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.. shrI subrahmaNyagadyaM ..

॥ ી ુ યગ ં॥
રુહરન દન ર ુ ુલભ ન, દનકરકો ટ પ

પ ર તલોકતાપ, િશક વાહન મહ પાલન
િવ તૃસકલ વુન લૂ િવ તુિન ખલદ જુ લૂ
તાપસસમારાિધત પાપજિવકારા જત,
કા ુ યસલલ રૂાધાર મ રૂવરવાહન મહ ગ રકતન,
ભ તપરગ ય, શ તકરર ય, પ રપા લતનાક,
રુશાસનપાક„ િન ખલલોકનાયક,
ગ રિવદા રસાયક, મહાદવભાગધેય,
િવનતશોકિનવારણ, િવિવધલોકકારણ, રુવૈ રકાલ
રુવૈ રબાલ, ભવબ ધનિવમોચન,

દળદં જુિવલોચન, ક ુણા તૃરસસાગર,
ત ુણા તૃકરશેખર, વ લીમાનહારવેષ
મ લીમાલભા રકશ, પ રપા લતિવ ધુલોક,
પ રકા લતિવનતશોક, ખુિવ જતચ દર,
િન ખલ ણુમ દર, ભા કુો ટસ ૃશ પ
િવ મૃનોહા રમ દહાસ, ર િુશરોદા રચ હાસ,
િુતક લતમણ ુ ડલ ુ ચિવ જત રિવમ ડલ,
જુવરિવ જતસાલ ભજનપરમ જુપાલ, ન
વવીરસસંેિવત રણધીર સભંાિવતમનોહરશીલ
મહ ા રક લ, ુ મુિવશદહાસ કલિશખરિનવાસ,
િવ જતકરણ િુનસેિવત િવગતમરણજિનભાિષત,
ક દ રુિનવાસ ન દન ૃતિવલાસ, કમલાસનિવનત
ચ રુાગમિવ તુ, ક લમલિવહ ન ૃતસેવન
સરિસજિનકાશ ભુલોચન,અહાયાનરધીર
અનાયાનર ૂર, િવદ ળત રોગ લ, િવર ચતભોગ લૂ
ભોગી ભાિસત યોગી ભાિવત, પાકશાસનપ ર ૂજત
નાકવાિસિનકરસેિવત, િવ તુિવ ાધર,
િવ મુ ાધર, દળતદ જુવેત ડ,
િવ ધુવરદકોદ ડપ રપા લત ૂ રુ,
મણ ષૂણભા રુ,અિતર ય વભાવ,
િુતગ ય ભાવ, લીલાિવશેષતોિષતશ ર,
મુસમરદન શશધરવદન િવજયીભવ! િવજયીભવ!
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॥ ી ુ યગ ં॥

॥ ઇિત ુ યગ ં સં ણૂ ્॥
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