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અથ શ્રીસા બકૃતદ્વાદશાયાર્સયૂર્ તુ તઃ ।
ઉદ્યન્નદ્યિવવ વાનારાેહન્નુત્તરાં િદવં દેવઃ ।
હૃદ્રાેગં મમ સયૂા હિરમાણં ચાશુ નાશયતુ॥ ૧॥
િન મષાધનૈકેન દ્વે ચ શતે દ્વે સહસ્રે દ્વે ।
ક્રમમાણ યાજેનાનાં નમાેઽ તુતે ન લનનાથાય॥ ૨॥
કમર્જ્ઞાનખદશકં મનશ્ચ વ ઇ ત િવશ્વસગાર્ય ।
દ્વાદશધા યાે િવચર ત સ દ્વાદશમૂ તર તુ માેદાય॥ ૩॥
વં િહ યજૂઋક્સામઃ વમાગમ વં વષટ્કારઃ ।
વં િવશ્વં વં હંસઃ વં ભાનાે પરમહંસશ્ચ॥ ૪॥
શવ પાત્ જ્ઞાનમહં વત્તાે મુ ક્ત જનાદર્નાકારાત્ ।
શ ખ પાદૈશ્વય વત્તશ્ચારાેગ્ય મચ્છા મ॥ ૫॥
વ ચ દાષેા દૃ શ દાષેાઃ હૃિદ દાષેા યેઽ ખલે દ્રયજદાષેાઃ ।
તાન્ પષૂા હતદાષેઃ િક ચદ્ રાષેા ગ્ ના દહતુ॥ ૬॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષપ્ર તરાેધાનુગ્રતાપવેગકરાન્ ।
બ દ કૃતે દ્રયગણાન્ ગદાન્ િવખ ડયતુ ચ ડાંશઃુ॥ ૭॥
યને િવનેદં ત મરં જગદેત્ય ગ્રસ ત ચરમચરમ ખલમ્ ।
તબાેધં તં ન લનીભતાર્રં હતાર્રમાપદામીડે॥ ૮॥
યસ્ય સહસ્રાભીશાેરભીશુ લેશાે િહમાંશુ બ બગતઃ ।
ભાસય ત નક્તમ ખલં ભેદયતુ િવપદ્ગણાન ણઃ॥ ૯॥
ત મર મવ નતે્ર ત મરં પટલ મવાશષેરાેગપટલં નઃ ।
કાશ મવાિધિનકાયં કાલિપતા રાેગયુક્તતાં હરતાત્॥ ૧૦॥
વાતા મર ગદાશર્ વગ્દાષેમહાેદરપ્રમેહાંશ્ચ ।
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ગ્રહણીભગ ધરાખ્યા મહતી વં મે ે હં સ॥ ૧૧॥
વં માતા વં શરણં વં ધાતા વં ધનં વમાચાયર્ઃ ।
વં ત્રાતા વં હતાર્ િવપદામકર્ પ્રસીદ મમ ભાનાે॥ ૧૨॥
ઇત્યાયાર્દ્વાદશકં સા બસ્ય પુરાે નભઃસ્થલાત્ પ તતમ્ ।
પઠતાં ભાગ્યસ દ્ધઃ સમ તરાેગક્ષયશ્ચ સ્યાત્॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રીસા બકૃતદ્વાદશાયાર્સયૂર્ તુ તઃ સ પૂણાર્ ।
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