అథ ద్వాదశః స్తోత్రాణి
శ్రీ గురుభ్యో నమః
హరః ఓమ్
అథ ప్ాథమోధ్వోయః
వంద్ే వందోం సద్వనందం వవసుద్ేవం నిరంజనం |
ఇంద్ిరరప్తిమాద్వోద్ి వరద్ేశ వరప్ాదం || ౧ ||
నమామి నిఖిలాధ్ీశ కిరీటాఘృష్ ప
ట ీటవత్ |
హృత్ోమః శమనేఽకరరభం శ్రీప్త్ేః పవదప్ంకజం || ౨ ||
జ ంబూనదరరంబరరధ్వరం నిత్ంబం చంత్ోమీశిత్ ః |
సారణమంజీరసంవీత్ం ఆరూడం జగదంబయా || ౩ ||
ఉదరం చంత్ోం ఈశసో త్నుత్ేాఽపి అఖిలంబరం |
వలిత్ాయాంకిత్ం నిత్ోం ఆరూడం శిీయైకయా || ౪ ||

సమరణీయమురో విషతణః ఇంద్ిరరవవసముత్ోమైః (వవసముత్ోమం) |
అనంత్ం అంత్వద్ివ భుజయోరంత్రంగత్ం || ౫ ||
శంఖచకీగద్వప్దమధరరశిచంత్రో హరేరుభజ ః |
పీనవృత్రో జగదాక్షా కేవలోద్యోగనోఽనిశం || ౬ ||
సంత్త్ం చంత్యేత్కంటం భ్ాసాత్కకసుోభభ్ాసకం |
వైక ంఠస్వోఖిలా వేద్వ ఉద్ీీరోంత్ేఽనిశం యత్ః || ౭ ||
సమరేత్ యామినీనరథ సహస్వామిత్కరంతిమత్ |
భవత్రపవప్నోద్ీడోం శ్రీప్త్ేః ముఖప్ంకజం || ౮ ||
ప్ూరరణననో సుఖోద్వభసిం అందసిమత్మధ్ీశిత్ ః |
గోవిందసో సద్వ చంత్ోం నిత్రోనందప్దప్ాదం || ౯ ||
సమరరమి భవసంత్రప్ హానిద్వమృత్స్వగరం |
ప్ూరరణనందసో రరమసో స్వనురరగవవలోకనం || ౧౦ ||

ధ్వోయేదజసామీశసో ప్దమజ ద్ిప్తీ
ా క్షిత్ం |
భూ
ట ాద్ి ప్దద్వయ విముకిోదం || ౧౧ ||
ా భంగం పవరమేష్ య
సంత్త్ం చంత్యేఽనంత్ం అంత్కరలే విశేశత్ః |
నైవోద్వప్ ః గృణంత్ోఽనంత్ం యదుీ ణవనరం అజ దయః || ౧౨ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా ప్ాథమస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ ద్ిాతీయస్తోత్ామ్
సాజనోదధ్ిసంవ ు ధ్ిి ప్ూరణచంద్యా గుణవరణవః |
అమంద్వనంద స్వంద్యా నః సద్వవవోద్ింద్ిరరప్తిః || ౧ ||
రమాచకోరీవిధవే దుష్ ట దరోాదవహనయే |
సత్రాంథజనగేహాయ నమో నరరరయణవయ త్ే || ౨ ||

చదచద్ేభదమఖిలం విధ్వయాధ్వయ భుంజత్ే |
అవవోకృత్గృహస్వథయ రమాప్ాణయనే నమః || ౩ ||
అమందగుణస్వరోఽపి మందహాసేన వీక్షిత్ః |
నిత్ో మింద్ిరయాఽనందస్వంద్యా యో నౌమి త్ం హరమ్ || ౪ ||
వశ్ర వశో న

కస్వోపి యోఽజిత్ో విజిత్రఖిలః |

సరాకరరో న కియ
ీ త్ే త్ం నమామి రమాప్తిమ్ || ౫ ||
అగుణవయ గుణోద్ేక
ా సారూపవయాద్ి కరరణె |
విద్వరత్రరసంఘాయ వవసుద్ేవవయ త్ే నమః || ౬ ||
ఆద్ిద్ేవవయ ద్ేవవనరం ప్త్యే స్వద్ిత్రరయే |
అనరదోజా నప్రరయ నమః పవరరవరరశీయ || ౭ ||
అజ య జనయత్ేస్
ా య విజిత్రఖిలద్వనవ |
అజ ద్ి ప్ూజోపవద్వయ నమసే ో గరుడధాజ || ౮ ||
ఇంద్ిరరమందస్వంద్వాగో కటాక్షపేాక్షిత్రత్మనే |

అసమ ద్ిష్ట క
ట కరరరోయ ప్ూరరణయ హరయే నమః || ౯ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా ద్ిాతీయస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ త్ృతీయస్తోత్ామ్
క రు భుంక్షా చ కరమ నిజం నియత్ం హరపవద వినమధ్
ర ియా సత్త్మ్
|
హరరేవ ప్రో హరరేవ గురురహరరేవ జగతిాత్ృమాత్ృగతిః || ౧ ||
న త్త్ోఽసోయప్రం జగతీడోత్మం ప్రమాత్ారత్ః ప్ రుషతత్ోమత్ః |
త్దలం బహులోకవిచంత్నయా ప్ావణం క రు మానసమీశప్ద్ే || ౨ ||
యత్త్ోఽపి హరేః ప్ద సంసమరణే సకలం హోఘమాశు లయం వాజతి |
సమరత్సుో విముకిో ప్దం ప్రమః సుాటమేష్ోతి త్తికమపవకియ
ీ త్ే || ౩
||

శుీ ణుత్రమలసత్ోవచః ప్రమం శప్థేరత్ముచరిత్ బాహు యుగమ్ |
న హరేః ప్రమో న హరేః సదృశః ప్రమః స త్ సరాచద్వత్మగణవత్ ||
౪ ||
యద్ి నరమ ప్రో న భవేత్స (త్) హరః కథమసో వశే జగద్ేత్దభూత్ |
యద్ి నరమ న త్సో వశే సకలం కథమేవ త్ నిత్ోసుఖం న భవేత్ || ౫
||
న చ కరమవిమామలకరలగుణ ప్ాభృతీశమచత్ోనుత్ద్ియ
ి త్ః |
చదచత్ోనుసరామస్ౌ త్ హరరోమయేద్ితి వైద్ికమసి ోవచః || ౬ ||
వోవహారభిద్వపి గురోరజగత్రం న త్ చత్ోగత్ర స హి చోదో ప్రమ్ |
బహవః ప్ రుషవః ప్ రుష్ప్ావరో హరరత్ోవదత్సవయ మేవ హరః || ౭ ||
చత్ రరననప్ూరావిముకోగణవ హరమేత్ోత్ ప్ూరాద్ేవ సద్వ |
నియత్ోచఛ వినీచత్యైవ నిజ ం సి థతిమాప్ రతి సమప్రం వచనమ్ || ౮
||

ఆనందతీరథసనరనమాన ప్ూరణప్జ
ా ా భిద్వయుజ |
కృత్ం హరోష్ కట ం భకరోయప్ఠత్ః పీయత్ే హరః || ౯ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవర్య విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా త్ృతీయస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ చత్ రథస్తోత్ామ్
నిజప్ూరణ సుఖామిత్బయధత్నుః ప్రశకిోరనంత్ గుణః ప్రమః |
అజరరమరణః సకలారహ
ో రః కమలాప్తి రీడోత్మోఽవత్ ః నః || ౧ ||
యదసుపి ోగత్ో పి హరః సుఖవవన్ సుఖరూపిణ మాహురత్ో నిగమాః |
సా (సు) మతిప్ాభవం జగదస్య యత్ఃప్రభ్యధత్నుంచ
త్త్ఃఖప్తిమ్ || ౨ ||
బహుచత్ాజగదబహుధ్వరకరణవత్ార శకిోరనంత్గుణః ప్రమః |
సుఖరూప్మముష్ో ప్దం ప్రమం

సమరత్సుో భవిష్ోతి త్త్సత్త్మ్

|| ౩ ||
సమరణే హి ప్రేశిత్ రసో విభ్యరమలినరని మనరంసి క త్ః కరణమ్ |
విమలం హి ప్దం ప్రమం సారత్ం త్రుణవరక సవరణమజసో హరేః || ౪
||
విమలైః శృతిశరణనిశరత్త్మైః సుమనోఽసిభిరరశు నిహత్ో దృడమ్ |
బలినం నిజవైరణమాత్మ త్మోభిదమీశమనంత్ ముపవసా హరమ్ || ౫
||
స హి విశాసృజో విభుశంభు ప్ రందసూరోముఖాన ప్రరనమరరన్ |
సృజతీడో త్మోఽవతి హంతి నిజం ప్దమాప్యతి ప్ాణత్రన్
సాధ్ియా || ౬ ||
ప్రమోఽపి రమేశిత్ రసో సమో న హి కశిచదభూనన భవిష్ోతి చ |
కాచదదోత్నోఽపి న ప్ూరణ సద్వ గణీత్ేడో గుణవనుభవైకత్నోః || ౭ ||
ఇతి ద్ేవత్రసో హరేః సోవనం కృత్వవన్ మునిరుత్ోమమాదరత్ః |
సుఖతీరథ ప్ద్వభిహిత్ః ప్ఠత్సోద్ిదంద భవతి ధృవముచచ సుఖమ్ || ౮

||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా చథురథస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ ప్ంచమస్తోత్ామ్
వవసుద్ేవవప్రమేయ సుధ్వమన్ శుది సద్యద్ిత్ సుందరీకరంత్ |
ధరరధరధ్వర(ర)ణ వేదురధరోః స్ౌధృతిద్ీధ్ితి వేధృవిధ్వత్ః || ౧ ||
అధ్ికబంధం రంధయ బయధ్వ(ధ)చహంద్ి పి(వి)ధ్వనం బంధురమద్వి |
కేశవ కేశవ శరసక వంద్ే పవశధరరరచ (చుో) త్ శూరవరేశ || ౨ ||
నరరరయణవమలకరరణ వంద్ే కరరణ కరరణ ప్ూరణ వరేణో |
మాధవ మాధవ స్వధక వంద్ే బాధక బయధక శుది సమాధ్ే || ౩ ||
గోవింద గోవింద ప్ రందర వంద్ే సకందసు(స)నందనవంద్ిత్పవద |

విషతణసృజిషతణ గీసిషతణ వివంద్ే కృష్ ణ సుదుష్ ణ వధ్ిషతణ సుధృషతణ || ౪ ||
మధుసూదన ద్వనవ స్వదనవంద్ే ద్ైవత్మోద్ిత్ (దన) వేద్ిత్పవద |
తిావికీమ నిష్్రమ వికీమ వంద్ే సుకీమ సంకీమహుంకృత్వకోు || ౫ ||
వవమన వవమన భ్ామన వంద్ే స్వమన సీమన స్వమన స్వనో |
శ్రీధర శ్రీధర శంధర వంద్ే భూధర వవరిర కందరధ్వరన్ || ౬ ||
హృషికేశ సుకేశ ప్రేశ వివంద్ే శరణేశ కలేశ బలేశ సుఖేశ |
ప్దమనరభ శుభ్యదభవ వంద్ే సంభృత్ లోకభరరభర భూరే || ౭ ||
ద్వమోదర దూరత్రరంత్ర వంద్ేద్వరత్పవరగపవర ప్రస్వమత్ || ౮ ||
ఆనంద సుతీరథ మునీందాకృత్ర హరగీతిరయం ప్రమాదరత్ః |
ప్రలోక విలోకన సూరోనిభ్ా హరభకిో వివరిన శ ండత్మా || ౯ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా ప్ంచమస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ ష్ష్ స్
ట తోత్ామ్
ద్ేవకినందన నందక మార వృంద్వవనరంచన గోక ల చందా |
కందఫలాశన సుందరరూప్ నంద్ిత్ గోక ల వంద్ిత్పవద || ౧ ||
ఇందాసుత్రవకనందన హసో చందనచరచత్ సుందరనరథ |
ఇంద్ీవరోదర దలనయన మందరధ్వరన్ గోవింద వంద్ే || ౨ ||
చందాశత్రనన క ందసుహాస నంద్ిత్ద్ైవత్రనంద సుప్ూరణ |
మత్సయకరూప్లయోద విహారన్ వేదవినేత్ృ చత్ రుమఖ వందో || ౩ ||
కూరమసారూప్క మందరధ్వరన్ లోకవిధ్వరక ద్ేవవరేణో |
సూకరరూప్క ద్వనవశత్ోా భూమివిధ్వరక యజవ
ా రరంగ || ౪ ||
ద్ేవ నృసింహ హిరణోకశత్ోా సరాభయాంత్క ద్ైవత్బంధ్య |
వవమన వవమన మాణవవేష్ ద్ైత్ోవరర(క లాం)ంంత్క కరరణ రూప్
(భూత్) || ౫ ||

రరమ భృగూదాహ సూరజత్ద్ీపే ో క్షత్ాక లాంత్క శంభువరేణో |
రరఘవ రరఘవ రరక్షస శత్ోా మారుతి వలలభ జ నకీ కరంత్ || ౬ ||
ద్ేవకి నందన సుందరరూప్ రుకిమణి (ణీ) వలలభ పవండవ బంధ్య |
ద్ైత్ో విమోహక నిత్ో సఖాద్ే ద్ేవసు (వి) బయధక బుది సారూప్ || ౭ ||
దుష్ ట క లాంత్క కలికసారూప్ ధరమ వివధన మూలయుగవద్ే |
నరరరయణవమలకరరణ మూరేో ప్ూరణ గుణవరణవ నిత్ో సుబయధ || ౮ ||
సుఖ(ఆనంద)తీరథ మునీందా కృపవ హరగవథవ పవప్హరరశుభనిత్ో
సుఖారథ
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా ష్ష్ స్
ట తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ సప్ోమస్తోత్ామ్

విశాసి థతి ప్ాళయ సరీమహావిభూతి వృతిోప్కా రశనియ మావృతి
బంధమోక్షాః |
యస్వో అపవంగలవమాత్ాత్ ఊరజత్ర స్వ శ్రీః యత్కటాక్ష
బలవత్ోజిత్ం నమామి || ౧ ||
బాహమమశశకీరవిధమశశరంక ప్ూరాగీరరాణ సంత్తిరయం
యదపవంగలేశం |
ఆశిీత్ో విశావిజయం విసృజత్ో(విదధ్వ)చంత్రో శ్రీః యత్కటాక్ష
బలవత్ోజిత్ం నమామి || ౨ ||
ధరరమరథకరమసుమతి ప్ాచయాదో శేష్ సనమంగలం
విదధత్ేయదపవంగలేశం |
ఆశిీత్ో త్త్్రణత్సత్్రణత్ర అపీడవోః శ్రీః యత్కటాక్ష బలవత్ోజిత్ం
నమామి || ౩ ||
ష్డాగ నిగీహనిరసోసమసోద్యషవధ్వోయంతి విష్ ణ
మృష్ యోయదపవంగలేశం |
ఆశిీత్ో యానపి సమేత్ో న యాతి దుఃఖం శ్రీః యత్కటాక్ష

బలవత్ోజిత్ం నమామి || ౪ ||
శేషవహివైరశివశకీమనుప్ాధ్వనచత్ోారుకరమరచనం యదపవంగలేశం |
ఆశిీత్ో విశాముఖిలం విదధ్వతి ధ్వత్ర శ్రీః యత్కటాక్ష బలవత్ోజిత్ం
నమామి || ౫ ||
శకోీగీద్ీధ్ితి హిమాకరసూయసూనుప్ూరాం నిహత్ో నిఖిలం
యదపవంగలేశమ్ |
ఆశిీత్ో నృత్ోతి శివః ప్ాకటోరు శకిోః శ్రీః యత్కటాక్ష బలవత్ోజిత్ం
నమామి || ౬ ||
త్త్రాద ప్ంకజ మహాసనత్రమవవప్ శరరాద్ివందో చరణో
యదపవంగలేశమ్ |
ఆశిీత్ో నరగప్తిరనో సురైరుిరరపవం శ్రీః యత్కటాక్ష బలవత్ోజిత్ం
నమామి || ౭ ||
నరగవరరుగీబల పౌరుష్ ఆప్ విష్ ణ వవ(మోణవవ)హత్ాముత్ో మజవో
యదపవంగలేశమ్ |
ఆశిీత్ో శకీముఖద్ేవగణెై రచంత్ోం శ్రీః యత్కటాక్ష బలవత్ోజిత్ం

నమామి || ౮ ||
ఆనంద తీరథమునిసనుమఖప్ంకజోత్థం స్వక్షాదామా హరమనః
పిాయముత్ోమారథమ్ |
భకరోయప్ఠత్ోజిత్మాత్మని సనినధ్వయ యఃస్తోత్ామేత్భియాతి
త్యోరభీష్ మ్
ట || ౯ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా సప్ోమస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ అష్ మ
ట స్తోత్ామ్
వంద్ిత్రశేష్వంద్యోరువృంద్వరకం చందనరచచత్ో ద్వరపీనరంసకమ్ |
ఇంద్ిరరచంచలాపవంగనీరరజిత్ం మందరోద్విర వృత్ోోదుభజ భ్యగనం |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౧ ||

సృషి స
ట ంహారలీలావిలాస్వత్త్ం

ప్ ష్ ష
ట వడ ీ ణో సద్ిాగీహోలాలసినమ్ |

దుష్ ట నిషేోష్సంహారకమోదోత్ం హృష్ ప్
ట షవట ను(తి)శిష్ ట ప్ాజ సంశీయం
|
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౨ ||
ఉననత్పవారత్
థ రశేష్సంస్వధకం సననత్రలౌకికర నందద శ్రీప్దమ్ |
భిననకరరమశయపవాణిసంపేారకంత్ననకింనేతి విదాత్ స మిమాంసిత్ం |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౩ ||
విప్ాముఖ్ోః సద్వవేదవవద్యనుమఖ్ః సుప్ాత్రప్ైః క్షీతిశేశారశ
ై రచరచత్ం |
అప్ాత్రోకయరుసంవిదుీ ణం నిరమలం సప్ాకరశరజరరనంద రూప్ంప్రం |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౪ ||
అత్ోయో యసోకేనరపినకరాపిహిప్త్
ా ోత్ో యదుీ ణేష్ూత్ోమానరంప్రః |
సత్ోసంకలా ఏకో వరోణోో వశ్ర మత్ోనూనైః సద్వ వేదవవద్యద్ిత్ః |

పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౫ ||
ప్శోత్రం దుఃఖసంత్రననిరూమలనం దృశోత్రం దృశోత్రమిత్ో
జేశరచ(ర)థ త్మ్

|

నశోత్రం దూరగం సరాద్వపవోత్మగం ప్శోత్రం సేాచచయా
సజజనేషవాగత్ం |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౬ ||
అగీజం యః ససరరజ జమగవీయకృతిం విగీహోయసో సరేాగుణవ ఏవ హి |
ఉగీ ఆద్యోఽపి యస్వోత్మజ గవీయత్మజః సదీృహీత్ః సద్వయః
ప్రంద్ైవత్మ్ |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౭ ||
అచుోత్ో యో గుణెైరనత్ోమేవవఖిలైః ప్ాచుోత్ోఽశేష్ ద్యష్ైః సద్వప్ూరత్
ో |
ఉచోత్ే సవవేద్యరు వవద్ైరజః సాజిత్ో(చోత్ే) బాహమరుద్ేంా దా ప్ూవైససద్వ
|

పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౮ ||
ధ్వరోత్ే యేనవిశాం సద్వజ ద్ికం వవరోత్ేశేష్దుఃఖం నిజధ్వోయనరం |
పవరోత్ే సరామనైోరనయత్రారోత్ే కరరోత్ే చవఖిలం సరాభూత్ైః సద్వ |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౯ ||
సవపవపవని యత్సంసమృత్ేః సంక్షయసరాద్వ
యాంతిభకరోయవిశుద్విత్మనరం |
శరాగురరాద్ిగీరరాణ సంస్వథనదః క రాత్ే కరమ యతీ్ిత్య సజజనరః |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౧౦ ||
అక్షయం కరమయసిమన్ ప్రేసారాత్ంఽప్ాక్ష యం యాంతి
దుఃఖానిఃయనరనమత్ |
అక్షరోయోఽజరః సరాద్ైవవమృత్ః క క్షిగం యసో విశాం సద్వజ దకమ్
|
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో

వవసుద్ేవం || ౧౧ ||
నంద్ితీరోథరుసనరనమినో నంద్ినః సందధ్వనరః సద్వనందద్ేవే మతిమ్ |
మందహాస్వరుణవపవంగ దత్ోోననతిం న(వం)ద్ిత్ర శేష్ద్ేవవద్ి వృందం
సద్వ |
పీాణయామో వవసుద్ేవం ద్ేవత్రమండలా ఖండమండనం పీాణయామో
వవసుద్ేవం || ౧౨ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా అష్ మ
ట స్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ నవమస్తోత్ామ్
అతిమత్ త్మోగరసమితివిభ్ేదన పిత్రమహభూతిద గుణగణనిలయ
|
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧ ||

విధ్ిభవముఖ సురసత్త్ సువంద్ిత్ రమా మనోవలలభ భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౨ ||
అగణిత్గుణగణ మయశరీర హమ విగత్గుణేత్ర భవమమ శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౩ ||
అప్రమిత్ సుఖనిధ్ివిమలసుద్ేహ హమ విగత్సుఖేత్ర భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౪ ||
ప్ాచలిత్లయజలవిహరణ శరశాత్సుఖమయమీన హమ భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౫ ||

సురద్ితిజ సుబలవిలులిత్మందరధరప్ర (వర) కూరమ హమ భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౬ ||
సగరవరధరరత్లవహ సుసూకర ప్రమవిబయధ హమ భవ మమ శరణమ్
|
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౭ ||
అతిబలద్ితిసుత్హృదయవిభ్ేదన జయనృహరేఽమల భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౮ ||
బలిముఖద్ితిసుత్విజయవినరశన జగదవనరజిత్ భవ మమ శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౯ ||

అవిజిత్క నృప్తిసమితివిఖండన రమావర వీరప్ భవ మమ శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧౦ ||
ఖరత్రనిశిచరదహన ప్రరమృత్ రఘువర మానద భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧౧ ||
సలలిత్త్నువర వరద మహాబల యదువర పవరథప్ భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧౨ ||
ద్ితిసుత్విమోహన విమలవిబయధన ప్రగుణబుది హమ భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧౩ ||

కలిమలహుత్వహ సుభగమహోత్సవ శరణద కలీకశ హమ భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧౪ ||
అఖిలజనివిలయ ప్రసుఖ కరరణ ప్రప్ రుషతత్ోమ భవ మమ
శరణమ్ |
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧౫ ||
ఇతి త్వనుతివరసత్త్రత్ేరభవ సుశరణమురు సుఖతీరథ మునేరభగవన్
|
శుభత్మకథవశయ ప్రమసద్యద్ిత్ జగద్ేకకరరణ రరమ రమారమణ ||
౧౬ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా నవమస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ దశమస్తోత్ామ్
అవ నః శ్రీప్తిరప్ాతిరధ్ికేశరద్ిభవవద్ే |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧ ||
సురవంధ్వోద్ిప్ సదారభరత్ర శేష్గుణవలమ్ |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౨ ||
సకలధ్వాంత్వినరశన ప్రమానంద సుధ్వహో |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౩ ||
తిాజగత్ోాత్ సద్వరచత్శరణవశరప్తిధ్వత్ో |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౪ ||
తిాగుణవతీత్విధ్వరక ప్రత్ో ద్ేహి సుభకిోమ్ |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౫ ||

శరణం కరరణవభ్ావన భవ మే త్రత్ సద్వఽలమ్ |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౬ ||
మరణపవాణద పవలక జగద్ీశరవ సుభకిోమ్ |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౭ ||
త్రుణవద్ిత్ో సవరణకచరణవబాజ మలకీరో |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౮ ||
సలిలపతాత్థసరరగకమణివరోణచచనఖాద్ే |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౯ ||
ఖజ(కజ)త్ూణీనిభపవవన వరజంఘామిత్శకో |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౦ ||
ఇభహసోప్రభశోభనప్రమోరు సథర(ల)మాలే |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౧ ||
అసనో(మో)త్ ాలలసుప్ ష్ాకసమవరరణవరణవంత్ే |

కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౨ ||
శత్మోద్యదభవసుందర వరప్ద్యమతిథత్నరభ్ే |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౩ ||
జగద్వగూహకప్లలవసమక క్షే శరణవద్ే |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౪ ||
జగదంబామలసుందరగృహవక్షోవరయోగన్ |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౫ ||
ద్ితిజ ంత్ప్ాద చకీధరగద్వయుగారబాహో |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౬ ||
ప్రమజా నమహానిధ్ివదన శ్రీరమణెంద్య |
కరుణవప్ూరణ వరప్ాద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౭ ||
నిఖిలాఘౌఘవినరశన ప్రస్ౌఖోప్ాదదృషే ట |
కరుణవప్ూరణ వరప్రద చరత్ం జా ప్య మే త్ే || ౧౮ ||

ప్రమానందసుతీరథమునిరరజో హరగవథవమ్ |
కృత్వవనినత్ోసుప్ూరణప్రమానందప్ద్ైషి(షీ)న్ || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా దశమస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ ఏకరదశస్తోత్ామ్
ఉద్ీరమ
ణ జరం ద్ివోమమృత్సోందోధ్ీశిత్ ః |
ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౧ ||
సరావేద(ద్ేవ)ప్ద్యద్ీీత్మింద్ిరరధ్వరముత్ోమమ్ |
ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౨ ||
సరాద్ేవవద్ిద్ేవసో విద్వరత్మహత్ోమః |

ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౩ ||
ఉద్వరమాదరరనినత్ోమనిందోం సుందరీప్త్ేః |
ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౪ ||
ఇంద్ీవరోదరనిభం సంప్ూరణం వవద్ిమోహన(ద)మ్ |
ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౫ ||
ద్వత్ృసరరామరైశారోవిముకరోయద్ేరహో వరమ్ |
ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౬ ||
దూరరదూ
ి రత్రం యత్ ో త్ద్ేవవంతికమంతికరత్ |
ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౭ ||
ప్ూరణ సరాగుణెైకరరణమనరదోంత్ం సురేశిత్ ః |
ఆనందసో ప్దం వంద్ే బాహమమంద్వాదోభి వంద్ిత్మ్ || ౮ ||
ఆనందతీరథ మునినర హరేరరనంద రూపిణః |
కృత్ స్తోత్ామిదం ప్ఠనరననందమాప్ నయాత్ (మాప్ోయాత్) || ౯ ||

ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా ఏకరదశస్తోత్ాం సంప్ూరణం

అథ ద్వాదశస్తోత్ామ్
ఆనందముక ంద అరవిందనయన |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౧ ||
సుందరీమంద్ిర గోవింద వంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౨ ||
చందాసురేందాసువంద్ిత్ వంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౩ ||
చందాకమంద్ిరనందకవంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౪ ||

వృంద్వరకవృందసువంద్ిత్ వంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౫ ||
మంద్వరసూనసుచరచత్ వంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౬ ||
ఇంద్ిరరనందక సుందర వంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౭ ||
మంద్ిరసోందనసోందక వంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౮ ||
ఆనందచంద్ిక
ా రసోందక (సాందన) వంద్ే |
ఆనందతీరథప్రరనందవరద || ౯ ||
ఇతి శ్రీమద్వనందతీరథభగవత్రాద్వచవరో విరచత్ం
ద్వాదశస్తోత్ేష్
ా ద్వాదశస్తోత్ాం సంప్ూరణం

|| భ్ారతీరమణముఖోపవాణవంత్రీత్ శ్రీకృషవణరాణమసుో ||

