
ప్రథమ ��గమ– ఆనందమలహ�� 

 
భ�మ�స్ఖ�త �ా����తభ భ����తా వలం�త| 

�్వ�త జ��త ��ా����త�్త్ాత�వ �తణ�్త|| 

ణాఃత���త ్త ���త త ాయతభాభత� తఃత ఃభప�రవ 

ంత�ేాేా వతా�ే�తంతఖ �త �� ఃతసపవాయ�రమమ�| 

అ���త ్�త్��ా��వత్� -్వ-ప� ��్ాయ�తవమ� 

 ః వ�రవత��త �రవత��త  -మ ��త � �ఃత ఃభాభ|| 1 || 

�� �వసువత �వసువత�ాతచవ త వ��వ�్-భావ 

ప� వ�ఃతసవ�ం్వతపవచ భత  ��-ంప  �త| 

ా్�ే�ంవత �� ఃత  మమ�తస్హ�ః తణవ��వ 

్వఃతసవ�ద-వ��ంవతభ భతభహ���దూధ ్తంపాయ�|| 2 || 

అపా����-మవ�-హ�తభవ-భ��వతా�్ ంన�� 

 ����వత�ె�ౖం�-సతల తమ వవదత � భ���త| 

ద� ా �ః  �వత�వ��మ ణతన� ణ��త ంన  ాల 

ణమ��న��వతదవం�ా ్ తమ�వ�  �తా��్స�తభాభ|| 3 || 

�్దం�ఃత � ణభ �-మభ ావాోతాైా �న ః 

�్త్��త��ౖ��హ�త ః రక�-ావ����ం �త| 

భ �తత��ః �రవతా��రవతం మమ�తచత��వా�సమాయ వ 

�వ ��త  ����వత�ాత��తచవ ��్ాతణ � ణత|| 4 || 

్� ��త ్మ�వర�త ః �- ం-����న�- ం�వ 

 ���త����తభ ��్త �వ�  �మమ�త �భతమం తత| 

సన��తஉమ�త��్వతం��్తవభం ం- ����ంతా �ం� 

మ����మ �వ�ఃత ఃభాభత��త�  తమ్���త|| 5 

|| 

రంుఃత �షపవతమ���్తమరు వమవ�త వచతపణఖ�ః 

ాసవ�ఃత��మవ��తమ  మవ�-ా��రం-వ ఃత| 

���మ�� ఃతసవ్వత��మ� � సు�తే��మమ�త   �వ 

అ �వ���ేత త ల�ధ ్త నాయద-మంవ��తప  �తే|| 6 || 

 ్ ���వక-ా�మ�త � త  భత �వభ-సతంం�� 

 �  � �తమాే�త �  �త�వచ్వదః-ాద��త| 

రంు��్ �వత ��వ స  ణమమ�తదా���త వ� �ౖః 

 �వ��త తా���త వతంఃత �వమ�య�రత��్ా - �వ�����త|| 7 || 

సుా�హ�వాోవనా�ేతసువపర-మ���ర�- � ా � ే

మ ణా �్మ�త� � - ాంాభత�వ��మ ణతన ��త| 

ణా����తమవ�ేత వమణా- వ�వ తణ  �� 

భ వభత��్వతర���ఃత భచంత�ా�ంవద- ్���త|| 8 || 

మ��వతమ  �ా���త మమ�తమ ణ ���త్��ా్వ 

హ�్�వతస్ాయం�ా �్త్ ాయతమవ��-మ����-మ� � త| 

మ��తஉమ�తభ ః మా�ేతస  మమ�త���్త �   వ 

స్��ః ��త ాేనతసత్వ్హ�త ���తప్వహ�త|| 9 || 

సుా�ా��������-�్వ  �న �వ�-� ్నఖ�ైః 

 ః వచవతహ�వనవ్త �ంవమ�తవ��మ�న -మ్సః| 

అ�� �త��్వతభ భవతభ� నణభ-మరు�షా-ా  వ 

స్మ���నంవత  ��్తస్మ���త �  �వ�తే �్�  ణత|| 10 || 

చ�ర� భఃత � వం��ఃతణా �ాభ�ఃత వచ�మ� 

 ః���న�ఃత�వ�ంవనా�వమ�తమ   ః  భ�ఃత| 

చ�ర�్��్� వ�ద-ాసుద -  �శ్-భఃా  - 

భః��ఖ�ఃత��వధవత�ాత�వ �� �ఃత �  ��ఃత|| 11 || 

�్ా� వత��వదవ�వత�ర��ం� �  �్�త�ర వ�రవ 

 �వా�ః ఃత  పవ�ేత  మమ�తప� వ�- ఃభ � ఃత| 

 ా�  ���రస���-దమవ  ��త �వభతమం�� 

� � �వ�ద ం� �ా �మమ�త� � �-�� � �- ద��త|| 12 || 

ంవవతా��ష �వసవతం ంపవసవతంవనసుత  వ 

��� �వ��  ��త భ�-మంుా�ావభత���ఃత| 

న ాే్ ణలవా�ఃత �చ  �-పహ�త స్త-హ�చ � 

్ర�తత�రః ర�������తపనఖ�-దు � �త �ా� ఃత|| 13 

|| 



 ��లతషరపవ���ద-ాయ్సమాయ - వ���-దుద�� 

్�� �తా�్ష��ా-�్�రవాయ - వ���-దణ �త| 

ాయపతాయ్ ఃతషషతభఃవ�వతమంహ�తచతచ�రఃష��ా� భతవ� 

మ  ఖ�-హ�తం�-మ �� � త�ాత �ా�వల� - �న�త|| 

14 || 

�వ �జ ్��ససత ా�ధ వత�ణ ��- ర��ర-మ �ర�వ 

ావ-��ః స-��ః  -స్రక క�రక��- �సత - ���త| 

స  ంనత��్తం��్త  భాతస��వతసణనదర� ే

మరు- �వ-ా�ః  �-మరు� మ-రు�� �ఃతం ణ� ఃత|| 15 || 

 �వా�ః  �వత��ేఃత మ ాం-ల� �� -వ��వ 

భ వ�ేతవ�తసవ�ఃత భ�దవ� �త్ాతభా్�త| 

ప� వ�-మ�ః ���-సతవ� �వ-�� వనవత ్��- 

న����-��్� భఃత� ్దరభతస��వతవవ ంమజత|| 16 || 

సప్ః�-��్��వతచణ-మ ణతణ �-భవనతవ���- 

వ్ణం�ా���-��త ్వతస్త ంణతసవ�వ� భత ఃత| 

సత ��త త�������వతభాభతమ్��వతభవ� వ���- 

వ్���-��్��ద�-ాదం- మ ��దతమరు���ఃత|| 17 || 

�ంు��్ ��హ�త త�వ� -�వ ణ- �సవ ణ�- 

� దావతస��్-మ���్-మవ� ణమణతమ��నవతసనవభత ఃత| 

భావ��స�త�ఃస�-ద్ం్�  - ��ం-ం ��ః 

స్ా వ్ ��తా ��ఃత భత భతంత����్ -న ణ��ఃత|| 18 || 

మ�ఖవత�వదువత  ��్త �చ �నమర-సతస�త�దాో  

్��వధవతా��వ�ా ో �త్వమ����త�ేతమంన   ��త| 

సతసద�ఃతసవ �భవతం భతాణ��త ��భ క� 

భః  ��మ �� తభఃమ భతవ�వదు-సతం ����త|| 19 || 

��వవ్-మవ��భ�ఃత��వ -ణ �వ�వలమ �వసవ 

్ ాయత��్తమ�ర�ేత త��మ వణ �-మ � తభాత ఃత| 

సతస��ప �వతదవపవత�మ భత� �వ�ాయ త ా 

 ్వ �� ం�ా వతద ం�ా ్తసుఖ భతసుా�ా�వహ�వ �త|| 20 || 

�రక �� ఖ�-��్వత� ంత�ణ ��ౖ �్ంవతమవ�వ 

ణం���వతష �్ మ �� � త మ ���వత�ాత  ��త| 

మ  ా�న����వతమ ాయ�-మ మ�వ�ంతమం�� 

మ వ�ఃత ��వ��తదరభత వమ� � ద- ్���త|| 21 || 

భ��ణత�్వతా�హ�తమవతప�వతద ��ావతస వ� �వ 

 భత��త �రవత���్వత   భతభ��ణత�్భభత ఃత| 

�ాైా త�్వత�హ�ౖనతాయ�హ�తణ �� � �- ద�వ 

మ� �వద-లఃత్� వదఃతసు్రతమ �రత��� � ా��త|| 22 || 

�్ �త్ ��్త��మవతా �-వ � � మ�తంతమం�� 

�����వధవత�వ�ం-వ వమమ�త�వ��త్ �మభ తత| 

 ా�ేతత�్దూః  వతస  మవ� �భవతభఃం ంవ 

 ������మ�ంమమవత �రక -�ణచూ�� -మ �ర�త|| 23 || 

 న��స�తేా���త్� వాభతవ�దఃఃతః  � ే

భవసు�వ్-�్న�తతస్మమ�తా �-���-హ�త వ భత| 

సా�త �వ్ఃతసవ్వత�ాయదతమంున  ్భతచతణా- 

సత��ాఙన తమ వల�తః చఖ��తవ�త� భ �ఃత|| 24 || 

�ః � �వతాే����వతభఃన� - ణ����వత�ాతణ� ్

భ�త్త � జత � జత�ాతచవ �-���తపవ���త| 

���త��త�్��పాోద్్ం-మ ణమఠీస�తణ రట 

హ�్��త����-ే��్ంున �ఖ�త ���త వస-మ �ర�ఃత|| 25 || 

ప� వ�ఃత వచ�్వతాః భత్� �� � నభతపవభవ 

ప���వత���� �తభ భతరంాో త �భతణరం�త| 

ప�వా�ఃతమ���వా�ః-ప�భవమ�తసవజఖ�-ద  � 

మ సవ ��తஉహ�నవతప్వభతసభత�్�పభతవ��త|| 26 || 

  � త  పఃతణ పవతస  మమ�తమ�ా�ః పవచ�� 

నభఃత �ః ద � �- �మ -మ���ా��త్�భ-పాయఃత| 

 ః �మఃతసవ��్ఃతసుఖమమ -మ���నవప -ద  � 

స ���త ��� -సతాతభా�రత �్నతప హ���త|| 27 || 



సుా�మ ����్ద�త ఃభ-భ - వమ �ర�-్�  ణవ 

ప ద�వ�ేతప �్తపాయ-��మఖ�ా��తాయపషదఃత| 

 �� వత తత �్ వత లఖ�ా�ఃత��   �� 

ంత�వ�ంసతంూన వత�ాత ంణత��రవ తమ��మ�త|| 28 || 

����రవత��ౖ� వచవత � ్వత �వఃత���రభ�దః 

 ం���త��ం���తస� హ�త ��త వ��� -మ �ర�త| 

 ః త్మ��్�షేరత ఃసభ-మ�  ��స�తభాంవ 

భాస�భ����్ �్త�ాత �  ����త-� ్  �తే|| 29 || 

స్ాే్ ా దూభ���-వ్  ణ�-వ ణమ�ా���-వ��� 

ణ���్�తణ��ేత��్తమ్భభతసా�త��ా భత ఃత| 

��మ��్వ�వత�స�తభఃం ం-సమ ాయధ వత�   �� 

మ సవా��త � న-� ్వచ భత��� ంపాయ�త|| 30 || 

చ�రః-షషా �త�వ�ైః్తస  తమభసవా� తభ�ాంవ 

హ�్�సత�త �-హ�ా యధ త ఃసాత వ�వ�ైః్త   భఃత| 

 �ంసత ్-ణనవ్వా�తదమ - �వ�ం����్ తకర��- 

స్�వ�ఃవత�ేత�వ�ఃవత �భ� తమ��్�వ-ాయద�త|| 31 || 

ణాఃత���త ఃత��మఃత �భ-వ తవపఃత ���వ ః 

సన��త్వసఃత� �-సతదంుతచత ��-మ�వ-్వ ఃత| 

అజత్  �� ఖ��-హ�తస �-వా���ష్రతకరక�� 

భ వ�ేతా��్ హ�త త�ాత ంణత��మ�ా ా���త|| 32 || 

సనవవత�ణవత  �నవతభః� -భద-మ�ాలత�ాతమ�� 

� నా�వ����తణ�ే�తణవాాయ-మ �ంన-వహ���ఃత| 

భ వభత��్వత�వ��మ ణ-న� ణలా�ధ ః-ా  �ః 

ణ����నత ్్వ�ఃతసువ�క �-ా���్�భ-��ైత|| 33 || 

���వవత�్వత�వ�ంఃత�ణ-భ��వ-ా �వ�్- �నవ 

�����నంవతమ�్�తభనాభతం����నం-మంక�త| 

అ�ఃత �షఃత ��ీ�� -మ�భ -��ా�వ � � 

హ�్�ఃతసవలవాో త��వతసమవస- ��ంవద- వ�ఃత|| 34 || 

మంసత్వత���మత�్వతమవ�దహ�తమవ���సవ�య-వహ� 

�్మ� -సత ్వతభ భ-సత ్వత �  �� �వతంత��త వ�త| 

�్త్ాత��్��నంవత �  నవ�రవతప�్తా �ం� 

�ా�ంవా���వవతణా �ాభత���్ంత�భ ��త|| 35 || 

��� నాచ �స్వత� ం-�ణత��రక-దు�భరవవ 

 వవత�వభ�తావాతే � భఖ�- �వ్్వత వ���త| 

 మ���ర�వతభ��త ్తవపత�ణత క��-మపషవ� 

ణ��  ��తతஉ  ��తణాసభత��త��   -భ�ా�్త|| 36 || 

ప ాలధ త�ేత దధస్భ తప�దవత���మ- ం వ 

ణావతహ��్తాే�మమ�తణాసమ�ం-ా�ాహ����త| 

 �ఃత��వ���త �వ���ఃత�ణ��వ�-��వ� �సవ � 

పరూ��వ�-��ధ ్వ��తప సభతచ����ా త న్త|| 37 || 

సమ��న తతసవప��మ -మ వవాై -వహ� వ 

భ �త్వసద్వద్వత��మమ�తమ్��వతమ�ంసచవ�త| 

 ా� � �-దం�ా ద�-న� ణ�-పా�� �  భః 

 ా�ద�ేత తాోం�దతన� -మమ -మదభ్ఃత  త ాత|| 38 || 

�ాత��్ాయం�ా �్త్��ా్-మాయం�ా  తణవ�వ 

�జ�ేతసవావతవత ంణతమ్్వత��వతచతసమ ��త| 

 ా�  ��త  ��వతద్భతమ్హ�త��� ర- ఖ� ే

ద ���ద్ త �తద ��ా ఃతణణవ-మ� ��వవతవచ భత|| 39 || 

�రక�్వ�వత���త ్తభభవ- �  వ�య-సు్వ  � 

సు్వ-��నతంవ��నభవ - �  ాేధ వదః-రంుష�త| 

�ాత ��మవతత్కవత మమ�తమ ణ ���� -�వ వ 

ణ���్తావషవ�వ-్వభ��వ-� తవతభఃభ�ాం�త|| 40 || 

���ా���తమ  �తస్తసమ  �త �స� వ � 

ం����నంతమ�్�తంావస-మ ��వ ా-ంర�త| 

ఉ�����తత్�����-మ�ద -పాయతమ�ాయద��తద  � 

స�������వత ాఙన త ం త ం�మతత నాయద�త|| 41 || 



��్వ�మ ��గమ– ��ందరయమలహ�� 

 
న�ె-ౖ��న ణ ��్వతననంమ ణ�ఃత��వదఃకరక�వ 

����రవత�ేత���మవత��మ� � సు�ేత��� భత ఃత|| 

సత�� ే��్ �-చు్వ -�  వతచవదః-�  వ 

రంుఃత ���హీవవత��భభతంతణలా�నభతాయష ��త|| 42 || 

రు���రతా�్వ�వతం-సుత ఖ�-దఖ�వేా�ావ-ాంవ 

కంహ�ననధ-��ః్వత� �వతణ �వ�వలవత�ాతణ�్త| 

 ా� వత��వభ�వతస్ -మ�  ల�ధ వతసుమం��  

ాసవ��హ�నవతమ��్తల మ ంత��ర�-పరమ����త|| 43 || 

����రత �మవతం-సతాతాదం��వదవ� ్�� 

 ����్�� ః �ః-సవ ణ� ా తహీమవ�సవ ణః| 

ా్వ్-తహ�వదూవవత ఃల  ల��-��వ-భభవ 

ాయ్ం�వతల వాె-ౖవ్వా�  �త్ాతం���వ�త��వ �త|| 44 || 

అ�� �ౖత��్�����-దఖ  భ-స ��తవ ���ః 

 ���వత�ేతా త ్వత � ్సభత వ��వ�్వ���త| 

దవహ�న��త హ�నవతద�ంవ��త��వ  �-వ���� 

సునవాలతమ�ద�వభతసనవద్ంతచ�-వనరుఖ్ఃత|| 45 || 

  �రవత �ా �తదు�భతపమ -మ���భత�ాత త 

ాయ్్ వత�ంన��్తమ �రకరక�వతచవదః�  �త| 

ప ���స-�����తదుభ మమ�తసవభ  తచతభ ః 

సుా� � సూ�భఃత �  మభత����-��మ వఃత|| 46 || 

భ�ః ��తభ���నత��వ�దుభాం-భ -భవనా�సణణ 

�్ా�వ�త��్�ః ���వతమరు వ-వ�����వతర �న� �త| 

రంుతవన��్తస��్�వ వతన ���వతవభ �ేః 

 ః����ా తమ�ం�ా తచతస్న �తేణన  �వ�వ-మ�త్త|| 47 || 

అ్ఃతసూ�తేసా�త�ాతం ం-మ����న � � 

భః �మ�వత��మవత�ేతస  భతవ ���  � �త| 

� ్ �త�ేతద ��ా-వదవదఖ�-��మ�వల� -వ��ః 

సమ�ర�ేత తసవా��వతాయా సవ-ణ��-వవ�వచ���త|| 48 || 

ప � �త  �� ణతసు్�వ��-వ�ా��త �ా వ��ః 

   �ా���ా���త��మమ�తమరు��తஉతஉ�ంనాభ��త| 

అావ్తద ��ాహ�త తల్�ంనవ-ప��త వ-ప  � 

రుః ావత��త��నమ-ా�ా్వ -����ప  �తే|| 49 || 

 ���వతసవదవభ-సతల -మ వవాై -వహ� వ 

 ర�ః-��� � -భఃమవ  ��త వ్ �న �త| 

అమ�వచవ�లతద ం�ా ్త�ాతంావ����్ద-�వ � 

అసూ �-సవస��గ -దఖ ం ంవత��వ�దవ� �త|| 50 || 

ణ�్త�వ������ద్ త�ాయ�వ �త్ ��సం �� 

స��ం�తనవ�� �వత� � �చ� �తేపసన ా్త| 

్�����ం�త���తసవహ�వ�్త����న�- ం� 

స�షరతహ�న��త�ేతమవత ంణతద ��ా ఃతస వ� �త|| 51 || 

న�తే ��్ భ�వ్వతనవ��త ాత  �న ణతదర్ 

 ���వత���రత -ణ్�త ః�మ-వస-పా�ః ా తం �త| 

 త్త��్ేఃత����ః రవ భ- �  �తవస- ఖ�� 

��� ��్   షాతసనవ�వ-ప �సవత   �ః|| 52 || 

పభ త-�ై్ా వ్్వతా�భ � �-� �వ ం� � 

ప��భత�్�్న�ఃతభః� తభద-జ �ందవ�ేత| 

 �ంఃతసఃషరా వతా�ే�వతదుః �� త్� -వ�ా�ః ంు వ��వ 

వ ఃతస�్వత�భ్ఃతత�మత భతన� ���వత�ః భాత|| 53 || 

 ప్ః వ�త వతంఃత   భ- ��ా�ం-్ దవ� 

ద �భ�ైత్��న�ై-్వవ� -రా - ��మతవ���ఃత| 

ందఃత � �తనవ��త� ం�ంవ�భతరుః ామ�� 

�ః � �వత్��్ ��-మ� ం హ�తసవ��ద-మంక�త|| 54 

|| 

ణత్ం� �్నం����వత ః  మ�ద వత �భత నభ 

���్��్�ఃతసవ��తరవ ణరవ-�� ం��ంవ�త| 



�్దు�్నం� జజ �వత నాయద-మ �షవత ః  �ః 

 ����ః �రవత�వంవ��త � ్  �-ణత్ం�-సతాతద �ఃత|| 55 || 

��� ��్త ��్త  ం ంతమ�ౖ ం�తచ���� 

ణ� వ�ేత��వ�తణ �తమణత్ం�ఃత�ం� ��ఃత| 

  వతచత �-వ్దధచ్ద �ర ��రవత �ా  వ 

  భత ః�����తణణతచతపక� �త ఃప�భ|| 56 || 

ద  �తా�ః ర� ���తదవదఖ�త�  �ప తవ��� 

ద� �వసవతా�ంవతసన �త    �తమ�మమ�తణ�త్| 

అ��్� వతర���తభాభతంతచత�ేత ణ�  �� 

ా�త్��త్��న్త��తసమ వతణ ���త��మ వఃత|| 57 || 

అ�� వత�తే �� �న -మన�� ం��ంవ� 

ంత��ం�-మ�ర�ేత త �సుమ�వత��దవ - ��ర �త| 

భవ ్��త �ఃత��ా   -మ� ��్్తప సవ 

అ �వనత���సవ��తాయ�భత�వసవా�ంతాయష ��త|| 58 || 

సు్వదగ వ���ంన- ఃభంఖ�త��షవ త �న వ 

చ�ర�్ �వతమ�్�త�ాతమ�ఖభదవతమంన వ �త| 

 మ�వ�్�తదుః ్�త��ాణవ తమ���వదుచవ వ 

మ ���తమ�వఃత ఃమ  �వ�తస జ�ా�తే|| 59 || 

సవస్���ఃతసూ��త-వమ � ్��త��� ్��ః 

మ�లన���ఃత���్ ణత��ా  -చు ������-మపవ �త| 

చమ���వః- �� క�చఖ�-ణవసఃత �వ  న � 

� �������త ���ఃత ఃభాచం-మ�చషాత ాత�తే|| 60 || 

అ��త����ావ�-సుత ��ం� � ా  ్-ర్  రక 

�్ా��త�్ా� ఃతం �రతం -మ��న మ����త| 

ా్��వ�వ�న��త ఃతణణవ వ-ణ �్స-నఖ�వ 

సమ ా�ధ ్త ��త ��వతల��వమ�తచతమ���త మ ణరవఃత|| 61 || 

 ః  ���తஉతஉవ��త  �-సతాతసుదభతదవదచ్దవ��ేః 

 ఃా  ��తసద ��వత ం �రతం వతపదుః మ ��త| 

ంత�వలవత�ాయ్వల- ఃభం ం-����-దవ� ణ�వ 

�ర �మా�ః ���ఢవత  భాతప  �జ�త   �త|| 62 || 

హ�న� ����సస జ వత�ాతాదంచవదఃస�తమ�ల��వ 

చ���� �-మ�హీ-దభవస� �తచవచు- ��మ�త| 

అ�హ�త త ��వ �-వమ � ్��తమ�మ� వ�చ ః 

మ�లవ్తస్చ్వదవతణణతణణతభ �వత��వ త ాయ �త|| 63 || 

అప �� వ�వత �ర�వ�గ  న త ��త్మ ం  � 

  � �షప��్ �త�ాత ంణత  ్త  భత��త| 

 ద��� హీ�� �ఃతస్రక ద ష-దచ్చ్పమవ 

సవస్���తమ � త ఃత �  మభతమ� ణ �ా �ం�త|| 64 || 

వ �త ��్తాె�ౖ��తం ్ �-ణవహ��త ్ఃత ా��ః 

ణా �ె�త-�్వ��వ�-భః �వ్వ-ణ��న �-పమ�ఖ��ఃత| 

ప �ఖ�వాోఃమ�వాైః్త�ణప�ద- వ�పవ�  � 

ప� వ�తేమ��సతాతాదం��వల  - ల �ఃత|| 65 || 

ప వ���త�� వ్తపపర-మ ా�ంవత   �-ే 

సత ్ �వల�ధ తా �త వతచఖ�ణవ��త��రుాచ�త్| 

�ా�వ��-��నరు����-వ  మ��-�వ్ః  వ��వ 

ణ జవత� �వత�� ణవతణచు  భత�� �ంతణభ ��త|| 66 || 

 వ��� తసప షావత�ర��ం� �  �తా�స � � 

� �  ���-దసతవతమ�్�వరవ ��� � � �త| 

 వ��� ్�వత�వ�ంవ�నఖమ� �వా వ�వత� � సు� ే

  వ వవతల ః మ-సతాతచుల� � మ�వ����త|| 67 || 

భ� జ ��ం�ణన��వత �వదమవ�రఃత ంా ా్ 

�ాత�����తర�ేత తమ�ఖ మ �� -ణ� భ �త| 

స్�ఃత �్��త�� �తనవ�తల్� - వల� మఖ�� 

మ  �� �ఖ��వతా్భత దాోత వ భ��త|| 68 || 

న �త��ఖ�హ�త �� ః తనభతనమ త���ై తణ � � 

ప��్-���ందధ- ఃన� న� -సవఖ��త ఃభభ�ాఃత| 

ప�� వ�ేత����పర-మరువ-���� వ-భ���వ 



�ః � �వత��� మ� �వతహ�్భ-ణ మ-హీమ�ంత ాత�తే|| 69 

|| 

మ  ��-మ ా�్��వత�ాతభ�  ����వతచ�స  �వ 

చ�ర� భఃత��వదః వతసవహ� భాఃత��త భతాద��ఃౖత| 

ంఖ�భ�ఃతసవ�ఃస�వత ః మ-మ ��తదవ� �  � ః 

చ�ర��్ వత ��ష  �వతసమ-మభ ్��త వప -ాయ �త|| 70 || 

ంఖ���-మ�ాో��ె-ౖవనాంఖం��నవతప్స��వ 

 �� �వత�ేత��వభవత   త   �మఃత  మ�తత్| 

  ��ా�్త��మ�వతభ �రత   �త్వ�త మ వ 

 ాయత���  �  �న-చవ � - � �వస-చ �త|| 71 || 

సమవతాపేతస�వదతాయ్మ�ాదంతమ�ీవతసతం �నవ 

��ద్వతంఃతఖ�దవత్వ�రతస��వత ఃసున�-మ�ఖ�త| 

 ా�  ����వ�� �ఖ�త్ ద�త స ం ః 

స్ �వ��త��వవలఃత � మ �భత్హ�తంత���భత|| 72 || 

అమ త�ేతా � జ-ామ �వస-మ� ణ �త ��ర � 

ంతసవాే్ సపవాోతంన భత ����తమంహ�తంఃత| 

మ�లవ�లత�లత ��నతదపాయ�తారూసవనతవహ��� 

 �మ���ాా��మ�తాయ్వదాదం-��� వచద ��త|| 73 || 

ా్��వలత త వల�వమ-దంు - �వభ ః  భ�ః 

సమ�వల�ధ వతమ���త మ ణ�వమ �వత వ భ���త| 

 ����ం��త�వల�రవ-వ���-వవ�ఃత�లఖ��వ 

 ః�� -���భ �� వత �వదమవ�రఃత��� తభాత�ేత|| 74 || 

�ాతసతం�వతమ�్�తరవ ణరవ ��్త్ ద �ః 

  ఃత �����వఃత � ా ్భత��వస్�భాత| 

ద �ా���తద�త వతదఃప ణ -����్ద�త�ాత త 

 ���వత �ః  ���తమ ణత మ� ఃత ావ��త|| 75 || 

్వ��� ర- జ్ �ాఖ�-వా� ంేతా �ం� 

న���త�ేత���సవహ�త  �సా�తమంహ� ఃత| 

సమ��త��్ త���న-దచ �ంవ�తరూమ భ�� 

 ం��త వత జ��తే�ాత ంణత��మ�ాఖ� భత|| 76 || 

 ా�ే���ఖవా�-�ంు�వ-�వవ��  భతణ� ్

   �తమాే�త��వ� జంణత�ాత ా�భభతసుాయ ��త| 

పమ��ద -ద���ం�వత �చ  ��-వవ�వన�వ 

�ంూభ �వత���మత ఃప�ాయా త���వత �్�  ణ�త|| 77 || 

హ�్��తనవ��తావతఃతసతంమ� � -��మ�ాఖ- �� 

  ��� వత �వ వత �సుమ�వత� ే�-్��భ� ఃత| 

వ�-ే��� ���వవత��మమ�త�ాత���� గ� సు� ే

ల� ా�్వవతహ�ా ేధ-� గ� �ం ����వతప  �తే|| 78 || 

ణసవగ- � స�తసతం�ర-భ�� త �మ ం�  

ంమంూన��తత��న��భ  త�ం���-సుత ్ ర��త ాత| 

�వవత�ేతమర�స�త�రః రక�త�రక�-్వ-�వ� � 

సమ�ా��్ -హ�్�నతభా�రత �� వత  � �ంవ�త|| 79 || 

 ��లతసద�ఃతహ�్ద�-�తరకరక�- ���పస�దు�� 

 షవ�ల-ాలవ�న �త ం    ���త   ��త| 

�ాత��ః �రవతభవ��ద భభతా ననవత�ంుభ��� 

భఃా�తందధ్తాే�తభఃా ఖత ా�ాఖ��� ా త|| 80 || 

న�వ��్వతప��త వవత �భరవ భఃత �వ్భతణ జత 

ణ�వల�-ా��్ద�త�్వత్వ తవ�మ� తణదాేత| 

అ�హ�త తపహీత ��్ తన�వ�వ మ �ం�వతాసుమ్వ 

ణ�వల- �ః ��భవఃతస్న భతసక��్వతం భతచత|| 81 || 

 ��వా�ః  �వత వ��వ- ం  ద�-��వ  ర�వ 

ఉ�����మ వ����-మ�భ మమ�తణ� జ��తభాభత| 

సుా ��త ���వత �ర�ఃత ః భ ం �����వత� � సు� ే

పాయా ఙన త జంు���వతపల�రత �  �వభతద్ మహ�త|| 82 || 

 �� ��రవతవ�దఃవతాయ్న� �వన��భత� � సు� ే

ణషవ��త వర�త�ేతపషమపణఖ�తల��-మ  �త| 



 ద���తద స�వ�ేతద��వం �ఃత �ద �న� 

ంఖ�న�చ్��నంఃతసువతమ� �ర- � �ౖ -ణణ��ఃత|| 83 || 

 � ్��వతమ ��ధ ��తదరభత�ాత �త �ఖవ� � 

మమ�మ���లతమ��ఃత �వహ�తద  �తాే��తచవ ణత| 

  తఓఃత �ద�వత � ఃత   భత ర��రత�రక� 

 �-���  �-  �న-వవ� త్� చూ��మ ణ వ��ఃత|| 84 || 

ం�త�� వతల ః �తం ం-వమ ణ � త ద�ః 

���హ�నౖతద్వా�్ తసు్ర-వ��తవ��  త ా�తే| 

అసూ ����వ�వత ద�్ం�� తసప ్ � ే

 ���-జ �ంఃత ఃమదాం- వ��ఖ�వ�త్|| 85 || 

మ ం�త  ��్త���ఃస్ ం-మ త�� ౖః�ంభ�వ 

  �రటతభ��త వవతచవ  మ �త��  భత�ేత| 

���దవ�ఃత� �వతద్ం  �తమ�ంూనఖ�ా�� 

�ర ���రక��్ �ౖఃత��ఖ��ఖ�తజ �ంత�  � �త|| 86 || 

��మ��త్వ�ా�వత��మ� � ణ��హ�ౖ -చ�ర�� 

ణ � �వతణా�ః  వతణణ-చవమ����తచతప�ాలత| 

ావవత  �న ��ఃవతణ� -మభస ్వ��తసమవ��వ 

స�� వత�్��పాలత ంణత  �-ణ్�ఃభ్త���త|| 87 || 

 దవత�తే����త��వత ః దమ దవతాపేతప ా�వ 

  వత��వతసాయభఃత ం ం- మం�- వపవ-�ర ��త| 

  వత��తల�్����-మ�  మం�� �త �వ�ా� 

 ా�ా� తం�సత వతద షాయతద మ��ం్తమం��త|| 88 || 

ంఖ��-��న హీత  ్�వత వ మ -సవ��చ-�ణ�ః 

�వ� �వతాయ�����వత్స�త ాత�ేతచవ��తచవ ణత| 

ం �ణతస్ఃహ�్భ�ఃత��స  - ����� తదద��వ 

ద� ా ేః�ం�తభా�ః వతణ� మణ�-మ న తదద�లత|| 89 || 

దా��త్ా��భ్�ఃతణ� మణ�-మ� �ంుసద  వ 

అమవదవత��వదవ�వత ః వ-మ వవదవతప��వభత| 

���హ�నవతమవా�వ-సతల -సుభ��త ��రతచవ � 

ణమ జవతమ జాఃత వ చవ ఃతషా వ ���త|| 90 || 

 ద���స-�����త � చ -భ��వల�ధ -మంసః 

స్ వ�హ�త తఖ� వతభాం  ్వ��తంత ్భత| 

అ�హ�తం�వతణ �వతసుభనమ ణ-మవ వ-వ ణ�- 

చ్ �ా�చ � వతచవ  మ వత��వ�చ� �ేత|| 91 || 

న��హ�త తమవచ�్వతదుః �� త్� తవ�ాేః�్వతభ �ః 

ణాఃతస్చ్-��్ �-కరక�-  ర- ఃచ్ద రఃత| 

�్ా� ���వత����వత ఃభం ంత����వ� � � 

�����త� వ����తవసత ాతద  �వతాో� ధత ��ర �త|| 92 || 

అ�� �త�� �షరత ః  భతసవ �తమవద్హ�� ే

ణ��ం���త��ేత తద షదు   ���త �చ�రటత| 

భ �వత��్తమాే�త   ు-వ�వహ� జ��్తపషవ� 

 న�త �్రవత�వ�ం-వజ భత వ� �త���దవ� �త|| 93 || 

  వ ఃత సూత ��తవ ణ వత�వలవత  మ వ 

  ��ఃత వ�ప���-వనవ � వవ వతణ�����త| 

అ�సత ్ాోభ��ంత ఃభాయంభదవత�  త �్వవ 

పాయ-వ�భ�తభ �తణ�  భతంూంవత�ాత  �ేత|| 94 

|| 

 ���వవ�-ేవవ�ఃత �వమహ�త��-సత ్చవ �ః 

స ���-మ���ా�త�వ  వ ���-మసు ��త| 

���త����ేత���ఃత��మఖమ�ఖ�ఃతహ�ా యధమ�ర �వ 

�ాతా�్�� �వ�ఃతహ�్భ�-వ ణమ�ా���-వమ��ఃత|| 95 || 

  �ఃవత��ౖా ��ఃవత భ భతభ వ�ేతంత ా ః 

ణ��తాే���ఃత��త��తంతభాభత భఃత���వమ�తర��ఃౖత| 

మ ాేా వత����్త�ాతసభతస్��-మచవత్ 

 �చ���-మ�సవనఃత �వా -���-వ �సు భఃత|| 96 || 

� ��మ�్�-��ద�వతదుః �� న �� ణ-మ�నమపాో  

్��ఃత ్నవత ా�నవత్వస్చ��-మాయః�ం ��త| 



�ర�� �త��మ�త�్వతదువాయనమ-ణహీసమ-మ��మ� 

మ మ� �తప�్వతభఃమ హ�త వలః్ నమ����త|| 97 || 

 ా�త�� �తమ��ఃత   త ఖ��  త వసవ 

మ�ల� వతపా����్త�ాతచవ -ణ��్ ం  �త| 

 ః  ���తమ ����మమ�తచత ప��0��వ � � 

 ా�తర�ేత త�� ణమ�ఖ మ -��వల  -వస���త|| 98 || 

సవస్���త  �న్తపాయత్� తస ��నతప్వ� ే

వ�ేఃత భాః��వతణ�య  భతవత్� తా �ం�త| 

�వవత ా�న్ాతఃమ��-   ��-ా�భ వః 

 ��ంవా��ఖ�వతవస భతవసవత�్దభ ం��వత|| 99 || 

 ఃా � త జ్ ��-� దాస వ-��� ంపాయః 

సుా�సూ�-ే�్వాోః  -   ��-ౖవక�వచ��త| 

స్��వ��వవ�ం�ఃతసఖ -ణాయ-������ వ వ 

�్ా� ��-��్� భ-సతాత ంణత����వతసుత భ�  �త|| 100 

|| 

��వద  ్� తమ�ఖ���త �ఃవతసవ��వతా�  �త| 

భనాా�పదతసంుు� త వత ం�వతమ���త తభ�ం్నవఃత|| 

��వదవ� ్� త��త �ఃవతసవ �వ్వ 

 


