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gurustutipramANikA

ગુ તુ તપ્રમા ણકા

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐત્યાગરા ય િવદ્મહે । વા વ પાય ધીમિહ ।
તન્નાે ગુ ઃ પ્રચાેદયાત્॥

અથ ગુ તુ તપ્રમા ણકા ।
સનુાદરામપજૂનં સગુાનસવર્માેદનમ્ ।
સરાગભ ક્તવ દતં સગુીતસિેવતં ગુ મ્॥ ૧॥
સરુામનામક તર્નં સનુામગાનત લજમ્ ।
સમાિધયાેગસં સ્થતં સદાસલુીનનામકમ્॥ ૨॥
સગુાનવષર્ગઙ્ ગકં સગુીતનામતારકમ્ ।
ગલ વરા તમ જુલં શ્રુ ત વલીનગીતકમ્॥ ૩॥
લયપ્રશા તક તર્નં પ્રવાહરાગસારતમ્ ।
સનુામતારકાજપં સદુષૃ્ટરામિવગ્રહમ્॥ ૪॥
સનુાદ પતજેસં સલુીનનાદસદ્રસમ્ ।
સદાિવલીનરામકં સદાનુભૂતદૈિવકમ્॥ ૫॥
કરા બુજસ્થઝ લકં સલુાસપાદપઙ્કજમ્ ।
લયશ્રુ ત વભાવકં પ્રગીતભાવક તર્નમ્॥ ૬॥
સતુ વસ વદશર્નં અહંહરમ્ અહઁ લયમ્ ।
મનાેિવલીનસદુ્ગ ં િવલીનમાનસા ચતમ્॥ ૭॥
મનઃપ્રસન્નદૈવતં મનઃપ્રસાદ પકમ્ ।
મનાજેપુ પસા ચતં મનાજેભાવસામુદમ્॥ ૮॥
વભાવમાનસાપર્ણં સરુાગભાવમાેિદતમ્ ।
વરાગરત્નમા લકં વ શ યપુ પમા લકમ્॥ ૯॥
સપુાદસિેવતાશ્રયં પદાગતાસરુક્ષણમ્ ।
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સદા ભજે ગુ ં શભંુ સભુવ્યમઙ્ગલા પદમ્॥ ૧૦॥
ગુ તુ તપ્રમા ણકા ગુ પ્રચાેદમા કા ।
ગુ પ્રમાેદદાિયકા ગુ પ્રસાદમઙ્ગલા॥ ૧૧॥
ગુ પ્રસાદમઙ્ગલં સદાશભંુ સમુઙ્ગલમ્ ।
સર ક્તગાથમઙ્ગલં સભુ ક્તગીતમઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
મઙ્ગલં ત્યાગરા ય ગુ દેવાય મઙ્ગલમ્ ।
પ્રમા ણકા તુ ત તાતે્રપુ પા ચતાય મઙ્ગલમ્॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતા
ગુ તુ તપ્રમા ણકા ગુ પાદપુ પે સમિપતા ।
ૐશભુમ તુ ।
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