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���ా_`aSా�� ఆ�సుPల%���ా_`aSా�� ఆ�సుPల%���ా_`aSా�� ఆ�సుPల%���ా_`aSా�� ఆ�సుPల%    

నర�లక% పరమ789న గbే ���ాయణ�డe. �శ_మంb� Sా?+ిం0 ఉనh తత� i7j 
�ష�� వk. ఆ తb�� iLh "l���ంmSేT అnాo దశ పk�ాణ�ల%. Sాటp �ార7j మqrsరతం. 2�L 
�ా�ాలt జvw నమ� - భ"z� . జvw నం{కR ర|పం భగవ2}~ త. భ"z�"z ఆ"ారం �ష��  
సహస
��మ ��� త
మ�. 
 భ"z�, జvw ��లల� ఏ2ి ��ప�దL ఈ��డe m�లDమం2ి అడeగ�త� ఉంటsర�. 
అల��డe ధర��ా� క�డ అU�ిాడe. ఆ ప
శhక% సమD��నం�ా అవత��ం0న 
మqమంత
7j �ష�� సహస
 ��మ ��� త
మ�. ఇందుల� ప
/ ��మమ� మqమంత
7j. 
ఆ మంb�
 లల� భ"z� జvw ���h, జvw నం - భ"z�� +NనSTసుక%L ఉ��h�. అందువలt�  2}Lల� 
అడeగడeగ��� భ"z� జvw ��ల సమన_యం �ా��తR��సూ�  ఉంట�ం2.ి అందు"� స"ామ�ల�ౖన 
సం�ార�లక%, LnాRమ�ల�ౖన స��h�సులక% ఇద���"l సమDనం�ా సమDదరణ�యమL 
సంప
2�యం �ా@ి��� ం2.ి 
 కనుక�T గహ +డీల% b�ల�ాల��h� , +�ిాచ గqST�ాల% చలD� రల��h� , 

@ి��సంపదల% +Nర�ాల��h, ఆయ��ా���ా?ల% వ��BలD� ల��h, ఇషo2వేb�నుగహం �
ల�ంm�ల��h ఈ �ష��  సహస
��మ ��� త
7j మ�ఖ? �ాధనమL అనుభవ�w ల�ౖన 
+Nద�ల% Lర��ంm�ర�. అంbే"ాదు, తత� iజvw ��Lh క���ంm ే �ాధ��లల� ఇ2ి ఉత�మం 
కనుక m�త��ా�స? 2}�ల� ఉనh య�శ_ర�ల% ఈ ��� b�
 Lh Lత?మ� <ా�ాయణ 
mేయDల�T సంప
2�యDLh క�డ ఏర���m�ర�. 
 అలDంటp ఈ అదు�త��� b�
 Lh మD మDతృ2ేవత, గ�ర�మ���� ��జయల��ీ 
మDత Lత?ం అనుసం��నం mేసుక%ంట¢ ఉంUSేార�. ఆ78 ఏ �ధం�ా <ా�ాయణ 
mే@£Sా��, అ2ే �ధం�ా బsల?ంల� మD mతే �ానం mే�సూ�  ఉంUSేార�. స�¥�ా ఈ ధ_L 
మ�ద
ణ�ా, అ2 ే`కంద��"l అందుb¦ం2.ి 2}Lh `ర� �ాదరం�ా @ీ_క��ంచంU.ి �ా_`a 
��ంత�b¦ ��ంత� క�+ి <ాడంU.ి గ�ంUె ల�త�లల� ఆ �ా_§ కలD?ణ గ�ణ ¨లD 
తb�� iలను rs�ంచంU.ి సకల ©rsలక� <ాత�
 ల% కంU.ి  

బలం �n�� ః ప
వరBb�� బలం �n�� ః ప
వరBb�� బలం �n�� ః ప
వరBb�� బలం �n�� ః ప
వరBb�� ---- జయ గ�ర� దత� జయ గ�ర� దత� జయ గ�ర� దత� జయ గ�ర� దత�     



    �ష���ష���ష���ష��     సహస�	
మసహస�	
మసహస�	
మసహస�	
మ    �� త���� త���� త���� త��    3 

�ష��  �ష��  �ష��  �ష��  సహస
 ��మ ��� త
�సహస
 ��మ ��� త
�సహస
 ��మ ��� త
�సహస
 ��మ ��� త
� 

ప�ర_+«ీ�"ాప�ర_+«ీ�"ాప�ర_+«ీ�"ాప�ర_+«ీ�"ా 
©"ా� ంబరధరం �ష�� ం శ¬వర�ం చత�ర�జ�। 

 ప
సనhవదనం ��?�̄° సర_�±hప�ాన��̄।।  

 

Sా?సం వ@ిష²  న<ా� రం శ"�� <´త
 మకల�ష� । 

 ప�ాశ�ాµత�జం వ�T�  ©కb�తం త<� L�ి�।।   1 
 

Sా?�ాయ �ష�� ర|<ాయ Sా?సర|<ాయ �ష�ST। 

 న¶ SOౖ బ
హ�Lధ�̄ Sా@ిnా² య న¶ నమః ।।  2 

 

అ�"ా�ాయ ©2�B య Lb�?య పరమDµత��T। 

 స2ైకర|ప ర|<ాయ �ష�ST సర_·ష�ST ।।   3 

 

యస? స�రణమDbే
ణ జన�సం�ార బనB��°। 
 �మ�చ?bే నమస�@Nౖ� �ష�ST ప
భ�ష�ST ।।   4  
ఓం న¶ �ష�ST ప
భ�ష�ST। 
 

స012�నన� ర|<ాయ కృnా� యD"z�షo  "ా��ణº। 
 న¶ ST2�న�  ST2�?య గ�రST బ�2ిB�ా�ిణº ।।   5  

 

కృష�2ై_<ాయనం Sా?సం సర_ల�క»¼bే రత�। 
 ST2�న�rsసRరం వ�T�  శమDµ2ి Lలయం మ�L�।।  6 

 

సహస
మ���� పkర�n� త�మస? సహస
 �Tb�
 µనన <ాదబsహ¾ ః। 
సహస
��మDhం స�వనం ప
శస�ం Lర�చ?bే జన� జ�ా2ి �ా�O¿� �।। 7 
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�� SOౖశం<ాయన ఉSాచ 

©� b�_ ధ�ా� న�ÀÁ£ణ <ావ��L చ సర_శః। 

 య��ిÁి² ర �ాÂన�నవం పkన ��Sాభ?rsషత।।   8 

 

య��ిÁి² ర ఉSాచ 

"z7jకం 2ైవతం ల�"� "zం Sా+£?కం ప�ాయణ�। 

 సు� వన� కం కమర1న� <
ా పkhయ� �ా�నSా ©Âభ�।। 9 

 

"Å ధర� సPర_ధ�ా�ణ�ం భవత పర¶ మతః। 
 "zం జపను�చ?bే జను�  రÆన� సం�ార బనB��°।।   10 

 

�� Çష� ఉSాచ 

జగతÈÉభ�ం 2ేవ2ేవ మనన�ం పkర�n� త�మ�। 

 సు� వ��hమ సహ@£
ణ పkర�ష సPతb¦/>తః।।   11 
 

త7jవ m�ర1యLhత?ం భ"ా� � పkర�ష మవ?య�। 

 ��?యE సు� వE నమస?ంశ1 యజమDన స�7jవ చ।।  12 

 

అ��2ి Lధనం �ష�� ం సర_ల�క మ»Êశ_ర�। 
 ల�"ాధ?�ం సు� వLhత?ం సర_దుఖD/�� భST° ।।  13 

 

బ
హ�ణ?ం సర_ధర�జwం ల�"ా��ం "l���వరBన�। 

 ల�క��థం మహదూతం సర_భ�త భSÌదవ�।।  14 

 

ఏష 7j సర_ధ�ా�ణ�ం ధ����ికత¶ మతః। 

 యద"ా� � పkణM�¥"ా�ం స�SOౖ ర��1 నhర సP2�।।   15 
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పరమం Í మహbే�జ పరమం Í మహత�పః। 
 పరమం Í మహÎ బ
హ� పరమం య ప�ాయణ� ।। 16 

 

ప�b�
 ణ�ం ప�త
ం Í మఙ~ÐÑ��ం చ మఙ~ ళ�। 
 2ైవతం 2ేవb���ఞ1 భ�b���ం Íవ?యః +ిb�।।  17 
 

యత సP�ా_ణÔ భ�b�L భవ��� �2ి య��ాµగ7j। 

 య@ి�ంశ1 ప
లయం యDL�  పkన ��వ య�గ��̄।।  18 

 

తస? ల�కప
��నస? జగ��hథస? భ�పb।ే 

 �n��  �ాhమ సహస
ం 7j శృణ� <ాప భయDపహ� ।।  19 

 

యDL ��మDL �Õణ�L �ఖD?b�L మqµత�నః। 

 ఋÁి� ప���¥b�L b�L వ��?§ భ�త�̄।।   20 

 

ఋÁి �ాhమDhం సహస
స? STదSా?��  మqమ�Lః। 

 ఛ�Ø� నుష�o Ù తÚ� 2ేSÌ భగSాE 2ేవ"lసుతః।।   21 
 

అమృb�ంÛదSÌ Üజం శ"z� ���వ"z నన�నః। 

 /
�ామD హృదయం తస? �ాన� ���> �Lయ�జ?b।ే।  22 

 

�ష�� ం ·ష�� ం మq�ష�� ం ప
భ�ష�� ం మ»Êశ_ర� । 

 అ�Tకర|ప 2ైb�?న�ం నమD§ పkర�n� త�మ�।।  23 

 

 అస? ���n��  ���వ? సహస
 ��మ ��� త
 మqమన�స?Y , �� STదSా?��  భగSానృÁిః, 
అనుష�o Ù ఛన� ః, ��మq�ష��  పరమDb�� ��మ��h�ాయణÝ 2ేవb�, 
అమృb�ంÛదSÌ rsను��/ Üజ� , 2ేవ"lనన�న సÞÉÁ£o/ శ"z�ః, ఉదవః - �ßభణÝ 
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2ేవ ఇ/ పర¶ మన� ఃY , శఙà భృనhన�"l చ"l�/ "lలక�, �ారáâధ��_ గ2�ధర 
ఇత?స��Y , రÚ�ఙ~ <ాణÔ ర�ßభ? ఇ/ �Tత
� , /
�ామD �ామగ �ాP7j/ కవచ�, 

ఆనన�ం పరబ
»Ê�/ ÍLః, ఋత� సుPదరÂన "ాల ఇ/ 2ిగ�నB ః, �శ_ర|ప 
ఇ/ ��?న� , ��మq�ష��  +ీ
త?��> <ా�ాయణº �LÍగః। 
 

��?న���?న���?న���?న� 

�ీ��దన_తÈÉ2ే�À ©0 మణÔ �లస bైPకb ేమã"z�"ా��ం 

 మDలDకä<ా� µసనస> సPåటpక మణÔ Lræౖ �Õ�"z�"çè ర�ణÔMb�ఙ~ ః। 

©ræౖ రræౖ రదræౖ ర�ప�� �ర0bై ర��క� +ీయ�ష వ�çéêఃY Y Y  

 ఆన��  న పk�యD ద�� నëన గ2� శఙà <ాణÔ ర��క%న� ః।।  1 
 

భ� <ా2ౌ యస? ��� ��_య దసు రLల శ1న� í సూ�Õ? చ �Tbే
 
 క�ా�  Sా�ా ¬Â�� 2ౌ? ర��ఖ మ+ి దహ�Ø యస? Sా@£�య మîB ః। 

అన�సÞïం యస? �శ_ం సుర నర ఖగ �� rð�� గనBర_ 2ైbౖె?ః 

 0త
ం రంరమ?bే తం /
భ�వన వపkషం �ష��  `శం నమD§।।  2 

 

�ా��� "ారం భ�జగశయనం పద���భం సు��శం 

  ��ా_µ"ారం గగనసదృశం 7jఘవర�ం ©rsఙ~�। 

ల�ీ�"ాన�ం కమలనయనం Í�� హృ2�B �నగమ?ం 

  వ�T�  �ష�� ం భవభయహరం సర_ ల�"çèక ��థ�।।   3 

 

7jఘ�ా?మం +ీత "Õ�ÀయSాసం ��వb�PఙRం "Õసు� rð2�@ిb�ఙ~�। 
పkణÝ?+£తం పkణM�¥"ాµయb��ం  �ష�� ం వ�T�  సర_ల�"çèక��థ�।।  4 
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సశఙàచక�ం స"z�¥టక%ణMలం   స+ీతవస�ం సర@ీర�»Ê�ణ�Y । 

సqర వ�సÞïల �ò� "Õసు� భం  నమD§ �ష�� ం ¬ర�ా చత�ర�జ� 5 

 

ó�యDయDం <ా��జvతస? »Êమ @ింqస�Øప��। 

 ఆ@ీన మమ��ద �ా?మ మDయb�� మలఙRృత�।।   6 

 

చ��� í µననం చత��ా�హôం ��వb�PఙpRత వ�స�। 

 ర�"z�ణ� సత?rsమDrs?ం స»¼తం కృష�  మDశ��̄ ।।   7 

సహస
 ��మ సహస
 ��మ సహస
 ��మ సహస
 ��మ ��� త
���� త
���� త
���� త
� 

హ��ః ఓం 

�శ_ం �ష��  ర_షటsR�� భ�త భవ? భవతÈÉభ�ః। 

 భ�తకృ దూతభృ 2�SÌ భ�b�µb�� భ�తrsవనః।।  1 
 

ప�b�µb�� పరమDµb�� చ మ�"ా� ��ం పరమD గ/ః। 
 అవ?య పkర�ష �ాP�ీ ��త
జõw �ర ఏవ చ ।।   2 

 

Í�� Íగ�2�ం �Tb� ప
��న పkర�Á£శ_రః। 

 ��ర@ింహ వపk �ö÷మDE "�శవ పkర�n� త�మః   3 

 

సర_ శÂర_ ¬Âవ �ాÞïణ� ర|b�µ2ి ��h�ి రవ?యః। 

 సంభSÌ rsవ�Ø భ�ా�  ప
భవ ప
భ� �¥శ_రః ।।   4 

 

స_యంభ� శÂమ� �ా2ిత? పkషR�ా�ß మqస_నః। 

 అ��2ి Lధ�Ø ��b� ���b� ��త� ర�త�మః ।।   5 
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అప
7jÍ హృÁీ"�శ పద���rðమరప
భ�ః। 

 �శ_క�ా� మను స� inాo  స>�ష²  సÞï��� ధు
 వః ।।   6 

 

అ�ాహ? �ాÂశ_త�  కృn��  ల�»¼b�� ప
తర�నః। 
 ప
భ�త @ి� కక%బsB మ ప�త
ం మఙ~లం పర�Y  ।।   7 
 

 

 

ఈ�ాన <
ా ణదః <
ా ణÝ జ�?ష²  �Àö÷ష²  ప
జvప/ః। 
 »¼రణ?గ�� భ�గ�� మDధSÌ మధుసూదనః ।।  8 

 

ఈశ_�� �క�̀  ధ�_ 7j��ø �క�మ క�మః। 
 అనుత�¶ దు�ాధరê కృతజw కృ/ �ాత�SాE ।।  9 

 

సు��శ శÂరణం శర� �శ_��b� ప
జvభవః। 

 అహ సPంవతP�� Sా?ల ప
త?య సPర_దరÂనః ।।  10  

 

అజ సP��_శ_ర @ిPదB  @ి2ిB  సP�ా_µ2ి రచు?తః। 

 వృnాక+ి ర7jయDb�� సర_Íగ �LసPృతః ।।  11 
 

వసు ర_సుమ�� సPత? సPమDµb�� స§�త సPమః। 
 అ¶ఘ పkణM�¥"ా�ß వృషక�ా� వృnాకృ/ః ।।   12 

 

ర�2ో
  బహô¬�ా బభ�
  ��_శ_ÍL ©Â0శ�Sాః। 

 అమృత �ాÂశ_త �ాÞïణ� ర_�ా��హ¾  మqత<ాః ।।  13  

 

సర_గ సPర_� 2�ను ��_ష_"�P�Ø జ��ర�నః। 

 ST2ో  STద� దవ?ఙõ~  ST2�ఙõ~  STద�° క�ః।।   14 

 



    �ష���ష���ష���ష��     సహస�	
మసహస�	
మసహస�	
మసహస�	
మ    �� త���� త���� త���� త��    9 

ల�"ాధ?� సుP�ాధ?�ß ధ�ా�ధ?� కృb�కృతః। 

 చత��ాb�� చత�ర|_�హ శ1త�ర�ంషo í శ1త�ర�జః ।।  15  

 

rs
 ·ష��  ��జనం rð"ా�  స»¼ష��  రÆగ2�2ిజః। 

 అన± �జÍ జ�b� �శ_ÍL పkనర_సుః ।।  16 

 

ఉ+£�Ø� í Sామన <
ా ం© ర¶ఘ ©Â0 ర|��Æతః। 

 అ�న� í సPంగహ సP��~  ధృb�� µb�� Lయ¶ యమః ।।  17 
 

ST2ో ? SOౖద? సP2�Í�¥ øరq మDధSÌ మధుః। 
 అ�L� íÍ మqమDÍ మహ¾ b�Pహ¾  మqబలః ।।  18 

 

మqబ�2ిB  ర�qø��? మqశ"z� ర�qదు?/ః। 

 అL���శ?వపk �ö÷మD న7jయDb�� మq2ి
ధృú ।।  19 

 

మ»Ênా_��  మ»ûభ�ా�  ��LSాస సPb�ం గ/ః। 
 అLర�దB సుP�ాన�Ø�  ����Ø�  ���2�ం ప/ః ।।   20 

 

మ�¥0 ర�మ�Ø హంస సుPప���  భ�జ��త�మః। 
 »¼రణ?��భ సుPత<ా పద���భ ప
జvప/ః।।   21 
 

అమృత�? సPర_దృú @ింహ సP��B b� సLBమDE @ి>రః। 
 అజõ దుర�రêణ �ాÂ�ా�  �©� b�b�� సు�ా��q ।।   22 

 

గ�ర� ర�~ ర�త¶ ��మ సత? సPత? ప�ాక�మః। 

 L§n� L§ష సÞÉ�¥_ Sాచస�/ ర�2�ర�}ః ।।   23 
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అగణ� �ా~ ü మణ� �ö÷మDE ��?Í �Tb� స`రణః� । 
 సహస
మ��ాB  ��ా_µb�� సహ�
ా � సPహస
<ా° ।।  24 

 

ఆవర��Ø Lవృb�� µb�� సంవృత సPంప
మర�నః। 

 అహ సPంవర�"Å వ»¼h రLల� ధరణ�ధరః।।   25 

 

సుప
�ాద ప
స��hµb�� �శ_ధృ ��_శ_భ� ��_భ�ః। 

 సతR�ా�  సతRృత �ాPధు రÆహôh �ాh�ాయణÝ నరః।।  26 

 

అసంఖ�?Íప
7jయDb�� �¬షo ¬Âషoకృ చుý0ః। 
 @ి2�B ర> @ిPదBసఙRల� @ిP2ిBద @ిP2ిB�ాధనః ।।   27 
 

వృnా»û వృషrð �ష��  ర_ృషప�ా_ వృn� దరః। 

 వరB�Ø వరBమDనశ1 ��క� ©öþ/�ాగరః ।।   28 

 

సుభ�జõ దురB�� Sా�¥� మ»Ê�Ø� í వసు2ో  వసుః। 

 �Oౖకర|<�  బృహదూ
 ప ¬Â+ి�షo ప
"ాశనః ।।   29 

 

ఓజ @£�జõ దు?/ ధర ప
"ా�ాµb�� ప
b�పనః। 

 ఋదB సP�nాo ��� మన�  శ1��� í ం© �ాసRర దు?/ఃY  ।।  30 

 

అమృb�ంÛదSÌ rsను శÂశîను�  సుP��శ_రః। 

 ఔషధం జగత @£Pత� సPత? ధర� ప�ాక�మః।।   31  

 

భ�త భవ? భవ��hథ పవన <ావ�Øనలః। 

 "ామq "ామకృb�Rన� "ామ "ామప
ద ప
భ�ః।।  32 
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య��ా2ికృ దు?�ాµవ���  �OౖకమDÍ మqశనః। 
 అదృ�ò? వ?క�ర|పశ1 సహస
· దనన�·°।।   33 

 

ఇn�o  �¬షo ¬ÂÁ£oషo  ¬Âఖణ�M  నహôn�  వృషః। 

 "Å� ధq "Å� ధకృతR�ా�  �శ_బsహô ర�»ûధరః ।।   34 

 

అచు?త ప
Úిత <
ా ణ <
ా ణ2ో  SాసSానుజః। 

 అ<ాంL�ి ర�ిnా² న మప
మత� ప
/Áి² తః।।   35 

 

సRన� సP�న�ధ�� ధు��? వర2ో  Sాయ�Sాహనః। 

 Sాసు2ేSÌ బృహ2�ను �ా2ి2ేవః పkరన�రః ।।   36 

 

అ�òక �ా� రణ �ా� ర ÛÂర ��Â�� రÆ�Tశ_రః। 

 అనుక�ల శÂb�µవర� ప2}� పద�Lr ��ణః ।।   37 
 

పద���rðర���� � పద�గర శÂ�¥రభృ°। 

 మహ����Q ఋ2ోB  వృ2�B µb�� మq�ß గర�డధ_జః ।।  38 

 

అత�ల శÂరrð Çమ సPమయజõw  హ� ర���ః। 

 సర_ ల�ణ ల�ణÝ? ల�ీ�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 క�ా�  �క�ా�  గహ�Ø గ�హః।।   41 
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వ?వ�ాÍ వ?వ�ా> న సPం�ా> న �ాÞïన2ో  ధు
 వః। 

 పర���� పరమ స�షo సు� షo పkషo ©Âr ��ణః ।।   42 

 

�ా¶ ��ా¶ �రb¦ మD��~  �TÍ నÍనయః। 
 øర శÂ"z�మb�ం �À�n�²  ధ��� ధర�� దుత�మః ।।   43 

 

SOౖక%ణ²  పkర�ష <
ా ణ <
ా ణద ప
ణవ పృథుః। 

 »¼రణ?గర శÂత�
 ±h Sా?<��  Sాయ� ర�ో�జః ।।  44 

 

ఋత� సుPదరÂన "ాల పర7jÁీ²  ప��గహః� । 

 ఉగ సPంవతP�� ద�ß ���ా ¶ �శ_ద�ిణః�  ।।   45 

 

��ా� ర �ాÞïవర �ాÞïణ� ప
మDణం Üజ మవ?య�। 

 అ��> న��>  మq"Å�ò మqrð�� మqధనః ।।   46 

 

అL��_ణ�  సÞï�n�²  భ� రBర�య�<�  మqమఖః। 

 న�త
�T§ రh��
 �మః - ��మ సP`హనః।।   47 
 

యజw ఇజõ? మ»Êజ?శ1 క�త� సPత
ం సb�ం గ/ః। 

 సర_ద�¥Â �మ�"ా� µb�� సర_జõw  జvw న మ�త�మ� ।।  48 

 

సువ
త సుPమ�ఖ సూP�� సుP±ష సుPఖద సుPహృ°। 
 మ�Øహ�� ·త"Å� �ో  øరబsహô ��_2�రణః ।।   49 

 

�ా_పన సPiవ�ò Sా?+ీ �Oౖ"ాµb�� �Oౖకకర�కృ°। 

 వతP�� వతPల� వ�P రతhగ�� ధ�Tశ_రః ।।   50 
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ధర�గ� బBర�కృ దB�¥� సదస త	ర మ�ర�। 

 అ�జvw b� సహ�
ా ం© ��_��b� కృతల�ణః ।।   51 
 

గభ@ి��T§ సPత� iస>  @ిPంహ¾  భ�త మ»Êశ_రః। 

 ఆ2ి2ేSÌ మq2ేSÌ 2ేST�ò 2ేవభృ దు~ ర�ః ।।  52 

 

ఉత��� ��ప/ ��~ <ా�  జvw నగమ? పk�ాతనః। 

 శ�¥ర భ�తభృ 2ో"ా�  క+ీ�Ø� í భ��� ద�ిణః ।।   53 

 

�� మ<� మృతప �� Pమ పkర�· త��ర� సత�మః। 

 �నÍ జయ సPత?స�ØB  2��ార� �ాPత� ib�ం ప/ః ।।  54  

 

aSÌ �న�b� �ా�ీ మ�క%�Ø� §త�క�మః। 

 అ¶L�ి రన��� µb�� మహ¾ ద�ిశÍ న�కః ।।  55 

 

అజõ మqర� �ాPirsSÌ? ·b�§త
 ప
¶దనః। 

 ఆన�Ø�  నన��Ø నన� సPత?ధ�ా� /
�క�మః।।   56 

 

మహ��ê క+ిలDm�ర? కృతజõw  7j2ి�ప/ః। 

 /
పద @ి� Yద�ాధ?�ß మqశృఙ~  కృb�న�కృ° ।।   57 
 

మqవ�ాహ¾  ���న� సుPÁ£ణ కన"ాఙ~ 2}। 
 గ�హ¾ ? గÇ�� గహ�Ø గ�ప�  శ1క� గ2� ధరః ।।   58 

 

ST�� �ాPiఙõ~  ·త కృn��  దృఢ సPంకరêణÝచు?తః। 
 వర�ణÝ Sార�ణÝ వృ� పkషR�ా�ß మqమ��ః ।।  59 
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భగSాE భగqన�� వనమD¨ హలDయ�ధః। 
 ఆ2ిb¦? జõ?/�ా2ిత? సP»¼ష��  ర~/సత�మః ।।   60 

 

సుధ��_ ఖణMపర© �ా� ర�ణÝ ద
�ణ ప
దః। 

 2ివసP�ృú సర_దృ� Sా?��  Sాచస�/ రÍLజః ।।  61 
 

/
�ామD �ామగ �ాPమ L�ా_ణం r�షజం �షú। 

 స��h�సకృ చýమ �ాÂ�Ø�  Lnా²  �ాL�  ప�ాయణ� ।।  62 

 

©rsఙ~  �ాÂL�ద సÞÉnాo  క%మ�ద క%వలtశయః। 

 ��»¼b¦ ��ప/ ��~ <ా�  వృషrs�ß వృష+ి
యః ।।   63 

 

అLవ�¥� Lవృb�� µb�� సం��<ా�  ��మకృ 0ýవః। 
 ��వతPవ�� �ö÷Sాస �ö÷ప/ �ö÷మb�ం వరః ।।   64 

 

��ద �ö÷శ �ö÷LSాస �ö÷L�ి �ö÷�rsవనః। 

 ��ధర �ö÷కర �Àö÷య �ö÷మDE ల�కత
యDµశ�యః।।  65 

 

స_� సPiఙ~  శÂb�µన�Ø�  నL�  ��Æ �/ ర~ణºశ_రః। 
 �·b�µb�� ��ేయDb�� స�R��� ¬ýనhసంశయః।।  66 

 

ఉ2}ర� సPర_తశ1� ర�శ �ాÂశ_త @ిÞïరః। 

 భ�శÍ భ�షణÝ భ�/ ��_�òక �òÂక��శనః ।।  67 
 

అ��1nా� న��1త క%¶ �©2�B µb�� ��òధనః। 

 అLర�2ోB ప
/రథః ప
దు?¶h§త�క�మః ।।   68 
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"ాల�T§Lq øర ��Â�� ÛÂరజ�Tశ_రః। 
 /
ల�"ాµb�� /
ల�"�శ "�శవ "�¬q హ��ః ।।   69 

 

"ామ2ేవ "ామ<ాల "ా` "ాన� కృb�గమః। 
 అL���శ?వపk ��_ష��  �¥_��న�Ø�  ధనఞÆ యః ।।   70 

 

బ
హ�ణÝ? బ
హ�కృÎ బ
q� బ
హ� బ
హ��వరBనః। 

 బ
హ��Î బs
 హ�ణÝ బ
»û� బ
హ�జõw  బs
 హ�ణ+ి
యః ।।  71 
 

మqక�¶ మqక�ా� మqbేజv మహ¾ రగః। 

 మqక�త� ర�qయజv_ మqయజõw  మqహ�ః ।।  72  

 

స�వ? సÞ వ+ి
య �� Þ త
ం సు� / �� Þ b� రణ+ి
యః। 

 ప�ర� ప�ర�b� పkణ? పkణ?"l��� ర��మయః ।।  73 

 

మ�Øజవ @ీ� ర>క�� వసు��b� వసుప
దః। 
 వసుప
2ో  Sాసు2ేSÌ వసు ర_సుమ�� హ�ః ।।   74 

 

సద~/ సPతRృ/ సPb��  సదూ/ సPత��ాయణః। 

 Ûర@£�Ø యదు�À�ష²  సPLhSాస సుPయDమ�నః ।।  75 

 

భ�b�µSా��  Sాసు2ేవ సP�ా_సుLలÍ నలః। 
 దర�q దర�2ో  దృ<��  దురB�� Ú�ప�ా·తః ।।   76 

 

�శ_మ���� ర�qమ���� �¥�ప�మ���� రమ����మDE। 

 అ�Tకమ���� రవ?క� శÂతమ���� శÂb�µననః ।।   77 
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మసహస�	
మసహస�	
మ    �� త���� త���� త���� త��    16 

ఏ"Å �Oౖక సPవ క "zం య° తత�ద మనుత�మ�।  

 ల�కబనుB  ��� క��Úో  మDధSÌ భక�వతPలః ।।   78 

 

సువర�వ���  »ÊమDఙõ~  వ�ాఙ~  శ1న���ఙ~ 2}। 
 øరq �షమ ÛÂ�Ø? ఘృb�� రచల శ1లః ।।   79 

 

అమD� మDన2ో  మD�Ø? ల�క�ా_` /
ల�కధృ°। 
 సు7j�� 7jధజõ ధన? సPత?7j�� ధ�ాధరః ।।   80 

 

bేజõ వృn�  దు?/ధర సPర_శస�భృb�ం వరఃY । 
 ప
గహ¾  Lగహ¾  వ?�� �Oౖకశృఙõ~  గ2�గజః� � � �  ।।   81 
 

చత�ర|���� శ1త��ా�హô శ1త�ర|_�హ శ1త�ర~/ః। 
 చత��ాb�� చత��ావ శ1త���_ద� 2ేక<ా° ।।  82 

 

సమDవ���  Lవృb�� µb�� దురÆÍ దుర/క�మః। 

 దుర�rð దుర~¶ దు��~  దు�ాSా��  దు�ా��q ।।   83 

 

©rsఙõ~  ల�క�ారఙ~  సుPతను�  స�ను� వరBనః। 

 ఇన� íక�ా� మqక�ా� కృతక�ా� కృb�µగమః ।।   84 

 

ఉదవ సుPన�ర సుP�Ø�  రతh��భ సుPల�చనః। 

 అ��R Sాజసన శÂృఙ�~  జయన�  సPర_�జÆ�Ñ ।।   85 

 

సువర�îను�  ర�ßభ? సPర_ Sా�¥శ_��శ_రః। 

 మqహ�2ో  మqగ���  మqభ�b¦ మqL�ిః ।।   86 
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మ    �� త���� త���� త���� త��    17 

క%మ�ద క%న� క%న� పరÆన? <ావ�ØLలః। 

 అమృb��ò మృతవపk సPర_జw సPర_b¦మ�ఖః ।।  87 
 

సులభ సుPవ
త @ిPదB  శÂత�
 · చýత�
 b�పనః। 

 న?���ో  దుమ��� � శ_త> �ా1ణ��ాµనB íLష�దనః।।  88 

 

సహ�
ా ��1 సPప�·హ_ సP+N¿� �� సPప�Sాహనః। 

 అమ���� రన±0�Ø� � భయకృ దయ��శనః।।  89  

 

అణ� ర�ృహ తRృశ సూÞïల� గ�ణభృ Lhర�~ ణÝ మqE। 

 అధృత సPiధృత �ాPiస>� <
ా గ_ం�ò వంశవరBనః।।  90 

 

rsరభృ° కÚిb¦ Í�¥ Í�¥శ సPర_"ామదః। 

 ఆశ�మ శö÷మణః ��మ సుPప���  Sాయ�Sాహనః ।।  91 
 

ధనురB�� ధను��_2ో  దణÝM  దమ�b� దమః। 

 అప�ా·త సPర_సహ¾  Lయ���  Lయ¶ యమః ।।  92 

 

సత�iSాE �ా/� iక సPత? సPత? ధర� ప�ాయణః। 

 అ�<
ా య +ి
యD���ర� +ి
యకృ° +ీ
/వరBనః ।।  93 

 

�qయస గ/ ��Æ �/ సుPర�0 ర�� తభ� ��_భ�ః। 
 ర� ��_��చన సూPర? సP�b� ర�ల�చనః ।।   94 

 

అన�Ø�  హôతభ� ��"ా�  సుఖ2ో  �Oౖకజ7గజః� । 
 అL��_ణ�  సP2�మ�¥ê ల�"ా�ిnా² న మదుతః ।।   95 
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మ    �� త���� త���� త���� త��    18 

స��° స��తనతమ క+ిల క+ి రవ?యః। 

 స_@ి�ద సPi@ి� కృ° స_@ి�  స_@ి�భ�ú స_@ి�ద�ిణః ।।  96 

 

అ�Õద
 క%ణM¨ చ"l� �క�మ�?��Æత�ాసనః। 

 శబs� /గ శÂబ�సహ ¬Â¬ర శÂర_�¥కరః ।।    97 
 

అక�� ర +£శల� ద�ß ద�ిణః - �§ణ�ం వరః। 

 �ద_త�¶ øతభయ పkణ? శ�వణ "lర�నః ।।   98 

ఉb�� రణÝ దుషRృ/q పkణÝ? దుసPiపh ��శనః। 

 øరq ర�ణ సP�Ø�  aవన పర?వ@ి>తః ।।   99 

 

అనన�ర|<�  నన��� ��Æతమను? రయDపహః। 
 చత�ర�ò�  గÇ�ాµb�� �2ి�ò Sా?2ి�ò 2ిశః ।।   100 

 

అ��2ి ర| ర�SÌ ల�ీ� సుPø�� ర�0�ాఙ~ దః। 

 జన�Ø జనజ���µ2ి �¥¶ Çమ ప�ాక�మః ।।   101 
 

ఆ��ర LలÍ ��b� పkష�qస ప
జvగరః। 

 ఊరBiగ సPత�Ú�µm�ర <
ా ణద ప
ణవ పణః ।।  102 

 

ప
మDణం <
ా ణLలయ <
ా ణభృ° <
ా ణaవనః। 

 తత� iం తత�i� 2ే"ాb�� జన� మృత�? జ�ా/గః ।।  103 

 

భ� ర�వ సPi స�ర� �ా� ర సP�b� ప
+ిb�మహః।  
 యజõw  యజwప/ ర?జv_ యజvw ఙõ~  యజwSాహనః ।।  104 
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మ    �� త���� త���� త���� త��    19 

యజwభృ ద?జwకృÎ యaw యజwభ� గ?జw�ాధనః। 

 యజvw న�కృ ద?జwగ�హ? మనh మ��hద ఏవ చ ।।  105 

 

ఆత�ÍL సPiయఞాÆ b¦ SOౖఖDన �ాPమ �ాయనః। 

 2ేవ"l నన�న సÞÉnాo  �ి�శ <ాప��శనః ।।   106 

 

శఙàభృ నhన�"l చ"l� �ారáâధ��_ గ2�ధరః। 

 రÚ�ఙ~ <ాణÔ ర�ßభ? సPర_ప
హరణ�µయ�ధః ।।   107 
 �� సర_ప
హరణ�య�ధ ఓం నమ ఇ/। 
 

వనమD¨ గ2} �ా�¥áâ శఙ�à  చ"l� చ నన�"l। 
 ��మDE ���ాయణÝ �ష��  �ా_సు2ేSÌ�ర�త�।।(3)  108 

 �� Sాసు2ేSÌ�ర�b¦_ నhమ ఇ/। 
ఉత�ర +«ీ�"ాఉత�ర +«ీ�"ాఉత�ర +«ీ�"ాఉత�ర +«ీ�"ా 
ఇ�దం "lర��యస? "�శవస? మqµత�నః। 

 ��మDhం సహస
ం 2ిSా?�� మ�ÀÁ£ణ ప
"l���త� ।।  1 
 

య ఇదం శృణ�యD Lhత?ం య�ా1+ి ప��"lర��̄°। 

 ��©భం <
ా పkhయD° "zఞ�1b¦Pమ�bే
హ చ మDనవః ।। 2  

 

ST2�న��� బs
 హ�ణ �ాP�° �/
Í �జ�Ñ భST°। 
 SOౖ�ò? ధనసమృదB  �ాP� చూýద
 సుPఖ మSాపkhయD° ।। 3  

 

ధ�ా��¥> <
ా పkhయD దBర� మ�ా> �¥> m�ర> మDపkhయD°। 

 "ామD నSాపkhయD° "ా` ప
జv�¥> m�పkhయD° ప
జv� ।। 4 
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భ"z�మDE య సP2ోb�> య ©0 స�ద~ త మDనసః। 

 సహస
ం Sాసు2ేవస? ��మDh 7jత° ప
"lర��̄° ।।  5 

 

యశ <
ా <� h/ �పkలం యD/ <
ా ��న? 7jవ చ। 
 అచలDం ¬�య మD<� h/ �À�యః <
ా <� h త?నుత�మ� ।।  6 

 

న భయం క_0 2�<� h/ øర?ం bేజశ1 �న�/। 

 భవ త?���� దు?/మDE బల ర|ప గ�ణ�L_తః ।।  7 
 

���ాµ���  మ�చ?bే ���ాÎ బ2ోB  మ�mే?త బనB��°। 

 భయD ను�mే?త Çతసు�  మ�mే? b�µపనh ఆపదః ।।  8 

 

దు�ా~  ణ?/ తరb�?© పkర�ష పkర�n� త�మ�। 

 సు� వ��hమ సహ@£
ణ Lత?ం భ"z� సమL_తః ।।   9 

 

Sాసు2ేSాµశ�Í మ��� � Sాసు2ేవ ప�ాయణః। 
 సర_ <ాప �©2�B µb�� యD/ బ
హ� స��తన� ।।  10 

 

న Sాసు2ేవ భ"ా� �� మ©భం �ద?bే క_0°। 
 జన� మృత�? జ�ా Sా?�ి భయం �OౖSÌపజvయbే ।।  11 
 

ఇమం స�వ మ�}యDన శö÷2�B  భ"z� సమL_తః। 

 య�జ�?b�µత�సుఖ ��L�  �� ధృ/ స�ృ/ "l����ః ।।  12 

 

న "Å� �ో  న చ మDతPర?ం న ల�rð ��©rs మ/ః। 
 భవL�  కృత పkణ�?��ం భ"ా� ��ం పkర�n� త�7j ।।  13 
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2ౌ? సP చ��� í రR న�త
ం ఖం 2ి�ò భ� ర�హ¾ ద�ిః। 
 Sాసు2ేవస? ø��?ణ �ధృb�L మqµత�నః ।।   14 

 

ససు�ాసుర గనBర_ం సయ�ßరగ �ా�స�। 

 జగద_�À వర�bదేం కృష�స? సచ�ాచర� ।।   15 

 

ఇL� íయDణÔ మ�Ø బ�2ిB  సPత� iం bేజõ బలం ధృ/ః। 
 Sాసు2ేSాµత�"ా ��?హôః - ��త
ం ��త
జw ఏవ చ ।।  16 

 

స�ా_µగమD�� మDm�ర ప
థమం ప��కల�b।ే 

 ఆm�ర ప
భSÌ ధ��� ధర�స? ప
భ� రచు?తః ।।   17 
 

ఋషయ +ిత�� 2ేSా మqభ�b�L ��తవః। 

 జఙ~మDజఙ~మం mేదం జగ ��h�ాయణÝదవ� ।।  18 

 

Í�� జvw నం తÚ� �ాఙà�ం �2�? ¬ÂలD�2ి కర� చ। 

 ST2� �ాÂ�ా� í ణÔ �జvw న 7jత తPర_ం జ��ర���° ।।  19 

 

ఏ"Å �ష��  ర�హÎ భ�తం పృథ� భ�b� న?�Tకశః। 

 �
�Ø� "ాE Sా?ప? భ�b�µb�� భ�ఙ �� �శ_భ� గవ?యః।। 20 

 

ఇమం స�వం భగవb¦ �n��  �ా_�@£న "l���త�। 
 ప«�ద? ఇmేý° పkర�ష �Àö÷య <
ా పkం సుఖDL చ�  ।।  21 
 

��À_శ_ర మజం 2ేవం జగత ప
భ� మవ?య�। 

 భజL�  �̄ పkషR�ా�ం న bే యDL�  ప�ాభవ� ।।  22 
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 న bే యDL�  ప�ాభవ¶ం నమ ఇ/। 
 

అర�Æ న ఉSాచ 

పద�పత
 ��ాలD� పద���భ సు��త�మ। 

 భ"ా� �� మనుర"ా� ��ం b�
 b� భవ జ��ర�న ।।   23 

 

��భగSానుSాచ  
Í మDం ��మ సహ@£
ణ ��� త� §చý/ <ాణMవ। 

 �� హ 7j"�న �ò� "�న సు� త ఏవ న సంశయః ।।   24 

 సు� త ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇ/। 
 

Sా?స ఉSాచ  
 Sాస�� 2�_సు2ేవస? Sా@ిత�T�  జగత�య�Y । 

 సర_ భ�త LSా�� @ి Sాసు2ేవ న¶సు�  b ే।।  25 

 �� Sాసు2ేవ న¶సు� త ఓం నమ ఇ/। 

 

<ార_త�?Sాచ  
"��Ø<ా�̄న లఘ��� �n��  �ాhమ సహస
క�। 
 పఠ?bే పణÔMbై ��hత?ం �ò� త� §m�ýమ?హం ప
rð ।।  26 

 

ఈశ_ర ఉSాచ  
���ామ �ామ �ా7j/ ర7j �ా7j మ�Øర7j। 

 సహస
��మత సు� ల?ం �ామ ��మ వ�ాన�T ।। (3)  27  
 ���ామ ��మ వ�ానన ఓం నమ ఇ/। 



    �ష���ష���ష���ష��     సహస�	
మసహస�	
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మ    �� త���� త���� త���� త��    23 

బ
హ¾ �Sాచ  
న¶స�iన��� య సహస
మ�ర��̄ సహస
<ా2��ి ¬��ర�బsహST। 

సహస
��7jh పkర�nాయ �ాశ_bే సహస
"Åటp య�గ����ణº నమః।। 28 

�� సహస
"Åటp య�గ����ణ ఓం నమ ఇ/। 

సఞÆ య ఉSాచ  
యత
 Í��శ_ర కృn��  యత
 <ా��>  ధనురBరః। 

 తత
 �� ��_జÍ భ�/ ర�Bü Sా �/ ర�/ ర�మ ।।  29 

��భగSానుSాచ  
అన��? ¬1న�య�Ø�  మDం �̄ జ�� పర�?<ాసb।ే 
 bేnాం Lb�?�య�"ా� ��ం Íగ ��మం వqమ?హ� ।। 30 

ప��b�
 ణ�య �ాధూ��ం ����ాయ చ దుషRృb��। 

ధర� సం�ా> ప���ా> య సంభSా§ య��� య��� ।।  31 

ఆ�ా�  �షణ��  ¬ÂÚిలDశ1 Çb� ±��ష� చ Sా?�ిష� వర�మD��ః। 

సం"lర�� ���ాయణ శబ�మDత
ం �మ�క� దుఖD సుP��Ø భవL�  ।। 32 

 ఇ/ �� మqrsరbే శత�ాహ@ి
"ాయDం సం»¼b�యDం,   
SOౖయD@ి"ా? మను�ాసన ప�ా_న�ర~త - ఆను�ాసLక పర_ణÔ,   

¶�ధ��� Çష� య��ిÁి² ర సంSా2ే, ���n��  ���వ? సహస
��మ ��� త
ం 

 ��789"Åన పఞ1శb��ిక శతత¶��?యః। 

 యద�ర పదభ
షoం మDb�
 »ûనం త� యÎ భST°। 
 తతPర_ం �మ?b�ం 2ేవ ���ాయణ న¶సు� b।ే। 89 కృ<ా� ర>ణమసు� ।  
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మqమqమqమqల��ీ ల��ీ ల��ీ ల��ీ ----    అn�o త�ర అn�o త�ర అn�o త�ర అn�o త�ర శత ��మ శత ��మ శత ��మ శత ��మ ��� త
���� త
���� త
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2ేవ 2ేవ మq2ేవ /
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కర�ణ�కర 2ేSTశ భ"ా� నుగహ "ారక� ।।   1 
 

అn�o త�ర శతం ల���� �òöþత� §m�ý§ తత� iతః। 

ఈశ_ర ఉSాచ 
2ే� �ాధు మqrs�� మqrsగ? ప
2�యక�।।  2 

 

స�çè_శ_ర?కరం పkణ?ం సర_ <ాప ప
ణ�శన�। 
సర_2���ద
� శమనం శ�వణ� దు"z� మ�"z�ద�।।  3 

 

�ాజవశ?కరం 2ివ?ం గ�q? దు~ హ?తరం పర�। 

దుర�భం సర_2ేSా��ం చత�షêÁిo  కÐÑµస�ద�।।  4 
 

ప2��µ2}��ం వ�ా��� ��ం L�}��ం Lత?2�యక�। 

సమస�  2ేవ సం@£వ? మణÔమDµద?షo @ి2ిBద�।।  5 

 

"zమత
 బహô�Ø"��న 2ేø ప
త?�2�యక�। 

తవ +ీ
b�?ద? వ��?§ సమD»¼తమ�� శÂృణ�।।  6 

 

అస? �� ల���n�o త� ర శత��మ ��� త
 మqమన� Yస?, మqల�ీ����వb�, "l�ం Üజం, 
భ�వ�Tశ_�¥ శ"z�ః, �� మqల�ీ� ప
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వ�T�  పద�క�ాం ప
సనhవద��ం �´rsగ?2�ం rsగ?2�ం 

  హ�ా� rs? మభయప
2�ం మణÔగణ � ౖ�ాh�� ��ై ర|Áిb��। 

భ"ా� Çషo ఫలప
2�ం హ��హర బ
q�2ి� @£P�b�ం 
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ప
కృ/ం �కృ/ం �2�?ం సర_భ�త»¼తప
2��। 

  శ�2�B ం �భ�/ం సుర�ం నమD§ పరమDµ/�"ా�।। 1 
 

Sాచం ప2��లయDం ప2��ం ©0ం �ా_qం స_��ం సు���। 

  ధ��?ం »¼రణ��Ñం ల�ీ�ం Lత?పknాo ం �rsవ�¥�।। 2 
 

అ2ి/ఞ1 2ి/ం 2}<ా� ం వసు��ం వసు����ణ��। 

  నమD§ కమలDం "ా��� ం "ామDం �ీ��దసంభSా�। 
 

అనుగహప
� 2�ం బ�2ిB  మనఘDం హ��వల�rs�। 

  అ�ò"ా మమృb�ం 2}<ా� ం ల�క�òక ���¬��।।  3 
 

నమD§ ధర�LలయDం కర�ణ�ం ల�కమDతర�। 

  పద�+ి
యDం పద�హ�ా� ం ప2���ీం పద�సున��¥�।। 4 
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ప2ో�దSాం పద�మ��ం పద���భ+ి
యDం రమD�। 

  పద�మDలDధ�ాం 2ేøం ప2ి��ం పద�గLB�ం।।  5 
 

పkణ?గ��B ం సుప
స��hం ప
�ా2��మ��ం ప
rs�। 

  నమD§ చన� íవద��ం చ��� í ం చన� íసహ¾ ద�¥�।।  6 
 

చత�ర�జvం చన� íర|<ా-§ం2ి�ా §ను�  �తలD�। 

  ఆq� దజన�ం పkÁిoం ¬Sాం ¬వక�¥ం స��।।  7 
 

�మలDం �శ_జన�ం త�Áిoం 2���ద
���¬��। 

  +ీ
/పkషR��ణ�ం �ా��� ం ©క�మDలD?ంబ�ాం ¬�య�।। 8 
 

rsసR�¥ం îల_LలయDం వ�ా��qం యశ@ి_��। 

 వసునB�ా మ�2��ాఙ�~ ం హ��ణ�ం »ÊమమD���।।  9 
 

ధన��న?క�¥ం @ి2ిBం @N¿� �ణ �´మD?ం ©భప
2��। 

   నృపSTశ�గb�µన��� ం వరల�ీ�ం వసుప
2��।।  10 
 

©rsం »¼రణ? <
ా "ా�ాం సమ�ద
తనయDం జయD�। 

  నమD§ మఙ~ ÐÑం 2ేøం �ష�� వ�సÞïల @ి>b��।।  11 
 

�ష�� ప�hం ప
స��h�ీం ���ాయణ సమD¬�b��। 

  2���ద
�ధ_ం@ి�ం 2ేøం స��_పద
వSా��ణ��।।  12 
 

నవదు�ా~ ం మq"ా�ం బ
హ��ష�� ¬Sాµ/�"ా�। 

  /
"ాలజvw న సంప��hం నమD§ భ�వ�Tశ_�¥�।।  13 
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ఉత�ర +«ీ�"ాఉత�ర +«ీ�"ాఉత�ర +«ీ�"ాఉత�ర +«ీ�"ా 
ల�ీ�ం �ీరసమ�ద
�ాజతనయDం ��రఙ~ ��7jశ_�¥ం 

  2�@ీభ�త సమస�  2ేవవLb�ం ల�"çèక 2}<ా�R�ా�। 

��మన�ంద కటs� లబB �భవ బ
»Ê�న� í గఙ�~ ధ�ాం 

  b�_ం bైల�క? క%ట�ంî�ం సర@ిజvం వY �T�  మ�క%ంద+ి
యD�।। 1 
 

మDతరhమD§ కమలt కమలDµయb�� ి ���ష�� హృతRమలSా@ిL ల�కమDతః। 

�ీ��దజ� కమల"Åమల గర�Õ��  ల�ి� ప
@ీద సతతం నమb�ం శరణº?।। 2 
 

/
"ాలం Í జ+£2ి_2�_E షణ��సం �·bLే� íయః। 

2���ద
�ధ_ంసనం కృb�_ సర_మD<� h/ యతhతః।। 3 
 

2ేø��మ సహ@£
ష� పkణ?మn�o త�రం శత�। 

  �̄న ¬�యమSాµ<� h/ "Åటp జన� ద��ద
తః।।  4 
 

భృగ�Sా�� శతం �}మDE ప«� ద_తPర మDత
క�। 

  అÁN�oశ_ర?మSాµ<� h/ క%బ �ర ఇవ భ�తలt।।  5 
 

2���ద
�¶చనం ��మ ��� త
 మంబs పరం శత�।  
  �̄న ¬�యమSాµ<� h/ "Åటp జన� ద��ద
తః।।  6 
  

భ�"ా� i త� �పkలDE rð�ా న�T�  �ాయ�జ? మDపkhయD°। 

<
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ఇన� í ఉSాచ 

నమ@£�  సు�  మqమD�¯ �� +ీ«� సురప�·bే । 

శఙà చక� గ2� హ@£�  మqల�ి� న¶సు� b ే।। 1 
నమ@£�  గర�U�µర|� ే"ÅలDసుర భయఙR��। 

సర_<ాపహ�� 2ే� మqల�ి� న¶సు� b ే।। 2 

సర_జ�w  సర_వర2ే సర_దుషo భయఙR�� । 

సర_దుఖహ�� 2�ే మqల��ి న¶సు� bే ।। 3 

@ి2ిB  బ�2ిB  ప
2 ే2�ే భ�"z�మ�"z� ప
2��L । 

మన� Yమ���� స2� 2ే� మqల�ి� న¶సు� b ే।। 4 

ఆద?న�ర»¼bే 2ే� ఆద?శ"z� మ»Êశ_��। 

Íగజ� Íగ సంభ�bే మqల��ి న¶సు� bే ।। 5 

సూ> ల సూ�� మq�Õ2ే
 మqశ"�� మహ¾ ద�� । 

మq<ాపహ�� 2ే� మqల��ి న¶సు� bే ।। 6 

ప2��µసన @ి>b ే2�ే పరబ
హ� స_ర|+ణిÔ । 

పర7j¬ జగ���త - ర�qల��ి న¶సు� bే ।। 7 

�À_b�మ�రధ�� 2�ే ����లఙ�Rర భ�Ábిే । 

జగ° @ి>bే జగ���త - ర�qల�ి� న¶సు� b ే।। 8 

మqల���షoక ��� త
ం య ప«� ద"z�మD నhరః। 

  సర_@ి2ిB  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� । 

మqల�ీ� రST Lhత?ం ప
స��h వర2� ©rs।। 11 
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