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raghuvIra gadyaM

રઘવુીર ગદં્ય અથવા શ્રીમહાવીરવૈભવમ્

જયત્યા શ્રતસતં્રાસ વા તિવ વંસનાેદયઃ ।
પ્રભાવાન્ સીતયા દેવ્યા પરમવ્યાેમભાસ્કરઃ॥

બાલકા ડમ્ -
જય જય મહાવીર !
મહાધીર ધાૈરેય !

દેવાસરુ સમર સમય સમુિદત િન ખલ િનજર્ર િનધાર્િરત િનરવિધક માહા ય !

દશવદન દ મત દૈવત પિરષદ ય થત દાશર થભાવ !

િદનકર કુલ કમલ િદવાકર !
િદિવષદિધપ ત રણ સહચરણ ચતુર દશરથ ચરમઋણ િવમાેચન !

કાેસલસતુા કુમારભાવ ક ચુિકત કારણાકાર !
કાૈમાર કે ળ ગાપેાિયત કાૈ શકા વર !
રણા વર ધુયર્ ભવ્ય િદવ્યાસ્ત્ર દ વ દત !

પ્રણત જન િવમત િવમથન દુલર્ ળત દાેલર્ ળત !

તનુતર િવ શખ િવતાડન િવઘિટત િવશરા શરા તાટકા તાટકેય !

જડ-િકરણ શકલ-ધર જિટલ નટપ ત મકુટ તટ નટન-પટુ
િવબુધ-સિરદ્-અ ત-બહુલ મધ-ુગલન લ લત-પદ
ન લન-રજ-ઉપ- િદત િનજ- જન જહદુપલ-તન-ુ ચર
પરમ-મુિન વર-યવુ ત નુત !

કુ શક-સતુક થત િવિદત નવ િવિવધ કથ !

મૈ થલ નગર સલુાેચના લાેચન ચકાેર ચ દ્ર !
ખ ડ-પરશુ કાેદ ડ પ્રકા ડ ખ ડન શાૈ ડ ભજુ-દ ડ !
ચ ડ-કર િકરણ-મ ડલ બાેિધત પુ ડર ક વન ચ લુ ટાક લાેચન !

માે ચત જનક હૃદય શઙ્કાતઙ્ક !

પિરહૃત િન ખલ નરપ ત વરણ જનક-દુિહત કુચ-તટ િવહરણ
સમુ ચત કરતલ !
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શતકાેિટ શતગુણ કિઠન પરશુ ધર મુિનવર કર ત
દુરવનમ-તમ-િનજ ધનુરાકષર્ણ પ્રકા શત પારમે ઠ્ય !

ક્રતુ-હર શખિર ક દુક િવહૃત્યુન્મખુ જગદ તુદ જત
હિરદ ત દ તુરાેદ ત દશવદન દમન કુશલ દશ-શત-ભજુ-મખુ
પ ત કુલ- િધરઝર (ભર) ભિરત થુતર તટાકતિપત
િપ ક ગુ-પ ત સગુ ત િવહ ત કર નત પ િડષુ પિરઘ !

અયાે યાકા ડમ્ -
અ ત ભય મુ ષત હૃદય િપ વચન પાલન પ્ર તજ્ઞાવજ્ઞાત
યાવૈરાજ્ય !

િનષાદ રાજ સાૈહૃદ સૂ ચત સાૈશીલ્ય સાગર !
ભરદ્વાજ શાસનપિરગ્ હીત િવ ચત્ર ચત્રકૂટ ગિર કટક
તટ ર યાવસથ !

અન ય શાસનીય !

પ્રણત ભરત મકુટતટ સઘુિટત પાદુકા યા ભષેક િનવર્ તત
સવર્લાેક યાેગક્ષેમ !

િપ શત ચ િવિહત દુિરત વલ-મથન તનય બ લભુગનુ-ગ ત સરભસશયન ણ
શકલ પિરપતન ભય ચિરત સકલ સરુમુિન-વર-બહુમત મહાસ્ત્ર સામ યર્ !
દુ્રિહણ હર વલ-મથન દુરાલક્ષ્ય શર લક્ષ્ય !

આર યકા ડમ્ -
દ ડકા તપાવેન જઙ્ગમ પાિર ત !

િવરાધ હિરણ શાદૂર્લ !

િવલુ લત બહુફલ મખ કલમ રજિન-ચર ગ ગયાન ભ
સં તચીર દનુરાેધ !

િત્ર શરઃ શર સ્ત્રતય ત મર િનરાસ વાસર-કર !
દૂષણ જલિનિધ શાેશાણ તાે ષત ઋ ષ-ગણ ઘાે ષત િવજય ઘાષેણ !

ખરતર ખર ત ખ ડન ચ ડ પવન !

દ્વસપ્ત રક્ષઃ-સહસ્ર નલ-વન િવલાેલન મહા-કલભ !

અસહાય શરૂ !
અનપાય સાહસ !

મિહત મહા- થ દશર્ન મુિદત મૈ થલી દૃઢ-તર પિરર ભણ (મહા ધ?)
િવભવિવરાેિપત િવકટ વીરવ્રણ !

માર ચ માયા ગ ચમર્ પિરક મત િનભર્ર દભાર્ તરણ !
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િવક્રમ યશાે લાભ િવક્ર ત િવત ગ્ ઘ્ર-રાજદેહ િદધક્ષા
લ ક્ષત-ભક્ત-જન દા ક્ષ ય !

ક પત િવબુધ-ભાવ કબ ધા ભન દત !

અવ ય મિહમ મુિનજન ભજન મુ ષત હૃદય કલષુ શબર
માેક્ષસા ક્ષભૂત !

િક ક ધાકા ડમ્ -
પ્રભ જન-તનય ભાવુક ભા ષત ર જત હૃદય !

તર ણ-સતુ શરણાગ તપરત ત્રીકૃત વાત ય !

દૃઢ ઘિટત કૈલાસ કાેિટ િવકટ દુ દુ ભ કઙ્કાલ કૂટ દૂર િવક્ષપે
દક્ષ-દ ક્ષણેતર પાદાઙ્ગુષ્ઠ દર ચલન િવશ્વ ત સહૃુદાશય !

અ ત થુલ બહુ િવટિપ ગિર ધર ણ િવવર યુગપદુદય િવ ત ચત્રપુઙ્ગ વૈ ચ ય !

િવપુલ ભજુ શલૈ મૂલ િન બડ િનપીિડત રાવણ રણરણક જનક ચતુ દિધ
િવહરણ ચતુર કિપ-કુલ પ ત હૃદય િવશાલ શલાતલ-દારણ દા ણ શલીમખુ !

સુ દરકા ડમ્ -
અપાર પારાવાર પિરખા પિર ત પરપુર પિર ત દવ દહન
જવન-પવન-ભવ કિપવર પિર વઙ્ગ ભાિવત સવર્ વ દાન !

યુદ્ધકા ડમ્ -
અિહત સહાેદર રક્ષઃ પિરગ્રહ િવસવંાિદિવિવધ સ ચવ િવપ્રલ ભ સમય
સરં ભ સમુ જૃ ભત સવશ્વર ભાવ !

સકૃ પ્રપન્ન જન સરંક્ષણ દ ક્ષત !

વીર !
સત્યવ્રત !

પ્ર તશયન ભૂ મકા ભૂ ષત પયાેિધ પુ લન !

પ્રલય શ ખ પ ષ િવ શખ શખા શાે ષતાકૂપાર વાિર પૂર !
પ્રબલ િરપુ કલહ કુતુક ચટુલ કિપ-કુલ કર-તલતુ લત હૃત ગિરિનકર સાિધત
સતે-ુપધ સીમા સીમ તત સમુદ્ર !
દુ્રત ગ ત ત ગ વ થની િન દ્ધ લઙ્કાવરાેધ વપેથુ લાસ્ય લીલાપેદેશ
દે શક ધનજુ્યાર્ઘાષે !

ગગન-ચર કનક- ગિર ગિરમ-ધર િનગમ-મય િનજ-ગ ડ ગ દિનલ લવ ગ લત
િવષ-વદન શર કદન !

અકૃત ચર વનચર રણ કરણ વૈલક્ષ્ય કૂ ણતાક્ષ બહુિવધ રક્ષાે
બલા યક્ષ વક્ષઃ કવાટ પાટન પિટમ સાટાપે કાપેાવલપે !
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કટુરટદ્ અટિન ટઙૃ્ક ત ચટુલ કઠાેર કામુર્ક !

િવશઙ્કટ િવ શખ િવતાડન િવઘિટત મકુટ િવહ્વલ િવશ્રવ તનયિવશ્રમ
સમય િવશ્રાણન િવખ્યાત િવક્રમ !

કુ ભકણર્ કુલ ગિર િવદલન દ ભાે લ ભૂત િનઃશઙ્ક કઙ્કપત્ર !

અ ભચરણ હુતવહ પિરચરણ િવઘટન સરભસ પિરપતદ્ અપિર મતકિપબલ
જલિધલહિર કલકલ-રવ કુિપત મઘવ- જદ ભહનન-કૃદનજુ સા ક્ષક
રાક્ષસ દ્વ દ્વ-યુદ્ધ !

અપ્ર તદ્વ દ્વ પાૈ ષ !

ત્ર ય બક સમિધક ઘાેરાસ્ત્રાડ બર !
સાર થ હૃત રથ સત્રપ શાત્રવ સત્યાિપત પ્રતાપ !

શતશરકૃતલવનદશમખુ મખુ દશક િનપતન પનુ દય દરગ લત જિનત
દર તરલ હિર-હય નયન ન લન-વન ચ-ખ ચત િનપ તત સરુ-ત કુસમુ િવત ત
સરુ ભત રથ પથ !

અ ખલ જગદિધક ભજુ બલ વર બલ દશ-લપન લપન દશક લવન-જિનત કદન
પરવશ રજિન-ચર યવુ ત િવલપન વચન સમિવષય િનગમ શખર િનકર
મખુર મખુ મુિન-વર પિરપ ણત!
અ ભગત શતમખ હુતવહ િપ પ ત િનરૃ ત વ ણ પવન ધનદ ગિરશપ્રમખુ
સરુપ ત નુ ત મુિદત !

અ મત મ ત િવિધ િવિદત ક થત િનજ િવભવ જલિધ ષત લવ !

િવગત ભય િવબુધ િવબાેિધત વીર શયન શાિયત વાનર તનાૈઘ !

વ સમય િવઘિટત સઘુિટત સહૃદય સહધમર્ચાિરણીક !

િવભીષણ વશવંદ -કૃત લઙૈ્કશ્વયર્ !
િન પન્ન કૃત્ય !

ખ પુ પત િરપુ પક્ષ !

પુ પક રભસ ગ ત ગાે પદ -કૃત ગગનાણર્વ !

પ્ર તજ્ઞાણર્વ તરણ કૃત ક્ષણ ભરત મનાેરથ સિંહત સહાસનાિધ ઢ !

વા મન્ !
રાઘવ સહ !

ઉત્તરકા ડમ્ -
હાટક ગિર કટક લડહ પાદ પીઠ િનકટ તટ પિરલુિઠત િન ખલ પ ત િકર ટ
કાેિટ િવિવધ મ ણ ગણ િકરણ િનકર નીરા જતચરણ રા વ !

િદવ્ય ભાૈમાયાે યાિધદૈવત !

4 sanskritdocuments.org



રઘવુીર ગદં્ય અથવા શ્રીમહાવીરવૈભવમ્

િપ વધ કુિપત પરશ-ુધર મુિન િવિહત પ હનન કદન પવૂર્કાલપ્રભવ
શત ગુણ પ્ર તષ્ઠાિપત ધા મક રાજ વંશ !

શભુ ચિરત રત ભરત ખિવત ગવર્ ગ ધવર્ યૂથ ગીત િવજય ગાથાશત !

શા સત મધ-ુસતુ શત્રુઘ્ન સિેવત !

કુશ લવ પિરગ્ હીત કુલ ગાથા િવશષે !

િવિધ વશ પિરણમદમર ભ ણ ત કિવવર ર ચત િનજ ચિરતિનબ ધન િનશમન
િન ર્ત !

સવર્ જન સ માિનત !

પનુ પસ્થાિપત િવમાન વર િવશ્રાણન પ્રી ણત વૈશ્રવણ િવશ્રાિવત યશઃ
પ્રપ ચ !

પ ચતાપન્ન મુિનકુમાર સ વના ત !

ત્રેતાયુગ પ્રવ તત કાતર્યુગ ત્તા ત !

અિવકલ બહુસવુણર્ હય-મખ સહસ્ર િનવર્હણ િનવર્ તત
િનજવણાર્શ્રમ ધમર્ !
સવર્ કમર્ સમારા ય !

સનાતન ધમર્ !
સાકેત જનપદ જિન ધિનક જઙ્ગમ તિદતર જ તુ ત િદવ્ય ગ ત દાન દ શત િનત્ય
િન સીમ વૈભવ !

ભવ તપન તાિપત ભક્તજન ભદ્રારામ !

શ્રી રામભદ્ર !
નમ તે પનુ તે નમઃ॥
ચતુમુર્ખેશ્વરમખુૈઃ પતુ્ર પાતૈ્રાિદ શા લને ।
નમઃ સીતા સમેતાય રામાય ગ્ હમેિધને॥
કિવકથક સહક થતં
કઠાેર સકુુમાર ગુ ભ ગ ભીરમ્ ।
ભવ ભય ભષેજમેતત્
પઠત મહાવીર વૈભવં સિુધયઃ॥
સવ શ્રી કૃ ણાપર્ણમ તુ

The text is authored by Shri vedAnta deshika a great Vaishnava

scholar, also known as Shri nigamAnta mahA deshikan, also
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રઘવુીર ગદં્ય અથવા શ્રીમહાવીરવૈભવમ્

possessing the title kavithArkika simham.

In his works, the indication or mudhra is ᳚venkatesa᳚ or venkata kavi .

There are some variations found in print. (see the links).
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