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Shri Raghava Yadaviyam (kavi venkaTAdhvari)

શ્રીરાઘવયાદવીયમ્ (કિવ વકટા વિર)

વંદેઽહં દેવં તં શ્રીતં ર તારં કાલં ભાસા યઃ ।
રામાે રામાધીરા યાગાે લીલામારાયાે યે વાસે॥ ૧॥
િવલાેમમ્
સવેા યેયાે રામાલાલી ગાે યારાધી મારામાેરાઃ ।
ય સાભાલંકારં તારં તં શ્રીતં વ દેઽહં દેવમ્॥ ૧॥
સાકેતાખ્યા જ્યાયામાસીદ્યાિવપ્રાદ પ્તાયાર્ધારા ।
પૂરા તાદેવાદ્યાિવશ્વાસા યાસાવાશારાવા॥ ૨॥
િવલાેમમ્
વારાશાવાસા યા સાશ્વાિવદ્યાવાદેતા રાપૂઃ ।
રાધાયર્પ્તા દ પ્રાિવદ્યાસીમાયાજ્યાખ્યાતાકેસા॥ ૨॥
કામભાર સ્થલસારશ્રીસાૈધાસાૈઘનવાિપકા ।
સારસારવપીનાસરાગાકારસભુૂ ભૂઃ॥ ૩॥
િવલાેમમ્
ભૂિરભૂસરુકાગારાસનાપીવરસારસા ।
કાિપવાનઘસાૈધાસાૈ શ્રીરસાલસ્થભામકા॥ ૩॥
રામધામસમાનનેમાગાેરાેધનમાસતામ્ ।
નામહામક્ષરરસં તારાભા તુ ન વેદ યા॥ ૪॥
િવલાેમમ્
યાદવને તુભારાતાસરંરક્ષમહામનાઃ ।
તાં સમાનધરાેગાેમાનનેમાસમધામરાઃ॥ ૪॥
યન્ ગાધેયાે યાેગી રાગી વૈતાને સાૈ યે સાખૈ્યસેાૈ ।
તં ખ્યાતં શીતં સ્ફ તં ભીમાનામાશ્રીહાતા ત્રાતમ્॥ ૫॥
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શ્રીરાઘવયાદવીયમ્ (કિવ વકટા વિર)

િવલાેમમ્
તં ત્રાતાહાશ્રીમાનામાભીતં સ્ફ ત્તં શીતં ખ્યાતં ।
સાખૈ્યે સાૈ યેસાૈ નેતા વૈ ગીરાગીયાે યાેધેગાયન્॥ ૫॥
મારમં સકુુમારાભં રસા પ તા શ્રતં ।
કાિવરામદલાપાગાેસમાવામતરાનતે॥ ૬॥
િવલાેમમ્
તને રાતમવામાસ ગાપેાલાદમરાિવકા ।
તં શ્રતા પ સારંભ રામાકુસમંુ રમા॥ ૬॥
રામનામા સદા ખેદભાવે દયા-
વાનતાપીનતે િરપાવનતે ।
કાિદમાેદાસહાતા વભાસારસા-
મેસગુાેરે કાગાત્રજે ભૂ મે॥ ૭॥
િવલાેમમ્
મે ભજેૂત્રગાકા રેગાેસમુ-ે
સારસા ભા વતાહાસદામાેિદકા ।
તને વા પાિર તને પીતા નવા
યાદવે ભાદખેદાસમાનામરા॥ ૭॥
સારસાસમધાતા ક્ષભૂ ાધામસુ સીતયા ।
સા વસાિવહરેમેક્ષે યરમાસરુસારહા॥ ૮॥
િવલાેમમ્
હારસારસમુાર યકે્ષમેરેહિવસા વસા ।
યાતસીસમુધા ાભૂ ક્ષતાધામસસારસા॥ ૮॥
સાગસાભરતાયેભમાભાતામ યુમત્તયા ।
સાત્રમ યમયાતાપપેાેતાયાિધગતારસા॥ ૯॥
િવલાેમમ્
સારતાગિધયાતાપાપેેતાયામ યમત્રસા ।
યાત્તમ યુમતાભામા ભયેતારભસાગસા॥ ૯॥
તાનવાદપકાેમાભારામેકાનનદાસસા ।
યાલતા દ્ધસવેાકાકૈકેયીમહદાહહ॥ ૧૦॥
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શ્રીરાઘવયાદવીયમ્ (કિવ વકટા વિર)

િવલાેમમ્
હહદાહમયીકેકૈકાવાસદ્ે તાલયા ।
સાસદાનનકામેરાભામાકાપેદવાનતા॥ ૧૦॥
વરમાનદસત્યાસહ્ર ીતિપત્રાદરાદહાે ।
ભા વર સ્થરધીરાપેહારાેરાવનગા યસાૈ॥ ૧૧॥
િવલાેમમ્
સાૈ યગાનવરારાેહાપરાેધીરિ સ્થર વભાઃ ।
હાેદરાદત્રાિપતહ્ર ીસત્યાસદનમારવા॥ ૧૧॥
યાનયાનઘધીતાદા રસાયા તનયાદવે ।
સાગતાિહિવયાતાહ્ર ીસતાપાનિકલાનેભા॥ ૧૨॥
િવલાેમમ્
ભાનલાેિકનપાતાસહ્ર ીતાયાિવિહતાગસા ।
વેદયાન તયાસારદાતાધીઘનયાનયા॥ ૧૨॥
રા ગરાધુ તગવાર્દારદાહાેમહસાહહ ।
યાનગાતભરદ્વાજમાયાસીદમગાિહનઃ॥ ૧૩॥
િવલાેમમ્
નાેિહગામદસીયામાજદ્વારભતગાનયા ।
હહ સાહમહાેદારદાવાર્ગ તધુરા ગરા॥ ૧૩॥
યાતુરા જદભાભારં દ્યાં વમા તગ ધગમ્ ।
સાેગમારપદં યક્ષતુંગાભાનેઘયાત્રયા॥ ૧૪॥
િવલાેમમ્
યાત્રયાઘનભાેગાતું ક્ષયદં પરમાગસઃ ।
ગ ધગંત માવદં્ય રંભાભાદ જરા તુ યા॥ ૧૪॥
દ ડકાં પ્રદમાેરા લ્યાહતામયકાિરહા ।
સસમાનવતાનનેાેભાેગ્યાભાનેતદાસન॥ ૧૫॥
િવલાેમમ્
નસદાતનભાેગ્યાભાે નાનેેતાવનમાસ સઃ ।
હાિરકાયમતાહલ્યા રામાેદપ્રકા ડદમ્॥ ૧૫॥
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શ્રીરાઘવયાદવીયમ્ (કિવ વકટા વિર)

સાેરમારદનજ્ઞાનાવેેદેરાક ઠકંુભજમ્ ।
તં દુ્રસારપટાનેાગાનાનાદાષેિવરાધહા॥ ૧૬॥
િવલાેમમ્
હાધરાિવષદાનેાનાગાનાટાપેરસાદુ્રતમ્ ।
જ ભકુ ઠકરાદેવનેાેજ્ઞાનદરમારસઃ॥ ૧૬॥
સાગમાકરપાતાહાકંકેનાવનતાેિહસઃ ।
ન સમાનદર્મારામાલંકારાજ વસા રતમ્॥ ૧૭॥
િવલાેમમ્
તં રસા વજરાકાલંમારામાદર્નમાસન ।
સિહતાનેવનાકેકં હાતાપારકમાગસા॥ ૧૭॥
તાં સ ગાેરમદાેશ્રીદાે િવગ્રામસદરાેતત ।
વૈરમાસપલાહારા િવનાસા રિવવંશકે॥ ૧૮॥
િવલાેમમ્
કેશવં િવરસાનાિવરાહાલાપસમારવૈઃ ।
તતરાેદસમગ્રાિવદાેશ્રીદાેમરગાેસતામ્॥ ૧૮॥
ગાેદ્યુગાેમ વમાયાેભૂદશ્રીગખરસનેયા ।
સહસાહવધારાેિવકલાેરાજદરા તહા॥ ૧૯॥
િવલાેમમ્
હા તરાદજરાલાેકિવરાેધાવહસાહસ ।
યાનસરેખગશ્રીદ ભૂયાેમા વમગાેદ્યુગઃ॥ ૧૯॥
હતપાપચયેહેયાે લંકેશાેયમસારધીઃ ।
રા જરાિવરતેરાપાેહાહાહંગ્રહમારઘઃ॥ ૨૦॥
િવલાેમમ્
ઘાેરમાહગ્રહંહાહાપાેરાતેરિવરા જરાઃ ।
ધીરસામયશાેકેલં યાે હેયે ચ પપાત હ॥ ૨૦॥
તાટકેયલવાદેનાેહાર હાિર ગરાસમઃ ।
હાસહાયજનાસીતાનાપે્તનાદમનાભુિવ॥ ૨૧॥
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શ્રીરાઘવયાદવીયમ્ (કિવ વકટા વિર)

િવલાેમમ્
િવભનુામદનાપ્તનેાતાસીનાજયહાસહા ।
સસરા ગિરહાર હાનાેદેવાલયકેટતા॥ ૨૧॥
ભારમાકુદશાકેનાશરાધીકુહકેનહા ।
ચા ધીવનપાલાેક્યા વૈદેહીમિહતાહૃતા॥ ૨૨॥
િવલાેમમ્
તાહૃતાિહમહીદેવ્યૈક્યાલાપેાનવધી ચા ।
હાનકેહકુધીરાશાનાકેશાદકુમારભાઃ॥ ૨૨॥
હાિરતાેયદભાેરામાિવયાેગેનઘવાયજુઃ ।
તં મામિહતાપેેતામાેદાેસારજ્ઞરામયઃ॥ ૨૩॥
િવલાેમમ્
યાેમરાજ્ઞરસાદાેમાેતાપેતાેિહમમા તમ્ ।
ેયવુાઘનગેયાેિવમારાભાેદયતાેિરહા॥ ૨૩॥

ભાનુભાનુતભાવામાસદામાેદપરાેહતં ।
તંહતામરસાભક્ષાે તરાતાકૃતવાસિવમ્॥ ૨૪॥
િવલાેમમ્
િવસવાતકૃતારા તક્ષાેભાસારમતાહતં ।
તં હરાપેદમાેદાસમાવાભાતનુભાનુભાઃ॥ ૨૪॥
હંસ દ્ધબલ પરાેદારસભુા જિન ।
રા જરાવણરક્ષાેરિવઘાતાયરમારયમ્॥ ૨૫॥
િવલાેમમ્
યં રમારયતાઘાિવરક્ષાેરણવરા જરા ।
િનજભાસરુદારાપે લબદ્ધ સહમ્॥ ૨૫॥
સાગરા તગમાભા તનાકેશાેસરુમાસહઃ ।
તંસમા તજંગાેપ્તાભાદાસાદ્યગતાેગજમ્॥ ૨૬॥
િવલાેમમ્
જંગતાેગદ્યસાદાભાપ્તાગાજંેત માસતં ।
હ સમારસશુાેકેના તભામાગ તરાગસા॥ ૨૬॥
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વીરવાનરસનેસ્ય ત્રાતાભાદવતા િહ સઃ ।
તાેયધાવિરગાેયાદસ્યયતાનેવસતેનુા॥ ૨૭॥
િવલાેમમ્
નાતુસવેનતાેયસ્યદયાગાેિરવધાયતઃ ।
સિહતાવદભાતાત્રાસ્યનસરેનવારવી॥ ૨૭॥
હાિરસાહસલંકેનાસભુેદ મિહતાેિહસઃ ।
ચા ભૂતનુ ેરામાેરમારાધયદા તહા॥ ૨૮॥
િવલાેમમ્
હા તદાયધરામારમાેરા નેુતભૂ ચા ।
સિહતાેિહમદ ભેસનુાકેલંસહસાિરહા॥ ૨૮॥
ના લકેરસભુાકારાગારાસાૈસરુસાિપકા ।
રાવણાિરક્ષમેરાપૂરાભજેે િહ નનામનુા॥ ૨૯॥
િવલાેમમ્
નામનુાનિહજેભેરાપૂરામેક્ષિરણાવરા ।
કાિપસારસસુાૈરાગારાકાભાસરુકે લના॥ ૨૯॥
સા યતામરસાગારામક્ષામાઘનભારગાૈઃ॥
િનજદેપર જત્યાસ શ્રીરામે સગુરાજભા॥ ૩૦॥
િવલાેમમ્
ભાજરાગસમુેરાશ્રીસત્યા જરપદેજિન ।
ગાૈરભાનઘમાક્ષામરાગાસારમતા યસા॥ ૩૦॥
॥ ઇ ત શ્રીવેઙ્કટા વિરકૃતં શ્રીરાઘવયાદવીયં સમાપ્તમ્॥
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