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shrIsantAnagopAlakRiShNamantram

શ્રીસ તાનગાપેાલકૃ ણમ ત્રમ્

સ તાનગાપેાલઃ - નીલવણર્ઃ
િપબ તં ચ તનં માતુઃ મખંુ સવંીક્ષ્ય સુ મતમ્ ।
અઙ્ગુલ્યગ્રે તનં ચા યં શ તં ચ મુહુમુર્હુઃ॥
યશાેદાઙ્ગ સ્થતં ગાપંે યાયે પુત્રપ્રદં સદા॥
(મૂલમ ત્રેણ પ્રાણાનાય ય - શ્રીસ તાનગાપેાલકૃ ણપ્રીત્યથ
શ્રીસ તાનગાપેાલમ ત્રજપં કિર યે - ઇ ત સઙ્ક ય -)

ૐ પૂણર્જ્ઞાનાત્મને હૃદયાય નમઃ ।
ૐ પૂણશ્વયાર્ત્મને શરસે વાહા ।
ૐ પૂણર્પરમાત્મને શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ પૂણાર્ન દાત્મને કવચાય હંુ ।
ૐ પૂણર્તે ત્મને નતે્રા યાં વાષૈટ્ ।
ૐ પૂણર્શ યાત્મને અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ઇ ત િદગ્બ ધઃ -
અસ્ય શ્રીદ્વાિત્રશદક્ષર સ તાનગાપેાલકૃ ણમહામ ત્રસ્ય -

( શર સ) - નારદ ઋ ષઃ
(મખુ)ે - અનુષુ્ટપ્ છ દઃ
(હૃદયે) - શ્રીસ તાનગાપેાલકૃ ણાે દેવતા -
કં બીજં - વાહા શ ક્તઃ - શ્રીસ તાનગાપેાલકૃ ણપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
યાનમ્
શઙ્ખચક્રધરં કૃ ણં રથસં્થ ચ ચતુભુર્જમ્ ।
સવાર્ભરણસયંુક્તં પીતવાસસમચ્યુતમ્॥
દ્વજવયાર્જુર્નયુતં િવ તે પે હતમ્ ।
સમપર્ય તં િવપ્રાય નષ્ટાનાનીય બાલકાન્॥
ક ણા તસ પૂણર્દષૃ્ટ ૈક્ષ તં ચ તં દ્વજમ્ ।
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યા વા જપાચર્નાદ િન કુયાર્દ્ભ ક્તપરાયણઃ ।
પતુ્રાથ વ તકે યસ્ય તત્રસં્થ કૃ ણં પજૂયેત્॥
મૂલમ ત્રઃ -
દેવક સતુ ગાેિવ દ વાસદેુવ જગ પતે ।
દેિહ મે તનયં કૃ ણ વામહં શરણં ગતઃ॥
॥ અેકલક્ષં જપને્મ તં્ર સ દ્ધભર્વ ત ત ક્ષણાત્॥
દશાંશતપર્ણં, તદ્દશાંશહાેમઃ, પાયસને તદ્દશાંશં
બ્રાહ્મણભાજેનં, પનુ પહારાથ પ્રાણાયામઃ, ષડઙ્ગ યાસઃ,
ઋ યાિદ યાસઃ, યાન ચ કુયાર્ત્ ।
ઇ ત શ્રીસ તાનગાપેાલકૃ ણમ તં્ર સ પૂણર્મ્ ।
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