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common shlokas used for recitation - set 2

શ્લાેક સગં્રહ ૨

સર વતી નમ તુ યં વરદે કામ િપ ણ ।
િવદ્યાર ભં કિર યા મ સ દ્ધભર્વતુ મે સદા॥
Oh Goddess Sarasvati, my humble prostrations unto

Thee, who are the fulfiller of all my wishes.

I start my studies with the request that Thou wilt

bestow Thy blessings on me .

આકાશાત્ પ તતં તાેયં યથા ગચ્છ ત સાગરમ્ ।
સવર્દેવનમસ્કારાન્ કેશવં પ્ર તગચ્છ ત॥

દ પજ્યાે તઃ પરબ્રહ્મ દ પજ્યાે તજર્નાદર્નઃ ।
દ પાે હરતુ મે પાપં દ પજ્યાે તનર્માેઽ તુતે॥

ગણનાથસર વતીરિવશકુ્ર હ પતીન્ ।
પંચૈતાન્ સં મરેિન્નત્યં વેદવાણીપ્ર ત્તયે ।

સમુખુશ્ચ અેકદંતશ્ચ કિપલાે ગજકણર્કઃ ।
લ બાેદરશ્ચ િવકટાે િવઘ્નનાશાે ગણાિધપઃ॥
ધૂમ્રકેતુગર્ણા યક્ષાે ભાલચ દ્રાે ગ નનઃ ।
દ્વાદશતૈાિન નામાિન યઃ પઠેચ્છૃ યાદિપ॥
િવદ્યાર ભે િવવાહે ચ પ્રવેશે િનગર્મે તથા ।
સગં્રામે સકંટે ચવૈ િવઘ્ન તસ્ય ન યતે॥

શકુ્લા બરધરં દેવં શ શવણ ચતુભુર્જમ્ ।
પ્રસન્નવદનં યાયેત્ સવર્િવઘ્નાપેશા તયે॥

સવર્દા સવર્કાયષુ ના ત તષેામમઙ્ગલમ્ ।
યષેં હૃિદસ્થાે ભગવાન્ મઙ્ગલાયતનં હિરઃ॥
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તદેવ લગ્ ં સિુદનં તદેવ
તારાબલં ચદં્રબલં તદેવ ।

િવદ્યાબલં દૈવબલં તદેવ
લ મીપતે તઽ ઘ્રયુગં મરા મ॥

કાયને વાચા મનસે દ્રયવૈાર્
બુદ્ યાત્મના વા પ્રકૃતેઃ વભાવાત્ ।

કરાે મ યદ્યદ્ સકલં પર મૈ
નારાયણાયે ત સમપર્યા મ॥
હિરદાર્તા હિરભાક્તા હિરરન્નં પ્ર પ તઃ ।
હિરઃ સવર્ઃ શર રસ્થાે ભુઙ્ક્તે ભાજેયતે હિરઃ॥

કપૂર્રગાૈરં ક ણાવતારં
સસંારસારં ભજુગે દ્રહારમ્ ।

સદા વસ તં હૃદયારિવ દે
ભવં ભવાનીસિહતં નમા મ॥
॥ શ્રીરામાયણસતૂ્ર॥
આદાૈ રામતપાવેનાિદગમનં હ વા ગં કા ચનમ્
વૈદેહીહરણં જટાયુમરણમ્ સગુ્રીવસ ભાષણમ્॥
વાલીિનદર્લનં સમુદ્રતરણં લઙ્કાપુર દાહનમ્
પશ્ચાદ્રાવણકુ ભકણર્હનનં અેત દ્ધરામાયણમ્॥

॥ શ્રીભાગવતસતૂ્ર॥
આદાૈ દેવિકદેિવગભર્જનનં ગાપેીગ્ હે વધર્નમ્
માયાપૂતન િવતાપહરણં ગાવેધર્નાેદ્ધારણમ્॥
કંસચ્છેદનકાૈરવાિદહનનં કંુતીસતુાં પાલનમ્
અેતદ્ભાગવતં પુરાણક થતં શ્રીકૃ ણલીલા તમ્॥
॥ ગીતા તવ॥
પાથાર્ય પ્ર તબાેિધતાં ભગવતા નારાયણને વયમ્
વ્યાસનેગ્ર થતાં પુરાણમુિનના મ યે મહાભારતે
અદ્વતૈા તવ ષણીં ભગવતીમષ્ટાદશા યાિયનીમ્
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અ બ વામનુસ દધા મ ભગવદ્ગ તે ભવેદ્વે ષણીમ્॥
સવાપિનષદાે ગાવાે દાેગ્ધા ગાપેાલન દનઃ ।
પાથા વ સઃ સધુીભાક્તા દુગ્ધં ગીતા તં મહત્॥
॥ વ્યાસ તુતી॥
નમાેઽ તુ તે વ્યાસ િવશાલબુદ્ધે ફુ લારિવ દાયતપત્રનતે્ર ।
યને વયા ભારતતૈલપૂણર્ઃ પ્ર વા લતાે જ્ઞાનમયપ્રદ પઃ॥
વ્યાસાય િવ પાય વ્યાસ પાય િવ ણવે ।
નમાવેૈ બ્રહ્મિનધયે વા સષ્ઠાય નમાનેમઃ॥

॥ શ્રીદત્તગુ યાનમ્॥
બ્રહ્માનંદં પરમસખુદં કેવલં જ્ઞાનમૂ ત
દં્વદ્વાતીતં ગગનસદશૃં ત વમસ્યાિદલક્ષ્યમ્ ।
અેકં િનતં્ય િવમલમચલં સવર્ધીસા ક્ષભૂતં
ભાવાતીતં િત્રગુણરિહતં સદુ્ગ ં તં નમા મ॥

યં બ્રહ્માવ ણે દ્ર દ્રમ તઃ તવુ ત િદવ્યૈઃ તવૈઃ
વેદૈઃ સાઙ્ગપદક્રમાપેિનષદૈઃ ગાય ત યં સામગાઃ ।
યાનાવ સ્થતતદ્ગતને મનસા પ ય ત યં યાે ગનાે
યસ્યા તં ન િવદુઃ સરુાસરુગણા દેવાય ત મૈ નમઃ॥

મૂકં કરાે ત વાચાલં પઙ્ગું લઙ્ઘયતે ગિરમ્ ।
ય કૃપા તમહં વ દે પરમાન દમાધવમ્॥

શ્રીકેશવાય નમઃ । નારાયણાય નમઃ । માધવાય નમઃ ।
ગાેિવદાય નમઃ । િવ ણવે નમઃ । મધુસદૂનાય નમઃ ।
િત્રિવક્રમાય નમઃ । વામનાય નમઃ । શ્રીધરાય નમઃ ।
હૃષીકેશાય નમઃ । પદ્મનાભાય નમઃ । દામાેદરાય નમઃ ।
સકંષર્ણાય નમઃ । વાસદેુવાય નમઃ । પ્રદ્યુ ાય નમઃ ।
અિન દ્ધાય નમઃ । પુ ષાેત્તમાય નમઃ । અધાેક્ષ ય નમઃ ।
નાર સહાય નમઃ । અચ્યુતાય નમઃ । જનાદર્નાય નમઃ ।
ઉપે દ્રાય નમઃ । હરયે નમઃ । શ્રીકૃ ણાય નમઃ ।

॥ દેવતાવંદનમ્॥
શ્રીમન્મહાગણાિધપતયે નમઃ ।
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શ્રી સર વત્યૈ નમઃ । શ્રીગુરવે નમઃ ।
શ્રીમાતાિપ યાં નમઃ ।
શ્રીલ મીનારાયણા યાં નમઃ ।
શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ ।
ઇષ્ટદેવતા યાે નમઃ । કુલદેવતા યાે નમઃ ।
સ્થાનદેવતા યાે નમઃ । વા તુદેવતા યાં નમઃ ।
સરેવે યાે દેવે યાે નમાે નમઃ॥ અિવઘ્નમ તુ॥
॥ ૐ ત સત્ ઇ ત॥
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