સવમલાક
{ સવમલાક }
ીગણેશાય નમઃ 
લમીયય પિરહઃ કમલભૂઃ સૂનગ
ુ 
 મા રથઃ
પૌિવભૂષણઃ સુરગુઃ શેપ શયાસનઃ 
ાડં વરમિદરં સુરગણા યય ભોઃ સેવકાઃ સ
ેલોયકુ ટુબપાલનપરઃ કુ યા સદા મલ  ૧

ા વાયુિગિરશશેષગડા દેવે કામૌ ગુાક
વણાનલૌ મનુયમૌ િવેશિવેરૌ 
નાસયૌ િનરૃિતમણયુતાઃ પજ યિમાદયઃ સીકાઃ
સુરપુવાઃ િતિદનં કુ વ તુ વો મલ  ૨

િવાિમપરાશરૌવગવોઽગયઃ પુલયઃ તુઃ
ીમાનિમરીિચકૌસપુલહાઃ શિવિસોઽિરાઃ 
માડવયો જમદિગૌતમભરાદયતાપસાઃ
ીમિપદાજભિિનરતાઃ કુ વ તુ વો મલ  ૩

માધાતા નહુષોઽબરીષસગરૌ રા થુહહ
 યઃ ીમા
ધમસત
ુ ો નલો દશરથો રામો યયાિતયદઃુ 
ઇવાકુ  િવભીણ ભરતોાનપાદુવાિવયાા ભુિવ
ભૂભજ
ુ ઃ િતિદનં કુ વ તુ વો મલ  ૪

ીમેહમવ મદરિગિરઃ કૈલાસશૈલતથા માહેો
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મલય િવયિનષધૌ સહતથા રૈવતઃ 
સાિવરગધમાદનિગિરમનાકગોમતકાિવયાા ભુિવ
ભૂતઃ િતિદનં કુ વ તુ વો મલ  ૫

ગા િસધુસરવતી ચ યમુના ગોદાવરી નમદા ણા
ભીમરથી ચ ફગુસરયૂઃ ીગડકી ગોમતી 
કાવેરીકિપલાયાગિવનતાવેાવતીયાદયો નઃ
ીહિરપાદપજભવાઃ િતિદનં કુ વ તુ વો મલ  ૬

વેદાોપિનષણા િવિવધાઃ સાા પુરાણાિવતા વેદાતા અિપ
મ-તસિહતાતકતીનાં ગણાઃ 
કાયાલૃિતનીિતનાતકગણાઃ શદા નાનાિવધાઃ
ીિવણોગુણ
 રાિશકીતનકરાઃ િતિદનં કુ વ તુ વો મલ  ૭

આિદયાિદનવહાઃ શુભકરા મેષાદયો રાશયો નાિણ
સયોગકા િતથયતેવતતણાઃ 
માસાદા ઋતવતથૈવ િદવસાઃ સયાતથા રાયાઃ સવ
થાવરજમાઃ િતિદનં કુ વ તુ વો મલ  ૮

ઇયેતરમલાકિમદં ીવાિદરાજ ેરૈયાખાતં
જગતામભીફલદં સવાશુભવંસન 
માયાિદશુભિયાસુ સતતં સયાસુ વા યાઃ
પઠેમાથાિદસમતવાિછતફલં ાોયસૌ માનવાઃ  ૯

ઇિત ીમાિદરાજિવરિચતં સવમલાકં સપૂણ
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