
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ശീേവങ്കേടശ്വരസ്േതാതമ്

{॥ ശീേവങ്കേടശ്വരസ്േതാതമ് ॥}

ചതുരതുരഃ സകൃത്പുമർഥാൻ

ചതുേരാദാതും ഇേവാദ്വഹൻ ഭുജാൻ യഃ ।

കരുണാവരുണാലയഃ സമിൻേധ

ഫണിൈശേത ശരണൻതമാശയാമഃ ॥ ൧॥

നമസ്കർമീകുർേമാസ് നടജന മേനാഭീഷ്ട ഘടനാ

പടിയാംസം േശഷക്ഷിതിധരശിേരാഭൂഷണ മണിമ് ।

തിേലാകീനിർമാണസ്ഥിതിഹരണലീലാസുരഷികമ്

ശിയഃകാൻതംേദവം സുഗുണനിധിം അസ്മത്കുലഗുരുമ് ॥ ൨॥

ശീമദ് േവങ്കടൈശലേശഖരതേട സഞ്ചാരമാതൻവതീ

നിഷ്കമ്പാം തടിതം സൈദവ ദധതി ഭൂേയാ അമൃതം വർഷതി ।

െസൗഹാർദം ച ധനഞ്ജേയ വിധദതീ ധ്യാതും തേമാധുൻവതി

പുഷ്യാദ്േവാനിതരാം പേമാദലതികാം യാ കാപി കാദമ്ബിനീമ് ॥ ൩॥

ജയൻതി ശീകാൻതപണയരസധാരാ മധുരിേപാഃ

കടാക്ഷഃ കാരുൺയാമൃതജലധികൽേലാലനികരാഃ ।

തിേലാകീ കൽയാണപണയനമഹാകൽപവിടപാഃ

ശിതസ്വാൻതധ്വാൻതപഷമകരണാദിത്യകിരണഃ ॥ ൪॥

അഹീനൈശലസ്ഥം അഹീനൈവഭവം മേഹാ യദാ ഭാതി മേഹാത്സവഃ സതാമ്

നിരൻതരം തം നിഗമാൻതേഗാചരം ചിരൻതനം േചതസി ചിൻതയാമഹമ് ॥ ൫॥

॥ ഇതി ശീ വട്േടപൽേല നരകൺഠീരവ ശാസ്തി വിരചിതമ്
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ശീ േവങ്കേടശ്വരസ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥

From the book `Tirupati Sri Venkatesvara' by Sri Sadhu Subrahmanya Sastry

page 371
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