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.. shrIShaNmukhapa ncharatnastutiH ..

॥ શ્રીષ મખુપ ચરત્ન તુ તઃ ॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
સુ્ફર દ્વદ્યુદ્વ લીવલિયતમગાે સઙ્ગવસ ત
ભવા પત્ત લુષ્ટાન મતક ણા વનવશાત્ ।
અવ તં ભક્તાનામુદયકરમ ભાેધર ઇ ત
પ્રમાેદાદાવાસં વ્યતનુત મયૂરાેઽસ્ય સિવધે ॥ ૧॥
સબુ્રહ્મ યાે યાે ભવજે્જ્ઞાનશ યા
સદં્ધ ત મ દેવસનેાપ ત વમ્ ।
ઇ થં શ ક્ત દેવસનેાપ ત વં
સબુ્રહ્મ યાે બભ્રદેષ વ્યન ક્ત ॥ ૨॥
પક્ષાેઽિનવર્ચનીયાે દ ક્ષણ ઇ ત િધયમશષેજનતાયાઃ ।
જનય ત બહ દ ક્ષણિનવર્ચનાયાેગ્યપક્ષયુક્તાેઽયમ્ ॥ ૩॥
યઃ પક્ષમિનવર્ચનં યા ત સમવલ બ્ય દૃ યતે તને ।
બ્રહ્મ પરા પરમમલં સબુ્રહ્મ યા ભધં પરં જ્યાે તઃ ॥ ૪॥
ષ મખંુ હસન્મખું સખુા બુરા શખેલનં
સન્મનુી દ્રસવે્યમાનપાદપઙ્કજં સદા ।
મન્મથાિદશત્રવુગર્નાશકં કૃપા બુિધ
મન્મહે મુદા હૃિદ પ્રપન્નક પભૂ હમ્ ॥ ૫॥
ઇ ત જગદુ્ગ ઙ્ગેર પીઠાિધપ શ્રીચ દ્રશખેરભારતી
શ્રીપાદૈઃ િવર ચતા શ્રીષ મખુપ ચરત્ન તુ તઃ સમાપ્તા ।
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