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Shrinivasastotram by King Thondaman

શ્રીિનવાસ તાતે્રમ્

ૐ
રા વેાચ -

દશર્નાત્તવ ગાેિવ દ નાિધકં વતર્તે હરે ।
વાં વદ ત સરુા યક્ષં વેદવેદં્ય પુરાતનમ્॥ ૧॥
મનુયાે મનજુશ્રેષ્ઠાઃ તચ્છ વાહ મહાગતઃ ।
વા મન્નચ્યુત ગાેિવ દ પુરાણપુ ષાેત્તમ॥ ૨॥
અપ્રાકૃતશર રાેઽ સ લીલામાનષુિવગ્રહઃ ।
વામવે ષ્ટકરણે પાલને હરણે હરે॥ ૩॥
કારણં પ્રકૃ તયાિન વદ ત ચ મની ષણઃ ।
જગદેકાણર્વં કૃ વા ભવાનેક વમા ય ચ॥ ૪॥
વકાેિટધનં દેવ જઠરે પિરપૂરયન્ ।

ક્ર ડતે રમયા સાધ રમણીયાઙ્ગિવશ્રમઃ॥ ૫॥
સહસ્રશીષાર્ પુ ષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
વન્મખુા દ્વપ્રિનચયાે બાહુ યાં ક્ષત્રમ ડલમ્॥ ૬॥
ઊ યામભવ વૈ યાઃ પદ્ યાં શદુ્રાઃ પ્રક તતાઃ ।
પ્રભુ વં સવર્લાેકાનાં દેવાનામિપ યાે ગનામ્॥ ૭॥
અ તઃ ષ્ટકર વં િહ બિહઃ ષ્ટકરાે ભવાન્ ।
નમઃ શ્રીવેઙ્કટેશાય નમાે બ્રહ્માેદરાય ચ॥ ૮॥
નમાે નાથાય કા તાય રમાયાઃ પુ યમૂતર્યે ।
નમઃ શા તાય કૃ ણાય નમ તેઽદ્ભુતકમર્ણે॥ ૯॥
અપ્રાકૃતશર રાય શ્રીિનવાસાય તે નમઃ ।
અન તમૂતર્યે િનત્યમન ત શરસે નમઃ॥ ૧૦॥
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અન તબાહવે શ્રીમન્નન તાય નમાે નમઃ ।
સર પ ગર શાય પરબ્રહ્મન્નમાે નમઃ॥ ૧૧॥
પન્નગાચલવાસાય પરબ્રહ્મ નમાે નમઃ ।
ઇ ત તુ વા શ્રીિનવાસં કમનીયકલવેરમ્॥ ૧૨॥
િવરરામ મહારાજ રાજે દ્રાે રણકાેિવદઃ ।
તાતે્રેણાનને સપુ્રીત તાે ડમાનકૃતને ચ॥ ૧૩॥
સ તુષ્ટઃ પ્રાહ ગાેિવ દઃ શ્રીમ તં રાજસત્તમમ્॥ ૧૩॥
શ્રીિનવાસ ઉવાચ -

રાજન્નલમલં તાતંે્ર કૃતં પરમપાવનમ્ ।
અનને તવરાજેન મામચર્ ત ચ યે જનાઃ॥ ૧૪॥
તષેાં તુ મમ સાલાેક્યં ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
ઇ ત શ્રીવેઙ્કટાચલમાહા યમ તગર્તં તાે ડમાનકૃતં
શ્રીિનવાસ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
અથવા શ્રી શ્રીિનવાસ તુ તઃ
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