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ીશરાચાયભજુયાતતો

{ ીશરાચાયભજુયાતતો }

પાસાગરાયાશકુાયદાય ણાિખલાભીસદાયકાય 

યતીૈપાયાિપાથોહાય બોધદા ેનમઃ શરાય  ૧

િચદાનદપાય િચમિુકોકરાયશેપયા યપાય તુય 

મદુા ગીયમાનાય વદેોમાઃૈ િતાનદદા ેનમઃ શરાય  ૨

જટાજૂટમય ેપરુા યા સરુાણાં ધનુી સા કમિદપય શભોઃ 

ગલ ેમિલકામાિલકાયાજતત ેિવભાતીિત મય ેગરુો ક તથવૈ  ૩

નખેદુભાધતૂનાિલહાદા ધકારયાજમદિમતાય 

મહામોહપાથોિનધેબા ડબાય શાતાય કુમ નમઃ શરાય  ૪

ણાતરાજબોધદા ેિદવારામયાહતોાય કામ 

પશેાય િચાય લમયાયાં િવહીનાય કુમ નમઃ શરાય  ૫

ણાયપાથોજમોદદા ેસદાતતમતોમસહંારક 

રજયામપીકાશાય કુમ પવૂા ય પૂણ ેનમઃ શરાય  ૬

નતાનાં દિન ફુલાિન શી ંકરોયાશ ુયોગદાનને નનૂ 

બોધાય ચેથ ંસરોિન ધસ ેફુલાિન ક ભો ગરુો િૂહ મ  ૭

ભાધતૂચાયતુાયાિખલેદાયાનતાનાં સમહૂાય શી
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તીપાય નૌઘદઃુખાઘપેમુદા સવદા યામઃ શરાય  ૮

િવિનકાિસતાનીશ તવાવબોધાતાનાં મનોયો નયાયાિણ 

રંિસ પાિન પાદાબુત ંગરુો રવાપદશેાિબભષ  ૯

મતવેદશીષા વસાપકાયાનતાનાં જનાનાં પાઃ કટાૈઃ 

તતઃે પાપદય શી ંિનહ ેિમતાયાય કુમ નમઃ શરાય  ૧૦

સપુવિગધેન હીનાય તણૂ ંપરુા તોટકાયાિખલાનદા ે

વાલીયગવા પહારય ક પદાજિદા નમઃ શરાય  ૧૧

ભવાભોિધમાજનાદઃુખયુાજવાદિુધીષુભવાિનયહોઽહ 

િવિદવા િહ ત ેકીતમયાદૃશાં ભો સખંુ િનવશઃ વિપયતયઃ  ૧૨

 ઇિત ીસચદાનદ-િશવાિભનવ-સહભારતી મહાવાિમિભઃ ીકાલિટેે

િવરિચત ંીશરાચાયભજુયાતતો ંસપણૂ 
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