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shrIstutiH by Swami Vedanta Desika

શ્રી તુ તઃ

શ્રીકનકધારાલ મી તવરાજઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીમતે રામાનુ ય નમઃ ।

શ્રીમા વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્વયા સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥
ઈશાનાં જગતાેઽસ્ય વેઙ્કટપતેિવ ણાેઃ પર પ્રેયસી ં

વદ્વક્ષસ્થલિનત્યવાસર સકાં ત ક્ષા તસવં દ્વતીમ્ ।
પદ્માલઙૃ્કતપા ણપ લવયુતાં પદ્માસનસ્થાં શ્રયં
વા સલ્યાિદગુણાે વલાં ભગવતી વ દે જગન્માતરમ્॥

માનાતીતપ્ર થતિવભવાં મઙ્ગલં મઙ્ગલાનાં વક્ષઃપીઠં
મધુિવજિયનાે ભષૂય તી ં વકા ત્યા ।

પ્રત્યક્ષાનુશ્રિવકમિહમપ્રા થનીનાં પ્ર નાં
શ્રેયાેમૂ ત શ્રયમશરણ વાં શર યાં પ્રપદે્ય॥ ૧॥

આિવભાર્વઃ કલશજલધાવ વરે વાઽિપ યસ્યાઃ
સ્થાનં યસ્યાઃ સર સજવનં િવ વક્ષઃસ્થલં વા ।

ભૂમા યસ્યા ભવુનમ ખલં દેિવ િદવં્ય પદં વા
તાેકપ્રજ્ઞૈરનવિધગુણા તૂયસે સા કથં વમ્॥ ૨॥

તાેતવ્ય વં િદશ ત ભવતી દેિહ ભઃ તૂયમાના
તામવે વામિનતરગ તઃ તાેતુમાશસંમાનઃ ।

સદ્ધાર ભઃ સકલભવુનશ્લાઘનીયાે ભવેયં
સવેાપેક્ષા તવ ચરણયાેઃ શ્રેયસે કસ્ય ન સ્યાત્॥ ૩॥

ય સઙ્ક પાદ્ભવ ત કમલે યત્ર દેિહ યમીષાં
જન્મસ્થેમપ્રલયરચના જઙ્ગમાજઙ્ગમાનામ્ ।
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શ્રી તુ તઃ

ત કલ્યાણં િકમિપ ય મનામેકલકં્ષ્ય સમાધાૈ
પૂણ તજેઃ સુ્ફર ત ભવતીપાદલાક્ષારસાઙ્કમ્॥ ૪॥

િન પ્રત્યૂહપ્રણયઘિટતં દેિવ િનત્યાનપાયં િવ વં
ચેત્યનવિધગુણં દ્વ દ્વમ યાે યલક્ષ્યમ્ ।

શષે શ્ચતં્ત િવમલમનસાં માૈલયશ્ચ શ્રુતીનાં
સ પદ્ય તે િવહરણિવધાૈ યસ્ય શ યાિવશષેાઃ॥ ૫॥

ઉદે્દ ય વં જનિન ભજતાે જ્ઝતાપેાિધગ ધં
પ્રત્યગ્રપૂે હિવ ષ યવુયાેરેકશે ષ વયાેગાત્ ।

પદ્મે પત્યુ તવ ચ િનગમૈિનત્યમ વ યમાણાે
નાવચ્છેદં ભજ ત મિહમા નતર્યન માનસં નઃ॥ ૬॥

પ ય તીષુ શ્રુ તષુ પિરતઃ સિૂર દેન સાધ
મ યેકૃત્ય િત્રગુણફલકં િન મતસ્થાનભેદમ્ ।

િવશ્વાધીશપ્રણિયની સદા િવભ્રમદ્યૂત ત્તાૈ
બ્રહ્મશેાદ્યા દધ ત યવુયાેરક્ષશારપ્રચારમ્॥ ૭॥

અસ્યેશાના વમ સ જગતઃ સશં્રય તી મુકુ દં
લ મીઃ પદ્મા જલિધતનયા િવ પત્ની દરે ત ।

યન્નામાિન શ્રુ તપિરપણા યવેમાવતર્ય તાે
નાવતર્ તે દુિરતપવનપે્રિરતે જન્મચકે્ર॥ ૮॥

વામવેાહુઃ ક ત ચદપરે વિ પ્રયં લાેકનાથં
િક તૈર તઃકલહમ લનૈઃ િક ચદુત્તીયર્ મગ્ ૈઃ ।

વ સ પ્રીત્યૈ િવહર ત હરાૈ સ મખુીનાં શ્રુતીનાં
ભાવા ઢાૈ ભગવ ત યવુાં દ પતી દૈવતં નઃ॥ ૯॥

આપન્ના તપ્રશમનિવધાૈ બદ્ધદ ક્ષસ્ય
િવ ણાેરાચખ્યુ વાં પ્રયસહચર મૈકમત્યાપેપન્નામ્ ।

પ્રાદુભાર્વૈરિપ સમતનુઃ પ્રા વમ વીયસે વં
દૂરાેિ ક્ષપ્તૈિરવ મધુરતા દુગ્ધરાશે તરઙ્ગે॥ ૧૦॥

ધત્તે શાેભાં હિરમરકતે તાવક મૂ તરાદ્યા
ત વી તુંગ તનભરનતા તપ્ત બૂનદાભા ।

યસ્યાં ગચ્છ ત્યુદયિવલયૈિનત્યમાન દ સ ધા-
િવચ્છાવેગાે લ સતલહર િવભ્રમં વ્યક્તય તે॥ ૧૧॥
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આસસંારં િવતતમ ખલં વાઙ્મયં
ય દ્વભૂ તયર્દ્ભ્રૂભઙ્ગા કુસમુધનષુઃ િકઙ્કરાે મે ધ વા ।

યસ્યાં િનતં્ય નયનશતકૈરેકલક્ષ્યાે મહે દ્રઃ
પદ્મે તાસાં પિરણ તરસાૈ ભાવલેશૈ વદ યૈઃ॥ ૧૨॥

અગ્રે ભતુર્ઃ સર સજમયે ભદ્રપીઠે
િનષ ણામ ભાેરાશરેિધગતસધુાસ લવાદુ થતાં વામ્ ।

પુ પાસારસ્થ ગતભવુનૈઃ પુ કલાવતર્કાદૈ્યઃ
ક્ પ્તાર ભાઃ કનકકલશરૈ ય ષ ચ ગજે દ્રાઃ॥ ૧૩॥

આલાેક્ય વામ તસહજે િવ વક્ષઃસ્થલસ્થાં
શાપાક્રા તાઃ શરણમગમ સાવરાેધાઃ સરેુ દ્રાઃ ।

લ વા ભૂય સ્ત્રભવુન મદં લ ક્ષતં વ કટાકૈ્ષઃ
સવાર્કાર સ્થરસમુદયાં સ પદં િનિવશ ત॥ ૧૪॥

આતર્ત્રાણત્રવ્ર ત ભર તાસારનીલા બુવાહૈ-
ર ભાે નામષુ સ મષતામ તરઙ્ગૈરપાઙ્ગૈ ।

યસ્યાં યસ્યાં િદ શ િવહરતે દેિવ દૃ ષ્ટ વદ યા
તસ્યાં તસ્યામહમહ મકાં ત વતે સ પદાેઘાઃ॥ ૧૫॥

યાેગાર ભ વિરતમનસાે યુ મદૈકા ત્યયુક્તં ધમ
પ્રાપ્તું પ્રથમ મહ યે ધારય તેઽધના યામ્॥

તષેાં ભૂમેધર્નપ તગ્ હાદ બુધવેાર્ પ્રકામં ધારા
િનયાર્ ત્યિધકમિધકં વા છતાનાં વસનૂામ્॥ ૧૬॥

શ્રેયસ્કામા યમલિનલયે ચત્રમા ાયવાચાં
ચૂડાપીડં તવ પદયુગં ચેતસા ધારય તઃ ।

છત્રચ્છાયાસભુગ શરસશ્ચામર મેરપાશ્વાર્ઃ
શ્લાઘાશ દશ્રવણમુિદતાઃ સ્ર ગ્વણઃ સ ચર ત॥ ૧૭॥

ઊર કતુ કુશલમ ખલં જેતુમાદ નરાતીન્
દૂર કતુ દુિરતિનવહં ત્યક્તુમાદ્યામિવદ્યામ્ ।

અ બ ત બાવિધકજનનગ્રામસીમા તરેખામાલ બ તે
િવમલમનસાે િવ કા તે દયા તે॥ ૧૮॥
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તાકાંક્ષા જનિન યવુયાેરેકસવેાિધકારે
માયાલીઢં િવભવમ ખલં મ યમાના ણાય ।

પ્રીત્યૈ િવ ણાે તવ ચ કૃ તનઃ પ્રી તમ તાે ભજ તે
વેલાભઙ્ગપ્રશમનફલં વૈિદકં ધમર્સતેુમ્॥ ૧૯॥

સવેે દેિવ િત્રદશમિહલામાૈ લમાલા ચતં તે
સ દ્ધક્ષતંે્ર શ મતિવપદાં સ પદાં પાદપદ્મમ્ ।

ય મન્નીષન્ન મત શરસાે યાપિય વા શર રં
વ ત ય તે િવતમ સ પદે વાસદેુવસ્ય ધ યાઃ॥ ૨૦॥

સાનપુ્રાસપ્રકિટતદયૈઃ સા દ્રવા સલ્યિદગ્ધૈર બ
નગ્ધૈર તલહર લ ધસબ્રહ્મચયઃ ।

ઘમ તાપત્રયિવર ચતે ગાઢતપં્ત ક્ષણં
મામાિક ચ યગ્લિપતમનધૈરાિદ્રયેથાઃ કટાક્ષૈઃ॥ ૨૧॥

સ પદ્ય તે ભવભયતમીભાનવ વ પ્રસાદાદ્ભાવાઃ
સવ ભગવ ત હરાૈ ભ ક્તમુદ્વલેય તઃ ।

યાચે િક વામહ મહ યતઃ શીતલાેદારશીલા
ભૂયાે ભૂયાે િદશ સ મહતાં મઙ્ગલાનાં પ્રબ ધાન્॥ ૨૨॥

માતા દેિવ વમ સ ભગવા વાસદેુવઃ િપતા મે
તઃ સાેઽહં જનિન યવુયાેરેકલકં્ષ્ય દયાયાઃ ।

દત્તાે યુ મ પિરજનતયા દે શકૈર યત વં િક તે
ભૂયઃ પ્રય મ ત િકલ મેરવક્રા િવભા સ॥ ૨૩॥

કલ્યાણાનામિવકલિનિધઃ કાઽિપ કા યસીમા
િનત્યામાેદા િનગમવચસાં માૈ લમ દારમાલા ।

સ પિદ્દવ્યઃ મધુિવજિયનઃ સિન્નધત્તાં સદા
મે સષૈા દેવી સકલભવુનપ્રાથર્નાકામધનેુઃ॥ ૨૪॥

ઉપ ચતગુ ભક્તે થતં વેઙ્કટેશા ક લ-
કલષુિન ત્ત્યૈ ક યમાનં પ્ર નામ્ ।

સર સજિનલયાયાઃ તાતે્રમેત પઠ તઃ
સકલકુશલસીમા સાવર્ભાૈમા ભવ ત॥ ૨૫॥

કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
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॥ ઇ ત શ્રીવેદા તદે શકિવર ચતા શ્રી તુ તઃ સ પૂણાર્॥
ઇ ત શ્રીકિવરાિકકસઇંહસ્ય સવર્ત ત્ર વત ત્રસ્ય શ્રીમદ્વઙે્કટનાથસ્ય
વેદા તાચાયર્સ્ય કૃ તષુ કનકધારાશ્રીલ મી તવરાજઃ સ પૂણર્ઃ॥
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