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॥ શ્રીઃ॥
॥ સદ્ધાઃ ઊચુઃ॥
ભગવન્ વેઙ્કટેશસ્ય ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
અનુબ્રૂિહ દયા સ ધાે ક્ષપ્ર સ દ્ધપ્રદં ણામ્॥ ૧॥
॥ નારદ ઉવાચ॥
સાવધાનને મનસા વ તુ તિદદં શભુમ્ ।
જપં્ત વખૈાનસઃૈ પવૂ સવર્સાૈભાગ્યવધર્નમ્॥ ૨॥
આેઙ્કારપરમાથર્શ્ચ નરનારાયણાત્મકઃ ।
માેક્ષલ મીપ્રાણકા તાે વેઙ્કટાચલનાયકઃ॥ ૩॥
ક ણાપૂણર્હૃદયઃ ટેઙ્કારજપસાખૈ્યદઃ ।
શાસ્ત્રપ્રમાણગ યશ્ચ યમાદ્યષ્ટાઙ્ગગાેચરઃ॥ ૪॥
ભક્તલાેકૈકવરદાે વરે યાે ભયનાશનઃ ।
યજમાન વ પશ્ચ હ ત ય તસદુશર્નઃ॥ ૫॥
રમાવતારમઙ્ગેશાે ણાકારજપસુ પ્રયઃ ।
યજ્ઞેશાે ગ તદાતા ચ જગતીવ લભાે વરઃ॥ ૬॥
રક્ષ સ દાેહસહંત્રાર્ વચર્ વી રઘપુુઙ્ગવઃ ।
દાનધમર્પરાે યા ઘન યામલિવગ્રઃ॥ ૭॥
હરાિદસવર્દેવેડ્યાે રામાે યદુકુલાગ્રણીઃ ।
શ્રીિનવાસાે મહાત્મા ચ તજે વી ત વસિન્નિધઃ॥ ૮॥
વમથર્લક્ષ્ય પશ્ચ પવાન્ પાવનાે યશઃ ।
સવશાે કમલાકા તાે લ મીસ લાપસ મખુઃ॥ ૯॥
ચતુમુર્ખપ્ર તષ્ટાતા રાજરાજવરપ્રદઃ ।
ચતવુદ શરાેરત્નં રમણાે િનત્યવૈભવઃ॥ ૧૦॥
દાસવગર્પિરત્રાતા નારદાિદમુિન તુતઃ ।
યાદવાચલવાસી ચ ખદ્યદ્ભક્તા તભ જનઃ॥ ૧૧॥
લ મીપ્રસાદકાે િવ ઃ દેવેશાે ર યિવગ્રઃ ।
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॥ શ્રીવેઙ્કટેશ્વરાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૩॥

માધવાે લાેકનાથશ્ચ લા લતા ખલસવેકઃ॥ ૧૨॥
યક્ષગ ધવર્વરદઃ કુમારાે મા કા ચતઃ ।
રટદ્પાલકપાષેી ચ શષેશલૈકૃતસ્થલઃ॥ ૧૩॥
ષાડ્ગુ યપિરપૂણર્શ્ચ દ્વતૈદાષેિનવારણઃ ।
તયર્ગ્જ વ ચતાઙ્ ઘ્રશ્ચ નતે્રાન દાે સવઃ॥ ૧૪॥
દ્વાદશાેત્તમલીલશ્ચ દિરદ્રજનરક્ષકઃ ।
શત્રુકૃત્યાિદભી તઘ્નાે ભજુઙ્ગશયન પ્રયઃ॥ ૧૫॥
ગ્રદ્રહસ્યાવાસશ્ચ યઃ શષ્ટપિરપાલકઃ ।

વરે યઃ પૂણર્બાેધશ્ચ જન્મસસંારભષેજમ્॥ ૧૬॥
કા તકેયવપુધાર્ર ય તશખેરભાિવતઃ ।
નરકાિદભય વંસી રથાે સવકલાધરઃ॥ ૧૭॥
લાેકાચાર્મખુ્યમૂ તશ્ચ કેશવાદ્યવતારવાન્ ।
શાસ્ત્રશ્રુતાન તલીલાે યમ શક્ષાિનબહર્ણઃ॥ ૧૮॥
માનસરંક્ષણપરઃ ઇિરણાઙુ્કરધા યદઃ ।
નતે્રહીના ક્ષદાયી ચ મ તહીનમ તપ્રદઃ॥ ૧૯॥
િહર યદાનગ્રાહી ચ માેહ લિનકૃ તનઃ ।
દિધલા ક્ષતાચ્યર્શ્ચ યાતુધાનિવનાશનઃ॥ ૨૦॥
યજુવદ શખાગ યાે વેઙ્કટાે દ ક્ષણા સ્થતઃ ।
સારપુ કરણીતીરે રાત્રાૈદેવગણા ચતઃ॥ ૨૧॥
યત્નવ ફલધાતા શ્રી જપાદ્ધન દ્ધકૃત્ ।
ક્લીઙ્કાર પી કા યાથર્પ્રદાનદયા તરઃ॥ ૨૨॥
વસવર્ સ દ્ધસ ધાતા નમસ્કતુર્રભીષ્ટદઃ ।
માેિહતા ખલલાેકશ્ચ નાના પવ્યવ સ્થતઃ॥ ૨૩॥
રા વલાેચનાે યજ્ઞવરાહાે ગણવેઙ્કટઃ ।
તે ેરાશીક્ષણ વામી હાદાર્િવદ્યાિદવારણઃ॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીવેઙ્કટેશસ્ય ના ામષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
પ્રાતઃપ્રાત સમુત્તાય યઃ પટેદ્ભ ક્તમાન્નરઃ॥ ૨૫॥
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સવષ્ટાથાર્નવા ાે ત વેઙ્કતેશપ્રસાદતઃ॥ ૨૬॥
॥ ઇ ત શ્રીસન કુમારસિંહતા તગર્તં
શ્રીવેઙ્કટેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ॥્
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