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શ્રી વેઙ્કટેશઃ શ્રીિનવાસાે લ મીપ તરનામયઃ
અ તાંશાે જગદ્વ દ્યાેગાેિવ દ શાશ્વતઃ પ્રભું
શષેાિદ્ર િનલયાે દેવઃ કેશવાે મધુસદૂનઃ ।
અ તાેમાધવઃ કૃ ણં શ્રીહિરજ્ઞાર્નપ જર॥ ૧॥
શ્રી વ સવક્ષસવશાે ગાપેાલઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
ગાપેીશ્વરઃ પર જ્યાે તવકુ ઠ પ તરવ્યયઃ॥ ૨॥
સધુાતનયાર્દવે દ્રાે િનત્યયાવૈન પવાન્ ।
ચતવુદાત્મકાે િવ રચ્યુતઃ પ દ્મની પ્રયઃ॥ ૩॥
ધરાપ ત સરુપ તિનમર્લાે દેવપૂ જતઃ ।
ચતુભુર્જ શ્ચક્રધર સ્ત્રધામા િત્રગુણાશ્રયઃ॥ ૪॥
િનિવક પાે િન કળઙ્કાે િનરા તકાે િનર જનઃ ।
િનરાભાસાે િનત્ય પ્તાે િનગુર્ણાેિન પદ્રવઃ॥ ૫॥
ગદાધર શાઙ્ર્ગપા ણનર્ દક શઙ્ખધારકઃ ।
અનેકમૂ તરવ્યક્તઃ કિટહ તાે વરપ્રદઃ॥ ૬॥
અનેકાત્મા દ નબ ધુરાતર્લાેકાભયપ્રદઃ ।
આકાશરાજવરદાે યાે ગહૃ પદ્મ મ દરઃ॥ ૭॥
દામાેદરાે જગ પાલઃ પાપઘ્નાેભક્તવ સલઃ ।
િત્રિવક્રમ શશમુારાે જટામકુટશાે ભતઃ॥ ૮॥
શઙ્ખમ યાે લસન્મ જૂિકિઙ્ક યા યકર દકઃ ।
નીલમેઘ યામતનુ બ વપત્રાચર્ન પ્રયઃ॥ ૯॥
જગદ્વ્યાપી જગ કતાર્ જગ સાક્ષી જગ પ તઃ ।
ચ તતાથર્પ્રદાે જ દાર્શરથે દશ પવાન્॥ ૧૦॥
દેવક ન દન શાૈિર હયગ્રીવાે જનાધર્નઃ ।
ક યાશ્રવણતારેજ્ય પીતા બરાનેઘઃ॥ ૧૧॥
વનમાલીપદ્મનાભ ગયાસક્ત માનસઃ ।
અશ્વા ઢં ખડ્ગધાર ધનાજર્ન સમુ સકુઃ॥ ૧૨॥
ઘનસારસન્મ યક તૂર તલકાે વલઃ ।
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સ ચ્ચદાન દ પશ્ચ જગન્મઙ્ગળદાયકઃ॥ ૧૩॥
યજ્ઞ પાે યજ્ઞભાેક્તા ચન્મયઃ પરમેશ્વરઃ ।
પરમાથર્પ્રદ શા ત શ્રીમાન્ દાેધર્ ડ િવક્રમઃ॥ ૧૪॥
પરા પરઃ પરબ્રહ્મા શ્રીિવભજુર્ગદ શ્વરઃ ।
અેવં શ્રી વેઙ્કટેશસ્યના ાં અષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૧૫॥
પઠ્યતાં વતાં ભ યા સવાર્ભીષ્ટ પ્રદં શભુમ્ ।
॥ ઇ ત શ્રી બ્રહ્મા ડ પુરાણાના તગર્ત
શ્રી વેઙ્કટેશ્વરાષ્ટાેત્તર શતનામ તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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