ર	ન� 	ન� 	 સરુલન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	4	||

ભવકેલીમ દરામદંબુન	મહા	પાપા ુંડૈ	વીડુ	ન
ુ	 વવે કપં	ડટંચુ	નેનુ	નરકાણાેરા શપાલૈનં	બ
વુ;	બાલુંડ�કચાેટ	નાટત મતાેડ	 ૂતં	ગૂલંગં	દં
ડ	 વચા રપક	યુંડુના	કટકટા	 ી	કાળહ તી રા!	||	5	||

ા મ ાેહમું	જે સ	યેન�ક ન	ગ� વંબાે તનાે	કાક	ને
નીમાટ	િ વનન� કંુ ડ તન�	 ન ે	 દ ુગાં	જૂડનાે
યેમી	ઇ વૃધાપરા ધનગુ	ન ી	દુઃખવારા શવી
ચી	મ ંબુન	મું ચ	યુંપદગુના	 ી	કાળહ તી રા!	||	6	||

દ વજ ા	રુહ	ધેનુ	ર 	ઘનભૂ ત	 ુર સા
નુવુ	ની	 વ ુ	 નધી રંુડુ	સખું	ડણાેરા શક ા વભું
ડુ વશેષાચકંુ	 ડક	નીક�ન	ઘનુંડંુ	ગ ુને	નીવુ	ચૂ
ચ	 વચા રપવુ	લે મ	ન� ંડુડુપુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	7	||

નીતાે	યુ ધમુ	ચેય	નાપં	ગ વતા	 નમાણશ 	 નું
ીતુંજયેગલેનુ	નીક��કુ	દં ડંજંપગાં લ	ના
ચેતન્	રાેકટ	 ન ુમ� વ��તું કાકુ	નાભ 	યે
રી ત ા કક	 ન ુ	જૂડગલુગન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	8	||
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અાલું બ લુ	દ દંડલુ	ધનંબંચુ	 હાબંધનં	
બેલા	નામ�ડ	ગ નાડ વક	 ન ેવેળં	 જ તતુ	 ન
મૂલંબૈન	મનંબુલાે	ન�ગડુ	દુમાેહા લા	 ું ક	યી
શીલામાલપુ	 જત	ન�ટ્લુ ડપ�દાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	9	||

ન ૈ	પાતકતૂલશૈલ	મડચુન્	નીનામમુન્	માનવુલ્
ત ન્	દ ુલ	 વ 	નંતક	ભુ દપાે ત ેશમુલ્
ત ુંદારુનુ	મુ ુ	લાૈદુ	ર વ	શા ંબુ હાપં ડતુલ્
ચ� ંગા	દમ કક	શંક	વલ�ના	 ી	કાળહ તી રા!	||	10	||

વીડ�◌ંબ ન	ય ુડંુ	દમ	નુતુલ્	 વ ુડંુબ� લા
ગૂડુ ુડુ	 ી વલાસમુલુ	પૈક� ુડંુ	ગાયકુલ્
પાડંગ	 વનુન ુડુન્	જ�લંગુ	દંભ ાય વ ાણન
ીડાસ ુલ	ને મ	ચ� વલ�નાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	11	||

નનુ	સે વપગ	નાપદલ્	વ�ડમની	 ન ાે વં	બ ની
જનમા ુંડનની	મહા ુ	ડનની	સંસારમાેહંબુ	પૈ
ક�નની	 ાનમુ	ગ ની	 હગનુલ્	ગું દપની	મેલુવ
ન	રાની	ય વ	નાકુ	ભૂષણમુલાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	12	||

અે	વેદંબુ	બ ઠચ�	લૂત	ભુજંગં	બેશા મુ ૂચ�	દા
ને	 વ ા સનંબ�નચ�◌ં	ગ ર	ચ�◌ંચેમં 	મૂ હચ�	બાે
ધા વભાવ નદાનમુલ્	ચદુવુલ ા!	કાવુ!	મીપાદસં
સેવાસ ય�	કાક	જંતુત ત કન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	13	||

કાયલ્	ગાચ�	વધૂનખા મુલચે	ગાયંબુ	વ ાેજમુલ્
રાયન્	રાપડ�	�� ુ	મ ધ	 વહાર ેશ વ ાં તચે
ાયં	બાય�નુ	બ ગ �	દલચ� ન્	રાેત	સંસારમ
જયેં લ	 વર ું	જયેંગદવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	14	||

ન ે પમુગા	ભ જતુ	મ દલાે	ની પુ	માેકાલ�	 ી
ચ ાે	કંુચમુ	મેકપ�◌ં ટકય�	યી	સંદેહમુ ા 	ના
ક ાર	 વદીયમૂ ત	સગુણા	કારંબુગા	જૂપવે
ચ ીરેજ વહારમ મધુપા	 ી	કાળહ તી રા!	||	15	||

નનુ	નાવાં ક લ	ગાવુમં ટન�	મરુ ીલાકા ાં ત	ગું
ટ�ન	પ� ં ટન�	ય�◌ં ગ લ 	 તનુ	 તટગા ન	કાદં ટનાે
નનુ	ન� દગ	 વ સચુસુજનાનીકંબુ	ર પંજ ે
સન	ના વ પમેલ	ગૈક�નવયા	 ી	કાળહ તી રા!	||	16	||

�◌ાલન્	�◌ુ ગં	જતેુલાડવુ	કુમારા!	ર ુ	ર ંચુન
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લન્	જંપંગ	ને મુ	◌ં દ વયંગાશ ુંડન	ગાનુ	ના
શીલં	બેમ ન	ચ� નુ દક	ની	 ચ ંબુ	ના	ભા યમાે
ીલ ીપ તસે વતાં યુગળા!	 ી	કાળહ તી રા!	||	17	||	

રાજુલ્	મ ુલુ	વા રસેવ	નરક ાયંબુ	વા ર ુનં
ભાે ીચતુરંતયાનતુરગી	ભૂષાદુ	લા ધા
બીજંબુલ્	તદપે 	ચાલુ	મ રતૃ 	બ�◌ં દ તન્	 ાનલ
ી રણામ	 મ ુ	દયતાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	18	||

ની પંબુ	દલંપંગાં	દુદમ�દલ્	નેગાન	નીવૈનચાે
રારા	ર ન	યંચું	જ� વુ	પૃધારંભંબુ	 લકે ટ કન્!
નીર	 ુંપુમુ	પાલ	મુંપુ	 મક	 ન ે	ન નાંડં	જુમી
ીરામા ચત	પાદપ યુગળા	 ી	કાળહ તી રા!	||	19	||

નીકુ	 ાંસમુ	વાંછયે ન	ક�વા	નીચેત	લેડંુડંગાં
ેકૈન 	કુઠારમુંડ	નનલ	 ાેતુંડ	નીરંુડંગા
બાકં	બ� 	ઘ ટ ચ	ચે તપુનુકન્	ભ પકાબાેયચ
જકે�◌ં	ટ�◌ં ગ લમાંસ મટ્લુ	દગુના	 ી	કાળહ તી રા!	||	20	||

રાજૈ	દુ ૃ ત	જ�◌ંદ�◌ં	જંદુરંુડુ	રારાજ ૈ	કુબેરંુડુ	
ા વંબુનં	ગાંચ�	દુઃખમુ	કુરુ ાપાલું	ડામાટને
યા જ	ગૂલ�	સમ તબંધુવુલતાે	ના	રાજશ ંબુ	ચી
છી	જ ાંતરમંદુ	ન� નુજુમી	 ી	કાળહ તી રા!	||	21	||

રાજધાતુંડૈનચાે	ન�ચટ	ધમબુંડુ	નેરી ત	ના
ના ત ય	લેપડુન્	સુખમુ	મા ે ણ	ક�ટ્લ ુ	
પા વા ળ ક	ને દ	 દ ુ	ધૃ તની	ભ ુલ્	ભવ ાદની
રેજંબુલ્	ભ જ યતુ	રેત��◌ંગુનન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	22	||

તરંગલ્	 પ લપ મુલ્	મ��◌ંગુ	ટ ંબુલ્	મરુ ીપમુલ્
ક રકણાંતમુ	લ�◌ંડમાવુલ	તતુલ્	ખ ાે ીટ ભલ્
સુરવીધી લ ખતા રંબુ	લસુવુલ્	 ાે ાપઃ પડમુલ્
સરુલંદેલ	મદાંધુલાૈદુરુ	જનુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	23	||

ન ુ ન	રી ત	ન 	ન�રુલન્	નીક 	નાક� લે
ર ળ ુલુ	ત દંડલુ	ગુરંુદાપ હાયુંદુ	ના
ય ા!	ય� ડુ	ન ુ	સં ૃ ત વષાદાંભાે ધ	દા ટ ચ	ય
છ્ ચ ાનંદસુખા 	દે �દ�	કદે	 ી	કાળહ તી રા!	||	24	||

ની	પંચં	બ ડયુંડગાં	ગ લ ગનન્	 ભ ા મે	ચાલુ	ન્
ેપં	બ ન	રાજકીટમુલ	નેસે વપંગાનાેપ	ના
શાપાશંબુલં	જુ 	 કુમુ	સંસારાધમૈ	બંટુગાં
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જપે ં	દય	ગ ેને ન	મ દલાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	25	||

ની	પેરુન્	ભવદં તીધમુ	ભવ ૂત	તાંબૂલમુન્
ની	પ લ�◌ંબુ	 સાદમું	ગ� નકદા	ને	 બ નૈનાંડ	ન
ીપા ટ	ગરુ ણપુ	માપ	 નક	નીન� ા ર ક	 બ ગાં
જપે ં	દગું	બ 	માનં	દગદાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	26	||

અ ા	ય 	યટંચુ	ન� ર ન	નેન વા!	 ન ુને
સુ ી!	ની	મ દ	દ દંડલનટંચુ	 ૂડંગાંબાેકુ	ના
ક 	દ યું	દં ડયુન્	ગુરંુડુ	નીવે	કાક	સંસારપું
જ ં કં ટ	ગ ન	 ગડવુ	નન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	27	||

ક�ડુકુલ્	પુ 	રટંચુ	નેડ્તુ	ર વવેકુલ્	 વન ાંતુલૈ
ક�ડુકુલ્	પુ ર�	કાૈરવ ુન	કનેકુલ્	વા રચે	નેગતુલ્
વડસ�◌ં	બુ ુલુ	લે ન	યા	શુકુનકુન્	બા ટ �ને	દુગતુલ્!
ચ�ડુને	માે પદં	મપુ કુનકુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	28	||

હદાેષંબુલુ	દુ ન મ મુલુ	નીક ાણનામંબુ	
હમું	બેક�નુ માે મુલ	બાધંબ� ગાનાેપુને?

દહનું	ગ ંગં લુને	શલભસંતાનંબુ	ની	સેવં	જે
સ	હત ેસુલુ	ગારુગાક	મનુજુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	29	||

અડુગંમાે નક	ન માગરતુલં ાણાવનાે ા હનૈ
યડુગંબાે યન	માેદુ	નીદુ	પદપ ારાધક ે ણયુ
�ડકુ	 ુ	ભ જપંગાંગ નયુ	નાકેલા	પરાપે 	કાે
ર� ડ	 દકે મ	ભવ સાદમ�	તગુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	30	||

મદમાતંગમુ	લંદલંબુલ	હરુલ્	મા ણ મુ	 કુલ્
મુ દતલ્	 ચ દુકૂલમુ	 રમળંબુ	 ાે મ લુને?
મ દલાે	વી ન	નપે સે સ	નૃપધામ ારદેશંબું	ગા
ચ	 દનંબુલ્	વૃધપુ ુર ુલકટા	 ી	કાળહ તી રા!	||	31	||

રાેસી	રાેયદુ	કા મનીજનુલ	તારુ યાેરુસાૈ ંબુલન્
પાસી	પાયરુ	પુ મ જન	સંપદ્ ાં ત	વાંછાલતલ્
કાેસી	કાેયદુ	નામનં	બકટ	નીકંુ	 ી તગા	સત્	 યલ્
ચેસી	ચેયદુ	દી ન	 ુ ણપવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	32	||

� ે ુંદુ	ને મ	ગંદુ	 નકનેન� ા ર	ર ચ�દન્
ન ે	 ન 	ભ જચ�દ	 રુપમાે માેદંબુ	ના
ક� ંડ �ડુ	નંતકાલ મક	ને નટ્લુ 	નેમ � ડ?
જ ંબુ ક	ન ુ	નેલુક�લવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	33	||
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ચાવં	ગાલમુ	ચેરુવાૈ	ટ��િ◌◌ં ગયું	 લપંગા	લેક	ન
�વૈ ુંડુ	 ચ ક ં	 ાેવંગલંડાે	યેમંદુ	ર ચુનાે
અે	વે ુલ્	કૃપંજૂતુરાે	યનુચુ	 ન તૈનં	 જ તપંડા
વ ા ધમું	જે સક� 	ય તયુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	34	||

દનમું	 જ મુલાે	સુવણમુખરી	તીર દેશા કા
નનમ ાેપલ	વે દકા મુન	નાનંદંબુનં	બંક
નન ન થ	 ુનું	જૂડં	ગ ન દવાે	સાૈ ંબુ	લ ી વલા
સ નમાયાનટનલ્	સુખંબુ	લગુને	 ી	કાળહ તી રા!	||	35	||

અાલંચુ	 �ડં	ગ 	દા ન ક	નવ ે ણ	ગ ચ	ત
ાલ ાતમુ	 ન પુ ુટનુ	સંબંધંબુ	ગા વ ચ	યા	
માલમબુન	બાંધવં	બન� ડ	 ેમં	ગ�◌ંદ�◌ં	 ંગાં
સીલ ીલ	યમ ચન	ટ્લ�સં ગતાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	36	||

તનુવે	 ન મુગા	ન�નચુ	મ દલેદા	ચ 	જ પકંુ
ડ	નુપાયંબુ	ઘ ટપુ	માગતુલ	ર�◌ંટ	 ેપુ	લેકુ 	લે
દ ન	ના ક ુડ	ચ� ુ	ચેયંગલ	કાયબુ 	સંસેવં	જે
સ	 નનું	ગાંચ�દંગાક	કાલમુનનાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	37	||

પદુના ેલ�	મહાયુગંબુ	લ�ક	ભૂપાલુંડુ;	ચ� ચ�	ન
ુદયા તાચલસં ધ	ના 	ન�કં	ડાયુ ંતુંડૈ	વી રય
ુદયં	બ� રુ	ચ� ંગા	 વનર�	ય ુ ુલૈ	યેલ	ચ
�દરાે	રાજુલ	મંચુ	ન ટકટા!	 ી	કાળહ તી રા!	||	38	||

રાજ ંતન�	પાેવુના	કૃપયુ	ધમબા ભ ંબુ	 વ
ા ત મ	સ ભાષણમુ	 વ સંર યુન્
સાૈગ ંબુ	કૃતંબ��◌ુ◌ંગટયુ	 વ ાસંબુ	ગાકુ 	દુ
બીજ ે થુલુ	ગાં	ગતંબુ	ગલદે	 ી	કાળહ તી રા!	||	39	||

મુનુ	નીચે	નપવગરા પદવી	મૂધા ભષેકંબુ	ગાં
ચન	પુ યા ુલુ	નેનુ	ન� સ રવાે	 ચ ત ચ	ચૂડંગ	ન�
ટ્લ નનં	ગીટફણ પાેતમદવે	દંડાે હસા વચા
ર ન	ગાંગાં	 નનુ	ગાનંગાક	મ દલાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	40	||

પવમાનાશનભૂષણ કરમુન્	ભ ેભચમબુ	ના-
ટ વક ંબું	 યંબુલૈ	ભુગહશુંડાલાતવીચારુલન્
ભવદુઃખંબુલં	બાપુ	ટ� ું	જ�લં દબા ટ ચ	કૈવ મ-
	 વનાે દચુટ	કે મ	કારણમયા	 ી	કાળહ તી રા!	||	41	||

અમર ીલ	ર મ ચનં	જ�ડદુ	માેહં	 બતયુન્	 પ-
મુ	 સિ ધં ચન	નાસ	દી�દુ	 ન ઢ ાેધમુન્	સવલાે-
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કમુલ	િ ં ગન	માન	 દદંુ	ગલ	સાૈ- ં	બ� 	નીસેવં	જે-
સ	મહાપાતકવા રરા શ	ગડતુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	42	||

ચનુવા ર	ગ ન	યેદ્ચુવારુ	જમુંડા	સ ંબુગા	વ ુ	મે
મનુમાનં બક	લેદુ	ન મ ન	તારાવેળ	નારેવુનન્
મુનુંગંબાેવુચુ	બાસ	સેયુટ	સુમી	મુ ા ટ ક	જૂડગાં
જ�નટુ	 ાનરુ	દી નભાવ મ દવાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	43	||

ભવદુઃખંબુલુ	રાજકીટમુલ	ને ા ધ ચનં	બાયુને
ભવદં તુ તચેતંગાક	 વલસ ાલ ુધા ેશદુ
વધુ ાનુન�	ચૂડ	મકમ�ડચંટંદ 	કારુ ય

િ થ વશેષંબુન	 ન 	ચંટંબલ�	નાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	44	||

પ વ	પુ ંબગુ	ન 	મંચગુ	નકૂપારંબુ	ભૂમી લં
બવુ	શ ું	ડ ત મ ુંડાૈ	 વષમુ	 દ ાહારમાૈ	ન� ંગા
નવનીમંડ લલાેપલન્	 શવ	 શવે	 ાભાષણાે ા સ કન્
શવ	ની	નામમુ	સવવ યકરમાૈ	 ી	કાળહ તી રા!	||	45	||

લેવાે	કાનલં	ગંધમૂલફલમુલ્	લેવાે	ગુહલ્	તાેયમુલ્
લેવાે	યે�◌ુલં	બ વા તરણમુલ્	લેવાે	સદા	યા લાે
લેવાે	નીવુ	 વર ુલ	 નુપ	 લ	બ�◌ં દ	ભૂપાલુરન્
સેવલ્	સેયંગં	બાેદુ	રેલ�ક�	જનુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	46	||

મુનુ	ન	બુ ન	પુ ુ	લ� 	ગલવાે	માેહંબુચે	નંદંુજ ે
સન	કમબુલ	 ાેવુ	લ� 	ગલવાે	 ચ ત ચનન્	ગાન	ની
જનનંબે	ય ન	યુ 	વાડ	 ન દયે	ચા લપવે	 ન ું	ગ�
ન	પુ યંબુનકંુ	ગૃપારતુંડવૈ	 ી	કાળહ તી રા!	||	47	||	

તનુ	વ�◌ંદાક	ધ ર 	નુંડુ	નનુ	નંદાકન્	મહારાેગદી
પનદુઃખાદુલં	બ�◌ંદકંુડ	નનુકંપા 	વી ચ	યા
વ�નુકન્	નીપદપ મુલ્	દલંચુચુન્	 વ પંચંબું	બા
સન	 ચ ંબુન	નુંડંજયેંગદવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	48	||

મલભૂ ય 	મનાેજધામમુ	સુષુ ા ારમાે	યારુ	કંુ
ડ લયાે	પાદકરા યુ મંબુલુ	ષટ્કંજંબુલાે	માેમુ	દા
જલજંબાે	 નટલંબુ	ચં કળયાે	સંગંબુ	યાેગંબ�	ગા
સ લ	સે વતુરુ	કાંતલન્	ભુ વ	જનુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	49	||

જલકંબુલ્	રસમુલ્	 સૂનમુલુ	વાચાબંધમુલ્	વા મુ
લશ નુ	લં ચતાંબર	મલંકારંબુ	દી ુ	 ��◌ુ◌ં

ગુલુ	નૈવે મુ	માધુરી	મ હમગાં	ગ� ુ નુન્	ભ રં
જલ	 દ ાચન	ગૂ ચ	ને ચન	 યન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	50	||
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અેલીલ	 ુ ત યપવ ુ	નુપમાે ે ા ન ં યશ
ાલંકાર વશેષભાષલ	કલ ંબૈન	ની પમું
લું લું	ગ વ મુિ નલુચુને	સ ંબુ	વ ણચુચાે
ચી!	લ પરુગાક	મા શકવુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	51	||

પાલું	બુ યું	બ� �દં	ગુડુવરા	પાપ 	રા	ય 	લે
લેલ� 	નરં ટપંડ્લું	ગ� ન	તેલેકુ 	નેન� નં
ટે	લા લપરે	ત દંડલપુ	ડટ્લે	ત� 	વા 	લ
ીલીલાવચનંબુલં	ગુડુપરા	 ી	કાળહ તી રા!	||	52	||

કલલંચુન્	શકુનંબુલંચુ	 હયાેગં	બંચુ	સામુ કં
બુ	લટંચું	દ�વુલંચુ	 દ ્મનુચુન્	ભૂતંબુલંચુ	િ વષા
દુલટંચુ	 મષાધ	 વનમુલંચું	 ી ત	બુ ચ	યી
સલુગુલ્	 ાણુલક� 	ચે સ તવયા	 ી	કાળહ તી રા!	||	53	||

તલમ દં	ગુસુમ સાદ	મ લક ાનંબુપૈ	ભૂ તયુન્
ગળસીમંબુન	દંડ	ના સકતુદન્	ગંધ સારંબુ	લાે
પલ	નૈવે મું	જચેુ	ને	મનુજં	ડાભ ુંડુ	નીક� ુડંુ
જ� લકાડૈ	 વહ રચુ	રાૈ ગ રપૈ	 ી	કાળહ તી રા!	||	54	||

અાલું	 બ લુ	 મ ુલુન્	 હતુલુ	 ન ધબુ	લીનેતુરે
વેળ	 વા ર	ભ જપં	 લપડ	કા વભૂત	માેદંબુનં
ગાલંબ� 	સુખંબુ	નીકુ	 નક	ભ ે ણ	ર પકે
ીલ� ા ર ક	ગૂડંબ� �દવયા	 ી	કાળહ તી રા!	||	55	||

સુલભુ ૂખુ	લનુ માે મુલ	રાજુ યેવેળ	ન
લંતલબ� ન	ની	પદા મુલં	બાયં લ	ને મ નં
ગલધાૈતાચલ	મેલુ	ટંબુ ન ધલા	ગાપુંડુ	ટ ંબુ	પ
જ�લુવ� ુન્	સુ ખ યપં	ગાંચુટ	સુમી	 ી	કાળહ તી રા!	||	56	||

કલધાૈતા યુ	ન મા લકયુ	ગાેગંધવમુન્	બુ યું
બુ લતાેલુ	 સતંબું	બાંપત�દવુલ્	પાેકંુડં	દાબુટ્લકૈ
ત� લ	નેવારલતાેડં	બુ ક	કળાદુ �	મેલ �ના
સલુવુળૂરમુચે સક�◌ં	ટ��િ◌◌ં ગયે	 ી	કાળહ તી રા!	||	57	||

ુતુલ ાસમુચે સ	શા ગ રમલ્	શાે ધ ચ	ત ંબુલન્
મ ત	નૂ હ ચ	શરીર	મ રમુ	 ંબ� 	સ ંબુ	ગાં
ચ ત	મંચુન્	સભલન્	વૃધાવચનમુ	 � ંગને	કા ન	 ન
જત ચ ર	સાૈ મુલ્	દ� લયરાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	58	||

ગ ત	નીવંચુ	ભ જચુવાર	લપવગ	બ�◌ંદગાનેલ	સં
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તતમું	ગૂ ટ કનૈ	ચ રપ	 વનલેદા	'યાયુ	ર ં	 ય
ત'	યંચુ ��વ� ગા	 ુતુલુ	સંસારાંધકારા ભ	દૂ

ષતદુમાગુલ્	ગાનં	ગાનંબડવાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	59	||

ર તરા	જુ ત	મી�	ન� પ ર	ગાેરા ુ ન	 � ં	બાે
નતં	ડાદપકુ	વેગ	ન� 	ગવયં	બાંબાેતુનું	દાં ક	યુ
તં	બાેરાડંગનુ 	યુ ડ મ	લગ વાેલ�	શાેકાનલ
તપાલૈ	મ��પ� ુ નન્	મનુપવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	60	||

અંતા	સંશયમે	શરીરઘટનંબંતા	 વચારંબ�	લાે
નંતા	દુઃખપરંપરા ન વતમ�	મેનંતા	ભય ાંતમે
યંતાનંતશરીરશાેષણમ�	દુ ાપારમે	દે હ કન્
જતન્	 ન ું	દલં ચ	પ�◌ંદરુ	નરુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	61	||

સંતાે ષ ચ ત ન	 લું લુ	ર તરાજ ારસાૈ ંબુલન્
શાં તન્	બ�◌ં દ ત	 લું લુ	બહુરાજ ારસાૈ ંબુલન્
શાં ત	બ�◌ંદ�દં	જૂપુ	 પદરાજ ારસાૈ ંબુ	 ન
તન્	શાંતુંડ	નાૈદુ	ની	કરુણચે	 ી	કાળહ તી રા!	||	62	||

તાે ં	બ ુલં	જયેન� ન	 ત ુ વાેલ�	વેસંબુતા
બુ ી	પુ 	કલ 	ર ણ	કળાબુિ ધન્	નૃપાલા(અ)ધમન્
બા ં	બંચુ	ભ જપંબાેદુ	 ર તયુન્	ભા ંબ�	 ય ા રચા
ર ં	બ� ંડુ	મ� 	ન�◌ંચ	મ દલાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	63	||

અકલંક ત	 ન 	નાડ	મનુ	ઘંટા(અા)રાવમુન્	 બદુદી
પકળા ે ણ	 વવેકસાધનમુલ� ન્	બૂ ન	યાનંદતા
રકદુગાટ વલાે	મનાેમૃગમુગવ ૂ ત	વા રચુવા
ર કગા	વીડુ	ભવાે બંધલ તકલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	64	||

�કયધબુ	 ન ુ	ને	નડુગંગા	નૂ હ ચ	ન�ટ્લૈનં	બ�
ુ	ક વ ંબુલુ	નાકંુ	જ�◌ંદ ન વ	યેમાે	યં ટવા	નાદુ જ
કુ	નૈસ ગક	કૃ 	 મ તય	સુમી	 ા ધચુટે	કાદુ	કાે
રકલ	 ુનુગાન	નાકુ	વશમા	 ી	કાળહ તી રા!	||	65	||

શુકમુલ્	 કશુકપુ મુલ્	ગ ન	ફલ તાેમં	બટંચુ મુ
ુકતં	દેરંગં	બાેવુ	ન ટ	મહા	દુઃખંબુ	 સ ચું;	ગ

મકળાભાષલક� ં	 ાપુલગુ	શા ંબુ	િ વલાે કચુવા
ર ક	 ન મનીષ	દૂરમગુંજૂ	 ી	કાળહ તી રા!	||	66	||

�ક ર	જં પ	પદ ુલૈ	 તુકં	દામ� � 	 હતુરે
લ�ક�	તામ� ંડંુ	 વરાે	તમકંુ	બાેવાે	સંપદલ્	પુ મ
કળ ાદુલતાેડ	 ન 	સુખમંદં	ગંદુરાે	યુ વા
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ર ક	લેદાે	મૃ ત	ય� ંડંુ	ગટકટ	 ી	કાળહ તી રા!	||	67	||

ની	કારુ યમું	ગ ન 	નરંુ	ડેનીચાલયંબુલ	જ�રં
ડેકાપ યપુ	માટલાડ	નરુગં	ડ� ા રતાે	વેષમુલ્
ગૈકાેડે	મતમુલ્	ભ જપં	 ડલનેક કારંબુલન્
કાકૈ	ચ� ડપાદુ	 વનદશન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	68	||

ાતુલ્	 ાેહંબુ	વાંડ	સેયુકપટેયા દ	 યાદાેષમુલ્
માતંડાન	સ હપરાદુ	 તકમ બચુકે	જયેગાં
બાેતે	દાેસમુ	ગાન	મા ન	ય તનૈ	પાગાે રનન્	સવદા	
ચેતઃ ાેધમુ	માન	દ�ટ્લુ	નડુતુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	69	||

ચદુવુલ્	ને ચન	પં ડતાધમુલુ	 ે ાભાષણ ીડલન્
વદરન્	સંશયભીકરાટવુલં	 ાેવળ 	વ તપંગા
મદન ાેધ કરાતુલંદંુ	ગ ન	ભીમ ાૈ ઢચ	દાં કનં
જ�દરંુ	 જ મુ	 ચ ગપંગદવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	70	||

રાે સ	દ ટ દ	રાત	દ ટ દ	મન�	રાેગ ુંડૈ	દે હ	તાં
બૂ સદ ટ દ	પૂંત	લ ટ વ	મદા(અ)પૂતંબુ	લી	દેહમુલ્
મૂ સદ ટ દ	મૂંતલ ટ વ	સદામૂઢ મે	કા ન	તાં
જ ે સદ ટ દ	ચતલ ટ વ	વૃધા	 ી	કાળહ તી રા!	||	71	||

ી	શૈલેશુ	ભ જતુનાે	યભવુંગાંચી	નાધુ	સે વતુનાે
કાશીવ ભું	ગ� વંબાેદુન�	મહા	કાળેશું	બૂ જતુનાે
નાશીલં	બણુવૈન	મેરુ	વનુચુન્	ર પવે	ની	કૃપા
ી	 ંગાર વલાસહાસમુલચે	 ી	કાળહ તી રા!	||	72	||

અયવારૈ	ચ ર યપવ ું	દન	પાદાં(અ)ભાેજતીધબુલન્
દયતા	ગ� નવ ુ	સેવકુ ન	યધ ાણદેહાદુલ
યુ	ના	સ� નવ ુંગા ન	 સરુલ દ ચ	 ન ા ન
યતં	ગાનંગરાદુ	પં ડતુલકુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	73	||

માયા(અ)	 ંડકરંડકાે ટ	બ� ડગામ ધ ચરાે	 વ મા(અ)
જયેું	ગાયજંુ	જં પરાે	કપટલ ી	માેહમું	બા સરાે
યાયુદયભુજંગમૃ ુવુ	નનાયાસંબુનન્	ગ� રાે
ેયાેદાયક્	લાૈદુ	ર� ુ	 લતરુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	74	||

ચ વગાં	જૂડ	 વનંગ	મૂક�નં	દનૂસંઘષણા ાદમ�◌ં
દ	 વ ન મચ�દ	વેલ	જંતુવુલ	નેત ીડલે	પાતક
વહારંબલુ	સેયુને મ ટ ક	માયા વ ચે	 � પુુ
	 વનાે દપંગ	દીન	ને મ	ફલમાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	75	||
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વ�નુકં	જે સન	ઘાેરદુદશલુ	ભા વપંગ	રાત �ડુન્
વ�નુકન્	મુંદટ	વ ુ	દુમરણમુલ્	વી પ	ભીત �ડુન્
નનુ	નજૂડગ	ના વધુળલં ચયુન્	નાકે	ભયં	બ �ડંુ
જ�નકંુ ં ક ટયાય�◌ં	ગાલમુનકુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	76	||

પ રશી લ ચ ત	મં તં મુલુ	ચ� 	િ વં ટ	સાં ા દયાે
ગ	રહ ંબુલુ	વેદ	શા મુલુ	વ ા ણ ચ તન્	શંકવાે
દરયં	ગુ ડકાયલાે ન	યવ ગજંતૈન	ન ચં ચ	સુ
ર વ ાનમુ	 ાેવં	જ� ંગદવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	77	||

મ�દલં	જે સનવા ર	ધમમુલુ	 નમૂલંબુગાં	જે સ	દુ
મદુલૈ	 ય ુડુ	વાર�	ધમમુ	લ�નપ	દ ુ	દૈવંબુ	ન
ડ�	રાનુ 	દુરા ુલ� 	દમ ાેવં	બાેવરે	અેલ	ચે

સ�દરાે	મ દુ	દલં ચચૂડ	કધમુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	78	||

કાસંતૈન	સુખં	બ�નચુન�	મનઃકામંબુ	લીડેચુનાે
વીસંબૈનનુ	વ�◌ંટવ ુન�	જગ ા ત	ગા વચુનાે
દાેસંબુ	 બ�ડં	બ�પુનાે	વલ સનંદાેડ્તાે	 મમું	જૂપુનાે
છી!	સંસારદુરાશ	યેલુદુપવાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	79	||

�કપૂં ટચુક	કૂડ	ત ુવગુને	નાેવગલ	ડ�◌ંડકાે
પક	નીડ વ�દકંુ	જ લ	જ ડ ચ	કંુપટ્લ� ુકાજૂચુ	વા
નકુ	 ન ડડ્લુનુ	દૂ�◌ુ	નીતનુવુ	દીન વ ુ	સાૈ ંબુ	રાે
સ	કડા સપરુગાક	મ ુલકટ	 ી	કાળહ તી રા!	||	80	||

કેદારા દસમ તતીધમુલુ	કાે મજૂડં	બાેન ટ કન્
ગાડા	મું ગ લ	વારણા સ!	કડુપે	કૈલાસશૈલંબુ	મી
પાદ ાનમુ	સંભ વચુનપુડે	ભા વપ	ન ાનલ
ીદા ર ્યુલુ	ગાર�	લાેકુ	લકટા!	 ી	કાળહ તી રા!	||	81	||

તમક�◌ં	બ� ં	બરાંગનાજનપર	 ંબુલન્	 ુ લં
ગ	મહાે ાેગમુ	સેયન� નમુદ�◌ંગં	બ 	વૈરા યપા
શમુલં	જુ 	 બ ગમં ચ	નીદુચરણ	 તંભંજુનં	ગ વૈ
ચ	મુદં	બ� ુડંુ	ગ ંજયે	ગડવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	82	||

વેધં	 દ ગરાદુગા ન	ભુ વલાે	 વ ાંસુલંજયે	ને
લા	ધીચાતુ ર	જસે�◌ં	જે સન	ગુલામાપાટને	પાેક	 ુ
ાધાદુલ્	ગ લ ગપનેલ	ય દ	કૃ ંબૈન	દુમાગુલં
!	ધા ીશુલં	જયેન ટ	કકટા!	 ી	કાળહ તી રા!	||	83	||

પુડ મ	 �ક	 બ વપ મુનન	બૂ જ ચ	પુ યંબુનું
બડય ેરક	પ� ુ દૈવમુલકંુ	બ ુલ્	 સાદંબુલં
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ગુડુમુલ્	દાેસ�લુ	સાર�સ ુલડુકુલ્	ગુિ ગ ુનું	બે ુચું
જ� ડ	ય�◌ંદંુ	ગ��ગાકપાેદુ	રકટા!	 ી	કાળહ તી રા!	||	84	||

વ ાનમુ	પાદુ	 ચ મુ	ભવાવેશંબુ	ર ાંબુવુલ્
મ ંબુ	તદંકુરં	અૈનૃતમુલ્	મા�◌ાકુ	લ ંતદુ
ૃ ુલ્	પુ ુલું	બંડ્લુ	મ ધમુખા	 વભૂતદાેષંબુલું
જ ા ુ ત નબભૂજમુનકુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	85	||

નીપ	ગા મુ	ચ� ુચુ 	યતંડુ ીપ મુલ્	 ા સ ય
ા	પાઠંમ�ન રતુન 	યતંડુન્	મંજુ બંધંબુ	 ન
ાપૂ ત	બ ઠ યચુચુ 	યતંડુન્	સ ાંધવુલ્	ગાક	ચી
ચી!	પૃ ાગતબાંધવંબુ	 નજમા!	 ી	કાળહ તી રા!	||	86	||

સંપદ્ગવમું	બા�◌ં ાે લ	 રપુલન્	જં ક ચ	યાકાં લન્
દંપુ વ� 	કળંકમુ	 ન� ક	બંધ ેશદાેષંબુલં
જપુ ે સ	વયાે વલાસમુલુ	સં ે પ ચ	ભૂતંબુલં
જ�◌ંપ વેયક	 ન ું	ગાનનગુના	 ી	કાળહ તી રા!	||	87	||

રાજ ે ણ ક	દાસુલૈ	 સરુલં	ગાેરં	જરંેગા	સાૈ માે
યી	જ ંબુ	ત રપંજયેગલ	 મ ે	 � ુ	સે વચુ	 ન
ા ચારમુ	સાૈ માે	ત� લયલેરાૈ	માનવુ	 ાપરા
તા તમદાંધબુ ુ	લગુચુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	88	||

ન ં	જૂડર�	મ� ં	જૂડરાે	જનુલ્	 ન ંબુ	 વંગ	ના
પ ુ	 નધાન	મ � ડ	ધન ાં તન્	 વસ જપલે
કુ ા	ર� ંડુ	 ન ુ	ગંડુ	 રક	મ ુલ્	ગ� વરેમાે	 નનુન્
વ ં	બાેવક	ય દૈવરતુલન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	89	||

ન ે	ય�નુંગુતાેલુદુ ટમુ	બુ ાકાલકૂતંબુ	ચે
ગ ે	 કપાલ	મુ મગુ	ભાેગે	કંઠહારંબુ	મેલ્
ન ીલાગુન	નુંટયું	દ� લ સયુન્	નીપાદપ ંબુ	ચે
ચ�ન્	નારયણું	ડ�ટ્લુ	માનસમું	દા	 ી	કાળહ તી રા!	||	90	||

ાર ારમુલંદંુ	જંચુ કજન ાતંબુ	દંડંમુલન્
દાેરં લ	બ ગનં	બ�ડુચુચુન્	દુભાષલાડ	 �િ◌ન્
વા ર	 ાધનચે સ	રાજુલકુ	સેવ ેયંગાંબાેરુલ
ીરા ંબુનુ	ગાે ર	નીમ રજનુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	91	||

ઊ રં	જનુલ� 	 બ 	 મદરાેયુંદં	ગુહ વાે
ચીરાનીકમુ	વીધુલં	દ�રુકરાે	શીતામૃત વાઃ
પૂરં	બેરુલં	બા�દાે	તપસુલં ાેવંગ	નીવાેપવાે
ચેરં	બાેવુદુરેલ	રાગુલ	જનુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	92	||
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દય	જૂડંુડ ન	ગ�◌ંદ�◌ાડુદુરુ	 ન ંબુન્	 નનું	ગ� ુચુન્
નયમં	બ�◌ંતાે	ફલંબુ	નં તય�કદા	નીવીય	 પડ�◌ંતાે	અં
તયકા	 ન ટયું	દલંપનનુ	બુ 	જૂડ;	નેલ ુ ન
યતન્	 ન ુ	ભ જપ	 ક સુખમુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	93	||

અારાવં	બુદ યચ�◌ં	દારકમુગ	ના ા વી ધ હા(અ)
કારાેકારમકારયુ મગુ	નાકારા ભધાનંબુ	ચ�
ારુન્	 વ 	મનંગં	દ હમચે	નાનાદ બદુલ્	સુખ
ી	રં જ ં	ગડંગુ	નીવદ�	સુમી	 ી	કાળહ તી રા!	||	94	||

નીભ ુ	 દવેલ	ભંગુલ	 નનુ ે વબુચુન્	વેડંગા
લાેભંબે ટ ક	વા ર	કાેકુલુ	કૃપળુ ંબુનં	દીમરા
દા	ભ ંબું	દલં ચ	ચૂડુ	પરમાધ	 બ 	પ� 	ની
ી	ભાંડરમુલા	ગ��◌ંતપડુના	 ી	કાળહ તી રા!	||	95	||

મ�દલ ુલ ક નાંડવુગદા	માે ંબુ	ન	ડેમયા
'મુ દયંગા	મુ દયંગં	બુ ુ	ઘનમાૈ	માેહંબુ	લાેભંબુ'	ન
દ	સ ંબુ	કૃપં	દલંપ	ન�કવુ યા ુંડુ	 ન ા 	ગ�
	 દનંબુન્	મ��વ� ંગાં	ગટગટા!	 ી	કાળહ તી રા!	||	96	||

કાલ ારકવાટબંધનમુ	દુ ા માણ યા
લાેલા લક ચ ગુ મુખવ	 ીકાે જ ા ુત
ળ ાળ વરાે ધ	મૃ ુમુખદં ા(અ)હાય	વ ંબુ	 દ
ેલાલંકૃત!	નીદુનામ	મરયન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	97	||

પ દવેલલૈનનુ	લાેકકંટકુલચ	 ા ચુ	સાૈ ંબુ	ના
મ દ ક	બ મુ	ગાદુ	સવમુનકુન્	મ ુંડૈ	સ દા
નદયાદુલ્	ગલ	રાજુ	નાક�સંગુ	મેન ા ન	ની	યટ્લચૂ
ચ	 દનંબુન્	મુદમ�◌ંદુદુન્	ગડપટન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	98	||

તાતલ્	ત યું	દં ડયુન્	મ�િ◌યું	બ� લ્	ચાવગાં	જૂડરાે
ભી ત	બ�◌ંદંગનેલ	ચાવુનકંુગાં	બ�◌ંડ્લામુ બ લ્	 હત
ાતંબુન્	બલ વપ	જંતુવુલકુન્	વાલાયમૈયુંડંગાં
જતેાેવી ધ	નરંુડુ	 ન ગ�લુવંડાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	99	||

તુલ્	સ� ુટ	સેવસેયુટ	મૃષલ્	સં ધચુ	ટ ાય વ
ા ત	બ�◌ંદુટ	ક�◌ંડ�કાંડવુટ	 હસારંભકંુડાૈટ	 મ
ાતા યમુલાડુટ યું	બર ંબુના શ ચ	યી
ી	તા	ન� યુગંબુ	લુંડંગલદાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	100	||

ચ�ડુગુલ્	ક�◌ંદ�◌ુ	કૂ ડ	ચેયંગંબનુલ્	ચીકટ્લુ	દૂ�◌ંગં	મા
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ડ ત	ગાન	 હપરા ન	 નનુ	ન� ં લં	બ� ંચુ	 નલ્
વ�લં ાે ચનં	જૂરુપ ુક� ન	ને	 ેલાડુદંુ	ગાે ક	ગાે
ર� ડ	યધબુલુ	નાકુ	નેલ	 યડવાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	101	||

ભ સતાે ૂળનધૂસરાંગુલુ	જટાભારાે માંગુલ્	તપાે
સનમુલ્	સા ધતપંચવણરસમુલ્	વૈરા યવંતુલ્	 નતાં

તસુખ ાંતુલુ	સ ભાષણલુ	નુ રુ ા રા
જસમેતુલ્	તુદન� રૈન	ગ�લુતુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	102	||

જલજ ી	ગલ	મં ચની ુ	ગલવાચ ા તલાે	બાપુરે!
વ� લવાડ	 �િ◌	બાંપ ન ુગલદાવેસાલુગા	ન ટા!
ન લ	ના	ર�◌ંડુ	ગુણંબુ	લ�◌ં ચ	મ દલાે	ન ે મ	રાેયંગ	ની
ચ�લુવંબૈન	ગુણંબુ	લ�◌ંચુક�નવે	 ી	કાળહ તી રા!	||	103	||

ગ ડયલ્	ર�◌ં ટક�	મૂં ટકાે	ગ ડયકાે	કાદે ન	નડ� યાે
કડ	નડા દક�	ય� ંડાે	ય��◌ુ◌ં	ગ	મીકાયંબુ	લીભૂ મપ
બડગા	નુ વ	ધમમાગમ�ક ટ	બા ટપ	રી	માનવુલ્
ચ�ડુગુલ્	નીપદભ યું	દ� લયરાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	104	||

તલાે	દ� તુરંગસામજમુ	લે ચ ુ	લાંદાે ળકા
તતુ	લે	લ� 	 વલા સનીજનસુવ ાત	ભૂષાકલા
પતનૂ દક	મે મદુલભમુ	ની	પાદ ુ	લ ચચુચાે
જતપંકેરુહપાદપ યુગળા	 ી	કાળહ તી રા!	||	105	||

સ લલ ુલ્	જુખુક માણ	મ�ક	પુ ુન્	ભવ ાૈ ળ	 ન
લબ પ ચે	નરંુડુ	પૂજલ્	સેયંગા	ધ ુંડાૈ
નલ	ગંગાજલચં ખંડમુલ	દા નદંુ	દુ દ	ગાંચુ	ની
ચ�લુવં	બંતયુ	ની	મહ 	 મ દગા	 ી	કાળહ તી રા!	||	106	||

તમને ુ ત	દામ�	ચૂડ	સુખમૈતાદા મુન્	ગૂપગા
વમલ ુલ્	કમલાભમુલ્	 જતલસ ુ તાલા મુલ્
સુમનાેબાણજય દ ુલનુચુન્	જૂચુન્	જનંબૂ નહા
રમૃગા ી નવહ ુક ુગવલન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	107	||

પટવ ુભુજંગવ જત વ	 ાં ત ુર ુ વ
ટવ ં શલાજપાકુસુમરુ	 ાંગ વ ંચુવા
ટમલ્	નેતુરુ	 ચ ુખં	બનુભ વપન્	લેક	દુમધનુલ્

ચટુક ં	દલપાેયંજૂતુ	રધમુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	108	||

નનુ	 ન દ ચન	દ ુપ	દ�ગવ�	વાણીનાધુ	શા સપવાે
ચનુના	ની	પાદપ સેવકુલં	દુ ં	બાડુ	દુમાગુલં
બ�નુપન્	નીકુનુ	નીદુભ ત ત કન્	ભેદંબુ	ગાનંગ	વ
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�ન�	લેકંુ ડન	નૂ�કંુડગલવા	 ી	કાળહ તી રા!	||	109	||

ક રદૈ ુન્	બ� રગ� 	શૂલમુ	ક(રા)ર ( ) તંબુ	ગાદાે	રતી
રુ નન્	ગા ન	ફાલલાેચન શખા	વગબુ	ચ ા��નાે
પર નદાપરુલન્	વ ધપ	 વ દયુન્	ભા ંબ�	વારે મ	ચે
સ ર	નીકુન્	બરમાેપકાર	મરયન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	110	||

દુરમુન્	દુગમુ	રાયબારમુ	મ�િ◌ન્	દ�◌ંગમમુન્	વૈ મુન્
નરનાધા ય	માેડબેરમુનુ	બ� ં ંબુ	 સ ચનન્
અરયન્	દ� ફલંબુ	ગ ુન દગા	કાકાયમે	ત નન્
સ રયું	બાેવુનુ	 ાણહા નયુ	નગુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	111	||

તનયું	ગાં ચ	ધનંબુ	 ન ચ	 દ વજ ાનંબુ	ગ ચ	 વ
ુન	કુ ાહમુ	જે સ	સ ૃ ત ક	બા ુંડૈ	તટાકંબુ	ને
પુનં	 ચ	વનંબુ	વ� 	મનની	પાેલેડુ	નીસેવં	જે
સન	પુ યા ુંડુ	પાેવુ	લાેકમુનકુન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	112	||

તનાધાે મ!	સ વી રંુડ્	વ �ન્	 મ ુલં	જૂડંગા
નતંડે	મે ટ	ક વ વૈખ ર ન	સ ઃકા નમાત	તત્
તભ	 ં ચ ન	 ત ુપ મુલુ	ચ� ું	દાતંડૈનન્	મમું
તમે	ચૂચ�નુ	બ� ટંચુ	રધમુલ્	 ી	કાળહ તી રા!	||	113	||

નીકંુ	ગા ન	ક વ 	મ� ર ક	નેનીનંચુ	મીદ� તન્
જકે�◌ં ટન્	 બરુદંબુ	કંકણમુ	મુંજ	ગ ત	બ તન્
લાેકુલ્	મ� 	 તંબુ	નાતનુવુ	કીલુલ્	નેપુલું	ગાવુ	છી
છી	કાલંબુલરી ત	દ �ડુ	જુમી	 ી	કાળહ તી રા!	||	114	||

ન લ્	 ન ુ	ભ જ ચ	 ચ યમહા	 નવાણપીઠંબુ	પૈ
ર ેયક	યાજવંબુ	કુજન	 ાતંબુચ	 ાં ગ	ભૂ
ભૃ ંડાલુરં	ગ� 	વારુ	દનું	ગાે પમન્	બુધું	ડાતુંડૈ
ચ ારં	જમુ	ર� ં	જ ુક�નુનાે	 ી	કાળહ તી રા!	||	115	||

દંતંબુ	 ડન ુડે	તનુવુનંદા ઢ	યુ ુડે
કાંતાસંઘમુ	રાેયન ુડે	જર ાંતંબુ	ગાન ુડે
વત ેન	જ રચન ુડ�	કુરુ વ� � 	ગાન ુડે
ચ તપ વલ�	નીપદાંબુજમુલન્	 ી	કાળહ તી રા!	||	116	||
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