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રઙ્ગે તુઙ્ગે કવેરાચલજકનકનદ્ય તરઙ્ગે ભજુઙ્ગે
શષેે શષેે િવ ચ વન્ જગદવનનયં ભાત્યશષેેઽિપ દાષેે ।
િનદ્રામુદ્રાં દધાનાે િન ખલજનગુણ યાનસા દ્રામત દ્રાં
ચ તાં યાં તાં ષાદ્રાૈ િવરચય સ રમાકા ત કા તાં શભુા તામ્॥ ૧॥
તાં ચ તાં રઙ્ગક્ પ્તાં ષ ગિર શખરે સાથર્યન્ રઙ્ગનાથ
શ્રીવ સં વા િવભષૂાં વ્રણિકણમિહરાટ્સિૂરક્ પ્તાપરાધમ્ ।
વા વા સલ્યમત્યુ વલિયતુમવને સ ક્રતાૈ બદ્ધદ ક્ષાે

બધ્ન વીયાઙ્ ઘ્રયપૂે િન ખલનરપશનૂ્ ગાૈણર વાઽ સ ય વા॥ ૨॥
વાલારાવપ્રનષ્ટાસરુિનવહમહાશ્રીરથાઙ્ગા જહ તં

શ્રીરઙ્ગે ચ તતાથાર્િન્નજજનિવષયે યાેક્તુકામં તદહાર્ન્ ।
દ્રષંુ્ટ દષૃ્ટ ા સમ તા જગ ત ષ ગરે તુઙ્ગ ઙ્ગાિધ ઢં
દુષ્ટાદુષ્ટાનવ તં િન પિધકૃપયા શ્રીિનવાસં ભજેઽ તઃ॥ ૩॥
અ તઃ કા તિ શ્રયાે ન સક ણિવલસદ્દકૃ્તરઙ્ગૈરપાઙ્ગૈઃ
સ ચન્મુ ચ કૃપા ભઃકણગણભિરતા પ્રેમપૂરાનપારાન્ ।
પં ચાપાદચૂડં િવશદમપુનયન્ પઙ્ક કં્ષ સમકં્ષ
ધત્તાં હૃત્તાપશા ત્યૈ શ શર દુલતાિન જતા જે પદા જે॥ ૪॥
અ જેન સદૃ શ સ તત મ ધે હૃ પુ ડર કકુ ડે યઃ ।
જિડમાતર્ આશ્રયેઽદ્ભુતપાવકમેતં િનિર ધનં વ લતમ્॥ ૫॥
વ લતનાનાનાગ ઙ્ગગમ ણગણાેિદતસપુરભાગક

ઘનિનભાભાભાસરુાઙ્ગક ષ ગર શ્વર િવતર શં મમ
સજુનતાતાતાિયતા ખલિહતસશુીતલગુણગણાલય
િવ મરારારાદુિદ વરિરપુભયઙ્કરકરસદુશર્ન ।
સકલપાપાપારભીકરઘનરવાકરસદુર સાદરમ્
અવતુ મામામાઘસ તમગણનાે ચતગુણ રમેશ્વર
તવ કૃપા પાપાટવીહ તદવહુતાશનસમિહમા ધ્રવુમ્
ઇતરથાથાથારમ ત્યઘગણિવમાેચન મહ ન િક ચન॥ ૬॥
નગધરારારાધને તવ ષ ગર શ્વર ય ઇહ સાદર-
ર ચતનાનાનામકાૈસમુત લસિન્નજવનિવભાગજ-
સમુકૃતાં તાં તાં શભુસ્રજમપુહરન્ સખુમિહપ તગુર્ ઃ
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॥ ઉ વલવેઙ્કટનાથ તાતે્રમ્॥

અ તરયાયાયાસદાયકભવભયાનકશઠિરપાેઃ િકલ ।
િનગમગા ગા ગાયતા ય તપિર ઢેન તુ રચય પૂ ષ
જતસભાે ભાે ભાે ગરાઙ્ ગિરપ તપદાચર્ન મ ત િનયાે જતઃ
ઇહ પરં રંર યતે મ ચ તદુિદતવ્રણચુબુકભષૂણે
ઇહ રમે મે મેઘરાે ચ ષ ભવ ત હાિર ણ હૃદયરઙ્ગગ॥ ૭॥
ગતભયે યે યે પદે તવ ચયુતા ભુિવ ષ ગર શ્વર
િવદધતે તે તે પદાચર્ન મતરથા ગ તિવરિહતા ઇ ત
મ તમતા તાતાિયતે વિય શરણતાં હૃિદ કલયતા પિર-
ચરણયા યાયાઽઽયતા તવ ફ ણગણાિધપગુ વરેણ તુ ।
િવર ચતાં તાંતાં વનાવ લમપુગતે વિય િવહર ત દુ્રમ-
નહનગાઙ્ગાં ગા મવ શ્રયમરચયત્તવ સ ગુ રસ્ય ચ
તદનુ તા તાં તાં રમાં પિરજન ગરા દુ્રતમવયતાે િનજ-
શશદુશાશાશા લનીમિપ િવતરતાે વર િવતર શં મમ॥ ૮॥
મમતયા યાયાઽઽિવલા મ ત દયતે મમ સપિદ તાં હર
ક ણયા યાયા શભુા મમ િવતર તામિય ષ ગર શ્વર
સદુદયાયાયાસ ચ્છ સ ન દરમ યિરિવદલનાિદષુ
મદુદયાયાયાસમી સ સ ન તુ કથં મમ િરપજુયાય ચ ।
મિય દયાયા યા સ કેન તુ ન પદતાં નનુ િનગદ તન્મમ
મમ િવભાે ભાે ભાે ગનાયકશયન મે મતમિરજયં િદશ
પરમ યાયા યા દયા તવ િનરવિધ મિય ઝિટ ત તામિય
સમુિહમા મા માધવ ક્ષ તમપુગમત્તવ મમ કૃતેઽનઘ॥ ૯॥
ઘિટતપાપાપારદુભર્ટપટલદુઘર્ટિનધનકારણ
રણધરારારા પલાયનિનજિનદ શતબહુબલાયન
દરવરારારાવનાશન મધુિવનાશન મમ મનાેધન
િરપુલયાયાયાિહ પાિહ ન ઇદમરં મમ કલય પાવન ।
સતુરસાસાસારદકૃ્ત તર તશભુા તવ િનપતતાન્મિય
સહરમાે માેમાેત્તુ સ તતમિય ભવાન્મિય ષ ગરાવિપ
પ્ર તિદનં નનં યતે મમ મન ઉપે ક્ષતતદપરં વિય
તદિરપાપાપાસનં કુ ષ ગર શ્વર સતતમુ વલ॥ ૧૦॥
ઉ વલવેઙ્કટનાથ તાતે્રં પઠતાં ધ્રવુાઽિરિવજયશ્રીઃ
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શ્રીરઙ્ગાેક્તં લસ ત યદ તં સારજ્ઞહૃદયસારઙ્ગે॥ ૧૧॥
॥ ઇ ત ઉ વલવેઙ્કટનાથ તાતે્રં સપંૂણર્મ્॥
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