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॥ શ્રીબાલા યાનમ્॥
રક્તા બરાં ચ દ્રકલાવતંસાં સમુદ્યદાિદત્યિનભાં િત્રનતે્રામ્ ।
િવદ્યાક્ષમાલાભયદાનહ તાં યાયા મ બાલામ ણા બુજસ્થામ્॥
પાશાઙુ્કશાૈ પુ તકમક્ષસતંૂ્ર કરૈદર્ધાના સકલામરાચ્યાર્ ।
રક્તા િત્રનતે્રા શ શશખેરેયં યેયાઽ ખલદ્ર્ યૈ િત્રપુરાઽત્ર બાલા॥
માતુ લઙ્ગપયાજેન્મહ તાં કનકસિન્નભામ્ ।
પદ્માસનગતાં બાલાં લ મીપ્રા યૈ િવ ચ તયે॥
વરપીયષૂકલશપુ તકાભી તધાિરણીમ્ ।
સધુાં સ્રવ તી ં જ્ઞાના યૈ બ્રહ્મર ધ્રે િવ ચ તયે॥
શકુ્લા બરાં શશાઙ્કાભાં રાેગનાશે ભજે શવામ્ ।
ણપાશધરાં દેવી ં રત્નાલઙ્કારભૂ ષતામ્ ।

પ્રસન્નામ ણાં વ દે વશીકરણ સ દ્ધદામ્॥
વાગ્બીજમૂ ત યાનમ્ -
િવદ્યાક્ષમાલાશકુપાલમુદ્રારાજ કરાં કુ દસમાનકા તમ્ ।
મુક્તાફલાલઙૃ્ક તશાે ભતાઙ્ગી ં બાલાં ભજે વાઙ્મય સ દ્ધહેતાેઃ॥
કામબીજમૂ ત યાનમ્ -
ભજે ક પ ક્ષાધ ઉદ્દ પ્તરત્નાસને સિન્નષ ણાં મદાઘૂ ણતાક્ષીમ્ ।
કરૈબ જપૂરં કપાલષેુચાપં સપાશાઙુ્કશં રક્તવણા દધાનામ્॥
શ ક્તબીજમૂ ત યાનમ્ -
વ્યાખ્યાનમુદ્રા તકુ ભિવદ્યામક્ષસ્રજં સ દધતી ં કરાગ્રૈઃ ।
ચદૂ્રિપણીં શારદચ દ્રકા ત બાલાં ભજે માૈ ક્તકભૂ ષતાઙ્ગીમ્॥
ઇ ત શ્રીબાલા યાનમ્॥
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