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SuryastutiH

સયૂર્ તુ તઃ

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐજ્યાે તમર્યાય િવદ્મહે । ર મમાલાય ધીમિહ ।
તન્નઃ સયૂર્ઃ પ્રચાેદયાત્॥
અથ સયૂર્ તુ તઃ ।
સયૂર્નારાયણં દેવં સવર્લાેકપ્રકાશકમ્ ।
જ્યાે તમર્ય વ પં તં ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૧॥
શ્રીરામપૂ જતં ભાનું તમાેરાક્ષસહારકમ્ ।
શદુ્ધસ વપ્રબાેધં તં ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૨॥
ચ દ પપ્રકાશં ચ અ તશ્ચ િવકાશકમ્ ।
શરા શરદૃઢ કારં ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૩॥
વદં વસરંકં્ષ વશ ક્તપ્રદ પકમ્ ।
વનાધારર મ તં ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૪॥

આરાેગ્યાિધપ ત વ દે વ્યા યાિધભયનાશકમ્ ।
દાૈબર્લ્યાપાેહનં મતં્ર ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૫॥
પાિટતાજ્ઞાનકૂહં તં જ્ઞાનપ્રકાશભાસ્કરમ્ ।
તજેસ્કરં સતુે ક ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૬॥
સપ્તાશ્વરથયાનં તં સ વશ્વેતપ્રકા શનમ્ ।
સપ્તશ્લાેકપ્રસનં્ન ચ ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૭॥
િહમસહં તિવદ્રાવં ગઙ્ગાપ્રવાહભાસરુમ્ ।
િહમશખેરસાભાસં ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૮॥
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ઉષાેગાઙ્ગેયરાગાભં સ યાનાનાચ્છિવદ્યુ તમ્ ।
યાનપ્રશા તિહ યાષ્ટ્રં ભાિનિધ પ્રણમા યહમ્॥ ૯॥
મઙ્ગલં સયૂર્દેવાય આિદત્યાય સમુઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં દ્યુ તમાલાય સારઙ્ગાય સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
મયે ત ક તતાિદત્ય મહં્ય દેિહ િનરામયમ્ ।
મઙ્ગલાયનભાકાેશ મહં્ય દેિહ સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
ત્યાગરાજગુ વા મ શ યાપુ પાસગુીતકમ્ ।
સયૂર્નારાયણ તાતે્રં આયુરારાેગ્યદં શભુમ્॥ ૧૨॥

ૐ
શભુમ તુ

ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતા
સયૂર્ તુ તઃ ગુરાૈ સમિપતા ।

ૐ
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