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Venkateshastotram

વેઙ્કટેશ તાતે્રમ્

કાૈ શકશ્રીિનવાસાયર્તનયં િવનયાે વલમ્ ।
વા સલ્યાિદગુણાવાસં વ દે વરદદે શકમ્॥
પદ્મસ્થાં યવુતી ં પરા યર્ ષભાદ્ર શાયતાેર સ્થલી-
મ યાવાસમહાે સવાં ક્ષણસકૃ દ્વશ્લષેવાક્યાસહામ્ ।

મૂત ભાવમપુાગતા મવ કૃપાં મુગ્ધા ખલાઙ્ગાં શ્રયં
િનત્યાન દિવધાિયની ં િનજપદે ય તાત્મનાં સશં્રયે॥ ૧॥

શ્રીમચ્છેષમહીધરેશચરણાૈ પ્રા યાૈ ચ યાૈ પ્રાપકાૈ
અ મદે્દ શકપુઙ્ગવૈઃ ક ણયા સ દ શતાૈ તાવકાૈ ।

પ્રાેક્તાૈ વાક્યયુગને ભૂિરગુણકાવાયશ્ચ પવૂમુર્હુઃ
શ્રેયાે ભઃ શઠવૈિરમખુ્યમુિન ભ તાૈ સં શ્રતાૈ સશં્રયે॥ ૨॥

યસ્યૈકં ગુણમાદતૃાઃ કવિયતું િનત્યાઃ પ્ર ત્તા ગરઃ
તસ્યાભૂ મતયા વવાઙ્મનસયાવેક્લબ્યમાસિેદરે ।

તત્તાદગૃ્બહુસદુ્ગણં કવિયતું માેહાદ્વષૃાદ્ર શ્વરં
કાઙે્ક્ષ કાયર્િવવેચનં ન િહ ભવને્મૂઢાશયાનાં ણામ્॥ ૩॥

ય પાદા યાે ષતં િનજસકૃ પશન કા ચ ચ્છલા-
મઙ્ગાર િડ ભતામનપુમાૈ શા તં કમ ય ચતાૈ ।

ય પાદૂર ખલાં શશાસ ચ મહીમાશ્ચયર્સીમાસ્થલીમ્
અદ્રાકં્ષ હિરમ જનાચલતટે િનિનદ્રપદ્મેક્ષણમ્॥ ૪॥

અત્રસ્યન્મ ણરાજરા જિવલસન્મ રિનયર્ન્મહઃ-
તાેમપ્રા તસમ તિવ તતમ શ્રીમ દરા ય તરમ્ ।

વ્યાકાેચા બુજસુ દરં ચરણયાેદ્વર્ દં્વ ષાદ્ર શતુઃ
ચ યાર્મનુભૂય સવર્સલુભં પ્રા સ્યા મ માેદં કદા॥ ૫॥

સ કૃત્યા સમકાલલ ધતનુ ભગાપી ભરત્યાદરાત્
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વેઙ્કટેશ તાતે્રમ્

િવ ય તાૈ વદને કુચે ચ િનતરાં રાેમા ચરાેહા ચતે ।
પદ્માભૂકરપ લવૈઃ સચિકતં સવંાહ્યમાનાૈ દૂ
મા યાૈ વેઙ્કટભૂધરેશચરણાૈ માગ દશૃાેઃ તાં મમ॥ ૬॥

પ્રાતઃ ફુ લપયાે હા તરદલ નગ્ધા ણા તસ્થલાૈ
િન પીતા ખલનીરનીરિધલસન્નીલા બુદાભાૈ બિહઃ ।

રાકાશીતમર ચસિન્નભનખજ્યાે તિવતાના ચતાૈ
પાદાૈ પન્નગપુઙ્ગવાચલપતેમર્ યેમન તાં મમ॥ ૭॥

મ દારપ્રસવા ભરામ શરસાં દારકશ્રેયસાં
દૈિર દુકલા તા ચ િવિધના વ ધાૈ તાન દથૂ ।

બ ધચ્છેદિવધાિયનાૈ િવનમતાં છ દ શતા ભષુ્ટતાૈ
વ દે શષેમહીધરેશચરણાૈ વ દા ચ તામણી॥ ૮॥

ચ ચામૂલકૃતાસનને મુિનના ત વાધર્સ દ શના
કા યને જગ દ્ધતં કથયતા વાનુ ષ્ઠ તરવ્યાપનાત્ ।

િન શ્ચક્યે શરણં યદેવ પરમં પ્રા યં ચ સવાર્ત્મનાં
ત પાદા જયુગં ભ મ ષભક્ષાેણીધરાધી શતુઃ॥ ૯॥

ન દ યા મ કદાઽહમેત્ય મહતા ઘમણ તપ્તાે યથા
મ દાેદ ચતમા તં મ તલે મત્યા મહા તં હ્ર દમ્ ।

સ તપ્તાે ભવતાપદાવ શ ખના સવાર્ તસશંામકં
પાદદ્વ દ્વમહીશભૂધરપતેિનદ્વર્ દ્વહૃન્મ દરમ્॥ ૧૦॥

યાૈ દાવનભૂતલે વ્યહરતાં દાૈતેય દા તે
કુ ય કા લયિવ તાે ચ્છ્ર તફણારઙ્ગષેુ ચા ત્યતામ્ ।

િક ચાન સમુદાસ્થતાં િકસલયપ્ર પિધનાવાસરંુ
ત વાતાં મમ વેઙ્કટેશચરણાૈ તાવંહસાં સહૃં તમ્॥ ૧૧॥

શે ષ વપ્રમખુાિન્નપીય તુ ગુણાિન્નત્યા હરે સરૂયાે
વૈકુ ઠે તત અેત્ય વેઙ્કટ ગિર સાૈલ યમખુ્યાિનહ ।

િનત્યાેદ ચતસિંનધેિન પમાિન્નિવ ય તસ્યાદ્ભુતાન્
િનગર્ તું પ્રભવ ત હ ત ન તતાે વૈકુ ઠકુ ઠાદરાઃ॥ ૧૨॥

સમુ્ફ લાદ્ભુતપુ પભારિવનમચ્છાખાશતાનાં સદા
સાૈર યાનુભવા ભયન્મધુ લહાં સઙ્ઘૈ ર્તે ભૂ હામ્ ।

ઉદ્યદ્ર મ ભ વલૈમર્ ણગણૈ ત્તુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગૈ ર્ષ-
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ક્ષાેણીભતર્િર વતર્તેઽ ખલજગ ક્ષેમાય લ મીસખઃ॥ ૧૩॥
નાનાિદઙ્મખુવા સનાે નરગણાન યાગતાનાદરાત્
પ્રત્યુદ્યાત ઇવા તકસુ્ફટતરપ્રેક્ષ્યપ્રસન્નાનનઃ ।

સાનુક્રાેશમના સિડ ભમિહલાન્ સ પ્રાપ્તસવ સતાન્
કુવર્ન્ન જનભૂધરે કુવલય યામાે હિરઘાર્સતે॥ ૧૪॥

આપાદાદનવદ્યમાચ શરસ સાૈ દયર્સીમા પદં
હ તાેદ ચતશઙ્ખવક્રમુરસાં બભ્રાણમ ભાેિધ મ્ ।

માલ્યૈ લ સતં મનાેજ્ઞમકુટ મખુ્યશૈ્ચ ભષૂાશતૈઃ
મ યેતારણમ જનાચલતટે ભા તં હિર ભાવયે॥ ૧૫॥

મ રા ચતપાદમદ્ભુતકટ િવભ્રા જપીતા બરં
પદ્માલઙૃ્કતના ભમઙ્ગમહસા પાથાેધરભ્રા તદમ્ ।

પાશ્વાર્લઙૃ્ક તશઙ્ખચક્રિવલસ પા ણ પરં પૂ ષં
વ દે મ દહસં િવ ચત્રમકુટ જુષં્ટ ષાદ્ર શ્વરમ્॥ ૧૬॥

નાનાભાસરુરત્નમાૈ ક્તકવરશ્રેણીલસત્તાેરણ-
વણર્ ત ભયુગા તરાલક શપ્રદ્યાેતમાનાનનમ્ ।

આનાસશ્રુ તલાેલનીલિવશદ નગ્ધા તરક્તાેક્ષણં
નાથં પ્રે ક્ષતુમ જનાચલતટે નાલં સહસ્રં દશૃામ્॥ ૧૭॥

ચક્રા જે કરયુગ્મકેન સતતં બભ્રત્ કરેણ શન્
સવ્યનેાે મપીતરેણ ચરણાૈ સ દશર્યન્ ભષૂણૈઃ ।

સદ્રત્નૈઃ સકલા િદશાે િવ ત મરાઃ કુવર્ન્ ષાદ્રાૈ હિરઃ
શદુ્ધ વા તિનષેિવતે િવજયતે શદુ્ધા તબાહા તરઃ॥ ૧૮॥

સુ નગ્ધાધરપ લવં દુહસં મીનાે લસ લાેચનં
ગ ડપ્રસુ્ફરદંશકુુ ડલયુગં િવભ્રા જસભુ્રૂન્નસમ્ ।

ફાલાેદ્ભા સપરા યર્રત્ન તલકં વક્ત્રં પ્રલ બાલકં
ભવં્ય વેઙ્કટનાયકસ્ય િપબતાં ભાગ્યં ન વાચાં પદમ્॥ ૧૯॥

વ પાદા બુજસ હં મમ મનઃ કુયાર્ વદ ય હાં
દૂરં તાેલય દુઃખ લજનની ં વ પાદવા છા દ્વષમ્ ।

િક ચ વ પરત ત્રભૂસરુકૃપાપાતં્ર િક્રયા માં સદા
સપાર્ધીશ્વરભૂધરે દ્ર ભગવન્ સવાર્થર્સ દાયક॥ ૨૦॥
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નાકાષ શ્રુ તચાેિદતાં કૃ તમહં િક ચન્ન ચાવેિદષં
વેશાૈ ભવભ જની ન ચ ભવ પાદા જભ ક્તમર્મ ।

શ્રીમ વ ક ણવૈ દે શકવરાપેજ્ઞં પ્ર ત્તા મિય
વ પ્રાપ્તાૈ શરણં ષાચલપતેઽભવંૂ તત વદ્ભરઃ॥ ૨૧॥

શ્રીમ કાૈ શકવંશવાિરિધિવધાેઃ શ્રીવેઙ્કટેશાખ્યયા
િવખ્યાતસ્ય ગુરાેિવશદુ્ધમનસાે િવદ્યાિનધેઃ સનૂનુા ।

ભ યૈતાં વરદા ભધને ભ ણતાં શ્રીવેઙ્કટેશ તુ ત
ભવ્યાં ય તુ પઠેદમુ ય િવતરેચ્છ્ર ેયઃ પરં શ્રીસખઃ॥

॥ ઇ ત વેઙ્કટેશ તાતે્રમ્॥
શ્રીમતે રામાનુ ય નમઃ
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