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Venkateshasevakrama

વેઙ્કટેશસવેાક્રમઃ

યશ્ચકે્ર વેઙ્કટેશસ્ય સવેાક્રમમનુત્તમમ્ ।
તં શઠાિરગુ ં વ દે ગાગ્ય શ્રીપુરવા સનમ્॥
શ્રીવેઙ્કટાચલાધીશં શ્રયાઽ યા સતવક્ષસમ્ ।
શ્રતચેતનમ દારં શ્રીિનવાસમહં ભજે॥ ૧॥
પ્રાત થાય પૂતાત્મા યાયેય વગુરાેઃ પદે ।
શ્રીવેઙ્કટેશપાદા જે ઇયાસવુેઙ્કટાચલમ્॥ ૨॥
ચક્રતીથ તતઃ ના વા કૃતપવૂાર્િહ્નકિક્રયઃ ।
યાયન્ શ્રીવેઙ્કટાધીશં સવેેયા જનભૂધરમ્॥ ૩॥
તતઃ પ શ્ચમિદગ્ભાગે ગ વા ક ચન્મહાપથમ્ ।
શ્રીવેઙ્કટ ગરેમૂર્લે શષેાંશનેાે થતાં ભવુઃ॥ ૪॥
ચ ચામુિન્નદ્રસભુગાં િદવ્યાં તન્મૂલતઃ શભુે ।
શ્રીિનવાસપદા ભાજેે વસઙ્ક પાત્ સમુ થતે॥ ૫॥
તન્મૂલતઃ વયવં્યક્તાન્ સરાેયાે ગમખુાનિપ ।
લ મી સહં શષેાિદ્ર પ્ર ણપત્ય કૃતા જ લઃ॥ ૬॥
દયાશતકમ યુચ્ચૈઃ તાતે્રગદે્ય સમુ ચરન્ ।
ભક્તૈભાર્ગવતૈ સાધર્મારાેહેયં ષાચલમ્॥ ૭॥
ઘુ યદ્ ભઃ સઙ્ઘશશ્ચાેચ્ચૈગાિવ દે ત પનુઃપનુઃ ।
ગચ્છદ્ ભઃ વા મસવેાથર્માગચ્છદ્ ભિનર તરમ્॥ ૮॥
સ પૂણ લ ધકામૈશ્ચ ચતવુર્ગાર્ થ ભનર્રૈઃ ।
શખરા ણ ચ ર યા ણ િનજ્ઝર્રાન્ પિરષ પ્રભુમ્॥ ૯॥
શ્રીવેઙ્કટેશં સસંવે્ય ગચ્છેયં તં મહાપથમ્ ।
આ હ્ય તષ્ઠન્નામાેદાદ જ્નાિદ્ર શરાવેરમ્॥ ૧૦॥
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શ્રીવેઙ્કટાચલપ્રા તભૂ મપયર્ તપવર્તાન્ ।
વાપીકૂપતટાકાદ ન્ વના યપુવનાિન ચ॥ ૧૧॥
સવુણર્મખુર ં ચવૈ શાેભમાનાં મહાનદ મ્ ।
ધામ ગાેિવ દરાજસ્ય પ યેયં શ્રીપુર મિપ॥ ૧૨॥
તતઃ કપૂર્રસરુ ભતીથ કપૂર્રિનજ્ઝર્રમ્ ।
ગ વાઽઽચ ય તતશ્ચા યચ્છૃઙ્ગમા હ્ય સુ દરમ્॥ ૧૩॥
પ ક્ષ ક્ષાકૃ તધરૈિન બડં િનત્યસિૂર ભઃ ।
શીઘં્ર ક્વ ચ ચ ગચ્છેયં સવેાચપલમાનસઃ॥ ૧૪॥
સખુમત્રવૈ વતય ર યે શ્રીશલૈસાનુિન ।
ઇતીરયન્મ દમ તગર્ચ્છેયં કુત્ર ચ પુનઃ॥ ૧૫॥
સવુચર્સાં સુ પાણાં પુ યાનાં ગપ ક્ષણામ્ ।
શ ◌ૃ યામદ્ભુતં શ દં કૂજતાં મધુરં પ થ॥ ૧૬॥
અતીત્ય ક ચ પ થાનમટવી હિર તતઃ ।
પ્રણ ય તદનુજ્ઞાતઃ પ્રિવશ વનમ તરા॥ ૧૭॥
સાલતાલતમાલા લચ દનામરભૂ હૈઃ ।
ના લકેરામ્રપનસકદલીક્રમુકૈરિપ॥ ૧૮॥ (નાિરકેલા)

પુ પવદ્ ભઃ ફલાપેેતૈ છાયાવદ્ ભમર્નાેહરૈઃ ।
ભૂ ષતં ભૂ હૈશ્ચા યૈિનજ્ઝર્રૈશ્ચામલાેદકૈઃ॥ ૧૯॥
સહકુ જરગાવે્યાઘ્રતર હિરણાિદ ભઃ ।
િનવ રૈ ર્ગસઙ્ઘૈશ્ચ રમમાણૈઃ સમાકુલમ્॥ ૨૦॥
મયૂરકાેિકલાનાં ચ મધુરૈઃ કૂ જતૈરિપ ।
શાિરકાશકુસલંાપૈમાિદતા ખલચેતનમ્॥ ૨૧॥
ચ દનાગ સવંાિહમ દમા તસિેવતમ્ ।
શ્રીમદપ્રાકૃતં િદવ્યં ઝ લકાગણનાિદતમ્॥ ૨૨॥
નયનાન દજનકં નવીનં પ યતાં સદા ।
સવર્ત્ર ફલપુ પાઢ ં સ પ યેયં વનસ્થલમ્॥ ૨૩॥
તતાેઽ યચ્છૃ ઙ્ગમા હ્ય તતાેઽ યત્રાવ હ્ય ચ ।
ક્વ ચદ્ગચ્છન્ ક્વ ચ ત્તષ્ઠન્ ક્વ ચદ્ યાયન્ રમાપ તમ્॥ ૨૪॥
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સાનુમ યં સમારાેહન્ શ્રીશ મામાનયા તકમ્ ।
ઇ ત બ્રવુન્ ય તવરં પ્રા ુયાં પરયા મુદા॥ ૨૫॥
તં પ્રણ યા યનુજ્ઞાતઃ પરં પ થાનમા સ્થતઃ ।
અ ચરાિદપથે િદવ્યે મત્રચ દ્રે દ્રવેધસામ્॥ ૨૬॥
લાેકપઙ્ ક્તવદત્ય તર યાં મ ડપસ ત તમ્ ।
સ પ યં તત્ર ગચ્છેયં શાૈરેધાર્મા તકસ્થલમ્॥ ૨૭॥
તતઃ પ્રણવિન વાણકાહલીનાદમેદુરમ્ ? પણવિન સાણ
શ ◌ૃ યાં શ્રાતે્રસખુદં િદવ્યદુ દુ ભિન વનમ્॥ ૨૮॥
તતશ્ચ પકપુન્નાગવકુલામરભૂ હામ્ ।
અ યષેાં િદવ્યગ ધૈશ્ચ નાનાવણમર્નાેરમૈઃ॥ ૨૯॥
અભ્રઙ્કષાણાં કુસમુૈરિનશં ચિત્રતા બરમ્ ।
મ લકામાધવી તપુ પૈ શ્ચિત્રતભૂતલમ્॥ ૩૦॥
મ યેમ યે લસિદ્દવ્યલીલામ ટપશાે ભતમ્ ।
તત્રતત્ર સ્થતૈઃ ક્ર ડાશલૈૈશ્ચા ભ વલમ્॥ ૩૧॥
પુ યપ ક્ષગણાનાં ચ પૂિરતાશામખંુ રવૈઃ ।
પદ્મક હારકુમુદનીલાે પલસગુ ધ ભઃ॥ ૩૨॥
રાજહંસાિદશકુનૈઃ કૂજદ્ ભશ્ચ િવરા જતૈઃ ।
સરાવેાપીતટાકાદ્યૈરા તં પરમાદ્ભુતૈઃ॥ ૩૩॥
અ તપ્રમાણમાશ્ચયાર્વહમપ્રાકૃતં શભુમ્ ।
ઉદ્યાનશતસાહસ્રમુદ્ય પ લવકાેરકમ્॥ ૩૪॥
પ યન્ શ ◌ૃઙ્ગિવહીનં તદ્ગાપેુરં પ્રા ુયાં પરમ્ ।
તતઃ શ્રીવેઙ્કટેશસ્ય મ દરં લાેકવ દતમ્॥ ૩૫॥
િદવં્ય સવુણર્પ્રાકારગાપુેરૈ વલં મહત્ ।
તતશ્ચાેદ્ય સહસ્રાંશશુતકાેિટસમપ્રભમ્॥ ૩૬॥
મઙ્ગલં સવર્જગતાં મ ડનં શષેભૂ તઃ ।
ભૂમાવનપુમં િદવ્યં લાેકાનુગ્રહકા યયા॥ ૩૭॥
વયવં્યક્તં િવમાનં તદાન દિનલયાહ્વયમ્ ।
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િદવં્ય ચ નગરં પ યન્ શ્રીવૈકુ ઠ મવાપરમ્॥ ૩૮॥
ધ યાેઽ યનુગ્ હીતાેઽ મ કૃતાથાઽ મી ત ચ બ્રવુન્ ।
પરમાન દભિરતઃ પ્રણમેયં પ્રસન્નધીઃ॥ ૩૯॥
તત સિન્નિધવી યગ્રભષૂણં પવનાત્મજમ્ ।
નમસૃ્કત્ય તતઃ પ યન્ સહસ્ર ત ભમ ટપમ્॥ ૪૦॥
પ્રિવશયેં પ્રસન્નાત્મા વૈકુ ઠદ્વારમદ્ભુતમ્ ।
તતઃ કા ચનદ યા ચ રત્નકા ત્યા ચ િપતમ્॥ ૪૧॥
ભૂ ષતં િદવ્યમાલ્યૈશ્ચ મુક્તાદામ ભરેવ ચ ।
ચ દનાગ ધપૈૂશ્ચ સવર્ત સરુભીકૃતમ્॥ ૪૨॥
આજ્ઞામુદ્રાધરભ મૈરસ્થાનભયશિઙ્ક ભઃ ।
ચ ડપ્રચ ડપ્રમખુૈદ્વાર્રપાલૈઃ સરુ ક્ષતમ્॥ ૪૩॥
ભેર દઙ્ગપણવતૂયર્શઙ્ખાિદ ભ શભુૈઃ ।
અષ્ટાદશિવધવૈાર્દ્યૈરાઘાે ષતનભ સ્થલમ્॥ ૪૪॥
બ્રહ્મ દ્રાિદદેવાનાં મહષ ણાં મહાત્મનામ્ ।
યાે ગનાં સનકાદ નાં િદવ્યસ્થાનિનવા સનામ્॥ ૪૫॥
િદવ્યા સરાેગણાનાં ચ તં્ત ગીતં ચ કુવર્તામ્ ।
ચાતવુર્ યર્પ્રસતૂાનાં સદા ભ ક્તમતાં હરાૈ॥ ૪૬॥
આબાલ દ્ધમાબદ્ધમ તકા જ લશાે ભનામ્ ।
નાનાદેશાગતાનાં ચ નરાણાં ભાગ્યશા લનામ્॥ ૪૭॥
સપતુ્ર મત્રદારાણાં દૈઃ સા દં્ર સશુાેભનમ્ ।
િવ ચ્છન્નાગ્રિનવેશં ત પર તં દ્વારમા સ્થતઃ॥ ૪૮॥
પ્રણ ય ભ યા સાષ્ટાઙ્ગં પ્રહષ પ્રા ુયાં પરમ્ ।
તત્ર શ્રીવેઙ્કટાધીશં તત તત્ર કૃતા જ લઃ॥ ૪૯॥
રાજવીથીષુ ર યાસુ પ્રદ ક્ષણપરાે ભવન્ ।
િનત્યમુક્તસમાનાનાં તદ યાનાં મહાત્મનામ્॥ ૫૦॥
ભવનાિન િવ ચત્રા ણ પ યન્ હૃષ્ટઃ પનુઃપનુઃ ।
વા મપુ કિરણીતીરં શ્રયેયં શ્રમનાશનમ્॥ ૫૧॥
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તત વાચ ય તત્તીથ કૃતમા યાિહ્નકિક્રયઃ ।
વરાહ િપણં દેવં વામાઙ્કસ્થવસુ ધરમ્॥ ૫૨॥
પ્રણ ય પ્રા જ લઃ કુયા પ્રદ ક્ષણમહં તતઃ ।
તીથ પ્રદ ક્ષણં કુવર્ન્ શ્રીશલૈ તુ ત િપણીઃ॥ ૫૩॥
કુલશખેરસકૂ્તીર યુ ચાયાર્ન ય વૈ રથમ્ ।
પનુઃ પર તં િવ ચ્છન્ના ભિનવેશમપુેત્ય ચ॥ ૫૪॥
ન વા શ્રીમન્મહદ્દવ્ારં પ્રિવ યા તઃ પ્રસન્નધીઃ ।
આસ્થાન ચ ચામચલચ્છાયાં શષેાંશકાં તતઃ॥ ૫૫॥
આન ય મ ટપાંશ્ચવૈ પ યેયં િવપુલાેન્નતાન્ ।
બ લપીઠં મહાિદવ્યં બ્રહ્મ દ્રાિદસિેવતમ્॥ ૫૬॥
વજ ત ભને સિહતં પ્રણ ય પ્રા જ લમુર્દા ।
ભાવયેયં ષાદ્ર શં પ્રણતા તહરં પ્રભુમ્॥ ૫૭॥
તત્ર પ્રદ ક્ષણપરાન્નમસ્કારપરાન્ મુહુઃ ।
વેદપારાયણપરાન્ વેદા તવ્યાિક્રયાપરાન્॥ ૫૮॥
ઇ તહાસપુરાણાદ ન્ પઠતઃ શ ◌ૃ વતાેઽિપ ચ ।
તાતે્રપાઠે ચ િનરતાન્ બ્રહ્મિવદ્યાસુ િન ષ્ઠતાન્॥ ૫૯॥
સઙ્ક તર્નપરાન્ શાૈરેઃ ગુણશ્રવણત પરાન્ ।
યાનિનષ્ઠાન્ યાેગિનષ્ઠા જપશીલાં તથા યતીન્॥ ૬૦॥
આબદ્ધા જ લપદ્માં ?શ્ચા યા? ન દાશ્રુ ભરા લુતાન્ ।
પુલકા ચતગાત્રાંશ્ચ પૂતભાવાન્મહાત્મનઃ॥ ૬૧॥
સ તાનધનરાજ્યશ્રીસ પદાિદવરા થનઃ ।
લ વા વરં તત તૂણર્ મષ્ટાલાપપરાનિપ॥ ૬૨॥
સવાર્ન્મહાભાગવતાન્ સ પ યેયં પનુઃપનુઃ ।
તતાે વેઙ્કટનાયક્યાઃ સ્થાનં દૃ ટ્વા તતઃપરમ્॥ ૬૩॥
આન ય ચ પકત ં તન્નામાિઙ્કતવી થકામ્ ।
પ્રદ ક્ષણપર સવ પ યેયં ચ કૃતા જ લઃ॥ ૬૪॥
શા લમુદ્ગ તલાદ નાં શાલા તત્ર સહસ્રશઃ ।
સવર્સ પ સ દ્ધાશ્ચ પાકશાલા મનાેરમાઃ॥ ૬૫॥
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વા મપુ કિરણીતીથ દૃ ટ્વાઽઽચ ય તતઃપરમ્ ।
યામનુેયા ભધં િદવં્ય માલ્યાગારં મનાેહરમ્॥ ૬૬॥
ગાપેીનાં રમણં તત્ર વે નાદિવનાેિદનમ્ ।
સવુણર્મ ટપં ચવૈ નારાયણ ગિર તથા॥ ૬૭॥
બ લપીઠં પનુગર્ વા પ્રત્યગ્દ્વારં ચ ચા પકમ્ ।
બદ્ધા જ લ તતઃ પ ય પ્રાસાદા પરમાદ્ભુતાન્॥ ૬૮॥
પાયસાન્નૈગુર્ડાન્નૈશ્ચ શદુ્ધરૈાેદનરા શ ભઃ ।
દિધક્ષીરાજ્યસ પન્નૈ ર્ષ્ટાન્નૈિવિવધાેદનૈઃ॥ ૬૯॥
અપપૂૈઃ વાદુ ભહૃર્દ્યૈઃ શા લિપષ્ટાપેપાિદતૈઃ ।
સગુ ધૈગાઘ્ તૈઃ પક્વૈઃ પ્રભૂતગુડસં મતૈઃ॥ ૭૦॥
થુકૈગુર્ડસં મશ્રૈ સ રકમર ચકૈઃ ।
ક દમૂલફલૈશ્ચવૈ વ્ય જનૈિવિવધૈરિપ॥ ૭૧॥
સ પૂણ પાકશાલાં ચ સ પ્રિવ યાથ સન્નતઃ ।
શ્રયં તત્ર સ્થતાં દેવી ં શ્રીિનવાસમનઃ પ્રયામ્॥ ૭૨॥
પ્રણમેયં તદાજ્ઞપ્તાે ભજેયં યાગશા લકામ્ ।
િદવં્ય તતાે રત્નમયં શ્રીમહામ ણઅમ ટપમ્॥ ૭૩॥
તત્ર શ યાગ્ હં ર યં તત્રસં્થ દેવમચ્યુતમ્ ।
શ્રયા દેવ્યા ધર યા ચ સિેવતં પાશ્વર્યાે સદા॥ ૭૪॥
ઉ સવાહર્મુદારાઙ્ગમુ વલાયુધભષૂણમ્ ।
પ્ર ણપત્ય પ્રસન્નાત્મા પરમાન દમા ુયામ્॥ ૭૫॥
તતઃ પર ત્ય તં ધ યાે વસ્ત્રાગારં મહ દ્ધમત્ ।
વાહનાિન મહાહાર્ ણ િવમાનં ચાનત તતઃ॥ ૭૬॥
છત્રચામરકાેશં ચ શ્રયેયં સૈ યનાયકમ્ ।
તતાે રામાનુ ચાય પ્રપન્નકુલશખેરમ્॥ ૭૭॥
અપ્રાકૃતં િવમાનં ચ આન દિનલયાહ્વયમ્ ।
પ્રણ ય તદનુજ્ઞાતઃ પ્રણમ હિર તતઃ॥ ૭૮॥
પ્રદ ક્ષણપરાે ભૂ વા પ ક્ષરાજં ત્રયીમયમ્ ।
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પરમાન દજનકં પ યેયં પુ પમ ટપમ્॥ ૭૯॥
પ્રિવ ય પ ક્ષરાજં ચ ભજેયં દ્વારપાલકાૈ ।
તત તત્ર િવ ચત્રા ણ રત્નાિન િવિવધાિન ચ॥ ૮૦॥
વાહનાિન મહાહાર્ ણ ભષૂણાિન સહસ્રશઃ ।
િદવ્યા બરા યનેકાિન ક્ષાૈમપીતા બરા ણ ચ॥ ૮૧॥
સવુણર્રાૈ યખ ડાિન ધનાિન િવિવધાિન ચ ।
ગ ં શ્ચ પશસુઙ્ઘાંશ્ચ છત્રવ્યજનચામરૈઃ॥ ૮૨॥
સમ તદેશ તાિન વ તૂ ય યા યનેકશઃ ।
શ્રીવેઙ્કટેશપ્રીત્યથ સવર્દેશિનવા સ ભઃ॥ ૮૩॥
સવાર્ન્ સમિપતાન્ પ યન્નપુહારાંશ્ચ સિન્નધાૈ ।
આત્મ વ પાનુગુણમિપ શ્રીશમનઃ પ્રયમ્॥ ૮૪॥
દ્રવં્ય વ્ય ક્ત ચદ્તુલમપુહારં સમ યર્ ચ ।
પ્રણમન્ પરયા ભ યા ભજેયં કૃતકૃત્યતામ્॥ ૮૫॥
તતાે રામાનુ ચાય પુરસૃ્કત્ય યતીશ્વરમ્ ।
શ્રીવેઙ્કટાચલાધીશં શ્રીિનિધ ક ણિનઅિધમ્॥ ૮૬॥
અ મદ્ભાગ્યપર પાકમ ખલાભીષ્ટદાિયનમ્ ।
નાથં સમ તજગતાં નાથં નઃ કુલદૈવતમ્॥ ૮૭॥
માતરં િપતરં બ ધું ભ્રાતરં સહૃુદં ગુ મ્ ।
અ મ કુલધનં ભાેગ્યમાચાયર્કુલદ શતમ્॥ ૮૮॥
શષેાચલ શરાેરત્નં શ્રીિનવાસં પરા પરમ્ ।
મહનીયં પરં બ્રહ્મ વ દષીય પનુઃપનુઃ॥ ૮૯॥
પ યન્ રમન્ સમુ ત્તષં્ઠ તવુ ત્યન્ પનુઃપનુઃ ।
પુલકા ચતગાત્રશ્ચ ભવેયં પ્રા જ લ તતઃ॥ ૯૦॥
દ્વારપાલા યનુજ્ઞાતઃ કૃપયા ચાવલાેિકતઃ ।
કથ ચ પ્રિવશન્ ભીતાે મહામ ટપમ તરા॥ ૯૧॥
પ યન્ હિર પ્રસન્નાત્મા પ્રા ુયામધર્મ ટપમ્ ।
ત મ ધનુધર્રં રામં સાૈ મિત્રમિપ નક મ્॥ ૯૨॥
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હનૂમ તં ચ સગુ્રીવમઙ્ગદં દાૈત્યલક્ષણમ્ ।
િવ વક્સનેં િવહઙ્ગેશમન તં ચાનત તતઃ॥ ૯૩॥
ઉપ ત્ય ચ સાપેાનં કુલશખેરનામ ?ય? કમ્ ।
ભયભ ક્તસમાક્રા તઃ પાશ્વ દ ક્ષણમા સ્થતઃ॥ ૯૪॥
િનભ્રુતઃ પ્રણતઃ પ્રહ્વાે ભવેયં પ્રા જ લ તતઃ ।
શભુાઃ શ્રીભટ્ટનાથસ્ય સકૂ્તીમર્ઙ્ગલ િપણીઃ॥ ૯૫॥
શઠાિરક લ જ સકૂ્તી શરણાગ તવા ચકાઃ ।
શ્રીવેઙ્કટેશિવષયાઃ શ્રીિનવાસમનઃ પ્રયાઃ॥ ૯૬॥
તદ યપ્રવરૈઃ સાધ ગદં્ય ચા યનુસ દધત્ ।
શ્રીભૂ મનીલાદેવીનાં િદવ્યહ તાપેલા લતાૈ॥ ૯૭॥
શર યાૈ ચાશર યાનાં શઙ્ખચક્રાિદ ચિહ્નતાૈ ।
િવલાસિવક્રમક્રા તત્રૈલાેક્યાૈ લાેકપાવનાૈ॥ ૯૮॥
વ દા જનમ દારાૈ મ રદ્યુ તર જતાૈ ।
હંસકાલઙૃ્કતાૈ િદવ્યાૈ િકિઙ્કણીકિવભૂ ષતાૈ॥ ૯૯॥
પાિર તાિદકુસમુૈઃ સિૂર ભશ્ચા ચતાૈ સદા ।
શ્રીમચ્છઠાિરક લ જચ્છ્ર રામાનજુયાે ગ ભઃ॥ ૧૦૦॥
પ્રા યપ્રાપકભાવને પ્રપન્નાૈ પરભ ક્તતઃ ।
સવેેય શ્રીિનવાસસ્ય ચરણાૈ જલ પેમાૈ॥ ૧૦૧॥
સાવૈણર્કાહલાકારે જઙ્ઘે સવર્મનાેહરે ।
સમાનસિંનવેશં ચ ચા નુયુગં તથા॥ ૧૦૨॥
કદલીકા ડકા તાે યુગલં ચા તસુ દરમ્ ।
િદવ્યપીતા બરા શ્લષં્ટ દ પ્રકા ચીગુણાે વલમ્॥ ૧૦૩॥
કટ તટં ચ ચરં કા તખડ્ગિવરા જતમ્ ।
વ દા ભવવારા શકટ દઘ્ન વસચૂકમ્॥ ૧૦૪॥
કરં વામં કિટ ય તં કન કઙ્કણભષૂણમ્ ।
વૈકુ ઠમેતદ્ધામે ત વ્ય જકં દ ક્ષણં કરમ્॥ ૧૦૫॥
લાવ યિન ગાવતર્ના ભ ચાિપ તનૂદરમ્ ।
ઇ દરામ દરં વક્ષશ્ચ દ્રચ દનચ ચતમ્॥ ૧૦૬॥
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િવહર તી ં શ્રયં તત્ર વેઙ્કટાચલનાયકામ્ ।
ગ્રીવાં ચ ક બુવ કા તાં ગ્રવૈેયકિવભૂ ષતામ્॥ ૧૦૭॥
સમ તશાેકશમનં ચ દ્રકા તં તદાનનમ્ ।
શુ ચ મતં સુ દરાેષં્ટ શાેભનાધરપ લવમ્॥ ૧૦૮॥
સકુપાેલાૈ સનુાસાં ચ સુ દરભ્રૂલતાયુગમ્ ।
દયાક ચુિકતાપાઙ્ગૈદૃર્ષ્ટાદષૃ્ટફલપ્રદે॥ ૧૦૯॥
િદવ્યા બુજદલાકારે દ ઘ િદવ્યે ચ લાેચને ।
તથા કરયુગા દ ચચ્છઙ્ખચકે્ર સદાે વલે॥ ૧૧૦॥ કરયુગાે

ઉન્નતાંસયુગાલ બલસન્મકરકુ ડલે ।
ઉદગ્રકણર્ચાપાૈ ચા યુ લસ કણર્પૂરકે॥ ૧૧૧॥
ર યે લલાટે િવલસદૂ વર્પુ ડ્ર ં લલાિટકામ્ ।
લસદ્રત્નિકર ટં ચ જગન્નાથ વસચૂકમ્॥ ૧૧૨॥
અેવં સવાર્ઙ્ગસાૈ દયર્ મયતારિહતં પ્રભુમ્ ।
આપાદમાૈ લલાવ યમ ખલાભરણાિદકમ્॥ ૧૧૩॥
સમ તા તહરં સદ્ય સાખૈ્યદં ચ થક્ થક્ ।
અનુભૂયાનુભૂયાહમા ુયાં પ્રી તમુત્તમામ્॥ ૧૧૪॥
સવાર્ઙ્ગસુ દરં પુંસાં દૃ ષ્ટ ચત્તાપહાિરણમ્ ।
મહનીયાપેવીતને વજૈય ત્યાિદભૂ ષતમ્॥ ૧૧૫॥
હારકેયૂરકટકૈર યૈરાભરણાેત્તમૈઃ ।
માલ્યૈશ્ચ દનપુન્નાગમાલતીકુસમુા ચતૈઃ॥ ૧૧૬॥ ચ પક

અ યૈઃ કમલક હારૈરસઙ્ખ્યયેૈરલઙૃ્કતમ્ ।
સાૈશીલ્યા શ્રતવા સલ્યસાૈલ યાિદગુણાણર્વમ્॥ ૧૧૭॥
વેદા તવેદ્યિવભવં િવિધ દ્રાિદસિેવતમ્ ।
ચ તામ ણમશષેાણાં શષેાચલ શરાેમ ણમ્॥ ૧૧૮॥
શ્રીભનૂીલાકુચમ ણ દેવદેવ શખામ ણમ્ ।
વૈકુ ઠનાથં મન્નાથં વાસદેુવ મવાપરમ્॥ ૧૧૯॥
વેઙ્કટાચલશ ◌ૃઙ્ગાગ્રંિવહારર સકં હિરમ્ ।
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વેઙ્કટેશસવેાક્રમઃ

પ યન્ પ ય પ્રસન્નાત્મા ભવેયં િનત્યિકઙ્કરઃ॥ ૧૨૦॥
ઇ થં શ્રીવેઙ્કટેશસ્ય સવેાક્રમપરાં શભુામ્ ।
ગાગ્યર્શ્રીશઠ જદ્દાસસૂ ક્ત શ્રુ તસખુાવહામ્॥ ૧૨૧॥
પ્રા યાં ચ પ્રાથર્ના પામનુસ દધતાેઽ વહમ્ ।
લભ તે શ્રીિનવાસસ્ય િનત્યસવેામનુત્તમામ્॥ ૧૨૨॥
॥ શ્રીઘનગુરવનેમઃ॥
॥ ઇ ત વેઙ્કટેશસવેાક્રમઃ॥
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