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shrIsubrahmaNyasharaNAgatigadyam

શ્રીસબુ્રહ્મ યશરણાગ તગદ્યમ્

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અથ શ્રીસબુ્રહ્મ યશરણાગ તગદ્યમ્॥
ૐ દેવદેવાેત્તમ, દેવતાસાવર્ભાૈમ, અ ખલા ડકાેિટબ્રહ્મા ડનાયક,
ભગવતે મહાપુ ષાય, ઈશાત્મ ય, ગાૈર પતુ્રાય,
અનેકકાેિટતે ેમય પાય, સબુ્રહ્મ યાય, અ ગ્ વાયુગઙ્ગાધરાય,
શરવણભવાય, કા તકેયાય, ષ મખુાય,સ્ક દાય,
ષડક્ષર વ પાય, ષટ્ક્ષતે્રવાસાય, ષટ્કાેણમ યિનલયાય,
ષડાધારાય, ગુ ગુહાય, કુમારાય, ગુ પરાય,
વા મનાથાય, શવગુ નાથાય, મયૂરવાહનાય, શ ક્તહ તાય,
કુકુ્કટ વ ય, દ્વાદશભુ ય, અભયવરદપઙ્કજહ તાય,
પિરપૂણર્કૃપાકટાક્ષલહિરપ્રવાહાષ્ટાદશનતે્રાય,
નારદાગ ત્યવ્યાસાિદમુિનગણવ દતાય, સકલદેવસનેાસમૂહપિર તાય,
સવર્લાેકશર યાય, શરૂપદ્મતારક સહમખુક્રાૈ ચાસરુાિદદમનાય,
ભક્તપિરપાલકાય, સરુરાજવ દતાય, દેવસનેામનાેહરાય,
ન બરાજવ દ્યાય, સુ દરવ લીવા છતાથર્મનમાેહનાય, યાેગાય,
યાેગાિધપતયે, શા તાય, શા ત િપણ,ે શવાય, શવન દનાય,
ષ ષ્ઠ પ્રયાય, સવર્જ્ઞાનહૃદયાય, શ ક્તહ તાય, કુકુ્કટ વ ય,
મયૂરગમનાય, મ ણગણભૂ ષતાય, ગમગમમાલાભષૂણાય,
ચ દનિવભૂ તકુઙુ્કમ તલક દ્રાક્ષભૂ ષતાય, ભક્તતાપિનવારકાય,
ભક્તાભીષ્ટપ્રદાય, ભક્તાન દકરાય, ભક્તાહ્લાદકરાય,
ભક્તયાેગક્ષેમવહનાય, ભક્તમઙ્ગળપ્રદાય, ભક્તભક્તપ્રદાય,
ભક્તભક્તમગ્ ાય, ભક્ત ચ તામણે, વ લી-દેવસનેા, શવ-શ ક્ત,

ગણેશ, શા તા,આ ચનેય, મહાિવ , મહાલ મી,
નવવીરસાેદરસમેત અ તશય અપારક ણામૂત્તર્ય,ે
તવ કમલ દુલચરણારિવ દયાેઃ નમાે નમઃ ।
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શ્રીશ્રીસબુ્રહ્મ ય વા મન્ િવજયી ભવ જયિવજયી ભવ ।
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