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యసా్యభవత్భక్త జనారి్త హంతుః
పితృత్వమనే్యష్వవిచార్యతూర్ణ ం Á

స్త ంభేఽవతారస్త మనన్యలభ్యం
లకీ నృసింహం శరణం ప్ర పదే్య Á Á

యోనిత్యమచు్యతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ -
వా్యమోహతస్త దితరాణి తృణాయమేనే Á

అస్మదు్గ రోర్భగవతోఽస్య దయెకసింధోః
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్ర పదే్య Á Á

శీమాన్ వేంకటనాథార్యః కవితారి్కకకేసరీ Á
వేదాంతాచార్యవరో్య మే సని్నధతా్త ం సదాహృది Á Á
శీమద్ర ంగశఠారిసంయమివరాల్ల బా్ధ గమాంతద్వయం
శీమదీ్వరరధూద్వహాద్యశఠజిత్ పాదారవిందాశయం Á

శీమదే్వదవతంసదేశికయతేః కారుణ్యవీకాస్పదం
సేవే రంగధురీణశాసనవశం నారాయణంయోగినం Á Á

నారాయణ ఇతి చతా్వరి అకరాణి Á
శఠకోప ఇతి చెవ త వ Á
ఏతేననారాయణశఠకోప ఇతి అషా్ట కరాభిధానేనాలంకృతాః
శీమదహోబిలపీఠాధీశాః అష్ట యతీందా్ర ః Á
తేష్వష్ట మాః అస్మదాచారా్యః దేవకీవసుదేవాష్ట మసంతతి -
సదృశపూరా్వశమనామయుకా్త ః శీకృష్ణ వత్ జగతాం గురవః
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శీ దివా్యషో్ట త్త రశతనామావలిః

నారాయణారా్యనుజాః శీవణ్శఠారయః
శీనారసింహదివ్యమణిపాదుకాసేవకాగమణయః
శీనారాయణశఠకోపయతీంద్ర మహాదేశికాః Á
అస్మదాచార్యసార్వభౌమానాం శతాభిషేకమహోత్సవస్వస్త వసరే
భకే్త భ్యః అషె్ట శ్వరా్యష్ట భోగం అష్ట దికా్ఖ తిం చ అధునా దతా్త
అషా్ట కరాదు్యపదేశమహిమా్న అంతతః పరమపదపా్ర పి్త యోగ్యతాం
అనుగృహ్ణ తి నిరవధి కరుణామృతస్యందిని
అస్మదు్గ రుపదాంబుజయుగళే సవినయంపార్థ సారథిసూనునా
దేశికశర్మణాదాసేన సమరి్పతం
అషా్ట తీతశతదివ్యదేశవిలసదరా్చనారాయణగద్యరూపం దివా్యషో్ట త్త రశతం Á
తద్గ ద్యమనుసృత్య సంకలితా ఏషా దివ్యనామావలిః Á Á
భూతభవ్యభవనా్నథ ! భూతవేతాళపుష్కరెః Á
భౌమనీళాభట్ట నాథపరకాలమునిధృతెః Á Á
భకి్త సారవంశమౌళిభకా్త ంఘిపదరేణుకెః Á
గీతస్త ం శఠకోపేన సు్త తేన సి్నగ్ధ వాణినా Á Á
దా్వదశెఃసూరిభిరి్ద వె్యః ప్ర బద్ధ ం నిగమాపరం Á
దివ్యదేశేషు దేవేశ ! తవారా్చసంభవం స్మరన్ Á Á

1 ఓం సహ్యజామధ్యసంభూతశీరంగభుజగేశయాయనమః
2 ఓం ఫాలు్గ నేపూర్వఫలు్గ నా్యం చోళకనో్యద్వహపి్ర యాయనమః
3 ఓం ఉరగే కదంబనిలయే నిషణ్ణ పురుషోత్త మాయనమః
4 ఓం వేదపర్వతసంపన్నపుండరీకాయతేకణాయనమః
5 ఓం పే్ర మగేహనివాసార్హ సుందరాకృతిభూపతయే నమః
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శీ దివా్యషో్ట త్త రశతనామావలిః

6 ఓం పా్ర రి్థ తారి్త వినిరూ్మలభక కుంభకరాని్వతాయ నమః
7 ఓం ఖండీపురకపాలిస్థ దోషహారిదయానిధయే నమః
8 ఓం సంగమకేత్ర విఖా్యతజగద్ర కణకారకాయ నమః
9 ఓం కృషా్ణ రణ్యకపిసా్థ నగజేందా్ర భయదాయకాయనమః
10 ఓం జటాయుముకి్త సంతృప్త భుజంగశయరాఘవాయనమః
11 ఓం ఉత్పన్నధాన్యసంభారమాపనాఽఽసక్త మాధవాయనమః
12 ఓం అపరా్యపా్త మృతాకారచకశార్ఙ ధరాధిపాయనమః
13 ఓం అవనీభుజసంయోగాదనన్యసమవెభవాయనమః
14 ఓం శీవాసవాసుదేవాఖ్యవంజుళాభాగ్యకంచుకాయ నమః
15 ఓం నాయకీపంచసంయుక్త వేదసారమహావిభవే నమః
16 ఓం కృష్ణ మంగళసంచారిభక్త వత్సలకేశవాయ నమః
17 ఓం పంచకృష్ణ పురాసన్నశౌరిరాజాయమహాఽసితాయనమః
18 ఓం పురాణవకుళామోదకాళమేఘాయమహీపతయే నమః
19 ఓం నాగవంద్యనీలమేఘసుందరాంగగదాధరాయనమః
20 ఓం తంజకగజాంతకాధిభంజకవరదాయకాయనమః
21 ఓం నందీపురచంపకవలీ్ల నాయకాయజగత్పతయే నమః
22 ఓం శుకతీర్థ తటారామశృంగారముఖసుందరాయ నమః
23 ఓం వత్సవాత్సల్యసందిగ్ధ దేవాధిరాజగోసఖాయనమః
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శీ దివా్యషో్ట త్త రశతనామావలిః

24 ఓం వా్యఘాఙి్ఘ సేవితాసీమదయాకలో్ల లసాగరాయ నమః
25 ఓం పర్యంకశంఖసంయోగవో్యమజో్యతివిలకణాయ నమః
26 ఓం కావేరీజాహ్నవీసేవ్యసుగంధవననాయకాయనమః
27 ఓం రుకి్మణా్య భామయాయుకో్త ఽప్యత్యక్త గోపవేషకాయ నమః
28 ఓం శీరా్కళా్యం సవ్యపాదేన విశ్వవికాంతిసాధకాయ నమః
29 ఓం కుంభనాట్యవేషధారివాసుదేవచతురు్భజాయ నమః
30 ఓం పురుషోత్త మనాయికాసదృశోత్త మపౌరుషాయనమః
31 ఓం రుద్ర సహవాసరతసువర్ణ వరదాయకాయనమః
32 ఓం శోభనగరుడోత్సవమణిసౌధాపురాలయాయనమః
33 ఓం కమలలోచనాయ శీమదె్వకుంఠవరనాయకాయనమః
34 ఓం కలా్యణరంగభూపాలాయనగరీవాలివేదరాజే నమః
35 ఓం దేవపరిమాణపురమాధవాయసురనాయకాయనమః
36 ఓం అంబరే లోచనాంభోజాయభుజంగశయనపి్ర యాయనమః
37 ఓం మణికూటసభానాథాయమంగళవరదేశ్వరాయ నమః
38 ఓం శీనివాసాయనారాయణాయప్ర వాహపుష్కరప్ర భవే నమః
39 ఓం పారా్థ శయపార్థ పి్ర యసారథయే కమలాపతయే నమః
40 ఓం అంబరనటేశరసరసికమణిగోవిందాయనమః
41 ఓం అహీంద్ర పురనాయకాయదేశికవరదాయకాయనమః
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శీ దివా్యషో్ట త్త రశతనామావలిః

42 ఓం తటాకభూతవేతాళవందితేశాయ తి్ర వికమాయనమః
43 ఓం సత్యవ్ర తహసి్త గిరిదేవాధిసురాయవరదాయనమః
44 ఓం అష్ట భుజశస్త్ర ధరకేశవాయ గజవరదాయ నమః
45 ఓం వేంకటకవిసంభవయశోదీపప్ర కాశితాయ నమః
46 ఓం కామాసికాస్వయంవ్యక్తయోగనృహరిసుందరాయ నమః
47 ఓంభూమిమంగాసమోపేతనీరస్థ లజగత్పతయే నమః
48 ఓం పునఃపార్థ స్య పౌతా్ర యదూతవేషప్ర కాశకాయ నమః
49 ఓం పార్వతీవ్ర తసంతా్ర తృ చంద్ర శేఖరవామనాయనమః
50 ఓం నతబలిపరితుషా్ట యపునరి్వకాంతదర్శకాయ నమః
51 ఓం వేగావేగపరాజేతృకణికణా్ణ త్మకింకరాయ నమః
52 ఓం పదా్మమణిగార్హ మునిప్ర సన్నకరుణాకరాయ నమః
53 ఓం పదవిసి్మతకమలవలీ్ల హృదయతస్కరాయ నమః
54 ఓం కామాకీతపసా పీ్ర తవరాహవరవల్ల భాయ నమః
55 ఓం సంకలె్పకవిశేషేణ ప్ర వాళరాగసము్యతాయ నమః
56 ఓం విరజాఖ్యసరోపార్శ పరేశనగరాలయాయనమః
57 ఓం జటాయుమోకసంతృప్త కృపావిజయరాఘవాయనమః
58 ఓం మజ్జ ననీ సుధావలీ్ల వత్సలాయ భక్త వత్సలాయ నమః
59 ఓం కేత్ర జ్ఞ శాలిహోత్ర స్య కేత్ర సా్థ య వీరరాఘవాయనమః
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శీ దివా్యషో్ట త్త రశతనామావలిః

60 ఓం సకుటుంబవృషి్ణ నాథాయ గీతాబోధకసారథయే నమః
61 ఓం సా్థ నోపసా్థ నశయనే తి్ర ధా తోయాది్ర సంభవాయ నమః
62 ఓం సుతాభిః కాలవమునేః నితో్యద్వహమహోత్సవాయ నమః
63 ఓం మహామల్ల పురకేత్ర శయనే స్వయముతు్సకాయ నమః
64 ఓం ఘటికామోకసందాతృనరకంఠీరవాయ ప్ర భవే నమః
65 ఓం సాకేతనగరనాథాయసీతాకాంతధనుర్ధ రాయ నమః
66 ఓం గోముఖీతీరసంకాశనెమిశారణ్యమూరి్త మతే నమః
67 ఓం హిమాచలభృతికేత్ర పరాత్పరమపూరుషాయనమః
68 ఓం దేవప్ర యాగపురుషనీలమేఘతనూత్త మాయనమః
69 ఓం అషా్ట కరజన్మభూమిబదరీస్థ లనాయకాయనమః
70 ఓం గండకీచకతీర్థ స్థ సాళగామవిభవేహరయే నమః
71 ఓం మథురానగరీజాతాయగోవర్ధ నవ్ర తోతు్సకాయ నమః
72 ఓం బృందావనగోపీముఖసందీపకదివాకరాయ నమః
73 ఓం దా్వరకాపురీరమణదా్వపరయుగనాయకాయనమః
74 ఓం అహోబిలవనోలా్ల సనారసింహనవాత్మకాయ నమః
75 ఓం వరగుణవేంకటేశశేషశెలసుఖావహాయనమః
76 ఓం నవయోగీపురీవాసగజానుగహకలి్పతాయ నమః
77 ఓం అంబరీషమనోవా్యపివూ్యహరూపసుదరి్శతాయ నమః
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శీ దివా్యషో్ట త్త రశతనామావలిః

78 ఓం కెరళ్యవామనాకారకాట్కరాతాతనామకాయనమః
79 ఓం హారీతమునిపుంగవశీసూకి్త పదవందితాయ నమః
80 ఓం వకోవిలాసినీశోభాదర్శనాత్ భక్త పాలకాయ నమః
81 ఓం నారాయణసుధాకారశీకటిసా్థ నసంసి్థ తాయ నమః
82 ఓం హిమాచలతాతాన్వయాయతామగిరినికేతనాయ నమః
83 ఓం కృతా్యవధాదికరణాత్ సప్త రి్ష పరిరకకాయ నమః
84 ఓం కర్ణ హాహృదయేశాంతిం పునఃసా్థ పితవామనాయనమః
85 ఓం శీవణ్ష ట్పదనగరే భుజంగభోగసంసి్థ తాయ నమః
86 ఓం అనంతపురమందిరపద్మనాభసురోత్త మాయనమః
87 ఓం తామపరీ్ణ జలోదా్వహిగంగాహారవిభూషితాయనమః
88 ఓం శియఃపతిసారపురశీవిహారభుజాంతరాయ నమః
89 ఓం పదనూపురపుణా్యంబునంబిరాజతి్ర వికమాయనమః
90 ఓం శీవరమంగాసహితశీతోతగిరినాయకాయనమః
91 ఓంభూపాలచోరమధ్యసా్థ య శీవెకుంఠపురసి్థ తాయ నమః
92 ఓం వరగుణవలీ్ల నాథాయవిజయాసననామకాయనమః
93 ఓం ఆమి్ల కానగరీవాసనాభీలతికపంకజాయ నమః
94 ఓంయాగశాలాబద్ధ తులాచాపముకి్త ప్ర దాయకాయనమః
95 ఓం వేదసారసుతోదా్వహబాలికావననాయకాయనమః
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96 ఓం అధర్మపిశునకేత్ర నిత్యనికేపవిత్త కాయ నమః
97 ఓం మకరాభరణసఙ్క ష్ట కరా్ణ య శీబేరనాయకాయనమః
98 ఓం వణ్ కురుగూర్ ఆదినాథాయ శఠకోపసమరి్చతాయ నమః
99 ఓం గోదావతారసంతుషా్ట య వటపత్ర పుటేశయాయనమః
100 ఓం లకీ స్పర్శనశీతాఙి్ఘ సా్థ యినారాయణప్ర భవే నమః
101 ఓం అతివృషి్ట నివృత్త ర్థ మేఘసంగసుకలి్పతాయ నమః
102 ఓం పర్వతవనోజ్జ లితచిత్త చోరాతిసుందరాయ నమః
103 ఓం కాళమేఘతనోర్మధే్య సు్ఫరద్వరదహస్త కాయ నమః
104 ఓం శీగోషీ్ట పురసంయుక్త సౌమ్యనారాయణాయప్ర భవే నమః
105 ఓం సేతుబంధనసంతృప్త దర్భతల్పరఘూద్వహాయ నమః
106 ఓం సతా్యచలగుహానాథసత్యమూర్త యే శియఃపతయే నమః
107 ఓం కీరసాగరతరంగశేషతలి్పతమాధవాయనమః
108 ఓం నిత్యసత్యసదానందవిభూతిపరవెభవాయనమః

ఫలస్మ తిః
అషా్ట తీతశతం శౌరేః అరా్చమృతతనుం స్మరన్ Á
అద్య మే సఫలం జన్మ పార్థ సారథిసూనవే Á Á
నారసింహపదతా్ర ణనిత్యసేవాధురంధరః Á
నారాయణయతీందో్ర మే సంతతం వసతాంహృది Á Á

Á Á ఇతి శీ దివా్యషో్ట త్త రశతనామావలిః సమాపా్త Á Á
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