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.. Shriranga Gadyam ..

॥ શ્રીરઙ્ગગદ્યમ્ ॥
ચદ ચ પરત વાનાં ત વયાથા યર્વેિદને ।
રામાનુ ય મનુયે નમાે મમ ગર યસે ॥
વાધીન િત્રિવધ ચેતનાચેતન વ પ સ્થ તપ્ર ત્તભેદં,
ક્લેશકમાર્દ્યશષેદાષેાસં ષં્ટ, વાભાિવકાનવિધકા તશય
જ્ઞાનબલૈશ્વયર્ વીયર્ શ ક્તતજે સાૈશીલ્ય વા સલ્ય માદર્વાજર્વ સાૈહાદર્
સા ય કા ય માધુયર્ ગા ભીયર્ આૈદાયર્ ચાતુયર્ સ્થૈયર્ ધૈયર્ શાૈયર્
પરાક્રમ સત્યકામ સત્યસઙ્ક પ કૃ ત વ કૃતજ્ઞતાદ્યસઙ્ખ્યયે કલ્યાણ
ગુણગણાૈઘમહાણર્વં, પરબ્રહ્મભૂતં, પુ ષાેત્તમં, શ્રીરઙ્ગશાિયનં,
અ મ વા મનં, પ્રબુદ્ધિનત્યિનયા ય િનત્યદાસ્યૈકરસાત્મ વભાવાેઽહં,
તદેકાનુભવઃ તદેક પ્રયઃ, પિરપૂણ ભગવ તં, િવશદતમાનુભવને
િનર તરમનુભૂય, તદનુભવજિનતાનવિધકા તશય
પ્રી તકાિરતાશષેાવસ્થાે ચત અશષેશષેતૈકર ત પ િનત્યિકઙ્કરાે ભવાિન ॥
વાત્મ િનત્યિનયા ય િનત્યદાસ્યૈકરસાત્મ વભાવાનુસ ધાનપૂવર્ક
ભગવદનવિધકા તશય વા યાદ્ય ખલગુણગણાનુભવજિનત અનવિધકા તશય
પ્રી તકાિરતાશષેાવસ્થાે ચત અશષેશષેતૈકર ત પ િનત્યકૈઙ્કયર્
પ્રા યપુાયભૂતભ ક્ત તદુપાય સ યગ્જ્ઞાન તદુપાય સમીચીનિક્રયા
તદનુગુણ સા વકતા તક્યાિદ સમ તાત્મગુણિવહીનઃ, દુ ત્તરાન ત ત દ્વપયર્ય
જ્ઞાનિક્રયાનુગુણાનાિદ પાપવાસના મહાણર્વા તિનમગ્ ઃ, તલતૈલવત્
દા વિહ્નવત્ દુિવવેચ િત્રગુણ ક્ષણક્ષરણ વભાવ
અચેતનપ્રકૃ તવ્યા પ્ત પ દુરત્યય ભગવન્માયા તરાેિહત વપ્રકાશઃ,
અનાદ્યિવદ્યાસ ચતાન તાશક્ય િવસ્રંસન કમર્પાશપ્રગ્ર થતઃ,
અનાગતાન તકાલ સમીક્ષયાઽિપ અદષૃ્ટસ તારાપેાયઃ, િન ખલજ તુ ત
શર ય, શ્રીમન્નારાયણ, તવ ચરણારિવ દયુગલં શરણમહં પ્રપદે્ય ॥
અેવમવ સ્થતસ્યાિપ અ થ વમાત્રેણ પરમકા ણકાે ભગવાન્, વાનુભવપ્રીત્ય
ઉપનીતૈકા તકાત્ય તક િનત્યકૈઙ્કયકર ત પ િનત્યદાસ્યં દાસ્યતી ત
િવશ્વાસપવૂર્કં ભગવ તં િનત્યિકઙ્કરતાં પ્રાથર્યે ॥
તવાનુભૂ તસ ભૂત પ્રી તકાિરતદાસતામ્ ।
દેિહ મે કૃપયા નાથ ન ને ગ તમ યથા ॥
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॥ શ્રીરઙ્ગગદ્યમ્ ॥

સવાર્વસ્થાે ચતાશષેશષેતૈકર ત તવ ।
ભવેયં પુ ડર કાક્ષ વમવેવૈં કુ વ મામ્ ॥
અેવ તત વયાથા યાવબાેિધતિદચ્છારિહતસ્યાિપ,
અેતદુચ્ચારણમાત્રાવલ બનને, ઉચ્યમાનાથર્ પરમાથર્િનષં્ઠ મે મનઃ
વમવેાદ્યવૈ કારય ॥
અપારક ણા બુધે, અનાલાે ચતિવશષેાશષેલાેકશર ય, પ્રણતા તહર,
આ શ્રતવા સલ્યૈક મહાેદધ,ે અનવરતિવિદત િન ખલભૂત ત યાથા ય,
અશષેચરાચરભૂત, િન ખલિનયમિનરત, અશષે ચદ ચદ્વ તુશષેીભૂત,
િન ખલજગદાધાર, અ ખલજગ વા મન્, અ મ વા મન્,
સત્યકામ, સત્યસઙ્ક પ, સકલેતરિવલક્ષણ, અ થક પક,
આપ સખ, કાકુ સ્થ, શ્રીમન્નારાયણ, પુ ષાેત્તમ,
શ્રીરઙ્ગનાથ, મમ નાથ, નમાેઽ તુતે ॥
॥ ઇ ત શ્રીભગવદ્રામાનજુિવર ચતં શ્રીરઙ્ગગદ્યં સ પૂણર્મ્ ॥

Encoded by Krishna Srikanth Manda mandaksk at gmail.com
Proofread by Krishna Srikanth Manda, Rajnarayanan C K krajnara at
gmail.com

.. Shriranga Gadyam ..
was typeset using XƎLATEX 0.99996

on February 11, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


