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ખગઙ્ગાભજુઙ્ગપ્રયાતમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ માેક્ષાપેાયાય િવદ્મહે । માઙ્ગલ્યાયૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે ગઙ્ગા પ્રચાેદયાત્॥
ભજુઙ્ગપ્રયાતાે મવાહપ્રવાહાં
ભજુઙ્ગપ્રશા તપ્રસાદપ્રસારામ્ ।
ભજુઙ્ગાધરાજસ્રધારા ભષેકાં
ભજે વગર્ગઙ્ગાં સવુગાર્પવગાર્મ્॥ ૧॥
સદાદશર્નાસ્ફાેટકાવ્યા ભનવ્યાં
વસાૈ દયર્સસૂં્ફ તશલૈીગભીરામ્ ।
સતાલ વરાકારસાન દલાસ્યાં
ભજે નાદગઙ્ગાં વરામાેદદશાર્મ્॥ ૨॥
ખગઙ્ગાં ગગઙ્ગાં મુમુ વધેયાં
વર નાનસ પાનસજ્જ્ઞાનબાેધામ્ ।
જલાપૂતપુ યાં મહાપૂતના ી ં
ભજે રાગગઙ્ગાં લયાવેગવાહામ્॥ ૩॥
વરાન દક દાં વરાન દસારાં
ચદાન દસદ્ભાં ચરાન દગાઙ્ગામ્ ।
મદાન દગેયાં સદાન દગેહાં
ભજે જ્ઞાનગઙ્ગામન તાિદશ ક્તમ્॥ ૪॥
િહમાંશપુ્રભાસપ્રવાહપ્રહષા
સરુાૈ યા તશાેભા બુશભુ્રપ્રવાહામ્ ।
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િહમાગપ્રભાવા તસ વપ્રકાશાં
ભજે સત્યગઙ્ગાં પરબ્રહ્મકાશામ્॥ ૫॥
િહમાહ્લાદગઙ્ગાં નમા યાપવયા
ક્ષપાનાથસં મેરચા વ પામ્ ।
સલા લત્યવૈ ચ ય ચત્રા ભલખેાં
ભજે િહ યગઙ્ગાં મન શા તસાખૈ્યામ્॥ ૬॥
સકુાવ્યાપર્ણાન દસ પ્રા પ્તભવ્યાં
સમુાઙ્ગલ્યસદ્ભાગ્યસ પ ત્તભાેગ્યામ્ ।
સગુાનપ્રસન્નાં હૃદ જે િનષ ણાં
ભજે િદવ્યગઙ્ગાં મદાનુગ્રહા બામ્॥ ૭॥
ગુ ત્યાગરજે દ્રસઙ્ગીતગઙ્ગાં
સપુુ પા ભષેકપ્રમાેદપ્રસાદામ્ ।
ઇહાન દભદ્રાં પરજ્ઞાનમાેક્ષાં
ભજે િનત્યગઙ્ગાં વરાં મઙ્ગલાભામ્॥ ૮॥
ખગઙ્ગે ભજુઙ્ગપ્રયાતે સભુદં્ર
કિવપ્રાણસસૂં્ફ તપૂતે સભુદ્રમ્ ।
સરુાગસુ્ફરદ્રાગયાતે સભુદં્ર
સભુદં્ર સમુાઙ્ગલ્યદે તે સભુદ્રમ્॥ ૯॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
ખગઙ્ગાભજુઙ્ગપ્રયાતં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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