
shrIvaikuNThagadyam

શ્રીવૈકુ ઠગદ્યમ્

Document Information

Text title : vaikuNThagadyam

File name : vaikuNThagadyam.itx

Category : gadyam, vishhnu, krishna, rAmAnuja, vishnu

Location : doc_vishhnu

Author : rAmAnuja

Transliterated by : Rajnarayanan C K krajnara at gmail.com

Proofread by : Rajnarayanan C K, PSA Easwaran

Description-comments : One of the three gadyam-s (gadyatrayam)

Latest update : January 11, 2017

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

December 25, 2022

sanskritdocuments.org



shrIvaikuNThagadyam

શ્રીવૈકુ ઠગદ્યમ્

યામનુાયર્સધુા ભાેિધમવગાહ્ય યથામ ત ।
આદાય ભ ક્તયાેગાખ્યં રત્નં સ દશર્યા યહમ્॥
વાધીનિત્રિવધચેતનાચેતન વ પ સ્થ તપ્ર ત્તભેદં,

ક્લેશકમાર્દ્યશષેદાષેાસં ષં્ટ, વાભાિવકાનવિધકા તશય-
જ્ઞાનબલૈશ્વયર્વીયર્શ ક્તતજેઃપ્ર ત્યસઙ્ખ્યયેકલ્યાણગુણગણાૈઘમહાણર્વં,
પરમપુ ષં, ભગવ તં, નારાયણં, વા મ વને સહૃુ વને ગુ વને ચ
પિરગ્ હ્ય અૈકા તકાત્ય તકત પાદા બુજદ્વયપિરચયકમનાેરથઃ,
ત પ્રાપ્તયે ચ ત પાદા બુજદ્વયપ્રપત્તેર યન્ન મે ક પકાેિટસહસ્રેણાિપ
સાધનમ તી ત મ વાનઃ, તસ્યવૈ ભગવતાે નારાયણસ્યા ખલસ વ-
દયૈકસાગરસ્યાનાલાે ચતગુણગણાખ ડજનાનુકૂલમયાર્દાશીલવતઃ
વાભાિવકાનવિધકા તશયગુણવત્તયા દેવ તયર્ઙ્મનુ યાદ્ય ખલજન-

હૃદયાન દનસ્ય આ શ્રતવા સલ્યૈકજલધેઃ ભક્તજનસશં્લષેૈકભાેગસ્ય
િનત્યજ્ઞાનિક્રયૈશ્વયર્ભાેગસામગ્રીસ દ્ધસ્ય મહાિવભૂતેઃ
શ્રીમચ્ચરણારિવ દયુગલમન યાત્મસ વનને તદ્ગતસવર્ભાવને
શરણમનવુ્રજેત્॥
તતશ્ચ પ્રત્યહમાત્માે વનાયવૈમનુ મરેત્ ।
ચતુદર્શભવુનાત્મકમ ડં દશગુ ણતાેત્તરં ચાવરણસપ્તકં
સમ તં કાયર્કારણ તમતીત્ય પરમવ્યાેમશ દા ભધેયે
બ્રહ્માદ નાં વાઙ્મનસાઽગાેચરે શ્રીમ ત વૈકુ ઠે િદવ્યલાેકે
સનકિવિધ શવાિદ ભરિપ અ ચ ત્ય વભાવૈશ્વયઃ
િનત્ય સદ્ધરૈન તૈઃ ભગવદાનુકૂલ્યૈકભાેગૈઃ િદવ્યપુ ષૈઃ
મહાત્મ ભરાપૂિરતે, તષેામિપ ઇય પિરમાણ મયદૈશ્વય
ઈદશૃ વભાવ મ ત પિરચ્છેત્તુમયાેગ્યે િદવ્યાવરણશતસહસ્રા તે
િદવ્યક પકત પશાે ભતે િદવ્યાેદ્યાનશતસહસ્રકાેિટ ભરા તે
અ તપ્રમાણે િદવ્યાયતને ક મ શ્ચ દ્વ ચત્રિદવ્યરત્નમયિદવ્યાસ્થાનમ ડપે
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િદવ્યરત્ન ત ભશતસહસ્રકાેિટ ભ પશાે ભતે
િદવ્યનાનારત્નકૃતસ્થલિવ ચિત્રતે િદવ્યાલઙ્કારાલઙૃ્કતે
પિરતઃ પ તતૈઃ પતમાનૈઃ પાદપસ્થૈશ્ચ નાનાગ ધવણઃ
િદવ્યપુ પૈઃ શાેભમાનિદવ્યપુ પાપેવનૈ પશાે ભત,ે
સઙ્ક ણર્પાિર તાિદક પદુ્રમાપેશાે ભતૈરસઙ્ક ણશ્ચ
કૈ શ્ચદ તસ્થપુ પરત્નાિદિન મતિદવ્યલીલામ ટપશતસહસ્રાપે-
શાે ભતૈ સવર્દાનુભૂયમાનૈર યપૂવર્વદાશ્ચયર્માવહદ્ ભઃ
ક્ર ડાશલૈશતસહસ્રૈરલઙૃ્કતૈઃ કૈ શ્ચન્નારાયણિદવ્યલીલાઽસાધારણૈઃ
કૈ શ્ચ પદ્મવનાલયા િદવ્યલીલાસાધારણૈઃ
કૈ શ્ચચ્છુકશાિરકામયૂરકાેિકલાિદ ભઃ કાેમલકૂ જતૈરાકુલૈઃ
િદવ્યાેદ્યાનશતસહસ્રકાેિટ ભરા તે, મ ણમુક્તાપ્રવાલકૃતસાપેાનૈઃ
િદવ્યામલા તરસાેદકૈઃ િદવ્યા ડજવરૈર તરમણીયદશર્નૈઃ
અ તમનાેહરમધુર વરૈરાકુલૈઃ અ ત સ્થમુક્તામયિદવ્યક્ર ડાસ્થાનાપેશાે ભતૈઃ
િદવ્યસાૈગ ધકવાપીશતસહસ્રૈઃ િદવ્યરાજહંસાવલીિવરા જતૈરા તે,
િનર તા તશયનાન દૈકરસતયા ચાન ત્યાચ્ચ પ્રિવષ્ટાનનુ્માદયદ્ ભઃ
ક્ર ડાેદે્દશિૈવરા જતે, તત્ર તત્ર કૃતિદવ્યપુ પપયર્ઙ્કાપેશાે ભત,ે
નાનાપુ પાસવા વાદમત્ત ઙ્ગાવલી ભ દ્ગ યમાનિદવ્યગા ધવણાપૂિરતે
ચ દનાગ કપૂર્રિદવ્યપુ પાવગાિહ મ દાિનલાસવે્યમાન,ે મ યે
પુ પસ ચયિવ ચિત્રત,ે મહ ત િદવ્યયાેગપયર્ઙે્ક અન તભાે ગિન,
શ્રીમદ્વકુૈ ઠૈશ્વયાર્િદ િદવ્યલાેકમાત્મકા ત્યા િવશ્વમા યાયય ત્યા
શષેશષેાશનાિદ સવ પિરજનં ભગવત તત્તદવસ્થાે ચતપિરચયાર્યામાજ્ઞાપય ત્યા,
શીલ પગુણિવલાસાિદ ભરાત્માનુ પયા શ્રયા સહાસીનં,
પ્રત્યગ્રાને્મી લતસર સજસદશૃનયનયુગલં, વચ્છનીલ મૂતસઙ્કાશં
અત્યુ વલપીતવાસસં વયા પ્રભયાઽ તિનમર્લયાઽ તશીતલયાઽ તકાેમલયા
વચ્છમા ણક્યાભયા કૃ નં જગદ્ભાવય તં

અ ચ ત્યિદવ્યાદ્ભુતિનત્યયાવૈન વભાવલાવ યમયા તસાગરં,
અ તસાૈકુમાયાર્દ ષ પ્ર વન્નવદાલક્ષ્યમાણલલાટફલક-
િદવ્યાલકાવલીિવરા જતં, પ્રબુદ્ધમુગ્ધા બુજચા લાેચનં,
સિવભ્રમભ્રૂલતમુ વલાધરં, શુ ચ મતં, કાેમલગ ડમુન્નસ,ં

ઉદગ્રપીનાંસિવલ બકુ ડલાલકાવલીબ ધુરક બુક ધરં,
પ્રયાવતંસાે પલકણર્ભષૂણશ્લથાલકાબ ધિવમદર્શં સ ભઃ
ચતુ ભરા નુિવલ બ ભભુર્જૈિવરા જતં, અ તકાેમલ
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િદવ્યરેખાલઙૃ્કતાતામ્રકરતલં, િદવ્યાઙ્ગુલીયકિવરા જતં
અ તકાેમલિદવ્યનખાવલીિવરા જતમ તરક્તાઙ્ગુલી ભરલઙૃ્કતં,
ત ક્ષણાને્મી લતપુ ડર કસદશૃચરણયુગલમ તમનાેહરિકર ટમકુટચૂડાવતંસ-

મકરકુ ડલગ્રવૈેયકહારકેયૂરકટકશ્રીવ સકાૈ તુભમુક્તાદામાેદરબ ધન-
પીતા બરકા ચીગુણનપુૂરાિદ ભરત્ય તસખુ પશિદવ્ય-

ગ ધૈભૂર્ષણૈભૂર્ ષતં, શ્રીમત્યા વજૈય ત્યા
વનમાલયા િવરાજતં, શઙ્ખચક્રગદા સશાઙ્ર્ગાિદિદવ્યાયુધૈઃ સવે્યમાનં,
વસઙ્ક પમાત્રાવકૢપ્તજગ જન્મ સ્થ ત વંસાિદકે શ્રીમ ત િવ વક્સનેે
ય તસમ તાત્મૈશ્વય, વનૈતેયાિદ ભઃ વભાવતાે
િનર તસમ તસાંસાિરક વભાવૈઃ ભગવ પિરચયાર્કરણ-

યાેગ્યૈભર્ગવ પિરચયકભાેગૈઃ િનત્ય સદ્ધરૈન તૈયર્થાયાેગં
સવે્યમાનમાત્મભાેગનેાનુસિંહતપરાિદકાલ,ં
િદવ્યામલકાેમલાવલાેકનને િવશ્વમાહ્લાદય તમીષદુન્મી લત-
મખુા બુ ેદરિવિનગર્તને િદવ્યાનનારિવ દશાેભાજનનને
િદવ્યગા ભીયાદાયર્સાૈ દયર્માધુયાર્દ્યનવિધકગુણગણિવભૂ ષતને
અ તમનાેહરિદવ્યભાવગભણ િદવ્યલીલાલાપા તને
અ ખલજનહૃદયા તરા યાપૂરય તં ભગવ તં નારાયણં
યાનયાેગેન દૃ ટ્વા તતાે ભગવતાે િનત્ય વા યમાત્મનાે
િનત્યદાસ્યં ચ યથાવ સ્થતમનુસ ધાય કદાહં ભગવ તં
નારાયણં મમ કુલનાથં મમ કુલદૈવતં મમ કુલધનં મમ ભાેગ્યં
મમ માતરં મમ િપતરં મમ સવ સાક્ષા કરવા ણ ચક્ષષૂા ।
કદાહં ભગવ પાદા બુજદ્વયં શરસા સઙ્ગ્રહી યા મ ।
કદાહં ભગવ પાદા બુજદ્વયં પિરચયાર્ઽઽશયા િનર તસમ તેતર-
ભાેગાશાેઽપગતસમ તસાંસાિરક વભાવઃ ત પાદા બુજદ્વયં
પ્રવેક્ષ્યા મ । કદાહં ભગવ પાદા બુજદ્વયં પિરચયાર્કરણયાેગ્યઃ
ત પાદાૈ પિરચિર યા મ । કદા માં ભગવાન્ વક યયાઽ તશીતલયા
દશૃાઽવલાેક્ય નગ્ધગ ભીરમધુરયા ગરા પિરચયાર્યાં
આજ્ઞાપિય યતી ત ભગવ પિરચયાર્યામાશાં વધર્િય વા
તયવૈાશયા ત પ્રસાદાપે િંહતયા ભગવ તમપેુત્ય દૂરાદેવ
ભગવ તં શષેભાેગે શ્રયા સહાસીનં વનૈતેયાિદ ભઃ
સવે્યમાનં “સમ તપિરવારાય શ્રીમતે નારાયણાય નમ”
ઇ ત પ્રણ યાે થાયાે થાય પનુઃ પનુઃ પ્રણ ય અત્ય ત
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સા વસિવનયાવનતાે ભૂ વા ભગવ પાિરષદગણનાયકૈદ્વાર્રપાલૈઃ
કૃપયા નેહગભર્યા દશૃાઽવલાેિકતઃ સ યગ ભવ દતૈઃ
તૈ તૈરેવાનુમતાે ભગવ તમપુેત્ય શ્રીમતા મૂલમ ત્રેણ માં
અૈકા તકાત્ય તકપિરચયાર્કરણાય પિરગ્ હ્ણ વે ત યાચમાનઃ
પ્રણ યાત્માનં ભગવતે િનવેદયેત્ ।
તતાે ભગવતા વયમવેાત્મસ વનને મયાર્દાશીલવતા
અ તપ્રેમા વતનેાવલાેકનનેાવલાેક્ય સવર્દેશસવર્કાલ-
સવાર્વસ્થાે ચતાત્ય તશષેભાવાય વીકૃતાેઽનુજ્ઞાતશ્ચ
અત્ય તસા વસિવનયાવનતઃ િકઙુ્કવાર્ણઃ કૃતા જ લપુટાે
ભગવ તમપુાસીત ।
તતશ્ચાનુભૂયમાનભાવિવશષેઃ િનર તશયપ્રીત્યાઽ ય ક ચત્
કતુ દ્રષંુ્ટ મતુર્મશક્તઃ પનુરિપ શષેભાવમવે યાચમાનાે
ભગવ તમવે અિવ ચ્છન્નસ્ત્રાેતાે પેણાવલાેકયન્નાસીત ।
તતાે ભગવતા વયમવેાત્મસ વનનેાવલાેકનનેાવલાેક્ય
સ મતમાહૂય સમ તક્લેશાપહં િનર તશયસખુાવહમાત્મીયં
શ્રીમ પાદારિવ દયુગલં શર સ કૃતં યા વાઽ તસાગરા તઃ
િનમગ્ સવાર્વયવઃ સખુમાસીત॥
॥ ઇ ત શ્રીભગવદ્રામાનજુિવર ચતે શ્રીવૈકુ ઠગદ્યં સ પૂણર્મ્॥
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