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સયૂાર્યાર્ તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
શકુતુ ડચ્છિવ-સિવતુશ્ચ ડ ચેઃ પુ ડર કવનબ ધાેઃ ।
મ ડલમુિદતં વ દે કુ ડલમાખ ડલાશાયાઃ॥ ૧॥
યસ્યાેદયા તસમયે સરુમુકુટિનઘ્ ષ્ટચરણકમલાેઽિપ ।
કુ તે જ લ િત્રનતે્રઃ સ જય ત ધા ાં િનિધઃ સયૂર્ઃ॥ ૨॥
ઉદયાચલ તલકાય પ્રણતાેઽ મ િવવ વતે ગ્રહેશાય ।
અ બરચૂડામણયે િદગ્વિનતાકણર્પૂરાય॥ ૩॥
જય ત જનાન દકરઃ કરિનકરિનર ત ત મરસઙ્ઘાતઃ ।
લાેકાલાેકાલાેકઃ કમલા ણમ ડલઃ સયૂર્ઃ॥ ૪॥
પ્ર તબાેિધતકમલવનઃ કૃતઘટનશ્ચક્રવાક મથનુાનામ્ ।
દ શતસમ તભવુનઃ પરિહતિનરતાે રિવઃ સદા જય ત॥ ૫॥
અપનયતુ સકલક લકૃતમલપટલં સપ્રતપ્તકનકાભઃ ।
અરિવ દ દિવઘટનપટુતરિકરણાે કરઃ સિવતા॥ ૬॥
ઉદયાિદ્રચા ચામર હિરતહયખુરપિરિહતરે રાગ ।
હિરતહય હિરતપિરકર ગગનાઙ્ગનદ પક નમ તેઽ તુ॥ ૭॥
ઉિદતવ ત વિય િવકસ ત મુકુલીય ત સમ તમ ત મત બ બે ।
ન હ્ય ય મ દનકર સકલં કમલાયતે ભવુનમ્॥ ૮॥
જય ત રિવ દયસમયે બાલાતપઃ કનકસિન્નભાે યસ્ય ।
કુસમુા જ લિરવ જલધાૈ તર ત રથસપ્તયઃ સપ્ત॥ ૯॥
આયાર્ઃ સા બપુરે સપ્તઆકાશા પ તતા ભુિવ ।
યસ્ય ક ઠે ગ્ હે વાિપ ન સ લ યા િવયજુ્યતે॥ ૧૦॥
આયાર્ઃ સપ્ત સદા ય તુ સપ્ત યાં સપ્તધા જપેત્ ।
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તસ્ય ગેહં ચ દ પં ચ પદ્મા સતં્ય ન મુ ચ ત॥ ૧૧॥
િનિધરેશ દિરદ્રાણાં રાે ગણાં પરમાષૈધમ્ ।
સ દ્ધઃ સકલકાયાર્ણાં ગાથેયં સં તા રવેઃ॥ ૧૨॥
ઇ ત શ્રીયાજ્ઞવ ક્યિવર ચતં સયૂાર્યાર્ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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