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મિણકણકાક

{ મિણકણકાક }

વીરે મિણકણક ેહિરહરૌ સાયુયમિુદૌ

વાદતૌ કુતઃ પરપરમભુૌ જતોઃ યાણોસવ ે

મપૂો મનુઽયમત ુહિરણા ોઃ િશવતણા

તમયાૃગલુાછનો ગડગઃ પીતાબરો િનગતઃ  ૧

ઇાાિદશાઃ પતિત િનયત ંભોગય ેય ેપનુ

યત ેમનુતતોિપ પશવઃ કીટાઃ પતાદયઃ 

ય ેમાતમિણકણક ેતવ જલ ેમિત િનકમષાઃ

સાયુયઽેિપ િકરીટકૌતભુધરા નારાયણાઃ યનુરાઃ  ૨

કાશી ધયતમા િવમુનગરી સાલંતા ગયા

તયે ંમિણકણકા સખુકરી મિુહ તકકરી 

વલકતિુલતઃ સહવૈ િવબધૈુઃ કાયા સમ ંણા

કાશી ોિણતલ ેિથતા ગુતરા વગ લઘુવ ંગતઃ  ૩

ગાતીરમનુમ ંિહ સકલ ંતાિપ કાયુમા

તયાં સા મિણકણકોમતમા યેેરો મિુદઃ 

દવેાનામિપ દલુભ ંથલિમદ ંપાપૌઘનાશમં

પવૂપાજતપુયપુજગમક ંપુયજૈ નઃૈ ાયત ે ૪

દઃુખાભોિધગતો િહ જતિુનવહતષેાં  કથ ંિનિતઃ

ાવા તિ િવિરિચના િવરિચતા વારાણસી શમદા 
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લોકાઃવગસખુાતતોઽિપ લઘવો ભોગાતપાતદાઃ

કાશી મિુપરુી સદા િશવકરી ધમા થમોદા  ૫

એકો વેધરો ધરાધરધરઃ ીવસભષૂાધરઃ

યોઽયકેઃ િકલ શકંરો િવષધરો ગાધરો માધવઃ 

ય ેમાતમિણકણક ેતવ જલ ેમિત ત ેમાનવાઃ

ા વા હરયો ભવિત બહવતષેાં  બહુવ ંકથ  ૬

વીરે મરણ ંત ુમલકરં દવેરૈિપ લાયતે

શત ંમનજુ ંસહનયનૈુ ંસદા તપરઃ 

આયાત ંસિવતા સહિકરણઃૈ યુદતોઽભૂસદા

પુયોઽસૌ ષગોઽથવા ગડગઃ ક મિદરં યાયિત  ૭

મયાે મિણકણકાપનજ ંપુય ંન વંુ મઃ

વીયરૈધશતૈતમુુખધરો વદેાથદીાગુઃ 

યોગાયાસબલને ચિશખરતપુયપારંગતઃ

વીરે કરોિત સુતપુષં નારાયણ ંવા િશવ  ૮

છૈઃ કોિટશતઃૈ વપાપિનધન ંયચામધૈેઃ ફલં

તસવ મિણકણકાપનજ ેપુય ેિવ ંભવે 

ાવા તોિમદ ંનરઃ પઠિત ચેસસંારપાથોિનધ

તીવા  પવલવયાિત સદન ંતેમય ંણઃ  ૯

ઇિત ીમપરમહસંપિરાજકાચાયય

ીગોિવદભગવપૂયપાદિશયય
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ીમછકંરભગવતઃ તૌ

મિણકણકાક ંસપણૂ 
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