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ૐ કં કેશવાય ક ત્ય નમાે નમઃ । અઙ્ગુલચ વાિર લલાટે॥ ૧॥
ૐ નાન્નારાયણાય ક ત્ય નમાે નમઃ । અઙ્ગુલદશ નાભાૈ॥ ૨॥
ૐ માં માધવાય તુષ્ટ ૈ નમાે નમઃ । અઙ્ગુલાષ્ટ હૃદયે॥ ૩॥
ૐ ગાે ગાેિવ દાય તુષ્ટ ૈ નમાે નમઃ । અઙ્ગુલચતુષ્ટયં ક ઠે॥ ૪॥
ૐ િવ િવ ણવે ત્યૈ નમાે નમઃ । અઙ્ગુલદશ દ ક્ષણકુક્ષાૈ॥ ૫॥
ૐ મં મધુસદૂનાય શા ત્યૈ નમાે નમઃ । અઙ્ગુલ અષ્ટદ ક્ષણે બાહાૈ॥ ૬॥
ૐ િત્ર િત્રિવક્રમાય િક્રયાયૈ નમાે નમઃ ।

અઙ્ગુલચતુષ્ટયં દ ક્ષણક ધરે॥ ૭॥
ૐ વાં વામનાય હૃદયાય નમાે નમઃ । અઙ્ગુલદશ વામકુક્ષાૈ॥ ૮॥
ૐ શ્રીં શ્રીધરાય મેધાયૈ નમાે નમઃ । અઙ્ગુલ અષ્ટ વામબાહાૈ॥ ૯॥
ૐ હંૃ હૃષીકેશાય માયાિવને નમાે નમઃ ।

અઙ્ગુલચતુષ્ટયં વામક ધરે॥ ૧૦॥
ૐ પદ્મનાભાય શ્રદ્ધાયૈ નમાે નમઃ । અઙ્ગુલચતુષ્ટયં ષે્ઠ॥ ૧૧॥
ૐ દાં દામાેદરાય લ યૈ નમાે નમઃ । અઙ્ગુલચતુષ્ટયં કટ ામ્॥ ૧૨॥
ત પ્રજ્ઞાનતાેયને॥
ૐ વાસદેુવાય શ્રયૈ નમાે નમઃ મૂિધ્ન॥
ૐ ક્લીં રાસરસિવલા સનાૈ શ્રીરાધાકૃ ણાૈ વાહા॥
ઇ ત મ ત્રેણ દ્વાદશ તલકમ યે સમાસૂ મં મુક્તાકારં ધારયેત્॥
ઇ ત શ્રીિન બાિદત્યપ્રકા શત વધમાદ્બાેધાેયુગ્મ તલકમ ત્રઃ સ પૂ તમગાત્॥
શ્રીકૃ ણાપર્ણમ તુ॥
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