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యతిరాజవింశతిిః 
 

యిః స్తుతిిం యతిపతిప్రసాదనిం 
వ్యాజహార యతిరాజవింశతిమ్ | 
తిం ప్రపన్న జన్చాతకింబుదిం 
నౌమి సౌమ్ావరయోగిపింగవమ్ || 

శ్రీమాధవ్యింఘ్రి జలజదవయనితాసేవ్య 
ప్రేమావలాశయపరాింకుశపాదభక్ుమ్ | 
కమాదిదోషహరమాతమ పదాశ్రితానిం 
రామానుజిం యతిపతిిం ప్రణమామి మూరానా || ౧ || 

శ్రీరింగరాజచరణింబుజరాజహింసిం 
శ్రీమ్తపరాింకుశపదాింబుజభ ింగరాజమ్ | 
శ్రీభట్టనథపరకలముఖాబ్జమిత్రిం 
శ్రీవతసచిహనశరణిం యతిరాజమీడే || ౨ || 

వ్యచా యతీన్ద్ర మ్న్సా వపషా చ యుషమత్ 
పాదారవిందయుగళిం భజతాిం గురూణమ్ | 
కూరాధినథకురు కేశముఖాదాపింసాిం 
పాదానుచిన్ున్పరిః సతతిం భవేయమ్ || ౩ || 
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నితాిం యతీింద్ర తవ దివావపిః సమ తౌ మే 
సక్ుిం మ్నో భవతు వ్యగుుణకీరునేఽసౌ | 
క్ తాిం చ దాసాక్రణేతు క్రదవయసా 
వ తుయన్ురేఽస్తు వముఖిం క్రణత్రయిం చ || ౪ || 

అషాటక్షరాఖామ్నురాజపదత్రయారథ 
నిషాఠిం మ్మాత్ర వతరాదా యతీింద్రనథ | 
శిషాటగ్రగణాజన్సేవాభవతపదాబ్జజ 
హ షాటఽస్తు నితామ్నుభూయ మ్మాసా బుదినిః || ౫ || 

అలాపఽపి మే న్ భవదీయపదాబ్జభక్ుిః 
శబ్్దదిభోగరుచిరన్వహమేధతే హా | 
మ్తాపపమేవ హి నిదాన్మ్ముషా నన్ాత్ 
తదావరయారా యతిరాజ దయైక్సింధో || ౬ || 

వ తాుయ పశురనరవపసువహమీద శోఽపి 
శ్రుతాాదిసదననిఖిలాతమ గుణశ్రయోఽయమ్ | 
ఇతాాదరేణ క్ తినోఽపి మిథిః ప్రవకుుిం 
అదాాపి వించన్పరోఽత్ర యతీింద్ర వరేు || ౭ || 

దిఃఖావహోఽహమ్నిశిం తవ దషటచేషటిః 
శబ్్దదిభోగనిరతిః శరణగతాఖాిః | 
తవతాపదభక్ు ఇవ శిషటజనౌఘమ్ధ్యా 
మిథ్యా చరామి యతిరాజ తతోఽసమమూరఖిః || ౮ || 
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నితాిం తవహిం పరిభవ్యమి గురుిం చ మ్ింత్రిం 
తద్్దవతామ్పి న్ క్ించిదహో బిభేమి | 
ఇతథిం శఠోఽపాశఠవదభవదీయసింఘే 
హ షటశచరామి యతిరాజ తతోఽసమమూరఖిః || ౯ || 

హా హన్ు హన్ు మ్న్సా క్రియయా చ వ్యచా 
యోఽహిం చరామి సతతిం త్రివధాపచారాన్ | 
సోఽహిం తవ్యప్రియక్రిః ప్రియక్ దవద్దవ 
కలిం న్యామి యతిరాజ తతోఽసమమూరఖిః || ౧౦ || 

పాపే క్ తే యది భవనిుభయానుతాప 
లజ్జిః పన్ిః క్రణమ్సా క్థిం ఘటేత | 
మోహేన్ మే న్ భవతీహ భయాదిలేశిః 
తసామతుపన్ిః పన్రఘిం యతిరాజ కురేవ || ౧౧ || 

అన్ురబహిిః సక్లవస్తుషు సన్ుమీశిం 
అన్నిః పరిః సథతమివ్యహమ్వీక్షమాణిః | 
క్ిందరపవశాహ దయిః సతతిం భవ్యమి 
హన్ు తవదగ్రగమ్న్సా యతీింద్ర నరహిః || ౧౨ || 

తాపత్రయీజనితదిఃఖనిపాతినోఽపి 
ద్దహసథతౌ మ్మ్ రుచిస్తు న్ తనినవ తౌు | 
ఏతసా కరణమ్హో మ్మ్ పాపమేవ 
నథ తవమేవ హర తదాతిరాజ శీఘ్రమ్ || ౧౩ || 
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వ్యచామ్గోచరమ్హాగుణద్దశికగ్రా 
కూరాధినథక్థితాఖిలనైచాపాత్రమ్ | 
ఏషోఽహమేవ న్ పన్రజగతీద శసుత్ 
రామానుజ్రా క్రుణైవ తు మ్దుతిసేు || ౧౪ || 

శుదానతమయామున్గురూతుమ్కూరనథ 
భట్టటఖాద్దశిక్వరోక్ుసమ్సునైచామ్ | 
అదాాసుయసింకుచితమేవ మ్యీహ లోకే 
తసామదాతీింద్ర క్రుణైవ తు మ్దుతిసేు || ౧౫ || 

శబ్్దదిభోగవషయా రుచిరసమదీయా 
న్షాట భవతివహ భవద్యయా యతీింద్ర 
తవదా్సదాసగణనచరమావధౌ యిః 
తదా్సతైక్రసతాఽవరతా మ్మాస్తు || ౧౬ || 

శ్రుతాగ్రవేదానిజదివాగుణసవరూపిః 
ప్రతాక్షతాముపగతసువహ రింగరాజిః | 
వశాిః సదా భవతి తే యతిరాజ తసామత్ 
శక్ుిః సవకీయజన్పాపవమోచనే తవమ్ || ౧౭ || 

కలత్రయేఽపి క్రణత్రయనిరిమతాతి 
పాపక్రియసా శరణిం భగవత్క్్షమైవ | 
సా చ తవయైవ క్మ్లారమ్ణేఽరిథతా యత్ 
క్షేమ్ిః స ఏవహి యతీింద్ర భవచ్ఛ్రరతానమ్ || ౧౮ || 
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శ్రీమ్న్ యతీింద్ర తవ దివాపదాబ్జసేవ్యిం 
శ్రీశైలనథక్రుణపరిణమ్ దతాుమ్ | 
తా మ్న్వహిం మ్మ్ వవరనయ నథ తసాాిః 
కమ్ిం వరుదనమ్ఖిలిం చ నివరుయ తవమ్ || ౧౯ || 

వజ్ాపన్ిం యదిదమ్దా తు మామ్కీన్ిం 
అింగీకురుషవ యతిరాజ దయాింబురాశే 
అజ్ఞాయమాతమగుణలేశ వవరిజతశచ 
తసామదన్న్ాశరణో భవతీతి మ్తావ || ౨౦ || 

ఇతి యతికులధురా మేధమానైిః 
శ్రుతిమ్ధురైరుదితైిః ప్రహరషయన్ుమ్ | 
వరవరమునిమేవ చిన్ుయను 
మ్తి రియమేతి నిరతాయిం ప్రసాదమ్ || ౨౧ || 

 


