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સા દ્વારદેશે શ્રીિનવાસસ્ય દેવી વા મપુ કિરણી ં દદશૃે કૈશ્ચ સાધર્મ્ ।
વા મ હરે શ્રીિનવાસે ત સા તં બ્રહ્માદ નાં તારકં સ પ્રદ યાૈ॥ ૧॥
દેવૈઃ સાધ પાલનાથ ચ િવ ર ત્યેવ િનતં્ય પુ કિર યાં જલષેુ ।
અતઃ વા મપુ કિરણી ત ચાહુ તત્ર નાનં ક યકા યાશ્ચ ચકુ્રઃ॥ ૨॥
શુ ચભૂર્ વા શ્રીિનવાસં ચ દેવા તપ્તું િવિવશઃુ શદુ્ધભ યા ખગે દ્ર ।
યથાપેિદષં્ટ ગુ ણા તથવૈ ચકે્ર ક યાશ્ચ સવ ખગે દ્ર॥ ૩॥
તદા હિરદર્શર્યામાસ તસ્યૈ વકં પં સપુ્રતીકે સપુૂણર્મ્ ।
સા ક યકા શ્રીિનવાસસ્ય પં દદશર્ ભ યા વમનાેઽ ભરામમ્॥ ૪॥
સવુણર્ ચતં્ર વસનં વસાનં સાે ણીષકં ક ચુકં સદંધાનમ્॥ ૫॥
ગાે થમદગ ધને સરુભીકૃતિદઙ્મખુમ્ ।

પુ ડર કિવશાલાક્ષં કંબુગ્રીવં મહાભજુમ્॥ ૬॥
હેમયજ્ઞાપેવીતાઙ્ગં સાક્ષા ક દપર્સિન્નભમ્ ।
જગન્માેહનસાૈ દય કાેમલાઙ્ગં મનાેહરમ્॥ ૭॥
દૃ ટ્વા ચ ક યા મુમુદે રાેમા ચતસગુાત્રકા॥ ૮॥
તદ્દશર્નાહ્લાદપિર લુતાશયા પ્રે ણાથ રાેમાશ્રુકુલાકુલેક્ષણા ।
નનતર્ દેવી પુરત તસ્ય િવ ણાેઃ સા વ તદાષેા પરમાદરેણ ।
આન દ માં પાિહ સખંુ ચ દ વા મુકુ દ માં પાિહ િવમુ ક્તદાનાત્॥ ૯॥
માં પાિહ િનતં્ય હ્યરિવ દનતે્ર પ્રસન્નદષૃ્ટ ા ક ણાસધુાદ્રર્ ।
ગાેિવ દ ગાેિવ દ સદુુઃ ખતાં માં જ્ઞાનાિદદાનને િહ પાિહ િનત્યમ્॥ ૧૦॥
જનાદર્ન વં િહ સદુુષ્ટસગંા કામાિદ પા સતતં વજર્િય વા ।
હરે હરે માં સતતં પાિહ દૈત્યા સમાહૃત્ય પ્રબલા વઘ્ન પાન્॥ ૧૧॥
રમેશ માં પાિહ ચતુમુર્ખેશ િવશ્વેશ માં પાિહ સર વતીશ ।
રમેશ માં પાિહ િનદાનમૂત દાર દૈવર્ દતપાદપદ્મ॥ ૧૨॥
અેવં તુ ન વા પરમાદરેણ તુષ્ટાવ િવ ં પરમં પુરાણમ્ ।
લ યા સદા યેઽિવિદતા ગુણાશ્ચ અસખં્યાતાઃ સં ત િવ ણાૈ ચ વીશ॥ ૧૩॥
તષેાં સકાશાદ તબાહુલ્યસખં્યા ગુણા હરાૈ તેઽિવિદતા વૈ રમાયાઃ ।
અતાે હરે તવને ક્વા ત શ ક્ત તથાિપ યત્નં તવને તે કિર યે॥ ૧૪॥
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॥ શ્રીવેઙ્કટેશ પ્રાતઃ તુતી દેવીકૃત॥

તવ પ્રસાદાચ્ચ રમાપ્રસાદા દ્વિધપ્રસાદા ભારતીશપ્રસાદાત્ ।
દ્રપ્રસાદા તવનં તે કિર યે તથાિપ િવ ણાે મિય શા ત કુ વ॥ ૧૫॥

યિદ પ્રસન્નાેઽ સ મિય વમીશ વ પાદમૂલે દેિહ ભ ક્ત સદૈવ ।
વદ્દશર્નાદે્દવ શભુાશભંુ ચ નષં્ટ મદ યં હ્યશભંુ ચ િનત્યમ્॥ ૧૬॥
વન્માયયા નષ્ટ મમં ચ લાેકં મદેન મતં્ત બિધરં ચા ધભૂતમ્ ।
અૈશ્વયર્યાેગને ચ યાે િહ મૂકાે તઃ સદા દ નગુવાર્િદકેષુ॥ ૧૭॥
માં દેિહ અૈશ્વયર્મનુત્તમં વ પાદારિવ દસ્ય િવ દ્ધભૂતમ્ ।
વં દેવ મે દેિહ સતાં ચ સગંં તવ વ પપ્ર તપાદકાનામ્॥ ૧૮॥
પતુ્રાદ નામૈિહકં વાસદેુવ દગ્ વા ચ મે દેિહ પાદારિવ દે ।
સદ્વૈ ણવે િક્રયમાણં ચ કાપંે દગ્ વા ચ મે દેિહ પાદારિવ દે॥ ૧૯॥
દ્રવ્યાિદકે િક્રયમાણં ચ લાેભં દગ્ વા વૈ મે દેિહ પાદા જમૂલે ।
પતુ્રાિદકે િક્રયમાણં ચ માેહં દગ્ વા ચ મે દેિહ પાદા જમૂલે॥ ૨૦॥
િવદ્યાપતુ્રદ્રવ્ય તં મદં ચ દગ્ વા ચ મે દેિહ પાદા જમૂલે ।
સદ્વૈ ણવાસહમાન વ પં દગ્ વા મા સય પાિહ માં વેઙ્કટેશ॥ ૨૧॥
મ તં્ર ચ મે દેિહ િનદાનમૂત યનેવૈ મે સ્યાત્તવ સગંશ્ચ ભૂયઃ ।
ના યં ણે તવ પાદા જસગંાત્તદેવ મે દેિહ મમ પ્રસન્નઃ॥ ૨૨॥
ઇતીિરતઃ શ્રીિનવાસઃ પ્રસન્ન ઉવાચ દેવાે હ્ય તસ્ત્રવં ચ ।
અત્રવૈ ક યે પ્રજપ વ મ તં્ર સગુાે ય પં પરમાદરેણ॥ ૨૩॥
વક્ષ્યા મ મ તં્ર પરમાદરેણ વદ્ય ભ યા પરમાદરેણ ।
અ તઃસ્થમ તં્ય હ્યાદ્યસયંુક્તમવે સ બ દુ તદ્વ પશર્કાદે્યન યુક્તમ્॥ ૨૪॥
અેકારયુક્તં પ્રથમા તઃસ્થયુક્તં સમિત્રકાેણે ચાે મણા સયંુતં ચ ।
તકારસક્તં પશર્મ તઃ સ્થયુક્તમાદ્ય તઆકારસમ વતં ચ॥ ૨૫॥
અનને મ ત્રેણ તવે સતં ચ ભવે દ્ધ ક યે નાત્ર િવચાયર્મ ત ।
અેવં સ ઉ વા શ્રીિનવાસાે હિર તુ પ્રતીકવદ્દશર્યામાસ પમ્॥ ૨૬॥
ન વા તુ સા શ્રીિનવાસં ચ દેવી ઉવાસ હ વા મસરઃસમીપે ।
ત મ દને બ્રાહ્મણાદ શં્ચ સવાર્ સતંપર્યામાસ ચ ષડ્રસાન્નૈઃ॥ ૨૭॥
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સાયઙ્કાલે શ્રીિનવાસસ્ય દૃ ટ્વા ઉ સાહ પૈઃ શ્રીિનવાસપ્રતીકૈઃ ।
સાકં ભ યા સ પ્રણ યાથ દેવી પ્રદ ક્ષણં શ્રીિનવાસસ્ય સષુુ્ઠ॥ ૨૮॥
નનતર્ દેવી સપુ્રતીકસ્ય ચાગ્રે લ ં ત્ય વા જય દેવે ત ચાે વા ।
આ ત્તકાલે ચ હરેશ્ચ વક્ત્રં દૃ ટ્વા ચ દષૃ્ટ ા તુ પરં નનતર્॥ ૨૯॥
મમાદ્ય ગાતં્ર પાિવતં શ્રીિનવાસ મમાદ્ય નતંે્ર સફલં સબંભવૂ ।
મમાદ્ય પાદાૈ સાથર્કાૈ ચવૈ તાૈ પ્રદ ક્ષણં શ્રીિનવાસશે કૃ વા॥ ૩૦॥
હ તાૈ ચ મે સાથર્કાવદ્ય તાૈ અગ્રે કૃ વા હ તશ દં મુરારેઃ ।
અેવં વદ તી પ્રીણય તી ચ દેવં જગામ સા તાતે્રવચઃ કદ બૈઃ॥ ૩૧॥
દેવા તદા દુ દંુભયાે િવનેિદરે તન્મ તકે પુ પ ષ્ટ ચ ચકુ્રઃ ।
ત મ કાલે ઉભયાેઃ પાશ્વર્યાેશ્ચ તં્ય ચકુ્રદવતાવારનાયર્ઃ॥ ૩૨॥
તથવૈ તા તલશ દં ચ કૃ વા તદા સવાર્ નમનં ચાિપ ચકુ્રઃ ।
આન દશલૈે સવર્દા વ થમવે સા સવર્દા નતર્ય તી ચ વી દ્ર॥ ૩૩॥
આન દમગ્ ા સાિપ દેવી જગામ વમાશ્રમં જૈ ગષવ્યેણ સાધર્મ્ ।
યાત્રામવેં યે ન કુવર્ ત વી દ્ર તષેાં ચ સવ િન ફલં ચાહુરાયાર્ઃ॥ ૩૪॥
ગ વાશ્રમં જૈ ગષવ્યેણ સાધ ગુ ં વ ચ્છદ્વઙે્કટેશસ્ય મ ત્રમ્ ।
મ ત્રસ્યાથ બ્રૂિહ મે જૈ ગષવ્ય મ ત્રા ત્ત કુવર્તાં વૈ ફલાય॥ ૩૫॥
જૈગીષવ્ય ઉવાચ ।

વ ભદ્રે વેઙ્કટેશસ્ય ના વથ શ્રુ વા હૃદયે સિંનધ વ॥ ૩૬॥
િવ ત હ્યુત્તમવાચી સ્યાદ્યે ત જ્ઞાનમુદાહૃતમ્ ।
કકારઃ સખુવાચી સ્યાટે્ટ ત ચત્તમુદાહૃતમ્॥ ૩૭॥
ઈશ વમાત્મવા ચ સ્યાદેવં જ્ઞેયં તુ ક યકે ।
પૂણર્જ્ઞાનં સખંુ િવત્તં વ્યાપ્ત વાદ્વ્યઙ્કટા ભધઃ॥ ૩૮॥
વ્ય (વે) મ દ્રયાિદકં પ્રાેક્તં વ્યઙ્ગભૂતં હરાૈ યતઃ ।
કટશ્ચ સમુદાયાથા વં્ય (વ) કટશ્ચે દ્રયાૈઘકઃ॥ ૩૯॥
વ મ પ્રેરયતે ય માત્ત માદ્વ્યઙ્કટનામકઃ ।
િવષયે પ્રષેયેિન્નત્યમતાે વ્યઙ્કટનામકઃ॥ ૪૦॥
િવ શષ્ટજ્ઞાન પ વાદ્વ્યે ત મુક્તાઃ સદા તાઃ ।
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॥ શ્રીવેઙ્કટેશ પ્રાતઃ તુતી દેવીકૃત॥

મુક્તાનાં ચ સમૂહ તુ વ્યઙ્કટે ત પ્રક તતઃ॥ ૪૧॥
સદા મુક્તસમૂહાનામીશ વાદ્વ્યઙ્કટા ભધઃ ।
લઙ્ગદેહમતાે વાે વ્યઙ્કટે ત સમાહૃતઃ॥ ૪૨॥
લઙ્ગાનાં ચવૈ વા મ વાદ્વ્યઙ્કટેશે ત સં જ્ઞતઃ ।
દૈત્યાનાં ચ સમૂહા તુ જ્ઞાનાિદિવધુરા યતઃ ।
અતાે દૈત્યસમૂહ તુ વ્યઙ્કટે ત પ્રક તતઃ॥ ૪૩॥
તષેાં સહંરણે ઈશ વતાે વ્યઙ્કટનામકઃ ।
આન દસ્ય િવ દ્ધ વા કામક્રાેધાદયાે ગુણાઃ॥ ૪૪॥
વ્યઙ્કટા ઇ ત સ પ્રાેક્તા તષેાં નાશિયતા પ્રભુઃ ।
અત તુ વ્યઙ્કટેશાખ્ય અેવં જ્ઞા વા જપં કુ ॥ ૪૫॥
અેવં વ્યઙ્કટમાહા યં શ્રુ વા દેવી ખગેશ્વર ।
િનદ્રાં ચકાર તત્રવૈ રાત્રાૈ િપત્રા સહૈવ ચ ।
બ્રાહ્મે મુહૂત ચાે થાય હૃિદ સ માર ક યકા॥ ૪૬॥
(વ્યઙ્કટેશસ્ય પ્રાતઃ તુ તઃ) ।
શ્રીવ્યઙ્કટેશશ્ચ સહમૂ તઃ શ્રીવરદરાજશ્ચ વરાહમૂ તઃ ।
શ્રીરઙ્ગશાયી ચ અન તશાયી કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્॥ ૪૭॥
શ્રીકૃ ણમૂ તશ્ચ ગદાધરશ્ચ શ્રીિવ પાદ તુ પ્રયાગવાસઃ ।
નારાયણઃ શ્રીબદર િનવાસઃ કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્॥ ૪૮॥
દામાેદરાે વૈ િત્રજગિન્નવાસઃ શ્રીપા ડુરઙ્ગશ્ચ સહદેવઃ ।
શ્રીરામદેવશ્ચ અમાેઘવાસઃ કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્॥ ૪૯॥
શ્રીધમર્પતુ્રશ્ચ સહમૂ તઃ શ્રીિપ પલસ્થશ્ચ મુહ લવાસઃ ।
કાેલા સહઃ શપૂર્કારસ્થ સહઃ કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્ ॥ ૫૦॥
ચતુમુર્ખશ્ચા સર વતી ચ વભારતી શવર્સપુણર્શષેાઃ ।
ઉમામહે દ્રશ્ચ શચીમખુા તાઃ કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્ ॥ ૫૧॥
દ્વારાવતી કા શકાવ તકા ચ પ્રયાગકા ચ્યાૈ મથુરાપુર ચ ।
માયાવતી હ તમતી પુર ચ કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્ ॥ ૫૨॥
ભાગીરથી ચવૈ સર વતી ચ ગાેદાવર સ ધુકૃ ણે ચ વેણી ।
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ક લ દક યા યમનુા ચ નમર્દા કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્ ॥ ૫૩॥
િવત તકાવેિરસતુઙ્ગભદ્રાઃ સવુ જરા ભીમરથી િવપાશા ।
સતુામ્રપણ ચ િપનાિકની ચ કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્ ॥ ૫૪॥
વા મપુ કિરણી ચવૈ સવુણર્મખુર તથા ।
શ્રીપા ડવી તાબ શ્ચ કિપલા પાપનાશની॥ ૫૫॥
ગુ વર્ સષ્ઠઃ ક્રતુરઙ્ ગરાશ્ચ મનુઃ પુલ ત્યઃ પુલહશ્ચ ગાૈતમઃ ।
રૈ યાે મર ચ યવનશ્ચ દક્ષઃ કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્॥ ૫૬॥
સપ્તાણર્વાઃ સપ્ત કુલાચલાશ્ચ દ્વ પાશ્ચ સપ્તાપેવનાિન સપ્ત ।
ભૂરાિદકાિન ભવુનાિન સપ્ત કુવર્ તુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્॥ ૫૭॥
મા ધાતા નહુષાેઽ બર ષસગરાૈ રા નલાે ધમર્રાટ્-
પ્રહ્લાદઃ ક્રતુરાિડ્વભીષણગયાૈ વ્યાસાે હનૂમાનિપ ।
અશ્વ થામ કૃપાવુમા દુ્રપદ શ્રી નક તારકા
મ દાેદયર્ ખલાઃ પ્રભાતસમુહં કુવર્ તુ િનતં્ય હરે॥ ૫૮॥
અશ્વ થસ્ય વનાિન િક ચ તુલસીધાત્રીવનાિન પ્રભાે
પુન્નાગસ્ય વનાિન ચપંકવના ય યાિન પુ પા ણ ચ ।
મ દારસ્ય વનાિન યાિન ચ હરેઃ સાૈગ ધકા ય યહાે
િનતં્ય તાિન િદશ તુ મ પ્રમુિદતં શ્રીવેઙ્કટેશ પ્રભાે॥ ૫૯॥
અેવં વા શ્રીિનવાસસ્ય દેવી કૃ વા શાૈચં જૈ ગષવ્યેણ સાકમ્ ।
નાતું યયાૈ પુ કિરણી ં હરેશ્ચ નાનં સ યક્તત્ર ચકાર દેશે ।
સ યગ્જ વા વ્યઙ્કટેશસ્ય મ ત્રમવુાચ સા જૈ ગષવ્યં ગુ ં ચ॥ ૬૦॥
ઇ ત શ્રીગા ડે મહાપુરાણે ઉત્તરખ ડે તીયાંશે બ્રહ્મકા ડે
દેવી કૃતવેઙ્કટેશદશર્નત તુત્યાિદવણર્નં નામ પ ચિવશાે યાયઃ॥
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॥ શ્રીવેઙ્કટેશ પ્રાતઃ તુતી દેવીકૃત॥
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