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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
હ પ ત વાચ

સર વ ત નમસ્યા મ ચેતનાં હૃિદ સં સ્થતામ્ ।
ક ઠસ્થાં પદ્મયાેિન વાં હ્ર ીઙ્કારાં સુ પ્રયાં સદા॥ ૧॥
મ તદાં વરદાં ચવૈ સવર્કામફલપ્રદામ્ ।
કેશવસ્ય પ્રયાં દેવી ં વીણાહ તાં વરપ્રદામ્॥ ૨॥
મ ત્ર પ્રયાં સદા હૃદ્યાં કુમ ત વંસકાિરણીમ્ ।
વપ્રકાશાં િનરાલ બામજ્ઞાન ત મરાપહામ્॥ ૩॥
માેક્ષ પ્રયાં શભુાં િનત્યાં સભુગાં શાેભન પ્રયામ્ ।
પદ્માપેિવષ્ટાં કુ ડ લની ં શકુ્લવસ્ત્રાં મનાેહરામ્॥ ૪॥
આિદત્યમ ડલે લીનાં પ્રણમા મ જન પ્રયામ્ ।
જ્ઞાનાકારાં જગદ્દવ્ીપાં ભક્તિવઘ્નિવના શનીમ્॥ ૫॥
ઇ ત સતં્ય તુતા દેવી વાગીશને મહાત્મના ।
આત્માનં દશર્યામાસ શરિદ દુસમપ્રભામ્॥ ૬॥
શ્રીસર વત્યુવાચ
વરં ણી વ ભદં્ર વં યત્તે મન સ વતર્તે ।
હ પ ત વાચ

પ્રસન્ના યિદ મે દેિવ પરં જ્ઞાનં પ્રયચ્છ મે॥ ૭॥
શ્રીસર વત્યુવાચ
દતં્ત તી િનમર્લં જ્ઞાનં કુમ ત વંસકારકમ્ ।
તાતે્રેણાનને માં ભ યા યે તવુ ત સદા નરાઃ॥ ૮॥
લભ તે પરમં જ્ઞાનં મમ તુલ્યપરાક્રમાઃ ।
કિવ વં મ પ્રસાદેન પ્રા ુવ ત મનાેગતમ્॥ ૯॥
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િત્રસ યં પ્રયતાે ભૂ વા યિ વમં પઠતે નરઃ ।
તસ્ય ક ઠે સદા વાસં કિર યા મ ન સશંયઃ॥ ૧૦॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે શ્રી હ પ તિવર ચતં સર વતી તાતે્રમ્
સ પૂણર્મ્॥
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