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Aparadhakshama

અપરાધક્ષમા

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
સસંારઘૂણર્સ તાપવ્યા યાિધભયપીિડતા ।
ઉદ્ધારય મદાચાયર્ અહમ મ તવા શ્રતા ॥ ૧॥
દ્ર ચ તાકુલાપેેતા વૈકલ્યસઙુ્કલા વતા ।

આચાયર્ તવ કતર્વં્ય મ ચ્છદ્ર યનૂતાપહમ્ ॥ ૨॥
અપરાધચયં ક્ષા યં ગુ દેવ કૃપાં કુ ।
તવા મીત્યેવ ના મ અ યં ને ન મ પ્રભાે ॥ ૩॥
ન ને ભ ક્તવૈરાગ્યં ન ને ધમર્સચ્ચરમ્ ।
ન ને વેદવેદા તં ન ને જ્ઞાનસ ફલમ્ ॥ ૪॥
રાગતાલં ન ના મ ને ન કૃ તક તર્નમ્ ।
જપમ તં્ર ચ ને ન ને ન નામપજૂનમ્ ॥ ૫॥
નાદસજ્જ્ઞાન ભક્ષાં ચ નામમ ત્રાપેદેશનમ્ ।
નામસદ્ યાનિનષ્ઠાં ચ દેિહ મે નાદસઁ લયમ્ ॥ ૬॥
નામસઙ્ક તર્નાન દ ચન્મયં કુ મે ગુરાે ।
દશર્નં તવ િદવં્ય ચ કુ મે તવ સાત્મતામ્ ॥ ૭॥
મઙ્ગલં તે મદાચાયર્ ત્યાગબ્રહ્મગુ પ્રભાે ।
મઙ્ગલં તવ પાદાય પુ પા ચતાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૮॥
ઇત્યપરાધક્ષમાનામૈત પ્રાથર્ના સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ
શભુચરણપુ પે ગુ શરણા થપુ પયા સમિપતા ।
ૐશભુમ તુ ।
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