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ચતુરશ્ચતુરઃ સકૃ પુમથાર્ન્
ચતુરાેદાતું ઇવાેદ્વહન્ ભુ ન્ યઃ ।
ક ણાવ ણાલયઃ સ મ ધે
ફ ણશતૈે શરણ તમાશ્રયામઃ ॥ ૧॥
નમસ્કમ કુમાસ્ નટજન મનાેભીષ્ટ ઘટના
પિટયાંસં શષે ક્ષ તધર શરાેભષૂણ મ ણમ્ ।
િત્રલાેક િનમાર્ણ સ્થ તહરણલીલાસરુ ષકમ્
શ્રયઃકા તંદેવં સગુુણિનિધ અ મ કુલગુ મ્॥ ૨॥
શ્રીમદ્ વેઙ્કટશલૈશખેરતટે સ ચારમાત વતી
િન ક પાં તિટતં સદૈવ દધ ત ભૂયાે અ તં વષર્ ત ।
સાૈહાદ ચ ધન જયે િવધદતી યાતું તમાેધુ વ ત
પુ યાદ્વાેિનતરાં પ્રમાેદલ તકાં યા કાિપ કાદ બનીમ્॥ ૩॥
જય ત શ્રીકા તપ્રણયરસધારા મધુિરપાેઃ
કટાક્ષઃ કા યા તજલિધક લાેલિનકરાઃ ।
િત્રલાેક કલ્યાણપ્રણયનમહાક પિવટપાઃ
શ્રત વા ત વા તપ્રષમકરણાિદત્યિકરણઃ॥ ૪॥
અહીનશલૈસ્થં અહીનવૈભવં મહાે યદા ભા ત મહાે સવઃ સતામ્
િનર તરં તં િનગમા તગાેચરં ચર તનં ચેત સ ચ તયામહમ્॥ ૫॥
॥ ઇ ત શ્રી વટે્ટપ લે નરક ઠ રવ શા સ્ત્ર િવર ચતમ્
શ્રી વેઙ્કટેશ્વર તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥

From the book ‘Tirupati Sri Venkatesvara’ by Sri Sadhu Subrahmanya Sastry
page 371
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