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కృష 2ై_<ాయనం Sా?సం సర_లక»¼bే రత।
ST2 న rsసRరం వ  T శమDµ2ి Lలయం మL।।
సహసమ పkరn త మస? సహస

6

Tb µనన <ాదబsహ¾ ః।

సహస మDhం స వనం పశస ం Lరచ?bే జన జా2ి ా  ।।
O¿

7

ష
 సహస మ

4

 త

 SOౖశం<ాయన ఉSాచ
©b _ ధా నÀÁ£ణ <ావ L చ సర_శః।
యిÁర
ి² ాÂన నవం పkన Sాభ?rsషత।।

8

యిÁర
ి² ఉSాచ
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ఋదB సPnాo మన Y శ1  í ం© ాసRర దు?/ః ।।

30

అమృb ంÛదSÌ rsను శÂశîను సుPశ_రః।
ఔషధం జగత @£Pత సPత? ధర పాకమః।।

31

భత భవ? భవ hథ పవన <ావ Øనలః।
"ామq "ామకృb Rన  "ామ "ామపద పభః।।

32

ష
 సహస మ

11

 త

యా2ికృ దు?ాµవ OౖకమDÍ మqశనః।
అదృò? వ?క ర|పశ1 సహస· దనన ·°।।

33

ఇno ¬షo ¬ÂÁ£oషo ¬ÂఖణM నహôn వృషః।
"Åధq "ÅధకృతRా శ_బsహô ర »ûధరః ।।

34

అచు?త పÚిత <ాణ <ాణ2ో SాసSానుజః।
అ<ాంLి రిn² ాన మపమత  ప/Áి² తః।।

35

సRన సPన ధ ధు? వర2ో SాయSాహనః।
Sాసు2ేSÌ బృహ2 ను ా2ి2ేవః పkరన రః ।।

36

అòక ారణ ార ÛÂర Â రÆ Tశ_రః।
అనుకల శÂb µవర  ప2} పద Lrణః ।।
పద

37

rðర   పద గర శÂ¥రభృ°।

మహQ
 ఋ2ోB వృ2B µb

మqß గరడధ_జః ।।

38

అతల శÂరrð Çమ సPమయజõw హ రః।
సర_ లణ లణÝ? లీ SాE స§/ఞÆ యః ।।

39

 »¼b¦ మD~ »Êత ా¶దర సPహః।
మ»ûధ మqrs STగSా న§b శనః।।

40

ఉదవః - ßభణÝ 2ేవ ö÷గర పర7jశ_రః।
కరణం "ారణం కా కా గహ Ø గహః।।

41

ష
 సహస మ
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 త

వ?వాÍ వ?వా>న సPంా>న ాÞïన2ో ధువః।
పర పరమ సషo సుషo  పkషo ©Ârణః ।।
ా¶ ా¶ రb¦ మD~

42

TÍ నÍనయః।

øర శÂ"zమb ం Àn
 ² ధ ధర  దుత మః ।।

43

SOౖక%ణ²  పkరష <ాణ <ాణద పణవ పృథుః।
»¼రణ?గర శÂత±h Sా?< Sాయ రో జః ।।

44

ఋత సుPదరÂన "ాల పర7jÁీ² పగహః
 ।
ఉగ సPంవతP దß ా¶ శ_దిణః ।।

45

ార ాÞïవర ాÞïణ పమDణం Üజ మవ?య।
అ>న> మq"Åò మqrð మqధనః ।।

46

అL_ణ సÞïn² భ రBర య< మqమఖః।
నత T§ రh మః - మ సP`హనః।।

47

యజw ఇజõ? మ»Êజ?శ1 కత సPతం సb ం గ/ః।
సర_ద¥Â మ"ాµb

సర_జõw జvwన మత మ ।।

48

సువత సుPమఖ సూP సుP±ష సుPఖద సుPహృ°।
మ Øహ ·త"Åో øరబsహô _2 రణః ।।
ా_పన సPiవò Sా?+ీ

Oౖ"ాµb

49

Oౖకకర కృ°।

వతP వతPల వP రతhగ ధ Tశ_రః ।।

50

ష
 సహస మ
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 త

ధర గ బB ర కృ దB ¥ సదస తర మర।
అజvwb సహాం© _ b కృతలణః ।।

51

గభ@ి T§ సPత iస> @ిPంహ¾ భత మ»Êశ_రః।
ఆ2ి2ేSÌ మq2ేSÌ 2ేSTò 2ేవభృ దు
~ రః

।।

52

ఉత  ప/ ~<ా జvwనగమ? పkాతనః।
శ¥ర భతభృ 2ో "ా క+ీ  Øí భ దిణః ।।

53

 మ< మృతప  Pమ పkర· తర సత మః।
నÍ జయ సPత?స B Ø 2 ార ాPత ib ం ప/ః ।।

54

aSÌ నb ాీ మక%  Ø§తకమః।
అ¶Lి రన  µb

మహ¾ దిశÍ న కః ।।

55

అజõ మqర ాPirsSÌ? ·b §త ప¶దనః।
ఆన  Ø నన Ø నన సPత?ధా /కమః।।

56

మహê క+ిలDm ర? కృతజõw 7j2ిప/ః।
/పద @ి ద
Y ాధ?ß మqశృఙ~  కృb న కృ° ।।

57

మqవాహ¾ న సుPÁ£ణ కన"ాఙ~ 2}।
గహ¾ ? గÇ గహ Ø గప శ1క గ2 ధరః ।।

58

ST ాPiఙõ~ ·త కృn దృఢ సPంకరêణÝచు?తః।
వరణÝ SారణÝ వృ పkషRాß మqమ ః ।।

59

ష
 సహస మ
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 త

భగSాE భగqన వనమD¨ హలDయధః।
ఆ2ిb¦? జõ?/ా2ిత? సP»¼ష  ర~ /సత మః ।।

60

సుధ _ ఖణM పర© ారణÝ దణ పదః।
2ివసPృú సర_దృ Sా? Sాచస/ రÍLజః ।।

61

/ామD ామగ ాPమ Lా_ణం rషజం షú।
స hసకృ చýమ ాÂ Ø Lnా² ాL  పాయణ ।।

62

©rsఙ~ ాÂL ద సÞÉno ా క%మద క%వలtశయః।
»¼b¦ ప/ ~<ా వృషrsß వృష+ియః ।।
అLవ¥ Lవృb µb

63

సం< ా మకృ 0ýవః।

వతPవ ö÷Sాస ö÷ప/ ö÷మb ం వరః ।।

64

ద ö÷శ ö÷LSాస ö÷Lి ö÷rsవనః।
ధర ö÷కర Àö÷య ö÷మDE లకతయDµశయః।।

65

స_ సPiఙ~ శÂb µన  Ø నL Æ/ ర~ ణºశ_రః।
·b µb

ేయDb

ఉ2}ర సPర_తశ1

సR ¬ýనhసంశయః।।

66

రశ ాÂశ_త @ిÞïరః।

భశÍ భషణÝ భ/ _òక òÂక శనః ।।
అ1nా న1త క%¶ ©2B µb

67

òధనః।

అLర2ోB ప/రథః పదు?¶h§తకమః ।।

68

ష
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 త

"ాల T§Lq øర Â ÛÂరజ Tశ_రః।
/ల"ాµb

/ల"శ "శవ "¬q హః ।।

69

"ామ2ేవ "ామ<ాల "ా` "ాన  కృb గమః।
అLశ?వపk _ష
 ¥_న Ø ధనఞÆ యః ।।

70

బహ ణÝ? బహ కృÎ బq బహ బహ వరBనః।
బహ Î బsహ ణÝ బ»û బహ జõw బsహ ణ+ియః ।।

71

మqక¶ మqకా మqbేజv మహ¾ రగః।
మqకత ర qయజv_ మqయజõw మqహః ।।

72

స వ? సÞవ+ియ  Þతం సు/  Þb రణ+ియః।
పర పరb పkణ? పkణ?"l  ర మయః ।।

73

మ Øజవ @ీ ర>క వసుb వసుపదః।
వసుప2ో Sాసు2ేSÌ వసు ర_సుమ

హః ।।

74

సద~ / సPతRృ/ సPb సదూ/ సPతాయణః।
Ûర@£ Ø యదుÀష
 ² సPLhSాస సుPయDమనః ।।

75

భb µSా Sాసు2ేవ సPా_సుLలÍ నలః।
దరq దర2ో దృ< దురB Ú పా·తః ।।

76

శ_మ ర qమ ¥పమ రమమDE।
అ Tకమ రవ?క శÂతమ శÂb µననః ।।

77

ష
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 త

Oౖక సPవ క "zం య° తతద మనుత మ।

లకబనుB క Úో మDధSÌ భక వతPలః ।।
సువరవ »ÊమDఙõ~ వాఙ~ శ1న

78

ఙ~ 2}।

øరq షమ ÛÂ Ø? ఘృb  రచల శ1లః ।।

79

అమD మDన2ో మD Ø? లకా_` /లకధృ°।
సు7j 7jధజõ ధన? సPత?7j ధాధరః ।।

80

bేజõ వృn దు?/ధర సPర_శస భృb
ం వరః।
Y
పగహ¾
 Lగహ¾
 వ? Oౖకశృఙõ~ గ2 గజః
 ।।

81

చతర|  శ1తాహô శ1తర|_హ శ1తర~ /ః।
చతాb

చతావ శ1త_ద 2ేక<ా° ।।

సమDవ Lవృb µb

82

దురÆÍ దుర/కమః।

దుర rð దుర~ ¶ దు~ దుాSా దుాq ।।

83

©rsఙõ~ లకారఙ~ సుPతను స నువరBనః।
ఇన క
í ా మqకా కృతకా కృb µగమః ।।

84

ఉదవ సుPన ర సుP  Ø రతh భ సుPలచనః।
అR Sాజసన శÂృఙ~ జయన సPర_జÆ Ñ ।।

85

సువరîను రßభ? సPర_ Sా¥శ_శ_రః।
మqహ 2ో మqగ మqభb¦ మqLిః ।।

86

ష
 సహస మ

17

 త

క%మద క%న  క%న  పరÆన? <ావ ØLలః।
అమృb ò మృతవపk సPర_జw సPర_b¦మఖః ।।

87

సులభ సుPవత @ిPదB శÂత· చýతb పనః।
న?ో
í షదనః।।
 దుమ శ_త> ా1ణాµనB L

88

సహా1 సPప ·హ_ సP+N ¿ సPప Sాహనః।
అమ రన±0 Ø  భయకృ దయ శనః।।

89

అణ రృహ తRృశ సూÞïల గణభృ Lhర~ణÝ మqE।
అధృత సPiధృత ాPiస>  <ాగ_ంò వంశవరBనః।।

90

rsరభృ° కÚిb¦ Í¥ Í¥శ సPర_"ామదః।
ఆశమ శö÷మణః మ సుPప SాయSాహనః ।।

91

ధనురB ధను_2ో దణÝM దమb దమః।
అపా·త సPర_సహ¾ Lయ  Lయ¶ యమః ।।

92

సత iSాE ా/ iక సPత? సPత? ధర పాయణః।
అ<ాయ +ియD ర +ియకృ° +ీ/వరBనః ।।

93

qయస గ/ Æ/ సుPర0 ర తభ _భః।
ర _చన సూPర? సPb రలచనః ।।
అన Ø హôతభ "ా సుఖ2ో

94

Oౖకజ7గజః
 ।

అL_ణ సP2 మ¥ê ల"ాిn² ాన మదుతః ।।

95
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 త

స ° స తనతమ క+ిల క+ి రవ?యః।
స_@ి ద సPi@ి కృ° స_@ి స_@ి భú స_@ి దిణః ।।

96

అÕద క%ణM ¨ చ"l కమ?Æతాసనః।
శబs/గ శÂబ సహ ¬Â¬ర శÂర_¥కరః ।।

97

అక
 ర +£శల దß దిణః - §ణ ం వరః।
ద_త ¶ øతభయ పkణ? శవణ "lరనః ।।
ఉb రణÝ దుషRృ/q పkణÝ? దుసPiపh

98

శనః।

øరq రణ సP Ø aవన పర?వ@ి>తః ।।

99

అనన ర|< నన  Æతమను? రయDపహః।
చతరò గÇాµb

2ిò Sా?2ిò 2ిశః ।।

100

అ 2ి ర| రSÌ లీ సుPø ర0ాఙ~ దః।
జన Ø జనజ

µ2ి ¥¶ Çమ పాకమః ।।

101

ఆ ర LలÍ  b పkషqస పజvగరః।
ఊరBiగ సPతÚ µm ర <ాణద పణవ పణః ।।

102

పమDణం <ాణLలయ <ాణభృ° <ాణaవనః।
తత iం తత i 2ే"ాb

జన మృత? జా/గః ।।

103

భ రవ సPi స ర ార సPb ప+ిb మహః।
యజõw యజw ప/ ర?జv_ యజvwఙõ~ యజw Sాహనః ।।

104

ష
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 త

యజw భృ ద?జw కృÎ యaw యజw భ గ?జw ాధనః।
యజvwన కృ ద?జw గహ? మనh మ hద ఏవ చ ।।

105

ఆత ÍL సPiయఞాÆ b¦ SOౖఖDన ాPమ ాయనః।
2ేవ"l నన న సÞÉno ా ిశ <ాప శనః ।।

106

శఙà భృ నhన "l చ"l ారáâధ _ గ2 ధరః।
రÚ ఙ~ <ాణÔ రßభ? సPర_పహరణ µయధః ।।

107

 సర_పహరణ యధ ఓం నమ ఇ/।
వనమD¨ గ2} ా¥áâ శఙà చ"l చ నన "।l
మDE

ాయణÝ ష
 ా_సు2ేSÌరత।।(3)

108

 Sాసు2ేSÌరb¦_ నhమ ఇ/।
ఉత ర +ీ«"
 ా
ఇదం "lరయస? "శవస? మqµత నః।
మDhం సహసం 2ిSా?

మÀÁ£ణ ప"l త
  ।।

1

య ఇదం శృణయD Lhత?ం యా1+ి ప"lర¯°।
©భం <ాపkhయD° "zఞ1b¦Pమbేహ చ మDనవః ।।

2

ST2 న  బsహ ణ ాP° /Í జÑ భST°।
SOౖò? ధనసమృదB ాP చూýద సుPఖ మSాపkhయD° ।।

3

ధా ¥> <ాపkhయD దB ర మా>¥> m ర> మDపkhయD°।
"ామD నSాపkhయD° "ా` పజv¥> m పkhయD° పజv ।। 4

ష
 సహస మ
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 త

భ"zమDE య సP2ో b> య ©0 స ద~ త మDనసః।
సహసం Sాసు2ేవస?

మDh 7jత° ప"lర¯° ।।

5

యశ <ా< h/ పkలం యD/ <ా న? 7jవ చ।
అచలDం ¬య మD< h/ Àయ
 ః <ా< h త?నుత మ ।।

6

న భయం క_0 2 < h/ øర?ం bేజశ1 న /।
భవ త? దు?/మDE బల ర|ప గణ L_తః ।।
ాµ మచ?bే ాÎ బ2ోB మmే?త బనB

7

°।

భయD ను mే?త Çతసు మmే? b µపనh ఆపదః ।।

8

దుా~ ణ?/ తరb ?© పkరష పkరn త మ।
సువ hమ సహ@£ణ Lత?ం భ"z సమL_తః ।।

9

Sాసు2ేSాµశÍ మ Sాసు2ేవ పాయణః।
సర_ <ాప ©2B µb
న Sాసు2ేవ భ"ా

యD/ బహ స తన ।।

10

మ©భం ద?bే క_0°।

జన మృత? జా Sా?ి భయం OౖSÌపజvయbే।।

11

ఇమం స వ మ}యDన శö÷2B భ"z సమL_తః।
యజ?b µత సుఖ L  ధృ/ స ృ/ "l 
 ః ।।
న "Åో న చ మDతPర?ం న లrð

12

©rs మ/ః।

భవL కృత పkణ ? ం భ"ా ం పkరn త 7j ।।

13

ష
 సహస మ

21

 త

2ౌ? సP చ  í రR నతం ఖం 2ిò భ ర హ¾ దిః।
Sాసు2ేవస? ø?ణ ధృb L మqµత నః ।।

14

ససుాసుర గనB ర_ం సయßరగ ాస।
జగద_À వర bద
ే ం కృష స? సచాచర ।।

15

ఇL య
í DణÔ మ Ø బ2ిB సPత iం bేజõ బలం ధృ/ః।
Sాసు2ేSాµత "ా
సా_µగమD

?హôః - తం తజw ఏవ చ ।।

16

మDm ర పథమం పకలbే।

ఆm ర పభSÌ ధ ధర స? పభ రచు?తః ।।

17

ఋషయ +ిత 2ేSా మqభb L  తవః।
జఙ~ మDజఙ~ మం mేదం జగ

hాయణÝదవ ।।

18

Í జvwనం తÚ ాఙà ం 2 ? ¬ÂలD2ి కర చ।
ST2 ాÂాíణÔ జvwన 7jత తPర_ం జ ర ° ।।

19

ఏ"Å ష
 ర హÎ భతం పృథ భb న? Tకశః।
  Ø"ాE Sా?ప? భb µb

భఙ శ_భ గవ?యః।।

20

ఇమం స వం భగవb¦ n ా_@£న "l త
 ।
ప«ద? ఇmేý° పkరష Àö÷య <ాపkం
 సుఖDL చ ।।

21

À_శ_ర మజం 2ేవం జగత పభ మవ?య।
భజL ¯ పkషRాం న bే యDL పాభవ ।।

22

ష
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 త

న bే యDL పాభవ¶ం నమ ఇ/।
అరÆన ఉSాచ
పద పత ాలD పద
భ"ా

భ సుత మ।

మనుర"ా ం b b భవ జ రన ।।

23

భగSానుSాచ
Í మDం

మ సహ@£ణ  త §చý/ <ాణM వ।

 హ 7j"న ò"న సుత ఏవ న సంశయః ।।

24

సుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇ/।
Sా?స ఉSాచ
Sాస

2 _సు2ేవస? Sా@ిత T జగత య
।
Y

సర_ భత LSా @ి Sాసు2ేవ న¶సు bే ।।

25

 Sాసు2ేవ న¶సుత ఓం నమ ఇ/।
<ార_త?Sాచ
" Ø<ా¯న లఘ

n ాhమ సహసక।

పఠ?bే పణÔMbై hత?ం òత §m ýమ?హం పrð।।

26

ఈశ_ర ఉSాచ
ామ ామ ా7j/ ర7j ా7j మ Øర7j।
సహస మత సుల?ం ామ
ామ

మ వాన T ।। (3)

మ వానన ఓం నమ ఇ/।

27
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 త

బహ¾ Sాచ
న¶స iన  య సహసమర ¯ సహస<ా2 ి ¬రబsహST।
సహస 7jh పkరnాయ ాశ_bే సహస"Åటp యగ ణº నమః।। 28
 సహస"Åటp యగ ణ ఓం నమ ఇ/।
సఞÆ య ఉSాచ
యత Íశ_ర కృn యత <ా> ధనురBరః।
తత  _జÍ భ/ రBüSా / ర / ర మ ।।

29

భగSానుSాచ
అన ? ¬1న య Ø మDం ¯ జ  పర?<ాసbే।
bేnాం Lb ?య"ా ం Íగ మం వqమ?హ ।।

30

పb ణ య ాధూ ం  ాయ చ దుషRృb ।
ధర సంా>ప ా>య సంభSా§ య య ।।

31

ఆా షణ ¬ÂÚిలDశ1 Çb ±ష చ Sా?ిష వర మD ః।
సం"lర

ాయణ శబ మDతం మక దుఖD సుP Ø భవL ।। 32
ఇ/  మqrsరbే శతాహ@ి"ాయDం సం»¼b యDం,
SOౖయD@ి"ా? మనుాసన పా_న ర~ త - ఆనుాసLక పర_ణÔ,

¶ధ Çష యిÁర
ి² సంSా2ే, n వ? సహస మ  తం
789"Åన పఞ1శb ిక శతత¶ ?యః।
యదర పదభషo ం మDb »ûనం త యÎ భST°।
తతPర_ం మ?b ం 2ేవ

ాయణ న¶సుbే।। 89 కృ<ార>ణమసు
 ।
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 త

మqలీ
మqలీ - అno త ర శత

మ  త

పర_ +ీ«"
 ా
2ేవk?Sాచ
2ేవ 2ేవ మq2ేవ /"ాలజw మ»Êశ_ర।
కరణ కర 2ేSTశ భ"ానుగహ
 "ారక।।

1

అno త ర శతం ల  òöþత §m ý§ తత iతః।
ఈశ_ర ఉSాచ
2ే ాధు మqrs మqrsగ? ప2 యక।।

2

సçè_శ_ర?కరం పkణ?ం సర_ <ాప పణ శన।
సర_2 ద శమనం శవణ దు"z మ"zద।।

3

ాజవశ?కరం 2ివ?ం గq? దు
~ హ?తరం పర।
దుర భం సర_2ేSా ం చతషê Áo ి కÐÑµసద।।
ప2 µ2} ం వా 

4

ం L} ం Lత?2 యక।

సమస 2ేవ సం@£వ? మణÔమDµద?షo @ి2B ద
ి ।।

5

"zమత బహô Ø" న
 2ేø పత?2 యక।
తవ +ీb ?ద? వ?§ సమD»¼తమ

శÂృణ।।

6

అస?  ల no త ర శత మ  త మqమన స
Y ?, మqలీ వb , "lం Üజం,
భవ Tశ_¥ శ"zః,  మqలీ పాద @ిదB> <ాాయణº LÍగః।।

ష
 సహస మ

25

 త

 ?న
వ  T పద కాం పసనhవద ం ´rsగ?2 ం rsగ?2 ం
హాrs? మభయప2 ం మణÔగణౖ ాh

ై ర|Áిb ।

భ"ాÇషo ఫలప2 ం హహర బq 2ి @£Pb ం
<ాÂi పఙRజ శఙà పద Lి ర?"ాం స2 శ"zః।।
సర@ిజనయ T సజహ@£ ధవళతాం©క గనB మDల? òr।
భగవ/ హవల r మ Øజw  /భవన భ/క ప@ీద మహ?।।
అno త ర శత మ  త
పకృ/ం కృ/ం 2 ?ం సర_భత»¼తప2 ।
శ2B ం భ/ం సురం నమD§ పరమDµ/ "ా।।

1

Sాచం ప2 లయDం ప2 ం ©0ం ా_qం స_ ం సు ।
ధ ?ం »¼రణ Ñం లీ ం Lత?పknాoం rsవ¥।।

2

అ2ి/ఞ1 2ి/ం 2}< ాం వసు ం వసు ణ।
నమD§ కమలDం "ా  ం "ామDం ీదసంభSా।
అనుగహప
2 ం బ2ిB మనఘDం హవల rs।

అò"ా మమృb ం 2}< ాం లకòక  ¬।।

3

నమD§ ధర LలయDం కరణ ం లకమDతర।
పద +ియDం పద హాం ప2 ీం పద సున ¥।।

4

ష
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 త

భ+ియDం రమD।

పద మDలDధాం 2ేøం ప2ి ం పద గLB ం।।

5

పkణ?గ B ం సుపస hం పా2 మం పrs।
నమD§ చన వ
í ద ం చ  í ం చన స
í హ¾ ద¥।।

6

చతరజvం చన ర
í |<ా-§ం2ిా §ను తలD।
ఆqదజనం పkÁిoం ¬Sాం ¬వక¥ం స।।

7

మలDం శ_జనం తÁిoం 2 ద ¬।
+ీ/పkషRణం ా  ం ©క మDలD?ంబాం ¬య।।

8

rsసR¥ం îల_LలయDం వాqం యశ@ి_।
వసునB ా మ2 ాఙ~ ం హణం »ÊమమD।।

9

ధన న?క¥ం @ి2B ంి @N ¿ణ
 ´మD?ం ©భప2 ।
నృపSTశ గb µన  ం వరలీ ం వసుప2 ।।

10

©rsం »¼రణ? <ా"ాాం సమదతనయDం జయD।
నమD§ మఙ~ ÐÑం 2ేøం ష
 వసÞïల @ి>b ।।
ష
 పhం పస hీం

11

ాయణ సమD¬b ।

2 దధ_ం@ిం 2ేøం స_పదవSాణ।।

12

నవదుా~ం మq"ాం బహ ష
 ¬Sాµ/ "ా।
/"ాలజvwన సంప hం నమD§ భవ Tశ_¥।।

13
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 త

ఉత ర +ీ«"
 ా
లీ ం ీరసమదాజతనయDం రఙ~  7jశ_¥ం
2 @ీభత సమస 2ేవవLb ం ల"çèక 2}<ాRా।
మన ంద కటs లబB భవ బ»Ê న í గఙ~ ధాం
b _ం bైల
Y క? క%టంîం సర@ిజvం వ  T మక%ంద+ియD।।

1

మDతరhమD§ కమలt కమలDµయb ి ష
 హృతRమలSా@ిL లకమDతః।
ీదజ కమల"Åమల గరÕ లి ప@ీద సతతం నమb ం శరణº?।।
/"ాలం Í జ+£2ి_2 _E షణ సం ·bేLయ
í ః।
2 దధ_ంసనం కృb _ సర_మD< h/ యతhతః।।

3

2ేø మ సహ@£ష పkణ?మno త రం శత।
¯న ¬యమSాµ< h/ "Åటp జన దదతః।।

4

భృగSా శతం }మDE ప« ద_తPర మDతక।
అÁNo శ
 _ర?మSాµ< h/ క%బర ఇవ భతలt।।
2 ద¶చనం

5

మ  త మంబs పరం శత।

¯న ¬యమSాµ< h/ "Åటp జన దదతః।।

6

భ"ాi త పkలDE rðా న T ాయజ? మDపkhయD°।
<ాత "ాలt ప«Lhత?ం సర_ దుఖ õపాన ¯।।
పఠంసు 0న ¯ 2ేøం సా_భరణభÁిb ।।
ఇ/  ల n
no త ర శత మ తం సంపర 

7

2
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 త

3-20 మqల షo
షo క
ఇన í ఉSాచ
నమ@£ సు మqమD¯  +ీ« సురప·bే ।
శఙà చక గ2 హ@£ మqలి న¶సుbే ।।

1

నమ@£ గరU µర|ే "ÅలDసుర భయఙR।
సర_<ాపహ 2ే మqలి న¶సుbే ।। 2
సర_జw సర_వర2ే సర_దుషo భయఙR ।
సర_దుఖహ 2ే మqలి న¶సుbే ।।

3

@ి2B ి బ2ిB ప2ే 2ే భ"zమ"z ప2 L ।
మన మ
Y  స2 2ే మqలి న¶సుbే ।।

4

ఆద?న ర»¼bే 2ే ఆద?శ"z మ»Êశ_।
Íగజ Íగ సంభbే మqలి న¶సుbే ।। 5
సూ
> ల సూ మqÕ2ే మqశ" మహ¾ ద ।
మq<ాపహ 2ే మqలి న¶సుbే ।। 6
ప2 µసన @ి>bే 2ే పరబహ స_ర|+ిణÔ ।
పర7j¬ జగ
À_b మరధ 2ే

త - ర qలి న¶సుbే ।।

7

లఙRర భÁిbే ।

జగ° @ి>bే జగ

త - ర qలి న¶సుbే ।।

8

మqల షo క  తం య ప« ద"zమD నhరః।
సర_@ి2B ి మSా< h/ ´ఖ?ం <ా< h/ సర_2 ।।

9

ఏక"ాలt ప«Lhత?ం మq<ాప  శన ।
2ి_"ాలం య ప«Lhత?ం ధన న? సమL_తః ।।

10

/"ాలం య ప«Lhత?ం మqశత  శన ।
మqలీ రST Lhత?ం పస h వర2 ©rs।।

11

ఇ/ ఇన క
í ృతం మqల షo క సంపర

