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Shri Garuda Dandakam

શ્રીગ ડદ ડકમ્

શ્રીમતે િનગમા તમહાદે શકાય નમઃ ।
શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તચાયર્વયા મે સિન્નધત્તામ્ સદાહૃિદ॥
નમઃ પન્નગનદ્ધાય વૈકુ ઠવશવ તને ।
શ્રુ ત સ ધુ સધુાે પાદમ દરાય ગ ત્મતે॥ ૧॥
ગ ડમ ખલવેદનીડાિધ ઢમ્ દ્વષ પીડનાે ક ઠતાકુ ઠવૈકુ ઠપીઠ કૃત
સ્ક ધમીડે વનીડાગ તપ્રીત દ્રાસકુ ત તનાભાેગગાઢાપેગૂઢ
સુ્ફર ક ટકવ્રાત વેધવ્યથાવપેમાન દ્વ જહ્વાિધપાક પિવ ફાયર્માણ
સ્ફટાવાિટકા રત્નરાે ચ છટા રા જનીરા જતં કા તક લાે લનીરા જતમ્॥ ૨॥
જયગ ડ સપુણર્ દવ કરાહાર દેવાિધપાહારહાિરન્
િદવાૈક પ ત ક્ષપ્તદ ભાે ળધારાિકણાક પ ક પા તવાતૂલ ક પાેદયાન પ
વીરાિયતાેદ્યચ્ચમ કાર દૈત્યાિર જૈત્ર વ રાેહિનધાર્િરતાે કષર્
સઙ્કષર્ણાત્મન્ ગ ત્મન્ મ પ ચ કાધીશ સત્યાિદમૂત ન ક શ્ચત્
સમ તે નમ તે પનુ તે નમઃ॥ ૩॥
નમ ઇદમજહ સપયાર્ય પયાર્યિનયાર્તપક્ષાિનલાસ્ફાલનાેદ્વલેપાથાેિધ
વીચીચપેટાહતાગાધપાતાળભાઙ્કારસકું્રદ્ધનાગે દ્રપીડા ણીભાવ-
ભા વન્નખશ્રેણયે ચ ડતુ ડાય ત્યદ્ભજુઙ્ગભ્રવુે વ જ્રણે દંષ્ટ્રય
તુ યમ યાત્મિવદ્યા િવધેયા િવધેયા ભવદ્દાસ્યમાપાદયેથા દયેથાશ્ચ મે॥ ૪॥
મનુરનુગત પ ક્ષવક્ત્ર સુ્ફરત્તારક તાવક શ્ચત્રભાનુ પ્રયાશખેરસ્ત્રાયતાં
ન સ્ત્રવગાર્પવગર્પ્રસૂ તઃ પરવ્યાેમધામન્
વલદ્વે ષદપર્ વલદ્વાલ ખલ્યપ્ર તજ્ઞાવતીણર્ સ્થરાં ત વબુ દ્ધ પરાં
ભ ક્તધનેું જગન્મૂલક દે મુકુ દે હાન દદાેગ્ધ્રી ં દધીથા
મુધાકામહીનામહીનામહીના તક॥ ૫॥
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ષટ્િત્રશદ્ગણચરણાે નરપિરપાટ નવીનગુ ભગણઃ ।
િવ રથદ ડકાેઽયં િવઘટયતુ િવપક્ષવાિહનીવ્યૂહમ્॥ ૬॥
િવ ચત્ર સ દ્ધદઃ સાેઽયં વેઙ્કટેશિવપ શ્ચતા ।
ગ ડ વજતાષેાય ગીતાે ગ ડદ ડકઃ॥ ૭॥
કિવતાિકક સહાય કલ્યણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
શ્રીમતે િનગમા તમહાદે શકાય નમઃ॥
ઇ ત શ્રીવેદા તદે શકિવર ચતઃ ગ ડદ ડકઃ સ પૂણર્ઃ ।
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