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॥ ઇ દુમાૈ લ મરણ તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
કલય કલાિવ પ્રવરં કલયા નીહારદ િધતેઃ શીષર્મ્ ।
સતતમલઙુ્કવાર્ણ પ્રણતાવનદ ક્ષ યક્ષરાજસખ॥ ૧॥
કા તાગે દ્રસતુાયાઃ શા તાહઙ્કાર ચ ત્ય ચદૂ્રપ ।
કા તારખેલન ચે શા તા તઃકરણં દ નમવ શ ભાે॥ ૨॥
દાક્ષાયણીમનાે બ્રજુભાનાે વીક્ષાિવતીણર્િવનતેષ્ટ ।
દ્રાક્ષામધુિરમમદભર શક્ષાકત્રી ં પ્રદેિહ ભમ વાચમ્॥ ૩॥
પારદસમાનવણા નીરદનીકાશિદવ્યગલદેશઃ ।
પાદનતદેવસઙ્ઘઃ પશમુિનશં પાતુ મામીશઃ॥ ૪॥
ભવ શ ભાે ગુ પેણાશુ મેઽદ્ય ક ણા ધે ।
ચરતર મહ વાસં કુ જગતી ં રક્ષન્ પ્રબાેધનાનને॥ ૫॥
યક્ષાિધપસખમિનશં રક્ષાચતુરં સમ તલાેકાનામ્ ।
વીક્ષાદાિપતકિવતં દાક્ષાય યાઃ પ ત નાૈ મ॥ ૬॥
યમિનયમિનરતલ યં શમદમમખુષઙ્કદાનકૃતદ ક્ષમ્ ।
રમણીયપદસરાજંે શમનાિહતમાશ્રયે સતતમ્॥ ૭॥
ય મહૃન્માનસહંસં શ મતાઘાૈઘં પ્રણામમાત્રેણ ।
અ મતાયઃુપ્રદપજંૂ ક મતારં નાૈ મ શલૈતનયાયાઃ॥ ૮॥
યને કૃત મ દુમાૈલે માનવવયણ તાવક મરણમ્ ।
તને જતં જગદ ખલં કાે ન બ્રૂતે સરુાયર્તુલ્યને॥ ૯॥
ઇ ત ઇ દુમાૈ લ મરણ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥।
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