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અપિવ�ઃ પિવ�ો વા સવા�વ�થા”ં ગતો உિપવા | 
યઃ �મર�ત �ુડંર�કા� ંસ બા�ા�યતંર �� ુચઃ || 
�ુડંર�કા� ! �ુડંર�કા� ! �ુડંર�કા�ાય નમઃ | 
 

����� 
# આચ%ય - # ક�શવાય �વાહા, # નારાયણાય �વાહા, # માધવાય �વાહા, # ગોિવ*દાય નમઃ, # 
િવ,ણવે નમઃ, # મ./ુદૂનાય નમઃ, # િ�િવ1માય નમઃ, # વામનાય નમઃ, # 2ીધરાય નમઃ, # 
4ષીક�શાય નમઃ, # પ6નાભાય નમઃ, # દામોદરાય નમઃ, # સકંષ�ણાય નમઃ, # વા/દુ�વાય નમઃ, # 
89%ુનાય નમઃ, # અિન:ુ;ાય નમઃ, # �:ુુષો<માય નમઃ, # અધો�=ય નમઃ, # નારિસ*હાય નમઃ, # 
અ>?તુાય નમઃ, # જનાધ�નાય નમઃ, # ઉપBCાય નમઃ, # હરયે નમઃ, # 2ીDૃ,ણાય નમઃ, # 2ીDૃ,ણ 
પરFGણે નમો નમઃ 
 

� �����	�� 

ઉિ<,ઠંI ુ| Jતૂ િપશાચા | યે તે Jિૂમભારકાઃ | યે તેષા મિવરોધેન | FGકમ� સમારભે | # JJૂુ�વ�/વુઃ | 
દKવી ગાય�ી ચદંઃ 8ાણાયામે િવિનયોગઃ 
 

�	�	�	�� 
# Jઃૂ | # Jવુઃ | ઓM મ /વુઃ | # મહઃ | # જનઃ | # તપઃ | ઓM મ સNયમ | 
# તOસ’િવIવુ�ર�”Pય ંભગQ’ દ�વ�ય’ ધીમRહ |  
િધયો યો નઃ’ 8ચોદયા”ત || 
ઓમાપો Sયોતી રસો உTતૃ ંFG J-ૂJુ�વ-�/વુરોમ || 
 

��к !� 
મમોપા<, UુRરત �યVારા, 2ી પરમેWર TRુX�ય, 2ી પરમેWર 8ીNયથY, �ભેુ, શોભને, અ�?દુય TZુતૂ[, 2ી 
મહાિવ,ણો રા\યા, 8વત� માન�ય, અ] FGણઃ, ^Vતીય પરાથ[, Wેતવરાહ ક_પ,ે વૈવWત મaવતંર�, ક લ?ગેુ, 

8થમ પાદ�, (ભારત દ�શઃ - જcં ૂVીપે, ભરત વષ[, ભરત ખડં�, મેરોઃ દ �ણ/ઉ<ર RદMભાગે; અમેRરકા - 1eચ 
Vીપે, રમણક વષ[, fRCક ખડં�, સgત સTCુાતંર�, કિપલારPયે), શોભન hહૃ�, સમ�ત દ�વતા FાGણ, હRરહર 
h:ુુચરણ સિiથૌ, અk�મન, વત�માન, lયાવહાRરક, ચાCંમાન, ... સવંNસર�, ... અયને, ... ઋતે, ... માસે, ... પ�ે, 

... િતથૌ, ... વાસર�, ... �ભુ ન��, �ભુ યોગ, �ભુ કરણ, એવhંણુ, િવશેષણ, િવિશ,ઠાયા,ં �ભુ િતથૌ, 2ીમાન, 

... ગો�ઃ, ... નામધેયઃ, ... ગો��ય, ... નામધેયોહ◌ંઃ 8ાતઃ/મpયા^qક/સાય ંસpંયામ ઉપાિસ,યે || 
 

�	"�� 
# આપો Rહ,ઠા મ’યોJવુઃ’ | તા ન’ ઊજ [ દ’ધાતન | મહ�રણા’ય ચ�’સે | યો વઃ’ િશવત’મો રસઃ’ | ત�ય’ 
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ભાજયતે હ નઃ | ઉષતીRર’વ માતરઃ’ | ત�મા અર’s મામ વઃ | ય�ય �યા’ય tજ’aવથ | આપો’ જનય’થા ચ 
નઃ | 
 

�	�� к	# ��$	���� 
/યૂ� u, મામa? ુu, મa?પુતય u, મa?’ુDૃતે�યઃ | પાપે�યો’ ર�aતામ | યCાvયા પાપ’ મકાષ�મ | મનસા 
વાચા’ હ�તા�યામ | પw�યા Tદુર�’ણ િશ�xા | રાિ� �તદ’વy%ુપI ુ| યtNકx’ UુRરત ંમિય’ | ઇદમહ ંમા મT’ૃત 
યો નૌ | /યૂ[ Sયોિતિષ {ુહો’િમ �વાહા” || 

 

���	% к	# ��$	���� 
આપઃ’ �નુaI ુ�િૃથવ| �’ૃિથવી �તૂા �’ુનાI ુમામ | �નુaI ુFG’ણ�પિત F�Gા’ �તૂા �’ુનાI ુમામ | 
યUુ}>છ’,ટ મભો”Sય ંયVા’ UુuRર’ત ંમમ’ | સવY’ �નુaI ુમા માપો’ உસતા x’ 8િત�હMગ �વાહા” || 

 

�	��к	# ��$	���� 
અkMન u મા મa? ુu મa?પુતય u મa?’ુDૃતે�યઃ | પાપે�યો’ ર�aતામ | યદqા પાપ’ મકાષ�મ | મનસા 
વાચા’ હ�તા�યામ | પw�યા Tદુર�’ણ િશ�xા | અહ �તદ’વy%ુપI ુ| ય tNકx’ UુRરત ંમિય’ | ઇદ મહ ંમા 
મT’ૃત યોનૌ | સNયે Sયોિતિષ {ુહોિમ �વાહા || 
 

આચ%ય (# ક�શવાય �વાહા, ... 2ી Dૃ,ણ પરFGણે નમો નમઃ) 
 

�&�'� �	"�� 
દિધ 1ાવPણો’ અકાRરષમ | tજ,ણો રW’�ય વાtજ’નઃ | 
/રુ ભનો Tખુા’કરN8ણ આયાગ’ંિષ તાRરષત || 
 

# આપો Rહ,ઠા મ’યોJવુઃ’ | તા ન’ ઊજ [ દ’ધાતન | મહ�રણા’ય ચ�’સે | યો વઃ’ િશવત’મો રસઃ’ | ત�ય’ 

ભાજયત ેહ નઃ | ઉષતીRર’વ માતરઃ’ | ત�મા અર’s મામ વઃ | ય�ય �યા’ય tજ’aવથ | આપો’ જનય’થા ચ 
નઃ | 
 

(��� �	"�� 
Rહર’Pયવણા� ��ચુ’યઃ પાવકાઃ યા /’ુ=તઃ ક�યપો યા k�વaCઃ’ | અkMનં યા ગભ�’ન-દિધર� િવ�’પા �તાન 
આપ�શMગ �યોના ભ’વaI ુ| યા સાગ ંરા= વ:ુ’ણો યાિત મpયે’ સNયા�તૃે અ’વપ�ય ંજના’નામ | મ. ુ
�તુ��ચુ’યો યાઃ પા’વકા �તાન આપ�શMગ �યોના ભ’વaI ુ| યાસા”ં દ�વા Rદિવ DૃPવkaત’ ભ� ંયા 
અaતRર’�ે બZુથા ભવ’kaત | યાઃ �’ૃિથવ| પય’સોaદkaત’ ��1ુા�તાન આપશMગ �યોના ભ’વaI ુ| યાઃ 
િશવેન’ મા ચ�’ુષા પ�યતાપk�શવયા’ ત� ુવોપ’��શૃત Nવચ’ %મે | સવા�ગ’મ અMનીM મ ર’g/ષુદો’ Zુવે વો 
મિય વચQ બલ મોજો િનધ’< || 
 

!	!�
����� 
�પુદા Rદ’વ TxુI ુ| �પુદા Rદવે aT’ુTચુાનઃ | 
k�વi ��નાNવી મલા’ Rદવઃ | �તૂ ંપિવ�ે’ણે વાSય”મ આપ’ ��aુદaI ુમૈન’સઃ || 
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આચ%ય (# ક�શવાય �વાહા, ... 2ી Dૃ,ણ પરFGણે નમો નમઃ) 
8ાણાયામ%ય 

 

#)���к !� 
�વૂQ�ત એવhંણુ િવશેષણ િવિશ,ઠાયા ં�ભુિતથૌ મમોપા< UુRરત �યVારા 2ી પરમેWર TRુX�ય 2ી 
પરમેWર 8ીNયથY 8ાત�સpંયાગં યથા કાલો ચત અ�ય�8દાન ંકRર,યે || 
 

�	�� к	#	*�+ ��$� 
# JJૂુ�વ�/વુઃ તOસ’િવIવુ�ર�”Pય ંભગQ’ દ�વ�ય’ ધીમRહ | િધયો યો નઃ’ 8ચોદયા”ત || 3 || 

 

���	%	*�+ ��$� 
# હગ ંસ��’ુ ચષ V/’ુરંતRર�સ Xોતા’ વેRદષદિત’િથ Uુ� રોણસત | �ષૃ V’રસ Uૃ’તસ wlયો’મ સદ�= 
ગો= ઋ’ત= અ’RC= ઋતમ-cહૃત || 
 

�	�� к	#	*�+ ��$� 
# JJૂુ�વ�/વુઃ તOસ’િવIવુ�ર�”Pય ંભગQ’ દ�વ�ય’ ધીમRહ | િધયો યો નઃ’ 8ચોદયા”ત || # Jઃૂ | # Jવુઃ | 
ઓM મ /વુઃ | # મહઃ | # જનઃ | # તપઃ | ઓM મ સNયમ | # તOસ’િવIવુ�ર�”Pય ંભગQ’ દ�વ�ય’ ધીમRહ | 
િધયો યો નઃ’ 8ચોદયા”ત || ઓમાપો Sયોતી રસો உTતૃ ંFG J-ૂJુ�વ-�/વુરોમ || 
 

�,# ��-.�� 
# ઉ]aત’મ�ત ંયaત’ માRદNય મ’ ભOયાય aDુવ�ન-Fા”Gણો િવVાન Nસકલ’મ-ભCમ’�તુે અસાવા’RદNયો 
FGેિત || FGૈવ સન-FGાgયેિત ય એવ ંવેદ || અસાવાRદNયો FG || 
 

આચ%ય (# ક�શવાય �વાહા, ... 2ી Dૃ,ણ પરFGણે નમો નમઃ) 
 

����	�/ �!+�� 
�	��к	# �!+�� 
સpંયા ંતપ�યાિમ, ગાય�| તપ�યાિમ, FાG| તપ�યાિમ, િનTજૃ| તપ�યાિમ || 
 

���	% �!+�� 
સpંયા ંતપ�યાિમ, સાિવ�| તપ�યાિમ, રૌC| તપ�યાિમ, િનTજૃ| તપ�યાિમ || 
 

�	��к	# �!+�� 
સpંયા ંતપ�યાિમ, સર�વત| તપ�યાિમ, વૈ,ણવ| તપ�યાિમ, િનTજૃ| તપ�યાિમ || 
 

/	�$' 0
	1� 

ઓિમNયેકા�’રં FG | અkMનદ�વતા FG’ ઇNયાષ�મ | ગાય� ંછaદં પરમાNમ’ં સ�પમ | સા?Sુય ંિવ’િનયોગમ || 
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આયા’I ુવર’દા દ�વી અ�રં’ FGસિંમતમ | ગાય�|” છaદ’સા ંમાતેદં F’G {ુષ�વ’ મે | યદqા”ત-Dુ:ુ’તે 
પાપ ંતદqા”ત-8િતT>ુય’તે | યCાિ�યા”ત-Dુ:ુ’તે પાપ ંતCાિ�યા”ત-8િતT>ુય’તે | સવ�’ વણ[ મ’હાદ�િવ 
સpંયાિવ’]ે સર�વ’િત || 
 

ઓજો’ உિસ સહો’ உિસ બલ’મિસ �ાજો’ உિસ દ�વાના ંધામનામા’િસ િવW’મિસ િવWા?-ુ�સવ�’મિસ સવા�?-ુ

ર ભJરૂોમ | ગાય�ી-માવા’હયાિમ સાિવ�ી-માવા’હયાિમ સર�વતી-માવા’હયાિમ છaદષ�-નાવા’હયાિમ િ2ય-

માવાહ’યાિમ ગાયિ�યા ગાય�ી >છaદો િવWાિમ�ઋિષ �સિવતા દ�વતા உkMનર-Tખુ ંFGા િશરો િવ,�રુ-

4દયM મ :ુC-k�શખા �િૃથવી યોિનઃ 8ાણાપાન lયાનોદાન સમાના સ8ાણા Wતેવણા� સા�ંયાયન સગો�ા 
ગાય�ી ચIિુવ�M મ શNય�રા િ�પદા’ ષટ-Dુ �ઃ પચં-શીષQપનયને િવ’િનયોગઃ | # Jઃૂ | # Jવુઃ | ઓM મ 
/વુઃ | # મહઃ | # જનઃ | # તપઃ | ઓM મ સNયમ | # તOસ’િવIવુ�ર�”Pય ંભગQ’ દ�વ�ય’ ધીમRહ | િધયો 
યો નઃ’ 8ચોદયા”ત || ઓમાપો Sયોતી રસો உTતૃ ંFG J-ૂJુ�વ-�/વુરોમ || 
 

આચ%ય (# ક�શવાય �વાહા, ... 2ી Dૃ,ણ પરFGણે નમો નમઃ) 
 

,!��к !� 
�વૂQ�ત એવhંણુ િવશેષણ િવિશ,ઠાયા ં�ભુિતથૌ મમોપા< UુRરત �યVારા 2ી પરમેWર TRુX�ય 2ી 
પરમેWર 8ીNયથY સpંયાગં યથાશk�ત ગાય�ી મહામ�ં જપ ંકRર,યે || 
 

к�2�	�� 
# તOસ’િવIઃુ FGાNમને �h,ુટા�યા ંનમઃ | 
વર�”Pય ંિવ,ણવાNમને ત�ની�યા ંનમઃ | 
ભગQ’ દ�વ�ય’ :ુCાNમને મpયમા�યા ંનમઃ | 
ધીમRહ સNયાNમને અનાિમકા�યા ંનમઃ | 
િધયો યો નઃ’ \ાનાNમને કિન�,ટકા�યા ંનમઃ | 
8ચોદયા”ત સવા�Nમને કરતલ કર�,ૃટા�યા ંનમઃ | 
 

3/2�	�� 
# તOસ’િવIઃુ FGાNમને 4દયાય નમઃ | 
વર�”Pય ંિવ,ણવાNમને િશરસે �વાહા | 
ભગQ’ દ�વ�ય’ :ુCાNમને િશખાયૈ વષટ | 
ધીમRહ સNયાNમને કવચાય Zુમ | 
િધયો યો નઃ’ \ાનાNમને ને��યાય વૌષટ | 
8ચોદયા”ત સવા�Nમને અ�ાયફટ | 
# JJૂુ�વ�/વુરોિમિત RદMભaધઃ | 
 

��	�� 

T�ુતાિવ�મુ હ�મનીલ ધવળ>ચાયૈર-Tખૈુ �ી�ણૈઃ | 
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?�ુતાિમ*Uુિન બ; રNન મDુટા ંતNવાથ� વણા�tNમકામ | 
ગાય�| વરદાભયા�શ કશા���ુ�પાલsદામ | 
શ�x1 મધારિવaદ ?ગુળં હ�તૈવ�હaત| ભ� || 
 

�4��
5ш�� 6�7	 ��ш+�� 
/Tુખુ ંસ�ંRુટ*ચૈવ િવતત ંિવ�Iતૃ ંતથા | 
^VTખુ ંિ�Tખુચૈંવ ચIઃુ પx Tખુ ંતથા | 
ષPTખુો உથો Tખુ ંચૈવ lયાપકા� લકં તથા | 
શકટં યમપાશ ંચ �િથત ંસ%TખુોaTખુમ | 
8લબં ંT�ુ,ટકં ચૈવ મN�યઃ DૂમQ વરાહકમ | 
િસ*હા1ાતં ંમહા1ાતં ંT�ુરં પ_લવ ંતથા | 
 

ચIિુવ�શિત TCુા વૈ ગાયvયા ં/8ુિત�,ઠતાઃ | 
ઇિતTCુા ન =નાિત ગાય�ી િન,ફલા ભવેત || 
 

યો દ�વ �સિવતા உ�માકં િધયો ધમા�Rદગોચરાઃ | 
8ેરયે<�ય ય�ગ��ત Vર�Pય Tપુા�મહ� || 
 

/	�$' ��$� 
8 � ���+
9:�
� �;�’�
4 �
+�<”=�� >/?’ �<
9�’ @'�A1 |  
�@�� �� ��’ �����	”� ||  
 

0B�6�7	 ��ш+�� 
/રુ ભર-\ાન ચ1� ચ યોિનઃ DૂમQ உથ પ�જમ | 
 લsં િનયા�ણ TCુા ચેNય,ટ TCુાઃ 8ક�િત�તાઃ || 
# તNસદ-FGાપ�ણમ�I ુ| 
 

આચ%ય (# ક�શવાય �વાહા, ... 2ી Dૃ,ણ પરFGણે નમો નમઃ) 
 

^Vઃ પRરTSુય | 
સDૃUુપ ���ૃય | 
યNસlય ંપા ણમ | 
પાદમ | 
8ો�િત િશરઃ | 
ચ�ષુી | 
નાિસક� | 
2ો�ે | 
4દયમાલ�ય | 
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�	��к	# : ��?!9C	�� 
# િમ��ય’ ચષ�ણી .તૃ 2વો’ દ�વ�ય’ સાન િસમ | સNય ં ચ�2’ વ�તમમ | િમ�ો જનાન’ યાતયિત 
8=નન-િમ�ો દા’ધાર �િૃથવી Tતુ]ામ | િમ�ઃ Dૃ,ટ� રિન’િમષા உ ભ ચ’,ટ� સNયાય’ હlય ં�તૃવ’^Vધેમ | 
8સિમ’  મNયQ’ અ�I ુ8ય’�વા aય�ત’ આRદNય િશ�’િત ¡તેન’ | ન હ’aયતે ન ¢’યતે Nવોતોનૈન મગહંો’ 
અ£ો Nયkaત’તો ન Uૂરાત || 
 

���	% : ��?!9C	�� 
# આ સNયેન રજ’સા વત�’માનો િનવેશ’ય iTતૃ ંમNય�’x | RહરPયયે’ન સિવતા રથેના உદ�વો યા’િત 
Jવુ’ના િનપ�યન’ || 

 

ઉVય aતમ’સ �પRર પ�ય’aતો Sયોિત :ુ<’રમ | દ�વન-દ�’વ�ા /યૂ� મગ’aમ Sયોિત’ :ુ<મ ં||  
 

ઉUુNય ં=તવે’દસ ંદ�વ ંવ’હkaત ક�તવઃ’ | Uૃશે િવWા’ ય /યૂ�”મ ||  ચ� ંદ�વાના Tદુ’ગા દની’કં ચ�’ુર-

િમ��ય વ:ુ’ણ �યાMનેઃ | અ8ા ]ાવા’ �િૃથવી અaતRર’�M મ /યૂ�’ આNમા જગ’ત �ત�¤ષુ’u ||  
 

ત>ચ�’ુર-દ�વRહ’ત ં�રુ�તા”>¥1ુ T>ુચર’ત | પ�યે’મ શરદ’�શત ં¢વે’મ શરદ’�શત ંનaદા’મ શરદ’�શત ં
મોદા’મ શરદ’�શત ંભવા’મ શરદ’�શતM મ �ણૃવા’મ શરદ’�શત ંપF’વામ શરદ’�શતમ¢’તા�યામ 
શરદ’�શત ંજો�ચ /યૂY’ Uૃષે || ય ઉદ’ગાaમહતો உણ�વા” ^V�ાજ’માન �સRરર�ય મpયાOસમા’ ¦ષૃભો 
લો’Rહતા�/યૂQ’ િવપિuaમન’સા �નુાI ુ|| 
 

�	��к	# : ��?!9C	�� 
# ઇમ%મે’ વ:ુણ �ધૃી હવ’ મ]ા ચ’ Tડૃય | Nવા મ’વ�? ુરાચ’ક� || તNવા’ યાિમ FG’ણા વaદ’માન �ત 
દાશા”�તે યજ’માનો હિવ ભ§ઃ’ | અહ�’ડમાનો વ:ુણેહ બોp?:ુુ’શગ ંસમા’ન આ?ઃુ 8મો’ષીઃ || 
 

ય¨>ચ^;તે િવશોયથા 8દ�વ વ:ુણ¡તમ | િમનીમિસ] િવ]િવ | યtNકxેદં વ:ુણદKlયે જને உ ભCોહ 
%મ�,ુયાuરામિસ | અ ચ<ે ય<વ ધમા�?યુોિપ મમાન �ત�મા દ�નસો દ�વર�Rરષઃ | Rકતવાસો યRCRર�નુ�દ�િવ 
યVાઘા સNયTતુયi િવ6 | સવા�તાિવ,ય િશિધર�વદ�વા થાતે�યામ વ:ુણ િ8યાસઃ || 
 

A�D�<
�	 ��9к	�� 
# નમઃ 8ા>યૈ’ Rદશે યાu’ દ�વતા’ એત�યા ં8િત’વસaNયે તા�ય’u નમઃ’ | 
# નમઃ દ �ણાયૈ Rદશે યાu’ દ�વતા’ એત�યા ં8િત’વસaNયે તા�ય’u નમઃ’ | 
# નમઃ 8તી”>યૈ Rદશે યાu’ દ�વતા’ એત�યા ં8િત’વસaNયે તા�ય’u નમઃ’ | 
# નમઃ ઉદ�”>યૈ Rદશે યાu’ દ�વતા’ એત�યા ં8િત’વસaNયે તા�ય’u નમઃ’ | 
# નમઃ ઊpવા�યૈ’ Rદશે યાu’ દ�વતા’ એત�યા ં8િત’વસaNયે તા�ય’u નમઃ’ | 
# નમો உધ’રાયૈ Rદશે યાu’ દ�વતા’ એત�યા ં8િત’વસaNયે તા�ય’u નમઃ’ | 
# નમો உવાaતરાયૈ’ Rદશે યાu’ દ�વતા’ એત�યા ં8િત’વસaNયે તા�ય’u નમઃ’ | 
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6��� ��9к	�� 
નમો ગsા યTનુયોર-મpયે યે’ વસkaત તે મે 8સiાNમાન િuરં¢િવત ંવ’ધ�યkaત નમો ગsા યTનુયોર-

Tિુન’�યu નમો નમો ગsા યTનુયોર-Tિુન’�યu ન’મઃ || 
 

����	�<
�	 ��9к	�� 
સapયા’યૈ નમઃ’ | સાિવ’vય ૈનમઃ’ | ગાય’vયૈ નમઃ’ | સર’�વNયૈ નમઃ’ | સવા�’�યો દ�વતા’�યો નમઃ’ | દ�વે�યો 
નમઃ’ | ઋિષ’�યો નમઃ’ | Tિુન’�યો નમઃ’ | h:ુુ’�યો નમઃ’ | િપI’ૃ�યો નમઃ’ | કામો உકાષ�” ન�મો નમઃ | મa? ુ
રકાષ�” ન�મો નમઃ | �િૃથlયાપ�તેજો વા?’ુરાકાશાત નમઃ | # નમો ભગવતે વા/’ુદ�વાય | યાM મ સદા’ 
સવ�Jતૂાિન ચરા ણ’ �થાવરા ણ’ ચ | સાય ં8ાત ન�’મ�યkaત સા મા સapયા’ உ ભર�I ુ|| 
 

િશવાય િવ,��ુપાય િશવ�પાય િવ,ણવે | 
િશવ�ય 4દય ંિવ,�િુવ�,ણોu 4દય ંિશવઃ || 
યથા િશવમયો િવ,�રુ�વ ંિવ,�મુયઃ િશવઃ | 
યથા உ◌ંતરં ન પ�યાિમ તથા મે �વk�તરા?િુષ || 
નમો FGPય દ�વાય ગો FાGણ Rહતાય ચ | 
જગ^;તાય Dૃ,ણાય ગોિવaદાય નમો નમઃ || 
 

/	�$' E&	�� (�9C	��) 
ઉ<મે’ િશખ’ર� =તે J%ૂયા ંપ’વ�તTથૂ�’િન | FાGણે”�યો உ�ય’� ુ\ાતા ગ>ચદ�’િવ યથા/’ુખમ | �Iતુો મયા 
વરદા વે’દમાતા 8ચોદયaતી પવન”ે ^V=તા | આ?ઃુ �િૃથlયા ંCિવણ ંF’Gવચ�સ ંમ� ંદNવા 8=Iુ ં
F’Gલોકમ || 
 

નમો உ�Nવનતંાય સહªTતૂ�યે સહª પાદા � િશરો:ુ બાહવે | 
સહª ના%ને �:ુુષાય શાWતે સહªકોટ� ?ગુ ધાRરણે નમઃ || 
 

ઇદં ]ા’વા �િૃથવી સNયમ’�I ુ| િપતર-માતય�Rદ હોપ’ cવેૃવા”મ | 
Jતૂ ંદ�વાના’ મવમે અવો’ ભઃ | િવ]ા મેષ ં¦tૃજન’ં ¢રદા’�મુ || 
 

આકાશાત-પિતત ંતોય ંયથા ગ>છિત સાગરમ | 
સવ�દ�વ નમ�કારઃ ક�શવ ં8િતગ>છિત ||  
2ી ક�શવ ં8િતગ>છNયોiમ ઇિત | 
 

સવ�વેદ�« ુયN�Pુયમ | સવ�તીથ[« ુયNફલમ | 
તNફલ ં�:ુુષ આgનોિત �INુવાદ�વ ંજનાધ�નમ || 
�INુવાદ�વ ંજનાધ�ન # નમ ઇિત || 
વાસનાદ-વા/દુ�વ�ય વાિસત ંતે જય�યમ | 
સવ�Jતૂ િનવાસો உિસ 2ીવા/દુ�વ નમો உ�Iતેુ || 
2ી વા/દુ�વ નમો உ�Iતુે # નમ ઇિત | 
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ચI�ુસાગર પયYત ંગો FાGણે�યઃ �ભુ ંભવI ુ| ... 8વરાkaવત ... ગો�ઃ ... /�ૂઃ ... વેદ શાખાpયાયી ... અહ ં
ભો અ ભવાદયે || 
 

FG�	!+�� 
કાયેન વાચા મનસBRCયૈવા� | cwુpયા உ உNમના વા 8Dૃતે ��વભાવાત | 
કરોિમ ય]ત-સકલ ંપર�મૈ 2ીમiારાયણાયેિત સમપ�યાિમ || 
હRરઃ # તNસત | તNસવY 2ી પરમેWરાપ�ણમ�I ુ| 
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