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Venkateshanidhyanam

શ્રીવેઙ્કટેશિન યાનમ્

ઈશાનાં જગતાેઽસ્ય વેઙ્કટપતેિવ ણાેઃ પરાં પ્રેયસી ં
તદ્વક્ષ સ્થલિનત્યવાસર સકાં ત ક્ષા તસવંિધનીમ્ ।
પદ્માલઙૃ્કતપા ણપ લવયુગાં પદ્માસનસ્થાં શ્રયં
વા સલ્યાિદગુણાે વલાં ભગવતી ં વ દે જગન્માતરમ્॥ ૧॥
શ્રીવેઙ્કટેશદિયતાં શ્રયં ઘટકભાવતઃ ।
સમા શ્રત્ય ષાદ્ર શચરણાૈ શરણં શ્રયે॥ ૨॥
શ્રીમન્ શષે ગર શ તે પદયુગે મ રસરંા જતે
સક્તં માનસમ તુ મે તવ શભુે જઙ્ઘે સુ વ ચતે ।
ર ભાકા તહરાે કા ડયુગલી ં પ્રાપ્તં કટ ં સવેતે
કા ચીનપૂુરિકિઙ્કણીપિર ચતાં પીતા બરાલઙૃ્કતામ્॥ ૩॥
નાભીપઙ્કજતુ દબ ધનલસિદ્દવ્યાેદરાપાશ્રયં
પદ્માકાૈ તુભહારમાલ્યસભુગાં વક્ષ સ્થલીં ગાહતે ।
સવાર્ભીષ્ટવરપ્રદાનકિટબ ધા યચક્રાે વલૈઃ
હ તૈઃ શ્લષ્ટમન પભષૂણયુતૈઃ ક ઠં સમાલ બતે॥ ૪॥
મુક્તારત્નિવરા જકુ ડલલસદ્ગ ડં સુ બ બાધરં
નાસાશાે ભ દયાદ્રર્લાેચનયુગં સભુ્રૂ વર્પુ ડ્રાે વલમ્ ।
વક્ત્રં રત્નલલાિટકાપિરલસ ભાલં સ ણં િપબત્
માૈલાૈ ર જ ત માલ્યશાે ભિન મહારત્ના ભષેકાે વલે॥ ૫॥
ભૂયાે વક્ત્રમનપુ્રસપર્ ત તતઃ ક ઠાવસક્તં ભજૈુઃ
શ્લષં્ટ વક્ષ સ પદ્મયા પિર ચતે લગ્ ં પનુમર્ યમમ્ ।
કટ ૂ દ્વય નષુુ પ્રિવતતં જઙ્ઘાવસક્તં પદાેઃ ।
પ્રાપ્તં તષ્ટ ત તત્ર ગાત્રસષુમાસકં્ત ષાદ્ર શ તે॥ ૬॥
॥ ઇ ત શ્રીવેઙ્કટેશિન યાનમ્॥
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