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॥ શ્રીઃ॥
શ્રીિવદ્યે શવવામભાગિનલયે શ્રીરાજરા ચતે
શ્રીનાથાિદગુ વ પિવભવે ચ તામણીપીિઠકે ।
શ્રીવાણી ગિર નુતાઙ્ ઘ્રકમલે શ્રીશાંભિવ શ્રી શવે
મ યાહે્ન મલય વ િધપસતુે માં પાિહ મીના બકે॥ ૧॥
ચક્રસ્થેઽચપલે ચરાચરજગન્નાથે જગ પૂ જતે
આતાર્લીવરદે નતાભયકરે વક્ષાજેભારા વતે ।
િવદ્યે વેદકલાપમાૈ લિવિદતે િવદ્યુ લતાિવગ્રહે
માતઃ પૂણર્સધુારસાદ્રર્હૃદયે માં પાિહ મીના બકે॥ ૨॥
કાેટ રાઙ્ગદરત્નકુ ડલધરે કાેદ ડબાણા ચતે
કાેકાકારકુચદ્વયાપેિરલસ પ્રાલ બહારા ચતે ।
શ જન્નપુૂરપાદસારસમણીશ્રીપાદુકાલંકૃતે
મદ્દાિરદ્ર્યભજંુગગા ડખગે માં પાિહ મીના બકે॥ ૩॥
બ્રહ્મશેાચ્યુતગીયમાનચિરતે પ્રેતાસના ત સ્થતે
પાશાેદઙુ્કશચાપબાણક લતે બાલે દુચૂડા ચતે ।
બાલે બાલકુરઙ્ગલાેલનયને બાલાકર્કાેટ ુ વલે
મુદ્રારાિધતદૈવતે મુિનસતુે માં પાિહ મીના બકે॥ ૪॥
ગ ધવાર્મરયક્ષપન્નગનુતે ગઙ્ગાધરા લઙ્ ગતે
ગાયત્રીગ ડાસને કમલજે સુ યામલે સુ સ્થતે ।
ખાતીતે ખલદા પાવક શખે ખદ્યાેતકાેટ ુ વલે
મ ત્રારાિધતદૈવતે મુિનસતુે માં પાહી મીના બકે॥ ૫॥
નાદે નારદતુ બુરાદ્યિવનુતે નાદા તનાદા ત્મકે
િનત્યે નીલલતા ત્મકે િન પમે નીવારશકૂાપેમે ।
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કા તે કામકલે કદ બિનલયે કામેશ્વરાઙ્ક સ્થતે
મ દ્વદે્ય મદભીષ્ટક પલ તકે માં પાિહ મીના બકે॥ ૬॥
વીણાનાદિનમી લતાધર્નયને િવસ્ર તચૂલીભરે
તા બૂલા ણપ લવાધરયુતે તાટઙ્કહારા વતે ।
યામે ચ દ્રકલાવતંસક લતે ક તૂિરકાફા લકે
પૂણ પૂણર્કલા ભરામવદને માં પાિહ મીના બકે॥ ૭॥
શ દબ્રહ્મમયી ચરાચરમયી જ્યાે તમર્યી વાઙ્મયી
િનત્યાન દમયી િનર જનમયી ત વંમયી ચન્મયી ।
ત વાતીતમયી પરા પરમયી માયામયી શ્રીમયી
સવશ્વયર્મયી સદા શવમયી માં પાિહ મીના બકે॥ ૮॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતાૈ
મીનાક્ષી તાતે્રં સપંૂણર્મ્॥
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