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॥ શ્રીપ ચમુ ખહનુમ પ ચરત્નમ્॥
શ્રીરામપાદસરસી હ ઙ્ગરાજ-
સસંારવાિધપ તતાેદ્ધરણાવતાર ।
દાેઃસા યરાજ્યધનયાે ષદદભ્રબુદ્ધે
પ ચાનનેશ મમ દેિહ કરાવલ બમ્॥ ૧॥
આપ્રાતરાિત્રશકુનાથિનકેતના લ
સ ચારકૃત્ય પટુપાદયુગસ્ય િનત્યમ્ ।
માનાથસિેવજનસઙ્ગમિન કૃતં નઃ
પ ચાનનેશ મમ દેિહ કરાવલ બમ્॥ ૨॥
ષડ્વગર્વૈિરસખુકૃદ્ભવદુગુર્હાયા-
મજ્ઞાનગાઢ ત મરા તભયપ્રદાયામ્ ।
કમાર્િનલને િવિનવે શતદેહધતુર્ઃ
પ ચાનનેશ મમ દેિહ કરાવલ બમ્॥ ૩॥
સચ્છાસ્ત્રવાિધપિરમ જનશદુ્ધ ચત્તા-
વ પાદપદ્મપિર ચ તનમાેદસા દ્રાઃ ।

પ ય ત નાે િવષયદૂ ષતમાનસં માં
પ ચાનનેશ મમ દેિહ કરાવલ બમ્॥ ૪॥
પ ચે દ્રયા જતમહા ખલપાપકમાર્
શક્તાે ન ભાેક્તુ મવ દ નજનાે દયાલાે ।
અત્ય તદુષ્ટમનસાે દૃઢનષ્ટદષૃ્ટેઃ
પ ચાનનેશ મમ દેિહ કરાવલ બમ્॥ ૫॥
ઇ થં શભંુ ભજકવેઙ્કટપ ડતને
પ ચાનનસ્ય ર ચતં ખલુ પ ચરત્નમ્ ।
યઃ પાપઠ ત સતતં પિરશદુ્ધભ યા
સ તુ ષ્ટમે ત ભગવાન ખલેષ્ટદાયી॥ ૬॥
ઇ ત શ્રીવેઙ્કટાયર્કૃતં શ્રીપ ચમુ ખહનુમ પ ચરતં્ન સ પૂણર્મ્ ।
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