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શ્રીસર વતી યાનમ્

વાણી ં પૂણર્િનશાકરાે વલમખુી ં કપૂર્રકુ દપ્રભાં
ચ દ્રાકાર્િઙ્કતમ તકાં િનજકરૈઃ સ બભ્રતીમાદરાત્ ।
વીણામક્ષગુણાં સધુાઢ કલશં િવદ્યાં ચ તુઙ્ગ તની ં
િદવ્યૈરાભરણૈિવભૂ ષતતનું હંસાિધ ઢાં ભજે॥ ૧॥
આસીના કમલે કરૈજર્પવટ ં પદ્મદ્વયં પુ તકં
બભ્રાણા ત ણે દુબદ્ધમકુટા મુક્તે દુકુ દપ્રભા ।
ભાલાને્મી લતલાેચના કુચભરાક્રા તા ભવદ્ભૂતયે ।
ભૂયાદ્વાગિધદેવતા મુિનગણૈરાસવે્યમાનાઽિનશમ્॥ ૨॥
યા કુ દે દુતષુારહારધવલા યા શભુ્રવસ્ત્રા તા
યા વીણાવરદ ડમ ડતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।
યા બ્રહ્માચ્યુતશઙ્કરપ્ર ત ભદવૈ સદા પૂ જતા
સા માં પાતુ સર વતી ભગવતી િન શષે ડ્યાપહા॥ ૩॥
દાે ભયુર્ક્તા ચતુ ભઃ સ્ફિટકમ ણિનભૈરક્ષમાલાં દધાના
હ તનેૈકેન પદં્મ સતમિપ ચ શકંુ પુ તકં ચાપરેણ ।
ભાસા કુ દે દુશઙ્ખસ્ફિટકમ ણિનભા ભાસમાનાઽસમાના ।
સા મે વાગ્દેવતેયં િનવસતુ વદને સવર્દા સપુ્રસન્ના॥ ૪॥
સરુાસરુાસિેવતપાદપઙ્ક કરે િવરાજ કમનીયપુ તકા
િવિર ચપત્ની કમલાસન સ્થતા સર વતી ત્યતુ વા ચ મે સદા॥ ૫॥
સર વતી સર સજકેસરપ્રભા તપ વની સતકમલાસન પ્રયા ।
ઘન તની કમલિવલાેલલાેચના મન વની ભવતુ વરપ્રસાિદની॥ ૬॥
સર વ ત નમ તુ યં વરદે કામ િપ ણ ।
િવદ્યાર ભં કિર યા મ સ દ્ધભર્વતુ મે સદા॥ ૭॥
શ્રીમચ્ચ દનચ ચતાે વલવપુઃ શકુ્લા બરા મ લકા-
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માલાલા લતકુ તલા પ્રિવલસન્મુક્તાવલીશાેભના॥
સવર્જ્ઞાનિનધાનપુ તકધરા દ્રાક્ષમાલાિઙ્કતા ।
વાગ્દેવી વદના બુજે વસતુ મે ત્રૈલાેક્યમાતા શભુા॥ ૮॥
॥ શ્રીર તુ॥
ઇ ત શ્રીસર વતી યાનમ્॥
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