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AngArakastotraM

ઋણમાેચન અઙ્ગારક તાતે્રમ્

। શ્રીર તુ ।
શ્રીપરમાત્મને નમઃ ।

અથ ઋણગ્ર તસ્ય ઋણિવમાેચનાથ અઙ્ગારક તાતે્રમ્ ।
સ્ક દ ઉવાચ ।
ઋણગ્ર તનરાણાં તુ ઋણમુ ક્તઃ કથં ભવેત્ ।
બ્રહ્માવેાચ ।
વકે્ષ્યઽહં સવર્લાેકાનાં િહતાથ િહતકામદમ્ ।
અસ્ય શ્રી અઙ્ગારકમહામ ત્રસ્ય ગાૈતમ ઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ ।
અઙ્ગારકાે દેવતા । મમ ઋણિવમાેચનાથ અઙ્ગારકમ ત્રજપે િવિનયાેગઃ ।
યાનમ્ ।
રક્તમાલ્યા બરધરઃ શલૂશ ક્તગદાધરઃ ।
ચતુભુર્ ે મષેગતાે વરદશ્ચ ધરાસતુઃ॥ ૧॥
મઙ્ગલાે ભૂ મપતુ્રશ્ચ ઋણહતાર્ ધનપ્રદઃ ।
સ્થરાસનાે મહાકાયાે સવર્કામફલપ્રદઃ॥ ૨॥
લાેિહતાે લાેિહતાક્ષશ્ચ સામગાનાં કૃપાકરઃ ।
ધરાત્મજઃ કુ ે ભાૈમાે ભૂ મદાે ભૂ મન દનઃ॥ ૩॥
અઙ્ગારકાે યમશ્ચવૈ સવર્રાેગાપહારકઃ ।
ષ્ટેઃ કતાર્ ચ હતાર્ ચ સવર્દેશશૈ્ચ પૂ જતઃ॥ ૪॥

અેતાિન કુજનામાિન િનતં્ય યઃ પ્રયતઃ પઠેત્ ।
ઋણં ન યતે તસ્ય શ્રયં પ્રા ાેત્યસશંયઃ॥ ૫॥
અઙ્ગારક મહીપતુ્ર ભગવન્ ભક્તવ સલ ।
નમાેઽ તુ તે મમાશષંે ઋણમાશુ િવનાશય॥ ૬॥
રક્તગ ધૈશ્ચ પુ પૈશ્ચ ધપૂદ પૈગુર્ડાેદનૈઃ ।
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મઙ્ગલં પજૂિય વા તુ મઙ્ગલાહિન સવર્દા॥ ૭॥
અેકિવશ ત નામાિન પિઠ વા તુ તદ તકે ।
ઋણરેખા પ્રકતર્વ્યા અઙ્ગારેણ તદગ્રતઃ॥ ૮॥
તાશ્ચ પ્રમાજર્યેિન્નત્યં વામપાદેન સં મરન્ ।
અેવં કૃતે ન સ દેહઃ ઋણાન્મુક્તઃ સખુી ભવેત્॥ ૯॥
મહતી ં શ્રયમા ાે ત ધનદેન સમાે ભવેત્ ।
ભૂ મ ચ લભતે િવદ્વાન્ પતુ્રાનાયુશ્ચ િવ દ ત॥ ૧૦॥
મૂલમ ત્રઃ।
અઙ્ગારક મહીપતુ્ર ભગવન્ ભક્તવ સલ ।
નમ તેઽ તુ મહાભાગ ઋણમાશુ િવનાશય॥ ૧૧॥
અઘ્યર્મ્ ।
ભૂ મપતુ્ર મહાતજેઃ વેદાેદ્ભવ િપનાિકનઃ ।
ઋણાથર્ વાં પ્રપન્નાેઽ મ ગ્ હાણાઘ્ય નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨॥
ઇ ત ઋણમાેચન અઙ્ગારક તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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