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himAlayastutiH

િહમાલય તુ તઃ

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ િહમાલયાય િવદ્મહે । ગઙ્ગાભવાય ધીમિહ ।
તન્નાે હિરઃ પ્રચાેદયાત્॥
િહમાલયપ્રભાવાયૈ િહમનદૈ્ય નમાે નમઃ ।
િહમસહં તભાવાયૈ િહમવત્યૈ નમાે નમઃ॥ ૧॥
અલકાપુિરન દાયૈ અ તભાયૈ નમાે નમઃ ।
ભવાપાેહનપુ યાયૈ ભાગીર યૈ નમાે નમઃ॥ ૨॥
સઙ્ગમક્ષતે્રપાવ યૈ ગઙ્ગામાત્રે નમાે નમઃ ।
દેવપ્રયાગિદવ્યાયૈ દેવનદૈ્ય નમાે નમઃ॥ ૩॥
દેવદેવિવનૂતાયૈ દેવભૂત્યૈ નમાે નમઃ ।
દેવાિધદેવપજૂ્યાયૈ ગઙ્ગાદેવ્યૈ નમાે નમઃ॥ ૪॥
નમઃ શ્રીરામભદ્રાય ગઙ્ગાતીરાલયાય ચ ।
સવા કૃષ્ટાય શા તાય ગભીરાય નમાે નમઃ॥ ૫॥
ભાગીર યલકાન દાસઙ્ગમા ભમખુાય ચ ।
દેવપ્રયાગદૈવાય રઘનુાથાય તે નમઃ॥ ૬॥
નમ સીતાવરા ય રામચ દ્રાય િવ ણવે ।
સવર્શ ક્તપ્રદાત્રે ચ સવાન્નતાય તે નમઃ॥ ૭॥
દ્રપ્રયાગનાથાય નારદાગીતશ ભવે ।

મ દાિક યલકાન દાસઙ્ગમસ્થાય તે નમઃ॥ ૮॥
મ દાિક ય ભ ષક્તાય કેદાર લઙ્ગમૂતર્યે ।
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વય ભૂશલૈ પાય શવાય આ નમાે નમઃ॥ ૯॥
શ્રીયાેગનર સહાય જ્યાે તમર્ઠ સ્થતાય ચ ।
કરાવલ બદૈવાય શ્રીલ મીપતયે નમઃ॥ ૧૦॥
બદર કાશ્રમસ્થાય નારાયણાય િવ ણવે ।
તપાેભૂ મપ્રશા તાય યાેગિનષ્ઠાય તે નમઃ॥ ૧૧॥
બદર વનનાથાય નરનારાયણાય ચ ।
નરાેદ્ધારણલીલાય નરાન દાય તે નમઃ॥ ૧૨॥
િહમગઙ્ગાલકાન દા ભ ષક્તયાેગમૂતર્યે ।
બદર શ્રીમહાલ મીતપાનેાથાય તે નમઃ॥ ૧૩॥
હૈમશખેર ત્તાય નીલક ઠનુતાય ચ ।
વસધુારાપ્રવાહાય પુરાણાય નમાે નમઃ॥ ૧૪॥
ગીતાચાયાર્ય કૃ ણાય વાચામગાેચરાય ચ ।
િહમાલયપ્રશા તસ્થપરાન દાય તે નમઃ॥ ૧૫॥
સદાલીનમન સ્થાય સદાન દપ્રશા તયે ।
સદાત્માન દબાેધાય શ્રીકૃ ણાય નમાે નમઃ॥ ૧૬॥
મઙ્ગલં િહમરાગાયૈ ગઙ્ગામાત્રે સમુઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં શવસદ્ધા ે ગઙ્ગાધરાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૭॥
મઙ્ગલં વાસદેુવાય બદર વનમા લને ।
મઙ્ગલં શ્રીસમેતાય નારાયણાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૮॥
મઙ્ગલં પૂણર્શાેભાય િહ યાચલાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં સાૈ યગઙ્ગાય માેક્ષધા ે સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૯॥
મઙ્ગલં રાગિહ યાય નાદગઙ્ગાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં ત્યાગરા ય પુ પા ચતાય મઙ્ગલમ્॥ ૨૦॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતા
િહમાલય તુ તઃ ગુરાૈ સમિપતા ।
ૐશભુમ તુ ।
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