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.. shivatANDavastutiH ..

॥ શવતા ડવ તુ તઃ ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ॥
દેવા િદક્પતયઃ પ્રયાત પરતઃ ખં મુ ચતા ભાેમુચઃ

પાતાલં વ્રજ મેિદિન પ્રિવશત ક્ષાેણીતલં ભૂધરાઃ ।
બ્રહ્મનુન્નય દૂરમાત્મભવુનં નાથસ્ય નાે ત્યતઃ

શ ભાેઃ સઙ્કટમેતિદત્યવતુ વઃ પ્રાે સારણા ન દનઃ ॥ ૧॥
દાેદર્ ડદ્વયલીલયાઽચલ ગિરભ્રા યત્તદુચ્ચૈરવ-

વાનાેદ્ભીતજગદ્ભ્રમ પદભરાલાેલ ફણા યાેરગમ્ ।
ઙ્ગાિપઙ્ગજટાટવીપિરસરાેદ્ગઙ્ગાે મમાલાચલચ્ચ દં્ર
ચા મહેશ્વરસ્ય ભવતાં િનઃશ્રેયસે મઙ્ગલમ્ ॥ ૨॥

સ યાતા ડવડ બરવ્યસિનનાે ભગર્સ્ય ચ ડભ્ર મ-
વ્યા ત્યદ્ભજુદ ડમ ડલભવુાે ઝ ઝાિનલાઃ પા તુ વઃ ।

યષેામુચ્છલતાં જવને ઝ ગ ત વ્યૂહેષુ ભૂમી તા-
મુડ્ડીનષેુ બડાજૈસા પનુરસાૈ દ ભાે લરાલાેિકતઃ ॥ ૩॥

શવાર્ણીપા ણતાલૈશ્ચલવલયઝણ કાિર ભઃ શ્લા યમાનં
સ્થાને સ ભાવ્યમાનં પુલિકતવપષુા શ ભનુા પ્રેક્ષકેણ ।

ખેલ પચ્છા લકેકાકલકલક લતં કાૈ ચ ભદ્બિહયનૂા
હેર બાકા ડ હંાતર લતમનસ તા ડવં વા િધનાેતુ ॥ ૪॥

દેવસૈ્ત્રગુ યભેદા જ ત િવતનુતે સહંરત્યેષ લાેકાનસ્યવૈ
વ્યાિપની ભ તનુ ભરિપ જગદ્વ્યાપ્તમષ્ટા ભરેવ ।

વ દ્યાે નાસ્યે ત પ યિન્નવ ચરણગતઃ પાતુ પુ પા જ લવર્ઃ
શ ભાે ર્ત્યાવતારે વલયમ ણફણાફૂ કૃતૈિવપ્રક ણર્ઃ ॥ ૫॥

ઇ ત શવતા ડવ તુ તઃ સમાપ્તા ।
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