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ఓం ��ా� ంబరధరం �ష� ం శ�వర�ం చతర��జ� |
ప�సన�వదనం �� !"# సర$�%�ప&ాంత!" || 1 ||

యస ()$రదవ�ా* +(� ః -ా./ష(� ః పరః శత� |
�ఘ�ం 1ఘ�ం2 సతతం �శ$�34నం తమ6శ7!" || 2 ||

8ా సం వ9ిష;  న-ా* రం శ�3* ః -<త�మకల?ష� |
ప.ాశ.ాత?జం వం(ే �కA�తం త-B 1�)� || 3 ||

8ా Cాయ �ష�  రD-ాయ 8ా సరD-ాయ �ష�8E |
నF 8Gౖ బ�హ?1ధ!" 8ా9ిJా; య నF నమః || 4 ||

అ��ా.ాయ �(�L య 1A� య పరమ6త?ME |
స(ైక రDప రD-ాయ �ష�8E సర$Oష�8E || 5 ||

యస  స?రణమ6Aే�ణ జన?సంCారబంధM�# |
�మQచ Aే నమస*9Rౖ? �ష�8E ప�భ�ష�8E || 6 ||

ఓం నF �ష�8E ప�భ�ష�8E |

�� ��ౖశం�ాయన ఉ�ాచ
�7 A�$ ధ.ా? న&TUVణ -ావM�1 చ సర$శః |
యQ�)Uి; రః &ాంతనవం పWన.38ాభ  XYషత || 7 ||

య�� !ి# ర ఉ�ాచ
�Z[\కం (ౖెవతం ల]�3 �Zం 8ాஉ V̂ కం ప.ాయణం
సు* వంతః కం కమర`ంతః -�ా పW�యQ.ా?న8ాః �భ� || 8 ||

�a ధర?ః సర$ధ.ా?ణ�ం భవతః పరF మతః |
�Zం జపను?చ Aే జంతరbన?సంCార బంధM�# || 9 ||

�� %ష& ఉ�ాచ
జగతdeభQం (ేవ(ేవ మనంతం పWర�JB త*మ� |
సు* వM��మ సహ9V�ణ పWర�షః సతAf2gతః || 10 ||
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త[\వ h�ర`య1�త ం భ�ా* i పWర�షమవ య� |
�� యj సు* వన�మస ంశ` యజమ6నస*[\వ చ || 11 ||

అM�() 1ధనం �ష� ం సర$ల]క మklశ$ర� |
ల]�ాధ mం సు* వ1�త ం సర$ దుఃఖ62op భ8E# || 12 ||

బ�హ?ణ ం సర$ ధర?ఙrం ల]�ాM�ం �s./* వరLన� |
ల]కM�థం మహదూ�తం సర$భvత భ8wద�వ�|| 13 ||

ఏష [\ సర$ ధ.ా?ణ�ం ధ.p?உ�)క తFమతః |
యద��ా* i పWండ.z�ాmం స*8Gౖర.3`న�రః స(� || 14 ||

పరమం { మహAే*జః పరమం { మహత*పః |
పరమం { మహద|eహ? పరమం యః ప.ాయణ� | 15 ||

ప�A�� ణ�ం ప�త�ం { మంగ}~M�ం చ మంగళ� |
(ౖెవతం (ేవA�M�ం చ భvA�M�ం {உవ యః ^ిA� || 16 ||

యతః స.ా$ణ� భvA�1 భవంA� () యQoాగ[\ |
య9ి?ంశ` ప�లయం య6ం2 పWన.3వ యQగm!" || 17 ||

తస  ల]క ప���నస  జగM��థస  భvపAే |
�JB� .ా�మ సహస�ం [\ �7 ణQ -ాప భయ6పహ� || 18 ||

య61 M�మ61 o�ణ�1 �ఖ6 A�1 మ�త?నః |
ఋUి�ః ప./ozA�1 A�1 వ�� � భvత!" || 19 ||

ఋUి.ా�మ6�ం సహస�స  8Eద8ా CB  మ�మQ1ః ||
ఛం(ోஉనుష� � త�� (ే8w భగ8ాj (ేవ�sసుతః || 20 ||

అమృA�ం �ద�8w �జం శ�Z*.3�వ�Zనందనః |
2�Cామ6 హృదయం తస  &ాంత .3g �1యQజ Aే || 21 ||

�ష� ం Oష� ం మ��ష� ం ప�భ�ష� ం మklశ$ర� ||
అMEకరDప (ౖెA� ంతం నమ6� పWర�JB త*మ� || 22 ||

ప(ర)��*సః
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అస  �7 �JB� ./�వ  సహస�M�మ CB* త� మ�మంత�స  ||
�7 8Eద8ా CB  భగ8ాj ఋUిః |
అనుష� � ఛందః |
�7మ��ష� ః పరమ6A�? �7మM��.ాయణ� (ేవA� |
అమృA�ం�ద�8w XYను./2 �జ� |
(ేవ�sనందనః స�UV�2 శ�Z*ః |
ఉద�వః, ��భణ� (ేవ ఇ2 పరFమంత�ః |
శంఖభృన�ంద�s చ�s72 �sలక� |
&ా�ంగధM�$ గ(�ధర ఇత స* �� |
ర��ంగ-ాణ� ర��భ  ఇ2 MEత�� |
2�Cామ6Cామగః Cా[\2 కవచ� |
ఆనందం పరబ�kl?2 {1ః |
ఋతసు4దర�నః �ాల ఇ2 ()గ�ంధః ||
�7�శ$రDప ఇ2 �� న� |
�7 మ��ష�  ^ీ�త .3g సహస�M�మ జ^V �1{గః |

కర��*సః
�శ$ం �ష� ర$షటY�ర ఇత ంగQJా; XY ం నమః
అమృA�ం �ద�8w XYను./2 తరb�XY ం నమః 
బ�హ?ణ�  బ�హ?కృ# బ�kl?2 మధ మ6XY ం నమః
సువర��ందు ర��భ  ఇ2 అM���ాXY ం నమః
1�JB உ1�షః స�oz$2 క1Uి; �ాXY ం నమః
ర��ంగ-ాణ� ర��భ  ఇ2 కరతల కరపృJా; XY ం నమః

అంగ��*సః
సువ�తః సుమQఖః సూm? ఇ2 ఙ r M�య హృదయ6య నమః
సహస�మv./*ః �&ా$A�? ఇ2 ఐశ$.ా య �ర9V Cా$�
సహC�ా ./`ః సప*Oహ$ ఇ2 శ�¢£*i �ఖ6!¤¥ వష¦
2�Cామ6 CామగCా4[\2 బల6య కవh�య హ§ం
ర��ంగ-ాణ� ర��భ  ఇ2 MEA�� XY ం 8¨ష¦
&ాంగధM�$ గ(�ధర ఇ2 ©.ా య అCా* ª యఫ¦
ఋతః సుదర�నః �ాల ఇ2 ()గ�ంధః

��*న�
�¬.pధన$తde(ే&T �మణ��లసAౖె4కAేమ®�Z*�ాM�ం
మ6ల6క¯� -ా* సనసg ః స°ట±కమణ�1X²ౖ.�?�Z*�¢³ర?ం µ́A�ంగః | 
�X²ౖ�రX²ౖ �రదX²ౖ�ర�ప./�రAైర�?క*^ీయvష వ.¢¶·ః
ఆనం(̧ నః పW�య6ద./న¹నగ(� శంఖ-ాణ�ర�?క¯ందః || 1 ||
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భvః -ా(ౌ యస  M��./$యదసుర1లశ`ంద� సూ.�  చ MEAే� 
క.ా� 8ా&ాః �.p(ౌ ర�?ఖమ^ి దహM» యస  8ా9V*యమ�L ః |
అంతఃసgం యస  �శ$ం సుర నరఖగopX¼o/గంధర$(ైAౖె ః 
త�ం రం రమ Aే తం 2�భQవన వపWశం �ష� ½శం నమ6� || 2 ||

ఓం నF భగవAే 8ాసు(ే8ాయ !

&ాంA��ారం భQజగశయనం పద?M�భం సు.3శం
�&ా$��రం గగనసదృశం [\ఘవర�ం �XYంగ� |
ల�¬?�ాంతం కమలనయనం {o/�.ాL iనగమ � 
వం(ే �ష� ం భవభయహరం సర$ల]�¢³కM�థ� || 3 ||

[\ఘ&ా మం ^ీత��&Tయ8ాసం 
�7వA�4కం ��సు* X¼(��9ిA�ంగ� |
పWణ� ^Vతం పWండ.z�ాయA�mం 
�ష� ం వం(ే సర$ల]�¢³కM�థ� || 4 ||

నమః సమస*  భvA�M�� ఆ() భvA�య భvభృAే |
అMEకరDప రD-ాయ �ష�8E ప�భ�ష�8E || 5||

సశంఖచక7ం స�Z.zటక¯ండలం 
స^ీతవస* �ం సర9ీర�klmణ� |
స�ర వmఃసgల &¾� ��సు* భం 
నమ6� �ష� ం �రCా చతర��జ� | 6||

¿�య6య6ం -ా./జÀతస  klమ9ిం�సM»ప./
ఆ9ీనమంబQద&ా మమ6యA�mమలంకృత� || 7 ||

చం(�� ననం చత.ా�హ§ం �7వA�4ం�Zత వmస�
ర��Z?ణÁ సత XYమ6XY ం సkÂతం కృష�మ6శ7!" || 8 ||

పంచప(జ
లం - పృ�)8ా త?ME గంథం సమరÃయ6�
హం - ఆ�ా&ాత?ME పWURౖÃః పÄజయ6�
యం - 8ాయ6$త?ME ధూపమ6ఘ6Å పయ6�
రం - అoా�iత?ME (̧పం దర�య6�
వం - అమృA�త?ME MGౖ8Eద ం 18Eదయ6�
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సం - స.ా$త?ME స.p$పh�ర పÄజÀ నమCా�.ాj సమరÃయ6�

��� త
�

హ./ః ఓం

�శ$ం �ష� ర$షటY�.p భvతభవ భవతdeభQః |
భvతకృదూ�తభృ(��8w భvA�A�? భvతXYవనః || 1 ||

పÄA�A�? పరమ6A�? చ మQ�ా* M�ం పరమ6గ2ః |
అవ యః పWర�షః Cా�¬ �3త�ఙÆr உmర ఏవ చ || 2 ||

{op {గ�(�ం MEA� ప���న పWర�UVశ$రః |
M�ర9ింహవపWః �7మ6j �3శవః పWర�JB త*మః || 3 ||

సర$ః శర$ః �వః Cాg ణQరD�A�()./��)రవ యః |
సంభ8w XYవM» భ.ా*  ప�భవః ప�భQ.zశ$రః || 4 ||

స$యంభvః శంభQ.ా()త ః పWష�.ా�� మ�స$నః |
అM�()1ధM» ��A� ���A� ��తర�త*మః || 5 ||

అప�[\{ హృUీ�3శః పద?M�X¼உమరప�భQః |
�శ$క.ా? మనుస* ÇJా�  సg�ష; ః సg�.p ధు� వః || 6 ||

అo7ా హ ః &ాశ$Af కృJB�  ల]kÂA�mః ప�తర�నః |
ప�భvత9ి* �కక¯బYL మ ప�త�ం మంగళం పర� || 7 ||

ఈ&ానః -�ా ణదః -�ా ణ� జ3 ష; ః &T7ష; ః ప�జÀప2ః |
kÂరణ గ.p� భvగ.p� మ6ధ8w మధుసూదనః || 8 ||

ఈశ$.p �క7½ధ�$ [\��© �క7మః క7మః |
అనుత*F దు.ాధర·ః కృతఙrః కృ2.ాత?8ాj|| 9 ||

సు.3శః శరణం శర? �శ$.3A�ః ప�జÀభవః |
అహస4ంవత4.p 8ా ళః ప�త యః సర$దర�నః || 10 ||

అజస4.3$శ$రః 9ిదL ః 9ి()L ః స.ా$()రచు తః |
వృJాక^ిర[\య6A�? సర${గ�1స4ృతః || 11 ||
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వసుర$సుమM�ః సత ః సమ6A�? స�?తస4మః |
అFఘః పWండ.z�ా�� వృషక.ా? వృJాకృ2ః || 12 ||

ర�(ో�  బహ§�.ా బభQ� ./$శ${1ః �శ78ాః |
అమృతః &ాశ$తCాg ణQర$.ా.pహÉ  మ�త-ాః || 13 ||

సర$గః సర$ �(��ను./$ష$�34M» జM�ర�నః |
8E(ో 8Eద�దవ ంop 8E(�ంop 8Eద�త��ః || 14 ||

ల]�ాధ mః సు.ాధ �� ధ.ా?ధ mః కృA�కృతః |
చత.ాA�? చతరD$iహశ`తర�ంష� ªశ`తర��జః || 15 ||

XY� Oష� .p�జనం X¼�ా*  సkÂష�రbగ(�()జః |
అన% �జ{ జ3A� �శ${1ః పWనర$సుః || 16 ||

ఉ^Vం(ో�  8ామనః -�ా ం�రFఘః �రD./bతః |
అÊంద�ః సంగ7హః స.pË  ధృA�A�? 1యF యమః || 17 ||

8E(ో  8Gౖద ః స(�{oz ©ర� మ6ధ8w మధుః |
అÊం()�{ మ�మ6{ మహÉ A�4హÉ  మ�బలః || 18 ||

మ�బQ()Lర?�©.p  మ�శ�Z*ర?�దు 2ః |
అ1.3�శ వపWః �7మ6న[\య6A�? మ�()�ధృÌ || 19 ||

మkl&ా$CB  మkÍభ.ా*  �718ాసః సA�ంగ2ః |
అ1ర�దL ః సు.ానం(ో op�ం(ో  op�(�ం ప2ః || 20 ||

మ.zర�మM» హంసః సుప.p�  భQజopత*మః |
kÂరణ M�భః సుత-ాః పద?M�భః ప�జÀప2ః || 21 ||

అమృత ః సర$దృÌ 9ింహః సం��A� సం�)మ6j 9ిgరః |
అజÆ దుర?ర·ణః &ాCా*  ��7 A�A�? సు.ా./� || 22 ||

గQర�ర�Ë ర�తF ��మ సత ః సత ప.ాక7మః |
1�JB உ1�షః స�oz$ 8ాచసÃ2ర�(�ర�̧ః || 23 ||

అగ7ణÁo7ా మణÁః �7మ6j M� { MEA� స½రణః
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సహస�మv.ాL  �&ా$A�? సహC�ా mః సహస�-ా# || 24 ||

ఆవర*M» 1వృA�* A�? సంవృతః సంప�మర�నః |
అహః సంవర*�a వkÂ�ర1ల] ధరణÁధరః || 25 ||

సుప�Cాదః ప�సM��A�? �శ$ధృo/$శ$భQo/$భQః |
సత�.ా*  సత�ృతః Cాధురbహ§�.ా�.ాయణ� నరః || 26 ||

అసంఖ3 {உప�[\య6A�? ��ష� ః �ష�కృచుÎః |
9ి(�L రgః 9ిదLసంకలÃః 9ి()Lదః 9ి()L  Cాధనః || 27 ||

వృJాkÍ వృషX¼ �ష� ర$ృషప.ా$ వృJB దరః |
వరLM» వరLమ6నశ` ��క*ః �7 2Cాగరః || 28 ||

సుభQజÆ దురL.p 8ాoz? మklం(ో�  వసు(ో వసుః |
MGౖకరD-B  బృహదూ� పః �^ి�ష� ః ప��ాశనః || 29 ||

ఓజ9V*జÆదు 2ధరః ప��ా&ాA�? ప�A�పనః |
ఋద� ః సÃJా� m.p మంత�శ`ం(�� ం�.ా�స�రదు 2ః || 30 ||

అమృA�ం�ద�8w XYనుః శశ�ందుః సు.3శ$రః |
ఔషధం జగతః 9Vతః సత ధర?ప.ాక7మః || 31 ||

భvతభవ భవM��థః పవనః -ావM»உనలః |
�ామ� �ామకృA��ంతః �ామః �ామప�దః ప�భQః || 32 ||

యQoా() కృదు oావ.p*  MGౖకమ6{ మ�శనః |
అదృ&¾  వ క*రDపశ` సహస�OదనంతO# || 33 ||

ఇJB� உ��ష� ః �UV�ష� ః �ఖం´¬ నహ§JB  వృషః |
�a7 ధ� �a7 ధకృత�.ా*  �శ$బYహ§ర?kÍధరః || 34 ||

అచు తః ప��)తః -�ా ణః -�ా ణ(ో  8ాస8ానుజః |
అ-ాం1�)ర�)Jా; నమప�మత* ః ప�2Uి; తః || 35 ||

స�ందః స�ందధ.p ధు.p  వర(ో 8ాయQ8ాహనః |
8ాసు(ే8w బృహ(��ను.ా()(ేవః పWరంధరః || 36 ||
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అ&¾కCా* రణCా* రః �రః &Ð./రbMEశ$రః |
అనుకÑలః శA�వర*ః ప(̧? పద?1XÒmణః || 37 ||

పద?M�X¼உర�ం(�mః పద?గర�ః శ.zరభృ# |
మహ./Lరృ(ోL  వృ(�L A�? మ��� గర�డధ$జః || 38 ||

అతలః శరX¼ Óమః సమయఙÆr  హ�రÔ./ః |
సర$లmణలmణ�  ల�¬?8ాj స�2ంజయః || 39 ||

�m.p .pkÂAf మ6.pË  klత.ా� Fదరః సహః |
మkÍధ.p మ�XYop 8Eగ8ాన�A�శనః || 40 ||

ఉద�వః, ��భణ� (ేవః �7గర�ః పర[\శ$రః |
కరణం �ారణం క.ా*  �క.ా*  గహM» గQహః || 41 ||

వ వCా{ వ వCాg నః సంCాg నః Cాg న(ో ధు� వః |
పర./Lః పరమసÃష� ః తష� ః పWష� ః �XÒmణః || 42 ||

.ాF �.ాF �రజÆ మ6.pË ME{ న{உనయః |
©రః శ�Z*మA�ం &T7JB;  ధ.p?ధర? �దుత*మః || 43 ||

8Gౖక¯ంఠః పWర�షః -�ా ణః -�ా ణదః ప�ణవః పృథుః |
kÂరణ గర�ః శత� %� 8ా -B*  8ాయQర�ోmజః || 44 ||

ఋతః సుదర�నః �ాలః పర[\Uీ;  ప./గ7హః |
ఉగ7ః సంవత4.p ద�� �&7ా F �శ$ద�µణః || 45 ||

�Cా* రః Cాg వర Cాg ణQః ప�మ6ణం �జమవ య� |
అ.pgஉన.pg  మ��a&¾ మ�X¼op మ�ధనః || 46 ||

అ1./$ణ� ః సg�JB;  భvదLర?యv-B  మ�మఖః |
నmత�ME�ర�mÊ� mమః, ��మః స½హనః || 47 ||

యఙr ఇజÆ  మklజ శ` క7తః సత�ం సA�ంగ2ః |
సర$ద.z� �మQ�ా* A�? సర$ఙÆr  ఙ r నమQత*మ� || 48 ||

సువ�తః సుమQఖః సూm?ః సు%షః సుఖదః సుహృ# |
మM»హ.p Oత�a7 �ో  ©ర బYహ§./$(�రణః || 49 ||
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Cా$పనః స$వ&¾ 8ా ^ీ MGౖ�ాA�? MGౖకకర?కృ#| |

వత4.p వత4ల] వÊ4 రత�గ.p� ధMEశ$రః || 50 ||

ధర?గQబLర?కృదL.z? సదస#mరమmర�||

అ�ఙ r A� సహCా* ª ం�./$��A� కృతలmణః || 51 ||

గభ9ి*ME�ః సత* Çసg ః 9ింహÉ  భvత మklశ$రః |
ఆ()(ే8w మ�(ే8w (ే8E&¾ (ేవభృదుË ర�ః || 52 ||

ఉత*.p opప2.pË -ా*  ఙ r నగమ ః పW.ాతనః |
శ.zర భvతభృÖ X¼�ా*  క^ీం(ో�  భv./ద�µణః || 53 ||

CB మ-B உమృతపః CB మః పWర�O# పWర�సత*మః |
�న{ జయః సత సం�ో (�&ారÔః Cాత$A�ం ప2ః || 54 ||

×8w �న!A� Cా�¬ మQక¯ం(ోஉ�త �క7మః |
అంX¼1�)రనంA�A�? మహÉ ద�) శ{ంతకః || 55 ||

అజÆ మ�రÔః Cా$XY8w  OA��త�ః ప�Fదనః |
ఆనం(ోஉనందM»నందః సత ధ.ా? 2��క7మః || 56 ||

మహ./·ః క^ిల6h�ర ః కృతఙÆr  [\()�ప2ః |
2�పద9ి* �ద&ాధ �� మ�శృంగః కృA�ంతకృ# || 57 ||

మ�వ.ాహÉ  op�ందః సుUVణః కన�ాంగ(̧ |
గQహÉ   గÓ.p గహM» గQప*శ`క7 గ(�ధరః || 58 ||

8E��ః Cా$ంopஉOతః కృJB�  దృఢః సంకర·ణ�உచు తః |
వర�ణ� 8ార�ణ� వృmః పWష�.ా�� మ�మM�ః || 59 ||

భగ8ాj భగ�உஉనం(̧ వనమ6Ù హల6యQధః |
ఆ()Af  జÆ 2.ా()త ః సkÂష� రË2సత*మః || 60 ||

సుధM�$ ఖండపర�.ా� ర�ణ� ద��ణప�దః |
()వఃసÃృÌ సర$దృoా$iCB  8ాచసÃ2ర{1జః || 61 ||

2�Cామ6 Cామగః Cామ 1.ా$ణం XÒషజం �షÌ |
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సM� సకృచÎమః &ాంAf 1Jా;  &ాం2ః ప.ాయణ�| 62 ||

�XYంగః &ాం2దః స�Jా�  క¯మQదః క¯వలÚశయః |
opkÂAf opప2.pË -ా*  వృషXY�� వృష^ి�యః || 63 ||

అ1వ.z* 1వృA�* A�? సం�3-ా*  �3మకృÎవః |
�7వత4వ��ః �78ాసః �7ప2ః �7మA�ంవరః || 64 ||

�7దః �7శః �718ాసః �71�)ః �7�XYవనః |
�7ధరః �7కరః &T7యః �7మ6ఁల]� కత�య6శ7యః || 65 ||

స$mః స$ంగః శA�నం(ో  నం().pb i2రËణÜశ$రః |
�OA�A�?உ��ేయ6A�? సÊ�./*Îన�సంశయః || 66 ||

ఉ(¸ర�ః సర$తశ`Ýర�శః &ాశ$త9ిgరః |
భvశ{ భvషణ� భv2./$&¾కః &¾కM�శనః || 67 ||

అ./`Jా?న./`తః క¯ంX¼ ��(�L A�? �&¾ధనః |
అ1ర�(ోLஉప�2రథః ప�దు F�உ�త�క7మః || 68 ||

�ాలME�1� ©రః &Ð./ః �రజMEశ$రః |
2�ల]�ాA�? 2�ల]�3శః �3శవః �3�� హ./ః || 69 ||

�ామ(ేవః �ామ-ాలః �ా½ �ాంతః కృA�గమః |
అ1.3�శ వపW./$ష� .z$.pஉనంAf ధనంజయః || 70 ||

బ�హ?ణ�  బ�హ?కృÖ బ��? బ�హ? బ�హ?�వరLనః |
బ�హ?�Ö బY� హ?ణ� బ�kÍ? బ�హ?ఙÆr  బY� హ?ణ^ి�యః || 71 ||

మ�క7F మ�క.ా? మ�AేజÀ మహÉ రగః |
మ�క7తర?�యజÀ$ మ�యఙÆr  మ�హ�ః || 72 ||

స*వ ః స*వ^ి�యః CB* త�ం సు* 2ః CB* A� రణ^ి�యః |
పÄర�ః పÄర!A� పWణ ః పWణ �s./*రM�మయః || 73 ||

మM»జవ9ీ* రgక.p వసు.3A� వసుప�దః |
వసుప�(ో 8ాసు(ే8w వసుర$సుమM� హ�ః || 74 ||
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సదË 2ః సత�ృ2ః సA�*  సదూ�2ః సతÃ.ాయణః |
�ర9VM» యదు&T7ష; ః స1�8ాసః సుయ6మQనః || 75 ||

భvA�8ాCB  8ాసు(ేవః స.ా$సు1ల{உనలః |
దరÃ� దరÃ(ో  దృ-B*  దురL.pஉ��ప.ాOతః || 76 ||

�శ$మv./*ర?�మv./*.z�ప*మv./*రమv./*మ6j |
అMEకమv./*రవ క*ః శతమv./* ః శA�ననః || 77 ||

ఏ�a MGౖకః సవః కః �Zం యత*# పదమనుత*మ� |
ల]కబంధు.p� కM��ో  మ6ధ8w భక*వత4లః || 78 ||

సువర�వ.p�  klమ6ంop వ.ాంగశ`ందM�ంగ(¸ |
©ర� �షమః �M»  ఘృA��రచలశ`లః || 79 ||

అమ6� మ6న(ో  మ6M»  ల]కCా$½ 2�ల]కధృÌ |
సు[\�� [\ధజÆ ధన ః సత [\�� ధ.ాధరః || 80 ||

AేజÆஉవృJB  దు 2ధరః సర$శస* �భృA�ంవరః |
ప�గ7హÉ  1గ7హÉ  వ op7  MGౖకశృంop గ(�గ7జః || 81 ||

చతరD?./* శ`త.ా�హ§ శ`తరD$iహ శ`తరË2ః |
చత.ాA�? చత.ా�వశ`త.3$ద�(ేక-ా# || 82 ||

సమ6వ.p*உ1వృA�* A�? దురb{ దుర2క7మః |
దుర�X¼ దురËF దు.pË  దు.ా8ాCB  దు.ా./� || 83 ||

�XYంop ల]కCారంగః సుతంతస* ంతవరLనః |
ఇంద�క.ా? మ�క.ా? కృతక.ా? కృA�గమః || 84 ||

ఉద�వః సుందరః సుం(ో రత�M�భః సుల]చనః |
అ.p� 8ాజసనః శృంoz జయంతః సర$�జb!~ || 85 ||

సువర��ందుర��భ ః సర$8ాozశ$.3శ$రః |
మ�హృ(ో మ�గ.p*  మ�భvAf మ�1�)ః || 86 ||

క¯మQదః క¯ందరః క¯ందః పరbన ః -ావM»உ1లః |
అమృA�&¾உమృతవపWః సర$ఙrః సర$AfమQఖః || 87 ||
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సులభః సువ�తః 9ిదL ః శత� OచÎత� A�పనః |
న op7 �ోஉదుంబ.pஉశ$తg&ా`ణv.ాంధ� 1షÞదనః || 88 ||

సహC�ా ./`ః సప*Oహ$ః స^Rß* ��ః సప*8ాహనః |
అమv./*రన%உంAf  భయకృద�యM�శనః || 89 ||

అణQర�ృహత�ృశః సూg ల] గQణభృ1�ర�Ë ణ� మ�j |
అధృతః స$ధృతః Cా$స ః -�ా గ$ం&¾ వంశవరLనః || 90 ||

XYరభృ# క�)Af {oz {ozశః సర$�ామదః |
ఆశ7మః శ7మణః, ��మః సుప.p�  8ాయQ8ాహనః || 91 ||

ధనురL.p ధను.3$(ో దం´ో  దమ!A� దమః |
అప.ాOతః సర$సహÉ  1యంA�உ1యFஉయమః || 92 ||

సత* Ç8ాj Cా2* Çకః సత ః సత ధర?ప.ాయణః |
అ�-�ా యః ^ి�య6.pÔஉరÔః ^ి�యకృ# ^ీ�2వరLనః || 93 ||

��యసగ2.pb i2ః సుర�ర�Ô తభQo/$భQః |
ర�./$.pచనః సూర ః స�A� ర�ల]చనః || 94 ||

అనంAf హ§తభQop��ా*  సుఖ(ో MGౖకజÆஉగ7జః |
అ1./$ణ� ః స(�మ.z· ల]క�)Jా; నమదు�తః || 95 ||

సM�త4M�తనతమః క^ిలః క^ిరవ యః |
స$9ి*దః స$9ి* కృత4Ç9ి* ః స$9ి*భQÌ స$9ి*ద�µణః || 96 ||

అ.�ద�ః క¯ండÙ చ�s7 �క7మv ./bత&ాసనః |
శబY� 2గః శబ�సహః ��రః శర$.zకరః || 97 ||

అకÑ7 రః V̂శల] ద�� ద�µణః, m�ణ�ంవరః |
�ద$త*F ©తభయః పWణ శ7వణ�sర*నః || 98 ||

ఉA�* రణ� దుష�ృ2� పWణ�  దుఃస$ప�M�శనః |
©ర� రmణః సంAf ×వనః పర వ9ిgతః || 99 ||

అనంతరD-B உనంత �7./bతమను ర�య6పహః |
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చతర&¾7  గÓ.ాA�? �()&¾ 8ా ()&¾ ()శః || 100 ||

అM�()రD�ర��8w ల�¬?ః సు©.p ర�.ాంగదః |
జనM» జనజM�?().z�F Óమప.ాక7మః || 101 ||

ఆ��ర1ల{உ��A� పWషÃ�సః ప�జÀగరః |
ఊరLÇగః సతÃ��h�రః -�ా ణదః ప�ణవః పణః || 102 ||

ప�మ6ణం -�ా ణ1లయః -�ా ణభృ# -�ా ణ×వనః |
తత* Çం తత* Ç�(ే�ాA�? జన?మృత జ.ా2గః || 103 ||

భvర��వః స$స*ర�Cా* రః స�A� ప�^ిA�మహః |
యఙÆr  యఙrప2ర జÀ$ యఙ r ంop యఙr8ాహనః || 104 ||

యఙrభృÖ యఙrకృÖ యఙár యఙrభQÌ యఙrCాధనః |
యఙ r ంతకృÖ యఙrగQహ మన�మM��ద ఏవ చ || 105 ||

ఆత?{1ః స$యంజÀAf 8Gౖఖ6నః Cామoాయనః |
(ేవ�sనందనః స�Jా�  �µÊశః -ాపM�శనః || 106 ||

శంఖభృన�ంద�s చ�s7 &ా�ంగధM�$ గ(�ధరః |
ర��ంగ-ాణ�ర��భ ః సర$ప�హరణ�యQధః || 107 ||

�7 సర$ప�హరణ�యQధ ఓం నమ ఇ2 |

వనమ6Ù గ(̧ &ా�ంoz శంâ చ�s7 చ నంద�s |
�7మ6M��.ాయణ� �ష� .ా$సు(ే8wஉ�రmత || 108 ||

�7 8ాసు(ే8wஉ�రmత ఓం నమ ఇ2 |

ఉత�ర 01గం

ఫల4� 5ః
ఇÊదం �sర*�యస  �3శవస  మ�త?నః |
M�మ6�ం సహస�ం ()8ా M�మ&TUVణ ప��s./*త�| || 1 ||

య ఇదం శృణQయ61�త ం య&ా`^ి ప./�sర*!"#||

M��భం -�ా పW�య6# �ZంAf4உమQAే�హ చ మ6నవః || 2 ||
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8E(�ంతop బY� హ?ణః Cా # m2�{ �జ!~ భ8E# |
8Gౖ&¾  ధనసమృదL ః Cా # �ద�ః సుఖమ8ాపW�య6# || 3 ||

ధ.ా?.zg -�ా పW�య6దLర?మ.ాg .zg h�రgమ6పW�య6# |
�ామ6న8ాపW�య6# �ా½ ప�జÀ.zg -�ా పW�య6తdeజÀ�| || 4 ||

భ�Z*మ6j యః స(ోA�g య �స*దËతమ6నసః |
సహస�ం 8ాసు(ేవస  M�మ6�[\త# ప��sర*!"# || 5 ||

యశః -�ా -B �2 �పWలం ఙ r 2-�ా ��న [\వ చ |
అచల6ం �7యమ6-B �2 &T7యః -�ా -B �త నుత*మ�| || 6 ||

న భయం క$(�-B �2 ©ర ం Aేజశ` �ంద2 |
భవత .pop దు 2మ6j బలరDప గQణ�1$తః || 7 ||
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భయ6ను?hే త Óతసు*  మQhే A�పన� ఆపదః || 8 ||

దు.ాË ణ 2తరA� � పWర�షః పWర�JB త*మ� |
సు* వM��మసహ9V�ణ 1త ం భ�Z*సమ1$తః || 9 ||

8ాసు(ే8ాశ7{ మ.p* i 8ాసు(ేవప.ాయణః |
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న 8ాసు(ేవ భ�ా* M�మ�భం �ద Aే క$# |
జన?మృత జ.ా8ా �)భయం MGౖ8wపజÀయAే || 11 ||

ఇమం స*వమ�¸య6నః శ7(�L భ�Z*సమ1$తః |
యQజ3 A�త? సుఖ��ం2 �7ధృ2 స?ృ2 �s./*�ః || 12 ||

న �a7 �ో  న చ మ6త4ర ం న ల]X¼ M��XYమ2ః |
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CB உహ[\�3న &¾� �3న సు* త ఏవ న సంశయః || 24 ||
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