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શ્રીરઙ્ગ તાતે્રમ્

પદ્માિધરાજે ગ ડાિધરાજે
િવિર ચરાજે સરુરાજરાજે ।

ત્રૈલાેક્યરાજેઽ ખલરાજરાજે
શ્રીરઙ્ગરાજે રમતાં મનાે મે॥ ૧॥

નીલા જવણ ભજુપૂણર્કણ
કણાર્ તનતે્રે કમલાકલત્રે ।

શ્રીમ લરઙ્ગે જતમ લરઙ્ગે
શ્રીરઙ્ગરઙ્ગે રમતાં મનાે મે॥ ૨॥

લ મીિનવાસે જગતાં િનવાસે
હૃ પદ્મવાસે રિવ બ બવાસે ।

ક્ષીરા ધવાસે ફ ણભાેગવાસે
શ્રીરઙ્ગવાસે રમતાં મનાે મે॥ ૩॥

કુબેરલીલે જગદેકલીલે
મ દારમાલાિઙ્કતચા ફાલે ।

દૈત્યા તકાલેઽ ખલલાેકમાૈલે
શ્રીરઙ્ગલીલે રમતાં મનાે મે॥ ૪॥

અમાેઘિનદ્રે જગદેકિનદ્રે
િવદેહિનદ્રે ચ સમુદ્રિનદ્રે ।

શ્રીયાેગિનદ્રે સખુયાેગિનદ્રે
શ્રીરઙ્ગિનદ્રે રમતાં મનાે મે॥ ૫॥

આન દ પે િનજબાેધ પે
બ્રહ્મ વ પે ક્ષ તમૂ ત પે ।

િવ ચત્ર પે રમણીય પે
શ્રીરઙ્ગ પે રમતાં મનાે મે॥ ૬॥
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ભક્તાકૃતાથ મુરરાવણાથ
ભક્તસમથ જગદેકક ત ।

અનેકમૂત રમણીયમૂત
શ્રીરઙ્ગમૂત રમતાં મનાે મે॥ ૭॥

કંસપ્રમાથે નરકપ્રમાથે
દુષ્ટપ્રમાથે જગતાં િનદાને ।

અનાથનાથે જગદેકનાથે
શ્રીરઙ્ગનાથે રમતાં મનાે મે॥ ૮॥

સુ ચત્રશાયી જગદેકશાયી
ન દાઙ્કશાયી કમલાઙ્કશાયી ।

અ ભાેિધશાયી વટપત્રશાયી
શ્રીરઙ્ગશાયી રમતાં મનાે મે॥ ૯॥

સકલદુિરતહાર ભૂ મભારાપહાર
દશમખુકુલહાર દૈત્યદપાર્પહાર ।

સલુ લતકૃતચાર પાિર તાપહાર
િત્રભવુનભયહાર પ્રીયતાં શ્રીમુરાિરઃ॥ ૧૦॥

રઙ્ગ તાતે્ર મદં પુ યં પ્રાતઃકાલે પઠેન્નરઃ ।
કાેિટજન્મા જતં પાપં મરણને િવન ય ત॥
ઇ ત શ્રીરઙ્ગ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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