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శ్రీస్తుతిః 
 

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్యిః కవితార్కికకేసరీ | 
వేదేంతాచార్యవర్యయ మే సన్నిధతాుేం సద హృది || 

ఈశానాేం జగతోఽసయ వేేంకటపతేర్కవష్ణిః పరేం ప్రేయసేం 
తద్వక్షిఃసథలన్నతయవాసర్సికేం తతాషేంతసేంవర్కినేం | 
పదాలేంకృత పాణిపలలవయుగేం పదాసనస్థేం శ్రియేం 
వాతసల్యయది గుణోజ్వల్యేం భగవతేం వేందే జగనాాతర్ేం || 

మానాతతప్రథితవిభవాేం మేంగళేం మేంగళానాేం 
వక్షిఃపీఠేం మధువిజయినో భూషయేంతేం సవకేంతాయ | 
ప్రతయక్షానుశ్రవికమహిమప్రార్కథననాేం ప్రజానాేం 
శ్రేయోమూర్కుేం శ్రియమశర్ణస్ువేం శర్ణ్యేం ప్రపదేయ || ౧ || 

ఆవిరావిః కలశజలధావధవరే వాఽపి యస్యిః 
స్థనేం యస్యిః సర్సిజవనేం విష్ణణవక్షిఃసథలేం వా | 
భూమా యస్య భువనమఖిలేం దేవి దివయేం పద్ేం వా 
స్తుకప్రజ్ఞైర్నవధిగుణ్ స్తుయసే స్ కథేం తవమ్ || ౨ || 

స్తుతవయతవేం దిశత భవత దేహిభిః స్తుయమానా 
తామేవ తావమన్నతర్గతిః స్తుతుమాశేంసమానిః | 
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సిదిర్ేంభిః సకలభువనశాలఘనయో భవేయేం 
సేవాపేక్షా తవ చర్ణయోిః శ్రేయసే కసయ న స్యత్ || ౩ || 

యతసేంకల్యాద్ావత కమలే యత్ర దేహినయమీషేం 
జనాసేథమప్రలయర్చనా జేంగమాజేంగమానాేం | 
తతిల్యయణేం కిమపి యమినామేకలక్షయేం సమాధౌ 
పూర్ణేం తేజిః స్తుర్త భవతపాద్ల్యక్షార్స్ేంకమ్ || ౪ || 

న్నష్పారత్యయహప్రణయఘటితేం దేవి న్నతాయనపాయేం 
విష్ణణసువేం చేతయనవధిగుణేం ద్వేంద్వమనోయనయలక్షయేం | 
శేషశ్చితుేం విమలమనస్ేం మౌలయశి శ్రుతనాేం 
సేంపద్యేంతే విహర్ణవిధౌ యసయ శయ్యయవిశేషిః || ౫ || 

ఉదేేశయతవేం జనన్న భజతోరుజ్ఝితోపాధిగేంధేం 
ప్రతయగ్రూపే హవిషి యువయోరేకశేషితవయోగత్ | 
పదేా పతుయసువ చ న్నగమైర్కితయమన్నవషయమాణో 
నావచేేద్ేం భజత మహిమా నర్ుయనాానసేం నిః || ౬ || 

పశయేంతష్ణ శ్రుతష్ణ పర్కతిః స్తర్కవృేందేన స్ర్థేం 
మధ్యయకృతయ త్రిగుణఫలకేం న్నర్కాతస్థనభేద్ేం | 
విశావధీశప్రణయిన సద విభ్రమద్యయతవృత్తు 
బ్రహ్మాశాదయ ద్ధత యువయోర్క్షశార్ప్రచార్మ్ || ౭ || 
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అసేయశానా తవమసి జగతిః సేంశ్రయేంత ముకేంద్ేం 
లక్ష్మిః పదా జలధితనయ్య విష్ణణపతిేందిరేత | 
యనాిమాన్న శ్రుతపర్కపణ్న్యవమావర్ుయేంతో 
నావర్ుేంతే దుర్కతపవనప్రేర్కతే జనాచక్రే || ౮ || 

తావమేవాహిః కతచిద్పరే తవత్రిారయేం లోకనాథేం 
కిేం తైర్ేంతిఃకలహమలినిః కిేంచిదుతుర్య మగఞిిః | 
తవతసేంప్రీత్ఞయ విహర్త హరౌ సముాఖీనాేం శ్రుతనాేం 
భావారూఢౌ భగవత యువాేం ద్ేంపత దైవతేం నిః || ౯ || 

ఆపనాిర్కుప్రశమనవిధౌ బది్దీక్షసయ విష్ణ- 
-రచఖ్యయస్ువేం ప్రియసహచరీమైకమతోయపపనాిేం | 
ప్రాదురావైర్పి సమతనుిః ప్రాధవమనవయసే తవేం 
ద్యర్యతషప్ఞుర్కవ మధుర్తా దుగిరశేసుర్ేంగిః || ౧౦ || 

ధతేు శోభాేం హర్కమర్కతే తావకీ మూర్కురదయ 
తనవ తుేంగసునభర్నతా తపుజాేంబూనదభా | 
యస్యేం గచేేంతుయద్యవిలయైర్కితయమానేంద్సిేంధా- 
విచాేవేగోలలసితలహరీవిభ్రమేం వయకుయసేు || ౧౧ || 

ఆసేంస్ర్ేం వితతమఖిలేం వాఙ్ాయేం యదివభూత- 
-ర్యద్భ్ారభేంగతుిస్తమధనుషిః కిేంకర్య మేరుధనావ | 
యస్యేం న్నతయేం నయనశతకైరేకలక్ష్యయ మహ్మేంద్రిః 
పదేా తాస్ేం పర్కణతర్సౌ భావలేశైసువదీయైిః || ౧౨ || 
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అగ్రే భరుుిః సర్సిజమయే భద్రపీఠే న్నషణ్ణ- 
-మేంభోరశేర్ధిగతస్తధాసేంపలవాదుతథతాేం తావేం | 
పుషాస్ర్సథగితభువనిః పుషిల్యవర్ుకదఞయిః 
కలపాుర్ేంభాిః కనకకలశైర్భయషిేంచనగజేంద్రిః || ౧౩ || 

ఆలోకయ తావమమృతసహజ విష్ణణవక్షిఃసథలస్థేం 
శాపాక్రేంతాిః శర్ణమగమనాసవర్యధాిః స్తరేేంద్రిః | 
లబి్ధ్వ భూయస్త్రిభువనమిద్ేం లక్షితేం తవతిటాక్షిః 
సరవకర్సిథర్సముద్య్యేం సేంపద్ేం న్నర్కవశేంత || ౧౪ || 

ఆర్ుత్రాణవ్రతభర్మృతాస్ర్నల్యేంబువాహై- 
-ర్ేంభోజానాముషసి మిషతామేంతర్ేంగర్పాేంగిః | 
యస్యేం యస్యేం దిశ్చ విహర్తే దేవి ద్ృషిిసువదీయ్య 
తస్యేం తస్యమహమహమికేం తనవతే సేంపదోఘిః || ౧౫ || 

యోగర్ేంభతవర్కతమనస్త యుషాదైకేంతయయుకుేం ధర్ాేం 
ప్రాపుుేం ప్రథమమిహ యే ధార్యేంతేఽధనా య్యేం || 
తేషేం భూమేర్ినపతగృహాద్ేంబరద్ేంబుధ్యరవ 
ధార న్నరయేంతయధికమధికేం వాేంఛితానాేం వస్తనామ్ || ౧౬ || 

శ్రేయస్ిమాిః కమలన్నలయే చిత్రమామాియవాచాేం 
చూడాపీడేం తవ పద్యుగేం చేతస్ ధార్యేంతిః | 
ఛత్రచాేయ్యస్తభగశ్చర్సశాిమర్సేార్పార్విః 
శాలఘశబేశ్రవణముదితాిః స్రగివణిః సేంచర్ేంత || ౧౭ || 
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ఊరీకరుుేం కశలమఖిలేం జతుమాదీనరతన్ 
ద్యరీకరుుేం దుర్కతన్నవహేం తయకుమాదయమవిదయేం | 
అేంబ సుేంబ్ధ్వధికజననగ్రామసమాేంతరేఖా- 
-మాలేంబేంతే విమలమనస్త విష్ణణకేంతే ద్య్యేం తే || ౧౮ || 

జాతాకేంక్షా జనన్న యువయోరేకసేవాధికరే 
మాయ్యలీఢేం విభవమఖిలేం మనయమానాసుృణ్య | 
ప్రీత్ఞయ విష్ణసువ చ కృతనిః ప్రీతమేంతో భజేంతే 
వేల్యభేంగప్రశమనఫలేం వైదికేం ధర్ాసేతుమ్ || ౧౯ || 

సేవే దేవి త్రిద్శమహిల్యమౌళిమాల్యర్కితేం తే 
సిదిిక్షేత్రేం శమితవిపదేం సేంపదేం పాద్పద్ాేం | 
యసిానిషనిమితశ్చర్స్త య్యపయితావ శరీర్ేం 
వర్కుషయేంతే వితమసి పదే వాస్తదేవసయ ధనాయిః || ౨౦ || 

స్నుప్రాసప్రకటితద్యైిః స్ేంద్రవాతసలయదిగఞి- 
-ర్ేంబ సిిగఞిర్మృతలహరీలబిసబ్రహాచరఞయిః | 
ఘరేా తాపత్రయవిర్చితే గఢతపుేం క్షణేం మా- 
-మాకిేంచనయగలపితమనఘైరద్రియేథాిః కటాక్షిః || ౨౧ || 

సేంపద్యేంతే భవభయతమీభానవసువత్రారస్ద- 
-దావాిః సరేవ భగవత హరౌ భకిుముదేవలయేంతిః | 
య్యచే కిేం తావమహమతభయశ్శ్తలోదర్శ్శల్య- 
-న్భాయో భూయో దిశసి మహతాేం మేంగళానాేం ప్రబేంధాన్ || ౨౨ || 
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మాతా దేవి తవమసి భగవానావస్తదేవిః పితా మే 
జాతిః స్తఽహేం జనన్న యువయోరేకలక్షయేం ద్య్యయ్యిః | 
ద్తోు యుషాతార్కజనతయ్య దేశ్చకైర్పయతసువేం 
కిేం తే భూయిః ప్రియమిత కిల సేార్వక్ర విభాసి || ౨౩ || 

కల్యయణ్నామవికలన్నధిిః కఽపి కరుణయసమా 
న్నతాయమోద న్నగమవచస్ేం మౌళిమేందర్మాల్య | 
సేంపదిేవయిః మధువిజయినిః సన్నిధతాుేం సద మే 
సైష దేవీ సకలభువనప్రార్థనాకమధ్యనుిః || ౨౪ || 

ఉపచితగురుభకేురుతథతేం వేేంకటేశాత్- 
-కలికలుషన్నవృత్ఞుయ కలాయమానేం ప్రజానాేం | 
సర్సిజన్నలయ్యయ్యిః స్తుత్రమేతతాఠేంతిః 
సకలకశలసమా స్ర్వభౌమా భవేంత || ౨౫ || 

ఇత శ్రీమదేవదేంతదేశ్చకవిర్చితా శ్రీస్తుతిః | 

 


