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વા રણાસ્યાે દ રઘ્નાે યર્ અે કદં ત શવાત્મકઃ
સુ શમર્કૃ ત્તા રકાેચ્યર્ઃ ક િવ ત પુ ષ પ્રયઃ
દે વઃ પિવ ત્રે ક્ષણાેદ્યા દં તી ચા સ્ત્રલાેચના
વા ગ્મીશાે મા યા તીતાત્મા તા પશાે ષા ખ્યઆખુગઃ
ન દ વંદ્યાે ય મીશાનાે ય શ વી ય શા પદઃ
દ શર્નીયાે િવ ઘ્નરા ે િવ ઘ્નહા િવ ઘ્નકૃ દ્વરાટ્સ
યાે હૃતપ્ દ્મ િનલયાે દ્મ રસ દ્મ િવહાપકઃ
ર ક્તઙ્ગાેકા હે મમાલી હે ર બાે હે મંદષ્ટ્રક
વ રાટ્પ્રભા અ ેઽન તાે વ રે યાે મ તમાન્ ગુણી
તી થર્ક તર્ વ રકરઃ ક્ર વીશાે હા િપતાસરુઃ
કૃ પાકરાે ધૂ મ્રકેતુસ્ તું િદલાે દે વવ લભઃ
ત પ વીશસ્ તા પહારાે ડા િકની વા િરતાે ભયઃ
િવ શ્વ પ્રયાે ય ક્ષવ દ્યાે ય ષ્ટાન ય િવવધર્નઃ
ના ના પાે ધી ર આદ્યાે ધી મતાં ધી રકઃ સધુીઃ
ય મીશ્વરાે મ હાહ તી મ હાત્મા મ હ ઉત્તમઃ
ક તાર્ઽકતાર્ િહ તકરાે િહ તજ્ઞાે િહ તશાસનઃ
તાે તા તવ્યસ્ તં ત્રમૂલસ્ તં ત્રજ્ઞસ્ તં ત્રિવગ્રહઃ
ત્ર યી વ દ્યાે નાે દનાજ્ઞાે નાે દના નાે િદત દ્વજઃ
મ ત્રાભાે મ દ ન મેરાે દં તી મ દુપા સતઃ
દં ડાે પ્રમ તઃ શા તાયર્સ્ તી થર્ મ દ્રઃ તાેઘહા।
સ ત્યસ ધઃ પ્ર કાશાત્મા પ્ર સન્ન પ્ર ણતા તહા
મં ત્રિવદ્યા ચાે િદતાત્મા ચાે દના ચાે િદતા ખલઃ
ત્ર યીધમા દ શાતીતાે દ ક્ષાેઽભે દ ઉમાસતુઃ
કં નઃ સ દે યાત્ પ્ર તાે યાત્ સ પા યાત્ સદા ભયાત્
ઇ ત શ્રીવાસદેુવાન દસર વ તિવર ચતં સમ ત્રકં િવનાયક તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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