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Shri Guruvandanam

શ્રીગુ વ દનમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐત્યાગરા ય િવદ્મહે । નાદગઙ્ગાય ધીમિહ ।
તન્ન સદુ્ગ ઃ પ્રચાેદયાત્॥

અથ ગુ વ દનમ્ ।
નમઃ શ્રીત્યાગરા ય નમઃ સજુ્ઞાનતજેસે ।
નમઃ શ્રીરામભક્તાયઆચાયાર્ય નમાે નમઃ॥ ૧॥
નાદાવતારપજૂ્યાય નાદાપેાસનમા ગણે ।
નાદા ચતપરબ્રહ્મશ્રીરામાય નમાે નમઃ॥ ૨॥
જપ્તતારકસન્મ ત્રશતકાેિટસકુ તર્યે ।
શ્રીરામભદ્રસન્નામતારકાન દમૂતર્યે॥ ૩॥
યાગરક્ષણસદંશર્નાહ્લાદહૃ ષ્ટ િપણે ।
ગઙ્ગાપ્રવાહવાગ્વષર્સં સક્તરામમૂતર્યે॥ ૪॥
સુ વરાસારસ ક તર્નાન દબા પક ઠને ।
પ્રાસાનપુ્રાસસ ભાસશલૈીગભીરગાિયને॥ ૫॥
સહસ્રાયુતસ ક તર્નાગીતરામતજેસે ।
સિુદવ્યનામસઙ્ક તર્નાલાસલયલા સને॥ ૬॥
રાગતાલલયાલાસ્યકૃ ત દપ્રસાિરણે ।
રામભ ક્તસધુા લાવ વાનુભૂ તપ્રકા શને॥ ૭॥
રાગાનુરાગસજ્જ્ઞાનસકં્ષપેકૃ તબાેિધને ।
નામગાનાિધરા ય સદ્ભ ક્તરસગીતયે॥ ૮॥
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નાદયાેગસિુનષ્ઠાય યાનયાેગસમાધયે ।
ભ ક્તયાેગવિરષ્ઠાય જ્ઞાનયાેગસુ સદ્ધયે॥ ૯॥
વેદાપેિનષદાસારકૃ તગઙ્ગાપ્રવાિહણે ।
વેદવેદા તસ સારબાેધસદુ્ગરવે નમઃ॥ ૧૦॥
પુ પાસવસગુાનાય નામપુ પા ચતાય ચ ।
પુ પાવ લસરુાગાય ત્યાગરા ય મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીગુ વ દનં ગુ પાદપુ પે સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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