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Shri Venkateshastotram

શ્રીવેઙ્કટેશ તાતે્રમ્

વેઙ્કટેશાે વાસદેુવઃ પ્રદ્યુ ાેઽ મતિવક્રમઃ ।
સઙ્કષર્ણાેઽિન દ્ધશ્ચ શષેાિદ્રપ તરેવ ચ॥ ૧॥
જનાદર્નઃ પદ્મનાભાે વેઙ્કટાચલવાસનઃ ।
ષ્ટકતાર્ જગન્નાથાે માધવાે ભક્તવ સલઃ॥ ૨॥

ગાેિવ દાે ગાપે તઃ કૃ ણઃ કેશવાે ગ ડ વજઃ ।
વરાહાે વામનશ્ચવૈ નારાયણ અધાેક્ષજઃ॥ ૩॥
શ્રીધરઃ પુ ડર કાક્ષઃ સવર્દેવ તુતાે હિરઃ ।
શ્રી સહાે મહા સહઃ સતૂ્રાકારઃ પુરાતનઃ॥ ૪॥
રમાનાથાે મહીભતાર્ ભૂધરઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
ચાેળપતુ્ર પ્રયઃ શા તાે બ્રહ્માદ નાં વરપ્રદઃ॥ ૫॥
શ્રીિનિધઃ સવર્ભૂતાનાં ભયકૃદ્ભયનાશનઃ ।
શ્રીરામાે રામભદ્રશ્ચ ભવબ ધૈકમાેચકઃ॥ ૬॥
ભૂતાવાસાે ગરાવાસઃ શ્રીિનવાસઃ શ્રયઃપ તઃ ।
અચ્યુતાન તગાેિવ દાે િવ વઙ્કટનાયકઃ॥ ૭॥
સવર્દેવૈકશરણં સવર્દેવૈકદૈવતમ્ ।
સમ તદેવકવચં સવર્દેવ શખામ ણઃ॥ ૮॥
ઇતીદં ક તતં યસ્ય િવ ણાેર મતતજેસઃ ।
િત્રકાલે યઃ પઠેિન્નતં્ય પાપં તસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૯॥
રાજદ્વારે પઠેદ્ઘાેરે સઙ્ગ્રામે િરપુસઙ્કટે ।
ભૂતસપર્િપશાચાિદભયં ના ત કદાચન॥ ૧૦॥
અપતુ્રાે લભતે પતુ્રાન્ િનધર્નાે ધનવાન્ ભવેત્ ।
રાેગાતા મુચ્યતે રાેગાદ્ બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૧૧॥
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યદ્યિદષ્ટતમં લાેકે તત્ત પ્રા ાેત્યસશંયઃ ।
અૈશ્વય રાજસ માનં ભ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૧૨॥
િવ ણાેલાકૈકસાપેાનં સવર્દુઃખૈકનાશનમ્ ।
સવશ્વયર્પ્રદં ણાં સવર્મઙ્ગલકારકમ્॥ ૧૩॥
માયાવી પરમાન દં ત્ય વા વૈઙુ્ક ઠમુત્તમમ્ ।
વા મપુ કિરણીતીરે રમયા સહ માેદતે॥ ૧૪॥
કલ્યાણાદ્ભુતગાત્રાય કા મતાથર્પ્રદાિયને ।
શ્રીમદ્વઙે્કટનાથાય શ્રીિનવાસાય તે નમઃ॥ ૧૫॥
વેઙ્કટાિદ્રસમં સ્થાનં બ્રહ્મા ડે ના ત િક ચન ।
વેઙ્કટેશસમાે દેવાે ન ભૂતાે ન ભિવ ય ત ।
અેતને સત્ય વાક્યને સવાર્થાર્ન્ સાદયા યહમ્॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત બ્રહ્મા ડપુરાણે બ્રહ્મનારદસવંાદે શ્રીવેઙ્કટેશ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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