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.. shrIsubrahmaNyapa ncharatnam 3 ..

॥ શ્રીસબુ્રહ્મ યપ ચરત્નમ્ ૩ ॥
ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રુ તશતનુતરતં્ન શદુ્ધસ વૈકરત્નં
ય તિહતકરરત્નં યજ્ઞસ ભાવ્યરત્નમ્ ।
િદ તસતુિરપુરત્નં દેવસનેેશરતં્ન
જતર તપ તરતં્ન ચ તયે સ્ક દરત્નમ્ ॥ ૧॥
સરુમખુપ તરતં્ન સૂ મબાેધૈકરત્નં
પરમસખુદરતં્ન પાવર્તીસનૂુરત્નમ્ ।
શરવણભવરત્નં શત્રુસહંારરત્નં
મરહરસતુરતં્ન ચ તયે સ્ક દરત્નમ્ ॥ ૨॥
િનિધપ તિહતરત્નં િન શ્ચતાદ્વતૈરતં્ન
મધુરચિરતરતં્ન માિનતાઙ્ ય જરત્નમ્ ।
િવધુશતિનભરત્નં િવશ્વસ ત્રાણરત્નં
બુધમુિનગુ રત્નં ચ તયે સ્ક દરત્નમ્ ॥ ૩॥
અભયવરદરત્નં ચાપ્તસ તાનરત્નં
ઇભમખુયુતરતં્ન ઈશશ યેકરત્નમ્ ।
શભુકરમખુરતં્ન શરૂસહંારરત્નં
ઉભયગ તદરત્નં ચ તયે સ્ક દરત્નમ્ ॥ ૪॥
સજુનસલુભરતં્ન વણર્વ લીશરત્નં
ભજનસખુદરતં્ન ભાનુકાેટ ાભરત્નમ્ ।
અજ શવગુ રત્નં ચાદ્ભુતાકારરત્નં
દ્વજગણનુતરત્નં ચ તયે સ્ક દરત્નમ્ ॥ ૫॥
ષ મખુસ્ય સકલાથર્ સ દ્ધદં
પ ચરત્નમઘ દકૃ તનમ્ ।
યે પઠ ત િવભવૈઃ સુ્ફટા વતાઃ
શ્રીધરાખ્યગુ મૂત્યર્નુગ્રહાત્ ॥ ૬॥
ઇ ત શ્રી શ્રીધરાયર્િવર ચતં શ્રીસબુ્રહ્મ યપ ચરતં્ન સ પૂણર્મ્ ।
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