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સર વતીભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્

સદા ભાવયેઽહં પ્રસાદેન યસ્યાઃ
પુમાંસાે જડાઃ સ ત લાેકૈકનાથે ।
સધુાપૂરિન ય દવાગ્રીતય વાં
સરાે સનપ્રાણનાથે હૃદ તે॥ ૧॥
િવશદુ્ધાકર્શાેભાવલક્ષ િવરાજ-
જટામ ડલાસક્તશીતાંશખુ ડા ।
ભ યધર્દાષેાકરાેદ્ય લલાટં
વપુ તે સમ તેશ્વિર શ્રીકૃપા ધે॥ ૨॥
દુભ્રૂલતાિન જતાનઙ્ગચાપં

દ્યુ ત વ તનીલારિવ દાયતાક્ષમ્ ।
શર પદ્મિક જલ્કસઙ્કાશનાસં
મહામાૈ ક્તકાદશર્રાજ કપાેલમ્॥ ૩॥
પ્રવાલા ભરામાધરં ચા મ દ-
મતાભાવિનભર્ સતે દુપ્રકાશમ્ ।

સુ્ફરન્મ લકાકુડ્મલાે લા સદ તં
ગલાભાિવિનધૂર્તશઙ્ખા ભર યમ્॥ ૪॥
વરં ચાભયં પુ તકં ચાક્ષમાલાં
દધદ્ ભશ્ચતુ ભઃ કરૈર બુ ભૈઃ ।
સહસ્રાક્ષકુ ભી દ્રકુ ભાપેમાન-
તનદ્વ દ્વમુક્તાઘટા યાં િવનમ્રમ્॥ ૫॥
સુ્ફરદ્રાેમરા જપ્રભાપૂરદૂર -

કૃત યામચ ઃશ્રવઃકા તભારમ્ ।
ગભીરિત્રરેખાિવરાજ પચ ડ-
દ્યુ ત વ તબાેિધદુ્રમ નગ્ધશાેભમ્॥ ૬॥
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લસ સૂ મશકુ્લા બરાેદ્યિન્નત બં
મહાકાદલ ત બતુલ્યાે કા ડમ્ ।
સુ ત્તપ્રકામા ભરામાે પવર્-
પ્રભાિન દતાનઙ્ગસામુદ્ગકાભમ્॥ ૭॥
ઉપાસઙ્ગસઙ્કાશજઙ્ઘં પદાગ્ર-
પ્રભાભ સતાેત્તુઙ્ગકૂમર્પ્રભાવમ્ ।
પદા ભાજેસ ભાિવતાશાેકસાલં
સુ્ફરચ્ચ દ્રકાકુડ્મલાેદ્યન્નખાભમ્॥ ૮॥
નમ તે મહાદેિવ હે વણર્ પે
નમ તે મહાદેિવ ગીવાર્ણવ દ્યે ।
નમ તે મહાપદ્મકા તારવાસે
સમ તાં ચ િવદ્યાં પ્રદેિહ પ્રદેિહ॥ ૯॥
નમઃ પદ્મભવૂક્ત્રપદ્માિધવાસે
નમઃ પદ્મનતે્રાિદ ભઃ સવે્યમાને ।
નમઃ પદ્મિક જલ્કસઙ્કાશવણ
નમઃ પદ્મપત્રા ભરામા ક્ષ તુ યમ્॥ ૧૦॥
પલાશપ્રસનૂાપેમં ચા તુ ડં
બલારા તનીલાે પલાભં પતત્રમ્ ।
િત્રવણ ગલા તં વહ તં શકંુ તં
દધત્યૈ મહત્યૈ ભવત્યૈ નમાેઽ તુ॥ ૧૧॥
કદ બાટવીમ યસસં્થાં સખી ભઃ
મનાેજ્ઞા ભરાન દલીલારસા ભઃ ।
કલ વાનયા વીણયા રાજમાનાં
ભજે વાં સર વત્યહં દેિવ િનત્યમ્॥ ૧૨॥
સધુાપૂણર્હૈર યકુ ભા ભષેક-
પ્રયે ભક્તલાેક પ્રયે પજૂનીયે ।
સન દાિદ ભયા ગ ભયા ગની ભઃ
જગન્માતર મન્મનઃ શાેધય વમ્॥ ૧૩॥
અિવદ્યા ધકારાૈઘમાતાર્ ડદ યૈ

2 sanskritdocuments.org



સર વતીભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્

સિુવદ્યાપ્રદાનાે સકુાયૈ શવાયૈ ।
સમ તાતર્રક્ષાકરાયૈ વરાયૈ
સમ તા બકે દેિવ દુ યં નમાેઽ તુ॥ ૧૪॥
પરે િનમર્લે િન કલે િનત્યશદુ્ધે
શર યે વરે યે ત્રયીમ યન તે ।
નમાેઽ વ બકે યુ મદ યાઙ્ ઘ્રપદ્મે
રસજ્ઞાતલે સ તતં ત્યતાં મે॥ ૧૫॥
પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રસીદા બકે મા-
મસીમાનુદ નાનુક પાવલાેકે ।
પદા ભાે હદ્વ દ્વમેકાવલ બં
ન ને પરં િક ચદાન દમૂત॥ ૧૬॥
ઇતીદં ભજુઙ્ગપ્રયાતં પઠેદ્યાે
મુદા પ્રાત થાય ભ યા સમેતઃ ।
સ માસત્રયા પવૂર્મવેા ત નનંૂ
પ્રસાદસ્ય સાર વતસ્યૈકપાત્રમ્॥ ૧૭॥
ઇ ત શ્રીસર વતીભજુઙ્ગપ્રયાત તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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