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॥ શ્રીજયસ્ક દ તાતે્રમ્॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
॥ શ્રીઃ॥
જય દેવે દ્ર કા ત જય ત્યુ જયાત્મજ ।
જય શલૈે દ્ર સનૂાે જય શ ભુગણા ત॥ ૧॥
જય તારકદપર્ઘ્ન જય િવઘે્નશ્વરાનજુ ।
જય દેવે દ્ર- માતઃ જય પઙ્કજલાેચન॥ ૨॥
જય શઙ્કરસ ભૂત જય પદ્માસના ચત ।
જય દાક્ષાયણીસનૂાે જય કાશવનાેદ્ભવ॥ ૩॥
જય ભાગીરથીસનૂાે જય પાવકસ ભવ ।
જય પદ્મજગવર્ઘ્ન જય વૈકુ ઠપૂ જત॥ ૪॥
જય ભક્તેષ્ટવરદ જય ભક્તા તભ જન ।
જય ભક્તપરાધીન જય ભક્તપ્રપૂ જત॥ ૫॥
જય ધમર્વતાં શ્રેષ્ઠ જય દાિરદ્ર્યનાશન ।
જય બુ દ્ધમતાં શ્રેષ્ઠ જય નારદસન્નુત॥ ૬॥
જય ભાેગીશ્વરાધીશ જય તુ બુ સિેવત ।
જય ષટ્તારકારા ય જય વ લીમનાેહર॥ ૭॥
જય યાેગસમારા ય જય સુ દરિવગ્રહ ।
જય સાૈ દયર્કૂપાર જય વાસવવ દત॥ ૮॥
જય ષડ્ભાવરિહત જય વેદિવદાં વર ।
જય ષ મખુદેવેશ જય ભાે િવજયી ભવ॥ ૯॥
ૐ શ્રીવ લીદેવસનેાસમેત શ્રીસબુ્રહ્મ યાય નમઃ ।
ઇ ત શ્રીજયસ્ક દ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્ ।
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