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ధ్యానేం | 
శ్రీ వేంకటాచలాధీశ్ేం శ్రియాధ్యాసిత్వక్షసేం | 
శ్రిత్ చేత్న మేందారేం శ్రీనివాసమహేం భజే || 

ఋషయ ఊచుః | 
సూత్ సర్వవరథత్త్తవజ్ఞ సరవవదాేంగపారగ | 
యేనచార్వధిత్ుః సద్ాుః శ్రీమద్వేంకటనాయకుః || ౧ || 

భవత్ాభీషోసర్వవరథప్రద్సతద్బ్రూహి నో మునే | 
ఇతి పృషోసతదా సూతో ధ్యాత్వవ స్వవత్మని త్త్ క్షణాత్ || 
ఉవాచ మునిశార్దూలాన్ శ్రూయత్వమితి వై మునిుః || ౨ || 

శ్రీసూత్ ఉవాచ || 
అసిత కేంచినమహద్గోపాేం భగవత్ప్రూతికారకమ్ | 
పుర్వ శేషేణ కథిత్ేం కపిలాయ మహాత్మనే || ౩ || 

నామ్నామషోశ్త్ేం పుణాేం పవిత్రేం పాపనాశ్నమ్ | 
ఆదాయ హేమపదామని సవరణదీసేంభవాని చ || ౪ || 

బ్రహామ తు పూరవమభార్య శ్రీమద్వేంకటనాయకమ్ | 
అష్టోత్తరశ్తైర్దూవ్యార్వామభిర్మమనిపూజితైుః || ౫ || 
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స్వవభీషోేం లబ్ధవాన్ బ్రహామ సరవలోకపిత్వమహుః | 
భవద్భిరపి పద్యమశ్్ సమర్స్యతశ్్ నామభిుః || ౬ || 

తేషేం శేషనగాధీశ్ మనస్తలాాసకార్దణాేం | 
నామ్నామషోశ్త్ేం పుణాేం వేంకటాద్రినివాసినుః || ౭ || 

ఆయుర్వరోగాద్ేం పుేంస్వేం ధనధ్యనాసుఖప్రద్మ్ | 
జ్ఞఞనప్రద్ేం విశేషేణ మహదైశ్వరాకారకమ్ || ౮ || 

అర్యేనాామభిర్దూవ్యాుః వేంకటేశ్పదాేంకతైుః | 
నామ్నామషోశ్త్స్వాసా ఋషిర్బరూహామ ప్రకీర్దతత్ుః || ౯ || 

ఛేంద్గఽనుష్టోప్ త్థా ద్వో వేంకటేశ్ ఉదాహృత్ుః | 
నీలగోక్షీరసేంభూతో బీజ్మితుాచాతే బుధుః || ౧౦ || 

శ్రీనివాససతథా శ్కతరహృద్యేం వేంకటాధిపుః | 
వినియోగసతథాఽభీషోసిద్ధయర్థథ చ నిగద్ాతే || ౧౧ || 

ఓేం నమో వేంకటేశాయ శేషద్రినిలయాయ చ | 
వృషద్ృగోోచర్వయాఽథ విషణవ సత్త్ేం నముః || ౧౨ || 

సద్ేంజ్నగిరీశాయ వృషద్రిపత్యే నముః | 
మేర్మపుత్రగిరీశాయ సరస్వవవమిత్టీజుషే || ౧౩ || 

కుమ్నర్వకలరసేవాాయ వజ్రిద్ృగివషయాయ చ | 
సువర్లాసుత్నాసతసేనాపత్ాభర్వయ చ || ౧౪ || 
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ర్వమ్నయ పద్మనాభాయ సదావాయుసుతత్వయ చ | 
త్ాకతవైకుేంఠలోకాయ గిర్దకుేంజ్విహార్దణే || ౧౫ || 

హర్దచేంద్నగోప్తేంద్రస్వవమినే సత్త్ేం నముః | 
శ్ేంకర్వజ్నానేత్రాబ్జవిషయాయ నమో నముః || ౧౬ || 

వసూపర్దచరత్రాత్రే కృషణయ సత్త్ేం నముః | 
అబ్ధధకనాాపర్దషవకతవక్షసే వేంకటాయ చ || ౧౭ || 

సనకాద్భమహాయోగిపూజిత్వయ నమో నముః | 
ద్వజిత్రరూముఖానేంత్దైత్ాసేంఘప్రణాశినే || ౧౮ || 

శేవత్దీవపవసనుమకతపూజిత్వేంఘ్రియుగాయ చ | 
శేషపరవత్ర్దపత్వప్రకాశ్నపర్వయ చ || ౧౯ || 

స్వనుస్వథపిత్త్వర్వయాయ త్వర్వయాచలనివాసినే | 
మ్నయాగూఢవిమ్ననాయ గర్మడసకేంధవాసినే || ౨౦ || 

అనేంత్శిరసే నిత్ామనేంత్వక్షాయ తే నముః | 
అనేంత్చరణాఽథ శ్రీశైలనిలయాయ చ || ౨౧ || 

దామోద్ర్వయ తే నిత్ాేం నీలమేఘనిభాయ చ | 
బ్రహామద్భద్వదురూరశవిశ్వర్దపాయ తే నముః || ౨౨ || 

వైకుేంఠాగత్సద్ధమవిమ్ననాేంత్రోత్వయ చ | 
అగస్వతయభార్ద్త్వశేషజ్నద్ృగోోచర్వయ చ || ౨౩ || 
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వాసుద్వాయ హరయే తీరథపేంచకవాసినే | 
వామద్వప్రియాయాథ జ్నకేషోప్రదాయ చ || ౨౪ || 

మ్నరకేండేయమహాతీరథజ్ఞత్పుణాప్రదాయ చ | 
వాకరతిబ్రహమదాత్రే చ చేంద్రలావణాదాయినే || ౨౫ || 

నార్వయణనగేశాయ బ్రహమకుుప్తతత్వవాయ చ | 
శ్ేంకచక్రవర్వనమ్రలసత్కరత్లాయ చ || ౨౬ || 

ద్రవనమృగమదాసకతవిగ్రహాయ నమో నముః | 
కేశ్వాయ నమోనిత్ాేం నిత్ాయౌవనమూరతయే || ౨౭ || 

అర్దథత్వరథప్రదాత్రే చ విశ్వతీర్వథఘహార్దణే | 
తీరథస్వవమిసరస్వవాత్జ్నాభీషోప్రదాయినే || ౨౮ || 

కుమ్నరధ్యర్దకావాససకేందాభీషోప్రదాయ చ | 
జ్ఞనుద్ఘాసమద్భిత్పౌత్రిణే కూరమమూరతయే || ౨౯ || 

కనారద్వేంద్వశాపాేంత్ప్రదాత్రే విభవ నముః | 
వైఖానసమునిశ్రేషఠపూజిత్వయ నమో నముః || ౩౦ || 

సిేంహాచలనివాస్వయ శ్రీమనాార్వయణాయ చ | 
సద్ికతనీలకేంఠార్యనృసిేంహాయ నమో నముః || ౩౧ || 

కుముదాక్షగణశ్రేషఠసేనాపత్ాప్రదాయ చ | 
దుర్థమధుఃప్రాణహరే్థ చ శ్రీధర్వయ నమో నముః || ౩౨ || 
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క్షత్రియాేంత్కర్వమ్నయ మత్వయర్దపాయ తే నముః | 
పాేండవార్దప్రహరే్థ చ శ్రీకర్వయ నమో నముః || ౩౩ || 

ఉపత్ాకాప్రద్శ్సథశ్ేంకరధ్యాత్మూరతయే | 
ర్మకామబ్జసరసీకూలలక్ష్మీకృత్త్పసివనే || ౩౪ || 

లసలాక్ష్మీకర్వేంభోజ్ద్త్తకలాహరకస్రజే | 
స్వలగ్రామనివాస్వయ శుకద్ృగోోచర్వయ చ || ౩౫ || 

నార్వయణార్దథత్వశేషజ్నద్ృగివషయాయ చ | 
మృగయారసికాయాఽథ వృషభాసురహార్దణే || ౩౬ || 

అేంజ్నాగోత్రపత్యే వృషభాచలవాసినే | 
అేంజ్నాసుత్దాత్రే చ మ్నధవీయాఘహార్దణే || ౩౭ || 

ప్రియేంగుప్రియభక్షాయ శేవత్కోలవర్వయ చ | 
నీలధేనుపయోధ్యర్వసేకద్హోద్ివాయ చ || ౩౮ | 

శ్ేంకరప్రియమిత్రాయ చోళపుత్రప్రియాయ చ | 
సుధర్దమణే సుచైత్నాప్రదాత్రే మధుఘాతినే || ౩౯ || 

కృషణఖావిప్రవదాేంత్ద్శికత్వప్రదాయ చ | 
వర్వహాచలనాథాయ బ్లభద్రాయ తే నముః || ౪౦ || 

త్రివిక్రమ్నయ మహతే హృషీకేశాయ తే నముః | 
అచాత్వయ నమో నిత్ాేం నీలాద్రినిలయాయ చ || ౪౧ || 
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నముః క్షీర్వబ్ధధనాథాయ వైకుేంఠాచలవాసినే | 
ముకుేందాయ నమో నిత్ామనేంత్వయ నమో నముః || ౪౨ || 

విర్దేంచాభార్దథత్వనీత్సౌమార్దపాయ తే నముః | 
సువరణముఖరీస్వాత్మనుజ్ఞభీషోదాయినే || ౪౩ || 

హలాయుధజ్గతీతరథసమసతఫలదాయినే | 
గోవిేందాయ నమో నిత్ాేం శ్రీనివాస్వయ తే నముః || ౪౪ || 

అష్టోత్తరశ్త్ేం నామ్నాేం చతుర్వథయ నమస్వనివత్మ్ | 
యుః పఠేచఛృణుయానిాత్ాేం శ్రదాధభకతసమనివత్ుః || ౪౫ || 

త్సా శ్రీవేంకటేశ్శ్ ్ప్రసనోా భవతి ధ్రువమ్ | 
అర్నాయాేం విశేషేణ గ్రాహామష్టోత్తరేం శ్త్మ్ || ౪౬ || 

వేంకటేశాభిధే యైరోా వేంకటాద్రినివాసినమ్ | 
అర్యేనాామభిసతసా ఫలేం ముకతేం న సేంశ్యుః || ౪౬ || 

గోపనీయమిద్ేం స్తతత్రేం సర్థవషేం న ప్రకాశ్యేత్ | 
శ్రదాధభకతయుజ్ఞమేవ దాపయేనాామసేంగ్రహమ్ || ౪౮ || 

ఇతి శేషేణ కథిత్ేం కపిలాయ మహాత్మనే | 
కపిలాఖామహాయోగిసకాశాతుత మయాశ్రుత్మ్ | 
త్దుకతేం భవత్వమద్ా సద్ాుః ప్రీతికరేం హర్థుః || ౪౯ || 
ఇతి శ్రీవర్వహపుర్వణే శ్రీవేంకటేశాష్టోత్తరశ్త్నామస్తతత్రేం || 

 


