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Shri Venkatesha Ashtakam

શ્રીવેઙ્કટેશાષ્ટકમ્

શ્રીવેઙ્કટેશપદપઙ્કજ ધૂ લપઙ્ ક્તઃ
સસંાર સ ધુતરણે તર ણનર્વીના ।

સવાર્ઘપુ જહરણાયચ ધૂમકેતુઃ
પાયાદન યશરણં વયમવે લાેકમ્॥ ૧॥

શષેાિદ્રગેહતવ ક તતરઙ્ગપુ જ
આભૂ મનાકમ ભતઃસકલા પનુાનઃ ।

મ કણર્યુગ્મિવવરેપિરગ ય સ યક્
કુયાર્દશષેમિનશઙ્ખલુ તાપભઙ્ગમ્॥ ૨॥

વૈકુ ઠરાજસકલાેઽિપ ધનેશવગા
નીતાેઽપમાનસર ણ વિય િવશ્વ સત્રા ।

ત માદયનં સમયઃ પિરહાસવાચામ્
ઇષં્ટપ્રપૂયર્ કુ માં કૃતકૃત્યસઙ્ઘમ્॥ ૩॥

શ્રીમન્નારા તુક ત ચદ્ધિનકાંશ્ચ કે ચત્
ક્ષાેણીપતી ક ત ચદત્રચ રાજલાેકાન્ ।

આરાધય તુમલશૂ યમહં ભવ તં
કલ્યાણલાભજનનાયસમથર્મેકમ્॥ ૪॥

લ મીપ ત વમ ખલેશતવ પ્ર સદ્ધમત્ર
પ્ર સદ્ધમવનાૈમદિક ચન વમ્ ।

તસ્યાપેયાેગકરણાયમયા વયા ચ કાયર્ઃ
સમાગમૈદં મન સ સ્થતં મે॥ ૫॥

શષેાિદ્રનાથભવતાઽયમહં સનાથઃ
સતં્યવદા મ ભગવં વમનાથ અેવ ।

ત મા કુ વમદભી સત કૃત્ય લમ્-
અેવ વદ સત કૃતાૈ તુ ભવા સમથર્ઃ॥ ૬॥
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કુ્રદ્ધાેયદા ભવ સ ત ક્ષણમવે ભપૂાે
રઙ્કાયતે વમ સ ચે ખલુ તાષેયુક્તઃ ।

ભપૂાયતેઽથિન ખલશ્રુ તવેદ્ય રઙ્ક
ઇચ્છા યત તવદયાજલ ષ્ટપાતમ્॥ ૭॥

અઙ્ગીકૃતંસિુવ દં ભગવં વયે ત
મદ્ભક્તપાષેણમહંસતતં કરાે મ ।

આિવ કુ વમિય સ સતતં પ્રદ ને
ચ તાપ્રહારમયમવેિહયાેગ્યકાલઃ॥ ૮॥

સવાર્સુ તષુ મયાતુ સમ વમવે
િનશ્ચીયતેતવ િવભાે ક ણાપ્રવાહાત્ ।

પ્રહ્લાદપા ડુસતુબ લવ ગ્ ઘ્રકાદાૈ
નીચાને ભા ત મમ કાેઽ યત અેવ હેતાેઃ॥ ૯॥

સ ભાિવતા તપુિરભૂ તમથ પ્રયા ત
ધૂતાર્જપં િહ કપટૈકપરા જગત્યામ્ ।

પ્રાપ્તેતુ વેઙ્કટિવભાે પિરણામકાલે
સ્યાદ્વપૈર ત્ય મવકાૈરવપા ડવાનામ્॥ ૧૦॥

શ્રીવેઙ્કટેશતવ પાદસરાજેયુગ્મે
સસંારદુઃખશમનાય સમપર્યા મ ।

ભા વ સદષ્ટક મદં ર ચતં
પ્રભાકરાેઽહમિનશિંવનયને યુક્તઃ॥ ૧૧॥

શ્રીશા લવાહનશકેશરકાષ્ટભૂ મ (૧૮૧૫)
સઙ્ખ્યા મતેઽથિવજયા ભધવ સરેઽયમ્ ।

શ્રીકેશવાત્મજૈદં વ્યતનાે સમ પં
તાતે્ર પ્રભાકર ઇ ત પ્ર થતા ભધાના॥ ૧૨॥

ઇ તગાગ્યર્કુલાે પન્ન યશાેદાગભર્જ-કેશવાત્મજ-પ્રભાકર-કૃ તષુ
શ્રીવેઙ્કટેશાષ્ટકં તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
શ્રીકૃ ણદાસ તનજુસ્ય મયા તુ

ગઙ્ગાિવ ણાેરકાિરિકલ સચૂનયાષ્ટકં યત્ ।
તદ્વઙે્કટેશમનસાે મુદમાતનાેતુ
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તદ્ભક્તલાેકિનવહાનન પઙ્ ક્તગં સત્॥
િપત્રાેગુર્રાેશ્ચા યપરાધકાિરણાે

ભ્રાતુ તથાઽ યાયકૃતશ્ચદુગર્તઃ ।
તષેુ વયાઽથાિપ કૃપા િવધીયતાં

સાૈહાદર્વ યનેમયા તુ યાચ્યતે॥
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