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ઋષય ઊચુઃ ।
સતૂ સવાર્થર્ત વજ્ઞ સવર્વેદાઙ્ગપારગ ।
યનેચારાિધતઃ સદ્યઃ શ્રીમદ્વકટનાયકઃ॥ ૧॥
ભવત્યભીષ્ટસવાર્થર્પ્રદ તદ્બ્રૂિહ નાે મનુે ।
ઇ ત ષ્ટ તદા સતૂાે યા વા વાત્મિન તત્ ક્ષણાત્॥
ઉવાચ મુિનશાદૂર્લ શ્રૂયતા મ ત વૈ મનુીન્॥ ૨॥
॥ શ્રીસતૂ ઉવાચ॥
અ ત િક ચન્મહદ્ગાે યં ભગવિ પ્રયકારકમ્ ।
પુરા શષેેણ ક થતં કિપલાય મહાત્મને॥ ૩॥
ના ામષ્ટશતં પુ યં પિવતં્ર પાપનાશનમ્ ।
આદાય હેમપદ્માિન વણર્દ સભંવાિન ચ॥ ૪॥
બ્રહ્મા વૈ પવૂર્મ યચ્યર્ શ્રીમદ્વકટનાયકમ્ ।
અષ્ટાેત્તરશતૈિદવ્યનૈાર્મ ભમુર્િનપુ પકૈઃ॥ ૫॥
વાભીષં્ટ લ ધવાન્ બ્રહ્મા સવર્લાેકિપતામહઃ ।
ભવદ્ ભરિપ પદ્મૈશ્ચ સમ યચ્યર્ ચ નામતઃ॥ ૬॥
તષેાં શષેનગાધીશાે મનસાે હ્લાદકારકઃ ।
ના ામષ્ટશતં પુ યં વકટાિદ્રિનવા સનઃ॥ ૭॥
આયુરારાેગ્યદં પુંસાં ધનધા યસખુપ્રદમ્ ।
જ્ઞાનપ્રદં િવશષેેણ મહદૈશ્વયર્કારકમ્॥ ૮॥
અચર્યેન્નામ ભિદવ્યૈઃ વકટેશપદાં તકૈઃ ।
ના ામષ્ટશતસ્યાસ્ય ઋ ષબર્હુઃ પ્રક તતઃ॥ ૯॥
છંદાેઽનુષુ્ટપ્ તથા દેવાે વકટેશ ઉદાહૃતઃ ।
નીલગાેક્ષીરસભંૂતાે બીજ મત્યુચ્યતે બુધૈઃ॥ ૧૦॥
શ્રીિનવાસ તથા શ ક્તહૃર્દયં વકટાિધપઃ ।
િવિનયાેગ તથાઽભીષ્ટ સદ્ યથ િવિનગદ્યતે॥ ૧૧॥
ૐ નમાે વકટેશાય શષેાિદ્રિનલયાય ચ ।
ષદગૃ્ગાેચરાયાથ િવ ણવે સતતં નમઃ॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીવકટેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૪॥

સદંજન ગર શાય ષાિદ્રપતયે નમઃ ।
મે પતુ્ર ગર શાય સર વા મતટં જુષે॥ ૧૩॥
કુમારક પસવે્યાય વજ્રદૃ ગ્વષયાય ચ ।
સવુચર્લાસતુા ય ત-સનેાપત્યકરાય ચ॥ ૧૪॥
રામાય પદ્મનાભાય સદા વાયુ તુતાય ચ ।
ત્યક્તવૈકુ ટલાેકાય ગુહ્યકંુજિવહાિરણે॥ ૧૫॥
હિરચદંનગાેપ્તદ્ર વા મને સતતં નમઃ ।
શકંરઽજનનતે્રા જિવષયાય નમાે નમઃ॥ ૧૬॥
વસપૂિરચિરત્રાય કૃ ણાય સતતં નમઃ ।
અ ધક યાપિર વક્તવક્ષસે વકટાય ચ॥ ૧૭॥
સનકાિદમહાયાે ગપૂ જતાય નમાે નમઃ ।
દેવ જ પ્રમખુાનતંદૈત્યસઘંપ્રણા સને॥ ૧૮॥
શ્વેતદ્વ પે વસન્મુક્તપૂ જતાં ઘ્રયુગાય ચ ।
શષેપવર્ત પ વપ્રશાસનવરાય ચ॥ ૧૯॥ પ્રકાશનપરાય

સાનુસ્થાિપતતાક્ષ્યાર્ય તાક્ષ્યાર્ચલિનવા સને ।
માયાગૂઢિવમાનાય ગ ડસ્ક ધવા સને॥ ૨૦॥
અનંત શરસે િનત્યમનંતાક્ષાય તે નમઃ ।
અનંતચરણાય શ્રીશલૈિનલયાય ચ॥ ૨૧॥
દામાેદરય તે િનતં્ય નીલમેઘિનભાય ચ ।
બ્રહ્માિદદેવદષૃ્ટાય િવશ્વ પાય તે નમઃ॥ ૨૨॥
વકટાગતસદ્ધમેિવમાનાંતગર્તાય ચ ।
અગ ત્યા ચતાશષેજનદૃ ગ્વષયાય ચ॥ ૨૩॥
વાસદેુવાય હરયે તીથર્પંચકવા સને ।
વામદેવ પ્રયાયાથ જનકેષ્ટપ્રદાય ચ॥ ૨૪॥
વાક્પ તબ્રહ્મધાત્રે ચ ચદં્રલાવ યદાિયને ।
માકર્ ડયેમહાતીથર્ તપુ યપ્રદાય ચ॥ ૨૫॥
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નારાયણનગેશાય બ્રહ્મકૢપ્તાે સવાય ચ ।
શકંચક્રગદાપદ્મલસ કરતલાય ચ॥ ૨૬॥
દ્રવ ગમદાસક્તિવગ્રહાય નમાે નમઃ ।
કેશવાય નમ તુ યં િનત્યયાવૈનમૂતર્યે॥ ૨૭॥
અ થતાથર્પ્રદાત્રે ચ િવશ્વતાેથાઘહાિરણે ।
તીથર્ વા મસરઃ નાતજનાભીષ્ટપ્રદાય ચ॥ ૨૮॥
કુમારધાિરકાસ્ક દમહ્યશ ક્ત-પ્રદાય ચ ।
જમદ ગ્ સમદ્ભૂતપાૈિત્રણે કૂમર્મૂતર્યે॥ ૨૯॥
િકન્નરદં્વદ્વશાપાંતપ્રદાત્રે માધવાય ચ ।
વખૈાનસમુિનશ્રેષ્ઠ-પૂ જતાય નમાે નમઃ॥ ૩૦॥
સહાચલિનવાસાય શ્રીમન્નારાયણાય ચ ।
સદ્ભક્તનીલક ઠાય સહાય નમાે નમઃ॥ ૩૧॥
કુમુદાક્ષગણશ્રેષ્ઠસનેાપત્યપ્રદાય ચ ।
દુમધઃપ્રાણહત્ર ચ વામનાય નમાે નમઃ॥ ૩૨॥
ક્ષિત્રયા તકરામાય મ સ્ય પાય તે નમઃ ।
પા ડવાઘપ્રહત્ર ચ શ્રીધરાય નમાે નમઃ॥ ૩૩॥
ઉપત્યકાપ્રદેશસ્થશકંર યાનમૂતર્યે ।
ક્મા જસરસીકૂલલ મીકૃતતપ વને॥ ૩૪॥

લસ લ મીકરાંભાજેદત્તક હારકસ્રજે ।
શા લગ્રામિનવાસાય શકુદૃ ગ્વષયાય ચ॥ ૩૫॥
નારાયણા થતાશષેજનદૃ ગ્વષયાય ચ ।
ગયાર સકાયાથ ષભાસરુહાિરણે॥ ૩૬॥

અંજનાગાતે્રપતયે ષભાચલવા સને ।
અંજનાસતુદાત્રે ચ માધવસ્યાઘહાિરણે॥ ૩૭॥
પ્રયાઙ્ગ પ્રયકાેલાય શ્વેતકાેલવરાય ચ ।
નીલધનેપુયાેધારાસકેદેહાેદ્ભવાય ચ॥ ૩૮ ।
સગર પ્રય મત્રાય ચાેલપતુ્ર પ્રયાય ચ ।
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॥ શ્રીવકટેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ૪॥

સધુ મણે સચુૈત યપ્રદાત્રે મધુઘા તને॥ ૩૯॥
કૃ ણાખ્યિવપ્રવેદા તદે શક વ પ્રયાય ચ ।
વરાહાચલનાથાય બલભદ્રાય તે નમઃ॥ ૪૦॥
િત્રિવક્રમાય મહતે હૃષીકેશાય તે નમઃ ।
અચ્યુતાય નમાે િનતં્ય નીલાિદ્રિનલયાય ચ॥ ૪૧॥
નમઃ ક્ષીરા ધનાથાય વૈકંુઠાચલવા સને ।
મુકંુદાય નમાે િનતં્ય અનંતાય નમાે નમઃ॥ ૪૨॥
િવિરચ ય તતાનીતસાૈ ય પાય તે નમઃ ।
સવુણર્મખુર નાતમનુ ભીષ્ટદાિયને॥ ૪૩॥
હલાયુધજગત્તીથર્સમ તફલદાિયને ।
ગાેિવ દાય નમાે િનતં્ય શ્રીિનવાસાય તે નમઃ॥ ૪૪॥
અષ્ટાેત્તરશતં ના ાં ચતુ યાર્ નમસા વતમ્ ।
યઃ પઠેચ્છૃ યાિન્નત્યં શ્રદ્ધાભ ક્તસમ વતઃ॥ ૪૫॥
વકટેશા ભધે યતં્રે વકટાિદ્રિનવા સનઃ ।
અચર્યન્નામ ભ તસ્ય ફલમુક્તં પ્ર સ યતે॥ ૪૬॥
અચર્નાયાં િવશષેેણ ગ્રાહ્યમષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
તસ્ય શ્રીવકટેશશ્ચ પ્રસન્નાે ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૪૭॥
ગાપેનીય મદં તાતંે્ર સવષાં ન પ્રકાશયેત્ ।
શ્રદ્ધાભ ક્તયુ મવે દાપયેન્નામસગં્રહમ્॥ ૪૮॥
ઇ ત શષેેણ ક થતં કિપલાય મહાત્મને ।
કિપલાખ્યમહાયાે ગસકાશાત્તુ મયાશ્રુતમ્ ।
તદુક્તં ભવતામદ્ય સદ્યઃ પ્રી તકરં હરેઃ॥ ૪૯॥
॥ ઇ ત શ્રીવરાહપુરાણે શ્રીવકટેશાષ્ટાેત્તરશતનામ તાતંે્ર સપંૂણર્મ્॥
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