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జయత్యఖిల దురా్వది తిమిరౌఘ దివాకరః Á
శిత తాప ప్ర శమనస్త్ర య్యంతార్య సుధాకరః Á Á
జయ జయమహాదేశిక !

నిగమాంతదేశిక !

విశా్వలంకార విశా్వమిత్ర పవిత్ర గోత్ర కలశోదధి కౌసు్త భ !

విబుధవెరి వరూథినీ వితా్ర సి వేంకటేశ విమలఘంటావతార !

అనంతసదృశానంత గుణాకరానంత గురునందన !

శోభనచరిత సులోచనోత్త మ తోతారంబాలోచన చకోరచంద్ర !
బహుముఖమఖతోషిత పుండరీకాక పుండరీకాకసూరిపుణ్యఫలభూత !

వత్సకులతిలక వరదాచార్య వీకిత !

బ్ర హ్మవిత్పవరానంతార్యవిహిత బ్ర హో్మపదేశ !

వాదిహంసవలాహకమాతులరామానుజాచార్య సకాశ లబ్ధ సకల
వేద వేదాంగ తర్క మీమాంసా శబ్ద వేదాంత శాస్త్ర జాత !

వింశత్యబే్ద విశుత నానావిధ విద్య !
స్వపాదాంబుజధా్యన సుప్ర సన్న తురంగముఖముఖ వినిస్స త లాలా
సుధాపాన లబ్ధ సార్వజ్ఞ !
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శీమదే్వదాంతదేశికగద్యం

జా్ఞ నభకి్త వెరాగ్య వాత్సల్య సౌశీలౌ్యదార్య చాతుర్యమాధుర్య సె్థ ర్య ర్య
కారుణ్య కమా శమదమాద్యనంత కలా్యణగుణభూషణ !

శుభకులప్ర సూత తుల్యగుణలకణ పే్ర యసీసహచరిత సకలధర్మ !
హయవదన దేవనాయకాచు్యత గోపాల రఘువీర రణపుంగవ వరద
నరహరియథోక్త కారి దీపప్ర కాశ దేహళీశ వేంకటేశ రంగేశ పకీశ హేతీశ
యతీశ రమా కమాగోదా విషయసో్త త్ర సుధారంజిత సహృదయ
బుధజనహృదయ !

పరదేవతాపారమార్థ వేది వసిష్ఠ పరాశర వా్యస పా్ర చేతస వెశంపాయన
బోధాయనశుక శౌనక భరదా్వజ శాండిల్య హారీత ప్ర భృతి పరమఋషి
సమధిక వెభవ !

సాంఖ్య సౌగతచారా్వక శాంకరయాదవభాస్కర కాణాద
కౌమారిలమతతమోనివారణదివాకర !

పాషాండదు్ర మషండఖండన చండపవన !

శీవేంకటాచలవారణాచల గోపనగరాహీంద్ర నగర శీముష్ణ చిత్ర కూట
శీకుంభఘోణ శీరంగ శీవనాది్ర కురుకాపురీ ప్ర భృత్యషో్ట త్త రశత
విషు్ణ దివ్యసా్థ న సేవా సంతోష రచిత పదవినా్యస పవితీ్ర కృత
పృథివీమండల !

యతిపతియామునార్య నాథముని ఫణితి పరిషా్కర పాంచరాత్ర రకా
రహస్యరకా నికేపరకా సచ్చరిత్ర రకా గీతార్థ సంగహరకా శతదూషణీ
సరా్వర్థ సిది్ధ తత్త ముకా్త కలాప తత్త టీకా తాత్పర్యచంది్ర కా నా్యయపరిశుది్ధ
నా్యయసిదా్ధ ంజనాధికరణదర్పణాధికరణసారావళి సంకల్పసూరో్యదయ
యాదవాభు్యదయాద్యనేక దివ్యప్ర బంధ నిరా్మణ సామర్థ సందర్శన
సంతుష్ట శీరంగనాథ దివా్యజా్ఞ లబ్ధ వేదాంతాచార్యపద !
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శీమదే్వదాంతదేశికగద్యం

తద్వల్ల భాకృపాసంపా్ర ప్త సర్వతంత్ర స్వతంత్ర తా బిరుద !

సందర్శనమాత్ర నిరస్త సమస్త దురా్వదిసంఘ !

తి్ర ంశదా్వరం శావిత శారీరకభాష్య !
ఛాత్ర జన నిబద్ధ జెత్ర ధ్వజ ప్ర సాధిత దశదిశాసౌధ !

ఏకయామినీయామనిరి్మత పాదుకాసహస్ర శవణ సంజాత విస్మయ
రంగేశ విశాణిత కవితారి్కకసింహ సమాఖా్య విఖా్యత వెదగ్ధ !

సంసారదావానల సంతప్త సంజీవన సరసామృత పరీవాహరూప
సారసార రహస్యత్ర యసారాభయప్ర దానసార గురుపరంపరాసార
సారసంకేప సారసంగహోపకారసంగహ విరోధపరిహార ప్ర ధానశతక
పరమపదసోపాన తత్త పదవీ రహస్యపదవీ తత్త నవనీత
రహస్యనవనీత తత్త మాతృకా రహస్యమాతృకా తత్త సందేశ
రహస్యసందేశ రహస్యసందేశవివరణ రహస్యశిఖామణి
తత్త త్ర యచులక రహస్యత్ర యచులకమునివాహనభోగాంజలివెభవ
సంప్ర దాయపరిశుది్ధ హసి్త గిరిమాహాత్మ పరమతభంగ తత్త రతా్నవళీ
తత్త రతా్నవళిప్ర తిపాద్యసంగహ రహస్యరతా్నవళీ
రహస్యరతా్నవళీహృదయరంజిత రమాసహాయనిత్యబహుమత !

పాంచరాత్ర ప్ర తిపాదితాభిగమనోపాదానేజా్య సా్వధా్యయయోగరూప
పంచకాలపరాయణ !

సమ్యక్ ప్ర దరి్శత షడంగాషా్ట ంగయోగ !

పరాంకుశ పరకాల భకి్త సార కులశేఖర శీవిషు్ణ చిత్త మునివాహనాది
మునివరరచిత దివ్యప్ర బంధతాత్పర్య ప్ర పంచన పరితోషితబుధజన !
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శీమదే్వదాంతదేశికగద్యం

తి్ర రత్నగాథా శీవెష్ణ వదినచరా్యర్థ పంచకసంగహ శీచిహ్నమాలా
గీతార్థ సంగహగాథా శరణాగతిసంగహగాథాదా్వదశనామగాథా
మూలమంత్ర గాథా ద్వయగాథాచరమశో్ల కసంగహగాథాఽఽహార -
నియమగాథాఘుటికాగాథాకుబేరాకీగాథా కందుకగాథా పరిహాసగాథా
డోలాగాథా నవరత్నమాలా ప్ర బంధసారాద్యనేక దివ్యప్ర బంధనిరా్మణ
పరితోషిత వరప్ర సాదలబ్ధ వరగుణభూషిత వరదాచార్య సతు్పత్ర !

సాపరాధ లకణార్య దుర్వర్ణ సువర్ణ కరణ ప్ర కటితాఘటితఘటనాసామర్థ !

బ్ర హ్మతంత్ర స్వతంత్ర యోగి ప్ర భాకరయోగి నవనీతనర్త కయోగి వరదాచార్య
రామానుజాచార్యప్ర భృతి సచి్ఛషో్యపదిష్ట త్ర య్యంతయుగళసారసారాది
సద్ర హస్యజాత !

సుదర్శనసూరి విరచిత శుతప్ర కాశికా పరిరకణ పరిశోధన ప్ర తిపాదన
పరివృఢ !

యతిపతి పరిచితయాదవాచలవాసినారయణ చరణాంబుజసేవా
సంహృష్ట మానస !

స్వనిరి్మతాతిశయితానంత దివ్యప్ర బంధ ప్ర వర్త న రసభరనీత శతసంవత్సర !

సరసిజ సదృశ చరణయుగళ !

సితాంతరీయశోభమాన కటితట !

వా్యఖా్యముదా్ర పుస్త కభూషణభూషిత కరద్వయ !

విమలోపవీతసూత్త రీయతులసీ నళినాకమాలావిరాజిత విశాల వకఃస్థ ల !

పూరే్ణ ందు సమవదన !

లసదూర్ధ పుండ్ర !
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శీమదే్వదాంతదేశికగద్యం

దినకరసని్నభ దివ్యమంగళవిగహోజ్జ ల !

శీరంగనాథ పదకమల నిరంతరానుభవ నిరతిశయానంద
పరిపూర్ణ మనోరథ !

విశుద్ధ విదా్యభూషణ !

విబుధజననాథ !

వేంకటనాథ !

మమనాథ !

నమసే్త నమసే్త నమః !
నమః పదా్మకపౌతా్ర య నమోఽనంతార్యసూనవే Á
నమో వరదనాథాయవేదాంతాచార్యసూరయే Á Á
నిరి్మతం వేంకటేశేన వేదాంతాచార్య వెభవం Á
సంకీర్త యేత్ ప్ర తిదినం వేదాంతాచార్య భకి్త మాన్ Á Á

శీమతే భగవతేతూపు్పల్ నిగమాంతమహాదేశికాయ నమః Á Á
Á Á ఇతి శీమదే్వదాంతదేశికగద్యం సమాప్త ం Á Á
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