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શ્રીયાદ ગિર લ મી સહ તાતે્રમ્

નર સહ રમેશ કૃપા જલધે
સરુવૈિર િહર ય િવદારણતઃ
નરલાેક િહતાદર્રત સતતમ્
િવજયીભવ યાદ ગર શ િવભાે!॥ ૧॥
ક ણારસપૂર િવધેયતયાઽ
સરુબાલક બાધિનવારણતઃ
સમમવે િવદાિરતવાનસરુમ્
િવજયીભવ યાદ ગર શ િવભાે!॥ ૨॥
નરકેસિર પિન પણતઃ
સરુશખેર પ િન પકતામ્
ગમયન્ શમયન્ નરલાેક જમ્
િવજયીભવ યાદ ગર શ િવભાે!॥ ૩॥
જનતા ભમતાપર્ણ શીલપતે
ભવભીત સમુદ્ધરણૈકમતે
સરુનાયક નાયક લાેકપતે
િવજયીભવ યાદ ગર શ િવભાે!॥ ૪॥
નરલાેકભયાનક પ મદમ્
પ્રિધતમ્ રચયન્ નરલાેક ભયામ્
સકલસ્યતુ શાં ત કરાે ભમતઃ
િવજયીભવ યાદ ગર શ િવભાે!॥ ૫॥
અવતાર ગણેશ્વ ત ચત્રપદમ્
નરકેસિર મ શ્રત પ મદમ્
પ્રકટ કુ તેઽઘિટતે ઘટનામ્
તવિદવ્યિવધામ્ નર સહ િવભાે!॥ ૬॥
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ક ણાકલયા ખલ લાેક મદમ્
સકલાથર્ સ દ્ધ રમાભરણમ્
કલયન્ જિનકારણકારણભાે
િવજયીભવ યાદ ગર શ િવભાે!॥ ૭॥
િપતાશ્રી સહઃ િવભુશ્રી સહઃ
ગ તશ્રી સહઃ ધનમ્ શ્રી સહઃ
ભજેશ્રી સહમ્ - ભજે શ્રી સહમ્
સહમ્ ભજે યાદશલૈેશમીશમ્॥ ૮॥

નમેજ્ઞાનમાતં્ય તકાે ભ ક્તભાવઃ
નમેસાધુચયાર્ વમવેા સ સવર્મ્
ઇતીવાિપિવશ્વાસ અૈષઃ વદ યઃ
વદ યાે યહમ્ સવર્મવેમ્ વદ યમ્॥ ૯॥
વદ યેસમ તે મદ ય વભાવાત્
ચરા સં તાત્ માેિહતાનેાથસત્યમ્
ઇદાનીમ્ તુ લ મીશસવેાિવશષેાત્
િનર તમ્ િહ મે માેહ તમ્ સમ તમ્॥ ૧૦॥
અ નતામયાનાથ! જન્મકાેિટશતૈરિપ
કૃતાિન સવર્પાપાિન કં્ષતવ્યાિન દયામય॥ ૧૧॥
॥ ઇ ત શ્રી વાંગીપુરમ્ નર સહાચાયર્ િવર ચતં
શ્રી યાદ ગિર લ મી સહ તાતે્રમ્ સમાપ્તમ્॥
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