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Matripanchakam

મા પ ચકમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
મા ગાયત્રી
ૐ મા દેવ્યૈ ચ િવદ્મહે । વરદાયૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે લ મીઃ પ્રચાેદયાત્॥
લ મી ં વરદપત્ની ં ચ ક્ષા તાં સુ પ્રયસિેવતામ્ ।
વીણાસઙ્ગીતલાેલાં ચ મન્માતરં નમા યહમ્॥ ૧॥
અન્નપૂણા બુભુક્ષાહાં વ તવાચા પદાં વરામ્ ।
સ કા યગુણામ બાં મન્માતરં નમા યહમ્॥ ૨॥
રાેગપીડાપહશ્લાેકાં રાેગશાેકાપેશામનીમ્ ।
શ્લાેક પ્રયાં તુતાં તુત્યાં મન્માતરં નમા યહમ્॥ ૩॥
રામકૃ ણ પ્રયાં ભક્તાં રામાયણકથા પ્રયામ્ ।
શ્રીમદ્ભાગવતપ્રીતાં મન્માતરં નમા યહમ્॥ ૪॥
ત્યાગરાજકૃ તપ્રીતાં પતુ્રીપુ પા પ્રય તુતામ્ ।
શતાયુમર્ઙ્ગલાશીદાં મન્માતરં નમા યહમ્॥ ૫॥
મઙ્ગલં મમ માત્રે ચ લ મીના યૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં પ્રયદા યૈ ચ મનાેગાયૈ સમુઙ્ગલમ્॥ ૬॥
ઇ ત મા પ ચકં પુ યા પુ પયા પ્રીત્યા
માતિર લ યાં સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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