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Venkateshasevakrama

वेटेशसवेाबमः

यबे वेटेश सवेाबममनुमम ।्
तं शठािरगंु वे गाय ौीपरुवािसनम ॥्
ौीवेटाचलाधीशं िौयाऽािसतवसम ।्
िौतचतेनमारं ौीिनवासमहं भजे ॥ १॥
ूाताय पतूाा ायये गरुोः पदे ।
ौीवेटेशपादाे इयासवुेटाचलम ॥् २॥
चबतीथ ततः ाा कृतपवूा िकिबयः ।
ायन ौ्ीवेटाधीशं सवेयेानभधूरम ॥् ३॥
ततः पिमिदाग े गा किहापथम ।्
ौीवेटिगरमेू ले शषेाशंनेोितां भवुः ॥ ४॥
िचामिुिसभुगां िदां तलूतः शभु े ।
ौीिनवासपदाोजे सात स्मिुते ॥ ५॥
तलूतः यंान स्रोयोिगमखुानिप ।
लीनिृसहंं शषेाििं ूिणप कृतािलः ॥ ६॥
दयाशतकमुःै ोऽगे समुरन ।्
भैभा गवतैाध मारोहयें वषृाचलम ॥् ७॥
घुिः सशोगैिविेत पनुःपनुः ।
गिः ािमसवेाथ मागििन ररम ॥् ८॥
सणू लकामै चतवु गा िथ िभन रःै ।
िशखरािण च रािण िनरान प्िरषभमु ॥् ९॥
ौीवेटेशं ससंे गयें तं महापथम ।्
आ ितामोदादनािििशरोवरम ॥् १०॥
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वेटेशसवेाबमः

ौीवेटाचलूाभिूमपय पवतान ।्
वापीकूपतटाकादीन व्नापुवनािन च ॥ ११॥
सवुण मखुर चवै शोभमानां महानदीम ।्
धाम गोिवराज पँययें ौीपरुीमिप ॥ १२॥
ततः कपू रसरुिभतीथ कपू रिनरम ।्
गाऽऽच ततामा सुरम ॥् १३॥
पिवृाकृितधरिैन िबडं िनसिूरिभः ।
शीयं िच गयें सवेाचपलमानसः ॥ १४॥
सखुमऽवै वतय रे ौीशलैसानिुन ।
इतीरयमितग यें कुऽिचनुः ॥ १५॥
सवुच सां सुपाणां पुयानां मगृपिणाम ।्
श ृणयुामतुं शं कूजतां मधरंु पिथ ॥ १६॥
अती किानमटवीनहृिरं ततः ।
ूण तदनुातः ूिवशनमरा ॥ १७॥
सालतालतमालाचनामरभूहःै ।
नािलकेराॆपनसकदलीबमकैुरिप ॥ १८॥ (नािरकेला)
पुविः फलोपते ैँ छायाविम नोहरःै ।
भिूषतं भूहैािैन रैामलोदकैः ॥ १९॥
िसहंकुरगोायतरहुिरणािदिभः ।
िनव रमैृ गसै रममाणःै समाकुलम ॥् २०॥
मयरूकोिकलानां च मधरुःै कूिजतरैिप ।
शािरकाशकुसलंापमैिदतािखलचतेनम ॥् २१॥
चनागसवंािहममातसिेवतम ।्
ौीमदूाकृतं िदं िझिकागणनािदतम ॥् २२॥
नयनानजनकं नवीन ं पँयतां सदा ।
सव ऽ फलपुां सँययें वनलम ॥् २३॥
ततोऽ मा ततोऽऽाव च ।
िचन ्िचिन ्िचायन र्मापितम ॥् २४॥
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सानमुं समारोहन ौ्ीश मामानयािकम ।्
इित ॄवुन य्ितवरं ूायुां परया मदुा ॥ २५॥
तं ूणानुातः परं पानमाितः ।
अिच रािदपथ े िदे िमऽचेवधेसाम ॥् २६॥
लोकपङ् िवदरां मडपसितम ।्
सँयंऽ गयें शौरधेा मािकलम ॥् २७॥
ततः ूणविनाणकाहलीनादमेरम ?् पणविनाण
श ृणयुां ौोऽसखुदं िदिभिननम ॥् २८॥
ततकपुागवकुलामरभूहाम ।्
अषेां िदगै नानावणम नोरमःै ॥ २९॥
अॅषाणां कुसमुरैिनशं िचिऽतारम ।्
मिकामाधवीजाितपुिैिऽतभतूलम ॥् ३०॥
ममेे लसिलीलामटपशोिभतम ।्
तऽतऽ ितःै बीडाशलैैािभलम ॥् ३१॥
पुयपिगणानां च पिूरताशामखुं रवःै ।
पकारकुमदुनीलोलसगुििभः ॥ ३२॥
राजहंसािदशकुनःै कूजि िवरािजतःै ।
सरोवापीतटाकारैावतृं परमातुःै ॥ ३३॥
अितूमाणमाया वहमूाकृतं शभुम ।्
उानशतसाहॐमुवकोरकम ॥् ३४॥
पँयन श् ृिवहीन ं तोपरंु ूायुां परम ।्
ततः ौीवेटेश मिरं लोकवितम ॥् ३५॥
िदं सवुण ू ाकारगोपरुैलं महत ।्
ततोहॐाशंशुतकोिटसमूभम ॥् ३६॥
मलं सवजगतां मडनं शषेभभूतृः ।
भमूावनपुमं िदं लोकानमुहकाया ॥ ३७॥
यंं िवमान ं तदानिनलयायम ।्
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िदं च नगरं पँयन ौ्ीवकुैठिमवापरम ॥् ३८॥
धोऽनगुहृीतोऽि कृताथऽीित च ॄवुन ।्
परमानभिरतः ूणमयें ूसधीः ॥ ३९॥
ततििधवीमभषूणं पवनाजम ।्
नमृ ततः पँयन स्हॐमटपम ॥् ४०॥
ूिवशयें ूसाा वकुैठारमतुम ।्
ततः कानदीा च रकाा च िपतम ॥् ४१॥
भिूषतं िदमाै मुादामिभरवे च ।
चनागधपूै सव तरुभीकृतम ॥् ४२॥
आामिुाधरभमरैानभयशििभः ।
चडूचडूमखुैा रपालःै सरुितम ॥् ४३॥
भरेीमदृपणवतयू शािदिभँशभुःै ।
अादशिवधवैा रैाघोिषतनभःलम ॥् ४४॥
ॄिािददवेानां महषणां महानाम ।्
योिगनां सनकादीनां िदानिनवािसनाम ॥् ४५॥
िदारोगणानां च नृं गीतं च कुव ताम ।्
चातवु य ू सतूानां सदा भिमतां हरौ ॥ ४६॥
आबालवृमाबमकािलशोिभनाम ।्
नानादशेागतानां च नराणां भायशािलनाम ॥् ४७॥
सपऽुिमऽदाराणां बृःै सां सशुोभनम ।्
िविामिनवशें तरीतं ारमाितः ॥ ४८॥
ूण भा साां ूहष ूायुां परम ।्
तऽ ौीवेटाधीशं ततऽ कृतािलः ॥ ४९॥
राजवीथीष ु रास ु ूदिणपरो भवन ।्
िनमुसमानानां तदीयानां महानाम ॥् ५०॥
भवनािन िविचऽािण पँयन ्ः पनुःपनुः ।
ािमपुिरणीतीरं ौययें ौमनाशनम ॥् ५१॥
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तताच तीथ कृतमाािकिबयः ।
वराहिपणं दवें वामावसुरम ॥् ५२॥
ूण ूािलः कुया ूदिणमहं ततः ।
तीथ ूदिणं कुव न ौ्ीशलैिुतिपणीः ॥ ५३॥
कुलशखेरसूीरुाया न व ै रथम ।्
पनुः परीतं िविािभिनवशेमपुे च ॥ ५४॥
ना ौीमहारं ूिवँयाः ूसधीः ।
आानिचामचलायां शषेाशंकां ततः ॥ ५५॥
आन मटपांवै पँययें िवपलुोतान ।्
बिलपीठं महािदं ॄिािदसिेवतम ॥् ५६॥
जने सिहतं ूण ूािलम ुदा ।
भावययें वषृािीशं ूणताित हरं ूभमु ॥् ५७॥
तऽ ूदिणपरामारपरान म्ुः ।
वदेपारायणपरान व्देाािबयापरान ॥् ५८॥
इितहासपरुाणादीन प्ठतः श ृवतोऽिप च ।
ोऽपाठे च िनरतान ्ॄ िवास ु िनितान ॥् ५९॥
सीत नपरान श्ौरःे गणुौवणतरान ।्
ानिनान य्ोगिनापशीलांथा यतीन ॥् ६०॥
आबािलपां ?ाा? नाौिुभरातुान ।्
पलुकाितगाऽां पतूभावाहानः ॥ ६१॥
सानधनराौीसदािदवरािथ नः ।
ला वरं ततणू िमालापपरानिप ॥ ६२॥
सवा हाभागवतान स्ँययें पनुःपनुः ।
ततो वेटनायाः ानं ा ततःपरम ॥् ६३॥
आन चकतं तामाितवीिथकाम ।्
ूदिणपरव पँययें च कृतािलः ॥ ६४॥
शािलमुितलादीनां शालाऽ सहॐशः ।
सवसमृा पाकशाला मनोरमाः ॥ ६५॥
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ािमपुिरणीतीथ ाऽऽच ततःपरम ।्
यामनुयेािभधं िदं माागारं मनोहरम ॥् ६६॥
गोपीनां रमणं तऽ वणेनुादिवनोिदनम ।्
सवुण मटपं चवै नारायणिगिरं तथा ॥ ६७॥
बिलपीठं पनुग ा ूारं च चाकम ।्
बािलतः पँयासादारमातुान ॥् ६८॥
पायसागै ुडाै शुरैोदनरािशिभः ।
दिधीरासमैृ ािैव िवधोदनःै ॥ ६९॥
अपपूःै ािभःै शािलिपोपपािदतःै ।
सगुगैघतृःै पैः ूभतूगडुसिंमतःै ॥ ७०॥
पथृकैुग ुडसिंमौैजीरकमरीचकैः ।
कमलूफलैवै निैव िवधरैिप ॥ ७१॥
सणू पाकशालां च सिवँयाथ सतः ।
िौयं तऽ ितां दवे ौीिनवासमनःिूयाम ॥् ७२॥
ूणमयें तदाो भजयें यागशािलकाम ।्
िदं ततो रमयं ौीमहामिणअमटपम ॥् ७३॥
तऽ शागहंृ रं तऽं दवेमतुम ।्
िौया देा धरया च सिेवतं पा योदा ॥ ७४॥
उवाहमदुारामुलायधुभषूणम ।्
ूिणप ूसाा परमानमायुाम ॥् ७५॥
ततः परी तं धो वागारं महिमत ।्
वाहनािन महाहा िण िवमान ं चानततः ॥ ७६॥
छऽचामरकोशं च ौययें सैनायकम ।्
ततो रामानजुाचाय ूपकुलशखेरम ॥् ७७॥
अूाकृतं िवमान ं च आनिनलयायम ।्
ूण तदनुातः ूणमहृिरं ततः ॥ ७८॥
ूदिणपरो भूा पिराजं ऽयीमयम ।्
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परमानजनकं पँययें पुमटपम ॥् ७९॥
ूिवँय पिराजं च भजयें ारपालकौ ।
ततऽ िविचऽािण रािन िविवधािन च ॥ ८०॥
वाहनािन महाहा िण भषूणािन सहॐशः ।
िदारायनकेािन ौमपीतारािण च ॥ ८१॥
सवुण रौखडािन धनािन िविवधािन च ।
गजां पशसुां छऽजनचामरःै ॥ ८२॥
समदशेजातािन वूानकेशः ।
ौीवेटेशूीथ सव दशेिनवािसिभः ॥ ८३॥
सवा न स्मिप तान प्ँयपुहारां सिधौ ।
आपानगुणुमिप ौीशमनःिूयम ॥् ८४॥
िं िितलुमपुहारं सम च ।
ूणमन प्रया भा भजयें कृतकृताम ॥् ८५॥
ततो रामानजुाचाय परुृ यतीरम ।्
ौीवेटाचलाधीशं ौीिनिधं कणिनअिधम ॥् ८६॥
अायपरीपाकमिखलाभीदाियनम ।्
नाथं समजगतां नाथं नः कुलदवैतम ॥् ८७॥
मातरं िपतरं ब ुं ॅातरं सुदं गुम ।्
अुलधनं भोयमाचाय कुलदिश तम ॥् ८८॥
शषेाचलिशरोरं ौीिनवासं परारम ।्
महनीयं परं ॄ विषीय पनुःपनुः ॥ ८९॥
पँयन र्मन स्मिुंवुृन प्नुःपनुः ।
पलुकाितगाऽ भवयें ूािलतः ॥ ९०॥
ारपालानुातः कृपया चावलोिकतः ।
कथििवशन भ्ीतो महामटपमरा ॥ ९१॥
पँयन ह्िरं ूसाा ूायुामध मटपम ।्
तिनधु रं रामं सौिमिऽमिप जानकीम ॥् ९२॥
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हनमूं च समुीवमदं दौलणम ।्
िवनें िवहेशमनं चानततः ॥ ९३॥
उपसृ च सोपान ं कुलशखेरनाम ?य? कम ।्
भयभिसमाबाः पा दिणमाितः ॥ ९४॥
िनॅतुः ूणतः ूो भवयें ूािलतः ।
शभुाः ौीभनाथ सूीम लिपणीः ॥ ९५॥
शठािरकिलिजूीँशरणागितवािचकाः ।
ौीवेटेशिवषयाः ौीिनवासमनःिूयाः ॥ ९६॥
तदीयूवरःै साध गं चानसुधत ।्
ौीभिूमनीलादवेीनां िदहोपलािलतौ ॥ ९७॥
शरयौ चाशरयानां शचबािदिचितौ ।
िवलासिवबमबाऽलैोौ लोकपावनौ ॥ ९८॥
वाजनमारौ मीरिुतरितौ ।
हंसकालतौ िदौ िकिणीकिवभिूषतौ ॥ ९९॥
पािरजातािदकुसमुःै सिूरिभािच तौ सदा ।
ौीमठािरकिलिजीरामानजुयोिगिभः ॥ १००॥
ूाूापकभावने ूपौ परभितः ।
सवेये ौीिनवास चरणौ जलजोपमौ ॥ १०१॥
सौवण काहलाकारे जे सव मनोहरे ।
समानसिंनवशें च चाजानयुगु ं तथा ॥ १०२॥
कदलीकाडकाोयगुलं चाितसुरम ।्
िदपीतारािं दीूकाीगणुोलम ॥् १०३॥
कटीतटं च िचरं काखिवरािजतम ।्
वाभववारािशकटीदसचूकम ॥् १०४॥
करं वामं किटं कनणभषूणम ।्
वकुैठमतेामिेत कं दिणं करम ॥् १०५॥
लावयिनगावत नािभं चािप तनदूरम ।्
इिरामिरं वचनचिच तम ॥् १०६॥
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िवहर िौयं तऽ वेटाचलनायकाम ।्
मीवां च कवुाां मवैयेकिवभिूषताम ॥् १०७॥
समशोकशमनं चकां तदाननम ।्
शिुचितं सुरों शोभनाधरपवम ॥् १०८॥
सकुपोलौ सनुासां च सुरॅलूतायगुम ।्
दयाकिुकतापाैाफलूदे ॥ १०९॥
िदाजुदलाकारे दीघ िदे च लोचन े ।
तथा करयगुा दचबे सदोले ॥ ११०॥ करयगुो
उतासंयगुालिलसकरकुडले ।
उदमकणचापौ चाुसणपरूके ॥ १११॥
रे ललाटे िवलसपुसं ललािटकाम ।्
लसििकरीटं च जगाथसचूकम ॥् ११२॥
एवं सवा सौय िमयतारिहतं ूभमु ।्
आपादमौिललावयमिखलाभरणािदकम ॥् ११३॥
समाित हरं सौदं च पथृक ् पथृक ् ।
अनभुयूानभुयूाहमायुां ूीितमुमाम ॥् ११४॥
सवा सुरं प ुसंां ििचापहािरणम ।्
महनीयोपवीतने वजैयािदभिूषतम ॥् ११५॥
हारकेयरूकटकैररैाभरणोमःै ।
माैनपुागमालतीकुसमुाितःै ॥ ११६॥ चक
अःै कमलकाररैसयेरैलतम ।्
सौशीािौतवासौलािदगणुाण वम ॥् ११७॥
वदेावेिवभवं िविधिािदसिेवतम ।्
िचामिणमशषेाणां शषेाचलिशरोमिणम ॥् ११८॥
ौीभनूीलाकुचमिणं दवेदवेिशखामिणम ।्
वकुैठनाथं माथं वासदुवेिमवापरम ॥् ११९॥
वेटाचलश ृामिंवहाररिसकं हिरम ।्
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पँयन प्ँयसाा भवयें िनिकरः ॥ १२०॥
इं ौीवेटेश सवेाबमपरां शभुाम ।्
गाय ौीशठिजाससिूं ौिुतसखुावहाम ॥् १२१॥
ूाां च ूाथ नापामनसुधतोऽहम ।्
लभे ौीिनवास िनसवेामनुमाम ॥् १२२॥
॥ ौीघनगरुवनेमः ॥
॥ इित वेटेशसवेाबमः ॥
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