શ્રીનિવાસ કલ્યાણ (વાદિરાજરુ નવરચિત)
સ્ત્રીયરે લ્લરુ બનિરે | શ્રીનિવાસિ પાદિરે
જ્ઞાિગુરુગચિગોંદિનસ | ? મુિું ે કથેય પેળુવે ||
ગુંગતીરદિ ઋનિગળુ | અંદુ યાગવ માડ્ડરુ
બુંદુ િારિ નિિંતકુ ોંડુ | યાદરગેંદુ કે િલુ
અદરતુ બરાબેકુ એંદુ | આ મુનિયુ તેરચિિ
-ભૃગુમુિીયુ તેરચિિ
િુંિગોપિ મગિ કું િિ | મુંદિરકાગે બુંિનુ
વેિગિિે ઓદુ તા | હદરયનૂ કોંિાડુ તા
ઇરુવ બોમ્મિ િોદિિ | કૈ લાસક્કે બુંિનુ
શુંભકુ ું ઠનુ પાવવતીયૂ | કલેતતરુવુિ કું િનુ
સૃષ્ટિયોિગે નિિ ચલિંગ | શ્રેટઠવાગલેંિનુ

વૈકુુંઠક્કે બુંિનુ | વાદરજાક્ષિ કું િનુ
કે ટ્ટ કોપદિિંિ ઓદ્દરે | એટટુ િોંદિતેંિનુ
તટ્ટિે ચબનસિીદરનિિંિ | િેટ્ટગે પાિ તોિે િનુ
બુંિ કાયવ આનયતેંદુ | અંદુ મુનિયુ તેરચિિ
બુંદુ નિિંદુ સભેયોિગે | ઇંદિરે શિ હોગચિિ
પતતય કૂ િે કલહ માદિ | કોલ્હાપુરકે હોિળુ
સતતયુ પોગે પતતયુ હોરટુ | ચગદરગે બુંદુ સેદરિ
હુ ત્તિલ્લે હત્તુ સાનવર વરુિ | ગુપ્તવાચગ ઇદ્દનુ
બ્રહ્મ ધેનુવાિનુ | રુદ્ર વત્સિાિનુ
ધેનુ મુિું ે માદિકોંડુ | ગોનપ દહિંિે બુંિળુ
કોિ હોન્નુ બાળુવોદુ | કોિિ હાલુ કરે વદુ ુ

પ્રીતતનયિંિલુ તિ મિેગે | તુંદુકોંિનુ િોિનુ
ઓંદુ દિવસ કુંિગે હાલુ | િેંિદિિંિચલ કોિચલલ્લ.
અંદુ રાયિ મિદિ કોનપનસ | બુંદુ ગોપિ હોિે િળુ
ધેનુ મુિું ે માદિકોંડુ | ગોપ દહિંિે િિે િનુ
કામધેનુ કરે િ હાલુ | હદરય નશરકે ચબદદ્દતુ
ઇટટુ કટિ બુંદિતેંદુ | પેટ્ટુ બદિયે હોિનુ
કૃ ટણ તિ મિિલ્યોચિનસ | કોટ્ટ તિ નશરવનુ
એળુ તાિે મરિ ઉદ્દ | એકવાચગ હદરનયતુ
રક્તવન્નુ િોદિ ગોપ | મત્તે સ્વગવક્કેદરિ
કટિવન્નુ િોદિ ગોવુ | અટટુ બુંિ-હે ચિતુ
તટ્ટિે રાય એદ્દુ ચગદરગે | બુંદુ બેગ સેદરિ
એનુ કટિ ઇલ્લ્લ હીગે | યાવ પાનપ માદિિ

ઇટટુ કટિ કોટ્ટવાગે | ભ્રટિનપશાચિયાગેંિ
પેટ્ટુ વેિિે તાિલારિે | બૃહસ્પતીય કરે નસિ
અરુણ ઉિયિલ્લેદ્દુ | ઔિધક્કે પોિનુ
ક્રોિરૂનપય કું િનુ | કૂ દિ માતિાદિિનુ
ઇરુવુિક્કે સ્થિવુ એિગે | એપાવિાગબેકેંિ
નૂરુ પાિ ભૂનમ કોટ્ટરે | મોિલુ પૂજે નિમગેંિ
પાક પક્વ માડુ વિુ ક્કે | આકે બકુ િે બુંિળુ
ભાનુકોદિતેજિીગ | બેિેયાિ હોરિનુ
મુંિે બાચિ િોંિે હાદક | દુું ડુમલ્લ્લગે મુદિિનુ
હાર પિક કોરિલ્હાદક | ફણેગે તતલકનવટ્ટનુ
અંગુચલગે ઉંગુર | રું ગશ્વુંગારવાિવુ

પટ્ટે નુટ્ટુ કચ્િે કટ્ટટ્ટ | પીતાુંબરવ હોદ્દનુ
ઢાળુ કનત્ત ઉદિયલ નસક્કક્ક | જોડુ કાલલ્લ્લ મેટ્ટટ્ટિ
કરદિ વીળ્યવિે નપદિદુ | કિિીય િોદિિ
કિકભૂિણવાિ તોદિગે | કમલિાભ તોટ્ટનુ
કિકભૂિણવાિ કુ દુરે | કમલિાભ એદરિ
કદરય દહિંિે હદરયુ બરલુ | કાુંતરે ે લ્લ કું િરુ
યારુ ઇલ્લ્લ બરુવરેં દુ | દૂ ર પોચગરેં િરુ
િાદરયદરરુવ સ્થિકે | યાવ પુરુિ બરુવનુ
એટટુ હે િે કે િ કૃ ટણ | કુ દુરે મુિું ે ચબટ્ટનુ
અટટુ મુંિીરે લ્લ સેદર | પેટ્ટુગિનુ હોિે િરુ
કલ્લુમિે ય કરે િરાિ | કુ દુરે કે િગે બીદદ્દતુ

કે શ ચબચ્ચ્િ વાસુિેવ | શેિચગદરગે બુંિનુ
પરમાિ માદિદ્દેિે | ઉણ્ણુ બેગ એંિળુ
અમ્મ એિગે અિ બેિ | એિ મગિે વૈદરયે
કણ્ણ્ણલ્લાિ િૈવ અવિ | નિમાવણવ માદિિ
યાવ િે શ યાવોિાકે | એિગે પેળુ એંિળુ
િારાયણિ પુરકે પોચગ | રામકૃ ટણર પૂક્કજનસ
કુું જમચણય કોરિલ્હાદક | કૂ નસિ કોંકિલેનત્તિા
ધરચણિે નવગે કચણય હે ચિ | ચગદરગે બુંદુ સેદરિ
કાુંતરે ે લ્લ કૂ દિકોંડુ | આગ બકુ િે બુંિળુ
બનિરે મ્મ સિિકે નુત | બહિ માતિાદિિરુ
તુંિેતાનય બુંધબ
ુ િગ | હોન્નુ હણ ઉંિે ૦િરુ
ઇટટુ પદરયલ્લ્લદ્દવગે | કન્યે યાકે િોરે લ્ક્લલ્લા

િોડ્ડવચિગે મક્કચિલ્લ | મત્તે મદુ વે માડ્વેવુ
બૃહસ્પતીય કરે નસિ | લગ્િપતિકે બરે નસિ (કળુદહિ)
વિભેિ કરે વિુ ક્કે | કોલ્હાપુરકે પોિરુ
ગરુિિ હે ગલિેદરકોંડુ | બેગ હોરટુ બિું રુ
અટિવગવવન્નુ માદિ | ઇટિિે વરન્નુ પૂક્કજનસ
લક્ષ્મીસદહત આકાશરાજિ | પટ્ટણક્કે બુંિરુ
કિકભૂિણવાિ તોદિગે | કમલિાથ તોટ્ટનુ
કિકભૂિણવાિ મુંિપ | કમલિાભ એદરિ
કમલિાભગે કાુંતમ
ે ચણય | કન્યિાિવ માદિિ
કમલિાભ કાુંતે કૈ ગે | કું કણવિે કટ્ટટ્ટિ
શ્રીનિવાસ પદ્માવતતગે | માુંગલ્યવિે કટ્ટટ્ટિ

શ્રીનિવાસિ મદુ વે િોિે | સ્િીયરે લ્લરુ બનિરે
પદ્માવતતય મદુ વે િોિે | મુદ્દુ બાલેયર બનિરે
શુંકેનયલ્લિે હણવ સુદરદુ | વેંકિે શિ કળુદહિ
લક્ષ તપ્પુ એિલુટ
ું ુ | પચક્ષવાહિ સલહે િ
ભણ્ક્તનયિંિચલ હે ળ્કે ળ્િવદરગે | મુણ્ક્ત કોડુ વ હયવિિ
જય જય શ્રીનિવાસનિગે | જય જય પદ્માવતતગે
બચલિું તહ શ્રીહદરગે | નિત્ય શુભમુંગિ
શેિાદદ્રચગદરવાસ | શ્રીિે નવ અરસગે
કલ્યાણમૂરુતતગે | નિત્યજયમુંગિ

