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યુ જતે મન ઉત યુ જતે િધયાે િવપ્રા છપ્રસ્ય હતાેિવપ શ્ચતાે-
િવહાતે્રાદધવેયનુાિવદેક ઇન્મહીદેવસ્ય સિવતુઃ પિરષુ્ટ તઃ વાહા॥ ૧॥
ઇદં િવ િવચક્રમે ત્રેધા િનદધે પદં સમૂઢમસ્ય પાઁંસરેુ વાહા॥ ૨॥
ઇરાવતી ધનેુમતી િહ ભૂતંઁ સયૂબ સનીમ સરસ તાતે્રસારસઙ્ગ્રહઃ નવેદશસ્યા ।
વ્યસ્ક ારાેદસી િવ ણવે તે દાધથર્ થવીમ ભતાે મયખૂૈઃ વાહા॥ ૩॥
વેદશ્રુતાૈ દેવે વાઘાષેત પ્રાચીપે્રતમ વરં ક પય તી
ઊ વ યજ્ઞન્નયત મા જહ્વરતમ વઙ્ગાેષ્ટમાવદત દેવી
દુય ત્રાયુ માર્ િનવાર્િદષ્ટ પ્ર મા િનવાર્િદષ્ટમત્રરમેથા વ મર્ થવ્યાઃ॥ ૪॥
િવ ણાેન્નુર્કં વી યાર્ ણ પ્રવાેચં યઃ પા થવાિન િવમમે ર ઁ સ યાે
અરકભાયદુત્તરઁ સધસં્થ ઇિવચક્રમાણ સ્રેધાે ગાયાે િવ ણવે વા॥ ૫॥
િદવાવેા િવ ણઽ ઉત વા થવ્યામહાવેા િવ ણ ઉરાેર તિરક્ષાત
ઉભાિહહ તાવસનુા ણ વા પ્રયચ્છદ ક્ષણાદાેતસવ્યા િવ ણવે વા॥ ૬॥
પ્રત દ્વ ઃ તવતે વી યણ ગાનેભીમઃ કુચરાે ગિરષ્ટાઃ
યસ્યાે ષુ િત્રષુ િવક્ર ણે વિધ ક્ષય ત ભવુનાિન િવશ્વા॥ ૭॥
િવ ણાેરરાટમ સ િવ ણાેઃ શ્ન ત્રેસ્થાે િવ ણાેઃ સ્યૂર સ િવ ણાેઽધુર્વાે સ
વૈ ણવમ સ િવ ણવે વા॥ ૮॥
દેવસ્ય વા સિવતુઃ પ્રસવે શ્વનાેબાર્હુ યાં પૂ ણાે હ તા યાં
આદદેનાયર્સીદમહઁ રક્ષસાઙ્ગ્રીવા અિપકૃ તા મ હન્ન સ
હદ્રવા હતીમી ધ્રય વાચં વદ॥ ૯॥

િવ ણાેઃ ક યાર્ ણ પ યત યતાે વ્રતાિન પ યસે ઇ દ્રસ્ય યજુ્ય સખા॥ ૧૦॥
ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદઁ સદા પ ય ત સરૂયઃ િદવીવ વ રાતતમ્॥ ૧૧॥
ઇ ત શ્રીિવ સકૂ્તં ૨ સમાપ્તમ્॥
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