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શ્રીસબુ્રહ્મ ય તવઃ

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ કૃ ત્તકેશાય િવદ્મહે । ગાઙ્ગેયાય ચ ધીમિહ ।
તન્નઃ સ્ક દઃ પ્રચાેદયાત્॥
શલૈ ભવપતુ્રાય િવઘે્નશ્વરાનુ ય ચ ।
જ્ઞાનસ્ક દાય ક દાય સબુ્રહ્મ યાય તે નમઃ॥ ૧॥
ષડાક્ષરસમુ ત્રાય ષટ્શત્રપુટદાિરણે ।
ષડ્ ધારસરુાગા તચા ગીતાય તે નમઃ॥ ૨॥
ષડાચલિનવાસાય ષ મખુાય સખુાય ચ ।
પ્રણવાથર્ વ પાય િપ બાેધાય તે નમઃ॥ ૩॥
કૃ ત્તકાશભુતારાય કૃ તરત્ન તુતાય ચ ।
શ્રીદ ક્ષતગુ વા મક તતાય નમાે નમઃ॥ ૪॥
નારાયણ વસીયાય િદવ્યલાવ યતજેસે ।
શ્રીવ લીદેવસનેાસકુલત્રાય નમાે નમઃ॥ ૫॥
શ ખવાહનસાૈ યાય શ્રીમદુ્ગ ગુહાય ચ ।
અજ્ઞાન વા તસયૂાર્ય વા મનાથાય તે નમઃ॥ ૬॥
ગુણાતીત વ પાય જ્ઞાનસ ફલદાય ચ ।
ગુહ્યાકારાય સારાય ગુરવે બ્રહ્મણે નમઃ॥ ૭॥
તામસાસરુહારાય સ વસત્યપ્રકા શને ।
આયુરારાેગ્યકારાય કુમારાય નમાે નમઃ॥ ૮॥
ત્યાગરાજગુ વા મસ ક તર્નનુતાય ચ ।
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પુ પવ લીસપુાલાય નાદલાેલાય તે નમઃ॥ ૯॥
મઙ્ગલં શ્લાેકનાથાય સાેમસ્ક દાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં જ્ઞાનદેવાય સબુ્રહ્મ યાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતઃ
શ્રીસબુ્રહ્મ ય તવઃ ગુરાૈ સમિપતઃ ।
ૐશભુમ તુ ।
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