
શ્રીનિવાસ કલ્યાણ (વાદિરાજરુ નવરચિત) 
 
સ્ત્રીયરેલ્લરુ બનિરે | શ્રીનિવાસિ પાદિરે 
જ્ઞાિગુરુગચિગોંદિનસ | ? મુુંિે કથયે પળેુવ ે|| 
 
ગુંગતીરદિ ઋનિગળુ | અંદુ યાગવ માડ્ડરુ 
બુંદુ િારિ નિિંતકુોંડુ | યાદરગેંદુ કેિલ ુ
 
અદરત ુબરાબેકુ એંદુ | આ મુનિયુ તરેચિિ 
-ભગુૃમુિીયુ તરેચિિ 
િુંિગોપિ મગિ કુંિિ | મુંદિરકાગ ેબુંિનુ 
 
વિેગિિ ેઓદુતા | હદરયનૂ કોંિાડુતા 
ઇરુવ બોમ્મિ િોદિિ | કૈલાસકે્ક બુંિનુ 
 
શુંભકુુંઠનુ પાવવતીયૂ | કલતેતરુવિુ કુંિનુ 
સૃષ્ટિયોિગ ેનિિ ચલિંગ | શે્રટઠવાગલેંિનુ 



 
વકુૈુંઠકે્ક બુંિનુ | વાદરજાક્ષિ કુંિનુ 
કેટ્ટ કોપદિિંિ ઓદ્દરે | એટટુ િોંદિતેંિનુ 
 
તટ્ટિ ેચબનસિીદરનિિંિ | િટે્ટગ ેપાિ તોિેિનુ 
બુંિ કાયવ આનયતેંદુ | અંદુ મુનિયુ તરેચિિ 
બુંદુ નિિંદુ સભયેોિગે | ઇંદિરેશિ હોગચિિ 
 
પતતય કૂિે કલહ માદિ | કોલ્હાપરુકે હોિળુ 
સતતય ુપોગ ેપતતય ુહોરટુ | ચગદરગ ેબુંદુ સદેરિ 
 
હુત્તિલ્લ ેહતુ્ત સાનવર વરુિ | ગુપ્તવાચગ ઇદ્દનુ 
બ્રહ્મ ધનુેવાિનુ | રુદ્ર વત્સિાિનુ 
 
ધનુે મુુંિે માદિકોંડુ | ગોનપ દહિંિે બુંિળુ 
કોિ હોનુ્ન બાળુવોદુ | કોિિ હાલ ુકરેવદુુ 
 



પ્રીતતનયિંિલ ુતિ મિગે ે| તુંદુકોંિનુ િોિનુ 
ઓંદુ દિવસ કુંિગ ેહાલ ુ| િેંિદિિંિચલ કોિચલલ્લ. 
 
અંદુ રાયિ મિદિ કોનપનસ | બુંદુ ગોપિ હોિેિળુ 
ધનુે મુુંિે માદિકોંડુ | ગોપ દહિંિે િિેિનુ 
 
કામધનુે કરેિ હાલ ુ| હદરય નશરકે ચબદદ્દતુ 
ઇટટુ કટિ બુંદિતેંદુ | પટે્ટુ બદિય ેહોિનુ 
 
કૃટણ તિ મિિલ્યોચિનસ | કોટ્ટ તિ નશરવનુ 
એળુ તાિેમરિ ઉદ્દ | એકવાચગ હદરનયતુ 
 
રક્તવનુ્ન િોદિ ગોપ | મતે્ત સ્વગવકે્કદરિ 
કટિવનુ્ન િોદિ ગોવ ુ| અટટુ બુંિ-હેચિત ુ
 
તટ્ટિ ેરાય એદ્દુ ચગદરગ ે| બુંદુ બગે સદેરિ 
એનુ કટિ ઇલ્લ્લ હીગ ે| યાવ પાનપ માદિિ 



 
ઇટટુ કટિ કોટ્ટવાગ ે| ભ્રટિનપશાચિયાગેંિ 
પટે્ટુ વિેિ ેતાિલારિે | બૃહસ્પતીય કરેનસિ 
 
અરુણ ઉિયિલ્લદે્દુ | ઔિધકે્ક પોિનુ 
ક્રોિરૂનપય કુંિનુ | કૂદિ માતિાદિિનુ 
 
ઇરુવિુકે્ક સ્થિવ ુએિગ ે| એપાવિાગબેકેંિ 
નૂરુ પાિ ભનૂમ કોટ્ટરે | મોિલ ુપજૂે નિમગેંિ 
 
પાક પક્વ માડુવિુકે્ક | આકે બકુિે બુંિળુ 
ભાનુકોદિતજેિીગ | બિેેયાિ હોરિનુ 
 
મુંિે બાચિ િોંિે હાદક | દુુંડુમલ્લ્લગ ેમુદિિનુ 
હાર પિક કોરિલ્હાદક | ફણગે ેતતલકનવટ્ટનુ 
 
અંગુચલગ ેઉંગુર | રુંગશ્વુંગારવાિવ ુ



પટે્ટનુટ્ટુ કચ્િે કટ્ટટ્ટ | પીતાુંબરવ હોદ્દનુ 
 
ઢાળુ કનત્ત ઉદિયલ નસક્કક્ક | જોડુ કાલલ્લ્લ મેટ્ટટ્ટિ 
કરદિ વીળ્યવિે નપદિદુ | કિિીય િોદિિ 
 
કિકભિૂણવાિ તોદિગ ે| કમલિાભ તોટ્ટનુ 
કિકભિૂણવાિ કુદુરે | કમલિાભ એદરિ 
 
કદરય દહિંિે હદરય ુબરલ ુ| કાુંતરેેલ્લ કુંિરુ 
યારુ ઇલ્લ્લ બરુવરેં દુ | દૂર પોચગરેંિરુ 
 
િાદરયદરરુવ સ્થિકે | યાવ પરુુિ બરુવનુ 
એટટુ હેિે કેિ કૃટણ | કુદુરે મુુંિે ચબટ્ટનુ 
 
અટટુ મુંિીરેલ્લ સદેર | પટે્ટુગિનુ હોિેિરુ 
કલ્લમુિેય કરેિરાિ | કુદુરે કેિગ ેબીદદ્દતુ 
 



કેશ ચબચ્ચ્િ વાસુિેવ | શિેચગદરગ ેબુંિનુ 
પરમાિ માદિદે્દિ ે| ઉણ્ણ ુબગે એંિળુ 
 
અમ્મ એિગ ેઅિ બિે | એિ મગિ ેવૈદરય ે
કણ્ણ્ણલ્લાિ િૈવ અવિ | નિમાવણવ માદિિ 
 
યાવ િેશ યાવોિાકે | એિગે પળેુ એંિળુ 
િારાયણિ પરુકે પોચગ | રામકૃટણર પકૂ્કજનસ 
 
કુુંજમચણય કોરિલ્હાદક | કૂનસિ કોંકિલેનત્તિા 
ધરચણિેનવગ ેકચણય હેચિ | ચગદરગ ેબુંદુ સદેરિ 
 
કાુંતરેેલ્લ કૂદિકોંડુ | આગ બકુિે બુંિળુ 
બનિરેમ્મ સિિકેનુત | બહિ માતિાદિિરુ 
 
તુંિેતાનય બુંધબુિગ | હોનુ્ન હણ ઉંિે૦િરુ 
ઇટટુ પદરયલ્લ્લદ્દવગ ે| કન્યે યાકે િોરેલ્ક્લલ્લા 



 
િોડ્ડવચિગ ેમક્કચિલ્લ | મતે્ત મદુવ ેમાડ્વવે ુ
બૃહસ્પતીય કરેનસિ | લગ્િપતિકે બરેનસિ (કળુદહિ) 
 
વિભિે કરેવિુકે્ક | કોલ્હાપરુકે પોિરુ 
ગરુિિ હેગલિદેરકોંડુ | બગે હોરટુબુંિરુ 
 
અટિવગવવનુ્ન માદિ | ઇટિિેવરનુ્ન પકૂ્કજનસ 
લક્ષ્મીસદહત આકાશરાજિ | પટ્ટણકે્ક બુંિરુ 
 
કિકભિૂણવાિ તોદિગ ે| કમલિાથ તોટ્ટનુ 
કિકભિૂણવાિ મુંિપ | કમલિાભ એદરિ 
 
કમલિાભગ ેકાુંતમેચણય | કન્યિાિવ માદિિ 
કમલિાભ કાુંત ેકૈગ ે| કુંકણવિે કટ્ટટ્ટિ 
શ્રીનિવાસ પદ્માવતતગ ે| માુંગલ્યવિ ેકટ્ટટ્ટિ 
 



શ્રીનિવાસિ મદુવ ેિોિે | સ્િીયરેલ્લરુ બનિરે 
પદ્માવતતય મદુવ ેિોિે | મુદ્દુ બાલયેર બનિરે 
શુંકેનયલ્લિે હણવ સુદરદુ | વેંકિેશિ કળુદહિ 
 
લક્ષ તપ્પ ુએિલુુંટુ | પચક્ષવાહિ સલહેિ 
ભણ્ક્તનયિંિચલ હેળ્કેળ્િવદરગ ે| મુણ્ક્ત કોડુવ હયવિિ 
 
જય જય શ્રીનિવાસનિગ ે| જય જય પદ્માવતતગ ે
બચલિુંતહ શ્રીહદરગ ે| નિત્ય શુભમુંગિ 
શિેાદદ્રચગદરવાસ | શ્રીિેનવ અરસગ ે
કલ્યાણમૂરુતતગ ે| નિત્યજયમુંગિ 


