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shrInivAsagadyam

શ્રીિનવાસગદ્યમ્

॥ શ્રીર તુ ॥
શ્રીવેઙ્કટાિદ્રિનલયઃ કમલાકામુકઃ પુમાન્ ।
અભઙ્ગુર િવભૂ તનર્ તરઙ્ગયતુ મઙ્ગલમ્
શ્રીમદ ખલ મહીમ ડલ મ ડન ધર ણધર મ ડલાખ ડલસ્ય ॥ ૧॥
િન ખલ સરુાસરુ વ દત વરાહ ક્ષતે્ર િવભષૂણસ્ય ॥ ૨॥
શષેાચલ ગ ડાચલ ષભાચલ નારાયણાચલા જનાચલાિદ શખિર
માલાકુલસ્ય ॥ ૩॥
નાથમખુ બાેધિનિધ વી થગુણ સાભરણ સ વિનિધ ત વિનિધ
ભ ક્તગુણપૂણર્ શ્રીશલૈ પૂણર્ ગુણવશવંદ પરમપુ ષ કૃપાપૂર
િવભ્રમદતુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગ ગલદ્ગગન ગઙ્ગાસમા લઙ્ ગતસ્ય ॥ ૪॥
સીમા તગગુણ રામાનજુ મુિન નામાિઙ્કત બહુભૂમાશ્રય સરુધામા લયવનરામા
યતવનસીમા પિર ત િવશઙ્કટતટ િનર તર િવજૃ ભત ભ ક્તરસ
િનઝર્રાન તાયાર્હાયર્ પ્રસ્રવણ ધારાપૂર િવભ્રમદ સ લલભર ભિરત
મહા તટાકમ ડતસ્ય ॥ ૫॥
ક લકદર્મમલમદર્ન ક લતાેદ્યમ િવલસદ્યમિનયમાિદમ મુિનગણ િનષવે્યમાણ
પ્રત્યક્ષીભવિન્નજસ લલ સમ જનનમ જન િન ખલ પાપનાશન પાપનાશન
તથાર્ યા સતસ્ય ॥ ૬॥
મુરાિર સવેક જરાિધપીિડત િનરા ત વન િનરાશભૂસરુ વરા તસુ દર
સરુાઙ્ગના ર તકરાઙ્ગ સાૈષ્ઠવ કુમારતાકૃ ત કુમારતારક
સમાપનાેદય દમાનપાતક મહાપદામય િવહાપનાેિદત સકલ ભવુન િવિદત
કુમારધારા ભધાન તથાર્િધ ષ્ઠતસ્ય ॥ ૭॥
ધર ણ તલગત સકલહત ક લલશભુ સ લલગત બહુલિવિવધ મલહ ત
ચતુર ચરતર િવલાેકમાત્રિવદ લત િવિવધ મહાપાતક વા મપુ કિરણી
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સમેતસ્ય ॥ ૮॥
બહુસઙ્કટ નરકાવટ પતદુ કટ ક લકઙ્કટ કલષુાેદ્ભટ જનપાતક
િવિનપાતક ચનાટક કરહાટક કલશાહૃત કમલારત શભુમ જન
જલસ જન ભિરત િનજદુિરત હ તિનરત જનસતત િનરગર્લપેયીયમાન
સ લલ સ ત િવશઙ્કટ કટાહતીથર્ ભૂ ષતસ્ય ॥ ૯॥
અેવમાિદમ ભુિરમ જમ સવર્પાતક ગવર્હાપક સ ધુડ બર
હાિરશ બર િવિવધિવપુલ પુ યતીથર્ િનવહ િનવાસસ્ય ॥ ૧૦॥
શ્રી વેઙ્કટાચલસ્ય ॥ ૧૧॥
શખરશખેર મહાક પ શાખી ॥ ૧૨॥
ખવ ભવદ તગિવ કૃતગુ મેિવશ
ગિરમખુાવે ધરકુલદવ કર દિયતાવે ધર શખરાવે સતત
સદુવ કૃ તચણનવઘનગવર્ચવર્ણિનપુણ તનુિકરણ મ ણત
ગિર શખરશખેર ત િનકર ત મરઃ ॥ ૧૩॥
વાણીપ ત શવાર્ણીદિયતે દ્રાણીશ્વરમખુનાણીયાે રસવેણી િનભ શભુવાણી
નુતમિહમાણી ય તરકાેણી ભવદ ખલભવુન ભવનાેદરઃ ॥ ૧૪॥
વૈમાિનક ગુ ભૂમાિધક ગુણ રામાનજુ કૃતધામાકર કરધામાિરદર
લલામાચ્છ કનક દામાિયત િનજરામાલયનવિકસલયમય તાેરણ
માલાિયતવનમાલાધરઃ ॥ ૧૫॥
કાલા બુદ માલાિનભ નીલાલક લા ત બાલા જ સલીલામલફાલાઙ્ક
સમૂલા ત ધારાદ્વયાવધીરણ ધીરલ લતતર િવશદતર ઘન
ઘનસારમયાે વર્પુ ડ્ર રેખાદ્વય ચરઃ ॥ ૧૬॥
સિુવક વરદલભા વરકમલાેદરગતમેદુરનવકેસરત તભાસરુપિરિપ જર-
કનકા બરક લતાદરલ લતાેદરતદાલ બજ ભિરપુમ ણ ત ભ-
ગ ભીિરમદ ભ ત ભન સમુ જૃ ભમાણપીવરાે યુગલ-
તદાલ બ થુલકદલીમુકુલમદહરણજઙ્ઘાલજઙ્ઘાયુગલઃ ॥ ૧૭॥
નવ્યદલ ભવ્યકલ પીતમલ શાે ણમલ સ દુલ સ કસલયાશ્રજુલકાિર
બલશાેણતલ પ કમલિન શ્રય બલબ દ કૃત શરિદ દુમ ડલી
િવભ્રમદાદભ્રશભુ્ર પનુભર્વાિધ ષ્ઠતાઙ્ગુલી
ગાઢિનપીિડત પદ્માસનઃ ॥ ૧૮॥
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નુતલાવિધલ ભિવડ બત વારણશુ ડા દ ડિવજૃ ભત નીલમ ણમય
ક પકશાખા િવભ્રમદાિય ણાલલતાયત સમુ વલતર કનક
વલયવે લતૈકતર બાહુદ ડયુગલઃ ॥ ૧૯॥
યુગપદુિદત કાેિટખરકર િહમકર મ ડલ વલ્યમાન સદુશર્ન
પા ચજ ય સમુત્તુઙ્ ગત શ ◌ૃઙ્ગાપરબાહુયુગલઃ ॥ ૨૦॥
અ ભનવશાણા સમુત્તે જત મહામહાનીલખ ડ મદખ ડનિનપુણ નવીન
પિરતપ્ત કાતર્ વરકવ ચત મહનીય થુલસાલગ્રામ પર પરાગુ મ્ફત
ના ભમ ડલપયર્ ત લ બમાનપ્રાલ બદ પ્ત
સમાલ બત િવશાલવક્ષસ્થલઃ ॥ ૨૧॥
ગઙ્ગાઝરતુઙ્ગાકૃ તભઙ્ગાવ લભઙ્ગાવહ સાૈધાવ લ બાવહ ધારાિનભ
હારાવ લ દૂરાહત ગેહા તરમાેહાવહ મિહમ મ ણત મહા ત મરઃ ॥ ૨૨॥
િપઙ્ગાકૃ ત ઙ્ગા િનભાઙ્ગાર દલાઙ્ગામલ િન કા સત દુ કાયર્ઘ
િન કાવ લ દ પપ્રભ નીપઽચ્છિવ તાપપ્રદ કનકમા લકા
િપશઙ્ ગતસવાર્ઙ્ગઃ ॥ ૨૩॥
નવદ લત દલવ લત દુલ લત કમલત ત મદિવહ ત ચતુરતર
થુલતર સરસતર કનકસર મય ચર
ક ઠકા કમનીયક ઠઃ ॥ ૨૪॥
વાતાશનાિધપ તશયન કમનપિરચરણ ર તસમેતા ખલ ફણધરત ત
મ તકર કનકમય નાગાભરણ પિરવીતા ખલાઙ્ગાવગ મત શયન ભૂતાિહરાજ
તા તશયઃ ॥ ૨૫॥

રિવકાેટ પિરપાટ ધરકાેિટર વરાટ િકતવાિટ રસધાિટ ધરમ ણગણ િકરણ
િવસરણ સતતિવધુત ત મરમાેહગભર્ગેહઃ ॥ ૨૬॥
અપિર મત િવિવધભવુનભિરતાખ ડ બ્રહ્મા ડમ ડલ િપચ ડલઃ ॥ ૨૭॥
આયર્ધુયાર્ન તાયર્ પિવત્રખિનત્રપાત પાત્રીકૃત િનજચુબુકગત વ્રણિકણ
િવભષૂણવહન સૂ ચત શ્રત જનવ સલતા તશયઃ ॥ ૨૮॥
મડુ્ડિડ ડમ ડમ ઝઝર્ર કાહલી પટહાવલી દુમદર્લા લ દઙ્ગ
દુ દુ ભ ઢ ક્કકામખુ હૃદ્યવાદ્યક મધુરમઙ્ગલ નાદમેદુર િવ મર
સરસગાન રસ ચર સ તતસ ત યમાન િનત્યાે સવ પક્ષાે સવ માસાે સવ
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સવં સરાે સવાિદ િવિવધાે સવ કૃતાન દઃ ॥ ૨૯॥
શ્રીમદાન દિનલયિવમાનવાસઃ ॥ ૩૦॥
સતતપદ્માલયાપદપદ્મરે સ ચત વક્ષ સ્થલપટવાસઃ ॥ ૩૧॥
શ્રીશ્રીિનવાસ સપુ્રસન્નાે િવજયતામ્ ॥ ૩૨॥
શ્રીરઙ્ગસિૂરણેદં શ્રીશલૈાન તસિુરવં યને ।
ભ યા ર ચતં હૃદ્યમ્ ગદ્યમ્ ગ્ હ્ણાતુ વેઙ્કટેશાનઃ ॥
॥ શ્રી શ્રીિનવાસગદ્યમ્ સ પૂણર્મ્ ॥
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