
દ્રવુતાલ 
કોતતયાદરે બિડેનો િલપુરર 
ભતુલદોલ ુપાયાડલ ુબિડેનો 
ખ્યાતત તોરેદુ કચ્ચટુહાકલ ુબિદેનો 
ચાતરુ બિટ્ટરે બિડેનો ના બિડેનો 
િીતત િીરલ ુબિડેનો માત ુ
માતતગે હલ્લ ુતોરલ ુબિદેણો 
ગાતરુ ગગનકે્ક િેલેસલ ુબિડેનો 
કોતત સેતવસલ ુબિડેનો 
આતરુદબલ વનરદ લતંિતસદરે બિડે 
આ તરુુગલ રકતે્તલ ુબિડેનો 
વીતતહોત્રન િાલદલ્લ્લ ઇટ્ટરે બિડેનો 
જાતત ધમમવ બિટ્ટરે બિડેનો 
ઈ તેરેદલ્લ્લ ની ઇદ્દરેનૈય્ય ભે 
ન્નાત ુકેલવુદુુ ના બિડિલ્લેને 
તાતા ઇતન્નદરરિંદ આવદુાદરુ િરબલ 
દાતા મેતત્તદરરન્દ એનાદરાગબલ 
સોત ુરહિંદાગદુપોદરે તનન્ન પદદાણે 
યાતેકે્ક સશંયવો બિડેનો બિડેનો ખ 
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દ્યોત મડંલ પોગલ ુબિડેનો 
માત ુપોળ્ળાદરે નરુોંદુ કુલ એન્ન 
ગોત્રદવરરગે ગતત એલ્લ્લદો 
વાતન્ન મગનાદ આતન્ન રુપવ 
ગાતરુદલ્લ્લ તનન્નોળગે તોરો 
જોતતમમય રુપ તવજયતવટ્ટલરેયન 
દૂત દુર્જનહારર દુખતનવારર 
મટય તાલ 
ભતુળદોળગે ઇદ્દ ભતુમસતુ્તલ ુબિડે 
ભીતતનામવન્ન ુઇટ્ટુકોંડરે બિડે 
ની તતરરદંુડરે બિડેનો બિડેનો આ 
રાતતગબલગે સતૂ ુઅડતવ સીરલ ુબિડેનો 
સતૂમુતન બિટ્ટુ અરડબગમાડલ ુબિડે 
પાતક નીનાબગ કુલવ કોન્દરે બિડે 
માતગુારરકેતયિંદ યતતયાદરે બિડેનો 
તિતત સલહો એન્ન સાકરદદ્દરે તનન્ન 
પતુરે દ્વિતતયોશનેંદુ પોગળલ્યાકે 
નાથનલ્લ્લ તનન્ન મતંત્ર તનવેનો 
પોતિાવ નમ્મ તવજયતવટ્ટલરેયના 
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તમુદોળબગટ્ટ ભારતત રમણા 
તત્રતવડ તાલ 
ભારવે નાનોબ્િ શરણા તનનગલ્લવે 
િારરિારરગે તનન્ન ઐરહક સૌખ્યા 
તમરદે કોડુ એંદુ િેરડ બ્યાસરરતસ તવ 
સ્તારવાબગ ગરુુવે કારડદેનો 
ધારુબણયોળુ પટુ્ટટ્ટ પારુગાણદ સ ં
શાર હયેવેંદુ કેબલ તનનગે 
દૂરરદેનો ઇદુ દૈન્યરદિંદલ્લ્લ તવ 
ચારરતસદરોબળતે ઇલ્લ્લરદદ્દરે લીસે 
ભારરભારરગે તનન્ન સૌભાગ્ય ચરણવ 
તોરરતસ દન્યન્ન માડેંદેનો 
કારુણ્યદબલ કૈટભારર તિયને 
આરન્ન કાણેનો તનન્ન તવના 
રકરુતત અપરકતતિ તનનદૈય્યા 
વારણાવર વદં્ય તવજયતવટ્ટલરેયન 
સેરુવ પરરમાડો તારતમ્ય ભાવદબલ 
અટ તાલ 
નીન ુઓબલયે હરર તાને ઓબલવનૈય્ય 
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નીન ુમતુનદરે હરર તાને મતુનવન ુ
એનેંિે તનન્ન મેબલન હરર કારુણ્ય 
નીનલ્લરદલ્લદ સ્થાનવ તાતનલ્લા 
િાણેશ નમો નમો તનન્ન પાદાબ્જકે 
વાનરેશ સગુ્રીવ વાબલ સાબિ 
જ્યાનેશ ભક્તત તવરતતેશ અમરેશ 
આનદં આનદં મરુુતત ગરુુરાય 
પાબણગ્રહણ માડુ પતતત પાવન દેવ 
િાણીંરિયગલ ુદેહ ચેતન બચત્તવ 
દાન માડબલ સવમ તનન્નદીનવેંદુ 
નીતનરલાવાગ અન્ય જનરરગે મત્તાન ુ
બિનૈ્નપેનો દેહ ત્યાગવાબગ 
તિનાથ તવજયતવટ્ટલરેય પાદ 
રીણ ુદરરસવુ સવમરુદ્દારી 
આરદ તાલ 
એલ્લ કાલદલ્લ્લ તનન્નલ્લ્લ ભક્તત ઇપ્પ 
સલ્લબલત મનજુર પદપાસં તશર 
દલ્લ્લ દરરસવુતેં સતત મતત તયત્ત ુ
િલ્લ્લદ કામ બિરડસ ુિલવતં ગણુવતં 
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િલ્લવ ભવદુર નીને ગતતયો જગ 
દોલ્લભ મુદંણ િાણેશ સખુપણુમ 
અલ્લરદદ્દરે એન્ન કાવ કરુબણય કાણે 
મલ્લમદમન નમ્મ તવજય તવટ્ટલરેયન 
તનલ્લ્લસ ુમનદલ્લ્લ િતતકુલવાગદે 
જતે તાલ 
અનતં જનમુકે્ક નીને ગરુુ એંિ 
જ્યાનવે કોડુ જીયા તવજયતવટ્ટલન દાસા 
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