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common shlokas used for recitationset 1

શ્લાેક સગં્રહ ૧

ૐ
વક્રતુંડ મહાકાય કાેિટસયૂર્સમપ્રભ ।
િનિવઘ્નં કુ મે દેવ સવર્કાયષુ સવર્દા॥

યા કુ દે દુ તષુાર્ હાર ધવલા યા શભુ્રવસ્ત્રા તા ।
યા વીણાવરદંડ મંિડતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।
યા બ્રહ્માચ્યુતશકંરપ્રભ્રુ ત ભદવૈ સદા વંિદતા ।
સા માં પાતુ સર વતી ભગવતી િનઃશષે ડ્યા પહા॥

ગુ બ્રર્હ્મા ગુ િવ ઃ ગુ દવાે મહેશ્વરઃ ।
ગુ ઃ સાક્ષા પરબ્રહ્મ ત મૈ શ્રી ગુરવનેમઃ॥

કરાગ્રે વસતે લ મીઃ કરમ યે સર વતી ।
કરમૂલે તુ ગાેિવ દઃ પ્રભાતે કરદશર્નં॥

સમુદ્રવસને દેિવ પવર્ત તનમ ડલે ।
િવ પ ત્ન નમ તુ યં પાદ પશ ક્ષમ વ મે॥

શાંતાકારં ભજુગશયનં પદ્મનાભં સરેુશં ।
િવશ્વાધારં ગગનસદશૃં મેઘવણ શભુાઙ્ગં ।
લ મીકાંતં કમલનયનં યાે ગ ભ યાર્નગ યં ।
વંદે િવ ં ભવભયહરં સવર્લાેકૈકનાથમ્॥

સવઽિપ સુ ખનઃ સ તુ સવ સ તુ િનરામયાઃ ।
સવ ભદ્રા ણ પ ય તુ મા ક શ્ચ દુઃખભાગ્ભવેત્॥

યા દેવી સવર્ભૂતષેુ મા પેણ સં સ્થતઃ ।
યા દેવી સવર્ભૂતષેુ શ ક્ત પેણ સં સ્થતઃ ।
યા દેવી સવર્ભૂતષેુ શા ત પેણ સં સ્થતઃ ।
નમ તસ્યૈઃ નમ તસ્યૈઃ નમ તસ્યૈઃ નમાે નમઃ॥
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શ્લાેક સગં્રહ ૧

ૐ ણમાે અિરહંતાણં
ૐ ણમાે સદ્ધાણં
ૐ ણમાે આયિરયાણં
ૐ ણમાે ઉવજ્ઝાયાણં
ૐ ણમાે લાેઅે સ વસાહુણં

અેસાે પંચ ણમાેકારાે
સ વ પાવપણાસણાે
મંગલાણં ચ સ વે સમ્
પઢમં હવઈ મંગલં

સવર્ મંગલ માંગલ્યે શવે સવાર્થર્ સાિધકે ।
શર યે યંબકે ગાૈર નારાયણી નમાેઽ તુતે॥

વસદેુવ સતંુ દેવં કંસ ચાણૂરમદર્નં ।
દેવક પરમાનંદં કૃ ણં વંદે જગદુ્ગ ં ॥

બ્રહ્માપર્ણં બ્રહ્મ હિવઃ બ્રહ્માગ્ ાૈ બ્રહ્મણા હુતમ્ ।
બ્રહ્મવૈ તને ગ તવં્ય બ્રહ્મકમર્સમાિધના॥

રામ રામે ત રામે ત રમે રામે મનાેરમે ।
સહસ્રનામ તત્તુલં્ય રામનામ વરાનને॥

શભંુ કરાે ત કલ્યાણં આરાેગ્યં ધનસ પદા ।
શત્રુબુ દિવનાશાય દ પજ્યાે ત નમાેઽ તુતે॥

કમર્ યવેાિધકાર તે મા ફલષેુ કદાચન ।
મા કમર્ફલહેતુ ભઃ મા તે સઙ્ગાે વ કમર્ ણ॥

કરચરણ કૃતં વાક્કાયજં કમર્જં વા ।
શ્રવણનયનજં વા માનસં વાપરાધં ।
િવિહતમિવિહતં વા સવર્મેત ક્ષમ વ ।
જય જય ક ણા ધે શ્રીમહાદેવ શ ભાે॥

ૐસહ નાવવતુ । સહ નાૈભનુક્તુ ।
સહ વીય કરવાવહૈ ।
તજે વ નાવધીતમ તુ । મા િવ દ્વષાવહૈ॥

વમવે માતા ચ િપતા વમવે ।
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વમવે બ ધુશ્ચ સખા વમવે ।
વમવે િવદ્યા દ્રિવણં વમવે ।
વમવે સવ મમ દેવદેવ॥
ૐઅસતાે મા સદ્ગમય । તમસાે મા જ્યાે તગર્મય ।
ત્યાેમાર્ અ તં ગમય॥

ૐશાં તઃ શાં તઃ શાં તઃ॥
ૐ પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ત્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે॥

ૐશાં તઃ શાં તઃ શાં તઃ॥
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