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shrI venkaTesha stotram

શ્રીવેઙ્કટેશ તાતે્રમ્

કમલાકુચચૂચુક કુઙુ્કમતાે િનયતા ણતાતુલનીલતનાે ।
કમલાયતલાેચન લાેકપતે િવજયી ભવ વેઙ્કટશલૈપતે॥ ૧॥
સચતુમુર્ખષ મખુપંચમખુપ્રમખુા ખલદૈવતમાૈ લમણે ।
શરણાગતવ સલ સારિનધે પિરપાલય માં ષશલૈપતે॥ ૨॥
અ તવેલતયા તવ દુિવષહૈ રનવુેલકૃતૈરપરાધશત।ૈ
ભિરતં વિરતં ષશલૈપતે પરયા કૃપયા પિરપાિહ હરે॥ ૩॥
અિધવેઙ્કટશલૈમુદારમતજેનતા ભમતાિધકદાનરતાત્ ।
પરદેવતયા ગિદતાિન્નગમૈઃ કમલાદિયતાન્ન પરં કલયે॥ ૪॥
કલવે રવાવશગાપેવધૂ શતકાેિટ તા મરકાેિટસમાત્ ।
પ્ર તપ લિવકા ભમતા સખુદાત્ વસદેુવસતુાન્ન પરં કલયે॥ ૫॥
અ ભરામગુણાકર દાશરથે જગદેકધનુધર્ર ધીરમતે ।
રઘનુાયક રામ રમેશ િવભાે વરદાે ભવ દેવ દયાજલધે॥ ૬॥
અવનીતનયાકમનીયકરં રજનીકરચા મખુા બુ હમ્ ।
રજનીચરરાજતમાે મિહરં મહનીયમહં રઘુરામમયે॥ ૭॥
સમુખંુ સહૃુદં સલુભં સખુદં વનજંુ ચ સકુાયમમાેઘશરમ્ ।
અપહાય રઘૂદ્વહમ યમહં ન કથ ચન ક ચન તુ ભજે॥ ૮॥
િવના વેઙ્કટેશં ન નાથાે ન નાથઃ સદા વેઙ્કટેશં મરા મ મરા મ ।
હરે વેઙ્કટેશ !પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રયં વેઙ્કટેશ પ્રયચ્છ પ્રયચ્છ॥ ૯॥
અહં દૂરત તે પદા ભાજેયુગ્મપ્રણામેચ્છયાઽઽગત્ય સવેાં કરાે મ ।
સકૃ સવેયા િનત્યસવેાફલં વં પ્રયચ્છ પ્રયચ્છ પ્રભાે વેઙ્કટેશ॥ ૧૦॥
અજ્ઞાિનના મયા દાષેાનશષેાન્ િવિહતાન્ હરે ।
ક્ષમ વ વં ક્ષમ વ વં શષેશલૈ શખામણે॥ ૧૧॥
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॥ ઇ ત શ્રી વેઙ્કટેશ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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