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॥ શ્રીતારા યાનમ્॥
૧. િવશ્વવ્યાપકવાિરમ યિવલસચ્છ્વેતા બુજન્મ સ્થતામ્ ।
કત્ર ખડ્ગકપાલનીલન લનૈઃ રાજ કરાં નીલભામ્॥
કા ચીકુ ડલહારકઙ્કણલસ કેયૂરમ રકામ્ ।
આપ્તનૈાર્ગવરૈિવભૂ ષતતનું ચારક્તનતે્રત્રયામ્॥
િપઙ્ગૈકાગ્રજટાં લસ સરુસનાં દંષ્ટ્ર ાકરાલાનનામ્ ।
હ તૈશ્ચાિપ વરં કટાૈ િવદધતી ં શ્વેતા સ્થપટ્ટા લકામ્॥
અક્ષે યેણ િવરાજમાન શરસં મેરાનના ભાે હામ્ ।
તારં શાવહૃદાસનાં દૃઢકુચામ બાં િત્રલાેક્યાં ભજે॥
૨. શ્વેતા બરાં શારદચ દ્રકા ત સદ્ભષૂણાં ચ દ્રકલાવતંસામ્ ।
કત્ર કપાલા વતપાદપદ્માં તારાં િત્રનતે્રાં પ્રભજેઽ ખલદ્ર્ યૈ॥
૩. પ્રત્યાલીઢપદાિપતાઙ્ ઘ્રશવહૃદ્ઘાેરાટ્ટહાસા પરા ।
ખડ્ગે દ વરકિત્રખપર્રભુ હુઙ્કારબી ેદ્ભવા॥
ખવાર્ નીલિવશાલિપઙ્ગલજટાજૂટૈકનાગૈયુર્તા ।

ડં્ય યસ્ય કપાલકે િત્રજગતાં હ ત્યુગ્રતારા વયમ્॥
૪. સા વકમૂ ત યાનમ્॥
શ્વેતા બરાઢ ાં હંસસ્થાં મુક્તાભરણભૂ ષતામ્ ।
ચતવુર્ક્ત્રામષ્ટભજૈુદર્ધાનાં કુ ડકા બુજે॥
વરાભયે પાશશક્તી અક્ષસ્રક્પુ પમા લકે ।
શ દપાથાેિનધેમર્ યે તારાં સ્થ તકર ં ભજે॥
૫. રાજસમૂ ત યાનમ્॥
રક્તા બરાં રક્ત સહાસનસ્થાં હેમભૂ ષતામ્ ।
અેકવક્ત્રાં વેદસઙ્ખ્યભૈુર્જૈઃ સ બભ્રતી ં ક્રમાત્॥
અક્ષમાલાં પાનપાત્રમભયં વરમુત્તમમ્ ।
શ્વેતદ્વ પ સ્થતાં વ દે તારાં સ્થ તપરાયણામ્॥
૬. તામસમૂ ત યાનમ્॥
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॥ શ્રીતારા યાનમ્॥

કૃ ણા બરાઢ ાં નાૈસસં્થામ યાભરણભૂ ષતામ્ ।
નવવક્ત્રાં ભજૈુરષ્ટાદશ ભદર્ધતી ં વરમ્॥
અભયં પરશું દવ ખડ્ગં પાશપુતં હલમ્ ।
ભ દ શલંૂ ચ મુસલં કત્ર શ ક્ત િત્રશીષર્કમ્॥
સહંારાસં્ત્ર વજ્રપાશાૈ ખટ્વાઙ્ગં ગદયા સહ ।
રક્તા ભાેધાૈ સ્થતાં વ દે દેવી ં સહંારકાિરણીમ્॥
ઇ ત શ્રીતારા યાનમ્॥
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