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રેકાતો ંીધરવાિમત

{ રેકાતો ંીધરવાિમત }

ીગણશેાય નમઃ 

િશવાં શાતપાં મનોવાગતીતાં

િનનદપણૂાં  સદાઽૈતપા 

પરાં વદેગયાં પરપાં

ભજ ેરેકાં સવલૌકકૈવેા  ૧

સદાચારસિબોધાિદિભયા

ગરુોરિશુષૂયાં મુયયા 

સવુેા સલુયા પરાનદપણૂા

ભજ ેરેકાં તાં િવમોહશાય ૈ ૨

િુતનિતનતેીિત સવ ંિનરય

વદયકેમાં િવભુ ંિચસખંુ ય 

તદવેાવિશ ંવપ ંિવશું

ભજ ેરેકાં તાં સદા યહુીના  ૩

યદાનદિસધૌ િનમો ન પયે-

અહો કમલ ંફલ ંવા તદીય 

ન જવૈ ંન શવૈ ંજગવૈ માયાં

િચદકેવપાં ભજ ેરેકાં તા  ૪

અનકેાિતકાં સવભદેાિતપાં
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તમોઽાનદઃુખાિતગાં શુપા 

સદાઽયામિવાદાનકૈશીલં

ભજ ેરેકાં મિુસૌયાિધદવેી  ૫

િતાપશય ૈસમારાયમાનાં

સદા વલોક ેવસૌયદાી 

ભવોબોિધસતેુ ંિચદાનદકદાં

ભજ ેરેકાં ાનમૈુકલયા  ૬

સદા ભકૌમદુ ભભાં

સદોારવાયાં વરેયાં શરયા 

વભાતનાશાં શભુાાં ગણુાાં

ભજ ેરેકાં ભસૌયાધપા  ૭

સદા ભવાસયપણૂાં  સરુયાં

સરુેાિદિભઃ તયૂમાનાં સષુૈૂઃ 

સદા ભદૈ સસંેયમાનાં

ભજ ેરેકાં ભભાયાં ભવાની  ૮

પઠેઃ સદા ભિયતુો િવશુઃ

વવણા માચારતો િનયયુઃ 

સ મુઃ તી રેકાયાઃ સાદા

સદા રાજત ેરાજત ેલોકપૂયા  ૯

ઇિત ીમપરમહસંપિરાજકાચાયસુભગવતા ીધરવાિમના
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િવરિચત ંીરેકાતો ંસપણૂ 
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