
|| શ્રી લક્ષ્મી શોભાન હાડુ || 
 
રાગ - પતંુવરાળિ - ધ્રવુતાિ 
 
શોભાનવને્નિરે સુરરોળુ સુભગન્નનગે | 
શોભાનવિેી સુગુણન્નનગે || 
શોભાનવને્નિરે ત્રિન્નવક્રમરાયગે | 
શોભાનવિેી સુરન્નિયગે || શોભાન ે|| પ || 
 
લક્ષ્મીનારાયણર ચરણકે્ક શરણેંબે | 
પળિવાહનગેરગુવ ે|| 
પળિવાહનગેરગુવ ેઅનુદિન | 
રળિસળલ નમ્મ વધવૂરર || ૧ || 
 
પાલસાગરવનુ્ન લીલેયળલ કડેયલ ુ| 
બાલે મહાલકુ્ષન્નમ ઉદિન્નસિળુ || 
બાલે મહાલકુ્ષન્નમ ઉદિન્નસિાિાિેન્નવ | 
પાળલસળલ નમ્મ વધવૂરર || ૨ || 
 
બોમ્મન િિયિળલ તિરન્નસયોડગૂદડ | 
સુમ્મનયેાળગ મલળગપ્પ || 
નમ્મ નારાયણગુ ઈ રમ્મ ેગદડગદડગુ | 
જન્મવેંબુદુ અવતાર || ૩ || 
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કંબુકંઠિ સુત્ત કટ્ટિિ મંગિસૂિ | 
અંબુજવરેડુ કરયુગદિ || 
અંબુજવરેડુ કરયુગદિ ધરન્નસ પી | 
તાબંરવનુટ્ટુમેરેિિે || ૪ || 
 
ઓંદુ કરદિિંિ અભયવનીવિે મ | 
ત્તોંદુ કૈન્નયિંિ વરગિ || 
કંુદિલ્લિાનિં સિંોહ ઉળણસુવ | 
ઇંદિરે નમ્મ સલહળલ || ૫ || 
 
પોિેવ કાળંચય િામ ઉળલવ દકિંદકળણગળુ | 
નળલવ કાલંદુગે ઘલકેુનલ ુ|| 
નિનળિસુવ મુદ્દુ મુખિ ચલેનુ્નવકે લકુ્ષન્નમ | 
સલહળલ નમ્મ વધવૂરર || ૬ || 
 
રિિ મોલેગટ્ટુ ળચિિાભરણગિ | 
ચિેે મહાલકુ્ષન્નમ ધદરન્નસિિે || 
ચિેે મહાલકુ્ષન્નમ ધદરન્નસિિા િેન્નવ | 
તિ મનયે વધવૂરર સલહળલ || ૭ || 
 
કંુભકુચિ મેલ ેઇંળબિ હારગળુ | 
તુંળબ ગુરુિ મુખકમલ || 
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તુંળબ ગુરુિ મુખકમલિ મહાલકુ્ષન્નમ જગ | 
િંબે વધવૂરર સલહળલ || ૮ || 
 
મુન્નત્તન ઓલેયન્નિિિે મહાલકુ્ષન્નમ | 
કસ્તૂદર ત્રતલક ધદરન્નસિિે || 
કસ્તૂદર ત્રતલક ધદરન્નસિિા િેન્નવ સ | 
વવિ વધવૂરર સલહળલ || ૯ || 
 
અંબુજનયનગળુ ળબિંબાધરિ શન્નશ | 
ળબિંબિંતસેવે મૂગુત્રતમળણય શન્નશ || 
ળબિંબિંતસેવે મૂગુત્રતમળણય મહલકુ્ષન્નમ | 
ઉંબુિકીયળલ વધવૂરગે || ૧૦ || 
 
મુન્નત્તનિતને્નયટ્ટુ નવરત્નિ મુકુટવ | 
નને્નત્તય મેલ ેધદરન્નસિિે || 
નને્નત્તય મેલ ેધદરન્નસિિા િેવ તિ | 
ભક્તતય જનર સલહળલ || ૧૧ || 
 
કંુિ મંિાર જાજી કુસુમગિ વ િંવ | 
ચેંિિ તુરુળબગ ેતરુુળબિિે || 
કંુિવણવિ કોમલે મહલકુ્ષન્નમ ક પ ે| 
ન્નયિંિ વધવૂરર સલહળલ || ૧૨ || 
 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



એંિેંદિગુ બાડિ અરન્નવિંિિ માલેય | 
ઇંદિરે પોિેવ કોરિલ્લ્લ || 
ઇંદિરે પોિેવ કોરિલ્લ્લ ધદરન્નસિિે અવ | 
ળિિંદુ વધવૂરર સલહળલ || ૧૩ || 
 
િેવાગં પિેય મેલ ુહોદિકેય | 
ભામે મહાલકુ્ષન્નમ ધદરન્નસિિે || 
ભામે મહાલકુ્ષન્નમ ધદરન્નસિિા િેન્નવ તિ | 
સવેક જનર સલહળલ || ૧૪ || 
 
ઈ લકુ્ષન્નમ િેન્નવય કાલુગુંર ઘલકેનલ ુ| 
લોલાળિ મેલ્લન ેનડેતિંળુ || 
સાલાળગ કુક્ળિિવ સુરર સભયે કંડુ | 
આલોળચન્નસિળુ મનિલ્લ્લ || ૧૫ || 
 
તિ મક્કિ કંુિ તાન ેપળેુવિુકે્ક | 
મિદિ નાળચ મહલકુ્ષન્નમ || 
તિામદિિંિળલ કરેયિે ઓબ્બોબ્બર | 
ઉિત િોષગિનળેણન્નસિળુ || ૧૬ || 
 
કેલવરુ તલેયૂદર તપગૈય્દુ પણુ્યવ | 
ગળિન્નસિરેનૂ ફલન્નવલ્લ || 
જ્વળલસુવ કોપદિ શાપવ કોડુવરુ | 
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લલનયેન્નનવરુ ઓળલસુવરે || ૧૭ || 
 
એલ્લ શાસ્ત્રગિોદિ દુલવભ જ્ઞાનવ | 
કળલન્નસ કોડુવ ગુરુગળુ || 
બલ્લ્લિ ધનકે્ક મરુિાળગવદરબ્બરુ | 
સલ્લિ પરુોદહતક્કોિગાગરુ || ૧૮ || 
 
કામન્નનર્જિતનોબ્બ કાન્નમન્નનગે સોતોબ્બ | 
ભાન્નમન્નનય દહિંિે હાદરિવ || 
કામાધંનાળગ મુન્નનય કાન્નમન્નનગૈય્ય્િિનોબ્બ | 
કામદિ ગુરુતલ્પગાન્નમયોબ્બ || ૧૯ || 
 
નશ્વરૈશ્વયવવ બયસુવનોબ્બ પર | 
રાશ્રન્નયન્નસ બાળુવ ઈશ્વરનોબ્બ || 
હાસ્યવ માદડ હલ્લ ઉદુદરન્નસકોંડવનોબ્બ | 
દ શયાનં્નિયોબ્બ ઓક્કણનોબ્બ || ૨૦ || 
 
માવન કોંિોબ્બ મરુિાળગહનુ ગડ | 
હાવવન કોંિોબ્બ બિળલિ || 
જીવર કોંિોબ્બ કુલગેડેંિેળણસુવ | 
ન્નશવન્નનિંિોબ્બ બયલાિ || ૨૧ || 
 
ધમવવુટંોબ્બનળલ હેમ્મેય હેસદરગે | 
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અમ્મમ્મતક્ક ગુણન્નવલ્લ || 
િમ્મેય ળબિોબ્બ નરકિળલ જીવર | 
મમવવ મેટ્ટિ કોળલસુવ || ૨૨ || 
 
ખિનતં ેઓબ્બ તનગે સલ્લિ ભાગ્યવ | 
બલ્લ્લિગંર્જજ બયલાિ || 
દુલવભ મુક્તતગ ેદૂરવેંિેન્નનસુવ પા | 
તાિ તિકે્ક ઇળિિ ગડ || ૨૩ || 
 
એલ્લરાયુષ્યવ ન્નશિંશુમારિેવ | 
સલ્લીલેન્નયિંિ તોલળગસુવ || 
ઓલ્લ ેનાન્નનવર ન્નનત્યમુતૈ્તિેયેંદુ | 
બલ્લવરેિ ભર્જજસુવરુ || ૨૪ || 
 
િક ત્રતય ગુણદિિંિ કટ્ટુવડેદુ નાના | 
ન્નવક ત્રતગોિગાળગ ભવિલ્લ્લ || 
સુખદુ:ખવુબં બોમ્માદિ જીવરુ | 
દુ:ખકે દૂરિેન્નનપ એનગેણયેે || ૨૫ || 
 
ઓબ્બનાવન મગ મત્તોબ્બનાવન મોમ્મગ | 
ઓબ્બનાવન્નનગે શયનાિ || 
ઓબ્બનાવન પોરુવ મન્નત્તબ્બરાવન્નનગંર્જજ | 
અબ્બરિલાવાગ સુળિવરુ || ૨૬ || 
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ઓબ્બનાવન નામકંર્જજ બેચ્ચુવ ગડ | 
સવવદરગાવ અમ તવ || 
સવવદરગાવ અમ તવનુળણસુવ અવ | 
નોબ્બન ેન્નનરન્નનષ્ટ ન્નનરવદ્ય || ૨૭ || 
 
ન્નનરન્નનષ્ટ ન્નનરવદ્ય એંબ શુ્રત્યર્વવ | 
ઓરેદુ નોડલ ુનરહદરગે || 
નરકયાતન ેસલ્લ દુદરતાદિદૂરન્નનગે | 
મરુિ મનબંિંત ેનુદડયદિરુ || ૨૮ || 
 
ઓંિોંદુ ગુણગળુ ઇિાવ ુઇવરલ્લ્લ | 
સિંળણન્નસવ ેબહુ િોષ || 
કંુિેળિય્ષ્ટલ્લિ મુકંુિન ેતનગેંદુ | 
ઇંદિરે પત્રતય નનેિેળુ || ૨૯ || 
 
િેવન્નષિ ન્નવિર કોંદુ તનુ્નિરિોળિટ્ટુ | 
તીન્નવિ હદરગે દુદરતવ || 
ભાવજ્ઞરેંબરે આલિેલેય મેલ ે| 
ન્નશવન ળલિંગવ ન્નનળલસુવરે || ૩૦ || 
 
હન્નસવતુ ષ ેજરે મરણ રોગરુર્જજનગિેંબ | 
અસુર ન્નપશાળચગિ ભયવેંબ || 
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વ્યસન બરબારદુ એંબ નારાયણન્નનગ ે| 
પશુ મોિલાળગ નનેયેદુ || ૩૧ || 
 
તા દુુઃળખયાિરે સુરરારાત્રતય કિેદુ | 
મોિવીવિુકે્ક ધરેગાળગ || 
માધવ બાહન ેકેસરોળુ મુળુળગિ પરર | 
બાન્નધપ કેસર ળબદડસુવન ે|| ૩૨ || 
 
બોમ્મનાલયિલ્લ્લ ઇિવગે લયવુટેં | 
જન્મલયન્નવલ્લિવન્નનગે || 
અક્મ્મયનુળણન્નસિ યશોિેયાળગિિે | 
અમ્મ ઇવગે હન્નસત ષેયુટેં || ૩૩ || 
 
આગ ભક્ષ્ય ભોજ્યન્નવતુ્ત પરૂ્જજસુવ | 
યોળગગે ઉંટે ધનધાન્ય || 
આગ િોરકોંબુિે પાકમાડુવ વત્રિ મ | 
ત્તાગલેલ્લ્લહુદુ ન્નવચાદરન્નસરો || ૩૪ || 
 
રોગવનીવ વાત ન્નપત્ત શલેષ્મ | 
આગ કૂડુવિેુ રમેયોડન ે|| 
ભોળગસુવવગે દુદરતવ નનેવેરે | 
ઈ ગુણન્નનન્નધગે એણયેુટેં || ૩૫ || 
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રમ્મેિેન્નવયરનલ્પ્પકોંદડપ્પદુુ | 
રમ્મેયરસગે રત્રત કાળણરો || 
અમ્મોઘવીયવવ ુચળલન્નસિરે િિયિળલ | 
કુમારર યાકે જન્નનસરુ || ૩૬ || 
 
એકિ ન્નનણીત શાસ્ત્રાર્વ પરિાન્નપ | 
બેકેંબ ન્યાયવ ત્રતળિદુકો || 
શ્રીક ષ્ણનોબ્બન ેસવવિોષકે્ક ન્નસ | 
લકુનેંબુદુ સલહળલકે || ૩૭ || 
 
એલ્લ જગવ નુળંગ િર્જક્કન્નસકોંડવગે | 
સલ્લદુ રોગ રુર્જજનવ ુ|| 
બલ્લ વદૈ્યર કેળિ આજીત્રતિમૂલવલે્લ | 
ઇલ્લ સમસ્ત રુર્જજનવ ુ|| ૩૮ || 
 
ઇંર્ા મૂરુત્રતય ઓિગોંબ નરક બહુ | 
ભ્ાતં નીનલે્લ્લિંિ તોદરસુવલેો || 
સતંયે મરુિ હોગલેો ન્નનિ માત | 
સતંરુ કેળિ સોગસરુ || ૩૯ || 
 
શ્રી નારાયણન જનનીજનકરુ | 
નાનેંબ વાિ નદડયિો || 
જાણરિદરિંિદરય મલૂરૂપવ તોદર | 
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શ્રી નરન્નસિંહન અવતાર || ૪૦ || 
 
અંબુન્નધય ઉિકિળલ ઓડેદુ મૂદડિ કૂમવ | 
નેંબ શ્રી હદરય ન્નપતનારુ || 
એંબ શ્રીહદરય ન્નપતનારુ અિદરિંિ સ્વા | 
યંભગુિેલ્લ અવતાર || ૪૧ || 
 
િેવદકય ગભવિળલ િેવનવતદરન્નસિ | 
ભાવવનુ્ન બલ્લ ન્નવવદેકગળુ || 
ઈ વસુધયેોિગે ક ષ્ણગે જન્મવ | 
આવ પદરયળલ નુદડયુવયેો || ૪૨ || 
 
આકળિસુવાગ યશોિાિેન્નવગે | 
િેવ તિોિગ ેહુદુળગિ || 
ભવુનવલે્લવ તોદરદુદિલ્લવ ે| 
આ ન્નવષ્ણ ુગભવિોિડગુવન ે|| ૪૩ || 
 
આનયે મ્યાનિલ્લ્લ અડળગન્નસિવરુટેં | 
અનકે કોદટ અજાંડવ || 
અણરેુણ ુરૂપિળલ આળિ શ્રી હદરય | 
જનન્નન જઠરવ ુઓિગોંબુિે || ૪૪ || 
 
અિદરિંિ ક ષ્ણન્નનગે જન્મવેંબુદુ સલ્લ | 
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મિનન્નનવન કુમારનુ || 
કિનદિ કણગેિ ઇવનિેેગેસવેન ે| 
સુિતદેરળગવનેંતુ ન્નસલકુુવન ે|| ૪૫ || 
 
અિદરિંિ ક ષ્ણન્નનગે પરનારી સગંવ કો | 
ન્નવિરાિ બુધરુ નુદડવારે || 
સિરવ ેઈ માતુ સવવ વિંેગળુ | 
મુિદિિંિ તાવ ુસ્તુત્રતસુવવ ુ|| ૪૬ || 
 
એંિ ભાગવતિ ચેંિિ માતનુ | 
મંિમાનવ મનન્નસગે || 
તિંકો જગકે્ક કૈવલ્યવીવ મુ | 
કંુિગે કંુદુ કોરત ેસલ્લદુ || ૪૭ || 
 
હતુ્ત વષવિ કેિગે મક્કિાદટકેયલ્લ્લ | 
ળચત્ત સ્ત્રીયદરગે એરગુવિે || 
અત્રતિન્નયિંિળચિન્નસિ ગોકુલિ કન્યેયર | 
સત્ય સકંલ્પ બેદરત્રતિ || ૪૮ || 
 
હતુ્ત મત્તારુ સાન્નસર સ્ત્રીયરલ્લ્લ | 
હતુ્ત હત્તેન્નનપ ક્રમદિિંિ || 
પિુર વીયવિલ્લ્લ સ ય્ષ્ટન્નસિવરુંટે | 
અત્રતિય સ ય્ષ્ટહદરળગદુ || ૪૯ || 
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રોમરોમકૂપ કોદટવ િંગિ | 
ન્નનન્નમિન્નસ ગોપાલર તરેળિન્નસિ || 
નમ્મ શ્રીક ષ્ણનુ મક્કિ સ ર્જજસુવ | 
મદહમ ેબલ્લવદરગ ેસલહળલકે || ૫૦ || 
 
મણ્ણનકેે મેિેયેંબ યશોિેગ ે| 
સણ્ણ બાયોિગે જગંગિ || 
કણ્ણારે તોદરિ નમ્મ શ્રીક ષ્ણન | 
ઘનત ેબલ્લવર સલહળલકે || ૫૧ || 
 
નારિ સનકાદિ મોિલાિ યોળગગળુ | 
નાદરયદરગે મરુિાહરે || 
ઓરંત ેશ્રી ક ષ્ણનદડગદડગેરગુવરે | 
આરાન્નધસુત્ત ભર્જજસુવરે || ૫૨ || 
 
અંબુજસભંવ ત્રિયબંક મોિલાિ | 
નળંબિવદરગે વરન્નવત્ત || 
સભં્મિ સુરરુ એળિષ્ટુ િોષ | 
ઇંળબિદરવન ભર્જજસુવરે || ૫૩ || 
 
અવનુગુંષ્ટુવ તોિેિ ગંગાિેન્નવ | 
પાવનિેન્નનન્નસ મેરેયિે || 
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જીવન સરેુવ પાપવ કિેવળુ | 
ઈ વાસુિેવગે એણયેુટેં || ૫૪ || 
 
દકલ્લ્બષન્નવિરે અગ્રપજૂેયનુ | 
સવવરાયર સભયેોિગે || 
ઉબ્બ્બિ મનદિિંિ ધમવજ માડુવનલેે | 
કોબ્બદિરેલો પરવાદિ || ૫૫ || 
 
સાન્નવલ્લિ હદરગે નરકયાતન ેસલ્લ | 
જીવતંદરગે નરકિળલ || 
નોવનીવનુ ન્નનમ્મ યમિેવનુ | 
નોવા ની હદરય ગુણવદરયે || ૫૬ || 
 
નરકવાળુવ યમધમવરાય તિ | 
નરજન્મિોિગે પોરળિન્નસ || 
મરળિ તિરકિળલ પોરળિન્નસ કોલવુનુ | 
કુરુ ન્નનિ કુહક કોિિલ્લ્લ || ૫૭ || 
 
બોમ્મન નૂરુ વષવ પદરયંત િિયિળલ | 
સુમ્મનયેાળગ મલળગપ્પ || 
નમ્મ નારાયણગે હન્નસ ત ષ ેજરામરણ દુ | 
ષ્કમવદુુઃખગળુ તોડસુવરે || ૫૮ || 
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રક્કસરસ્ત્રગળિિંિ ગાયવડેયિ | 
અિય કાયિ શ્રી ક ષ્ણ || 
તુચ્છ યમભટર શસ્ત્રકળુકુવનલ્લ | 
હુચ્ચ ની હદરય ગુણવદરયે || ૫૯ || 
 
દકચ્ચનુળંગિનુ નમ્મ શ્રીક ષ્ણનુ | 
તુચ્છ નરકિોળુ અનલન્નનગે || 
બેચ્ચુવનલ્લ અિદરિંિવગે નરક | 
મેચ્ચુવરલ્લ બુધરેલ્લ || ૬૦ || 
 
મનયેલ્લ્લ િમેય તાળિ વીરભટ | 
રણરંગિલ્લ્લ િન્નમસુવન ે|| 
અણવુાળગ નમ્મ દહતકે્ક મનિોિળગન ક ષ્ણ | 
મુન્નનવ કાલકે્ક મહત્તાિ || ૬૧ || 
 
તાય પોિેન્નયિંિ મૂલરૂપવ તોદર | 
આયુધ સદહત પોરવટં || 
ન્યાયકોન્નવિરુ પટુ્ટિિનેંબરે | 
બાન્નયગે બંિંત ેબોગિદિરુ || ૬૨ || 
 
ઉિ પીતાબંર તોિ ભષૂણગંળુ | 
ઇિ નવરત્નિ દકરીટવ ુ|| 
મેટ્ટિિ કુરુહ એિેયલ્લ્લ તોદરિ શ્રી | 
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ન્નવટ્ઠલ પટુ્ટિિવનનેબહુિે || ૬૩ || 
 
ઋષભસંમેષ મદહષ મૂષકવાહનવદેર મા | 
ન્નનસરંત ેસુળિવ સુરરેલ્લ || 
એસવે િેવશેાનર સાહસકે્ક મળણિરુ | 
કુસુમનાભન્નનગે સદરયુટેં || ૬૪ || 
 
ઓંિોંદુ ગુણગળુ ઇિાવ ુઇવરલ્લ્લ | 
સિંળણન્નસવકેો બહુિોષ || 
કંુિેળિય્ષ્ટલ્લિ મુકંુિન ેતનગેંદુ | 
ઇંદિરે પત્રતય નનેિેળુ || ૬૫ || 
 
ઇંતુ ળચિંત્રતન્નસ રમે સતંરા મન પિવ | 
સતંોષ મનદિ નનેવેતુ્ત || 
સતંોષ મનદિ નનેવેતુ્ત તિ શ્રી | 
કાતંન્નનિેડેગે નડેિળુ || ૬૬ || 
 
કંિપવ કોદટગિ ગેલવુ સૌંિયવિ | 
ચિંવાળગિ ચલેવુન || 
ઇંદિરે કંડુ ઇવન ેતનગે પત્રત | 
યેંિવન બળિગે નડેિળુ || ૬૭ || 
 
ઈ તરેિ સુરર સુત્ત નોડુત્ત લક્ક્ષ્મ | 
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ળચત્તવ કોડિે નસુનગુત || 
ળચત્તવ કોડિે નસુનગુત બંદુ પરુુ | 
ષોત્તમન કંડુ નન્નમન્નસિળુ || ૬૮ || 
 
નાના કુસુમગળિિંિ માદડિ માલેય | 
શ્રીનાદર તિ કરિલ્લ્લ || 
પીનકંધરિ ત્રિન્નવક્રમરાયન | 
કોરળિન મેળલટ્ટુ નન્નમન્નસિળુ || ૬૯ || 
 
ઉિ પોંબિેય તોિાભરણગંળુ | 
ઇિ નવરત્નિ મુકુટવ ુ|| 
દુષ્ટમિવનનેંબ કડેય પેંડેગળુ | 
ઇટ્ટિિ હદરગે વધવુાિળુ || ૭૦ || 
 
કોંબુ ચબંક કહિે તાિ મિિેગળુ | 
તબંટે ભદેર પટહગળુ || 
ભોં ભોં એંબ શખં ડોળળુ મૌદરગળુ | 
અંબુન્નધય મનયેલ્લસેિેવ ુ|| ૭૧ || 
 
અર્ઘયવપાદ્યાચમન મોિલાિ ષોડશા | 
નર્ઘયવ પજૂેન્નયત્તનળિયગે | 
ઓલ્ગ્ગિ મનદિિંિ ધારેયેરેિન ેન્નસિંધ ુ| 
સદ્ગત્રતન્નયતુ્ત સલહેંિ || ૭૨ || 
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વિેોતત મંિ પળેિ વન્નસષ્ઠ નારિ મોિ | 
લાિ મુનીંદ્રરુ મુિદિિંિ || 
વધવૂરર મેલ ેશોભનિિતયેનુ | 
મોિવીયુત્ત તળિિરુ || ૭૩ || 
 
સભં્મદિિંિંબરદિ દંુદુળભ મોિગલ ુ| 
તુંબુરુ નારિરુ સ્તતુ્રતસુત્ત || 
તુંબુરુ નારિરુ સ્તતુ્રતસુત્ત પાદડિરુ પી | 
તાબંરધરન મદહમેય || ૭૪ || 
 
િેવનાદરયરેલ્લ બંિોિળગ પાઠકરુ | 
ઓન્નવ પાડુત્ત કુળણિરુ || 
િેવતરુન્નવન હૂન્નવન મિેગિ | 
શ્રીવરન મેલ ેકરેિરુ || ૭૫ || 
 
મુતુ્ત રત્નગળિિંિ કેન્નત્તન્નસિ હસયે નવ | 
રત્ન મંટપદિ પસદરન્નસ || 
નવરત્નમંટપદિ પસદરન્નસ ક ષ્ણન | 
મુતૈ્તિેયરેલ્લ કરેિરુ || ૭૬ || 
 
શષેશયનન ેબા િોષદૂરન ેબા | 
ભાસુરકાય હદરય ેબા || 

17

www.yo
us

igm
a.c

om



ભાસુરકાય હદરય ેબા શ્રી ક ષ્ણ ન્નવ | 
લાસદિિંિેમ્મહસગે ેબા || ૭૭ || 
 
કંજલોચનન ેબા મજુંિ મૂત્રતિયે બા | 
કંુજર વરિાયકન ેબા || 
કંુજરવરિાયકન ેબા શ્રી ક ષ્ણ ન્નન | 
રંજન નમ્મ હસગે ેબા || ૭૮ || 
 
આદિકાલિલ્લ્લ આલિેલેય મેલે | 
શ્રીિેન્નવયરોડન ેપવદડન્નસિ || 
શ્રીિેન્નવયરોડન ેપવદડન્નસિ શ્રીક ષ્ણ | 
મોિદિિંિોમ્મ હસગેે બા || ૭૯ || 
 
આદિકારણનાળગ આગ મલળગદ્દુ | 
મોિજીવર તિ ઉિરિળલ || 
મોિ જીવર તનુ્નિરિળલ ઇંળબિ અ | 
નાદિ મૂરુત્રતય ેહસગેે બા || ૮૦ || 
 
ળચન્મયવને્નનપ ન્નનમ્મ મનગેિલ્લ્લ જો | 
ત્રતમવયવાિ પદ્મિલ્લ્લ || 
રમ્મેયરોડગૂદડ રન્નમસુવ શ્રીક ષ્ણ | 
નમ્મ મનયે હસગે ેબા || ૮૧ || 
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નાનાવતારિળલ નળંબિ સુરદરગે | 
આનિંવીવ કરુળણ બા || 
આનિંવીવ કરુળણ બા શ્રી ક ષ્ણ | 
શ્રીનાદરયોડન ેહસગેએળુ || ૮૨ || 
 
બોમ્મનાલયિલ્લ્લ રિિ પીઠદિ કુળિત ુ| 
ઓમ્મનદિ નહેવ માડુવ || 
ન્નનમવલ પજૂેય કૈગોંબ શ્રીક ષ્ણ પ | 
રમ મૂરુત્રતયે હસગેે બા || ૮૩ || 
 
મુખ્યિાણન મનયેળલ ભારતીિેન્નવયાગ | 
ળલર્જક્ક બદડન્નસિ રસાયનવ || 
સક્કરેગૂદડિ પાયસ સન્નવયુવ | 
રક્કસવદૈરયે હસગે ેબા || ૮૪ || 
 
રુદ્રન મનયેલ્લ્લ રુદ્રાળણિેન્નવયરુ | 
ભદ્રમંટપદિ કુક્ળિદરન્નસ || 
સ્વાદ્વિંગિ બદડસલ ુકૈગોંડ | 
મુદ્દુ નરન્નસિંહ હસગે ેબા || ૮૫ || 
 
ગરુડન મેલેદર ગગન માગવિલ્લ્લ | 
તરતરદિ સ્તુત્રતપ સુરસ્ત્રીયર || 
મેરેવ ગંધવવર ગાનવ સન્નવયુવ | 

19

www.yo
us

igm
a.c

om



નરહદર નમ્મ હસગેે બા || ૮૬ || 
 
ન્નનમ્મણ્ણન મનયે સુધમવ સભયેલ્લ્લ | 
ઉમેયરસ નન્નમન્નસિ || 
ધમવરિકનને્નનપ ક ષ્ણ ક પને્નયિંિ પ | 
રમ મૂરુત્રતયે હસગેે બા || ૮૭ || 
 
ઇંદ્રન મનગે્હોળગ અદિત્રતગે કંુડલન્નવતુ્ત | 
અંિિ પજૂેય કૈગોંડુ || 
અંિિ પજૂેય કૈગોંડુ સુરતરુવ | 
ઇંદિરેળગત્ત હદરય ેબા || ૮૮ || 
 
ન્નનમ્મ નનેવે મુન્નન હૃિયિળલ નલેેન્નસિ | 
ધમવરિકનને્નનસુવ || 
સમ્મતવાળગિ પજૂેય કૈગોંડ ન્નન | 
સ્સીમ મદહમ હસગેે બા || ૮૯ || 
 
મુન્નત્તન સન્નત્તગેય નવરત્નિ ચામર | 
સુત્ત નળલવપ્સર સ્ત્રીયર || 
ન ત્યવ નોડુત ળચિ વાદ્યંગિ સ ં| 
પન્નત્તન હદરયે હસગેે બા || ૯૦ || 
 
એનલ ુનગુત બંદુ હસયે મેલ ે| 
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વન્નનત ેલકુ્ષન્નમયોડગૂદડ || 
અનતં વભૈવદિ કુળિત ક ષ્ણન નાલ્કુ | 
દિનદુત્સવવ નડેન્નસિરુ || ૯૧ || 
 
અતે્તરેન્નનપ ગંગે યમુન ેસરસ્વત્રત ભા | 
રત્રત મોિલાિ સુરસ્ત્રીયરુ || 
મુન્નત્તનિતયેનુ્ન શોભાનવનુેતળલ તમ્મ | 
અત્રતિયળિયગે તળિિરુ || ૯૨ || 
 
રત્નાિારત્રતગે સુત્ત મુત્તન ેતુંળબ | 
મુતૈ્તિેયરેલ્લ ધવિિ || 
મુતૈ્તિેયરેલ્લ ધવિિ પિન પા | 
ડુત્તલેન્નત્તિરે ન્નસરવરગે || ૯૩ || 
 
બોમ્મતિરન્નસ કૂડે બંિેરળગિ | 
ઉમેયરસ નન્નમન્નસિ || 
અમરરેલ્લરુ બગબેગે ઉડુગોરેગિ | 
રમ્મેયરસગે સલ્લ્લન્નસિરુ || ૯૪ || 
 
સત્યલોકિ બોમ્મ કૌસ્તુભરત્નવન્નનત્ત | 
મુતતાસુરરુ મુિદિિંિ || 
મુન્નત્તન કંઠીસરવ મુખ્યિાણન્નનત્ત | 
મસ્તકિ મળણય ન્નશવન્નનત્ત || ૯૫ || 
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તિરન્નસ કૂડે સન્નવનુદડ નુદડવાગ | 
વિનિલ્લ્લિક્ગ્ન કેડિંત ે|| 
વત્રિ િત્રતષ્ઠેય માદડ અવનોિળગિ | 
તિાહુત્રત દિબ્બણ સુરદરગે || ૯૬ || 
 
કોબ્બ્બિ ખિરોદડન્નસ અમ તાિ ઊટકે્ક | 
ઉબ્બ્બિ હરુષદિ ઉળણસલ ુ|| 
ઉબ્બ્બિ હરુષદિ ઉળણસબેકેંદુ ન્નસિંધ ુ| 
સવવદરગેડેય માદડન્નસિ || ૯૭ || 
 
માવન મનયેલ્લ્લ િેવદરગૌતણવ | 
િાનવરુ કેદડસિે ળબડરેં દુ || 
િાનવરુ કેદડસિે ળબડરેં દુ શ્રી ક ષ્ણ | 
િેવ સ્ત્રીવષેવ ધદરન્નસિ || ૯૮ || 
 
તિ સૌંિયવદિિંદુિતમયવાિ લા | 
વણ્યદિિંિ મેરેવ ન્નનજપત્રતય || 
હેણ્ણરુૂપવ કંડુ કન્યે મહાલકુ્ષન્નમ ઇવ | 
ગન્યરેકેંદુ બેરગાિળુ || ૯૯ || 
 
લાવણ્યમયવાિ હદરય સ્ત્રીવષેકે્ક | 
ભાવદકયરેલ્લ મરુિાગે || 

22

www.yo
us

igm
a.c

om



માવર સુધયે ક્રમદિિંિ બદડન્નસ તિ | 
સવેક સુરદરગુળણન્નસિ || ૧૦૦ || 
 
નાગન મેલ ેતા મલળગિાગ | 
આગલે જગવ જતનદિ || 
આગલે જગવ જતનદિ ધદરસેંદુ | 
નાગબળલય નડેન્નસિરુ || ૧૦૧ || 
 
કુ્ષધયે કિેવ નવરત્નિ માલેય | 
મુિદિિંિ વાદરન્નધ ન્નવન્નધળગત્ત || 
ચદુર વરવ વાયુિેવદરળગત્ત | 
ન્નવધનુ્નવન કલેય ન્નશવળગત્ત || ૧૦૨ || 
 
શક્ર મોિલાિ દિિાઽલકદરગે | 
સોર્જક્કિ ચૌિંત ગજગંિ || 
ઉર્જક્કિ મનદિિંિ કોિ વરુણિેવ મદુ | 
મક્કિાયુષ્યવ બિેેસેંિ || ૧૦૩ || 
 
મતે્ત િેવેંદ્રગે પાદરજાતવન્નનત્ત | 
ળચત્તવ સિેેવપ્સરસ્ત્રીયર || 
હતુ્ત સાન્નવર કોિ વરુણિેવ હદર | 
ભક્તતય મનિલ્લ્લ બેિેસેંિ || ૧૦૪ || 
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પોિેવ નવરત્નિ રાન્નશય તગેેતગેેદુ | 
ઉળિિમરદરગે સળલન્નસિ || 
ઉળિિ અમરદરગે સળલન્નસિ સમુદ્ર | 
કળુદહન્નસિનવરવર મનગેળિગે || ૧૦૫ || 
 
ઉિત નવરત્નવાિ અરમનયે | 
ચિેમરગળિિંિ ન્નવરળચન્નસ || 
તિ અળિયન્નનગ ેક્સ્ર્રવાળગ માદડકોટ્ટુ | 
ઇિોંદુ કડેયદડ ઇડિંત ે|| ૧૦૬ || 
 
હયવિન તિ ન્નિયિાિ લકુ્ષન્નમગ ે| 
જયન્નવત્ત િીરાબંુન્નધયલ્લ્લ || 
જયન્નવત્ત િીરાબંુન્નધયલ્લ્લ શ્રીક ષ્ણ | 
િયદિ નમ્મેલ્લર સલહળલ || ૧૦૭ || 
 
ઈ પિવ માદડિ વાદિરાજમુન્નનગે | 
શ્રીપત્રતયાિ હયવિન || 
તાપવ કિેદુ તિ શ્રીચરણિ સ | 
મીપિલ્લ્લટ્ટુ સલહળલ || ૧૦૮ || 
 
ઇંતુ સ્વપ્નિલ્લ્લ કોંડાદડન્નસકોંડ લક્ષ્મી | 
કાતંન કંિનને્નનસુવ || 
સતંર મેબ્ચ્ચન વાદિરાજેંદ્ર મુન્નન | 
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પરં્દિ પળેિિ પિન્નવદુ || ૧૦૯ || 
 
શ્રીયરસ હયવિનન્નિય વાદિરાજ | 
રાય રળચન્નસિ પિન્નવદુ || 
આયુષ્ય ભન્નવષ્ય દિનદિનકે હેચ્ચુવદુુ ન્નન | 
રાયાસદિિંિ સુળખપરુ || ૧૧૦ || 
 
બોમ્માન દિનિલ્લ્લ ઓમ્મોમ્મે ઈ મદુવ ે| 
ક્રમ્મદિ માદડ ન્નવનોદિસુવ || 
નમ્મ નારાયણગૂ ઈ રમ્મેગદડગદડગૂ | 
અસુર મોહનવ ેનરનટન ે|| ૧૧૧ || 
 
મદુવયે મનયેલ્લ્લ ઈ પિવ પાદડિરે | 
મદુમક્કળિગે મુિવહુદુ || 
વધગુળિગે ઓલભેાગ્ય દિનદિનકે હેચ્ચુવદુુ | 
મિનનય્યન ક પને્નયિંિ શોભાન ે|| ૧૧૨ || 
 
શોભાનવને્નિરે સુરરોળુ સુભગન્નનગે | 
શોભાનવિેી સુગુણન્નનગે || 
શોભાનવને્નિરે ત્રિન્નવક્રમરાયગે | 
શોભાનવિેી સુરન્નિયગે || શોભાન ે|| ૧૧૩ || 
 
|| મંગિં || 
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