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Shri VishnustavarAjah

શ્રીિવ તવરાજઃ

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
પદ્માવેાચ ।
યાેગને સદ્ધિવબુધૈઃ પિરભાવ્યમાનં લ યાલયં તુલ સકા ચતભક્ત ઙ્ગમ્ ।
પ્રાેત્તુઙ્ગરક્તનખરાઙ્ગુ લપત્ર ચતં્ર ગઙ્ગારસં હિરપદા બુજમાશ્રયેઽહમ્॥ ૧॥
ગુમ્ફન્મ ણપ્રચયઘિટ્ટતરાજહંસ સ જ સનુપૂુરયુતં પદપદ્મ દમ્ ।
પીતા બરા ચલિવલાેલચલ પતાકં વણર્િત્રવક્રવલયં ચ હરેઃ મરા મ॥ ૨॥
જંઘે સપુર્ણગલનીલમ ણપ્ર દ્ધશાેભા પદા ણમ ણદ્યુ તચ ચુમ યે ।
આરક્તપાદતલલ બનશાેભમાને લાેકેક્ષણાે સવકરે ચ હરેઃ મરા મ॥ ૩॥
તે નનુી મખપતેભુર્જમૂલસઙ્ગરઙ્ગાે સવા તતિડદ્વસને િવ ચત્રે ।
ચ ચ પતિત્રમખુિનગર્તસામગીતિવ તાિરતાત્મયશસી ચ હરેઃ મરા મ॥ ૪॥
િવ ણાેઃ કિટ િવિધકૃતા તમનાજેભૂ મ વા ડકાેશગણસઙ્ગદુકૂલમ યામ્ ।
નાનાગુણપ્રકૃ તપીતિવ ચત્રવસ્ત્રાં યાયે િનબદ્ધવસનાં ખગ ષ્ઠસસં્થામ્॥ ૫॥
શા તાેદરં ભગવત સ્ત્રવ લપ્રકાશમાવતર્ના ભિવકસ દ્વિધજન્મપદ્મમ્ ।
નાડીનદ ગણરસાે થ સતા ત્ર સ ધું યાયેઽ ડકાેશિનલયં તનુલાેમરેખમ્॥ ૬॥
વક્ષઃ પયાેિધતનયાકુચકુઙુ્કમને હારેણ કાૈ તુભમ ણપ્રભયા િવભાતમ્ ।
શ્રીવ સલ મ હિરચ દનજપ્રસનૂમાલાે ચતં ભગવતઃ સભુગં મરા મ॥ ૭॥
બાહૂ સવુષેસદનાૈ વલયાઙ્ગદાિદશાેભા પદાૈ દુિરતદૈત્યિવનાશદક્ષાૈ ।
તાૈ દ ક્ષણાૈ ભગવતશ્ચ ગદાસનુાભતે ે જતાૈ સલુ લતાૈ મનસા મરા મ॥ ૮॥
વામાૈ ભુ ૈ મુરિરપાે ર્તપદ્મશઙ્ખાૈ યામાૈ કર દ્રકરવન્મ ણભષૂણાઢ ાૈ ।
રક્તાઙ્ગુ લપ્રચયચુ બત નુમ યાૈ પદ્માલયા પ્રયકરાૈ ચરાૈ મરા મ॥ ૯॥
ક ઠં ણાલમમલં મખુપઙ્કજસ્ય લખેાત્રયેણ વનમા લકયા િનવીતમ્ ।
િકવા િવમુ ક્તવશમ ત્રકસ ફલસ્ય તં ચરં ભગવતઃ સભુગં મરા મ॥ ૧૦॥
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વક્ત્રા બુજં દશનહાસિવકાસર યં રક્તાધરાૈષ્ઠવરકાેમલવાક્સુધાઢ મ ।
સન્માનસાેદ્ભવચલેક્ષણપત્ર ચત્રં લાેકા ભરામમમલં ચ હરેઃ મરા મ॥ ૧૧॥
સરૂાત્મ વસથગ ધ મદં સનુાસં ભ્રપૂ લવં સ્થ તલયાેદયકમર્દક્ષમ્ ।
કામાે સવં ચ કમલાહૃદયપ્રકાશં સ ચ તયા મ હિરવક્ત્રિવલાસદક્ષમ્॥ ૧૨॥
કણા લસન્મકરકુ ડલગ ધલાેલાૈ નાનાિદશાં ચ નભસશ્ચ િવકાસગેહમ્ ।
લાેલાલકપ્રચયચુ બનકુ ચતાગ્રાૈ લગ્ ાૈ હરેમર્ ણિકર ટતટે મરા મ॥ ૧૩॥
ભાલં િવ ચત્ર તલકં પ્રયચા ગ ધગાેરાેચનારચનયા લલના ક્ષસખ્યમ્ ।
બ્રહ્મકૈધામમ ણકા તિકર ટજુષં્ટ યાયે મનાનેયનહારકમીશ્વરસ્ય॥ ૧૪॥
શ્રીવાસદેુવ ચકુરં કુિટલં િનબદં્ધ નાનાસગુ ધકુસમુૈઃ વજનાદરેણ ।
દ ઘ રમાહૃદયગાશમનં ધનુ તં યાયેઽ બુવાહ ચરં હૃદયા જમ યે॥ ૧૫॥
મેઘાકારં સાેમસયૂર્પ્રકાશં સભુ્રૂન્નાસં શક્રચાપૈકમાનમ્ ।
લાેકાતીતં પુ ડર કાયતાકં્ષ િવદ્યુચ્ચૈલં ચાશ્રયેઽહં વપવૂર્મ્॥ ૧૬॥
દ નં હીનં સવેયા દૈવગત્યા પાપૈ તાપૈઃ પૂિરતં મે શર રમ્ ।
લાેભાક્રા તં શાેકમાેહાિદિવદં્ધ કૃપાદષૃ્ટ ા પાિહ માં વાસદેુવ॥ ૧૭॥
યે ભ યાઽદ્યાં યાયમાનાં મનાેજ્ઞાં વ્ય ક્ત િવ ણાેઃ ષાેડશશ્લાેકપુ પૈઃ ।
તુ વા ન વા પજૂિય વા િવિધજ્ઞાઃ શદુ્ધા મુક્તા બ્રહ્મસાખૈ્યં પ્રયા ત॥ ૧૮॥
પદ્મેિરત મદં પુ યં શવને પિરભા ષતમ્ ।
ધ યં યશસ્યમાયુ યં વગ્ય વ ત્યયનં પરમ્॥ ૧૯॥
પઠ ત યે મહાભાગા તે મુચ્ય તેઽહસાેઽ ખલાત્ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પરત્રેહ ફલપ્રદમ્॥ ૨૦॥
। ઇ ત શ્રીક લ્કપુરાણેઽનુભાગવતે ભિવ યે પદ્માપ્રાેક્તાે િવ તવરાજઃ સ પૂણર્મ।્
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