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Shri Sharada Stotram

શ્રીશારદા તાતે્રમ્

(શ્રી ઙ્ગાદ્રાૈ શ્રીશારદાનવરાત્રાે સવસમયે)
રત્નાવલીિન મતશલૈ ઙ્ગિવભ્રાજદાપૂણર્સધુાકરાભમ્ ।
આક ઠરક્તા બરસં તાઙ્ગ્યા મખુા બુજં ભા ત જગ જન યાઃ॥ ૧॥
આક ઠમાનમ્રજનાનુરાગાે મમે ત લાેકસ્ય િવબાેધનાય ।
આક ઠરક્તા બરસં તાઙ્ગી પદ્માે થ યા પ્રિવભા ત નનૂમ્॥ ૨॥
અેવં સવર્જગ ત્ય યુ સઙ્ગે સિન્નધાય રક્ષા મ ।
ઇ ત બાેધનાય જગતામઙે્ક બાલં દધા સ માત વમ્॥ ૩॥
શશુ મવ પદનતલાેકં પિરરક્ષામી ત બાેધનાયવૈ ।
અઙે્ક િનધાય બાલં ભાતીયં પઙ્ક તભવદિયતા॥ ૪॥
સ્થાલીપુલાકાખ્યનયને માતજર્ગ ત સવાર્ યિપ પાલયા મ ।
ઇત્યેતદથર્સ્ય િવબાેધનાય બાલં િન ઙે્ક િવદધા સ િક વમ્॥ ૫॥
અેકમવેા બરં વા ણ િવ પં ચ વદ ત િહ ।
નવા બરા ણ ધ સે વં સુ પા ણ કથં વદ॥ ૬॥
આકાશવ સવર્ગતશ્ચ િનત્ય ઇત્યાિદ વેદેઽ બ િકલા બરસ્ય ।
પ્રત્ન વમેક વમિપ પ્ર સદં્ધ કથં નવ વં સમભૂદમુ મન્॥ ૭॥
પુરાણવસ્ત્રા ણ ન ધારયા મ નવા બરા યવે તુ ધારયા મ ।
ઇ ત પ્રબાેધાય જનસ્ય નનંૂ નવા બરા યવે દધા ત વાણી॥ ૮॥
ભવ તુ િવજરામરાઃ પદસરાજેનમ્રા ઇ ત
પ્રકૃષ્ટદયયા િવધેઃ સ ખ સરાજેતુલ્યાનને ।

કરસ્થકલશા તં નતજનાય દાતું વયં
મહાહર્મ ણિન મતં ચષકમ બ ધ સે િકમુ॥ ૯॥

ત્યક્ષ્યા મ નવૈ રાગં કાલિત્રતયેઽિપ નમ્રવગષુ ।
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ઇ ત બાેધનાય વાણી રક્તસમુાનાં ત્રયં ધત્તે॥ ૧૦॥
હંસરેૈવ પરૈઃ સવે્યા નાહમ યજૈર્નૈિર ત ।
પ્રબાેધનકૃતે માતહસં વાહં કરાે ષ િકમ્॥ ૧૧॥
હંસે િહ શ દે િકમુ મખુ્ય ત્ત્યા સ્થતાહમવેે ત િવબાેધનાય ।
િવભા સ હંસે જગદ બકે વ મત્ય મદ યે હૃદયે િવભા ત॥ ૧૨॥
હંસાેઽ યહંસ ઇ ત બાેધમવા ય મુ ક્ત
પ્રાપ્તઃ પર તવ પદા બુજસશં્રયાદ્યત્ ।

ત માત્તવા બ પદયુગ્મમયં મુમુ -

હસઃ સમાશ્રય ત વાહનતામવા ય॥ ૧૩॥
િવિર ચહૃદયા બુજપ્રમદદાનસયૂર્પ્રભે
િવ ચત્રગ તચાતુર પ્ર થતપાદપઙે્ક હે ।

કરાે ત િકમયં સદા ગમનચાતુર પ્રાપ્તયે
મરાલકુલનાયક તવ પદા જસવેાં મુદા॥ ૧૪॥

હંસાે બાહ્યા ધકારપ્રદલનચતુરાે હ્યિહ્ન માેદપ્રદાયી
પદ્માનામષે મેઽ તઃ સ્થત ત મરતતવેાર્રિય યાશ્ચ રાત્રાૈ ।

અ યામાેદપ્રદા યા નતહૃદયસરાે તપઙ્ક્તેરધ તાત્
ભૂતાે હીત્યેવ બાેધં રચિયતુ મવ િક હંસમારાેહસીશે॥ ૧૫॥

કતુર્માત્મિન સાથાર્ િક ષે દ્રઃ પુર અેતુ નઃ ।
ઇત્યાિદકાં શ્રુ ત વા ણ પુર તા કુ ષે ષમ્॥ ૧૬॥
ષભાે ષભાે નાે ચે કથં તવ પદા બુજમ્ ।
વા ણ સિેવતુમહર્ઃ સ્યાત્ત માદ્વષૃભ અેવ િહ॥ ૧૭॥
ષં પુર તા કુ ષે િકમદ્ય ષપ્રદાનાય નમ જને યઃ ।
દુ્રતં પયાજેન્મભવપ્રમાેદપયાેિધરાકાશ શ બ બપઙે્ક॥ ૧૮॥
પશપુઃ શવાેઽય મ ત તં િવહાય િક વાક્ત તપ્રદામાશુ ।
પશતુાિન ત્તયેઽયં ષભ વાં સવેતે માતઃ॥ ૧૯॥
શાદૂર્લચમર્ પિરવીક્ષ્ય ભવાઙ્ગસસંં્થ
ભીતઃ પલા ય તવ સિન્નિધમાગતઃ િકમ્ ।

ઉક્ષાિધપઃ સર સ સનધમર્પ ત્ન
બ્રૂહ્યદ્ય સશંયિનમગ્ મતેમર્માશુ॥ ૨૦॥
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પનુ પનયનં પુંસાે ષાિધરાેહે ન કા મ યાઃ ।
દશર્ય ત તિ સ્ત્રયાેઽિપ િહ ષભા ઢા િત્રનતે્રેયમ્॥ ૨૧॥
નીલક ઠસ્ય સાવર્જ્ઞ્યમૂલં વ પાદસવેનમ્ ।
ઇ ત સ બાેધયન્નીલક ઠ વાં સવેતે િકમુ॥ ૨૨॥
શખી મુ ડી જટ ત્યાદ્યાઃ સવ વ સવેકા ઇ ત ।
દ્યાેતનાય શખી િક વા માત વામવે સવેતે॥ ૨૩॥
િનશ ય સ પ્રે ષતવાન્મયૂરમુદ્ધષર્ ઇત્યેવ િપ વસઃુ િકમ્ ।
ષડાનનાે બ્રૂિહ ગરાં સિવિત્ર નમ્રસ્ય સ દેહયુ ે મમાશુ॥ ૨૪॥
િક વણર્યા મ તવ સુ દરતાં મનુ યાે
ય સુ દર વમ ભવીક્ષ્ય મયૂરપક્ષી ।

િહ વા િવ પ ઇ ત ષ મખુમાશુ માતઃ
વાસં કરાે ત તવ પાદસરાજેમૂલે॥ ૨૫॥

દૃ ટ્વા વદ યકચસ ત તનીલમેઘં
સવર્તુર્ષૂદયનમેત્ય મયૂર અેષ ।

િનત્યપ્રહષર્દતયા િવરહાસિહ ઃ
નનંૂ વદઙ્ ઘ્રિનકટે સ્થ તમાતનાે ત॥ ૨૬॥

કેકા ન પજૂયેયુ વાં ભવુનેઽ મન્મહાે સવે વા ણ ।
ઇ ત ના ૈવ િહ વક્તું ભા ત વ સિન્નધાૈ કેક ॥ ૨૭॥
શ ખસયૂર્ચ દ્રમખુ્યાનહમવેાસ્થાય પાલયામીદમ્ ।
જગિદ ત િનબાેધનાથ વાગીશ્વિર ભા સ શ ખનમાસ્થાય॥ ૨૮॥
શ ભાૈ સ ત શશાઙ્કસયૂર્ શ ખનાે નતે્રાપદેશા સદા
સાગ ય ત ઇમે િનર ક્ષ્ય ગિર નાથસ્ય માત વિય ।

વક્ત્રારક્તપટ સવુાહ મષતઃ સવેાં સદા કુવર્તે
માેદાદેવ િહ તે ન ચાત્ર િવશયઃ ક શ્ચિદ્ગરાં દેવતે॥ ૨૯॥

કેકાતાેઽિપ મનાેહરેણ વચસા વિન્ન જતઃ કેક્યયં
પાદા ભાજેયુગં પ્રપન્ન ઇ ત મ ચ્ચત્તે િવભાત્ય બકે ।

જેતુઃ પાદયુગપ્રપ ત્તરથવા દેશા તરાવ સ્થ તઃ
યુક્તં ચા યતર જતસ્ય િવબુધાઃ પ્રાહુયર્તાે ભાર ત॥ ૩૦॥
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શ ખવચ્છુદ્ધ અેવે ત ના ૈવાહ યતઃ શખી ।
ત મા વદ્વાહતા ચાસ્ય યુક્તવૈ િવિધવ લભે॥ ૩૧॥
મુક્તાહાર મમં જગ જનિન તે શભુ્રાિહબુદ્ યા િકમુ
ગ્રીવાસ્થં હ્યયમગ્રહીદ્ભજુગભુગ્ભાેક્તું તતાે લ ધધીઃ ।

નાયં સપર્ ઇ ત વમાેહમધનુાપહ્નાેતુમવેાત્યજ-

ન્નવૈાલઙૃ્ક તલક્ષ્યતઃ પરમહાે ધત્તે બુધઃ પવૂર્વત્॥ ૩૨॥
આદ્યા મ સમયી તનુમર્ધુિરપાેઃ કાૈમ દ્વતીયં વપ-ુ

તદ્યુગ્મં વ મહા બ નતે્રપદયાવે્યાર્જેન ધ સે યતઃ ।
ત માચ્ચક્રયુગં તવાેર સ કુચવ્યાજેન ભાત્ય બકે
ત માદેવ ખગેશ્વરશ્ચ સતતં વાં સવેતે માેદતઃ॥ ૩૩॥

િવ ણાૈ વીક્ષ્ય જડાિધવાસમથ ચ વા મત્રશાિય વમ-

ય ડાેદ્ભૂતપ તિવહાય ત મમં િવજ્ઞાન ષામયમ્ ।
વામવેાદ્ય િનષવેતે ખલુ મુદા વાગ્દેિવ યુક્તં ચ ત-

કાે વા શત્રુસહા સકાં િહ સહતે લાેકેષુ િવદ્વ જનઃ॥ ૩૪॥
ભૂતાકાશચરેટ્ વમવે ભવુને સદં્ધ િહ કા તને મે

દ્ધશ્ચાભવિદત્યવેત્ય ખગરા ણનૂં ગરાં દેવતે ।
હાદાર્કાશચરાિધપત્યમિપ મે ભૂયાિદતીચ્છાબશાત્
ત પ્રા યૈ તવ પાદપઙ્કજયુગીસવેાં કરાેત્યાદરાત્॥ ૩૫॥

િવનતાતનૂદ્ભવ વં પ્રકટં પ્રભવે દ્વનત્યૈવ ।
ઇ ત બુદ્ યા ખગરાટ્ િક િવનત વ પાદપદ્મયાવેાર્ણી॥ ૩૬॥
માનસિવહરણશીલાં દેવી ં ત્ય વા યદેવતાસવેા ।
નવૈાે ચતે ત ખગરાડ્વહ ત વાં તાદશૃી નનૂમ્॥ ૩૭॥
સવુણર્નીકાશ ભવ પ્રતીકકા તેઃ પિર વઙ્ગત અેવ સાથાર્ ।
મપુણર્તેત્યાત્મનઆકલ ય ખગેટ્ કરાેત્ય બ તવાઙ્ ઘ્રસવેામ્॥ ૩૮॥
આગત્ય કાલાિહિધયા િહ વેણી

ગહીતુકામઃ ખગરા ણર ક્ષ્ય ।
િનહ્નાેતુ મચ્છત્યયમ બ નૈ ં
ભ્રા ત વદઙ્ઘે્રઃ પિરસવેના કમ્॥ ૩૯॥

લાેકે હ્યેકઃ પક્ષઃ શકુ્લશ્ચા યશ્ચ કૃ ણ અેવેહ ।
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દ્વાવિપ શકુ્લાૈ પક્ષાૈ ધત્તે ગ ડઃ િકમ બ તવ વાહઃ॥ ૪૦॥
હ તા તરસ્થપરશું શ ભાેભૂર્ષાથર્માગતાન્નાગાન્ ।
દૃ ટ્વા ભીતાે હિરણશ્ચરણં શરણં જગામ તવ વા ણ॥ ૪૧॥
ધત્તે કુરઙ્ગં િવધુરેષ પૂણા મદાસ્યચ દ્ર તમધઃ કરાે ત ।
ઇત્યેતયાેભદિવબાેધનાય કુરઙ્ગમ બ વમધઃ કરાે ષ॥ ૪૨॥
સમાશ્રયેયં યિદ પુ કરસ્થ-

મ જં તદા સ્યા પતનં િહ દશ ।
મમે ત મ વા ગશાબકાેઽયં
પદા જમવેાશ્રયતે તવા બ॥ ૪૩॥

શકુ્લાદાૈ શ શનં વક યશરણં પૂણર્ િવ ચ વ ગાે
વા યાસ્યં તવ વીક્ષ્ય હૃષ્ટહૃદયઃ પૂણા મયા ચ દ્રમાઃ ।

પ્રાપ્તશ્ચે ત તવાઙ્ ઘ્રસિન્નિધમસાવાગત્ય વેગાત્તતાે
ના મન્ના ત મમાવકાશ ઇ ત િક તષ્ઠત્યયં ભાર ત॥ ૪૪॥

પુરા તવ પદા બુજં હિરણ અેષ સ પજૂ્ય યાે
જગ પ્રભુ શરઃ સ્થતે શ શિન સં સ્થતં પ્રાપ્તવાન્ ।

િકમદ્ય હૃિદ સં મરં તવ પદા જસવેાફલં
મહાે સવિદદકૃ્ષયા ચરણસિન્નિધ પ્રાપ્તવાન્॥ ૪૫॥

િપબેયુરિપ માં સરુા યિદ વસા મ ચ દ્રે તદે-
ત્યપાયરિહતં પદં જગ મષુ શ્ચરં સ ચરન્ ।

અપાયવચનાે જ્ઝતં તવ પદા જયાેર તરં
િવલાેક્ય ગશાબકાે વસ ત તત્ર વાગ્દેિવ િકમ્॥ ૪૬॥

ભક્તાજ્ઞાનમહેભા મદ્વાહનસિન્નર ક્ષણાદેવ ।
િનયાર્િ વ ત સહસા િક સહં વાહં કરાે ષ માત વમ્॥ ૪૭॥
લાલય ત વા ણ િક વાં પ ચાસ્યઃ સ્ક ધમારાે ય ।
યુક્ત મદં ભ્રા ણાં સાેદયાર્લાલનં લાેકે॥ ૪૮॥
િવ વધર્ વા પાલક વં મમા તે
સહં ર્ વં નજૈમવેા ત િક તુ ।

સ્રષુ્ટભાર્વાે વા ણ ના તી ત મ વા
ત પ્રા યૈ વાં સવેતે પ ચવક્ત્રઃ॥ ૪૯॥
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તવા બરાભાવશશીય ઙ્ગ-

નીકાશમ ય વમયં િનશ ય ।
વલગ્ કા યાર્ યયનાય િક વા
પદા જસવેાં િવદધા ત સહઃ॥ ૫૦॥

નતાય પાદા બુજયાજેર્નાય
રા િધરાજ વિવિધ સયા િકમ્ ।

સહાસનં વં વદ દાતુમ બ
સહં સદા સિન્નિધગં કરાે ષ॥ ૫૧॥

વને તઃ સહઃ પનુરિપ દર વાસિનરતઃ
વસા યં યત્ર સ્યા સતતવસ ત ત પિરસરે ।

ચક ષર્ ભ્રા ત્યા િક તવ પદવનજેે નતમનાે
ગુહાવાસે દૃ ટ્વા વસ તમકરાેત્ત પિરસરે॥ ૫૨॥

નાથસ્યાિપ મમાિનવેદ્ય હિરણઃ સવેાં કથં પ્રાતના-ે
દ્વાગ્દેવ્યાશ્ચરણા જયાેિર ત ષા સારઙ્ગબાલં શમ્ ।

કૃ વા શીઘ્રપલાયનાે સવપરં સવેાં કરાેત્યાદરાદ્-
દૃ યેશઃ વય મત્યવૈ મ ક ણાવારાિન્નધે શારદે॥ ૫૩॥

કુરઙ્ગવેગ તવ દષૃ્ટપવૂર્ તુરઙ્ગવેગં પિરપ ય વા ણ ।
ઇતીવ ગવાર્દિધગ ય માત તુરઙ્ગમ વાં પિરસવેતે િકમ્॥ ૫૪॥
તુરઙ્ગવચ્ચ ચલમ બ ચત્તં બદ્ વા દૃઢં ભ ક્તગુણને શીઘ્રમ્ ।
સ્થરં કરાેમી ત ગુણૈ તુરગં િનય ય િક બાેધયસે જનાં વમ્॥ ૫૫॥
વમશ્વપવૂા શ્રયમાનતાય દદા મ તૂણ વ ત બાેધનાય ।
તુરઙ્ગમગ્રે િવદધા સ માતિરતીવ મ યે વદ િક તથવૈ॥ ૫૬॥
ઉન્ન ય પાદ દ્વતયં તુરઙ્ગાે વદિન્નતીવા ત ગરાં સિવિત્ર ।
િવલઙ્ઘ્યતાં િક સિરદ શ્વરાેઽયમુ લુત્ય ગચ્છેયમથા બરં વા॥ ૫૭॥
પદે પદે દાનવ યતા મે ભવેચ્છચીનાથસમીપવાસે ।
ઉચ્ચૈઃશ્રવા ઇત્યિધગ ય માત તવાઙ્ ઘ્રસવેાં પ્રકરાે ત િક વા॥ ૫૮॥
અશ્વાે વાહનતાં ન યા ત િદિવષદ્વ ૃ દયસ્ય વેદા ઇ ત
પ્રાહુ તં ચ િનશ ય રાષેસિહત વ સિન્નિધ પ્રા ય િકમ્ ।

મ યા કતુર્મહાે તદ યવચનં દેવ્યા તવા બાિનશં
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વાહ વં કુતુક જગામ તુરગાધીશાે ગરાં દેવતે॥ ૫૯॥
િવહઙ્ગં કુરઙ્ગં તુરઙ્ગં ચ વાહં
િવધાયાશગું ભ્રા તમાસાદ્ય િક વમ્ ।

ગજં મ દગં વાહમદ્યાતનાે ષ
પ્રણમ્રસ્ય મે બ્રૂિહ વાચામધીશે॥ ૬૦॥

નતેષ્ટદાનાય સદા જલાદ્રર્કરા બુ વં યત અેવ વા ણ ।
ત માિદભાેઽ યષે તવાઙ્ ઘ્રસઙ્ગાદ્દાના બુસં સક્તકરાે િવભા ત॥ ૬૧॥
કે ચ પ્રાહુરનપૈુણા તુ કુચયાેઃ સા યં િહ કુ ભસ્થલે
શુ ડાયામથવાે તાૈલ્ય મભરાિડચ્છ તવાગાિદ ત ।

નૈત સ ભિવતા તનાૈ કિઠનતા ય માત્તતઃ શારદે
મ યે હ્યુ સવસવેનાય હિરણા સ પ્રે ષતઃ સ્યાિદ ત॥ ૬૨॥

મમ કાૈ શકવાહનતા ભવેદ્ધયર્શ્વસ્ય સવેને િક મ ત ।
શકુ્લેભ તવ વાહઃ સમભનૂ્માતનર્ સ દેહઃ॥ ૬૩॥
જ ભારાૈ કાૈ શક વં હ્યથ ચ તદનજેુ વીક્ષ્ય સ યગ્ઘિર વં
ત્ય વા હ્ર ીસા વસા યામય મભકુલરાટ્ટાૈ શરચ્ચ દ્રશભુ્રઃ ।

ઇ દ્રાપેે દ્રાિદસવે્યામિપ સકલસરુારા યપાદારિવ દાં
વામવેા તપ્રમાેદા કમલજદિયતે સવેતે નનૂમેતત્॥ ૬૪॥

મ પાદા જપ્રણમ્રં નરમ તતરસા સવેતે ચેભમખુ્યા
લ મીહર્ તાગ્રરાજદ્વરકનકમયસ્રગ્ધરેત્યેવ બાેધમ્ ।

કતુ હ તાગ્રરાજદ્વરકનકસરં નાગરાજં પ્રધ સે
વા ણ પ્રબ્રૂિહ િક વં કમલજહૃદયા ભાજેસયૂર્પ્રભે મે॥ ૬૫॥

અેકઃ શકુઃ પ્ર સદ્ધાેઽ ત પારાશયર્સતુઃ િકલ ।
શકુાેઽપર તુ કાે બ્રૂિહ શારદે પ્રણતાય મે॥ ૬૬॥
અેકં શર રં પિરગ્ હ્ય પવૂર્ભવે શકુાેઽયં કૃતવા વચારમ્ ।
માેક્ષાય નાલં સ ઇતીહ દેહદ્વયં ગ્ હી વા િકમુ સવેતે વામ્॥ ૬૭॥
દ તષેુ િક દાિડમબીજબુદ્ યા તવાધરે બ બિધયાથવાયમ્ ।
શકુઃ કુત વિન્નકટે ચકા ત સ દેહયુક્તાય વદાશુ માતઃ॥ ૬૮॥
શ્રુ વા તવા બ િનનદં િકલ ક રિડ ભઃ
ક ઠે તવા ત શકુ ઇત્યયમાકલ ય ।
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ઇચ્છ વિનગર્મનમસ્ય બિહ તવાદ્ય
હ તા બુજે સ્થરતયા વસતી ત મ યે॥ ૬૯॥
ધાઽઽતુરઃ કશ્ચન ક રિડ ભ-

ષાિદતાેઽ યશ્ચ તયાેિહ માતઃ ।
અેક તુ કણા પલમત્તુ મચ્છ-

ત્ય યઃ કરસ્થા તપાનકામઃ॥ ૭૦॥
પાદનમ્રપુ ષા ક બાેધિયતું લ જયા ગરાં દેિવ ।
અિપધાય નજૈ પં ધ સે પુ ષાકૃ ત બ્રૂિહ॥ ૭૧॥
પ્રસિવ યાં િહ સતુાનાં નવૈ ભવે સા વસં કદા ચદિપ ।
મ વે ત બાેધનકૃતે ગુ વર પં દધા સ િક માતઃ॥ ૭૨॥
સવાર્ત્મક વમથવા બાેધિયતું વસ્થ સવર્લાેકાનામ્ ।
વીકુ ષે િક પાૈ ષમ બુજસ તમાિનિન બ્રૂિહ॥ ૭૩॥
ઝષાૈ વ તદાષેં િકમબલ વકુલાશનમ્ ।
માતિનવેદનાયા ક્ષવ્યા કણર્સમીપગાૈ॥ ૭૪॥
અશક્નવુ તાેતુમહીશ્વર વન્મખુસ્ય સાૈ દયર્મયં જગામ ।
રસાતલં વક્ત્રસહસ્રતાં ચ િનિન દ ક તભવસ્ય યે॥ ૭૫॥
અશક્નવુ ત તવ સુ દર વં તાેતું મહેશા ગ્ ભબા જ તાઃ ।
િનિન દુરાસ્યષેુ િહ પ ચક વં ષટ્્ટવં ચતુ ટં્વ ચ ગરાં સિવિત્ર॥ ૭૬॥
નીલાે યલાે થઃ ખલુ નીલમેઘાે
નમ્રાસ્યમ યા કિવતાપ્રવાહમ્ ।

પ્રવતર્યત્યાશુ વદ ત ચનંૈ
માત તવા ક્ષપ્રભવં કટાક્ષમ્॥ ૭૭॥

નીલાે પલે વન્નયને િહ માત-

તદુ થમેઘઃ ક ણાકટાક્ષઃ ।
સ નમ્રવક્ત્રા કિવતાપ્રવાહં
પ્રવતર્યત્યાશુ ન સશંયાેઽત્ર॥ ૭૮॥

માલા િવભાત્ય બ તવાદ્ય ક ઠે
ક્વ ચચ્ચ રક્તા ક ચદચ્છવણાર્ ।

બ બાધરસ્ય પ્રભયા િહ નાસા-
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મણેશ્ચ ક ત્યે ત િવતકર્યા મ॥ ૭૯॥
અક્ષીણાે નત ચત્તસં સ્થતતમાેિનવાર્પણેઽિપ ક્ષમ-

શ્ચાઙે્કના યયુત તવાસ્યરજનીનાથાે ગરાં દેવતે ।
ક્ષીણનેાઙ્કયુ બિહઃ સ્થતતમાેમાત્રાપનાેદક્ષમે-
ણા જેનાયમહાે કથં સ લભતાં સા યં જગન્મા કે॥ ૮૦॥

દેબાનામિનમષેતાદ્ય સફલા તા તવા બાિનશં
વક્ત્રા જસ્ય િનર ક્ષણા સરુપતે તદ્વ સહસ્રાક્ષતા ।

ગાૈર શસ્ય દશાક્ષતા કમલજસ્યાષ્ટાક્ષતા ભાર ત
ક્રાૈ ચારે દ્વષડક્ષતાિપ ફલયુગ્ તે ત નીમહે॥ ૮૧॥

અસ્યા જસ્ય સમાશ્રયે મં ભવને્માેદાે રજ યાં પરં
નવૈાહ્ન ત્યત અેવ ચ પકસમુનેાલાેચ્ય નીલાે પલે ।

સવેેતે તવ વક્ત્રપદ્મમિનશં નતે્રાપદેશાન્મુદા
રાત્રાૈ વાસરમ યમેઽિપ સખુદં વાગ્દેિવ ન દ્વાપરઃ॥ ૮૨॥

ચ દ્રઃ સાૈહાદર્ મચ્છં તવ મખુશ શના પ્રા ય દ્ધ વલક્ષે
પક્ષે પ્રા યષેદ બ પ્રહૃ ષતહૃદયશ્ચાભવ પૂ ણમાયામ્ ।

દૃ ટ્વાથ વન્મખુે દંુ ગ શશરુિહતં વં ચ ચહે્નન યુક્તં
લ યુક્ત તતાેઽયં પ્ર તિદવસમહાે ક્ષીણતાં યા ત કૃ ણે॥ ૮૩॥

દષંૃ્ટ વાગ્દેવતાયા વદનસર સજં યને ભૂમાૈ કદા ચ-

ચ્છૃઙ્ગાદ્રાૈ તસ્ય વક્ત્રા સરસપદયુતા વાક્ત તિનઃસરે દ્ધ ।
નીહારાદ્રગુેર્હાતઃ સરુવરતિટની યદ્વદાશ્વપ્રયત્ના-
િન્નગર્ચ્છત્યેવ તદ્વન્ન િહ ખલુ િવશયાેઽ માકમત્રા ત ક શ્ચત્॥ ૮૪॥

અેકાિપ નાનાિવધ પધત્ર -

ત્યેતાદશૃાથર્સ્ય િવબાેધનાય ।
વે યાં ભજુઙ્ગી નયને કુરઙ્ગી
મ યે ચ સહી પ્ર તભા સ િક વમ્॥ ૮૫॥

ક બાૈ પદં્મ ભા ત બ બં િહ ત મન્
મ લીપઙ્ ક્તશ્ચાિપ નીલાે પલે દ્વે ।

સવહ્યેતદ્ભા ત હૈ યાં લતાયાં
શલૈે ચા મ પ યતૈત દ્વ ચત્રમ્॥ ૮૬॥
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િવરાજતે કશ્ચન વાિરરા શ-

મ નને યુક્તાે ન િહ ક બવાેઽત્ર ।
ક બૂપિરસ્થ વયમવે માતઃ
સનતે્રમાસં્ય તવ ચનૈમાહુઃ॥ ૮૭॥

અકલઙ્કઃ િકમુ ચ દ્રઃ િક વા સદ્યઃ પ્રફુ લમ બુભવમ્ ।
સાૈ દયયુર્તવપુ મદ્વક્તં્ર િક વા તવા બ ન િહ ને॥ ૮૮॥
ભજુગી વા તવ વેણી િક વા કરપદ્મપુ પરસલાેભાત્ ।
આગતમધુ લટ્પટલી નીમાે નવૈ િવિધકા તે॥ ૮૯॥
નાગે દ્રકુ ભાવુત હેમકુ ભાૈ
િકમ બ કાેકાૈ તવ િક કુચાૈ વા ।

િવવેક્તુમત્રા ત ન નાેઽદ્ય શ ક્ત-

વમવે માતવર્દ ધા યે॥ ૯૦॥
પયાે ૈ કૂમા વા સરુવર શરાેભષૂણમણી
ત વા ક પાદ્યાૈ નતજનચયાભીષ્ટવરદાૈ ।

પદે વા માત તે ન તિદ ત િવવેક્તું િહ િવભવાે
વયં ત માચ્છ ઘં્ર વદ કમલ ત પ્રયતમે॥ ૯૧॥

િનગર્ત્ય શલૈમ યા કુહરં કા ચદ્ગતા ભજુગી ।
તાં શસં ત િહ સિુધયાે માત તવ ના ભરાેમા લમ્॥ ૯૨॥
સરસ્યા તેયં ન િહ ખલુ ક લ દાખ્ય ગિરતઃ
સમુદં્ર નાે યાતા હ્યિપ તુ વરશલૈદ્વયગતા ।

િવભાતી થં કા ચ વિય ખલુ ગરા દેિવ યમનુા
વદ ત્યેનાં ના ભપ્ર તતનુ લ કિવવરાઃ॥ ૯૩॥

િક ત પયાજેયુગ્મં ર ભા ત ભાૈ તતાે વ્યાેમ ।
તત્ર સરઃ સ ણાલં તદુપિર શલૈાૈ તતઃ પયાે તમ્॥ ૯૪॥
દષંૃ્ટ વાગ્દેવતે તે સર સજયુગલં પાદયુગ્મં િહ ર ભા-

ત ભાવૂ દ્વયં તત્તદુપિર ગગનં મ યભાગાે િહ નનંૂ
મ યે ના ભઃ સરઃ સ્યાત્તદુપિર કલયે રાેમપઙ્ ક્ત ણાલં
શલૈદ્વ દં્વ કુચાૈ સ્યાત્તદુપિર કમલં વાસ્યમવેે ત મ યે॥ ૯૫॥

માં દ્રષુ્ટમાકાશગતં િહ મત્યાર્ વક્ત્રાેન્નતેઃ ક્લેશયુતા ભવેયુઃ ।
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ઇતીવ મ વા ધરણીં ગતાેઽયમ બાસ્યલક્ષ્યાત્તવ પૂણર્ચ દ્રઃ॥ ૯૬॥
તવાસ્યલક્ષ્યાદ્ધરણીં ગતસ્ય સધુાંશુ બ બસ્ય િનષવેણાય ।
મુક્તાસરાણાં મષતઃ સમાગાત્તારાત તવાર્ગ્જનની ત મ યે॥ ૯૭॥
શારદે તવ પદં પ્રસમીક્ષ્ય પ્રાપ્તુમસ્ય સદશૃ વમહાે િકમ્ ।
ક ઠદઘ્નસ લલે પ્ર તઘસ્રં પઙ્ક યુ તપઃ પ્રચર ત॥ ૯૮॥
શારદે તવ પદા બુજયુગ્મં યે મર ત મનુ ભુિવલાેકે ।
શ્રીમતાં ચ િવદુષાં ધુિર ગ યા તે ભવ ત ન િહ તત્ર િવચારઃ॥ ૯૯॥
વાતાહતા ધલહર ત તતાૈલ્યભા ે
વાચઃ પ્રયત્નમનપેક્ષ્ય મખુારિવ દાત્ ।

વાદેષુ ય ક ણયા પ્રગલ ત પુંસાં
વાગ્દેવતા ભવતુ વા છત સદ્ધયે સા॥ ૧૦૦॥

ય વા મ દુિનબદ્ધિદવ્યમકુટાં શકુ્લા બરાલઙૃ્કતાં
મુદ્રાપુ તકમા લકા તઘટા સ બભ્રતી ં યાય ત ।

તસ્યાસ્યા સરસા સવુણર્ઘિટતા સાલઙૃ્કતા વાક્ત ત-

તૂણ િનઃસર ત પ્રયત્નરિહતા િનઃસશંયં ભાર ત॥ ૧૦૧॥
અનાયાસાદાસ્યાદમરતિટનીપૂરસદશૃી
ત તવાર્ચામાશુ પ્રસર ત શશાેર યનુિદનમ્ ।

કૃપાલ બાપાઙ્ગે કૃશતરવલગ્ ેઽકૃશકુચે
ન સ દેહ્યત્રાહં સર સજભવપ્રાણદિયતે॥ ૧૦૨॥

કદા ચદિપ યાે નર તવ પદા બુજં ભ ક્તતાે
િવભાવય ત શારદે હૃદયપઙ્કજે તસ્ય િહ ।

વ્રજેયુરિપ દાસતાં પવરા તથા વાક્ત તઃ
સધુા શતિટનીસખી વદનપદ્મતાે િનઃસરેત્॥ ૧૦૩॥

જડાેઽિપ જગદ બકે તવ કૃપાયુતં વીક્ષણં
પ્રપદ્ય સરુનાયકં જય ત સ વરં સ પદા ।

મખુા બુજિનરગર્લપ્રિવગલદ્વચાવેખૈર -

િવિન જતસરુાપગા મયભરશ્ચ સ યતે॥ ૧૦૪॥
શવે વદઙ્ ઘ્રપઙ્કજપ્રણમ્રવાગ્ઝર જતા
તષુારશલૈગહ્વરં જગામ જહ્નકુ યકા ।
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તત તતાેઽિપ તાવકપ્રણમ્રક તત જતા
શવસ્ય શલૈક યકા જટાખ્યદુગર્માિવશત્॥ ૧૦૫॥

કે વા ન કુયુર્ભુર્િવ કાવ્યમ બ શ દાથર્િવજ્ઞાનયજુ શ્ચરાય ।
ચતં્ર વદઙ્ ઘ્ર પિરસવેતે યાે જયે સ વાચ પ તમાશુ વા ગ્ભઃ॥ ૧૦૬॥
પ ચાસ્યષ મખુચતુમુર્ખનાગરા ઃ

તાેતું ન તેઽ બ ચિરતં પ્રભવ ત િક ચત્ ।
અેકાનનઃ કથમહં તવ શક્નુયાં તત્

તાેતું તથાિપ ચપલં પ્રસહ વ સનૂાેઃ॥ ૧૦૭॥
યાવદ્વાચાં સિવિત્ર પ્રણતજનવચાેદાનબદ્ધાદરે તે
પાદા ભાજંે પ્રણ તું કલય ત િધષણાં જન્મમૂકાેઽિપ લાેકઃ ।

તાવદે્દવે દ્રદત્તપ્રવરમ ણગણાબદ્ધપીઠસ્ય મ યા-
દુ થાયાશુ પ્રધાવત્યમરગુ રહાે મામયં જે યતી ત॥ ૧૦૮॥

મુક્તાહાર મષા જગ જનિન તે સવેાં કરાેત્યાદરાત્
દેવાનાં સિરિદત્યહાે મકરરાડાલાેચ્ય સવેાં વયમ્ ।

કતુ હાર મષેણ ક બુસદશૃે ક ઠે િવભાતી ત મ-

ચ્ચતે ભા ત પનુવર્દ તુ ચતુરાઃ િક તં ન ના યહમ્॥ ૧૦૯॥
પાપીયાિન ત સ જહા સ ક ણાવારાિન્નધે શારદે
સવાર્ઘાૈઘપયાેિધબાડવ શખે વં મામનાથં યિદ ।

તહ્યતાદશૃપાપકાેિટસિહતં સવશ્ચ દૂર કૃતં
કાે વા માં પિરપાલયે કમલજપ્રાણ પ્રયે બ્રૂિહ મે॥ ૧૧૦॥

ભ ક્તહીન ઇ ત માં જહા સ િક માતરદ્ય જલ સન પ્રયે ।
સ ત્યજ તુ ભુિવ તિહ માતર તદ્વદેવ િનજકુ ક્ષ સતુાન્॥ ૧૧૧॥
િવિર ચહિરશઙ્કરપ્ર તિનજર્રા યા ચતે
પ્રણમ્રજડતાતમ ત તિવભેદસયૂર્પ્રભે ।

નમ સરુસતીકચપ્રિવલસ પ્રસનૂસ્રવ-

ન્મર દતિટની લવ પદસરાે હે પાિહ મામ્॥ ૧૧૨॥
વરાિદિન ખલામયા ક ણયા ગરામ બકે
િનવારય િવભાવર પ તસમાનવક્ત્રા બુજે ।
વરાિદભવુનાિધપપ્રણતપાદપાથાે હે
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કરાદતૃસધુેઽિનશં િદશ સખંુ જનાનાં મુદા॥ ૧૧૩॥
પદ્માસનસે્થ સરસી હાે થ યે વસ વં હૃદયે સદા મે ।
તનેાહમાશાઃ સકલા જયેયં ન તત્ર સ દેહલવાેઽ ત મેઽ બ॥ ૧૧૪॥
યં દેવવયાર્ઃ સમપુાસતે િહ તં દેિહના મષ્ટદમાશુ માતઃ
મ દેતરા યં સજુડઃ કથં વા િવ દેયમઙ્ ઘ્ર તવ વાક્સિવિત્ર॥ ૧૧૫॥
સમ તવ તૂ યિપ સ ત માત વ સિનધાૈ િક તુ ન મન્મનાેઽ ત ।
તત્ર પ્રમાણં જિનરેવ મેઽદ્ય તદ યત વં કુ સિન્નધાૈ તે॥ ૧૧૬॥
લાેકપ્ર સદ્ધા ધતતે તુ માનમાહુ દ્વલક્ષાિધકયાજેનાિન ।
નાદ્રા મ નાશ્રાૈ મ ભવ કૃપા ધેમાર્નં પયાે તભવસ્ય યે॥ ૧૧૭॥
ન પૂ જતા વં કુસમુૈમર્નાેજ્ઞનૈર્ સં તુતા હૃદ્યપદૈશ્ચ પદૈ્યઃ ।
ન સં તા હૃ કમલેઽિપ તુ તથાિપ માતદર્યસે જનેઽ મન્॥ ૧૧૮॥
નવૈાહમાનીય સમુાિન િદવ્યા યારાધનં તેઽકરવં કદાિપ ।
તથાિપ માતઃ સહ નુક પાયુતૈઃ કટાક્ષૈઃ પિરપા સ માં વમ્॥ ૧૧૯॥ var પિરપાિહ
યે પ્રાણરાેધપ્રમખુા પ્રયત્ના કુવર્ ત લાેકાઃ વસમીિહતાય ।
તે નવૈ ન ત પરં પ્રણામં તવા બ ક પદુ્રમબદ્ધસખ્યમ્॥ ૧૨૦॥
અવ્યાજકા યમિય પ્રસીદ સવુ્યાહૃતીનાં ત તમાશુ યચ્છ ।
નવ્યાિન કાવ્યાિન કરાે મ માતઃ ક્રવ્યાદવૈિરપ્રમખુામરેડ્યે॥ ૧૨૧॥
ત યે યુગે સઙ્ઘગતા િહ શ ક્તિરતીવ સ યક્પિર ચ ત્ય દેવ્યાઃ ।
નાસાસદકૃ્ષ વમહાેઽિધગ તું માલા વમાપુઃ ખલુ ચ પકાિન॥ ૧૨૨॥
ચ પકસમુાિન માતનૂર્નં નાસાસદકૃ્ષતાં ગ તુમ્ ।
સતતં માલાવ્યા સવે તે પઙ્ક તભવ યે॥ ૧૨૩॥
અવ જગદ બ સદા માં સવમખુ્યકમર્ ભ તુષ્ટે ।
નવનવકિવ વદાનપ્રવણે ક તજન્મસકૃુતમિય॥ ૧૨૪॥
ક ણાપૂિરતનયને વ ણાિદિદગીશસવે્યપદપદ્મે ।
અ ણાધર જત બ બે ત ણા જમુ ખ પ્રદેિહ મમ સાખૈ્યમ્॥ ૧૨૫॥
સુ્ફર જગદ બ સદા મે માનસપદ્મે સરાજેભવ યે ।
વરદાનિનરતપાણે વીણાપાણેઽધરે શાેણે॥ ૧૨૬॥
રાકાચ દ્રસદકંૃ્ષ તવ મખુપદં્મ હૃદ બુજે મરતામ્ ।
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કિવતા ચેટ ભૂયાત્તત્રા બ, ન મેઽ ત સદેહઃ॥ ૧૨૭॥
ક યાં કુલશલૈપતેમાર્ યાં મુરવૈિરમખુ્યદેવતતેઃ ।
નાૈકાં ભવા બુરાશનેા યહમિનશં શશાઙ્ક શશશુીષાર્મ્॥ ૧૨૮॥
કા ચન કા ચનગવર્ યક્કારધુર ણદેહકા તઝર મ્ ।
કમનીયકવનદાત્રી ં કમલાસનસકૃુતસ ત ત કલયે॥ ૧૨૯॥
તનુ જતગાઙ્ગેય ચઃ કર ત દ્રાક્ષમા લકાકુ ભા ।
તનુતાત્તામરસાસન યા ડ્યાૈઘવારણં શીઘ્રમ્॥ ૧૩૦॥
મન્મૂ તનીકાશતનું શુ પ્રિવ ય તસ્યાં કુ વાસમત્ર ।
વ્યાખ્યાનપીઠે જગતાં સખુાય ચરાય માતવર્ચસાં સિવિત્ર॥ ૧૩૧॥
મમાસ્યમ યાદપશ દયુગ્વાઙ્ ન િનઃસરેદ્વા ણ કૃપાપયાેધે । -

વ ેઽિપ લીલાથર્કૃતષેુ જ પે વિપ પ્રપન્નાવનબદ્ધદ કે્ષ॥ ૧૩૨॥
યાં તુષુ્ટવુઃ શ્રુ તશતૈમુર્િનસાવર્ભાૈમાઃ
પાશાપનાેદચતુરાં પરમે ષ્ટપત્નીમ્ ।

તાં તુચ્છસવર્િવષયષેુ િવર ક્તદાત્રી ં
શ્રીશારદાં ક લતચ દ્રકલાં નમા મ॥ ૧૩૩॥

યે વ પદા બુજસમચર્નલ ધહષાર્
રાેમા ચગદ્ગદ ગરઃ સ્રવદ ક્ષપદ્માઃ ।

તે પાવય ત ધરણીં વપદા જસઙ્ગા-
ન્ના ત્યત્ર કાેઽિપ િવશયાે વચસાં સિવિત્ર॥ ૧૩૪॥

ચ દ્રશ્ચકાેરા લમયં કરૈઃ વૈઃ કરાે ત પ્તાં સતપક્ષ અેવ ।
તવાસ્યચ દ્ર તુ નમચ્ચકાેરાન્ કરાે ત માતઃ સતતં િહ પ્તાન્॥ ૧૩૬॥
આગચ્છત મ પાદાૈ પ્રણમત ભજતેષ્ટિન ખલસ પત્તીઃ ।
ઇ ત નમ્રાં વય સ િક પ્રસાિરતનેા બ હ તપદે્મન॥ ૧૩૬॥
વાણી વીણાં હ તપદે્મ િનધાય વીયં ભાવં દશર્યત્ય બકાસાૈ ।
સ્થ વા કેક્યાં ભાવમ ય યદ યં સવાર્ત્મ વદ્યાેતનાયે ત મ યે॥ ૧૩૭॥
પીતા બરાદ્યાઃ સરુનાયકા મે પદાગ્રનમ્રા ઇ ત બાેધનાય ।
પાદાગ્રલ બ પ્રદધા સ માતઃ પીતા બરં િક વદ ધા યે॥ ૧૩૮॥
આદશર્મ વસ તઃ કદાિપ ના તી ત લાેકપ્રચુરઃ પ્રવાદઃ ।
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િકમ યથાકતુર્ મમં કરાે ષ પાદા જમાદશર્કૃતપ્રચારમ્॥ ૧૩૯ ]] ।
આદશર્વ વચ્છતરેષુ ચત્તે વવેાઙ્ ઘ્રપદં્મ મમ ભા ત સ યક્ ।
ઇત્યથર્માવેદિયતું નતાનામાદશર્ ત્ત પ્રકરાે ષ પાદમ્॥ ૧૪૦॥
સકૃ પ્રણ નિપ ભક્તલાેકાનનેકધા િક પ્રણતા વભાવ્ય ।
તદાનુગુ યને ફલાિન દાતુમાદશર્મઙ્ઘે્રઃ સિવધે દધા સ॥ ૧૪૧॥
લ ધપ્ર તષ્ઠઃ પિરપૂણર્ચ દ્રે કરાે મ વાસં કથમધર્ચ દ્રે ।
અેવં કલઙ્કઃ પિર ચ ત્ય નીલરત્નાપદેશા કમુ ભા ત શીષ॥ ૧૪૨॥
કમલાસનસ્ય પત્યુ યાર્ના સતતં પ તવ્રતે િક મદમ્ ।
કમલાસન વમાગાઃ વયમિપ વાચાં સિવિત્ર મે બ્રૂિહ॥ ૧૪૩॥
સતાં હૃદ જેષુ વસા યજસ્ર મત્યથર્માવેદિયતું જનાનામ્ ।
પદ્મે િનવાસં પ્રકરાે ષ માતઃ િક પદ્મયાનેેદર્િયતે વદા મૈ॥ ૧૪૪॥
હ તનેાદાય શીઘં્ર નતહૃદયસરાે તમીશે ગરાં િક
ચા ચલ્યં તત્ર દૃ ટ્વા બહુલમથ િનજં હ્યાસન વં પ્રક ય ।

અ યા તે સ્થૈયર્ સદ્ યૈ પર મહ ભવતી ભ ર્યુક્તા હ્યજસં્ર
માતુઃ પતુ્રષેુ પૂણાર્ પ્રભવ ત ક ણા હેતુશૂ યવૈ વા ણ॥ ૧૪૫॥

રથ સ્થતાં માં મનુ જગત્યા પ ય ત યે ભ ક્તયુતા તરઙ્ગાઃ ।
મનાેરથાવા પ્તરશષેતઃ સ્યાત્તષેા મ ત દ્યાેતિયતું રથસ્થા॥ ૧૪૬॥
પદ્માસન સ્થતાૈ મમ પદયાેઃ સુ્ફટતા ભવેન્નવૈ ।
નમ્રજનાના મ ત િક તષ્ઠ સ પાદાૈ િવ વાના॥ ૧૪૭॥
ઉપિવષ્ટાયા ત દ્ર કદા ચદિપ મે નતાવને પ્રભવેત્ ।
ઇ ત તષ્ઠ સ િકમુ નમ્રાં ત દ્રાહીનાિવતું ગરાં દેિવ॥ ૧૪૮॥
મ પાદા બુજસવેકાન તજવા સસંારવારાિન્નધે-
રાકૃ યાેદ્ધરણં િવધેયમધનુેત્યુ થાય પદ્માસનાત્ ।

યાે વા ક શ્ચિદહેત્ય જન્મજલધાૈ મગ્ ાેઽહમ મીત્યતાે
માં રક્ષે ત સમાહ્વયેિદ ત મુદા તષ્ઠસ્યહાે વા ણ િકમ્॥ ૧૪૯॥

આકષર્ ત યથાયાં સ હ્યયસ્કા તમ ણદુ્રર્તમ્ ।
તથવૈ વન્મખુા ભાજંે નત ચત્તાિન શારદે॥ ૧૫૦॥
ધાતુઃ પુ યત તઃ કા ચદ્વાચાં ધાટ ં દદાતુ મે
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યાં દૃ ટ્વા લ જતાે ભૂયા સરુાચાયાઽિપ તાદશૃીમ્॥ ૧૫૧॥
કટાક્ષ જતનીલા કિરકુ ભિનભ તની ।
કરાેતુ મમ કલ્યાણં કમલાસનકા મની॥ ૧૫૨॥
ક જભવપુ યરાશે કમ્ર મત જતચકાેરબ ધુચયે ।
કંસમદમદર્નચણે ક ચન પુ ષાથર્મથર્યન્નાૈ મ॥ ૧૫૩॥
મ ત જતસરુગુ ગવાર્ન્ પ્રકુવર્તી ં શીઘ્રમવે પદનમ્રાન્ ।
કલયે હૃિદ જગદ બાં કરપદ્મલસ સધુાકુ ભામ્॥ ૧૫૪॥
ઉન્ન યાેન્ન ય સ યાિદચ દ્રરાજતપાત્રકમ્ ।
યા મનીકા મની તારાકુસમુાિન ચનાે ત િકમ્॥ ૧૫૫॥
તીરાત્તીરં ચર તી કમલજદિયતા પાેતવયણ માેદા-

કા યાક્રા તચેતા નતનરિનકરં બાેધયત્યેનમથર્મ્ ।
સસંારાપાર સ ધું મમ પદસરસી તિવ ય તબુદ્ધ ન્
ભ યાખ્યનેાેડુપને દુ્રત મહ મનુ ં તારયામી ત નનૂમ્॥ ૧૫૬॥

વન સનવરમાિનિન સ યક્કતુ િકમાસનં પત્યુઃ ।
વન િન પત્રપુ પા યાનયસે કક્ષપા ણપદ્મૈ વમ્॥ ૧૫૭॥
ગ્રામીણપુ પ દં દૃ ટ્વા દૃ ટ્વાનુઘસ્રમ બ િકમુ ।
વન િન પુ પવયાર્ યાનયસે િકિવધાની ત॥ ૧૫૮॥
અવનરતાયાઃ િકમુ મમ પદે પદે નવૈ ભવ ત વનગમનમ્ ।
ઇત્યેકદૈવ વન યાનયસે કક્ષમ યને॥ ૧૫૯॥
દ ડ દ્ભયિનવારણેચ્છુ ભદર્ ભમાેહમખુદાષેવ જતૈઃ ।
દ ડતેિદ્રયચયૈિનષેિવતે દ તતુલ્યગમનેઽવ શારદે॥ ૧૬૦॥
વાચામીશઃ પ્રભવ ત યદાલાેકમાત્રા જડા યાે
નાકાધીશઃ પ્રભવ ત તથા રઙ્કવયાઽિપ લાેકે ।

તચ્ચ દ્રા જપ્રમખુિન બડાહઙૃ્કતેભદદકં્ષ
િનતં્ય વક્ત્રં હૃદયકુહરે ભાવયા મ વદ યમ્॥ ૧૬૧॥

અ તચપલં મમ હૃદયં તવ પં ચા તસૂ મ મ ત િનગમાઃ ।
કથમ બ મામક નં મન અેતદ્વતે્તુ તાવકં પમ્॥ ૧૬૨॥
અૈઙ્કાર તવ બીજં વદને મમ વસતુ સવર્દા વા ણ ।
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તનેાહં સકલાથાર્િ ક્ષપં્ર સસંાધયા મ નાે િવશયઃ॥ ૧૬૩॥
ઇ ત ઙ્ગેિર શ્રીજગદુ્ગ શ્રીસ ચ્ચદાન દ શવા ભનવ સહ-

ભારતી વા મ ભઃ િવર ચતં શ્રીશારદા તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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