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શષેાચલાસમાસાદ્ય ક યપાદ્યા મહષર્યઃ ।
વેઙ્કટેશં રમાનાથં શરણં પ્રાપુર જસા॥ ૧॥
ક લસ તારકં પુ યં તાતે્રમેતત્ જપેન્નરઃ ।
સપ્ત ષ વા પ્રસાદેન િવ ઃ ત મૈ પ્રસીદતી॥ ૨॥
ક યપ ઉવાચ -
કાિર હ્ર ીમ ત િવદ્યાયાઃ પ્રા યવૈ પરદેવતા ।
કલાૈ શ્રીવેઙ્કટેશાખ્યઃ વામહં શરણં ભજેત્॥ ૩॥
અત્રી ઉવાચ -
અકારાિદ ક્ષકારા ત વણઃ યઃ પ્ર તપાદ્યતે ।
કલાૈ શ્રીવેઙ્કટેશાખ્યઃ શરણં મે રમાપતી॥ ૪॥
ભરદ્વાજ ઉવાચ -
ભગવાન્ ભાગર્વીકા તાે ભક્તાભી સત દાયક ।
ભક્તસ્ય વેઙ્કટેશાખ્યાે ભરદ્વાજસ્ય મે ગ તઃ॥ ૫॥
િવશ્વા મત્ર ઉવાચ -
િવરાટ્ િવ િવધાતા ચ િવશ્વિવજ્ઞાન િવગ્રહઃ ।
િવશ્વા મત્રસ્ય શરણં વેઙ્કટેશાે િવભુઃ સદા॥ ૬॥
ગાૈતમ ઉવાચ -
ગાૈગાર્લીશ પ્રયાે િનતં્ય ગાેિવ દાે ગાપે તિવભુઃ ।
શરણં ગાૈતમાસ્યા ત વેઙ્કટાિધ શરાેમ ણઃ॥ ૭॥
જમદ ગ્ વાચ -
જગ કતાર્ જગ ભતાર્ જગન્નાથાે જગન્મયા ।
જમદ ગ્ ઃ પ્રપન્નસ્ય વેશાે વેઙ્કટેશ્વરઃ॥ ૮॥
વ સષ્ઠ ઉવાચ -
ભ ક્તજ્ઞાનમાત્રં ચ યન્ િનિવશષેં સખંુ ચ સત્ ।
તત્ર હૈવાહમ મી ત વેઙ્કટેશં ભજેત્ સદા॥ ૯॥
સપ્ત ષર ચતં તાતંે્ર સવર્દા યઃ પઠેન્ નરઃ ।
સાેઽભયં પ્રા ુયાન્ સતં્ય સવર્ત્ર િવજયી ભવેત્॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીવેઙ્કટેશશરણાગ ત તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્ ।
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