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shrInaTarAjastavaH

શ્રીનટરાજ તવઃ

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
શ્રીનટરાજ તવઃ ।

ૐ નટરા ય િવદ્મહે । નટાન દાય ધીમિહ ।
તન્નઃ શવઃ પ્રચાેદયાત્॥
નમઃ શવાય દ્રાય ઉમાપાય નમાે નમઃ ।
આન દતા ડવાન દનટરા ય તે નમઃ॥ ૧॥
ચદ બરપ્ર ત્યકં ચદાત્મબાેધનતર્નમ્ ।
નદ પદસ્થઝઙૃ્કતં સદાત્મલીનતા ડવમ્॥ ૨॥
સતુાલલાસ્યલાસકં સવુક્ત્રગારસ વરમ્ ।
સકુાવ્યલાસરાસકં સભવ્ય ત્યતા ડવમ્॥ ૩॥
સનુાદન દતા ડવં ચદ ગ્ મ ડલા તમ્ ।
પ્રકૃત્યનપુ્રવેશનં પ્રકાશમ ડલં ભવમ્॥ ૪॥
ઝણ કરસ્થડામરં કરા યપાવક વલમ્ ।
વરાભયપ્રદાે કરં કરસુ્ફર સકુા ચનમ્॥ ૫॥
પદાે થતં સતુા ડવં ગાિરચમર્મ યમમ્ ।
સવુણર્લાસવાસનં નટપ્રડીનવાસનમ્॥ ૬॥
ગલપ્રલાસસપર્કં સકુણર્લાસકુ ડલમ્ ।
મતાેષ્ઠર જનં ડં સનુતે્રદ પ્તનતર્નમ્॥ ૭॥

લલાટનતે્ર શક્ષકં અલીકભ મલપેનમ્ ।
જટાધર્ચ દ્રશાેભનં જટાિહમ ડલં હરમ્॥ ૮॥
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સમુાૈ લગઙ્ ગકાનટં સગુઙ્ ગકાિહમ પ્રયમ્ ।
િહમા બુવષર્ગઙ્ ગકં નટાે લસ સગુઙ્ ગકમ્॥ ૯॥
નમા મ તં નટ પ્રયં નમા મ ચ સભેશ્વરમ્ ।
નમા મ ષ્ટમ ડલં નમા યુમામહેશ્વરમ્॥ ૧૦॥
ઉમેશ્વરાય મઙ્ગલં નટાેત્તમાય મઙ્ગલમ્ ।
સતુા ડવાય મઙ્ગલં ચદ બરાય મઙ્ગલમ્॥ ૧૧॥
શવસ્ય તા ડવ તવં ગુ પ્રસાદક તતમ્ ।
િવકાસપુ પવાસનં ભવાપહં ભગપ્રદમ્॥ ૧૨॥
શવસ્ય સ કૃપાલયં સગુાલયં મનાેલયમ્ ।
સદા પઠેદ્ વરપ્રદં સદા સમુઙ્ગલાવહમ્॥ ૧૩॥
મઙ્ગલં ચ સભેશાય શ ક્તનાથાય મઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં નટરા ય ત્યાગરા ય મઙ્ગલમ્॥ ૧૪॥
ત્યાગરાજગુ વા મ શ યાપુ પાપ્રક તતમ્ ।
નટરાજ તવ તાતે્રં નટરાજકૃપાવહમ્॥ ૧૫॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતઃ
શ્રીનટરાજ તવઃ ગુરાૈ સમિપતઃ ।
ૐશભુમ તુ ।
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