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               1.    �� కృష్ణ  అ��్ట తత్ ర శత��మ�వ� 

1. ఓం �� కృ�ా్ణ య నమః 
2. ఓం కమల�����య నమః 
3. ఓం �ాసు�ే�ాయ నమః 
4. ఓం స��త��య నమః 
5. ఓం వసు�ేవ��్మజ�య నమః 
6. ఓం ప�ణ�య్య నమః 
7. ఓం �ల�మ�నుష �గ��య నమః 
8. ఓం ��వతస్ ��సుత్ భ ధ�ాయ నమః 
9. ఓం య����వతస్ల�య నమః 
10. ఓం హ��ః�� నమః 
11. ఓం చత�ర�భ్జ�తత్  చ�ా� �ిగ�� నమః 
12. ఓం శంఖ�ంబ�జ�య���య నమః 
13. ఓం �ేవ�� నంద��య- �� �ాయ నమః 
14. ఓం నంద��ప �ి్రయ�త్మజ�య నమః 
15. ఓం యమ�����గసం���ణ� నమః 
16. ఓం బలభద్ర �ి్రయ�నుజ�య నమః 
17. ఓం ప�త����తహరణ�య నమః 
18. ఓం శకట�సురభంజ��య నమః 
19. ఓం నందవ్రజజ�నం���� నమః 
20. ఓం స�్చ��నంద�గ��య నమః || 20 || 
21. ఓం నవ�త���ాత్ ం�ాయ నమః 
22. ఓం నవ�తనట�య నమః 
23. ఓం అనఘ�య నమః 

   



24. ఓం నవ�తనవ��ాయ నమః 
25. ఓం మ�చుక�ద ప్ర�ాధ�ాయ నమః 
26. ఓం �� డశ �ిత్ �సహ��్ర�ాయ నమః 
27. ఓం �్రభం���� నమః 
28. ఓం మధు�ాకృత�� నమః 
29. ఓం �క�ాగమృ���ధ్ ంద�� నమః 
30. ఓం ���ం��య నమః 
31. ఓం �����ంపత�� నమః 
32. ఓం వతస్�ాటచ�ాయ నమః 
33. ఓం అనం��య నమః 
34. ఓం �ేను�ాసుర భంజ��య నమః 
35. ఓం తృణ�కృత తృణ�వ�ాత్ య నమః 
36. ఓం యమ��ర�జ్ న భంజ��య నమః 
37. ఓం ఉ��త్ ల���త్ ల���ే్ర నమః 
38. ఓం తమ� �ాయ్మలకృత�� నమః 
39. ఓం ��ప���ీశ్వ�ాయ నమః 
40. ఓం ����� నమః 
41. ఓం ��ట�సూరయ్ సమప్ర��య నమః 
42. ఓం ఇ��పత�� నమః 
43. ఓం పరంజ�య్��� నమః 
44. ఓం య�ద��ం��్ర య నమః 
45. ఓం యధూద్వ�య నమః 
46. ఓం వనమ���� నమః 
47. ఓం �ీత�ాస�� నమః 
48. ఓం �ా��జ�తప�ర�ాయ నమః 
49. ఓం ��వరధ్న చల�రద్��త్ � నమః 
50. ఓం ���ాల�య నమః || 50 || 
51. ఓం సర్వ�ాల�ాయ నమః 
52. ఓం అజ�య- �రంజ��య నమః 
53. ఓం �ామజన�ాయ నమః 
54. ఓం కంజల�చ��య నమః 
55. ఓం మధు��న్ నమః 
56. ఓం మధు�ా����య నమః 



57. ఓం ��్వర�ా��య�ాయ నమః 
58. ఓం బ��� నమః 
59. ఓం బృం��వ��ంతసం����ణ� నమః 
60. ఓం త�ల�ి ��మ భ�షణ�య నమః || 60 || 
61. ఓం �ాయ్మంతమణ�హ��త్ � నమః 
62. ఓం నర���ాయణ�త్మ�ాయ నమః 
63. ఓం క�బ�జ్ కృ�ా్ణ ంబర ధ�ాయ నమః 
64. ఓం మ���� నమః 
65. ఓం పరమ ప�ర��ాయ నమః 
66. ఓం ��ి్ట �ాసు ర ��ణ�ర నమః 
67. ఓం మల్లయ�దధ్  ��ార��య నమః 
68. ఓం సం�ార ��ౖ��ణ� నమః 
69. ఓం కం�ా���� నమః 
70. ఓం మ��ా�� �� నమః || 70 || 
71. ఓం నర�ాంత�ాయ నమః 
72. ఓం అ���� బ్రహ్మ����ణ� నమః 
73. ఓం కృ�ా్ణ వయ్సనకర్శ �ాయ నమః 
74. ఓం ���ాల�ర�ే్చ�ే్ర నమః 
75. ఓం దు��య్ధన క�ల�ంత కృ� ేనమః 
76. ఓం �దుర క�� ర వర��య నమః 
77. ఓం �శ్వర�ప ప్రదర్శ �ాయ నమః 
78. ఓం సతయ్ �ాచ�� నమః 
79. ఓం సతయ్సంకల�ప్య నమః 
80. ఓం సతయ్��మ�ర��య నమః || 80 || 
81. ఓం జ��� నమః 
82. ఓం సుభ��్ర  ప�ర్వజ�య నమః 
83. ఓం �ష్ణ�� నమః 
84. ఓం �ష్మ మ���త్ ప్ర��య �ాయ నమః 
85. ఓం జగదుగ్ ర�� నమః 
86. ఓం జగ��న్��య నమః 
87. ఓం ��ణ���ద ��ార��య నమః 
88. ఓం వృష��సుర �ధ్వం�ి� నమః 
89. ఓం బ�ణ�సుర క�ాంత కృ�ే నమః 



90. ఓం య���ష్టర ప్ర�ష్ట �ే్ర నమః || 90 || 
91. ఓం బ��్హబర్హవతంస�ాయ నమః 
92. ఓం �ారధ్�ార���� నమః 
93. ఓం అవయ్�ాత్ య నమః 
94. ఓం ����మృతమ��హ� దధ�� నమః 
95. ఓం �ా�యఫణ�మ�ణ�కయ్ రం�త�� ప��ంబ�జ�య నమః 
96. ఓం ���ద�ాయ నమః 
97. ఓం యజ్ఞ����య్ నమః 
98. ఓం ��న��ంద్ర���శ�ాయ నమః 
99. ఓం ���ాయణ�య నమః 
100. ఓం పరబ్రహ్మణ� నమః || 100 || 
101. ఓం ప��న్�ాశన�ాహయ నమః 
102. ఓం జల�����సమ�సకత్ నమః 
103. ఓం ���ి వ�ాత్ � ప�ర�ాయ నమః 
104. ఓం ప�ణయ్��్ల �ాయ నమః 
105. ఓం �రధ్కృ�ే ��  ��ధ����య్య నమః 
106. ఓం దయ������ నమః 
107. ఓం సరస్వ��ాద్ త్మ�ాయ నమః 
108. ఓం సర్వగ�హర��ిణ� �� ప�ాతప్�ాయ నమః 

                         

 



                                      

                                              2. �� ���� అ��్ట తత్ ర శత��మ�వ� 

  ఓం  ��రంగ��య����� నమః 

    ఓం  ������� నమః 

    ఓం  �ష�్ణ �ట�్ట త్మజ��� నమః 

    ఓం  స�ెయ్ౖనమః 

    ఓం  ����ీ�షధ�ా��� నమః 

    ఓం  ��ే�య్ౖ నమః 

    ఓం  భ�సు����� నమః 

    ఓం  ��గ�ా���య్ౖ నమః 

    ఓం  త�ల��ీా����దూ్బ����� నమః 
     ఓం  ద్వ�ప�ర�ా��ి�య్ౖ నమః 

    ఓం భట్ట��థ �ి్రయక���య్ నమః 



    ఓం  �� కృష్ణ  ��త������య్ౖ నమః 

    ఓం  ఆమ�కత్ మ�లయ్����� నమః 

    ఓం  బ�ల���� నమః 

    ఓం  రంగ��థ �ి్రయ���� నమః 

    ఓం అ�ార త్రయసంప��న్��� నమః 

    ఓం  న�ాయణసమ�������� నమః 

    ఓం  ��మద�ా్ట కష్��మంత్ర�ాజ �ి్థతమ��ర����� నమః 

    ఓం �కష్ ప్ర���ప�ణ���� నమఃఓం  ����� నమః 

   ఓం మంత్రర��న్��వ����� నమః 

    ఓం  బ్రహ్మణ�య్��� నమః 

    ఓం  ల�కజన��ౖయ్ నమః 

    ఓం  �ల�మ�నుషర��ణి�ౖయ్ నమః 

    ఓం  బ్రహ్మజ�్ఞ ��� నమః 

    ఓం  అనుగ�హ��� నమః 

    ఓం  మ�య��� నమః 

    ఓం  స�్చదనంద�గ����� నమః 

    ఓం  మ�ప�వ్ర����� నమః 

    ఓం  �ష�్ణ గ�ణ��రత్నల�ల��ా��� నమః 

   ఓం  ప్రప��న్��త్��ా��� నమః 

    ఓం  ���య్��� నమః 

    ఓం  ��ద��ధ�హ��ణ�ౖయ్ నమః 

    ఓం  రంగ��ధమ�ణ�కయ్మంజ���య్ నమః 

    ఓం  మం����ిణ�ౖయ్ నమః 

    ఓం  సుగం��రద్ గ�ంధక���య్ నమః 

    ఓం  రంగమంగళ ���ి�ా��� నమః 

    ఓం  ధ్వజవజ�్ర ౦క��ాబజ్౦కమృదు�ాతల�౦������ నమః 

    ఓం  ��ర�ా�ారనఖ�ా��� నమః 

    ఓం  ప్ర�ాళమృదుల�ంగ����య్ నమః 

   ఓం  క���్మప��య�ా�ో��ద్ ����ా��� నమః 



    ఓం  ��భన�ా��ద్�ా��� నమః 

    ఓం  ����ర్డ��వ���త తత్వ��౦�ి్ర పంకజ��� నమః 

    ఓం  ఆనందబ�దభ్���ార సుగ�ల�భ్��� నమః 

    ఓం  ప�ా��� నమః 

    ఓం  �శ్వంభ�ా��� నమః 

    ఓం  కల�ల��ా��� నమః 

    ఓం  య��ాజసహ�ద���య్ నమః 

    ఓం  కృ�ా్ణ నుర�ాత్ ��� నమః 

    ఓం సుభ�ా��� నమః 

   ఓం  సులభ����� నమః 

    ఓం  సలకష్ణ���� నమః 

    ఓం  ల��్మ�ి్రయసఖ��య్ నమః 

    ఓం  �ాయ్మ��� నమః 

    ఓం  దయ�ం�త దృగంచల���� నమః 

    ఓం  ఫల�గ్ ��య్�రభ్�ా��� నమః 

    ఓం  రమ�య్��� నమః 

    ఓం ధను�ా్మసకృత వ్ర����� నమః 

    ఓం  చంప�ా��కప���న్గ మ�ల� �లసత్క����� నమః 

    ఓం  పరమ��� నమః 

   ఓం అణ��ా��� నమః 

    ఓం  �ేజ��� �జజ్�లధృత �ా��ంగ��సు���ి����� నమః 

    ఓం  �న ��తనత�ణ�ర ��ర�జంఘ���ా������ నమః 

    ఓం  కక�ద్వ�్ఙ నుయ��ా్మ��య్ నమః 

    ఓం  స్వర్ణ రం��భ స��ద్�ా��� నమః 

    ఓం  ��ాలఘ����� నమః 

    ఓం  �ీనసు��� ణ�ౖయ్ నమః 

    ఓం  మణ���ఖల���� నమః 

    ఓం  ఆనంద�ాగ�ావరత్ గం��ాం��జ����ా��� నమః 

    ఓం  ��స్వద్వ��్ర�ా��� నమః 



   ఓం ��ర�జగత�స్ర్ణమహ��ై�� నమః 

    ఓం  నవమ�్ల��మ�ాజ�ౖయ్ నమః 

    ఓం  సు��క�ంభ�తస్ సత్��ౖయ్ నమః 

    ఓం  కలప్మ�ల��భభ�జ���� నమః 

    ఓం  చంద్రఖండనఖ�ం������ నమః 

    ఓం  సుప్ర�ా��౦గ�� నయ్సత్  మ�రతన్ంగ��య�ా��� నమః 

    ఓం  న�ార�ణ ప్ర�ా��భ�ాణ��ేశ సమం������ నమః 

    ఓం  కంబ�కం���య్ నమః 

    ఓం  సుచుబ��ా��� నమః 

    ఓం  �ంబ� ��ౖ నమః 

    ఓం  క�ందదంతయ�జ� నమః 

    ఓం  �ార�ణయ్రస�షయ్�� ��త్రద్వయ సు�������� నమః 

    ఓం  మ��ాత్ ���ి్మ����� నమః 

    ఓం  ��ర���ం ��య�భ���ి�ా��� నమః 

    ఓం  దరప్ణ��ార �ప�ల క�� ల��్వతయ�ం������ నమః 

    ఓం  అనం��ర్క ప్ర�ా��ధయ్న్మణ���టంక���ట���� నమః    

    ఓం  ��ట� సూరయ్��న్ సం�ాశ����భ�షణ భ��ిత���న నమః 

    ఓం  సుగంధ వద����� నమః 

    ఓం  సుభ�్ర �� నమః 

    ఓం  అరద్చం��్ర న����� నమః 

   ఓం  ప�ర్ణచం��్ర న����� నమః 

    ఓం  �లక�టల��క ��త��� నమః 

    ఓం  ��ందరయ్�ీమ���� నమః 

    ఓం  �లసత్కసూ��త్ �ల��జజ్ల���� నమః 

    ఓం  ధగదద్�ాయమ���ద్మణ��ీమంత భ�షణ���� నమః 

    ఓం  జ�జ్వలయ్మ�నసద్రతన్ ��వయ్ చూ��వతంస�ా��� నమః 

    ఓం  సూరయ్రద్చంద్ర�లసదూభ్షణ�౦�త ��ణ��ా��� నమః 

    ఓం  అతయ్�ా్కనల�ేజ���మణ� కంచు����ణ�ౖయ్ నమః 

    ఓం  �గ�న్గద్రతన్ప�ంజ �్ార ంతస్వర్ణ �����ా��� నమః 



    ఓం  సద్ర��న్౦�త ��ో య్త�ధుయ్త�్కంజ�భ �ాట��ా��� నమః 

   ఓం  ����మణ�గణ���ర్ణ ��మ�ంగద సు���ి����� నమః 

    ఓం  క�ంక�మ�గ�ర� కసూత్ ����వయ్చందన చ��్చ����� నమః 

    ఓం  �� ్వ��ౌజజ్�లయ్ ��ధ ��త్ర మణ�హ��ణ�ౖయ్ నమః 

    ఓం  ఆంఖ�య్యసుఖసప్ర్శ స�ా్వ�శయ భ�షణ���� నమః 

    ఓం  మ�్ల�ా�ా��జ����� ��వయ్ప�షప్సంగ������� నమః 

    ఓం  �� రంగ�లయ���� నమః 

    ఓం  ��వయ్�ేశ సు�������� నమః 

    ఓం  �� మ�ల���్మ నమః 

    ఓం  ����ే��ౖయ్ నమః 

    ఓం  �� అనం��య నమః 

   ఓం  ��మ�ే �ామ�నుజ�య నమః 

    ఓం  �ా్వ����య్ ��య్ నమః 

    ఓం  ప�జయ్��� నమః 

    ఓం  ��రంగ��య���య్ నమః 

    ఓం  �� భ��ే��ౖయ్ నమః 

    ఓం  �� �����ే��ౖయ్ నమః 

    ఓం  గర���య నమః 

    ఓం  �� ప�ాంక��ాయ నమః 

    ఓం  ��మద్వ����య్��య్ నమః 

ఓం సమసత్  ప���ా�ాయ సర్వ��వయ్మంగళ �గ��య 

            ��మ� ే���ాయణ�య నమః 

 

 

  

 

                                      3. ���ా�ాలం – A. �ర�ప�్ళ���్చ 



                                    [ ��రంగ��ధు� ��ల���ల�ప�ట ] 

త��వ మ��్వ పర�ాసు�ేవం - రం��శయం �ాజవదర్హణ�యం ! 

�్ార బ� ����ం �కృత సూ��త్మ�ల�ం - భ�ాత్ ం��� ��ణ�ం భగవంత��ే !! 

మండంగ�����ంబర్ మ�మ����ర్ మ�న్య�ర్ 

��ండర���� ప్�� ��నన్గరం, వణ�్డ   

�ణరత్వయల్ �ెనన్ రంగతత్మ�్మ��ౖ, పప్�్ళ 

య�ణర�త్ ం �ి�ాన్ ��తత్  ప�ర్  

* క��వరన్ క�ణ���� �్చగరం వందణ�ౖం��న్  

  క��ౖ య�ర�ళగన్ఱదు �ాల�యౖం �� ���య్  

  మ�దు���ం�ొ�ం��న మ�మల ��ల�్ల ం 

  �ానవరరశరగ్ళ్ వందువం��ణ�్డ . 

  ఎ����ద్��� ����ందనర్ ఇవ��డ�ం ప�గ�ంద  

  ఇర�ంగ� �ట్టమ�ం �ి���డ� మ�ర�ం  

  అ��ర్ త�ల్ అల� ౖకడల్ �� ను్ఱ ళదు ఎంగ�ం  

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����       1 

    �ాడ�ంగ�� మ�ల��్ల �న్ �ాడ�మల రణ�  

  క�్కరందదు క�ణ����� మ�ర�తం ఇదు��  

  ఎ��ందన మలరణ�ౖ పప్�్ళ��ల్లనన్ం  

  ఈపప్� న��ౖంద ��ర�ం �ఱుగ�దఱ�  

  �డ�ం��య మ�దల�ౖ�న్ �ిలంబ���� ����్వయ్  

  ���్ళ�ఱు రవదన్ �డ�త్నుక్కనుం��  



  అళ�ం��య �ా���ౖ నఱుదుయర్ ��డ�తత్   

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����        2 

  �డ���పరందన ��ద్�����ల�్ల ం 

  త��న్య ��ర��� ���న్��ర��గ్  

  పడ���ప�తత్నన్ ప�మ���వ��  

  �ా�ర�ళగన్ఱదు, ��ౖం�� �ఱ్కమ���న్ 

  మ����ౖె ��్కఱ� వణ�ప్�ౖెకల్ ��ఱ  

  ��ౖగఱ�ౖ క�ర్ నందదు మ�ర�త �దు��  

  అడల���గల్ తర� �����యందడ���్క  

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����        3 

  ��ట�్ట����గల్ త����దుం అయ��్కళ్  

  ��య్ ���ళ  ల����య�ం ��ౖె మణ�క�్కరల�ం  

  ఈట�్టయ� �������� పరందన వయల�ళ్  

  ఇ��ందన�ర�ం�నం ఇలం���యర్ క�ల�ె�త్   

  �ాట�్టయప���ల�ౖ �ానవ��ఱ�  

  మ�మ�����్వ��� �ా్కత�త్  అవ�ిరదం  

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����     4 

   ప�లం�నప�ట్కళ�ం ప�ం�� �ల్ గ���్వయ్  

  �� �త�త్ క్కంగ�ల్ ప�గ�ందదుప�ల��  

  కలందదుక�ణ����� క్క��ౖకడ లరవం  

  క�వణ�్డ ���త్య కలమృగమంబ���ౖంద  



  అలంగల ◌ం�ొ�ౖెయల్ ��ణ్డ  అ���ణ�ౖ పణ��ాన్   

  అమరరగ్ళ్ ప�గ�ందనర్ అద�ల్ అమ�్మ  

  ఇలం���యర్ ��న్ వ��ాడ� ��య్ ���ల్  

   అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����     5 

  ఇర�యర్ మణ���డ�ం �ే��డ�ం ఇవ��  

  ఇ���యవర్ ప����ర� ��ౖెయర�ం ఇవ��  

  మ���య మ��న్ న నఱుమ�గ ఇవ��  

  మర�దర�ం వ�క్కల�ం వందువం��ణ�్ణ   

  ప�ర����డల�ం �ాడల�ం �ేర�ం  

  క�మరదండం ప�గ�ం��ణ�్ణయ��ళ్ళం  

  అర�వ��� య��ౖయ�న్ ���ల్ మ�న్ ఇవ��  

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����     6  

  అందరతత్మరరగ్ళ్ క�ట్టంగల్ ఇ��ౖ�  

  అర�ందవ మ��వర�ం మర�దర�ం ఇవ��  

  ఇం��������ౖయ�ం ��నుం వం��న��  

  ఎంబ�ర�మ�న్ ఉన ��య�న్ �ాశల్  

  �ందరర్ ��ర�క్క ���్చదరర్ నూక్క  

  ఇయక్కర�ం మయం��నర్ �ర�వ����త్ ��ాన్  

  అందరం �ా��ద �ల��్ల  మ�త్����  

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����     7  

  వంబ�ళ్ �ానవర్ �ాయ�ఱ�ౖవ�ంగ  



  మ��దక�ిల�ౖ ఒణ్ కణ�్ణ ��మ�దల�  

  ఎంబ�ర�మ�న్ ప�����క్కలం �ాణ్డఱు్క  

  ఏఱుప్న�ా�న ��ణ�్డ నను్మ�వర్  

  త�ంబర���రదర్ ప�గ�ందన��వ��  

  ��ం��న �ర�య�ం త�లం��� �ిర�ిప్  

  అంబరతలత�త్  �న్ఱ గల్ ��న్ఱ�� ర�ళ్ �� య్  

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����     8 

ఏద�ల్ తణ�్ణ ��� ��క్కం మతత్�  

  య�ళ్ క��ల్ మ�ళ�వ��� ����������ళ��  

  ��దంగళ్ �ా��నర్ ��నన్రర్ ��ర�డరగ్ళ్  

  కండర�వర��వర్ క���ల���ల�్ల ం,  

  మ�దవర్ �ానవర్ �ారణర్ ఇయక్కర్  

  �తత్ర�ం మయం��నర్ �ర�వ����త్ ��ాన్  

  అద�లవర�్క ����లక్కం అర�ళ  

  అరంగతత్మ�్మ! ప�్ళ ��డ�మందర�����     9  

 క��మలర్కమలంగళ్ మలర్ ◌ందన ���ౖ�  

  క��వరన్ క��ౖకడల్ మ����తత్న�వ��  

  త���య��ౖెయ�ర్ ���క��ల్ �ి�ందుదఱ�  

  త���ల�దు�ేత్ఱ�నర్ �� ప�నలరం�ా!  

  ���ౖె�తత్  త�ళవయ�ం  క��ౖెయ�ం �� �ందు  

  ���్ఱయ ��ళ్ ��ణ్ణర���� ప్�� ��నున్ం  



  అ��య��ౖ, య�య ��న్ఱర�� ఉనన్��య�ర్కళ్  

  అ పప్డ���య్! ప�్ళ ��డ�మందర�����       10  

��డర���� ప్��య���్వర్ �ర�వ��గ�� శరణం 

�ర�పప్�్ళ���్చ సంప�ర్ణం 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                     

                                 3. ���ా�ాలం - �. �ర��ాప్�� ౖ

    ���త�త్ ంగ సత్న����తట� సుపత్  మ��ోభ్ధయ్ కృష్ణం 

    �ా�ారధ్�ం స్వం �� �శత�ర �సి్దధ్  మ��య్పయం�!  

    �� ్వ�్చ�ా్ట య�ం స��గ�తం య� బల�త్కృతయ్ భ�ం��త్  

    ���� త��్ౖమ నమ ఇద�దం భ�య ఏ�ాసుత్  భ�యః !! 



    అనన్వయల్ ప�దు�� ౖయ�ం��ళ్ అరంగర�్క  

    పనున్ �ర��ాప్�� ౖపప్ల్ ప��యం, ఇ�న్ ��� య�ల్  

    �ా�� ��డ���త్ ళ్ నఱ�ప్మ�ల�,ౖ ప�మ�ల� ౖ 

    ��� ��డ���త్ ళ్ ��్చల�్ల   

    త��� ��్కడ�తత్  �డ��్క���� ��ల్ �ా�� ౖ 

    �ా�� యర�ళవల్ల  పల్వ� య�య్! ���� �, 

   ��ంగడవఱ�్క��న్ �����న్ఱ �మ�్మతత్ ం  

    ��ం గడ�ా వణ్ణ�� నల్ క�.   

 

 

 

 

 

మ�రగ్� �త్జ��ల్ మ�� ����నద్  న��న్��ల్ 

��ాడ �� ప్దు�ర్, �� దు��� ����ల��ౖ�ర్ 

�ర్ మల�గ్ మ్ ఆయ్ �ాప్�� ��ల్వ�్చర� �ర్ �ాళ్ 

క���్వల్ ��డ���ద్ �లన్ ననద్��పన్ క�మరన్ 

ఏ�ార్ నద్  కణ�్ణ  య���ె ౖ�ళం�ంగమ్ 

�ా��్మ�చ్చజ��ణ్ క��ర్మ��యం బ� ల్ మ�గ��త్ న్ 

���ాయణ�� నమ��్క ప���తర��ాన్ 



�ా��ర్ ప�గళపప్����ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్                          1 

��యౖత�త్  �ా�్వ�ాగ్ ళ్ ��మ�మ్ నమ�్బ��కౖ�్క 

�్ెచయ�య్మ్ �������గళ్ ����� �ార్కడల�ళ్ 

��ౖ యత�త్  �న్ర పరమన���ా�� 

��య�య్ణ�్ణ మ్ �ాల�ణ�్ణ మ్ ��ట�్కల� ��ా�� 

����ట�్టళ��ోమ్ మల��ట�్ట  ��మ����మ్ 

��య�య్దన ���య్మ్ �క�్కర��� �్ెచ��్ర�ోమ్ 

ఐయయ్మ�మ్ ��ిై్చయ�మ్ ఆనద్��యౖ�మ్ ����ాట�్ట  

ఉయ�య్ మ���ణ�్ణ  య�గ��ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్.                     2 

ఓం�� య�లగళనద్  ఉతత్మన్ ���ాప్�� 

��ంగళ్ నమ�్బ��కౖ�్క ��్చట�్ర ��ా����ల్ 

�ంగ�్ర ���లె�్ల మ్ �ంగళ్ మ�మ�్మ�� ��య్ దు 

ఓంగ� ��ర�మ్ ����న్ల్ ఊడ� కయల�గళ 

ప�ంగ�వ��� �� ��ల్ �� ��వణ�్డ  కణప్డ�పప్ 

�ంే�ా� ేప���్కర�నుద్  �ర్ తత్మ�ల�ౖ పట�్ర 

�ాంగక�్కడమ్ ����క�్కమ్ వళ్ళల్ ��ర�మ్బ�క్కళ్ 

�ం�ాద��ల్వమ్ ������ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్.                        3 

 

ఆ�మ���క్కణ�్ణ  ! ఒను్ర  ���� కర��ల్ 

ఆ�య�ళ్ ప�క�్క మ�గ�నుద్  ������త్�� 

ఊ�మ�దల్వ నుర�వ�ప్ల్ ���కర�త�త్  

�ా�యం�ోళ��ె ౖపరప్��బన్ ����ల్ 

ఆ��� ళ్ ��న్, వలమ�్బ�� �� ల్ �న్ర����నుద్  

�����ే �ార్ జ��మ��ెతౖత్  శరమ����� ల్ 

�ాళవ�ల���ల్ ��య్ ����య్ ��ంగళ�మ్ 



మ�రగ్� ��ాడ మ�����ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్                     4 

మ�య�� ౖమనున్, వడమదు��� ���నద్�� ౖ

త�త్ య ��ర��ర్ యమ��� ౖత�త్ ���వ�� ౖ

ఆయర్ క�ల�త్�ల్ ��ను్ర మ్ మణ� �ళ���్క 

��త్ ���క�్కడల్ �ళక్కమ్ ��యద్  ���దర�� ౖ

త��మ�య్ వనుద్ ��మ్ త�మలర్ త����త్ ళ�దు 

�ా���ల్ �ా��, మన�త్నల్ ��ద్క్క 

�� య��ి��్ళయ�మ్ ప�ప్గ�దర��ా �న్రనవ�మ్ 

���ల్ త��ాగ�ం ����ప్ల� ��మ�్బ�ాయ్                       5 

 

ప�ళ�్ళమ్ �ల�ం�న�ాణ్ ప�ళ్ళరయయ్న్ ����ల్ 

�����్ళ ��శం��న్ ��రరవమ్ ��ట�్ట  ల�ౖ� 

��ి�్ళ ��ళ�ం�� �ాయ్ ��య్ మ�ల� ౖనం�ణ�్డ  

కళ్ళచ్చగడం కలక్క�య �ా్కల��్చ 

��ళ్ళతత్ర�ల్ త��ల మర్ నద్  ��త్�� ౖ

ఉళ్ళత�త్  ��్కండ� మ��వరగ్ళ�మ్ ���గళ�మ్ 

��ళ్ళ ��ళ�నుద్  ఆ��యన్ర ��రరవమ్ 

ఉళ్ళమ్ ప�గ�నుద్  క��ర్ ��ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్.              6 

 ��� ������్ర���మ��� ౖ��తత్కలనుద్  ! 

���న ��చ్చరవమ్ ��ట�్టల��ౖ ! ��య్ ��ప్ణ�్ణ  ! 

�ా�మ్ �రిప�ప్మ్ కలగలపప్���్క ��ర�త్  

�ాశ నర����ళ ల���్చయర్ మ�త్��ల్ 

ఓ��� పడ�తత్  త�ర రవమ్ ��ట�్టల�ౖ� 

��యక��ప్ణ�్ణ��్ళయ్ ! ���ాయణన్ మ���త్ 

���ావ�� ౖ�ాప్డవ�మ్ ���ట�్ట  ��డ�త్� 



�శే మ��ెయౖ�య్ ! �ర ��ల� ��మ�్బ�ాయ్.              7 

��ళ్ �ానమ్ ����్ళను్ర  ఎర���� �ర��డ� 

��య్ �ాన్ పరనద్న�ాణ్ �క�్కళ్ళ �ి���్ళగళ�మ్ 

�� �ాన్ �� ����్ర ��� �� �ామల్ �ాత�త్ ��న్ౖ 

క�వ��ాన్ వనుద్  ���్రమ్ ��దుకలమ��ెయౖ 

�ా�ాయ్ ! ఎళ��ద్�ాయ్ �ా��పప్�����ణ�్డ  

మ��ాయ్ ! �ళి��ద్ �� ౖమల్ల��� మ�ట�్టయ 

��ేా���వే�� ౖ�్ెచను్ర ��మ్ �����త్ ల్ 

ఆ�ా����్ర  �ాయ్ నద్ర���ల� ��మ�్బ�ాయ్.                  8 

 

త�మణ� మ�డత�త్ చు్చట�్ర మ్ �ళ��్క��య 

ధూపమ్ కమళ త�త్ �లణ� ౖ��ల్ కణ్ వళర�మ్ 

మ�మ�న్ మగ�� ! మణ�క్కదవమ్ ��ళ్ �ర�ాయ్ 

మ��ర్! అవ��� ��ళ��పీ్�� ఉన్ మగళ్ ��న్ 

ఊ���� ? అ�్ర�్ెచ��ో  ? అననద్ల� 

ఏ మ��ప్ర�నుద్ �ల్ మ�ద్రపప్ట�్ట �� ? 

మ�మ�యన్ మ�ధవన్ ��కౖ�నద్న్ ఎ��్రను్ర  

��మమ్ పలవ�మ్ న���్రల� ��మ�్బ�ాయ్                  9 

��ట�్ర చు్చవర్కమ్ ప�����న్రవమ్మ��య్ 

మ�ట్రమ�మ్ ���ా�� �ాశల్ �ర�ా��ర్ 

��ట్రత�త్ ��య్ మ��� ���ాయణన్ నమ�్మల్ 

�� ట్రపప్���తత్ ర�మ్ ప�ణ�్ణయ��ల్,పణ�్ణ ర���ళ్, 

క�ట్ర�త్న్ �ాయ్ �ళనద్  క�మ్బకర�ణనుమ్ 

��ట�్ర  మ�న��్క ��ర�నుద్ �ల్ ��న్ త��ద్ �� ? 

ఆట్రవననద్ల��ె ౖయ� యర�ంగల�� 

�టే్రమ�య్ వనుద్  �ర��ల� ��మ�్బ�ాయ్                     10 



కట�్ర క్క ఱ ��ౖక్కణంగళ్ పలక ఱనుద్  

శట�్ర ర్ � ఱల�య�్ెచను్ర  ��ర��్ెచయ�య్మ్ 

క�ట్ర��్రల�్ల ద ��వలరత్మ్ �� ��్క���� 

ప�ట్రరవల్ గ�ల్ ప�నమ�ల� �� ద�ాయ్ 

�ట్రత�త్ ���మ� ��ల�్ల ర�మ్ వనుద్ �న్ 

మ�ట్రమ్ ప�హ�నుద్  మ���ల్వణ్ణన్ ���ాప్డ 

�ట�్ర � ే���ా� ే��ల్వ��ప్ణ�్ణ ట�్ట  ! � 

ఎట�్ర క�్క రంగమ్ �� ర���ల� ��మ�్బ�ాయ్.                  11 

 

క���ౖత్ ళం కట�్రర���� కను్ర ��్కరం�� 

���తౖ�త్ మ�ల� ౖవ��� �ను్ర �ాల్ ��ర, 

న���ౖత్లమ్ ���ాక�్కమ్ నర్ �లె్వన్ తం�ాయ్ 

ప��ెత్ల� ౖ�ళ �న్ �ాశల్ క�ెపౖట�్ర 

�న�త్��ల్ ��ెన్లజ������్కమ����ౖటె్ర 

మనత�త్ ��్క�య��� ౖ�ాప్డవ�మ్ ��ాయ్ �ఱ�ాయ్ 

ఇ�తత్  ��ళ��ద్�ాయ్ ఈ�నెన్ ��ర�ఱక్కమ్ 

అ���ౖత్ల్ల ��త్ ర� మఱ���ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్                            12 

 

ప��్ళన్ �ాయ్ ��ణ�్డ �� ౖ�� ల�్ల వరక్క�� ౖ

��్క�్ళ క్క���ం����ౖ ��్క��త్��� �ా���� ప్య్ 

�పి్���్ళగ��ల�్ల ర�మ్ �ా��క్ౖకళమ్ బ��ా్కర్ 

���్ళ ��ళ�నుద్  �య�ళ మ�ఱ���త�త్  

ప�ప్ళ�్ళమ్ �ల�ం�న�ాణ్ , �� ద��క్కణ�్ణ��య్ 

క�ళ్ళక�్క�రక�్క�ెనౖుద్  ��ా��� ే

ప�్ళ��్క డ�త్��ా�ాయ్ ! � న��న్��ల్ 

కళ్ళమ్ త�ర్ నుద్  కల��ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్                      13 



ఉజ��ల్ ప����క్క�ె ౖ��ట్టత�త్  �ా�య�ల్ 

��జ��ళ��ర్ �ాయ్ ����� ��ద్ ంబల్ �ాయ్ క�ం�న�ాణ్ 

��జ��ల�ప్��క�్క��� ��ణ్ పల్ తవతత్వర్ 

తజ��ల్ �ర���్క�ల్ శ���డ��ాన్ �� ����్ర ర్ 

ఎజ��ల�ౖ మ�నన్ ��ళ�ప�ప్�ాన్ �ాయ్ ���మ్ 

నజ��� ��ల��ద్�ాయ్ ��ణ���య్ ��వ��ె ౖయ�య్ 

శజ���డ� శక్కర ��నుద్ మ్ తడ���్కయన్ 

పజ��యక్కణ�్ణ �� ౖ�ాప్�లే� ��మ�్బ�ాయ్.                         14 

ఎల�్ల  �లం����� ! �నన్మ�రంగ����? 

�ల�్ల న్ర��� ���్మన్? నజ�����ర్, �� దర�����్రన్ 

వల��్ల  ఉన్ కట�్ట ���గళ్ పణ�్డయ�న్ �ాయఱ�దుమ్ 

వ�్లరగ్ళ్ �జ����, ������ ��య�డ�గ 

ఒల��్ల � �� ��య్, ఉన��్కనన్ ��ఱు�ె�ౖ�� ? 

ఎల�్ల ర�మ్ �� ��ద్ ��? �� ��ద్ ర్, �� ��ద్ణ�్ణ ��్కళ్ 

వల�్ల ��ౖ ����్ర �� ౖమ���త్ ��� మ�తత్�క్క 

వల�్ల ��ౖ మ�య�� ౖ�ాప్�లే� ��మ�్బ�ాయ్.                  15 

��యగ��య్ �న్ర ననద్��పను�ెయౖ 

���ల్ �ా�ాప్�� ! ������త్ ను్ర మ్ ��రణ 

�ాశల్ �ా�ాప్�� ! మణ�క్కదవమ్ ��ళ్ �ర�ాయ్ 

ఆయర్ �ర��య��మ�క�్క అ��� ప��� 

మ�యన్ మణ�వణ్ణన్ ����న్ల��ాయ్ ��ర్ ��ద్ న్ 

���మ�య్ వ��ద్ మ్ త��ల�ళ�ాప్డ��ాన్ 

�ాయ�ల్ మ�నన్మ�నన్మ్ మ���త్ � ేఅమ�్మ! � 

 ��శ �ల�క్ౖకదవమ్ ���్కల� ��మ�్బ�ాయ్.                     16 

 

అమ్బర�� , తణ�్ణ�� ��ఱ� అఱమ్ ��య�య్మ్ 



ఎ��్బర�మ�న్ ! ననద్���ాల�! ఎళ��ద్�ాయ్, 

��మ్బ����్కల�్ల మ్ ��ళ���ద్  ! క�ల�ళ��్క 

ఎ��్బర�మ�ట�్ట! య����య్! అఱ�వ��ాయ్! 

అమ్బర మ�డఱు����� య�లగలనద్  

ఉమ్బర్ ��మ��� ! ఉఱజ����ళె��ద్�ాయ్ 

��మ్ �� ర్కళ ల���్ెచల�్వ ! బల��ేా ! 

ఉ�్బయ�మ్ �య� మ�ఱజ���ల� ��మ�్బ�ాయ్.                17 

 

ఉనుద్  మదక�తత్ ! ����ద ��ళ్వ�యన్ 

ననద్  ���ాలన్ మర�మగ�� ! న�పి్��న్య్ ! 

కనద్మ్ కమళ�మ్ క�ళ� ! క�ె ౖ�ర�ాయ్ 

వ��ద్జ��మ్ ��� అ���తత్న�ాణ్ మ�ద� 

పప్నద్ల్ ��ల్ పల్ �ాల్ క��� నజ��ల్ క��న�ాణ్ 

ప��ద్ ర్ �ర� ! ఉన్ ���త�త్ నన్ ���ాప్డ 

��ె�ద్ మ������్కయ�ల్ ��ార్ వ��� ��పప్ 

వనుద్  �ర��ాయ్ మ���ం�లే� ��మ�్బ�ాయ్.                    18 

క�త�త్  �ళ��్క��య ��్కట�్ట �ా్కల్ కట�్టల్ ��ల్ 

���ెత్న్ర పఞ్చశయన�త్న్ ��ల��� 

��తత్లర్ ప�జ��ళల్ న�పి్��న్ౖ ��ం�����ల్ 

��తౖ�త్ ��్కడనద్  మలర్ మ��ాప్ ! �ాయ్ �ర�ాయ్ 

��తత్డజ్ఞ�ణ�్ణ��య్ � య�న్మణ�ల�� ౖ

ఎతత్���ౖ� దుమ్ త��ల�ళ ఒట�్ట య్ �ాణ్ 

��తత్��ౖ ��ల�మ్ ��ి��ాట్ర ��ల�్ల య�ల్ 

తత�త్ వ మను్ర తత్గ��ల� ��మ�్బ�ాయ్.                           19 

 

మ�పప్త�త్  మ�వర్ అమరర�్క మ�న్ ��ను్ర  



కపప్మ్ త�ర�్కమ్ క��� త��ల���య్ 

��పప్మ��ెయౖ�య్ �ఱల��ెయౖ�య్ ! ��ట�్ర ర�్క 

��పప్మ్ ��డ�క�్కమ్ �మల� త��ల���య్ 

��పప్నన్ ��ను్మల��్ౖెచ�ా్వయ్ �్చర� మర�ంగ�ల్ 

న�పి్��న్ౖ నం�ాయ్ ! �ర��� ! త��ల�ల�య్ 

ఉక్కమ�మ్ తట�్ట �య�మ్ తనుద్ న్ మణ�ళ�� ౖ

ఇ�� ప్� ే�����్మ ��ాట�్టల� ��మ�్బ�ాయ్.                          20 

 

ఏట్రకలంగ �������� ం�� �ద�పప్ 

మ�ట�్ర � ే�ాల్ ����య�మ్ వళ్లల్ ��ర�మ్ ప�క్కల్ 

ఆట్ర పప్�ె�ౖ�త్ న్ మగ�� ! య��వ��ాయ్ 

ఊట్రమ��ె ౖయ�య్ ! ����య�య్ ! ఉల���ల్ 

��ట్రమ�య్ �న్ర �డ�� ! త��ల���య్ 

మ�ట�్ర ర�నక�్క వ�త�ల�నౖుద్  ఉన్ �ా శర్కణ్ 

ఆట�్ర దు వనుద్  ఉనన్�� పణ�య� మ��� ప్ల� 

�� ట�్రయ�మ్ వ��ద్ మ్ ప�గళ్ నుద్  ఏల���మ�్బ�ాయ్                      21 

అంగణ్ మ�జ�్ఞ లతత్రశర్ అ�మ�న 

బజ��మ�య్ ననుద్  �న్ ప�్ళక్కట�్టల్ ���� 

శజ���ర��ార్ �� ల్ వనుద్ తల� ౖ��ప్య్ �ోమ్ 

��ం��ణ��ాయ్ �్ెచయద ��మరప�ప్�� ప్ల� 

��ంజ��ణ్ ����్చ���ే ����్మల్ ��య��� 

�ంగళ� మ����త్యను ��ళ���ద్ ��ప్ల్ 

అజ��ణ�్ణ రణ�్డ ం ��ండ� ఎజ��ళ్ ��ల్ ��క�్క����ల్ 

ఎజ��ళ్ ��ల్ ��బ �ళ��ద్ల� ��మ�్బ�ాయ్.                   22 

  

మ���మల� ౖమ�ళఞ�జ్ ల్ మ�న్��్కడనుద్ ఱఙగ్మ్ 



���య �ఙగ్ ���త�త్ �త్  ��త�త్  

����మ�ర్ �� ఙగ్  ���ాప్డ�మ్ ��ర్ నుద్ ద�� 

మ��� ��ర్ నుద్  మ�ళఙ�గ్ ప�ప్రపప్ట�్ట  

�� దర�మ��� ల�, � ప���పౖ�ప్వణ�్ణ  ! ఉన్ 

���ల్ ��్రఙగ్ �� �� నద్ర�� ��ప�ప్�ైయ 

���య �ఙ�గ్ పన�త్ర�నుద్  య�మ్ వనద్  

�ా��యమ��ాయ్ నద్ర���ల� ��మ�్బ�ాయ్                        23 

 

అ�్రవ�్వలగ మళ��ద్ య్! ఆ���� ట�్ర 

�్ెచన్ర�గ్ �ెత్�న్లఙ��గ్ ����త్ య్! �ఱల్ �� ట�్ర 

�� న్ర�్ెచగడ మ��ె�ౖ�త్ య్ ! ప�గళ్ �� ట�్ర 

కను్ర  క�ణ�ల� ��ఱ���ద్ య్ ! కళల్ �� ట�్ర 

క�ను్ర క��ెయౖ� ��డ���త్ య్ ! గ�ణమ్ �� ట�్ర 

��ను్ర  ప�����్కడ�క�్కమ్ �న్ ����ల్ ��ల్ �� ట�్ర 

ఏ��్రను్ర న్ ��వగ�� ���త్పప్ఱ�ౖ ����్వన్ 

ఇ�్రయ�మ్ వ��ద్ మ్ ఇరఙ�గ్ ల� ��మ�్బ�ాయ్.                       24 

ఒర��త్  మగ��య్ �ఱినుద్  ఓ��ర�ల్ 

ఒర��త్  మగ��య్ ఒ�త�త్  వళర, 

తర��్కల� ������త్ న్ ��గ్ ���నౖద్  

కర��ె�త్ �పి్���్ళకఞజ్ న్ వ�ట�్రల్ 

��ర���ప్నన్ �న్ర ��డ�మ�ల� ! య���న్ౖ 

అర��త్త�త్  వ��ద్ మ్ , పఱ�ౖ తర��య���ల్ 

�ర�ర�క్క ��ల్వమ�మ్ ��వగమ�మ్ య�మ�ప్�� 

వర�తత్మ�మ్ �ర్ నుద్  మ���నుద్  ఏల� ��మ�్బ�ాయ్.                25 

 

మ�ల� ! మణ�వణ�్ణ  ! మ�రగ్� ��ాడ��ాన్ 



��ల�యౖ�ర్ ��య్ వనగళ్ ��ణ�్డ వన ��ట�్ట��ల్ 

ఞ�ల�ె�త్  ��ల�్ల మ్ నడ�ఙగ్  మ�రల్వన 

�ాలనన్ వణ్ణత�త్  ఉన్ �ాఞజ్ శ�న్య�� 

�� ల్వన శఙగ్ ఙగ్ ళ్, �� య్ �ాప్డ��ె ౖయన�� 

�ాల ��ప్ర�మ్ పఱ��ౖ�, పల�్ల ణ�్డ ����ాప్�� 

��ల�ళ��్క, ������, ����� 

ఆ��ల�యౖ�య్ ! అర���ల� ��మ�్బ�ాయ్.                          26 

క������ ��ల�్ల మ్ �ర్ �����ద్  ! ఉనద్��న్ౖ 

�ాప్��పప్ఱ�ౖ ��ణ�్డ య�మ్ ��ఱు��మ�్మనమ్ 

��డ�ప�గళ�మ్ ప�����ల్ న��్ర గ 

చూ్చడగ�� ��ళ్ వ�����,��� ే��ప�ప్��, 

�ాడగ��,��న్ర��యౖ పల్ కలనుమ్ య�మణ���మ్, 

ఆ�ె ౖయ�డ��� ప్మ్, అదన్ ��ి�న్ �ాల్ ��ఱు 

మ�డ ��య్ ��య్ దు మ�ళఙ��గ్ వ��ార 

క��� �ర�నుద్  క��ర్ ��ద్ల���మ�్బ�ాయ్                             27 

 

క ఱ��ౖగళ్ �ిన్ ��ను్ర  �ా్కనమ్ ��ర్ నుద్ ణ�్బమ్, 

అఱ���ను్ర  �ల�్ల ద �ాయ్ క�్కలత�త్  ఉనద్��న్ౖ 

�ిప్ఱ� �� ఱునద్��ౖ ప�ణ�్ణయమ్ ��మ��ై�మ్ 

క� ఱ�ౖ��ను్ర  �ల�్ల ద �����ద్  !ఉనద్��న్డ� 

ఉఱ��ల్ నమ��్క ఙ�గ్ �క్క ���య�దు 

అఱ�య�ద �ి���్ళగ��మ్, అ�్బ��ల్ ఉనద్��ౖన్ 

�ఱు��ర���తత్నవ�మ్ �ఱ� యర���� ే

ఇఱ�ౖ�ా � ���ాయ్ పఱ�ౖ��ల� ��మ�్బ�ాయ్.                    28 

 
 
�తత్మ్ �ఱు�ాల� వనుద్ ��ౖన్ �ే్చ�త�త్ , ఉన్ 

�� ప్��త్ మ��� య���� �� ప్త�త్ మ్ �� ర�ళ్ ����య్ 

��తత్��్మయ్ త�త్ ణ్ణం కల�త్ల్ �ిఱనద్� 

క��ేత్వ ల�ంగ��� ��్కళ్ళమల్ �� �ాదు 



ఇ�ె�త్  పఱ�ౖ ����్వ నను్ర �ాణ్ �����ద్  ! 

ఎ�ె�త్ క�్క����ళ� �ిఱ�క�్కమ్, ఉనద్��న్ 

డ���త్ �� య���మ�న��్క ��మ�ళ్ ��య్ ��మ్ 

మ��త్న ఙ�్కమంగళ్ మ��ేత్ల� ��మ�్బ�ాయ్                       29 

 
  
వఙగ్  క్కడల్ క�ైనద్  మ�దవ��ౖ ��శవ�� ౖ

�ఙగ్ ళ్ �ర�మ�గత�త్  �ే్చ���� య�ర్ ���న్���ఞ�జ్  

అఙగ్పప్��� ��ణ�్డ �ా�ె�త్ , అణ�ప�దు�� ౖ

��ౖఙగ్మల తత్ణ��్డ ��యల్ పట్టర్ �ి�ాన్ ���ె ౖ��నన్ 

శఙగ్ తత్�ళ్ మ�ల�ౖ మ�పప్దుమ్ త�ాప్�� 

ఇఙగ్పప్������ �ాప్��రరణ�్డ  మ�ల్వ�����త్ ళ్ 

�� ఙగ్ణ్ �ర�మ�గత�త్  �ె్చల్వ�త్ర�మ�ల�ల్ 

ఎఙగ్మ్ �ర�వర�ళ్ ���త్ను్బర�వ ��మ�్బ�ాయ్                       30 

 
       
                                                                �� ఆం��ళ్ �ర�వ��గల� శరణం 

 

4.  ���ంద ��మ�వ� 

�� ����ా�ా ���ం�� �� ��ంకట��ా ���ం�� 

భకత్వతస్ల� ���ం�� ��గవత�ి్రయ ���ం�� 

�తయ్�ర్మల� ���ం�� �ల��ఘ�ాయ్మ ���ం�� 

ప��ాణప�ర��ా ���ం�� ప�ండ���ాకష్ ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

నందనంద�� ���ం�� నవ�త���ా ���ం�� 

ప��ాలక �� ���ం�� �ాప��చన ���ం�� 

దుష్టసం�ర ���ం�� దు��త��ారణ ���ం�� 

�ష్టప���ాలక ���ం�� కష్ట��ారణ ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం�� [2] 

వజ్రమక�టధర ���ం�� వ�ాహమ���త్� ���ం�� 

���ీజనల�ల ���ం�� ��వరధ్����ధ్ ర ���ం�� 

దశరథనందన ���ం�� దశమ�ఖమరద్న ���ం�� 

ప���ాహ�� ���ం�� �ాండవ�ి్రయ ���ం�� 



���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

మతస్�క�ర్మ ���ం�� మధుసూధన హ�� ���ం�� 

వ�ాహ నర�ంిహ ���ం�� �ామన భృగ��ామ ���ం�� 

బల�ామ�నుజ ���ం�� బ�దధ్  క�్కధర ���ం�� 

��ణ��ాన�ి్రయ ���ం�� ��ంకటరమణ� ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం�� [2] 

�ీ����యక ���ం�� ��తప���ాలక ���ం�� 

ద��ద్రజన �� షక ���ం�� ధర్మసం�ా్థ పక ���ం�� 

అ��థరకష్క ���ం�� ఆప��భ్ందవ ���ం�� 

శరణ�గతవతస్ల ���ం�� కర�ణ��ాగర ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

కమలద��కష్ ���ం�� �ా�తఫల��త ���ం�� 

�ాప���శక ���ం�� �ా�� మ��ా�� ���ం�� 

�� మ���్ర ం��త ���ం�� �� వ��స్ం��త ���ం�� 

ధరణ���యక ���ం�� ��నకర�ేజ� ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

ప��్మవ��ి్రయ ���ం�� ప్రసనన్మ���త్ ���ం�� 

అభయహసత్  ప్రదర్శక ���ం�� మ��స్�వ��ర ���ం�� 

శంఖచక�ధర ���ం�� �ారంగగ��ధర ���ం�� 

��ాజ��రధ్స్థ  ���ం�� �����మరధ్న ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

�ాల�ా� మధర ���ం�� సహస్ర��మ� ���ం�� 

ల��్మవల్లభ ���ం�� లకష్్మణ�గ�జ ���ం�� 

కసూత్ ���లక ���ం�� �ాంచ��ంబరధర ���ం�� 

గర�డ�ాహ�� ���ం�� గజ�ాజ రకష్క ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

�ానర���త ���ం�� �ార��బంధన ���ం�� 

ఏడ���ండల�ాడ ���ం�� ఏకత్వర��ా ���ం�� 

�� �ామకృ�ా్ణ  ���ం�� రఘ�క�ల నందన ���ం�� 



ప్రతయ్కష్�ే�ా ���ం�� పరమదయ�కర ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

వజ్రకవచధర ���ం�� ��ౖజయం�మ�ల ���ం�� 

వ��్డ�ాసుల�ాడ ���ం�� వసు�ేవతనయ� ���ం�� 

�ల్వప��్ర ��్చత ���ం�� ��క సంసుత్ త ���ం�� 

�ీత్ �ప�ంసర��ా ���ం�� �వ��శవమ���త్ ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

 

 
బ్ర�్మండర��ా ���ం�� భకత్రకష్క ���ం�� 

�తయ్క��య్ణ ���ం�� �రజ��భ ���ం�� 

���ామ�ి్రయ ���ం�� హ�� స��్వతత్మ ���ం�� 

జ��రధ్నమ���త్ ���ం�� జగ��స్��ర��ా ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం�� [2] 

అ���క�ి్రయ ���ం�� ఆప�న్�ారణ ���ం�� 

రతన్����ట� ���ం�� �ామ�నుజనుత ���ం�� 

స్వయంప్ర�ా�ా ���ం�� ఆ��తపకష్ ���ం�� 

�తయ్�భప్రద ���ం�� ��లల����ా ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

ఆనందర��ా ���ం�� ఆదయ్ంతర���� ���ం�� 

ఇహపర ��యక ���ం�� ఇభ�ాజ రకష్క ���ం�� 

పద్మదయ��� ���ం�� పద్మ��భహ�� ���ం�� 

�ర�మల�ా�ా ���ం�� త�ల�ీవనమ�ల ���ం�� 

���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం�� [2] 

���ా��్ర�లయ� ���ం�� ��ష�ా�� ���ం�� 

�� ����ా�ా ���ం�� �� ��ంకట��ా ���ం�� 



���ం�� హ�� ���ం�� ��క�లనందన ���ం��  [2] 

 

 

 

                         5. ��కృ�ా్ణ ష్టకమ� 

  

1. వసు�ేవసుతం �ేవం - కంస��ణ�ర మరద్నం 

   �ేవ��పరమ�నందం - కృష్ణంవం�ే జగదుగ్ ర�ం 

2. అత�ీప�షప్సం�ాశం - �రనూప�ర ���తం 

   రతన్కంకణ��య�రం - కృష్ణంవం� ేజగదుగ్ ర�ం   

3. క�ట�ల�లకసం య�కత్ం - ప�ర్ణచంద్ర ���ననం 

   �లసత�్కండలధరం - కృష్ణంవం� ేజగదుగ్ ర�ం 

4. మం��రగంధసం య�కత్ం - ��ర��సం చత�ర�భ్జం 

   బ��్హ�ిం��్చవచూ��ంగం - కృష్ణంవం� ేజగదుగ్ ర�ం 

5. ఉత�ప్ల్లపద్మప��్ర కష్ం - �ల�మ�త స�న్భం 

   య�ద�ా��ం ���రతన్ం - కృష్ణంవం� ేజగదుగ్ ర�ం   

6. ర���్మణ����సం య�కత్ం - �ీ��ంబర సు���తం 

   ఆ�ాపత్  త�ల�ీగంధం - కృష్ణంవం� ేజగదుగ్ ర�ం 

7. ���ి�ా��ం క�చద్వంద్వ - క�ంక�మ�ం��త వకష్సం 

   �����తం మ���ా్వసం - కృష్ణంవం� ేజగదుగ్ ర�ం 

8. �� వ��స్ంకం మహ� రస్కం - వనమ�ల���ా�తం 

   శంఖచక�ధరం �ేవం - కృష్ణంవం� ేజగదుగ్ ర�ం 

    
   కృ�ా్ణ ష్టక �దం ప�ణయ్ం - �్ార త ర���ధ్ య యః ప��త్ 



   ��ట�జన్మకృతం  �ాపం - స్మరణ�న �నశయ్�  !! 

 
 
 

                                    6. మధు�ాష్టకమ� 

 
1.అధరం మధురం వదనం మధురం-నయనం మధురం హ�ితం మధురం 

  హృదయం మధురం గమనం మధురం -మధు�ా��ప�రే�లం మధురం ! 

2.వచనం మధురం చ��తం మధురం-వసనం మధురం వ�తం మధురం 

  చ�తం మధురం భ్ర�తం మధురం -మధు�ా��ప�రే�లం మధురం ! 

3.��ణ�ర్మధు�� ��ణ�ర్మధురః - �ాణ� ర్మధురః �ా�ౌ మధు�� 

  నృతయ్ం మధురం సఖయ్ం మధురం - మధు�ా��ప�రే�లం మధురం ! 

4.��తం మధురం �ీతం మధురం - భ�కత్ం మధురం సుపత్ ం మధురం 

  ర�పం మధురం �లకం మధురం - మధు�ా��ప�రే�లం మధురం ! 

5.కరణం మధురం తరణం మధురం-హరణం మధురం రమణం మధురం 

  ప�తం మధురం శ�తం మధురం -మధు�ా��ప�రే�లం మధురం ! 

6.గ�ంజ� మధు�ా మ�ల� మధు�ా - యమ��� మధు�ా �� మధు�ా 

  స�లం మధురం కమలం మధురం - మధు�ా��ప�రే�లం మధురం ! 

7.��� ీమధు�ా �ల� మధు�ా - య�కత్ం మధురం భ�కత్ం మధురం 

  ఇష్టం మధురం �ష్టం మధురం - మధు�ా��ప�రే�లం మధురం ! 

8.���ా మధు�ా �ా�� మధు�ా - య�ి్టర్మధు�ా సృ�ి్టర్మధు�ా 

  ద�తం మధురం ఫ�తం మధురం - మధు�ా��ప�రే�లం మధురం !! 

 
ఇ� ��మద్వల్ల����రయ్ �ర�త మధు�ాష్టకం సంప�ర్ణం  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                    7. ��రంగ��ధ ��త్ త్రమ� 
 
ఆ��ర మ���ర మ���రమ� - ��రంగ ��ధు� ���ాదమ� [2] 

 
1. ప��్మ���ాజ� గర������ాజ� - ���ం��ాజ� సుర�ాజ�ాజ� 

   �ై�ల�కయ్�ాజ� అ�ల�ాజ�ాజ� - ��రంగ �ాజ� నమ��నమ��          [ఆ��ర] 

2. ���తత్�ా� భ�జ��ంద్ర�ా� - ��దర్క�ా� ఫణ���గ�ా� 

   అంబ� ���ా� వటపత్ర�ా� - ��రం �ాజ� నమ��నమ��         [ఆ��ర! 

3. ల��్మ��ా�� జగ����ా�� - హృత్మద్మ�ా�� ర��ంబ�ా�� 

   ���ా��్ర�ా�� అ�లల�క�ా�� - ��రంగ�ా�� నమ��నమ��          [ఆ��ర] 

4. �ల�ంబ�వ��్ణ భ�జప�ర్ణక��్ణ - క�ా్ణ ంత���ే్ర కమల�కళ�ే్ర 

   ��వ�్లరం�� �తమల్ల రం�� - ��రంగరం�� నమ��నమ��                [ఆ��ర] 

5. బ్ర�్మ��వం�ే జగ�ేకవం�ే - రం��మ�క�ం�ే వల��రవం�ే 

   ���ంద�ే�� అ�ల�ేవ�ే�� - ��రంగ�ే�� నమ��నమ��              [ఆ��ర] 

6. ఆనందర��� �జబ� ధర��� - భ��త్స్వర��� శృ�మ���త్ర��� 

   ���ాం�ర��� రమణ�యర��� - ��రంగర��� నమ��నమ��         [ఆ��ర] 

7. కర్మ ప్రమ�� ేనరక ప్రమ�� ే- భ��త్ ప్ర��ే జగ��� �ా� ే

   అ��ధ��� ేజగ�ేక��� ే- ��రంగ��� ేనమ��నమ��                [ఆ��ర] 

8. అ�ఘ��ే్ర జగ�ేక��ే్ర - ��ేహయ్��ే్ర �షయ�సమ��ే్ర 

   ���గ��ే్ర సుఖ�గ��ే్ర - ��రంగ��� ేనమ��నమ��   

 
   ఆ��ర మ���ర మ���రమ� - ��రంగ ��ధు� ���ాదమ�  [2] 
  
                                    

 

 



                              8. �� ����ష్టకమ� 

 
 
1. నమ��త్సుత్  �����ే� - �ష�్ణ �తత్  సుప��్రణ� 

   త�ల�ీవ��దభ్���ే� - �����ే� న�సుత్ � ే! 

2. త�ల�ీవన సంజ�� ే- కృష్ణభ��త్ సమ��్చ�ే 

   ప�షప్�ర ధ���ే� - �����ే� న�సుత్ � ే! 

3. ��� ిక��య్సహ� ల�్ల �� - ఆ���ాయ్న్ భ��త్ ��జ�� 

   ��్లప�త�త్ ర్ ��ాస��త్  - �����ే� న�సుత్ � ే! 

4. ��రంగ మంగళక�� �ే� - రంగ��ధ హృదయ�ి్థ�ే 

   ���క�డ�తత్  �ి్ర���ే� - ������ే న�సుత్ � ే! 

5. ఆం��ళ్ ����మ సంభ�� ే- త�ల�ీవన ����ణ� 

   ప�షప్ సంగ�హ ���ంక��య్ - �����ే� న�సుత్ � ే! 

6. ధను�ా్మస వ్ర�����్థ  - ���ిక��య్��న్హ �ాం��ణ� 

   ��కృష్ణ  �ి్రయక���ే� - �����ే� న�సుత్ � ే! 

7. భ��ే�వంశ సంభ��ే - భ�ాత్ �ష్టప్ర���� 

   �ామ�నుజ�� ద���ే� - �����ే� న�సుత్ �ే ! 

8. అ��య్త్మ ఆ���ే�ే� - అష్టల��్మ స్వర��ిణ� 

   అహం�ారవ��జ్�ే �ే� - �����ే� న�సుత్ � ే! 

9. �తయ్�ి్మ�ే �తయ్��ేధ్  - �ీత్ �వ��గ్ మ�రగ్ద��్శ� 

   రంగమ��న్ర్ �ి్ర���ే� - �����ే� న�సుత్ � ే! 

10. ����ష్టక �దం ప�ణయ్ం - ప��దభ్��త్ సమ�్వతః 

   స�ా్వ�ష్టఫలం �ి��ధ్ ం - �కష్సంపద మ�చయ్� ే!! 

  
 

9. �� �����ే� �ర���మమ�ల� 
 
మ�రగ్�రష్మను మ�సమ�ల� - మ�రగ్�వ్రతమ�ను �ే�ంచ 

వసుత్ ందమ�్మ ��దమ�్మ - ఇవ్వండమ�్మ �రత�ల� 



 
1. కర్కట సంక�ణమ�నందు ఆ�ాఢమ�న 

   ప�ర్వఫల�గ్ ణ� నకష్త్రమ�న ఉద�ం�న 

   మ� ��దమ్మ త�్ల �ావమ�్మ !            [మ�రగ్] 

2. ����య���్వర�ల మ�ం��ట�ల� �ొ����న 

   �ల��ా మ�త�్ల �ర�ల దండల� 

   ��డ���్చ రంగ� కం�ని బహ��ాణ�   [మ�రగ్] 

3. ����య���్వర�ల �ీ్రయసుత�� ౖ

   భట్ట��ధ మ�దుద్  పట�్ట��ౖ �ష�్ణ �త�త్ ల 

   వ�ా���ౖ �ావమ్మ త�్ల ��దమ�్మ      [మ�రగ్] 

4. రంగ��ధు� �ి్రయస���ౖ ��కృష�్ణ ��� 

   �ి్రయస���ౖ వటపత్ర�ా� �ి్రయతమ�� ౖ

   �ావమ�్మ త�్ల ��దమ�్మ             [మ�రగ్] 

5. �ర��ాప్వ�ను ర��ం� �ా�్చయ�ర్ 

   �ర��� �ా�ం� ధను�ా్మస 

   వ్రత మ�చ��ం� �ావమ�్మ త�్ల ��దమ�్మ  [మ�రగ్] 

6. �తయ్మ� ���ం�ెదమమ�్మ 

   పదమ�ల� పట�్ట� ��మం�� పరమ 

   పదమ�ను మ���మ�్మ �వ� పరమ 

   పదమ�ను మ���మ�్మ [2] 

  
మ�రగ్�రష్మను మ�సమ�ల� - మ�రగ్�వ్రతమ�ను �ే�ంచ 

వసుత్ ందమ�్మ ��దమ�్మ - ఇవ్వండమ�్మ �రత�ల� 

 
10. ��ల��్మ అ��్ట తత్ ర శత��మ��త్ త్రమ� 

 
�్ార రధ్న : 

వం�ే పద్మక�ాం ప్రసనన్వద��ం ����గయ్��ం ��గయ్��ం 

హ�ాత్ ��య్ మభయప్ర��ం మణ�గణ�ౖ�ాన్����ై ర�భ్�ి��ం 

భ�ాత్ �ష్ట  ఫలప్ర��ం హ��హర బ్ర��్మ�����స్���ం 

�ా��్శ�పంకజ శంఖ పద్మ ���� ర�య్�ాత్ ం స�� శ��త్�ః !! 



స��జ�ల�� స��జహ��త్  ధవళత�ాంక�శ గంధమ�లయ్���� 

భగవ� హ��వల్ల�� మ��జ�్ఞ �్రభ�వన భ��క��ప్ర�దీ మహయ్ం !! 

 
1. ప్రకృ�ం �కృ�ం ���య్ం సర్వభ�త ��తప్ర��ం 

   శ���ధ్ ం �భ��ం సుర�ం నమ�� పరమ��్మ�ాం ! 

2. �ాచం ప��్మలయ�ం ప��్మం సు�ం �ా్వ�ం స్వ��న సు��ం 

   ధ��య్ం ��రణ్మ��ం ల��్మం �తయ్ప��ా్ట ం ���వ��ం ! 

3. అ���ం చ ���ం  ���ాత్ ం వసు��ం వసు����ణ�ం 

   నమ�� కమల�ం �ాం��ం �ామ��� ��� ధ సంభ�ాం ! 

4. అనుగ�హప్ర��ం బ���ధ్  మనఘ�ం హ��వల్ల��ం 

   అ���ా మమృ��ం ���ాత్ ం ల�క��క �����ం ! 

5. నమ�� ధర్మ�లయ�ం కర�ణ�ం ల�కమ�తరం 

   పద్మ�ి్రయ�ం పద్మహ�ాత్ ం ప��్మ��ం పద్మసుంద��ం ! 

6. ప�ో్మదభ్�ాం పద్మమ��ం పద్మ��భ�ి్రయ�ం రమ�ం 

   పద్మమ�ల�ధ�ాం �ే�ం ప��్మ�ం పద్మగం���ం ! 

7. ప�ణయ్గం��ం సుప్రస��న్ం ప్ర�ా���మ��ం ప్ర��ం 

   నమ�� చంద్రవద��ం చం��్ర ం చంద్రసహ� ద��ం ! 

8. చత�ర�భ్జ�ం చంద్రర��ా �ం���ా�ందు �తల�ం 

   ఆ�్ల దజన�ం ప��ి్టం ��ాం �వక��ం స�ం ! 

9. �మల�ం �శ్వజన�ం ప��ి్టం ����ద్ర�����ం 

   �ీ్ర�ప�ష్క��ణ�ం �ాం��ం �క్ల మ�ల�య్ంబ�ాం ��యం ! 

10. ��స్క��ం �ల్వ�లయ�ం వ�ా���ం యశ�ి్వ�ం 

    వసుంధ�ా మ����ాం�ాం హ��ణ�ం ��మమ���ం ! 

11. ధన��నయ్క��ం �ి��ధ్ ం ��ౖ�ణయ్��మ�య్ం �భప్ర��ం 

    నృప��శ్మగ�� నం��ం వరల��్మం  వసుప్ర��ం ! 

12. ���ం ��రణయ్�్ార �ా�ాం సమ�ద్రతనయ�ం జయ�ం 

    నమ�� మంగ��ం �ే�ం �ష�్ణ  వకష్స్థల �ి్థ��ం ! 

13. �ష�్ణ ప�న్ం ప్రస��న్��ం ���ాయణ సమ�����ం 



    ����ద్ర� ధ్వం�ి�ం �ే�ం  స��్వపద్రవ  �ా��ణ�ం ! 

14. నవదు�ాగ్ ం మ��ా�ం బ్రహ్మ �ష�్ణ  ��ా�్మ�ాం 

    �్ర�ాల జ�్ఞ న సంప��న్ం నమ�� భ�వ��శ్వ��ం ! 

 
ల��్మం ��రసమ�ద్ర �ాజ తనయ�ం ��రంగ����శ్వ��ం 

���ీభ�త సమసత్  �ేవవ���ం ల����క ���ాంక��ాం ! 

��మన్మంద కట�కష్ లబద్  �భవ బ్ర��్మంద్ర గం�ాధ�ాం 

��్వం �ై�ల�కయ్క�ట�ం��ం సర�ిజ�ం వం�ే మ�క�ంద�ి్రయ�ం ! 

మ�తరన్మ�� కమల�  కమల�య���� 

���ష�్ణ  హృత్కమల �ా�ి� �శ్వమ�తః 

����దజ� కమల ��మల గరభ్ ���� 

ల��్మః ప్ర�ీద సతతం నమ��ం శరణ�య్ !!   

 
 

 

 

�్ర�ాలం � జ����్వ��్వన్ షణ�్మసం ���ంే��్రయః  

����ద్ర� ధ్వంసనం కృ��్వ సర్వమ��� న్ తయ్యతన్తః ! 

 
�ే� ��మ సహ��్రష� ప�ణయ్మ��్ట తత్ రం శతం 

��న ��య మ�ా�� న్�  ��ట� జన్మ ద��ద్రతః ! 

భృగ��ా�� శతం ��మ�న్ ప�� ద్వతస్ర మ�త్రకం 

అ���్టశ్వరయ్ మ�ా�� న్� క�బ�ర ఇవ భ�తల� ! 

����ద్ర� �చనం ��మ��త్ త్ర మంబ�పరం శతం 

��న ��య మ�ా�� న్� ��ట� జన్మ ద��ద్రతః ! 

భ��ాత్ �త� �ప�ల�న్ ���ాన్ అం� ే�ాయ�జయ్మ�ప�న్య�త్ | 

�్ార తః�ాల� ప���న్తయ్ం సర్వ దుఃఖ�ప �ాంత�� | 



పఠంత� �ంత���ేద్�ం స�ా్వభరణ భ��ి��మ్ || 

 
ఇ� ��ల��్మ అ��్ట తత్ ర శత��మ ��త్ త్రం సమ�పత్ ః 

 
��్ల !  ఓం మ��ై��య్చ �ద్మ�� - �ష�్ణ ప�న్ చ ��మ��  

    త��న్ ల��్మ ప్ర��దయ�త్ !! 

                                  ***** 

��్ల ! ���ామ �ామ �ా��� ర�� �ా�� మ��ర��  

    సహస్ర ��మ తత�త్ లయ్ం �ామ��మ వ�ాన�� !! 

  [ ఈ ��్ల �ా�న్ 11 �ార�్ల  స్మ����త్  �ష�్ణ  సహస్ర��మ �ా�ాయణ ఫ�తం 

    మ��య� �వ సహస్ర��మ �ా�ాయణ ఫలం క�డ ల�ంచును.] 

జ� ౖ���ాం !! 

12. మంగ���ాసనమ�  

  అను్ఱ  ఇవ�్వలగమళం��య్! అ���� �త్  

  ��న్ఱంగ� �ె�న్లం��� ����త్ య్! �ఱల్ �� �త్  

  �� న్ఱ చ్చగడ మ��ై��త్ య్! ప�గళ్ �� �త్  

  కను్ఱ  క�ణ�ల� ఎ��ం��య్! కళల్ �� �త్  

  క�ను్ఱ క��ెయౖ� ��డ���త్ య్! గ�ణం �� �త్  

  ��ను్ఱ  ప��� ��డ�క�్కం �న్ ���ల్ ��ల్ �� �త్  

  ఎ��్ఱను్ఱ  న్ ��వగ�� ఏ�త్  పఱ�ౖ����్వన్  

  ఇను్ఱ య�ం వం�ోం ఇరం��ల� ��ంబ��ాయ్ !! 

  ��యః �ాం��య క��య్ణ �ధ�� �ధ����ధ్��ం  



  ����ంకట ��ా�ాయ ����ా�ాయ మంగళం !! 

  ల��్మచరణ ల�ం�ాంకష్ �ా��త్ ��వతస్వకష్��  

  ��మంక�ాయ స��్వ�ాం ��రం���ాయ మంగళం !! 

  అసుత్  ��సత్న కసూత్ �� �ాస�� �ా�ి��ర��  

  ��హ�ిత్ ���� ����య �ేవ�ాజ�య మంగళం !! 

  కమల� క�చ కసూత్ �� కరద్మ�ం��త వకష్��  

  య�ద�ా��్ర ��ా�ాయ సంపత్ ప���్ర య మంగళం !! 

  �ల�చల��ా�ాయ ���య్య పరమ�త్మ��  

  సుభ��్ర  �్ార ణ����య జగ��న్��య మంగళం !! 

  �� ్వ�్చష్ట మ���ా బంధ గంధ బంధుర �ష్ణ��  

  �ష�్ణ �తత్  తనూజ���� �ో����� �తయ్ మంగళం !! 

  ��నగ�ాయ్ం మ�ప��ాయ్ం ��మ�పర�్ణ � ఉతత్�� తట�  

  ���ం�్రణ� మ�ల����న్ శఠ���ాయ మంగళం !! 

  ���� �ా ��ౖనయ్���ో  �ా��ప� ��్వ� �ా�్వ���ః  

  �త�ా్క�య మ��్ార జ��్ఞ ః ��షయ్�ా�ాయ మంగళం !! 

  త�ల�మ�లవ ��ా్ణ య ���ి���ల సూర��  

  ��మయ్జ� మ�తృమ�న�� ���ాం�ాయ�సుత్  మంగళం !! 

  మంగ�� �ాసనప���ః మ����రయ్ ప���గ���ః  

  స���్వశ్చ ప����్వః �ా�����్వః సతృ��య�సుత్  మంగళం !!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. �ాత�త్ మ�ఱ� ౖ

ఈ �ాత�త్ మ�ఱ�ౖ �ా�రమ�ల� ఒ��్కక్కట� ��ండ��ార�్ల  ��మరమ� �చుచూ �నన్�ంచవల�ను. 

1. �తత్ ం �ఱు�ాల� వందు��ౖన్�ే్చ�త�త్ ,ఉన్ 

   �� ��త్ మ��� య/��య్/ఎ �� త�త్ ం �� ర�ల్ ����య్ 

   ��తత్ ం ��య్ త�త్ ణ్ణం క�ల�త్ల్ �ిఱందు, 

   క��ేత్వల్ ఎంగ��� ��్క��్ళమల్ �� �ాదు, 

   ఇ�ై పఱ�ౖ����్వ నందు �ాణ్ ���ం��! 

   ఎ�ెత్ క�్కం ఏఱ�ర్ �ిఱ�క�్కం, ఉంద��న్డ� 

   ఉ��త్ �� య���ం ఉన��్క ��ం అట�్చయ్ ��ం 

   మ��ె�త్  నం�ామంగళ్ మ���త్ ల� ��ంబ��ాయ్ !! 



2. వంగక్కడల్ క�ైంద మ�దవ��ౖ ��శవ��ౖ 

   �ంగళ్ �ర�మ�గత�త్  �ే్చ��ైయ�ర్ ���్ఱ���ం� 

   అంగపప్ఱ�ౖ ��ండ�ా�ె�త్  అణ�ప�దు��ౖ 

   ��ౖంగమల్ తణ�్ణ��యల్ �ిట్టర్ �ి�ాన్ ���ై��నన్, 

   శంగతత్ ��డ్ మ�ల� ౖమ�పప్దుం త�ాప్�� 

   ఇంగ� ఇపప్�������ాప్ర్ ఈ��రండ� మ�ల్వ �����త్ ళ్ 

   ��ంగణ్ �ర�మగత�త్  �ె్చల్వ �త్ర�మ�ల�ల్ 

   ఎంగ�ం �ర�వరళ్ ��త�త్  ఇంబ�ర�వ��ంబ��ాయ్ !! 

    [�ా�రం�� �ర� ��ండ��ార�్ల  �నన్�ం���] 

 

 కర్కట�ప�ర్వ ఫల�గ్ ��య్ం త�ల�ీ�ాన��దభ్��ం ! 

  �ాం�యే్ �శ్వంభ�ాం ����ం వం�ే ��రంగ��య��ం !! 

  

  ���త�త్ ంగ సత్న����తట�సుపత్  మ��ోయ్ధయ్ కృష్ణం  

  �ా�ారధ్�ం స్వం �� � శత �ర�ిస్దధ్  మ��య్పయం� ! 

  �� ్వ�్చ�ా్ట య�ం స్ర��గ�తం య� బల�త్కృతయ్ం భ�ం��త్  

  ���� త��్ౖమ నమ ఇద�దం భ�య ఏ�ాసుత్  భ�యః !!  

         ఆం��ళ్ ��వయ్ �ర�ప��గ�� శరణం  !!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

14.  ���ి్ఠ  

 

  ���ై�రిందవ�ర్ ���ందన్ �ా�మ�ర్ 

  ����మణ�మ�డం ��ను్ఱ మ�ర్ ���య�ల్ 

  నల్లపతత్ర్ �ా�మ�ర్, ��న్మ��� గళ్ ఒదుమ�ర్ 

  ��్లప�త�త్ ర్ ��ద��్కనూర్, 

  �ాదజ్ఞల్ �ర�్కం పరమన���ాట�్ట ం  

  ��దమ��ౖత�త్ క�్కం ���త్ గ�ం, ���ైత��  

  ఐ���ందు���ందం అఱ�య�ద మ��డ���, 

  ��ౖయం �మపప్దం వంబ� 

  ��్ల ! సర్వ �శే ద�ా�ాల�ష� అ�ాయ్హత ప�ాక�మ�! 

   �ామ�నుజ�రయ్ ��వయ్జ�్ఞ  వరష్�� మ�వరధ్��ం !! 

   �ామ�నుజ�రయ్ ��వయ్జ�్ఞ   ప్ర��ాసర మ�జ్వల�! 



   ��గంత �ాయ్�ి� భ�య�త్ �ా �� ల�క ���ె�ౖిణ� !! 

   ��మన్ ��రంగ ��యం అనుపద్ర�ాం అను��నం సంవరధ్య ! 

   ��మన్ ��రంగ ��యం అనుపద్ర�ాం అను��నం సంవరధ్య !! 

   నమ ������ల ����య క�ం� నగర జన్మ�� ! 

   ప్ర�ాలబద్  పరమ �్ార పయ్ ���ంకరయ్ �ా��� !! 

   �� ���ల�శ దయ��ాత్రం ��భ�ాత్ ��� గ�ణ�ర్ణవం ! 

   య�ంద్ర ప్రణవం వం� ేరమయ్జ�మ�తరం మ��ం !! 

   �ా��ర��ాయ్ �� �ిప్���్ళ మ�దగ�ాల్ 

  �ాళం, మణ�ాళ మ�మ��వన్ �ాళయవన్, మ�ఱన్  

  �ర��ాయ్ �� �� ప్ర���� మ��ల��త్ ర్  

  �ేర�ంబ�� య����క�్కం �ర్ 

  ��యయ్��మ�����త్ �ణ�ౖ �ా���  

  ���ల� �ా� �ర���� �ా���  

  త�యయ్ మ�ర�్బం ప���నూల�ం �ా���, 

  సుందర �త్ర���త్ �ణ�ౖ �ా���, 

  ���య�ం ఏం��య మ���్కల�ం �ా���,  

  కర�ణ� ౖ�� ం��య కణ�్ణణ�ౖ �ా���, 

  �� �య్ల�ద మణ�ాళ మ�మ�� 

  ప�ం���ాళ్ ప�గళ్ �ాళ్ �ా� �� 

  అ��య�రగ్ళ్ �ాళ్ అరంగనగర్ �ాళ్ 

  శఠ��పన్ తం త��నూల్ �ాళ్  



  మణ�ాళ మ�మ���� ఇనున్ �ర� నూ��త్ ం��ర�ం !! 

 

 

 

 

 

 

  �ర��ా��ప�ర�త్ల్ ��గ�త�తత్����త్ ళ్ �ా���  

  �ర��ాప్��ౖ మ�పప్దుం ���ిప్��ళ్ �ా���  

  ����య���్వర్ ��త�త్ డ�తత్  ��ణ�్బ���్ళ �ా���  

  ��ర�ంబ�దూర్ మ�మ��క�్క �ిప్��న్��ళ్ �ా���  

  ఒర�నంత�త్ ��ఱప్త�త్  మ�ను్ఱ �����త్ ళ్ �ా���  

  ఉయర రంగ����� కణ�్ణ  య�గంథ���ళ్ �ా���  

  మర��ారం �ర�మ�్ల  వళ��డ� �ా���  

  వణ�ప్దు��నౖగర్ ���ె ౖమలర్ పదంగళ్ �ా���. 

 

                            ****** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

15. ��రంగ��ధ ��త్ త్రమ� 

 

  ��ప�ాశర భట�్ట రయ్ః ��రం��శప�����తః  

  ��వ��స్ంక సుతః ��మ�న్ ���య�� భ�య�� !! 

  సపత్�్ార �ారమ�ేయ్ సర�ిజమ�క�����భ్సమ��� �మ���  

  �ా���� మధయ్�ే�� మృదులతలఫణ��ాట్ ��గ పరయ్ంక ���� !! 

  ���్ర మ���్ర ��ామం కట��కట �రః �ార్శ� �నయ్సత్  హసత్ం  

  ప��్మ���్రక�ా��య్ం ప���త చరణం రంగ�ాజం భజ�హం !!                   1 

కసూత్ ��క���రధ్� ప�ణ్డ ��లకం క�ా్ణ ంతల�ల�కష్ణం 

  మ�గధ్��్మరమ��హ�ాధర దళం మ��ాత్ ����ట�జ్వలం ! 

  పశయ్��్మనసపశయ్�� హరర�చం ప�ాయ్య పం��ర�హం  

  ��రం�ా��ప�ేః క��ను వదనం ����య భ��పయ్హం                         2 

  

క��హం �ా����తటప��స�� రంగనగ��  

  శయ�నం ����ం�ే్ర శతమఖ మణ��ాయ్మల ర��ం ! 

  ఉ�ా�నః ��� శన్ మధుమధన! ���ాయణ! హ��! 



  మ��ా��! ���ం�ేతయ్�శ మను���ాయ్� ��వ�ాన్                                 3 

 

 

 

  క��హం �ా���� �మలస�ల� �తకల���   

  భ��యం త�త్�� శ�మమ��ి వ��యం ఘనత�� ! 

  క�� �ా తత�ప్ణ�య్ మహ� ప���� మంగళగ�ణం  

  భజ�యం రం��శం కమలనయనం ��షశయనం  !!                                      4  

  

  ప���కంఠద్వయన సర�ిన్గధ్ ���పకం�ాం  

  అ���్మద�ిత్�త శక���మ���త బ�్ర హంఆ ��ాం  ! 

  మ���గ్  మ���గ్  ప��క�వ���ః ఉంచయ్మ���పవ�ాగ్ ం  

   ప��య్యం ��ం ప�నర�ి ప���ం ��మ�ం రంగ��మన్ః  !!                           5 

 

  న జ�త� �ీ��మృతమ���్చ����ం ����క�ాం నందన�ాట��ాసు ! 

  రం��శ్వర! త్వత�ప్ర మ�������ం ర��య్��� మనయ్త� భ��యం !!      6  

 

  ��రంగం క�����ల మంజన����ం ���ా్క����ిం �చల�  

  ��క�ర్మం ప�ర��� తత్మంచ బద�����ాయణం ��ౖ�శం ! 

  ��మ��ద్ �రవ� ప్రయ�గ మధు�ా���య్గయ� ప�ష్కరం  

  �ాల��ా మ����ం ���వయ్ రమ� ే�ామ�నుజ�యం మ��ః  !!                      7 

 



  

 

 

 అస�న్కృష్ణసయ్ �కృష్టజం�� ���య్ప�ా�ే నక���ి �ాం�ం   

  త���కృ��్టమ� స�న్కృ��్ట�ాం �ష్కృ� రంగప� ేక��� !!                     8 

   

  ��ప�ాశర భట�్ట రయ్ః  ��రం��శ ప�����తః ! 

  ��వ��స్ంక సుతః ��మ�న్ ���య�� ��సుత్  భ�య�� !!                               9 

 

            ఇ� ��రంగ��ధ��త్ త్రం సంప�ర్ణం  

 

                                             ****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 16. �� ���� చత���్ల �� 

   

  ���య్ భ��ా �గమ�ర�ాం �సస్�త�త్ ంగ�ా�ాత్    

  �ాం��య�ాయ్ కచ�ల���ైః �ామ��� మ�లయ్ర�ైన్ః       

  సూ�ాత్ � య�ాయ్ః �� � సుభగయ� సుప్ర���� ధ���్ర 

  ��ౖ�ా �ే� సకలజన� �ించ��త్ మ� మ��ాం���ః !!                             1 

  మ��� �ేత�త్ ల�ీ �ి�� య�� తవ ���ష�్ణ ���త్  మ�న్ 

  ��్ర �� �ే దయ్� ��ఖరః �ి్రయతమః ��రంగ��మ�య��  

  జ�్ఞ ��ర సత్నయ�ః త్వదు��త్ సరససత్��య్న సంవ��ధ్��ః  

  �����ే�! కధం త్వమనయ్సుల�� �ా��రణ� ��ర�ి !!                          2 

  కల�ప్�ౌ హ��ణ� స్వయం జన��తం దృ��్టన స�ా్వత్మ��ం  

  ��్ర కత్ం స్వసయ్ చ ��రత్నం ప్రపదనంస్వ��్ౖమ ప్రసూ ��రప్ణం  

  స��్వ�ాం ప్రకటం ���త� మ�శం ��ధ�్వన��య్ప��� 

  జ���ం ��ౖ��క �ష�్ణ �తత్  తనయ�ం ����మ����ాం సుత్ మః !!               3 

 

  ఆక�తసయ్ ప���ి��య� మనుపమ� మ���చనం చ��� ః  

  ఆనందసయ్ పరంప�ా మనుగ�ణ� మ��ామ ���ల��త�ః  

  త�ోధ్ ర్మధయ్ ����ట��ట� ఘట�త �� ్వ�్చష్టకసూత్ ���ా  

  మ�ల�య్�దస������త్మ �భ�ాం ���� మ����ాం సుత్ మః !!            4  



                              17. �� ���� మంగళమ� 

 

  �� ్వ�్చష్టమ���ాబంద గంధబంధుర�ష్ణ�� ! 

  �ష�్ణ �తత్  తనూజ���� ������� �తయ్మంగళం !!                   1 

  మ�దృ�ా��ంచన ��్ర ణబదధ్కంకణ�ాణ�� ! 

  �ష�్ణ �తత్  తనూజ���� ������� �తయ్మంగళం !!                    2     

  ��మ�ె�త్ � �ష�్ణ ���త్ రయ్ మ��నందన ��త�� ! 

  నందనందన సుంద���య్ ������� �తయ్మంగళం !!                      3 

  కర్క�ే ప�ర్వ ఫల�గ్ ��ం త�ల�ీ�ాన��దభ్�ాం ! 

  �ాం�ే �శ్వంభ�ాం ����ం వం�ే ��రంగ��య��ం !!                   4 

                                                    ******* 

 

  

 

    

 


	                      /
	               1.    శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తర శతనామావళి
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	అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమానబజ్ఞ్గమాయ్ నన్దు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళేశజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వన్దుతలై ప్పెయ్ దోమ్కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలేశెంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావోతింగళు మాదిత్తియను మెళున్దార్పోల్అజ్ఞ్గణ్ణిరణ్డుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ చాబ మిళన్దేలో రెమ్బావాయ్.                   22 మారిమలై ముళఞ్జిల్ మన్నిక్కిడన్దుఱఙ్గమ్శీరియ శిఙ్గరివిత్తుత్తీ విళిత్తువేరిమయిర్ పొఙ్గ వెప్పాడుమ్ పేర్ న్దుదరిమూరి నిమిర్ న్దు ముళఙ్గిప్పురప్పట్టుపోదరుమాపోలే, నీ పూవైప్పూవణ్ణా ! ఉన్కోయిల్ నిన్రిఙ్గనే ఫోన్దరుళి కోప్పుడైయశీరియ శిఙ్గాపనత్తిరున్దు యామ్ వన్దకారియమారాయ్ న్దరుళేలో రెమ్బావాయ్                        23అన్రివ్వులగ మళన్దాయ్! ఆడిపోట్రిచ్చెన్రఙ్గుత్తెన్నిలఙ్గైశెత్తాయ్! తిఱల్ పోట్రిపొన్రచ్చెగడ ముదైత్తాయ్ ! పుగళ్ పోట్రికన్రు కుణిలా వెఱిన్దాయ్ ! కళల్ పోట్రికున్రుకుడైయా వెడుత్తాయ్ ! గుణమ్ పోట్రివెన్రు పగైక్కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్ పోట్రిఏన్రెన్రున్ శేవగమే యేత్తిప్పఱై కొళ్వాన్ఇన్రియామ్ వన్దోమ్ ఇరఙ్గేలో రెమ్బావాయ్.                       24
	ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱన్దు ఓరిరవిల్ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,తరక్కిలా నాగిత్తాన్ తీఙ్గునినైన్దకరుత్తైప్పిళ్ళైకఞ్జన్ వయిట్రిల్నెరుప్పెన్న నిన్ర నెడుమాలే ! యున్నైఅరుత్తిత్తు వన్దోమ్ , పఱై తరుతియాగిల్తిరుర్రక్క శెల్వముమ్ శేవగముమ్ యామ్పాడివరుత్తముమ్ తీర్ న్దు మగిళిన్దు ఏలో రెమ్బావాయ్.                25మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి నీరాడువాన్మేలైయార్ శెయ్ వనగళ్ వేణ్డువన కేట్టియేల్ఞాలత్తై యెల్లామ్ నడుఙ్గ మురల్వనపాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాఞ్జశన్నియమేపోల్వన శఙ్గఙ్గళ్, పోయ్ ప్పాడుడై యనవేశాల ప్పెరుమ్ పఱైయే, పల్లాణ్డిశైప్పారేకోలవిళక్కే, కొడియే, విదామేఆలినిలైయాయ్ ! అరుళేలో రెమ్బావాయ్.                          26
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