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shabdabrahma vandanA

શ દબ્રહ્મ વ દના

િનત્યાન દમયી ં સદા શવમયી ં શા તઃ સદાદાિયની ં
શ દબ્રહ્મમયીં પરા પરમયી ં પ્રજ્ઞા પરા િપણીમ્ ।
અેકાનેકમયી ં પરં અ મયી ંઆન દ સ ચ્ચન્મયી ં
તાં વ દે તુ શ્રુ ત સદા મધુમયી ં ભૂયાચ્ચ સામન્મયીમ્॥

વામી સદા શવર ચતમ્

O worshipful (bhagavati) Shri Shruti, who is eternally

blissful, most beneficial, always peace-giver, who is the embodiment

of shabdabrahma (sound form of Absolute), most excellent (second to none),

epitome of transcendental knowledge, being one (all encompassing)

but exhibiting many forms, subtlest of the subtle, and who is sat, chit,

Ananda (absolute truth, consciousness, bliss) and sweeter than honey, I bow

to thee and pray that my mind and intellect be absorbed forever in thee !

અથર્ (ગજુરાતી)
જે િનત્યઆનંદમયી છે, સદા કલ્યાણકાર છે, સદા શા ત આપનાર છે,
શ દબ્રહ્મ વ િપણી છે, પરા અેટલે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે, પરમ
જ્ઞાન વ િપણી છે, અેક છતાં અનેક પ ધારણ કરનાર છે, પરમ
અ મયી હાવેાથી અ ત સૂ મ છે, અને સત્ ચત્ આનંદ વ િપણી છે, અેવી

જે સાંભળવામાં મધ જેમ મીઠાશવાળ ભગવતી ᳚શ્રી શ્રુ ત ᳚ છે,
તનેી હંુ વંદના ક ં છંુ કે મારા મન અને બુ દ્ધમાં અેકરસ થઇને
રમી ય। વામી સદા શવ

DPD
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