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ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ નારયાણાય િવદ્મહે । ફ ણત પાય ધીમિહ ।
તન્નઃ શ્રીપઃ પ્રચાેદયાત્॥
યાનં -
લ મીનારાયણં િવ ં ક્ષીરસાગરશાિયનમ્ ।
ભજુઙ્ગરાજરાજં તં શ્રીહિર પ્રણમા યહમ્॥
સદુુગ્ધાણર્વાેરઙ્ગશ યા તર યં સહસ્રાનનાશભુ્રભાેગી દ્રત પમ્ ।
સહુાસા તનીલપ્રકાશાનનાભં સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૧॥
સપુીતા બરાભાસસાવૈણર્કા ત સપુીતાભસાવૈણર્લ મી તાઙ્ ઘ્રમ્ ।
સનુતે્રા તલાવ યકા યશા તં સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૨॥
સશુઙ્ખં ચ ચકં્ર ચ ધાર દ્વપા ણ સદાનુગ્રહાલ બપા ણદ્વયં ચ ।
કુસસંારતાપાપહાન દધેયં સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૩॥
સદા મેરવક્તં્ર સુ્ફટા ભાજેવક્ત્રં મતાન દ નતંે્ર લલાટા તશાેભમ્ ।
સનુાસપ્રવાતપ્રપ ચસ્થવાયું સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૪॥
સમુાધુયર્નાદાેદ્ભવાચા ક ઠં સિુપઙ્ગાશમુક્તાવલીભષૂક ઠમ્ ।
ઉરઃ મેરસાવૈણર્લ મીસકુા ત સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૫॥
સકુણાર્લસ કા ચનાભષૂહીરં શરાે લાસરત્નાવ લદ્યાેતફાલમ્ ।
સભુાસાનનાદ પ્રતજે વ પં સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૬॥
સગુઙ્ગાપ્રવાહાેદ્ભવાપુ યપાદં નતાેદ્ધારણાપજૂ્યપાદદ્વયં ચ ।
સલુ મીવરશ્રીકરાભષૂપાદં સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૭॥
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સનુતે્રાસભુષૂાસમુાલાસફુાલા સવુણાર્સપુણાર્સભુાષાસલુાસા ।
સલુ મીસપત્નીસપત્નીકિવ ં સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૮॥
શવાન દલાસ્યપ્રસન્ના તસાૈ યં શવાજપ્તનામ મરાન દપુ યમ્ ।
તુ ત તાતે્રસગુ્રીવગાય તભવં્ય સલ મીકનારાયણં તં નમા મ॥ ૯॥
ભજુઙ્ગપ્રયાતપ્રગીતપ્રશા તં ભજુઙ્ગપ્રયાતપ્રગેયપ્રસાદમ્ ।
ભજુઙ્ગે શયાનં સલુ મીસમેતં ભજેહં હિર તં પરાથ સભુદ્રમ્॥ ૧૦॥
સભુદં્ર સલ મીકનારાયણાય સભુદં્ર ગુ ત્યાગરા યર્ગાય ।
સભુદં્ર સપુુ પાવ લસૂ્ફ તગાય સભુદં્ર સમુાઙ્ગલ્યદાત્રે સભુદ્રમ્॥ ૧૧॥
નારાયણાય દેવાય ક્ષીરસાગરશાિયને ।
આિદશષેિવકાસાય સલ મીકાય મઙ્ગલમ્॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીલ મીનારાયણભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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