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કા વં શભુકરે સખુદુઃખહ તે
આઘૂ ણતં ભવજલં પ્રબલાે મભઙ્ગૈઃ ।

શાં ત િવધાતુ મહ િક બહુધા િવભગ્ ામ્
મતઃ પ્રયત્નપરમા સ સદૈવ િવશ્વે॥ ૧॥

સ પાદયત્યિવરતં વિવરામ તા
યા વૈ સ્થતા કૃતફલં વકૃતસ્ય નતે્રી ।

સા મે ભવ વિનિદનં વરદા ભવાની
ના યહં ધ્રવુ મદં તકમર્પાશા॥ ૨॥

કાે વા ધમર્ઃ િકમકૃતં ક્વઃ કપાલલખેઃ
િકવાદષંૃ્ટ ફલ મહા ત િહ યાં િવના ભાેઃ ।

ઇચ્છાપાશિૈનય મતા િનયમાઃ વતંત્રૈઃ
યસ્યા નતે્રી ભવ ત સા શરણં મમાદ્યા॥ ૩॥

સ તાનય ત જલિધ જિન ત્યુ લમ્
સ ભાવય ત્યિવકૃતં િવકૃતં િવભગ્ મ્ ।

યસ્યા િવભૂતય ઇહા મતશ ક્તપાલાઃ
ના શ્રત્ય તાં વદ કુત શરણં વ્ર મઃ॥ ૪॥

મત્રે િરપાૈ વિવષમં તવ પદ્મનતે્રમ્
વસ્થે દુઃસ્થે વિવતથં તવ હ તપાતઃ ।

ત્યુચ્છાયા તવ દયા વ ત ચ માતઃ
મા માં મુ ચ તુ પરમે શભુદષૃ્ટય તે॥ ૫॥

ક્વા બા સવાર્ ક્વ ગણનં મમ હીનબુદ્ધઃે
ધત્તું દાે યાર્ મવ મ તજર્ગદેકધાત્રીમ્ ।

શ્રીસ ચ ત્યં સચુરણમભયપ તષ્ઠમ્
સવેાસારૈર ભનુતં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૬॥
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યા મામા જન્મ િવનયત્ય તદુઃખમાગઃ
આસં સદ્ધઃે વક લતૈ લર્ લતૈિવલાસઃૈ ।

યા મે બુ દ્ધ સિુવદધે સતતં ધર યમ્
સા બા સવાર્ મમ ગ તઃ સફલે ફલે વા॥ ૭॥

ઇ ત અ બા તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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