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The six shlokas (Nos. 10, 59, 17, 65, 23, 55) are from the full
text of ᳚saptati ratnamAlA ᳚
ભાદ્રપદમાસગત િવ િવમલક્ષ
વેઙ્કટમહીધ્રપ ત તીથર્િદનભૂતે ।
પ્રાદુરભવ જગ ત દૈત્યિરપુઘ ટા
હ ત કિવતાિકક ગે દ્રગુ મૂત્યાર્॥ (શ્લાેકં - ૧૦)

સશઙ્ખચક્રલા છનઃ સદૂ વર્પુ ડ્રમ ડતઃ
સક ઠલગ્ સત્તુલસ્યનઘર્ પદ્મમા લકઃ ।
સતા તર ય સતૂ્તર ય યજ્ઞસતૂ્રશાે ભતઃ
મમાિવર તુ માનસે ગુ ઃ સ વેઙ્કટેશ્વરઃ॥ (શ્લાેકં - ૫૯)

અન તસિૂરસનૂવેઽ ભન દ્યમાનવૈભવાદ્
િદગ તવાિદહંસજૈત્રકાલમેઘદે શકાત્ ।
ઉપાત્ત સવર્શાસનાય હ ત વષર્િવશતાૈ
પનુઃપનુનર્મ સ્ક્રયાઽ તુ વેઙ્કટેશસરૂયે॥ (શ્લાેકં - ૧૭)

કિવતાિકકકલભવ્રજકબલીકૃ ત સહં
કમલાપ તકસણુારસપિરવિધતબાેધમ્ ।
ય તનાયકપદપઙ્કજયુગલીપરત તં્ર
ભજ માનસ બુધવેઙ્કટપ તદે શકમિનશમ્॥ (શ્લાેકં - ૬૫)

કલ્યે સતતં ક ણાજલિધ
ક ણાિવષયં કમલાિધપતેઃ ।
ક લવૈિરશઠાિરવચાેર સકં
કિવતાિકકકેસિરસિૂરગુ મ્॥ (શ્લાેકં - ૨૩)

ગુરાૈ વાિદહંસા બુદાચાયર્ શ યે
જના ભ ક્તહીના યતી દ્રા પ્રયાઃ સ્યુઃ ।
યતી દ્રા પ્રયાઃ િવ કા યદૂરાઃ
કુતાે મુ ક્તવાતાર્ િહ તાદૃ ગ્વધાનામ્॥ (શ્લાેકં - ૫૫)

વેદે સ તખેદે મુિનજનવચને પ્રાપ્તિનત્યાવમાને
સકં ણ સવર્વણ સ ત તદનુગુણે િન પ્રમાણે પુરાણે ।
માયાવાદે સમાેદે ક લકલષુવશાચ્છૂ યવાદેઽિવવાદે
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॥ સપ્ત ત રત્નમા લકા॥

ધમર્ત્રાણાય યાેઽભૂત્ સ જય ત ભગવાન્ િવ ઘ ટાવતારઃ॥
કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
વાિદ દ્વપ શરાેભઙ્ગપ ચાનનપરાક્રમઃ ।
શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ ચરં િવજયતાં ભુિવ॥
શ્રીમતે િનગમા તમહાદે શકઞાય નમઃ ।
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