
ન 	સં ા	વંદનમ્

શરીર	શુ
અપ વ ઃ	પ વ ાે	વા	સવાવ ાં''	ગતાેઽ પવા	|
યઃ	 રેત્	પુંડરીકા ં	સ	બા ા ંતર	 શુ ચઃ	||
પુંડરીકા 	!	પુંડરીકા 	!	પુંડરીકા ાય	નમઃ	|

અાચમનઃ
અા	અાચ
અા	કેશવાય	 ાહા
અા	નારાયણાય	 ાહા
અા	માધવાય	 ાહા	(ઇ ત	 રાચ )
અા	ગાે વદાય	નમઃ	(પાણી	માજ ય ા)
અા	 વ વે	નમઃ
અા	મધુસૂદનાય	નમઃ	(અાે ાૈ	માજ ય ા)	
અા	 વ માય	નમઃ
અા	વામનાય	નમઃ	( શર સ	જલં	 ાે )	
અા	 ીધરાય	નમઃ	
અા	 ષીકેશાય	નમઃ	(વામહ ત�	જલં	 ાે )	
અા	પ નાભાય	નમઃ	(પાદયાેઃ	જલં	 ાે )	
અા	દામાેદરાય	નમઃ	( શર સ	જલં	 ાે )	
અા	સંકષણાય	નમઃ	(અંગુ ળ ભ બુકં	જલં	 ાે )	
અા	વાસુદેવાય	નમઃ	
અા	 ુ ાય	નમઃ	(ના સકાં	 ૃ ા)	
અા	અ નરુ ાય	નમઃ
અા	પુરુષાે માય	નમઃ	
અા	અધાે ય	નમઃ	
અા	નાર સહાય	નમઃ	(ને ે	 ાે ે	ચ	 ૃ ા)	
અા	અ ુતાય	નમઃ	(ના ભ	 ૃ ા)	
અા	જનાધનાય	નમઃ	( દયં	 ૃ ા)	
અા	ઉપ ાય	નમઃ	(હ તં	 શર સ	 ન )	
અા	હરયે	નમઃ	
અા	 ીકૃ ાય	નમઃ	(અંસાૈ	 ૃ ા)	
અા	 ીકૃ 	પર ણે	નમાે	નમઃ

(અેતા ુ ાય	ઉ 	 કારં	કૃતે	અંગા ન	શુ ા ન	ભવેયુઃ)

ભૂતાે ાટન
ઉ ં તુ	|	ભૂત	 પશાચાઃ	|	યે	તે	ભૂ મભારકાઃ	|	યે	તેષામ વરાેધેન	|	 કમ	સમારભે	|	અા	ભૂભુવ ુવઃ	|
દૈવી	ગાય ી	ચંદઃ	 ાણાયામે	 વ નયાેગઃ
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( ાણાયામં	કૃ ા	કંુભકે	ઇમં	ગાય ી	મં મુ રેત્)

ાણાયામઃ
અા	ભૂઃ	|	અા	ભુવઃ	|	અાેગ્^મ્	સુવઃ	|	અા	મહઃ	|	અા	જનઃ	|	અા	તપઃ	|	અાેગ્^મ્	 સ મ્	|
અા	ત સ' વતુવરે'' યં	ભગાે'	 દેવ '	ધીમ હ	|	
ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||
અાેમાપા	ે ાેતી	રસાઽેમૃતં	 	ભૂ-ભુવ- વુરાેમ્	||	(તૈ�	અર�	10-27)

સંક ઃ
મમાેપા ,	દુ રત	 ય ારા,	 ી	પરમે ર	મુ ,	 ી	પરમે ર	 ી થ,	શુભે,	શાેભને,	અ ુદય	મુહૂત,	 ી	મહા વ ાે	રા યા,	 વત
માન ,	અ 	 ણઃ,	 તીય	પરાથ,	 ેતવરાહ	ક ે,	વૈવ ત	મ વંતરે,	ક લયુગે,	 થમ	પાદે,	(ભારત	દેશઃ	-	જંબૂ	 ીપે,	ભરત	વષ,	ભરત
ખંડે,	મેરાેઃ	દ ણ/ઉ ર	 દ ભાગે;	અમે રકા	-	 ાચ	 ીપે,	રમણક	વષ,	અ ક	ખંડે,	સ 	સમુ ાંતરે,	ક પલાર યે),	શાેભન	ગૃહે,	સમ ત
દેવતા	 ા ણ,	હ રહર	ગુરુચરણ	સ થાૈ,	અ ન્,	વતમાન,	 ાવહા રક,	ચાં માન,	��	સંવ રે,	��	અયને,	��	ઋતે,
��	માસે,	��	પ ે,	��	 તથાૈ,	��	વાસરે,	��	શુભ	ન ,	શુભ	યાેગ,	શુભ	કરણ,	અેવંગુણ,	 વશેષણ,	 વ શ ાયાં,
શુભ	 તથાૈ,	 ીમાન્,	��	ગાે ઃ,	��	નામધેયઃ,	��	ગાે ,	��	નામધેયાેહંઃ	 ાતઃ/મ ાહ્ નક/સાયં	સં ામ્	ઉપા સ ે	||

માજનઃ
અા	અાપાે હ ા	મ'યાેભુવઃ'	|	તા	ન'	ઊજ	દ'ધાતન	|	મહેરણા'ય	ચ 'સે	|	યાે	વઃ'	 શવત'મા	ેરસઃ'	|	ત '	ભાજયતે	હ	નઃ	|	ઉશતી ર'વ
માતરઃ'	|	ત ા	અર'◌ંગ	મામ	વઃ	|	ય 	 યા'ય	 જ વ'થ	|	અાપાે'	જનય'થા	ચ	નઃ	|	(તૈ�	અર�	4-42)

(ઇ ત	 શર સ	માજયેત્)	

(હ તેન	જલં	ગૃહી ા)

ાતઃ	કાલ	મં ાચમનઃ
સૂય	 ,	મામ ુ	 ,	મ ુપતય	 ,	મ ુ'કૃતે ઃ	|	પાપે ાે'	ર ◌ંતામ્	|	ય ા ા	પાપ'	મકાષ	|	મનસા	વાચા'	હ તા ાં	|	પદ્ ા	મુદરે'ણ
શશંચા	|	રા 	 તદ'વલ◌ુંપતુ	|	ય ચ'	દુ રતં	મ ય'	|	ઇદમહં	મા	મમૃ'ત	યાે	નાૈ	|	સૂય	 ાે ત ષ	જુહાે' મ	 ાહા''	||	(તૈ�	અર�	10�
24)

મ ાહ્ન	કાલ	મં ાચમનઃ
અાપઃ'	પુનંતુ	પૃ થવ 	પૃ' થવી	પતૂા	પુ'નાતુ	માં	|	પનુ◌ંત	ુ 'ણ ત	 ા'	પતૂા	પુ'નાતુ	માં	|	યદુ ' 	મભાે'' ં	ય ા'	દુ ર'તં	મમ'	|
સવ'	પુન◌ંત	ુમા	માપાે'ઽસતા	◌ંચ'	 ત હ ગ્	 ાહા''	||	(તૈ�	અર�	પ ર શ ઃ	10�	30)

સાયંકાલ	મં ાચમનઃ
અ 	 	મા	મ ુ	 	મ ુપતય	 	મ ુ'કૃતે ઃ	|	પાપે ાે'	ર ◌ંતાં	|	યદહ્ના	પાપ'	મકાષ	|	મનસા	વાચા'	હ તા ાં	|	પદ્ ા	મુદરે'ણ
શશંચા	|	અહ	 તદ'વલ◌ુંપતુ	|	ય	 ચ'	દુ રતં	મ ય'	|	ઇદ	મહં	મા	મમૃ'ત	 યાેનાૈ	|	સ ે	 ાે ત ષ	જુહાે મ	 ાહા	||	(તૈ�	અર�	10�
24)

(ઇ ત	મં ેણ	જલં	 પબેત્)

અાચ 	(અા	કેશવાય	 ાહા,	��	 ી	કૃ 	પર ણે	નમાે	નમઃ)
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તીય	માજનઃ
દ ધ	 ાવ ણાે'	અકા રષં	|	 જ ાે	ર ' 	વા જ'નઃ	|
સરુ ભનાે	મુખા'કર ણ	અાયૂગં' ષ	તા રષત્	||

(સૂયપ ે	લાેકયા ા	 નવાહક	ઇ થઃ)

અા	અાપા	ે હ ા	મ'યાેભુવઃ'	|	તા	ન'	ઊજ	દ'ધાતન	|	મહેરણા'ય	ચ 'સે	|	યાે	વઃ'	 શવત'મા	ેરસઃ'	|	ત '	ભાજયતે	હ	નઃ	|	ઉશતી ર'વ
માતરઃ'	|	ત ા	અર'◌ંગ	મામ	વઃ	|	ય 	 યા'ય	 જ વ'થ	|	અાપાે'	જનય'થા	ચ	નઃ	||	(તૈ�	અર�	4�	42)

પુનઃ	માજનઃ
હર' યવણા	 શુચ'યઃ	પાવકાઃ	યા	સુ' તઃ	ક યપા	ેયા	 ઃ'	|	અ 	યા	ગભ'ન્-દ ધરે	 વ 'પા	 તાન	અાપ શ ગ્	 ાેના	ભ'વંતુ	|	યા
સાગં	રા 	વરુ'ણાે	યા ત	મ ે'	સ ાનૃતે	અ'વપ યં	જના'નાં	|	મધુ	 ુત શુચ'યાે	યાઃ	પા'વકા	 તાન	અાપ શ ગ્	 ાેના	ભ'વંતુ	|	યાસાં''
દેવા	 દ વ	કૃ વં ત'	ભ ં	યા	અ◌ંત ર' ે	બહુથા	ભવ'◌ં ત	|	યાઃ	પૃ' થવ 	પય'સા◌ેંદં ત'	 શુ ા તાન	અાપશ ગ્	 ાેના	ભ'વંતુ	|	યાઃ
શવેન'	મા	ચ ુ'ષા	પ યતાપિ શવયા'	તનુ	વાેપ' ૃશત	 ચ'	 ે	|	સવાગં'	અ ીગ્^મ્	ર' સુષદાે'	હુવે	વાે	મ ય	વચાે	બલ	માે 	ે નધ' 	||
(તૈ�	સં�	5�	6�	1)
(માજનં	કુયાત્)

અઘમષણ	મં ઃ	પાપ વમાેચનં

(હ તેન	જલમાદાય	 ન 	વામતાે	 ન તપે ત્)
પુદા	 દ'વ	મુંચતુ	|	 પુદા	 દવે	 ુ'મુચાનઃ	|

	 ા ી	મલા'	 દવઃ	|	 પતૂં	પ વ ે'ણે	વા ં''	અાપ'	 શુંદ◌ંત	ુમૈન'સઃ	||	(તૈ�	 ા�	266)

અાચ 	(અા	કેશવાય	 ાહા,	��	 ી	કૃ 	પર ણે	નમાે	નમઃ)
ાણાયામ

લઘુસંક ઃ
પૂવાે 	અેવંગુણ	 વશેષણ	 વ શ ાયાં	શુભ તથાૈ	મમાેપા 	દુ રત	 ય ારા	 ી	પરમે ર	મુ 	 ી	પરમે ર	 ી થ	 ાત ં ાંગ
યથા	કાલાે ચત	અ દાનં	ક ર ે	||

ાતઃ	કાલા 	મં ં
અા	ભૂભુવ ુવઃ'	||	ત સ' વતુવરે'' યં	ભગાે'	 દેવ '	ધીમ હ	|	 ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||	3	||

મ ાહ્ના 	મં ં
અા	હગં	સ શુ' ચષ	 સુ'રંત ર સ	 ાેતા'	વે દષદ ત' થ	દુરાેણસત્	|	નૃષ	 'રસ	 'તસ	દ્ ાે'મ	સદ ા	ગાે 	ઋ'ત 	અ'
ઋતમ્-બૃહત્	||	(તૈ�	અર�	10�	4)

સાયં	કાલા 	મં ં
અા	ભૂભુવ ુવઃ'	||	ત સ' વતુવરે'' યં	ભગાે'	 દેવ '	ધીમ હ	|	 ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||	અા	ભૂઃ	|	અા	ભુવઃ	|	અાેગ્^મ્	સુવઃ	|	અા	મહઃ
|	અા	જનઃ	|	અા	તપઃ	|	અાેગ્^મ્	સ મ્	|	અા	ત સ' વતુવરે'' યં	ભગાે'	 દેવ '	ધીમ હ	|	 ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||	અાેમાપા	ે ાેતી
રસાઽેમૃતં	 	ભૂ-ભુવ- વુરાેમ્	||
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(ઇ ંજ લ યં	 વસૃજતે્)

કાલા ત મણ	 ાય ં
અાચ ��	
પૂવાે 	અેવંગુણ	 વશેષણ	 વ શ ાયાં	શુભ તથાૈ	મમાેપા 	દુ રત	 ય ારા	 ી	પરમે ર	મુ 	 ી	પરમે ર	 ી થ	કાલા ત મ
દાેષપ રહારાથ	ચતુથા	અ દાનં	ક ર ે	||

અા	ભૂભુવ ુવઃ'	||	ત સ' વતુવરે'' યં	ભગાે'	 દેવ '	ધીમ હ	|	 ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||	અા	ભૂઃ	|	અા	ભુવઃ	|	અાેગ્^મ્	સુવઃ	|	અા	મહઃ
|	અા	જનઃ	|	અા	તપઃ	|	અાેગ્^મ્	સ મ્	|	અા	ત સ' વતુવરે'' યં	ભગાે'	 દેવ '	ધીમ હ	|	 ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||	અાેમાપા	ે ાેતી
રસાઽેમૃતં	 	ભૂ-ભુવ- વુરાેમ્	||
(ઇ ત	જલં	 વસૃજતે્)

સજલ	 દ ણં
અા	ઉ ંત'મ ત	ંયંત'	મા દ 	મ' ભ ાય	 ુવન્- ા'' ણાે	 વ ાન્	 કલ'મ્-ભ મ' નુતે	અસાવા' દ ાે	 ે ત	||	 ૈવ	સન્-

ા ે ત	ય	અવેં	વેદ	||	અસાવા દ ાે	 	||	(તૈ�	અર�	2�	2)

(અેવં	અ યં	દ ાત્	કાલા ત મણે	પૂવવત્)
(પ ાત્	હ તેન	જલમાદાય	 દ ણં	કુયાત્)
( રાચ 	 ાણાયામ	 યં	કૃ ા)

અાચ 	(અા	કેશવાય	 ાહા,	��	 ી	કૃ 	પર ણે	નમાે	નમઃ)

સં ાંગ	તપણં
ાતઃકાલ	તપણં
સં ાં	તપયા મ,	ગાય 	તપયા મ,	 ા 	તપયા મ,	 નમૃ ં	તપયા મ	||

મ ાહ્ન	તપણં
સં ાં	તપયા મ,	સા વ 	તપયા મ,	રાૈ 	તપયા મ,	 નમૃ ં	તપયા મ	||

સાયંકાલ	તપણં
સં ાં	તપયા મ,	સર ત 	તપયા મ,	વૈ વ 	તપયા મ,	 નમૃ ં	તપયા મ	||

(પુનરાચમનં	કુયાત્)

ગાય ી	અવાહન
અાે મ ેકા 'રં	 	|	અ દવતા	 '	ઇ ાષમ્	|	ગાય ં	છંદં	પરમા ં'	સ પમ્	|	સાયુ ં	 વ' નયાેગમ્	||	(તૈ�	અર�	10�	33)

અાયા'તુ	વર'દા	દેવી	અ રં'	 સં મતમ્	|	ગાય ''	છંદ'સાં	માતેદં	 ' 	જુષ '	મે	|	યદહ્ના''ત્-કુરુ'તે	પાપ	ંતદહ્ના''ત્- તમુ 'તે	|
ય ા યા''ત્-કુરુ'તે	પાપ	ંત ા યા''ત્- તમુ 'તે	|	સવ'	વણ	મ'હાદે વ	સ◌ં ા વ' ે	સર ' ત	||

અાે ે'ઽ સ	સહાે'ઽ સ	બલ'મ સ	 ા ે'ઽ સ	દેવાનાં	ધામનામા' સ	 વ 'મ સ	 વ ાયુ- વ'મ સ	સવાયુ-ર ભભૂરા	|	ગાય ી-માવા'હયા મ
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સા વ ી-માવા'હયા મ	સર તી-માવા'હયા મ	છંદષી-નાવા'હયા મ	 ય-માવાહ'યા મ	ગાય યા	ગાય ી	 ં દાે	 વ ા મ ઋ ષ	 વતા
દેવતાઽ ર્-મુખં	 ા	 શરાે	 વ ુર્- દયગ્^મ્	રુ -િ શખા	પૃ થવી	યાે નઃ	 ાણાપાન	 ાનાેદાન	સમાના	સ ાણા	 ેતવણા	સાં ાયન
સગાે ા	ગાય ી	ચતુ વગ્^મ્	શ રા	 પદા'	ષટ્-કુ ઃ	પંચ-શીષાેપનયને	 વ' નયાેગઃ	|	અા	ભૂઃ	|	અા	ભુવઃ	|	અાેગ્^મ્	સુવઃ	|	અા	મહઃ	|
અા	જનઃ	|	અા	તપઃ	|	અાેગ્^મ્	સ મ્	|	અા	ત સ' વતુવરે'' યં	ભગાે'	 દેવ '	ધીમ હ	|	 ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||	અાેમાપા	ે ાેતી
રસાઽેમૃતં	 	ભૂ-ભુવ- વુરાેમ્	||	(મહાનારાયણ	ઉપ નષત્)

અાચ 	(અા	કેશવાય	 ાહા,	��	 ી	કૃ 	પર ણે	નમાે	નમઃ)

જપસંક ઃ
પૂવાે 	અેવંગુણ	 વશેષણ	 વ શ ાયાં	શુભ તથાૈ	મમાેપા 	દુ રત	 ય ારા	 ી	પરમે ર	મુ 	 ી	પરમે ર	 ી થ	સં ાંગ
યથાશ 	ગાય ી	મહામં 	જપં	ક ર ે	||

કર ાસઃ
અા	ત સ' વતુઃ	 ા ને	અંગુ ા ાં	નમઃ	|
વરે'' યં	 વ વા ને	તજની ાં	નમઃ	|
ભગાે'	દેવ '	રુ ા ને	મ મા ાં	નમઃ	|
ધીમ હ	સ ા ને	અના મકા ાં	નમઃ	|
ધયાે	યાે	નઃ'	 ાના ને	ક ન કા ાં	નમઃ	|
ચાેદયા''ત્	સવા ને	કરતલ	કરપૃ ા ાં	નમઃ	|

અંગ ાસઃ
અા	ત સ' વતુઃ	 ા ને	 દયાય	નમઃ	|
વરે'' યં	 વ વા ને	 શરસે	 ાહા	|
ભગાે'	દેવ '	રુ ા ને	 શખાયૈ	વષટ્	|
ધીમ હ	સ ા ને	કવચાય	હંુ	|
ધયાે	યાે	નઃ'	 ાના ને	ને યાય	વાૈષટ્	|
ચાેદયા''ત્	સવા ને	અ ાયફટ્	|
અા	ભૂભુવ વુરાે મ ત	 દ ભંધઃ	|

ાનમ્
મુ ા વ ુમ	હેમનીલ	ધવળ ાયૈર્-મુખૈ	 ી ણૈઃ	|
યુ ા મદુ ન	બ 	ર 	મકુટાં	ત ાથ	વણા કાં	|
ગાય 	વરદાભયાંકુશ	કશા શુ ંકપાલંગદાં	|
શંખંચ 	મધાર વદ	યુગળં	હ તૈવહંત 	ભજે	||

ચતુ વશ ત	મુ ા	 દશનં
સુમુખં	સંપુ ટચૈવ	 વતતં	 વ તૃતં	તથા	|
મુખં	 મુખંચૈવ	ચતુઃ	પંચ	મુખં	તથા	|

ષ મુખાેઽથાે	મુખં	ચૈવ	 ાપકાંજ લકં	તથા	|
શકટં	યમપાશં	ચ	 થતં	સ ુખાે ુખં	|
લંબં	મુ કં	ચૈવ	મ ઃ	કૂમાે	વરાહકં	|
સહા ાંતં	મહા ાંતં	મુદ્ગરં	પ વં	તથા	|
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ચતુ વશ ત	મુ ા	વૈ	ગાય ાં	સુ ત તાઃ	|
ઇ તમુ ા	ન	 ના ત	ગાય ી	 ન લા	ભવેત્	||

યાે	દેવ	 વતાઽ ાકં	 ધયાે	ધમા દગાેચરાઃ	|
ેરયે 	ય ગ ત	 રે ય	મુપા હે	||

ગાય ી	મં ં
અા	ભૂભુવ ુવઃ'	||	ત સ' વતુવરે'' ય	ંભગાે'	દેવ '	ધીમ હ	|	
ધયાે	યાે	નઃ'	 ચાેદયા''ત્	||	

અ મુ ા	 દશનં
સુર ભર્- ાન	ચ ે	ચ	યાે નઃ	કૂમાેઽથ	પંકજં	|
લગં	 નયાણ	મુ ા	ચે 	મુ ાઃ	 કી તતાઃ	||
અા	ત દ્- ાપણમ તુ	|

અાચ 	(અા	કેશવાય	 ાહા,	��	 ી	કૃ 	પર ણે	નમાે	નમઃ)

ઃ	પ રમુ 	|
સકૃદુપ	 ૃ ય	|
ય ં	પા ણ	|
પાદં	|
ાે ત	 શરઃ	|
ચ ુષી	|
ના સકે	|
ાે ે	|
દયમાલ 	|

ાતઃકાલ	સૂયાેપ ાનં
અા	 મ '	ચષણી	ધૃત	 વાે'	દેવ '	સાન	 સ	|	સ ં	 ચ '	વ તમં	|	 મ ાે	જનાન્'	યાતય ત	 નન્- મ ાે	દા'ધાર	પૃ થવી	મતુ ાં	|
મ ઃ	કૃ ી	ર ન' મષાઽ ભ	ચ' ે	સ ાય'	હ ં	ઘૃતવ' ધેમ	|	 સ મ' 	મ ાે'	અ ત	ુ ય' ા	 ત'	અા દ 	 શ ' ત	 તેન'	|	ન	હ' તે
ન	 'યતે	 ાેતાનેૈન	મગંહાે'	અ નાે	 ં ત'તા	ેન	 દૂરાત્	||	(તૈ�	સં�	3�4�11)

મ ાહ્ન	સૂયાેપ ાનં
અા	અા	સ ેન	રજ'સા	વત'માનાે	 નવેશ'ય	 મતૃં	મ '◌ંચ	|	 હર યયે'ન	સ વતા	રથનેાઽદેવાે	યા' ત	ભુવ'ના	 નપ યન્'	||

ઉ ય	◌ંતમ'સ	 ર	પ ય'◌ંતા	ે ાે ત	રુ 'રં	|	 દેવન્-દે'વ ા	સયૂ	મગ' 	 ાે ત'	રુ મં	||	

ઉદુ ં	 તવે'દસં	દેવં	વ'હં ત	કેતવઃ'	|	 શે	 વ ા'	ય	સૂય''મ્	||	 ચ ં	દેવાના	મુદ'ગા	દની'કં	ચ ુ'ર્- મ 	વરુ'ણ	 ા ેઃ	|	અ ા	 ાવા'
પૃ થવી	અ◌ંત ર' ગ્^મ્	સૂય'	અા ા	જગ'ત	 ત ુષ' 	||	

ત ુ'ર્-દેવ હ'તં	પરુ તા'' ુ 	મુ ર'ત્	|	પ યે'મ	શરદ' શતં	 વે'મ	શરદ' શતં	નંદા'મ	શરદ' શતં	માેદા'મ	શરદ' શતં	ભવા'મ

6
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


શરદ' શતગ્^મ્	 ણવા'મ	શરદ' શતં	પ 'વામ	શરદ' શતમ 'તા ામ	શરદ' શતં	 ે 	સૂય'	 ષે	||	ય	ઉદ'ગા હતાેઽણવા''
ાજ'માન	 રર 	મ ા સમા'	વૃષભાે	લાે' હતા સૂયાે'	 વપ ન'સા	પુનાતુ	||

સાયંકાલ	સૂયાેપ ાનં
અા	ઇમ ે'	વરુણ	 ધી	હવ'	મ ા	ચ'	મૃડય	|	 ા	મ' વ ુ	રાચ'કે	||	ત ા'	યા મ	 'ણા	વંદ'માન	 ત	દાશા'' ત	ેયજ'માનાે	હ વ ભઃ'	|
અહે'ડમાનાે	વરુણેહ	બાે ુરુ'શગં	સમા'ન	અાયુઃ	 માે'ષીઃ	||

ય તે	 વશાેયથા	 દેવ	વરુણ તં	|	 મનીમ સ 	 વ વ	|	ય ચેદં	વરુણદૈ ે	જનેઽ ભ ાેહ	 નુ ા રામ સ	|	અ ચ ે	ય વ
ધમાયુયાે પ	મમાન	 ત ા	દેનસાે	દેવરી રષઃ	|	 કતવાસાે	ય રપુનદી વ	ય ાઘા	સ મુતય 	 વ 	|	સવાતા વ 	 શ ધરેવદેવા
થાતે ામ	વરુણ	 યાસઃ	||	(તૈ�	સં�	1�1�1)

દ દેવતા	નમ ારઃ
(અેતૈનમ ારં	કુયાત્)
અા	નમઃ	 ા ૈ'	 દશે	યા '	દેવતા'	અતે ાં	 ત'વસ◌ં ે	તા ' 	નમઃ'	|
અા	નમઃ	દ ણાયૈ	 દશે	યા '	દેવતા'	અતે ાં	 ત'વસ◌ં ે	તા ' 	નમઃ'	|
અા	નમઃ	 તી'' ૈ	 દશે	યા '	દેવતા'	અતે ાં	 ત'વસ◌ં ે	તા ' 	નમઃ'	|
અા	નમઃ	ઉદી'' ૈ	 દશે	યા '	દેવતા'	અતે ાં	 ત'વસ◌ં ે	તા ' 	નમઃ'	|
અા	નમઃ	ઊ ાયૈ'	 દશે	યા '	દેવતા'	અતે ાં	 ત'વસ◌ં ે	તા ' 	નમઃ'	|
અા	નમાેઽધ'રાયૈ	 દશે	યા '	દેવતા'	અતે ાં	 ત'વસ◌ં ે	તા ' 	નમઃ'	|
અા	નમાેઽવા◌ંતરાયૈ'	 દશે	યા '	દેવતા'	અતે ાં	 ત'વસ◌ં ે	તા ' 	નમઃ'	|

મુ ન	નમ ારઃ
નમાે	ગંગા	યમુનયાેર્-મ ે	યે'	વસ◌ં ત	તે	મે	 સ ા ાન	 રં વતં	વ'ધ ય◌ં ત	નમાે	ગંગા	યમુનયાેર્-મુ ન' 	નમાે	નમાે	ગંગા
યમુનયાેર્-મુ ન' 	ન'મઃ	||

સં ાદેવતા	નમ ારઃ
સં ા'યૈ	નમઃ'	|	સા વ' ૈ	નમઃ'	|	ગાય' ૈ	નમઃ'	|	સર' ૈ	નમઃ'	|	સવા' ાે	 દેવતા' ાે	નમઃ'	|	 દેવે ાે	નમઃ'	|	ઋ ષ' ાે	નમઃ'	|	મુ ન' ાે
નમઃ'	|	ગુરુ' ાે	નમઃ'	|	 પતૃ' ાે	નમઃ'	|	કામાેઽકાષી''	નમા	ેનમઃ	|	મ ુ	રકાષી''	ન મા	ેનમઃ	|	પૃ થ ાપ તે ે	વાયુ'રાકાશાત્	નમઃ	||	(તૈ�
અર�	2�18�52)

અા	નમાે	ભગવતે	વાસુ'દેવાય	|	યાગ્^મ્	સદા'	સવભૂતા ન	ચરા ણ'	 ાવરા ણ'	ચ	|	સાયં	 ાત	ન'મ ◌ં ત	સા	મા	સં ા'ઽ ભર તુ	||	

શવાય	 વ ુ પાય	 શવ પાય	 વ વે	|
શવ 	 દયં	 વ ુ વ ાે 	 દયં	 શવઃ	||
યથા	 શવમયાે	 વ ુરેવં	 વ ુમયઃ	 શવઃ	|
યથાઽ◌ંતરં	ન	પ યા મ	તથા	મે	 િ તરાયુ ષ	||
નમાે	 ય	દેવાય	ગાે	 ા ણ	 હતાય	ચ	|
જગ તાય	કૃ ાય	ગાે વદાય	નમાે	નમઃ	||

ગાય ી	ઉ ાસન	( ાનં)
ઉ મે'	 શખ'રે	 તે	ભૂ ાં	પ'વતમૂથ' ન	|	 ા ણે'' ાેઽ 'નુ	 ાતા	ગ દે' વ	યથાસુ'ખમ્	|	 તુતાે	મયા	વરદા	વે'દ માતા	 ચાેદયંતી
પવને''	 તા	|	અાયુઃ	પૃ થ ાં	 વણં	 ' વચસ	ંમ ં	દ ા	 તું	 ' લાેકમ્	||	(મહાનારાયણ	ઉપ નષત્)
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ભગવ મ ારઃ
નમાેઽ નંતાય	સહ મૂતયે	સહ 	પાદા 	 શરાેરુ	બાહવે	|
સહ 	ના ે	પુરુષાય	શા તે	સહ કાેટી	યુગ	ધા રણે	નમઃ	||

ભૂ ાકાશા ભ	વંદનં
ઇદં	 ા'વા	પૃ થવી	સ મ' ત	ુ|	 પતર્-માતય દ	હાેપ'	બૃવેવાં''	|
ભૂતં	દેવાના'	મવમે	અવાે' ભઃ	|	 વ ા	 મષેં	વૃ જનં'	 રદા'નુમ્	||

અાકાશાત્-પ તતં	તાેયં	યથા	ગ ત	સાગરં	|
સવદેવ	નમ ારઃ	કેશવં	 તગ ત	||	
ી	કેશવં	 તગ ાે મ	ઇ ત	|

સવવેદેષુ	ય ુ યં	|	સવતીથષુ	ય લં	|
ત લં	પુરુષ	અા ાે ત	 તુ ાદેવં	જનાધનમ્	||
તુ ાદેવં	જનાધન	અા	નમ	ઇ ત	||
વાસનાદ્-વાસુદેવ 	વા સતં	તે	જય યં	|
સવભૂત	 નવાસાેઽ સ	 ીવાસુદેવ	નમાેઽ તુતે	||
ી	વાસુદેવ	નમાેઽ તુતે	અા	નમ	ઇ ત	|

અ ભવાદઃ	( વર)
ચતુ ાગર	પયતં	ગાે	 ા ણે ઃ	શુભં	ભવતુ	|	��	 વરાિ વત	��	ગાે ઃ	��	સૂ ઃ	��	શાખા ાયી	��	અહં	ભાે
અ ભવાદયે	||

ઈ રાપણં
કાયેન	વાચા	મનસ યૈવા	|	બુદ્ ાઽઽ ના	વા	 કૃતે	 ભાવાત્	|
કરાે મ	ય ત્-સકલં	પર ૈ	 ીમ ારાયણાયે ત	સમપયા મ	||
હ રઃ	અા	ત ત્	|	ત વ	 ી	પરમે રાપણમ તુ	|
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