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shrInivAsaguNAkaraH

શ્રીિનવાસગુણાકરઃ

શ્રીઃ
અથ શ્રીવરદાચાયર્િવર ચતઃ શ્રીિનવાસગુણકરઃ ।
વાિદક ઠ રવશ્રીમદ્વરદાયણ ધીમતા ।
વ્યાખ્યા શ્રીવાસકાવ્યસ્ય લખ્યતે પદયાજેની ॥
શ્રીવેઙ્કટેશ્વર તાતે્રમારભત–ે
શ્રી સદ્વષૃગાતે્રશખેરમણે વેદપ્રવક્તઃ શચુે
લાેકા વાદ્યચિરત્ર સુ દરતનાે ધીવાિર ભઃ ક્ષા લતે ।
સ વૈતદ્વરદ ક્ષણા શભુગુણા સાલઙૃ્ક તિવસુ્ફર-
સદ્વતૃ્તા કિવતા મયા તવ પદે દાસને ભાવ્યાઽ યર્તે ॥ ૧॥
વા યાસ્યાેઽસમદક્ૃ સહસ્રવદનાે દ્યાેસ પુરાેધાઃ વભૂ-
હૃ દાત્તવરઃ પુરાણવરકૃત્ ત પુત્રક ત સતુઃ ।
સનેેશાે વરભા યકૃત્ તવ પરા ઘ ટાઽહમ પં પરં
યાૈ માક નગુણાિદકં કથિયતું લ મીશ શક્તાે ન િકમ્ ॥ ૨॥
વ્યાેમા િયતસીમભૂ મકમિપ શ્રી દ્ભવદ્વભૈવં
તાવ ચ્ચ સલુભં તા તરસમ્ સ વનૈકાષૈધમ્ ।
યાવચ્છ ક્ત વદા મ યા મ સસુખંુ તનેવૈ કા યન કઃ
પાનાશક્ત ઇ ત પ્રભુ ચ ત પયાે ગાઙ્ગં સ ટ્ચેતનઃ ॥ ૩॥
વાણીનાથમખુામર ષશઠ જદ્રામાનુ યાર્િદવા-
ગ્ લે સત્યિપ શ દશક્યશભુતાયુક્તે ત્રયીભાિવિન ।
કાઙે્ક્ષથે િપતરાૈ મમવૈ મધુરં શ દં યવુાં શ્રીહર
લાેકેઽ યાત્મજવાક્ચયે સ ત શશાેરવ્યક્તશકં્ય [ દં] યથા ॥ ૪॥
અઘિટતઘટનાયાં વ સમાેઽ મ પ્ર સદ્ધા
ષધરધવ સા તે પ ડતંમ યતેદ્ધઃ ।

નુ તકૃ તભરભાર દુઘર્ટં શાસ્ત્રદષૃ્ટ ા
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શ્રીિનવાસગુણાકરઃ

પર મહ ઘટયા મ શ્રીશ શ દાથર્ લમ્ ॥ ૫॥
પવૂ વ્યાસમનપુ્રિવ ય મિહતાનુચ્ચાયર્ શ દાન્ વયં
તં પૂ પદમાતનાેરસપુદે વં ચાૈયર્ [ર] વત્ કાૈતુકાત્ ।
અદૈ્યનં સમનપુ્રિવ ય કુિટલાન્ શ દાિનમાનુચ્ચરન્
માં હાસ્યા પદમાતનાે યિપ તથા શષેઃ કૃતાથાઽ મ િહ ॥ ૬॥
િનશામખુનટન્મહાનટિકર ટકાેિટસુ્ફર-
સધુાિનિધગલ સધુા મ લતગાઙ્ગભઙ્ગાપેમમ્ ।
કિવ વ મહ મે ભુિવ વદનષુ ક્તમદ્યુ ક્તમ-
દ્વધેિહ કમલાિનધે યવુિનપીતબાલાસ્યવત્ ॥ ૭॥
ઇચ્છા સદ્ધે ન ભજ ત જિન િક તુ સા યે મમેદં
ચતં્ર ચત્તં વસહજતયા શષેતામવે સદ્ધામ્ ।
લઙ્ગદ્વ દ્વસુ્ફરદજિડમ વ વ પા ભનુત્યૈ
વા છત્યુચ્ચૈ ર્ષધર શરાનેીલક પક્ષમાજ ॥ ૮॥
રમાઽિપ કુસમુાિધકમ્રિદમપા ણના સવેતે
પ્રમાદરિહતવૈ યત્તવ તદઙ્ ઘ્રયુગ્મં પરમ્ ।
મમાિપ કિઠને હૃિદ સ્થતતયવૈ રક્તીકૃતં
ક્ષમા મહ કુ પ્રભાે ષધરેડશક્તે મિય ॥ ૯॥
કિઠને તે મમ ચત્તે ત્તઃ શક્યા ન ચેચ્છુભં કુવતત્ ।
કુવર્ ત તથા લાેકે નેદં ત્યાજં્ય િવભાે િકમાયાસને ॥ ૧૦॥
િવ ણાે વ પદભાક્ત વ્રજ મતાે વા તચ્છલાિન્ન પબન્
ધૂમા લ િવબુધવ્રજં શુ ચમખંુ શદુ્ધાઃ કલાઃ પ્રાપયન્ ।
વાઃ પીયષૂમયીવ્રર્તાત્તક્ર શમાિધક્યાે િવશદુ્ધસુ્ફરત-્

સ સઙ્ગાેઽઙ્ ઘ્ર હ શ્રયૈ ચર ત તે શ્રીશ દ્વજે દ્ર તપઃ ॥ ૧૧॥
અ ણત ણતર ણ[િકરણ] િવકસ જલવ તજલજગભાર્ભમ્ ।
ષ ગિરધવ તવ ચરણં શરણં કરવા યનઘર્શાતાથર્મ્ ॥ ૧૨॥

અ ભ સ ભિરતાલવાલબલવ દ્વશ્વ ભરાર ભવ-
દ્ર ભા ત ભિવભ જકઃ કિરકરઃ શષેાિદ્રચૂડામણે
સારં મારમુ પ્રભં મ્રિદમભાગૂ દ્વયં તે િહ્વયા

સઙ્કાેચં મુહુરે ત ક દરમખંુ પી વા િવષં યા ત ચ ॥ ૧૩॥
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ના ભન લમનીરિન સરસી ય પદ્મમાસીત્તતઃ
વચ્છ્વાસાિનલલાૈલ્યભા જ યવુયાેઃ િપત્રાેઃ પુરઃ પ યતાેઃ ।
યત્રાનેકમખુાભર્કાે મધુરસવ્યાસાઙ્ ગ ઙ્ગીચ્છટા-
સઙ્ગીતા ધતરઙ્ગસઙ્ગતમનાઃ પ્રાશ્ના ત ડાેલારસમ્ ॥ ૧૪॥
શ્વાસાે મ દમ ન્મ ણ તુ મુકુરાે મ દ મતં ચ દ્રકા
વે માેરાે વનમા લકા ષધરેઙ્ઙાેલા તનુ વ ણદ ।
મ વા વાદમદાે પતન્મધુકરશ્રે ય બુ બ દૂ કર
દ્વાયર્ તં્ર તવ ના ભવાિરજ મદં લીલા ભક્લ યૈ શ્રયઃ ॥ ૧૫॥
કુ ક્ષસ્થત્રૈલાેક્યગલાેકાૈઘિવમદર્પ્રાપ્તાેચ્છૂન વાેદયભા ે વલય તે ।
ત સીમાકારા વ લસ ય ચતરેખાઃ શષે માક્ષાે ણ દ્ધવ

લ મીશ િવભા ત ॥ ૧૬॥
કુ ક્ષ ય તજગત્રયીજનઘટાસમંદર્ ેચ્છૂનતાસ ભૂતા

વલયશ્ચ સ ધય ઇમા ત સીમરેખા ઇવ ।
સદ્ધ રાેદરબ ધનં િવજયતે તદ્ધારણાદક્ષતા

સ દેહાર ચતં ષાચલ શરશ્ચૂડામણે શ્રીિનધે ॥ ૧૭॥
શ્રીવ સ ચહ્નવક્ષાઃ શ્રીવ સલતા તશાિયવા સલ્યઃ ।
શ્રીવ સસક્ત ચત્તઃ શ્રીવ ત જદાકૃ તહર્િર ર્ યાત્ ॥ ૧૮॥
તિટ પટુકુટ રભાપટલહેમપેટ રમા-

ઘટ કુચતટ લસત્તરપટ રપઙ્કાિઙ્કતમ્ ।
નમદૃ્ધદય પ યતાેહરતરં તવાેર સ્થલં

ધગદ્ધ ગતસદ્દષૃદ્વષૃધરેશ ચત્તેઽ તુ મે ॥ ૧૯॥
ફુ લે દ વરગુચ્છસુ દર શખા પ્રા તસુ્ફટા

તતાેઽધ તાદુ્ગચ્છયુગા ચતાગ્ર ત િવલસન્મ લ્યગ્રસ પ લવા ।
અપ્રાપ્તાપેમગ ધકા ત દુતાવ્યાેમા બુજ લાનતા ય તા

ચ પકમા લકાેર સ િવભાે કેનાિપ શદુ્ધને તે ॥ ૨૦॥
અેકા વ પદ સમુદ્રમગમ સ ધુઃ પરા વાિધ વાં

શષેિદ્રગ્ હં શ્રતા ચકચકન્નીરા લસચ્છૈવલા ।
વ જે દ વરશઙ્ખચક્ર મથનુાવતાર્ સુ્ફર સકૈતા

ત્યાઽ ય થત વનાિદફલદા પાપાપનાેદક્ષમા ॥ ૨૧॥
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વદ્દકૃ્પુ પવદંશુ ધર્હસન વાપં
મધુધ્રાડ્માસાપેાનવૈર્ લ ભ સમેત્ય શશવે નાભીજુષે ચા જે ।

દાતું વાષૈિધકાજ્યમ જમિનશં હ તે વહ તી ભવદ્-
વક્ષસ્થાભવરાે ગણે િદશ ત મે િક ના તં સ કૃપા ॥ ૨૨॥

શ્રી વ લાેચનપુ પવ કરચયૈરધર્પ્રબાેધં મધ-ુ
ભ્રાજ્ય જં તવ ના ભપદ્મ શશવે વલ્યાખ્યસાપેાનકૈઃ ।

ગ વા દાતુ મવાષૈધાે વલઘ્ તં શઙ્ખં વહ તી ભવદ્-
વક્ષ સ્થા ભવરાે ગણે િદશ ત મે િક ના તં વ સલા ॥ ૨૩॥

પશ્ચાદ્વાહુયુગને પદ્મયુગલે લ યા સમીપં વકં
નીતે તાવકમીક્ષણં િદનકરશ્ચ દ્રશ્ચ ગાવે્યાપનૈઃ ।

અેકં િવસુ્ફટયન્ પરં મુકુલયિન્નત્યં સ ઙ્ગ વનં
તસ્યા વક્ત્ર ચ કલાં કુચ ચ િક પ્રાપયત્યચ્યુત ॥ ૨૪॥

ચ ચ લાેકજયેચ્છપ ચિવ શખજ્યાવાહરાવાવલી-
વાદુ વાપહમાધુર રસિપબદ્વાચાસધુાશીકરૈઃ ।

જ યા ધાેમહતીસમુદ્ગતકલાદેશૈ વદ શશ્રુ ત
માત સ ચ સ મા કથં મમ કૃતે વીક્ષ્યાિપ મે ભદ્દશામ્ ॥ ૨૫॥

ભાેગી ચ દનગ ધસઙ્ગ દુતા ત્તાયત વૈભર્વદ્-
બાહુશ્રીજયદ ધીિરતાે ષ ગિર મ વા જગદ્રક્ષણાત્ ।

બાહાેઃ પાે યઘનાચ્ચ ભ ક્ષતજગ પ્રાણં ઘનદ્વષેયુક્-
વં યનંૂ તવ વીક્ષ્ય કેતનમગાદ્વ મીકર ધ્રં ભયાત્ ॥ ૨૬॥

વારા શ િદિનજનાર સમૂહકુચનીરાે થકુડ્મલગણે
તારેટ્કલાિનકરમૂર કૃતાે લસનભીર ચતં કૃતવતી ।

સ્ફારાઙ્ગુ લવ્રત તસારપ્રસનૂત તરારાદૃ્ધતાઙુ્કશદશા
કૂ્રરાસરેુટ્કિર ણ હા રાજતે નખરપાર પર તવ હરે ॥ ૨૭॥

અ યાવાયાર્ તભીમપ્ર તકલરિહતાપારપા મા મદ ક્ષા
દાષેાતા પુ પવ તાવિરદરકપટાૈ વન્મખુનેેક્ષણાે કાૈ ।

ઇચ્છ તાૈ સા ક્ષતાં વાં મિદતરિવષયાં પાપનુ ત્ત નુ
નાત્તપ્રત્યુક્તી વ કુતાે વા પર મહ વસતઃ િક ષ માધરેશ ॥ ૨૮॥

ધરાધરધરાધરં તવ સધુાઝર માધુર -

િનરાકૃ તધુર ધરં દૃઢતરં િનપીયાહવે ।

4 sanskritdocuments.org



શ્રીિનવાસગુણાકરઃ

દર તવ સહૃુદ્દિ્વષાે વર્િન મષેણ િહ શ્રાતે્રયાેઃ
સધુાગરલ ષ્ટકૃદ્ભવ ત પુ ષ્ટનષ્ટ ાેઃ કૃતે ॥ ૨૯॥

સ્યાલં શ્રીશ િદનેિદનેઽક્ષતજલ યુ પ ત્તમ તાપેમત્-
વદ્વક્ત્રા ભભવેચ્છયાઽઽગતમથ વ પન્નખને ક્ષતમ્ ।

હીતં પીતકલઙ્કદુભર્રગરં હા કાલચકે્ર િવધું
િવ યસ્ય ભ્રમયસ્યજેન િવગરં કતુ રવાત્ત પતુઃ ॥ ૩૦॥

મ વાઽઽસ્યાક્રમણાે કમ ક્ષયુગલં વચ્છ્મશ્રુરેખા નતા
તન્મ યં તવ ચાેન્નતાનનુયનેકૃત્નાસા જગામ શ્રુ તઃ ।

વાનુ લઙ્ઘનધીઃ સમીપમ લકં ભ્રૂસીમલાેલીકૃતે
મૂધર્ ય ચ કચં સ ભાગમપરં ભીત્યા િકમુ શ્રીિનધે ॥ ૩૧॥

યકૃ્કતકમલાે લ સતં શ્રુત્ય તિનષક્તમ ત મ યાદૃ ષ્ટક્ ।
દૃ ટે્વવ ભક્ત દં દગૃ્દ્વયમાસીત્તથા ષાદ્ર શ ॥ ૩૨॥
આઘ્રાતું મખુમીશ િકન્નુ ભવતા કુ દવ્રજઃ પ્રાિપતઃ

િક કા યસધુા ધફેનપટલી ચત્તાદ્બિહિનગર્તા ।
લગ્ ા વદ્વદને દુપાનસમયે માધુયર્લાેભાદ્વરાત્
િક લ મીરથવા [રદભા] મુકુ દ િક મદં મ દ મતં તેઽથવા ॥ ૩૩॥
બ ધૂકા બુજકુ દચ પકસમુા યાેષ્ઠા ક્ષદ તાવલી-

ઘ્રાણં મખુ્ય ચીહયા સમભવન્ યુગ્મં તુ સારઙ્ગયાેઃ ।
શાખ્ય ત હયા વદભ્રમિહમશ્રીદૃ વમા શ્રત્ય િક

તત્ર શ્રી પ્રય સવર્ગ ધરસસ લ યા સદા માેદતે ॥ ૩૪॥
આરા યારાધન[ક]પિરશાેધકવેદાવલીિધયૈ ભવતઃ ।
છ દઃપ્રવક્તુરાસ્યે િવમલે રદમા લકે ભવતઃ ॥ ૩૫॥
અઘિટતઘટનાલકં્ષ્ય વક્ત્રે દાૈ મશ્રુ ત મરમેતત્તે ।
નાસાચ પકિનકટે ભ્રૂ ઙ્ગશ્રે ણકેવ લ મીશ ॥ ૩૬॥
જ વા પ્રાકૃતસાધનજૈર્ગદથાે સા યેતરાં તૈમુર્નીન્
િદવ્યે તે ધનષુી ભ્રવુાૈ ર તયુત તૂ યાૈ ચ જઙ્ઘે મરઃ ।

વ ભ દ વર લમઙ્ ઘ્રકરદગૃ્વક્ત્રં ચ પદ્મા યહાે
યત્નૈઃ પ્રા ય ચકાર પૂ ષમણે તવૈર્ લવી વ દ્વટાઃ ॥ ૩૭॥

સારા ચરદ્યુ તકનીરા ભરામતરધારાધરાિધપઘટા
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દાેરાહવપ્રચયધીરાનુશા સતભગાેરા શ યુતતનાે
વારા મખુા ગ્રમખુહીરા લયુઙ્મકુટભારા જદ પપટલી
નીરા જતાઙ્ ઘ્રયુગ નારાયણાદ્યપરમારાદશમર્ હર મે ॥ ૩૮॥
દ ભૂતત મસ્રબુ દ્ધકલયચ્ચ ડાંશભુામ ડલી-
શઙ્કામઙુ્કરય સરુત્ન ચરં શષેાચલાધીશ્વર ।

બદં્ધ મૂદ્ધર્જકુડ્મલં કબલયન્નમ્રાધરા યા ગરત્-
વ કા યકલા મવ પ્રકટયત્યેતત્ િકર ટં તવ ॥ ૩૯॥

અ લજલધરબલ ભદુપલ ત મરલ ઘમકલનસબલકબર ચઃ ।
જનદગૃગુણપિરહૃ તમ તકૃતપિર ત

ભવ ત તવ નુ સમુ મકુટમ્ ॥ ૪૦॥
શ્રી દુ્રદ્ધકચં શ્રમૈકફલદં િક તે િકર ટં મહત્

ચતં્ર મન્મકુટં શર સ્થમિપ મે બભ્રદ્ભરં ભાસયત્ ।
સદ્ગ યં પરમં પદં વવ ત તે પ્રાચીનમ યુત્તરં

સવર્ મા પિરપૂરયત્યુ તરાઃ વાશા મહદ્વ યર્તે ॥ ૪૧॥
સા ક્ષ યાપ્તતમા દયાં તવ ગતા સવાર્થર્િવન્માધુર યુક્

શ્રુત્ય તપદા ભરામિનનદા સવ વદ યૈ સહ ।
વદ્ઘ ટૈવ સહસ્રધા િનકટભાગ્બ્રૂતે જગદૂ્ધવર્હં

વદ્ ન્મન્મકુટપ્ર સ દ્ધમિધકાં શ્રીવ લભ શ્રૂયતામ્ ॥ ૪૨॥
શષે વને િન િપતં ગુ વરૈ તચ્છેષતામા શ્રતૈઃ

વા મ વં િન પાિધકં ભજદહાે િનદાષમ વ વભાક્ ।
લ મીભાગધર કૃતં તુ ભવતા લાેકાનુકૂલં પુરા

વામુદ્વાસ્ય તવ પ્રભુ વમકરાેન્નાે વે સ િક ત પ્રભાે ॥ ૪૩॥
ગાવાે યત્ર િન યમાણિવલસદૂ્રપાનુગચ્છ દદૃઃ

સાે ક ઠા િવચર ત્યહાે સમુનસાં પદ્વાઽ ય નાં ગવામ્ ।
શીષષુ પ્ર તભા ત િનમર્લદશૃામ્ વદ્ગત્યુપાયાત્મતા

ય મન્નવે િવભા ત તને સદશૃં લ મીશ િક વતર્તે ॥ ૪૪॥
ગેહાદેમર્નુ સ્ત્રિવષ્ટપસદ તષેાં પયાે સનઃ

તષેાં તસ્ય ચ વેઙ્કટાચલપતે શ્રીશસ્ય તે શ્રીશ પાદદ્વયમ્ ।
યત્તસ્યાિપ િહ પાદુકામ ણમયં સરંક્ષકં પુંમ ણવ્યાક ણ

તદન યરક્ષકકથં માં સવર્દા રક્ષતુ ॥ ૪૫॥
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તાતંે્ર ગાતે્રાપતીનાં ન કુ મખુ મુધા વાય તે જ્ઞા યિદ સ્યુઃ
નાે ન ત્યુ ક્તશ ક્ત િત્રચતુરપદધીલાેલવાચાે યિદ સ્યુઃ ।

દુવાર્રાખવર્ગવાર્ઃ પિરભવચતુરા સદ્ધયાે યદ્યલ યાઃ
નાત્મશ્લાઘાં સહ તે ન તવ ફલલવ તદ્ભજ શ્રીિનવાસમ્ ॥ ૪૬॥

નાે ગચ્છેઃ કિવતે સતુે ક્ષ તપ ત વં ચ દનદંુ્ર ધને
ગ ધે લાેલતયા સસશંયબુધકૂ્રરાહય તત્ર િહ ।

અ યાે યૈક્યગલ કુદૂષણિવષાઃ સા વાષેિધ પશર્તાેઽ યેગ્રે
વાં બત મારયેયુર ચરાત્ તત્ પિત્રપતં્ર ભજ ॥ ૪૭॥

બાેદ્ધારાેઽિપ સ મદ્ધમ સરતયા નાદ્ધાવિહ થાચણાઃ
શદુ્ધાે ક્ત વિવશદુ્ધબુ દ્ધજનનશ્રદ્ધાલુતાત્યુદ્ધતાઃ ।

મદ્ધ કાનિપ િવદ્ધય ત કિવતે શ્રદ્ધ વ તેમેઽદ્ધાવચાેઽ
બદ્ધ મેશગુણા જગદ્ધવપદે નદ્ધા મ દ્ધા ભવ ॥ ૪૮॥

િવદ્વદ્દવ્ષે તાે મુધાપદગણાઃ પ્રાેચ્ચૈ વરા િનસ્ત્રપાઃ
સઙે્કતને પર પરં વિવજયે સા ક્ષ વમ યા શ્રતાઃ ।

સદુ્બદ્ધ નિપ વ ચય ત િવબુધાન્ ભપૂા તકે ના તકા
િવદ્યાિવત્તિવઘાતુકા ભુિવ કૃતે લ મીશમવેાશ્રય ॥ ૪૯॥

ગાૈગા ગવા ગવે ગાેગાગર્િવ ગાૈયર્સ્ય પા ત યઃ ।
વરાય પીડકાન્ વ્યાપ્તાન્ દત્તે તં શ્રીિનિધ ભજ ॥ ૫૦॥

ષાચલે શતુઃ પદા શ્રતાઃ કુ ન્મુદાઽઽપતત-્
ફલાિદવન્મહાફલા થનાેઽ યવા તરં ફલમ્ ।

અકાિઙ્ક્ષતામિપ શ્રયં પ્રયા ત શષે ત્તસ ફલા
પરેિરતાં મહી ં પુરેવ તસ્ય પાદુકા ॥ ૫૧॥

આરાદ્વગેાદિરષં્ટ ભવ ત બહુતરં ય પદા નતાનાં
સવ્યાૈ ભાગાૈ યદ યાૈ િનરવિધક ચી ચા ભા યાં ચ મા યામ્ ।

િવભ્રાજ પુ પવદ્ભાપિરહસનચણે ય કરા ભાજેહેતી
શ્રીનાથઃ શ્રેયસી સાેઽપ્ર તમબલભવાસઙ્ગ્યધીને કરાે ત ॥ ૫૨॥

વનચર રામ પુષ્ટવરગાે દુ્રિહણાયર્તનાે
િવર ચતસતૂ્રવેદમયકાવ્યપુરાણતતે ।

પરખપયાેિધ વશભુદેશિનવાસરતે [પર] મિય ચ
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વસસ્યહાે સકૃપ વ સલ માિધપતે ॥ ૫૩॥
ઉદ્ય સનૂસમીપભાક્ પર તા દષંૃ્ટ દ્વતીયક્ષણ-

પ્રાપ્તામાદર્વ મદ્ધસનૂજયકૃદ્દ તાવલીસઙ્ ગનઃ ।
લ યા વાદ્યરસસ્ય િનત્ય દુતા યસ્ય ચાટ કતે

શષેાદ્ર શ તવાધરસ્ય િકમુ ભાસ પ લવં પ લવમ્ ॥ ૫૪॥
ગાૈયર્સ્યામરવૈિરનાશનપટુ ત કણર્નાથાચલાે

ધામૈતિન્નિધભાનુકુ ચદલયુગ્ગેહાિવહારા પદમ્ ।
વ સં ત પદવૈિરહે તકપટગ્રાિહ ચ્છદાવ ણતઃ

કામ તચ્છત જત્તનુ તિદતરા શ્રીઃ પાતુ દેવ સ નઃ ॥ ૫૫॥
કામાે યસ્ય જગ જિન સ્થ તલયવ્યગ્ર તનુ તચ્છતાે-

કૃષ્ટા શ્રીિરતરા તતાે િહ હૃદયં તિન્નત્યયાેગાે વલમ્ ।
ભાેગ ત પથદૂરવ તમિહમા તદ્વદ્વરાિદ્રઃ પદં

િનતં્ય ધામ તદેકનમ્રસલુભં તદ્વાન્મુદે સાેઽ તુ નઃ ॥ ૫૬॥
વ કૈઙ્કયાર્થર્િદવ્યા મતતનજુનની ં શ્રીશ શ ક્ત ન કુવર્ન્
િવત્તાશાં વઘર્યેશ્ચે સુ ચરમનુ તનૈકદે યૈધર્નાઢ ૈઃ ।

મ પવર્ યવે દતં્ત િકમિપ પિર મતં સા બુ કૃચ્છાદ્ગ્રહીતું
બહ્વ મ પા થવીવાર્ સપિદ િદશ તનવૂધહૈ યેઽિપ મા યાઃ ॥ ૫૭॥

નાગં પુ કરપુ કરહૃદગતં નક્રાસ્ય દ્ધાઙ્ ઘ્રકં
ભ્રાજ પુ કરપુ કરં તજગન્મૂલં વરક્ષાે જવાત્ ।

તં વાં પુ કરપુ કરાિયતસમાે કૃષં્ટ મણી દ્રપ્રભા-
સૂ્ફજર્ પુ કર પુ કરપ્રભુમહાત પાશ્રયે શ્રીિનધે ॥ ૫૮॥

દ નં માં કમલાસમા શ્રત નતં ત્રાહી ત વાચં મમ
શ્રુ વા િક ન કરાે ષ સુ દર શરઃક પં સમ દા મતમ્ ।

મદ્દ ન વતમ છટાપ્ર તભટસૂ્ફજર્ કર ટાગ્રણી-
પ્રત્યુપ્તાપેલફાલફલ્યચપલામાલાસમુદ્ભા સતમ્ ॥ ૫૯॥

ચતં્ર રમાધવ યશાેમુક્તા ર ધ્રાે જ્ઝતા તવાન તૈઃ
પિરગુ મ્ફતા ગુણાૈઘૈઃ સદુશૃાં હૃદયઙ્ગમા િવભા ત ॥ ૬૦॥

અનઘ્યર્ફલદાયકે પ્રણ તમાત્રસા યે વિય
સ્થતેઽિપ ધનકાઙ્ક્ષયા ચરમપુાસ્યમાના થનઃ ।

8 sanskritdocuments.org



શ્રીિનવાસગુણાકરઃ

મદા ધતદુપેક્ષયા ધનલવં ચ નાપે યતાે-
ઽ યહાે તદુપસિેવની ભવ ત ધીમર્મ શ્રીિનધે ॥ ૬૧॥

સચે્છં મામિવતું પદે તવ સખુે િવત્તે ચ દુઃખાત્મકે
વં શાસે્ત્રણ દગૃાિદના ચ સગુુણં દાષેં ચ મે દશર્યન્ ।

જ્ઞા વા ય થિનષેિવણે િવઘટયન્ લાભં પનુશ્ચાથર્ભાક્-
કાઙ્ક્ષસ્યાેદ્ધરણા યપુાયમિધકં શ્રી દ્વભાપે ય સ ॥ ૬૨॥

શસ્ત્રક્ષારા ગ્ કમાર્ ય તિહતમનસા સનૂવે વં િપતવેાન્-
અ ત્રે દુઃખાિન કુવર્ન્ પસતુર ચતાકૃત્યદ ડાગુ ણ ।

દ વા હેતનૂ્ ગતેર યવ સ િહતતમં વામપુેક્ષ્યાે કટાઘ-
વ્યા યા દુઃખૈકભા ે વરકૃપ સમુ ત દેિહ મે શ્રીિનવાસ ॥ ૬૩॥

પેણાલ લતને મ દિવભવૈરખૈરન યસ્થયા
ત્ત્યા ચાચલતા મયા સકમલ વં સતૂ્રધારાે હરે ।

ર યપ્રા ણસભુૂ મકે બહુરસઃૈ પૂણ જગન્નાટકે
ચતં્ર હાસ્યરસં િકરસ્યલઘુ ભવદ્યં િહ સામા જકૈઃ ॥ ૬૪॥

ચત્તાક ષગુણં ભજુઙ્ગજયકૃદ્દાષેં પ્રદાન હાદ્-
ઈનાિરપ્રકારાગ્રન તતસગુું ભક્તૈકસક્તાશયમ્ ।

ઉદ્વે લ કનકાચલાદર મતં વૈકુ ઠગાે ઠ્ય હાં
સવાર્શાિનલયાત્મકં નતિનધે વત્તુલ્યમીક્ષ વ મામ્ ॥ ૬૫॥

શ્રી પુ યજનાિન્નહ ત તવ ગાૈ તાત્રેક્ષતે મે પનુઃ
વં ચે જહ્મગભાેગસઙ્ગ તરતાેઽહં ચેત્તપ વી મહાન્ ।

અવ્યક્તાિરદરાેઽ સ વે દ્મ ન પરં લાેકં કુત તદ્ભયં
ભેદે વ સદસન્મયા પરમસદૂ્રપસ્ય સા યં ક્રમે ॥ ૬૬॥

મદ્દાષેવ્રજમાશ્રયવ્યયકરં લ મીધર વદુ્ગણ-

વ્રાતં લાેકિહતે રતં ચ મનસા નન્ ભયાભી તભાક્ ।
દાવવ્યાપ્તમખુદુ્રકાેટરગત વાભીષ્ટવાતાપતદ્-

વષર્ સિન્નિહતા બુ દ્ગણશકુ યાયને વત હરે ॥ ૬૭॥
આચક્રામ જગ ત તે પદ મ ત સ્યા કવદ તી ષા

નવૈં ચે ન્મતભા ણાેતુ મમ હૃદ્ભૂયાેઽિપ નવૈ ત્યજત્ ।
સ્થાલ્ય ધઃકણની તતાેઽથર્યુગથાે િનશ્ચીયતે સા મયા

સવ શ્રી દવેત્ય શ ક્તમ મતાં વામાશ્રયેયુ તતઃ ॥ ૬૮॥
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કુલ્યાયાં સગરાત્મજૈઃ કર હૈ પાિદતાયાં ક્વ ચત્
સતેું િક ચદકારયાે વનચરૈઃ પવૂ િકલૈત કયત્ ।

ઉત્તારાય ભવા બુધેરપજને રત્નૈગુર્ણૈ તૈહર્રે
સતેું મે પ્ર તપાદ્ય દશર્ય સ ચેચ્છક્તાે િવિનણાર્યસે ॥ ૬૯॥

અપ્રકૃ તબદ્ધમિપ સપુ્રત્યયમનવદ્યમિપ લસદ્દાષેમ્ ।
કમલા પ્રયમિપ કુપ ત ગિરસ્થમિપ શ્રયે િનય તારમ્ ॥ ૭૦॥
સરુાસરુાયાર્ ચતપાશ્વર્રાકાિવલક્ષણે દૂપ મતં રમેશ ।
અેકૈકમુક્તાફલકણર્ભષૂં મખંુ મુહુ તે કુ તે મુદં મે ॥ ૭૧॥
દુવાર્રાેગ્રમહાઘ લયુગસાૈ િક ચત્ કથ ચ ક્વ ચત્

કુયાર્ચ્ચેચ્છરણાગ ત કથમમું ર ક્ષ ય ઇત્યાત્તભીઃ ।
અ ય તં શરણાગતાવનવચઃ કૃ વાઽભ્ર ચત્રં ગરાૈ

દુગ શ્રીશ ફણીશ દ્વષ ભષગ્વષેી િનગૂઢાેઽ સ િકમ્ ॥ ૭૨॥
ગિરચ્છલ બલેશયપ્રવરમૂધર્નૈલ્યસુ્ફરન-્

મ ણનર્રપત ગિક્ર મદશૃાં ચ વીક્ષ્ય સદા ।
યદ ક્ષતનત હઃ કૃતિવલ બનાે વતર્સે

તદા વ તમિદ્ગરા સમયભાક્ વમવેાવ મામ્ ॥ ૭૩॥
ભીકરકા ચનલાેચનઘૂકિદવાકરમભી મનેકમ્ ।
નાકપશાેકિવમાેક શ્રીકર સકૂરિવભાે નાૈ મ વામ્ ॥ ૭૪॥
દુ ત્યજફલીકરણ સશુ્રીઃ કનકાિદ્ર સ્થતાેઽિપ િવત્તાથ ।
પુરતાે િનપ તતમશરણમનવ થકાતર્ વરં ત્યજ ન માં વમ્ ॥ ૭૫॥
મા તે તાદુ્રડદેયતા તસમુ મ ય થ વત ત જગત-્

સસંગાર્ન્નતુ મ વભાવજિનતં નાયાચથાઃ િક બ લમ્ ।
િવત્તાથ કનકાિદ્રભાગ સ તતાે યાચ્ઞાિન ત્ત્યુ જ્ઝતં

લાેકં માં નય વીતદેિહવચનઃ સ્યાં િકઙ્કર તે સદા ॥ ૭૬॥
ભક્તૈ વાથર્પરૈરકાયુર્પકૃ તઃ કા વે ત તાન્ રક્ષ સ

વદ્વા સલ્યદયાક્ષમાદ્યપુચયવ્યગ્રં પરાથ રતમ્ ।
ક માન્નાવ સ મામઘાૈઘિનરતં વીયં પ્રભાે શ્રીિનધે

ઘ ટાકણર્મખુાવનાદિપ યશાે મદ્રક્ષણે સ્યાન્મહત્ ॥ ૭૭॥
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શ્રીનાથ વાપહારાન્મિય તવ ડભૂદ્દ ડયસ્યેતમ માત્ માં
વ કૂ્રરપ્રકૃત્યા વિવભવપરયા પ્રેિરતા ધીમર્મે થમ્ ।

ચકે્ર નાહં તદેનાં િનગલય તુ પદે વં હૃતં તે ગ્ હાણ વં
દૂરે મે કુ વ પ્રકૃ તમિપ પનુનાર્પહારઃ પ્રસીદ ॥ ૭૮॥

રત્નૈિરતરાપ્રમેદ્યપટુતૈસ્ત્રાસાિદદાષેાે જ્ઝતૈઃ શદુ્ધઃૈ
કા ચનભષૂણા લમ મતામુદ્ભાસયદ્ ભઃ પરમ્ ।

વ સાયજુ્યમપુાગતૈ તવ વપુહાર્રૈજર્ર જૃ યતે
િવ ણાે વ પદમપ્રમેયમિહમ શ્રીનાથ સદ્ ભયર્થા ॥ ૭૯॥

સઙ્ખ્યાવદ્ ભરિપ વ્યપેતગણનૈગર્ ધાે જ્ઝતૈર યલં
સામાેદૈિવગતાેગ્રતૈરિપ મન સ ભૂતિધક્કાિર ભઃ ।

શષેાદ્ર ડસદગૃ્બલૈરિપ સદા વદ્દશર્નપ્રાે વલૈઃ
સદ્ ભ સિેવતમાદરાત્તવ કદા પ યેમ પાદદ્વયમ્ ॥ ૮૦॥

હિરણા િરપુકિરણામુ ક ણાિવતકિરણા
શરણાગ તકરણામરત ણાઽઽિદમગુ ણા ।

દિરણાઽ બુજશરણાશરદ ણા બુજહિરણા
હિરણા કૃતભરણા વયમ ણા લ જદિરણા ॥ ૮૧॥

તુલ્યાે કૃષ્ટ બવ જતાે યિદ ગુણૈ વં ચેત્તણૈઃ વં તે ત
દ યૈરહં તાદડૃ્માનતમા ત્રયી યિદ તતઃ શદુ્ધસ્ય મ સઙ્ગતઃ ।

નાવદ્યં તવ િક ભવેિદ ત પુરા દષંૃ્ટ ન ચને્માદશૃાઃ
િક દષૃ્ટઃ ક્વચનાિપ ત કુ ભવચ્છુ યૈ િવદાષેં તુ મામ્ ॥ ૮૨॥

વૈકુ ઠે પરતવૈ વૈભવવતી સાૈશીલ્યમખુ્યા વહ-
દ પા તદ્વષૃશલૈભાઙ્નર ગવ્યાેમાડ્દુ્રમાદૈ્યરિપ ।

સવે્યાેઽસ્યદ્ય બહુ ધ તવ ચરાદેતે ગુણાઃ પ્રસુ્ફરદ્-
દવાર્રા મતપાપરા શમ મતં સ પ્રા ય તુ ય તુ મે ॥ ૮૩॥

પદદશર્કાે યાે જતહ તા યાં િનજપદા જનમ્રાણામ્ ।
ભવજલિધ દઘ્નઃ સ્યાિદ ત સચૂય સ નનુ ષાદ્ર શ ॥ ૮૪॥
ચ ચદ્દારમર ચકાિવષયદુવ દ્ગદવ્યાઘ્રયુક્-

કુ્રડ્દાવા તભીમસં તવનીદગ્ધાત્મસં વનીમ્ ।
સારાસારભવ કથારસસધુાં પીતાં સદા કુવર્તાં

શષેાદ્ર શ સધુા સધુાઽ ધજિનતા સા શકર્રા શકર્રા ॥ ૮૫॥
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કા ત વન્મ તકા તશા તકરણપ્રકા તિવક્રા ત્યસદ્-
ભ્રા ત વા તદુર તદુ પથગ તશ્રા તપ્રતા તા તરમ્ ।

શા ત વા તકૃતાચ્છ ચ તનસધુા સક્ત વદઙ્ ઘ્રદ્વયાઃ
સ તાે માં િવિનવેશય તુ સદમન સ વીયે કટાક્ષેણ તે ॥ ૮૬॥

પાઠા તરમ્ – અેનઃકૃ તનસ તતાે બણભવદ્વતૃ્તા ત ચ તાસધુા-
સ તુ ય ત મમં કુ શ્રતિનધે શ્રકા ત ચ તાપહ ॥ ૮૬॥

િક ચામરા ણ ધવલાતપવારણાિન સહાસનાિન શયનાિન પદાસનાિન ।
પીતા બરા ણ યિદ વાઽત્ર યથાે ચતં તે

સવાપચારકરણાિન ષાચલેશ ॥ ૮૭॥
સદ્ધા તાથર્િવ દ્ધબદ્ધકુહનાબાૈદ્ધપ્રબ ધચ્છટા-

શ્રદ્ધા સદ્ધદુર વબાિધતભવિન્નધાર્રણાધારણમ્ ।
મા વં મા કુ માસમા શ્રત સધુામાધુયર્માધુયર્વાગ્-

ગુ ભે વદુ્ગણયુક્પ્રબ ધિનકરે સ બ ધયા મન્મનઃ ॥ ૮૮॥
વક્ષાે દ ક્ષણમીક્ષ્યતેઽક્ષતતિટ લ યા િહ લ યા જગદ્-

રક્ષાદક્ષકટાક્ષયાઽક્ષયભવ વાત યહૃદ્વ ક્ષયા ।
માત્રા મે સતતા શ્રતં તવ તતાે મા ત્રાસમાત્રાઽસકૃદ્-

ગાઢપ્રેમકૃતાગસાેઽ ય ત શશાેઃ ક્ષા ત્યેકરક્ષ્યસ્ય મે ॥ ૮૯॥
અભ્રા ભાજેસખુ સદૈવ િનરયવ્રાતે વત ત્રશ્ચરન્

પ્રાપં્ત મદ્ગ્રહણેચ્છયા સ્થરસખંુ વાં મ પૂરે દુઃ ખતમ્ ।
દં્ધ ચાકરવં પરા ત ય ત તે શ ક્તહર્રે વ પુરે
નાેભૂય યુ તદે િનધેિહ સખુદે માં શ્રીિનધે સ દ્વધે ॥ ૯૦॥

રક્ષતુ લ મીશાે માં ર ક્ષતરક્ષાેઽનુ િદિહતપક્ષઃ ।
કુ ક્ષસિુન ક્ષપ્તજગ લ મણમુિનદત્તલ મસ લક્ષ્યઃ ॥ ૯૧॥
શ દાિદદુિવષયતાપકયુગ્ભવેઽ મન્ ઘાેર વલ વલનતપ્ત ઇવા બર ષે ।
વ્રીિહ પુરાણમપયઃ પટુતાે જ્ઝતં માં કાલં

િકય તમ ભભ જર્યસે રમેશ ॥ ૯૨॥
કે ચ પુ યિદને વન પયતના જહ્વાગ્રમાત્રે ક્ષણં

વાદ્વ પં ગદકૃચ્ચ વ તુ સમુદાે યદ્ભુ જતે ત કયત્ ।
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પૂણાર્ સવર્રસઃૈ સમ તગદ ભિન્નયર્ત્નલ યા મતા
લ મીનાથકથાસમુ વલસધુા વાદ્યા તુ મે સવર્દા ॥ ૯૩॥

સાૈ યામેકકલાં શુ ચ ચ દધતઃ સવર્જ્ઞશ દં ગુડ-
મા ચ્છ દ મવાવમત્ય િનપુણાે ય સવેયા પ્રાપ્તવાન્ ।

િનદાષાઃ સકલાઃ કલાઃ શ્રય ત તં શ દં યથાથ નમચ-્
છ ષાર્લઙૃ્ક તપાદુકાેઽ તુ સતતં દેવ તુરઙ્ગાનનઃ ॥ ૯૪॥

ય પાદા તમાદરા ચ્છર સ યન્નામા તં ચાનને
િવભ્ર પ્રાપ શવ વ મ દુમકુટઃ સવર્જ્ઞતાં ચાે વલામ્ ।

ધાતા સાેમકનીતવેદિનકરઃ સ પ્રાપ ય મા ત્રયી ં
તં શભુ્રાંશિુવશદુ્ધવાહવદનં શ્રીવેઙ્કટેશં ભજે ॥ ૯૫॥

પૂતા વદ્વચનાનનાઃ ક્ષ ત હઃ શષેાિદ્રશીષર્ સ્થતાન્
આ હ્ય ક્રતવે તવાેડુ સમુનાેબુદ્ યાઽપ ચ વ ત્યહાે ।

તદુ્બદ્ યા મુહુ જ ત કુસમુા યુચ્ચૈ વરાશા લનઃ
પ્રત્યૂપેઽદ્ય ભજ પ્રબાેધમમલસૂ્ફત રમાવ લભ ॥ ૯૬॥

સત્તે ં સ સમુાિન ન દનવનાદાનીય દેવાિધપૈઃ
વ પાદ દ્વતયેઽિપતાિન સિુધયાં કુવર્ ત લ મીપતે ।

વ પૂ પરતુઙ્ગવેઙ્કટ શરાે ઢદુ્રમાગ્ર શ્રત-
પ્રભ્રાજ સમુબુ દ્ધભાગપ ચતાનીતાિપતાેડુભ્રમમ્ ॥ ૯૭॥

વ સ પ્રાપ્તિવભૂ તરક્ષણભરઃ કા યપૂણા ય ત-
મા વ પદયાેઃ પ્રપ ત્તમકરાે વીયાથર્મ યાદરાત્ ।

ઇ થં તદ્વચને ચ દ શતમભૂદાય તતાે મામ ચત-્
ક પં વાઽ યવ વેઙ્કટાિદ્રધવ ત સ બ ધતઃ શ્રીિનધે ॥ ૯૮॥

દૈ યાે ક્તમર્મ સપ્તપાદિવન ત ર્તા તવાગ્રે કુતઃ
કા યા બુિનધે રમેશ િવિદતં નાે પૂણર્કામા તકે ।

વા તં તન્નવનીતકાેમલતમં હેતુિવધાેરાત્મભૂ-
વિહ્નપ્રાે વલગાેિપકાકુચતટ લગ્રં િવલીનં ક્ષણાત્ ॥ ૯૯॥

ફુ લા ક્ષ દ્વતયને તે મિય કથાઃ શ ◌ૃ વત્યમયાર્દતાં
શ્રુત્યાદ િન દશૃાેિવલાેક્ય કરણા ય પેતરાં વદુ્ગણાન્ ।

શ દાદ નિવભાગતાેઽનુભિવતું વા છ ત શક્ત સમઃ
વં ચવૈં કુ માપતે િવભજનં તાેકેઽિપ દાયેઽયુિધ ॥ ૧૦૦॥
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ભૂ દ્ ભદ્વજ્રમાલ્યસુ્ફરદમરિરપુ વા મવક્ષાે ભદ તે
રેખામાત્રેણ નમ્રાઃ મરયુિધ નખરા યષેુ સ પીડનાે કાઃ ।
ગાપેીવક્ષાજેશલૈે વસકૃદક ણાેદ્ઘટ્ટનૈ તૈઃ િકણ વં
પ્રાપ્તં ગચ્છે દુ વં હૃદય મહ કથં શ્રીશ મ યાકુલેઽિપ ॥ ૧૦૧॥
લઙ્કાયાં પ્રા ય બ દ ં વયમમરવધવૂ તબ દ વ્યર્ધાઃ શ્રીઃ
આદ્રાર્ગાેરાક્ષસીશ્ચ લવગવરભયાદ યરક્ષઃ કૃપાતાર્ ।
વ દ જ્ઞે કમર્બ દ િવકલમનુકલં સાગસં વા વદઙ્ઘ્રયાે
લગ્ ં ક માન્ન પા સ ખવશ ષધરે ડ બ માં વ સલાઽિપ ॥ ૧૦૨॥
ખદ્યાેતભાવં ભવદ યતજેઃ પ્રદ્યાેતનાગ્રે તપન સમેત્ય ।
ખદ્યાેતનામ પ્રયયાૈ િત્રલાેક િવદ્યાેતમાનપ્રથ વેઙ્કટેશ ॥ ૧૦૩॥
સ સઙ્ઘાતમહાેસહે કુવલયપ્રદ્વે ષ ત્ત્ય ચતે
િનતં્ય પઙ્કજનીષ્ટકાિર ણ કદા ચત્ પ્રા ય વા દ ક્ષણામ્ ।
ભૂયાેઽ યુત્તરયાશયા પ્રચ લતે પ્રાયાે િવસપર્ કરે
સવર્ત્રવૈ કઠાેરગાૈ ભિય કથં લ મીશ નાે તષ્ઠ સ ॥ ૧૦૪॥
વૈકુ ઠાદવતીયર્ ચાૈયર્િનયતં ર વમ ય તવાન્
શ્રીશ વં નવનીતગાપેવિનતાઃ તાેયાનષુક્તીઃ શ્રયન્ ।
શ દાદાૈ િવષયે ચરાન્મમ ચ પા તવ્રતી ં બભ્રતી ં
હૃ વાે કાં વિય ચે પરે તુ પુ ષે કુયાર્ઃ કૃતી સ્યા તદા ॥ ૧૦૫॥
શષેાદ્રાૈ કુસમંુ ભવેયમિપ તદ્ય વ પમેકં ફલં
ન યદ્દાગ્દુ્રમસઙ્ગતં ન જનય લનંૂ કરેણાદરાત્ ।
વદ્ભક્તાય ફલા યદષૃ્ટિવલયા યચ્છા યનેકા યલં
સતૂે વ પદગ ધકા ત દુતાશ્ચા ાે ત સાથાદયમ્ ॥ ૧૦૬॥
જેતું વાં સજડા તર સિનનદાે મેઘાે ષાિદ્ર ગતાે
િનત્યશ્રીયુત સા ચરદ્યુ તિરલાં કુવર્ન્ સપઙ્કાં વતઃ ।
પઙ્ક વંસક શદુ્ધસિેવત શુ ચત્યક્તાે નભાેગ સુ ખન્
લ ભાગશનીદ્ધતાપિવકરાે મુ ચત્યહાે વનમ્ ॥ ૧૦૭॥
સમીરણસમીરણ શ્રતસધુ યવ યસુ્ફરત-્
સમુપ્રકરત પરભ્રમરમ ડલીવે ષ્ટતમ્ ।
િહમાિહમભયાિદવાધવલગાઢવસ્ત્રા તં
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િવમાનમપુમાનવાગ્રિહતમા શ્રતં વાશ્રયે ॥ ૧૦૮॥
પ્રયા ત મખુતાં િવધાૈ તવ કલઙ્કહાનેચ્છયા
ભ લમ ભ જદુ્યતં પ્રયિવયાેગદુઃખાસહમ્ ।
ચતુયુર્ગલમાૈ ક્તકશ્રવણભષૂણ વં તથા
નખપ્રત તતામિપ વયમગાદ્રમાવ લભ ॥ ૧૦૯॥
મદ્રક્ષૈકકૃતક્ષણને ભવતા દત્તને ચત્તાિદના
સવેાયૈ કરણને સાધુ ગુ ણા ગાવેાલસછેંદનમ્ ।
છત્ત્યૈ શ ય ઇવૈધસઃ કુચિરતં કુવઽ તદુવાર્રધીઃ
મામીદગૃ્ગુણમીશ રક્ષ સ કથં શષેાચલાધીશ્વર ॥ ૧૧૦॥
શાટ ભા વ કટ વટ્ફ ણપ તફ ણ ત ચા ટ કાસકુુ ચી ં
યુ મ સવર્ વપેટ ં ચરિવર ચતાં શદુ્ધગાેરા શરત્નૈઃ ।
િવત્તાશાયત્ત ચત્તે મિય વરદયયા સિન્નધે વં િનધેિહ
વદ્વ યાેઽવ યતઃસ્યાં તદનુ તવ પદં ન ત્યજેયં ભજેયમ્ ॥ ૧૧૧॥
પ્રયા ત મખુતાં િવધાૈ તવ કલઙ્કહાનેચ્છયા
પ્રયાિવરહગૂઢધીભર્વદુરઃ સ્થતાયા ગલમ્ ।
નના દુિરવ રાગતાેઽ શ્લષદન યર્ભાસાે વલા
ષ ક્ષ ત દ શ્વરા સતિકર ટ તારાવ લઃ ॥ ૧૧૨॥

આખેટાે કં ષાિદ્રપ્રભુમ તજવન શ્રીશમાનીય દેવં
ચાર ચારં પુરાે મે િવસદગૃપુકૃતે ક્ર તદાસ વમાપ્તમ્ ।
માં વ પાદેઽ ભરાજદુ્ગણગણ િવનતં વીશ્વરાન દિય વા
કમાર્જ યાભવ ગ્વર ભજ િવનતાન દનાખ્યાં શભુાથાર્મ્ ॥ ૧૧૩॥
કાં શ્ચદ્રક્ષ સ માં કુતાે ન કમલે ણહતુકા યભાક્
સચે્છા તે યિદ માં તથા ન કુ પે ક માન્ન યાદૃ ચ્છકમ્ ।
પુ યં મે યિદ ત કુતાે ન તનષુે ચ કૃત્યમેતત્તુ ચેત્
અ તઃ િક કુ પે હ્યુદા સ ઇહ ચેચ્છક્તઃ સમાે વા ન િકમ્ ॥ ૧૧૪॥
અગ્રે તેઽિપ િવવાદત પરમમું િક પાતયસ્યુગ્ર ટ્
દુઃખે વ પુર આકુત્ર પુરા સ્થતાેઽ મ સહજં ભૂયાેઽ તુ કા મે ક્ષ તઃ ।
કુવ સાધુ િવવાદમવે યિદ વા િનત્યે પદે ચૈદ્યવત્
ઘ ટાકણર્વદ યયે ક્ષપ સ ચે સ્યાઃ સાથર્કાપે તદા ॥ ૧૧૫॥
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આરાન્મઙ્ગલતુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગશશ દ્ગ્રાવસ્રવદ્વાિનશા-
સદ્ધાસકેમહાલવાલત જૈનાર્નાસુ્ફર સાૈરભૈઃ ।
િવભ્રાજન્મકર દકૈઃ સમુ તા િવ ક્ષ યમાણૈઃ સમુૈઃ
આક્રા તાલય મ દરાસહચરં વ દે મહાન દદમ્ ॥ ૧૧૬॥
તષ્ઠન્ વેઙ્કટશલૈમૂિધ્ન પુરતઃ કૃ વા પતઙ્ગં શુ ચ-
તાેમને સુ્ફરતાઽઽ તાે નનુ ધરન્ સવ્યે પિવતં્ર કરે

વારસ્ત્રીજન ત્તવીક્ષણમિપ ત્ય વાઽ દ્વતીયાે હરે
ગાપેી રતયા સમાગતમઘં માષુ્ટ તપ ત યસે ॥ ૧૧૭॥
શ દાિદપ્રવણાં વદઙ્ ઘ્રજલ ત્ દ્વ દં્વ ણીકુવર્તઃ
પ ય તાે મનુ ન્ િવ ષ્ટિવષયાઃસ તાેઽિપ લ મીપતે ।
પ્રા યપ્રાપકશાેધકાઃ પિરહૃતાૈ ભક્તેરિપ પ્રાે સકુાઃ
ત વ પદુ્યગસદ્ધનં ણ મવ પ્રેક્ષ ત ઇત્યદ્ભુતમ્ ॥ ૧૧૮॥
શષેાદ્ર શ્વર મામકં દૃઢપદં બહ્વથર્સ ધાયકં
ગાે લં વ્રજવા સના મવ ભવદ્ગ તા તાસારતઃ ।
વ્યાવત્યાર્ મતદુષ્ટસ વિવષયાત્ વ સિન્નધાૈ ચારયન્
રક્ષ ક્ષેમદ િક ચદા તરધનં ગાપેાલક વીકુ ॥ ૧૧૯॥
આયાર્નાયાર્શયા ભાેભવભવન શર છેદપાપાેગ્રતાપ-
વ્યગ્રસ્યાેગ્રસ્ય ભક્ષાં પ્ર તિદશમટતઃ પા ણલગ્ ં કપાલમ્ ।
ભ્રાજત્તે વ્યધા વં સુ્ફિટતમજ યદા પાશ્વર્રક્તપ્ર ત્યા
પાર યં ર ય સ યક્તવ જગદવદ સત્તદૈવાિદદેવ ॥ ૧૨૦॥
યકં્ષ રક્ષકમાહવે િવવશયન્ રક્ષ્યસ્ય બાણસ્ય ચ
વ પાતૈ્રાય િન ત્મ ં કલિયતું દ્વાૈ દ્વાૈ સમા શ્લ ય ચ ।
વેશં ક્ર દતુમાત્મનાનેર્નુ દશાં ત્ય વાઽવ શષ્ટાન્ ભુ ન્
છ વા રક્ષકતાં વદેકિનલયાં લ મીિનવાસાકરાેઃ ॥ ૧૨૧॥
ન ને શ્રી ને િહતમિહતમ યાિહતમહા-
િવમાેહાે માેહાેદ્ય દ્વષમિવષયાસ ક્તિવવશઃ ।
િનહ તાઽહ તાયા ભવ ત ન િવવેકાે ભવ ત ધીઃ
ખપદં્મ પદ્માઙ્ઘ્રી કથ મવ લભેયં સમગુણ ॥ ૧૨૨॥
કદા વા શષેાદ્રાૈ તુ લતિવરજ વા મસરસી-
જલે નાતઃ પૂતાે ભવુનભવન વદ્ભવનભાક્ ।
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અયે લ મીનાથાસરુિવમથના મદ્ધનિનધે
પ્રસીદે ત ક્રાેશિન્ન મષ મવ ને યા મ િદવસાન્ ॥ ૧૨૩॥
કદા વા પઙ્ક ચ્છ જનયદ તં િનમર્લનખ-

શ્રીયા પઙ્કાે પનં્ન િવષિનલયમ જં હસિદહ ।
ન તે રાગં વીયં પ્રકટયિદવાલાેિહતતયા
રમેશ વ પાદ દ્વતયમજ પ યેયમસકૃત્ ॥ ૧૨૪॥
કદા વા દાવા ચઃપિરભવભવદ્વભૈવભવ-
ચ્છદ ભાે દ્દ ભાે લસનહસનપ્રાે વલતનાે ।
સસુારાસારાભાશરણક ણાદૃ ષ્ટર મતા
પ્રસન્નાઽઽસન્નાતાર્ મિય પિરપતેદ્વઙે્કટપતે ॥ ૧૨૫॥
ધારકપાષેકભાેગ્ય વ કઃ પરમાે ગુ દર્યાલનુર્ઃ
અ મ યં વિય ર ચત યાસાેઽયં તત્ સમુાવ સ બ ધાત્ ॥ ૧૨૬॥
અનેકૈઃ વૈ પૈધર્ર ત મમ પા યનુિદનં
શ્રમાે ભૂયાનાસીિદ ત ફ ણપતે તાિન કૃપયા ।
દધ તી ં શ્રીભતર્િનજ થુકલ મીમનપુમાં
શરાેબાહામ યે વહ સ િકમુ શષે વકુતુક ॥ ૧૨૭॥
સગુ ધપિરબ ધુરં સિવધસિેવનાં સા યદં
લસ દ્વટપસદ્ભજંુ િકસલયાભદ તચ્છદમ્ ।
અદભ્રમલયં ગિર શ્રતમમેયલ યા ચતં
ભવ તમભજ ત િક પટુપટ રબુ દ્યાેરગાઃ ॥ ૧૨૮॥
વાં વ મીકગતં પુરાઽ તસરુભે સવંેષ્ટય તઃ ફ ણ-

શ્રેષ્ટાઃ શીષર્ભુ વલગ્ િનલયા ગ ધૈકવ યા તરાઃ ।
ગાેક્ષીરચ્યુતવામલૂ કભયપ્રત્યક્તવ તદ્ યઃ પરે
ભા તીમે િકમુ વેઙ્કટાચલપતે શ્રીવાસબાહ્વ તરમ્ ॥ ૧૨૯॥
િનહ વપ્ર તષેધમાદગૃવનં હયાર્ખવુૈયર્ભર્ક-
યાયા યાં ન ભવત્યથાિપ શકનાદુ્ર દ્વા િનપે દ્રઽેિપ મે ।
ષટ્પ ક ટનયને દેિહ સમતાં કઃ િક વત તં્ર વદેત્
મયાર્દા ક્વ ચદુ જ્ઝતા જયતુ વા િનત્યા િવભૂ તઃ પરમ્ ॥ ૧૩૦॥
મિન્ન દા હયાલુતાળુિરહ િનબ જં કૃપાલુભર્યા
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ગુપ્તં વાઙ્મનસાપદં ચ મદઘવ્રાતં વયં ક તર્યન્ ।
આદત્તે સમુદગ્રમુત્તવ ચ મ પાપાપનુ ત્તશ્રમં
કે િક ચત્ કુ ચય ત પ્રપ ચજનનાેદ ચ દ્વિર ચેિડત ॥ ૧૩૧॥
રક્તા દક્ૃ વગુણને તે હૃદકરાેદ્રક્તં શ્રયઃ સઙ્ગતેઃ
વદ્દઙ્ૃનીલતમા તુ રક્તભકરાેત્ હૃત્તે િવ ચત્રં વદમ્ ।
વાત યં ગુણમગ્રહીત્તવ દદાૈ વં પારત યં ચ તે

ભાગ્યં મે િપતરેતદત્યઘયુ ે માતા વલં વ સલા ॥ ૧૩૨॥
ર યસ્ય દમર દ બ દુસમુનાે દ વદઙ્ ય બુજ-
દ્વ દ્વાસ્ક દનન દનીયિવભવાઃ કુ દે દુમ દ મત ।
વ દા વ્રજચ દરાનન સધુાન દાશ્રુસ દાેિહનઃ
સુ પ દાઃ પવનાઃ વદદ્યપુવનાદ્ભપૂાવનાઃ વાિ વ ત ॥ ૧૩૩॥

વાઃ પાત્રા ણ માયા િવપુલયવિનકા સતૂ્ર લાિન કમર્-
વ્રાતા માયાિવકારા હ્યપુકરણપદં યા ત પેટ ાૈ પિટષે્ઠ ।
શ્રીવ સઃ કાૈ તુભશ્વાપ્રકૃ તપરવશા વીક્ષણાે કા નટ શ્રીઃ
લીલાદ ન્ સતૂ્રધારઃ વમ ખલભવુનં નાટક તે રમેશ ॥ ૧૩૪॥
સમમસમમન તં મઙ્ગલં મઙ્ગલાનામ્
અમલમમલભાસા ભાસય તં જગ ત ।
હૃદયહૃદયમુ ણદ્યાેતહૃ યન્નશુ ય-
કમલકમલનતંે્ર તાતે્રપાતં્ર કરાે મ ॥ ૧૩૫॥
પ્રીતઃ શ્રીશ વપુઃશ્રમેણ સમુદે ભૂરઙ્ગદાસે ધન-
ચ્યુત્યા પ્રીતતરઃ સવુણર્સમુુદે તાે ડપ્રભાૈ િનવ્યર્યે ।
નાથ પ્રીતતમઃ કુલાલજરઠે સનૂદે ત સમુે
પ્રી ત તે સલુભે મમાદ્ય સલુભં હૃ પદ્મમઙ્ગીકુ ॥ ૧૩૬॥
નાયં શીતકરાે જગ સુ િવહર વ ક તલ યાઃ કરે
શ્વેતા જં ન ચ લ મ બ ભરકુલં નાે કાૈમુદ તારકાઃ
શીત વટ્પટવાસ તકુસમુવ્રાતાઃ સરુસ્ત્રીકર-
ક્ષપ્તા તત્તનુસઙ્ગતા તદિનશં તે િહ ભ્રમ ત્ય બરે ॥ ૧૩૭॥
િપ વં ગુણમાદધા ત િનકટે વચ્છેઽ ય પા પદે

દષૃ્ટા તસ્ફિટકે જપાસમુ મહ પ્રાપં્ત િવ ચત્રં મહત્ ।
યામાેઽ યાત્મગુણને કામમતનાેઃ યામાઃ પુરા ગાેિપકાઃ
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રક્તા ન દતપાેિવપાકજનને શષેાચલાધીશ્વર ॥ ૧૩૮॥
બ્રહ્મા ડે સર સ સુ્ફટાેડુકુમુદે દ્યવુાર્િર તે મે ણા
ક્ર ડામ ડિપનીનચ દર મપેણાૈ ેયશ સ પદાૈ ।
પ ય તી વમર વપ મચલના વારા દ્વસપર્ કરે
સા યાે યગ્રહણ હે ભ્રમ મતઃ શષેાિદ્રચૂડામણે ॥ ૧૩૮॥
નતે્રા ય મષેણ વેઙ્કટપતે યુ મ વ પાિદકે
સ વાસ વદશૃાે પયર્નુ ચ લત વાેદે્દ યભેદં પરમ્ ।
ભષૂાસ્ત્ર વયુત વદાયુધસમં પ્રહ્લાદદૈત્યે દ્રયાેઃ
સ દષંૃ્ટ યુગપ પ્રદશર્ય સ િક સદ્રાગ ટ્ વં પદમ્ ॥ ૧૩૯॥
રમાઽ ણપયાે હપ્ર તમય કરૈલાિહતા
વમ યધવલાે પલપ્રભવદ ક્ષણપે્રક્ષણૈઃ ।
ગતાેઽસ્ય સતતાં ધ્રવું તવ તદ ક્ષયુગ્મં સદા
મિય પ્રસરતુ પ્રભાે ષધરાધ્રધારાધર ॥ ૧૪૦॥
દા વાપેકૃ ત પ્રયાે ક્તરિહતાન્નાેદ્યદ્દયાન્ પ્રાભવ-
સ્ફ તાન્ દ શતદ તપઙ્ ક્ત ધિનનઃ સસંવે્યમાનાન્મયા ।
મ યે હૃદ્યપુકારકાન્ ધનલવાલાભાકુલં માં યતઃ
તે શ્રીવેઙ્કટશલૈનાથ સદયં વાં મારય ત્ય જસા ॥ ૧૪૨॥
ઉ ણાનુ ણસિહ રેવ િવચરન્નુ ણાંશતુજેશ્વયં
ભૂ ં જ મજં ચ િવ મસખંુ મુ ણ તમ થ સ્થતમ્ ।
રૈ ણા ગ ણયા પરવશાે દુષ્ટા વિન ણાતધીઃ
શ્રીશં કૃ ણ ચ િવહાય નરમાઃ તાૈ યષે પુ ણા વ ત ॥ ૧૪૩॥

ત્તમ ન સતી ત ચેત્તવ કુતઃ સવાર્ન્નભુક્ સા સતી
ભ લીશષેફલાદ ર પતે દસ્યાેઽઙ્ગના વંસક ।
સતૂે પાપમસાૈ મમવૈ યિદ ત ક િનગ્રહ તે યિદ
વદ્વદ્વ ક્ષ્ય તદુ જ્ઝતઃ શશુ મમં શ્રીશાવ ભાં તાવકમ્ ॥ ૧૪૪॥
વાત યપ્રબલાઘવીક્ષણ ભયા વ વયાવેર્ સલા

શ્રીરા તે ચરાેર સ પ્ર તકલં વાત યભઙ્ગાત્તતઃ ।
વા સલ્યાિદગુણા જય ત શરણં વં ભીનર્ ન ક્લષ્ટતા
સાખૈ્યં તૂ કટ મ થમ ય ચયાે ન વાં ભજ તે જડાઃ ॥ ૧૪૫॥
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ચાેરઃ કાેઽિપ ષાચલે બત મહામાયાે જર જૃ ભતે
આરા યપ્રજવપ્રસાિરતગુણાકૃષ્ટાઃ પ્રમાેદા ચતાઃ ।
ત સા કૃત્ય સમગ્રવ ચતિધપઃ વં સવર્મ યાનિપ
વં સવ તદધીનમવે કુ તેત્યેવં ભણત્ય વહમ્ ॥ ૧૪૬॥

મચ્ચ ઃપિરપેયકાૈ તુભમણે નાવેક્ષ્ય મ પાતકં
રક્ષાયૈ હૃદયે િનવે શતમમું માં શાેભમાના જ લમ્
મહં્ય દશર્યસે ભયં મમ પરં હતુ કૃપા ભાેિનધે
શ્રીશષે ક્ષ ત િન્નવાસ કમલાશદુ્ધા તવક્ષઃસ્થલ ॥ ૧૪૭॥
વપ્રાણાેશ્ચ ડપત્રાેદ્દ લતિનજપદાેદ્યદ્ર વેૈભવને
વાક્ષ્યાસ્યભ્રાટ્ વના ભ શ્રવણમિપ િનજં વં ચ કં છાદયાદ્ ભઃ ।

ભ્રાજ સ વૈ તમાેભાિવવરણપટુ ભજર્ યસક્તૈઃ વકૃત્તૈઃ
ભન્નાક્ષાે ન વગીઃસ્થૈઃ વહૃદયશરણં ચા ગુમાર્ઃ પનુાતુ ॥ ૧૪૮॥
શ્રી ન્મામવ ચ ષાેશ્ચ હૃદયે િવ યસ્ય મે સવર્દા
વાં વત િવશયાેઽ ત તે યિદ પિરત્યક્તેતરપ્રત્યયઃ ।
વ કા યદગૃાપતત્તરલસદ્ધારૈકપાતં્ર તુ માં
કૃ વા તત્ર િવલાેકયાે વલમતે મા મ વવાચ્યાદરઃ ॥ ૧૪૯॥
અેહ્યત્ર મ યેઽદ્ય હિર યસે હૃદ્વષૃાિદ્રનાથને હૃતં તદાસીત્
શ દાિદમવેં િવષયં હસદ્ ભનર્ તગ્ ર્હીતા મમ સદ્ ભર તુ ॥ ૧૫૦॥
હૃદ્વાે હિર ય વ ઇતીવ મ યે ષાિદ્રભત્રવ હૃતં પુરા તત્
ઇ ત પ્રકૃષ્ટાન્ િવષયાન્ હસદ્ ભનર્ તગ્ ર્હીતા મમ સદ્ ભરતુ ॥ ૧૫૧॥
શતુ્યાદ્યવગત્યાહત ત્ત્યા જડમત્યા-
ઽ ત્યાઽ તમત્યા પરવત્યા જનતત્યા ।
સત્યા ચદુપેત્યા ક્ષ ત ત્યાપરવત્યાતતિનત્યા
પ્રીત્યા ભગવત્યાિવરભૂત્યાજ્યકુગત્યા ॥ ૧૫૨॥
શ્રી વીટ્ કુધ્ર દબ્રુઙુદ્ભવ શવેટ્છક્રાિદલખેેડ્યપ
ચ્છાઙ્ર્ગ ચ્છન્નિરપુ ચ્છિદદ્ધિવ શખાચ્છન્નચ્છિવ દ્વટ્ છરાઃ ।
કાતાર્ યાર્ વહસસું્ફર સદઘધક્છેષ ક્ષ તધ્રક્ષયાે
દદ્યા વ ત્યદર દર લસદર નીલ સનીલ સ નઃ ॥ ૧૫૩॥
તવ મખુ ચમાપ્તું સઙ્ઘશ ત્યા સમા ે
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નખ મષદશવ માર્ પાદયાે તે પપાત ।
અથ તદ સહમ જં છાદયત્ તં સગ ધં
વયમિપ બહુસઙ્ખ્યં ત ફલાથ તથાભૂત્ ॥ ૧૫૪॥

શ્રય ત યસ્ય વધૂહૃર્દયં સદા સ પુ ષાેત્તમ ઇત્યિનશં હિરઃ ।
વપુ ષાેત્તમતા મવ બાેધયન્ હૃદયવા સરમઃ સ મુદેઽ તુ નઃ ॥ ૧૫૫॥
વાંશં વા મસરસ્યપારકુસમુે ણાં મુદે કા તકે

દ્વાદ યાં સતપક્ષકે લવમપુા ઢં ષાદ્ર શ્વરમ્ ।
દૃ ટ્વા દેવમુદે િવય સર સ સ સનૂઽકદ ભાે હિરઃ
સપુ્રે ણાેડુપમેત્ય નીલર ચતાં નીલઃ સ સઙ્ક્ર ડતે ॥ ૧૫૬॥
અઘિટતઘટનાપટુતા યિદ તવ બહુલાઘમુત્તમાન દમ્ ।
શ્રી ત્ કુ માં િનતં્ય સવેે વાં ભવ ત િહ વલાભ તે ॥ ૧૫૭॥
વન્નામાિન જપ તં િનતં્ય રક્ષ સ કથં ન માં શ્રીશ ।
લાૈિકકશ દપરાેઽહં િક તેઽ ખલશ દવાચ્યતા નાે વા ॥ ૧૫૮॥
પરં પદમયં વહ્યતાેઽ યપરમવે વા સ્યાન્ન ચેત્
પરાપરિવદાં વરા ષ ગર શ તે સરૂયઃ ।
કુતાેઽ યતમવ તુતા મહ ચરાચરે વાત્મનામ્
અવેક્ષ્ય તદુપેક્ષ્ય તે િનકટદેહલી વં યયુઃ ॥ ૧૫૯॥
વૈકુ ઠાદ્વષૃશલૈ અેવ પરમાે ય માત્તતાેઽત્રાગતઃ
તત્રત્યૈઃ સહ માેદસે કમલયા ભા ત્યત્ર તે સદુ્ગણાઃ ।
દ્યાેસન્મત્યર્પત પશિુક્ર મદશૃાં ગ યાેઽત્ર પૂણનસઃ
દગૃ્યાેગ્યાેઽ સ મમાિપ હ ત િવમખુાઃ પ ય ત તે વા મતામ્ ॥ ૧૬૦॥
િનત્યે ધા નમાનમક્ષમિપ નાે સાક્ષી ન લઙ્ગં ક્ષમં
િનત્યા ગીબર્હુ ભઃ પરૈિરતરથા નીતા વયં દશર્ય ।
તન્મે િવશ્વ સ મ શ્રુતાઃ વલુ ગતાયાતા ભવસ્થા ન ચેત્
તન્મે દશર્યસે ન તદ્વષૃ ગિરઃ શ્રેષ્ઠઃ પરં શ્રીિનધે ॥ ૧૬૧॥
પવૂ વં િનજધામની તુલિયતું વૈકુ ઠશષેાચલાૈ
રાેદઃપાત્રગતાૈ િવધાય િનતરામૂ વાદ્ગતં લાઘવાત્
ઉ જ્યાિદમમ તમં ગુ તયાઽધઃસં્થ શ્રતાેઽસ્યાદરાત્
અેતદ્જ્ઞાપિયતું તથવૈ જગતઃ િક તાૈ િનધ સે સદા ॥ ૧૬૨॥

shrInivAsaguNAkara.pdf 21



શ્રીિનવાસગુણાકરઃ

લ મીલ મ મહઃ પરં દધિદદં હૈમં િવદાષેપ્રભૈઃ
સદ્રત્નૈઃ સિહતં તમઃપ્ર તભટં ધામાચલાત્માેત્તમમ્ ।
અત્યકાર્નલદ પ્રમક્ષરપદં િવ ણાેિર ત વચ્છધી-
યાેગીઙ્ગીિવષયઃ વ મત્યનુિદનં વક્તીવ વીનાં રવૈઃ ॥ ૧૬૩॥
ધા ય મન્ બહુલક્ષપાિપ િવલદ્ભૂ ન્મહારાજતે
સ્રગ્લગ્રભ્રમરા લધીદતનુભા ત યામહારાજ તે ।
પ્રાકારે સુ્ફિરતૈિવમાનમ ણરાડ્ભાસામહા રાજતે

લૈ વાર્ તહરૈઃકૃત પ્રયલસ કાેક મહા રાજતે ॥ ૧૬૪॥
ત્યક્તવા વાથર્ગણં પરાથર્ઘટકઃ સ પૂ ષઃ ક તતઃ
વા સલ્યાિદભવદુ્ગણા તમહસે સાેઢ્વાિપ દુઃખવ્રજમ્ ।
દાષેાનવે સદા કરાેઽિપ સખુદં પુ યં ન િક ચ ક્વ ચત્
ત મા સ પુ ષં ભવ દ્ધતપરં લ મીશ રક્ષ વ મામ્ ॥ ૧૬૫॥
ક મૈ ચન્મહતે પ્રસન્નમનસા ભપૂને દતં્ત વરં
ગ્રામં તસ્ય સતુાદયાેઽ યનિધકા દાસાશ્ચ ભપૂાિવદઃ ।
લાેકે ભુ જત અેવ તદ્વદહમ યજ્ઞાેઽિપ તેઽજ વયા
પવૂાર્ચાયર્વશીકૃતં તવ પદં ભાેકે્ષ્ય િહ તદ્દાસ્યતઃ ॥ ૧૬૬॥
શ્રીશ વિન્નકટે પુરા થતવતે માદૃ વક યાવલી-
યુક્ત વસ્ય શઠ દ્વપે ક ણાયા વં ત ફલં પ્રાિદશઃ ।
બહે્વક વિન પણાે કવચના શ્રીસૂ ક્તરસ્યાિદમા
સદ્ધાેદકર્ મવૈતદ યમવદન્માં કા ત ચત્તા મમ ॥ ૧૬૭॥
કૂરેશઃ વપદા શ્રતાય િહ ચતુગ્રાર્માય લ ધનૈસે
વાં ત મન્ િવલસ કુ્રધં સમુિદતક્ષા ત િવધાય વયમ્ ।
વ મૈ દત્તમદાપય ફલમતઃ શ્રીશ વયાયાઽિપ મે

પૂણાર્ઘાય ચ દાપિય ય ત ફલં વીયં મમ વાશ્રયઃ ॥ ૧૬૮॥
કા કમર્જ્ઞાનભ ક્તપ્રપદનિવરહાત્ પાતકે યશ્ચ ભીમ
વાઙ્ઘ્રાૈ બદ્ધા જલીનામ ભનય ત હિર ર્નુદઘં્ન ભવા ધમ્ ।

ઉિદ્દ યનંૈ કદા ચ કથમિપ ચ સકૃ કુત્ર ચન્મેઽ જ લઃ સ્યા-
દાયાક્તાેઽશ ક્તબુદ્ધરે ભમતસખુકૃચ્છક્તલકં્ષ્ય પરં િહ ॥ ૧૬૯॥
મ દાે હ ત જનાેઽનવદ્યસખુદે સઙ્ક પમાત્રાદ્વધ-ૂ
પતુ્રાદૈ્યિહકલાેકદાિયિન હરેનર્ત્યેકલ યે સ્થરે ।
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હૈમે ધા નધીઃ ક્ષરા પસખુદાલ યાિધકાનથર્દ-
સ્ત્રીહેમાય તકાઙ્ક્ષયાત્ર બહુધા િનચ વમાપદ્યતે ॥ ૧૭૦॥
ઉ પૂલુત્ય વરયા સશુીલકણાે વૈકુ ઠતાેઽમું શ્રતઃ
ચહં ભૂધરિન તા ક્કનુ ગતા સા તે વરા વ યવે ।
દ નસ્યાત્ય ઘનાેઽગતેમર્મ પુરાે ન પ્રાદુરાસીઃ કુતઃ
શ્રી લાેકુગુણ તવાિપ િકમભૂદ્ધ મા દ્યમસ્યનૈસા ॥ ૧૭૧॥
ભક્તયઙ્ગં િકમુત પ્રપ ત્ત મ લતાે હે વ તરં વા ફલં
હેતનુાર્ યફલસ્ય કૃ નમિપ નાે િક ચ વયવૈા જ લમ્ ।
વ પાદેઽરચયં કથા ચદવ વા મા વાઽઘમગ્ ં તુ માં
કુવર્સ્યાનમત શ્ચન સ તુ કરં દ નઃ કરાેમીશ િકમ્ ॥ ૧૭૨॥
િવલાેક્ય મમ દે શકં વરભવ પદૈકાશ્રયં
અિક ચનમસદ્ગ ત બહુલપાપમગ્ ાશયમ્ ।
વદઙ્ ઘ્રશરણાગ ત કથમપીરય તં જડં
ન વીક્ષ્ય મમ દુષ્ટતાં વકૃતિવ વમવેાવ મામ્ ॥ ૧૭૩॥
દુઃખં માં શરણાગતં ભજ ત ચે ક્ર દા મ તદ્દ શનઃ
તન્ન સ્યાદ્યિદ તે દયાિવરિહતઃ સ્યા તદ્ભવેત્ તે યિદ ।
િનદાષાે ન ભવે દ્વધા શ્રુ તશતાે સાદ તથા યશ્રુતેઃ
સ યેન્નવૈ િકમ યતઃ પરમમું રક્ષા ખલાઘવ્ર ત્ ॥ ૧૭૪॥
વાચામગાેચરમન તમન યિનષં્ટ
શ્રુત્યાિદ સદ્ધમિનશં ગુણમ ડલં તે ।
આચ્છાદ્યપૂવર્ મદમવે મમાિપ ચતં્ર
અસ્યૈકદૈવ િહ િવ દ્ધભયાભયે તઃ ॥ ૧૭૫॥
કામાિદદાષેિનવહઃ પિરવધર્તે મે

નન્નધીરિપ સદા રચયા યઘાિન ।
દુ સઙ્ગતાૈ ચરતાેઽનુશયઃ કદાિપ
નાેદે ત હ ત કથમીદગૃહં તરેયમ્ ॥ ૧૭૬॥
રાગં િવવધર્ય ભવચ્ચરણારિવ દે
દાષેષેુ યત્નમિનશં િવફલં કુ વ ।
બાલાદ્યવદ્યપિરહારનયાદયુક્તં
મા દશર્યાજર્ય સદા ભવદ યસઙ્ગમ્ ॥ ૧૭૭॥
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હાતું નાથ નભાેગતાં ષધરાવાસ વમાસીદ્ધનઃ
ચહં્ન ચા તદ વમાશ્રયિવનાભાવાસહાઽગાત્ તિટત્ ।
અસ્થૈય િવમનાશ્ચ મા વ મહતે વક્ષસ્યલાેલ સ્થતાૈ
લ યાં શ્રીશ્ચપલે ત લાેકવચનં િવદ્યનુ્મય વાથર્કમ્ ॥ ૧૭૮॥
કાં શ્ચદ્રક્ષ સ માં કુતાે ન બહુના પાપને ચેત્ત કૃતં
મ દં મામિનવારયન્ મિય વસન્ દક્ષઃ િકલાકારયઃ ।
કૂપા તિનપત તમભર્કમલં પ ય ત્યુપેક્ષાપરા
માતાઽપાતયદેવ ત વદુિદતં પાપં િનવત્યાર્વ મામ્ ॥ ૧૭૯॥
અ તઃસ્થાે જગતાં જિન સ્થ તલયાન્ કુવર્િન્નય તા વરાટ્
દુષ્ટઘે્ન જનનાિદભાક્ વમનસા શ્રત્યાિદમાનાેઽ યહમ્ ।
ન વં સાક્ષ્યવદઃ પ્રમાણમશભંુ વાચા િકમવેંિવધઃ
વં ચને્મામવ પાતકાદકપટં વાં િન શ્ચનાેમીદશૃમ્ ॥ ૧૮૦॥
કુવ દુઃખકરા યઘાિન મનસા ક માદહં વાસના-
માેહાદ્યૈિર ત ચેદમૂિન િકમુ તે વ યા યવ યાિન વા ।
આદે્ય તૈ વમકારયઃ વકરણવૈર્ યાે ન દ ડ્યાેઽ યહં
િપત્રાજ્ઞાર ચત વમા િનધનઃ િક મદગ્ યાેઽઘભાક્ ॥ ૧૮૧॥
અ ત્યે યદ્યલયાિન તાિન ન સખંુ સ્યા કસ્ય ચ ક વયા
શ્રીય તે યિદ તુ ચ કથમિપ શ્રીનાથ િક વા વયા
વત્તશ્ચેત્તદવારકઃ શકનવાન્નાકારયાેઽઘં કુતઃ
મચ્ચે ક ચદપેક્ષસે ન િહ ભવેઃ પૂણર્ તતાે રક્ષ મામ્ ॥ ૧૮૨॥
િનબ જં મમ રક્ષણે િન ખલ ચન્મુ ક્તપ્રસઙ્ગાે યિદ
સ્યાન્નાૈ કા ક્ષ તરક્ષરં તવ પદં વધત હીદઙ્ક્ષયાત્ ।
લાેકાેઽયં સકલઃ સખુૈકિનલયઃ સ્યાદ્વા જનાયં િવના
લીલા તે ન ઘટેત ચેત્તવ કૃતે દુઃખપ્રદ વં ભવેઃ ॥ ૧૮૩॥
વાજ્ઞાભેદિનજ વહૃત્યપદવીચાર સ્થરં પ્રાયશાે

દ ડરૈ યિન ત્તમવે િનધનાનહ વક યં પ્રભુઃ ।
વેચ્છાચારિનરાેધકે દૃઢતરે ધા વકે પાતય-

ત્યેવ ભૂતમમું રમાધવ કુતાે મા પાતયસ્યક્ષરે ॥ ૧૮૪॥
બાલં કમર્િપતા યકાયર્શતકં કૃ વા યદાષેાેઽવ ત
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વં તાતાેઽનપુિધઃ વરાડશરણં દ નં જડં મામમુમ્ ।
મયાર્દામનવપ્રમાણગિદતામુ જ્ય વા પા સ ચેત્
કા તે હાિનરનીદશૃષેુ ભવતાત્ સા સવર્િવચ્છ િનધે ॥ ૧૮૫॥
મયાર્દામવધીયર્ ચક્રમધરાે િવપ્રાત્મ નક્ષરં
ધામારાે ય પનુ દ્વ ય સમદા ત મા સમાનીય તાન્ ।
ઘ ટાકણર્મખુ દ્વષઃ સમનયાે મુ ક્ત પરાં શ્રીિનધે
સ ત્ય યાિન િનદશર્નાિન ચ શતં મ યવે સા પાલ્યતે ॥ ૧૮૬॥
ચેતાવેાક્તનુકમર્ ભઃ ક્ષરતમૈઃ કાલા તરે કાયર્કૃત્
ક યં ક ર્ગતં વત વકુશલં િક ચદ્ ગતં લાઘવાત્ ।
િવદ્વ કારકધમર્તાં તિદહ તે કાપેાે િહ મદ્ગાેચરઃ
પાપં મે વદનુગ્રહેઽત્ર પરમે કુત્રષૈ તષે્ઠદ્ધરે ॥ ૧૮૭॥
ક માન્નાવ સ માં હરે મિય ગુણાે ના તી ત ચેત્ િક વયા
દાષેે સત્યિવતું યથા ન િનપુણાે નવૈં ગુણે શ ક્ષતુમ્ ।
રક્ષારક્ષણયાેગુર્ણાગુણગતા સ્યાદ્દક્ષતા તદ્ભવ-
ન્નાથ વાય સદાષેમ તગુણમ યેતં પ્રભાે રક્ષ મામ્ ॥ ૧૮૮॥
વીક્ષ્ય શ્રીટ્ પ્રભુતાં ભયાત્તવ મુદે ભ્રા ત્યા નુ મુગ્ધં જનઃ
વામાહા ખલવેિદનં વમવ ત વાથાર્થર્મવે વવાન્ ।
વસ્ય વાનવને ક્ષ તઃ વમિવતું વં નવૈ દકં્ષ વ ત
વં નાે વે સ્યથ વે સ ચે કથમમું વા મન્ન માં રક્ષ સ ॥ ૧૮૯॥
ના બામ બે ત તાતેત્યિપતરમિપ િક વક્ષ્ય સશાેઽિપ યાચ્ ાં
દાૈત્યં વા સાર થ વં ગિર તમવને દૃ્ધ ત વા વના તે ।
સ ચારં દૈત્યરક્ષાેબહુિવધિનધનં દાવપાનં દયાલાે
મદ્રક્ષાથ [કિર યસ્ય જત બત કુતાે મુગ્ધવ ત્તષ્ટ સ વમ્] ॥ ૧૯૦॥
॥ ઇ ત શ્લાેકાિનમાન્ સપ્ત શ્રીિનવાસગુણાકરે ॥
॥ શ્રીશલૈ તાતયાચાયા વ્યાખ્યયા સમયાજેયત્ ॥
॥ ઇ ત શ્રીિનવાસગુણાકરઃ ॥
॥ યાવદુપલ ધઃ ॥

From a telugu book veNkaTeshakAvyakalApa
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