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తృ5ా6 దూషణమ�తృ5ా6 దూషణమ�తృ5ా6 దూషణమ�తృ5ా6 దూషణమ� 

చూ'ోత� ం<ిత >%ర? చంద@కABా చంచCDఖ� FGసH�I 
Jల� దగK 3లLల Bామ శలభః NOPQ దNాRSP సుUర�  । 
అంతః సూUరWదXార 
హ YZర X@ా Rా[రమ�>%\టయ�  
NO\తః సద]2 QR�$%ం 3జయ) ేజ_` న ప@/aXb హరః ॥  
 

FG@ ంతం /ేశమ$cక దురd 3షమం X@ా ప� ం న BeంCతUలం 
త�Bాfg జ_Y క�ల�hమ�నమ�Cతం <iా కృ)% 2షUల� । 
భ�క�ం మ�న 3వ��Wతం పర గృjk5ాHశంకయ� Bాకవl  
తృmi6  జృంభ<ి Xాప కర] nిo$c $%/%�nి సంతpష�<ి ॥  
 

ఉ)%r తం 2sి శంకయ� tYి తలం s%])% R��S�ాK తu 
2<ీ� ర6ః స��)%ం పYర4ృపతQ య)ే4న సం)-mి)%ః । 
మం)%@ �ాధన తతx�Sణ మనyా z)%ః శ]Nా$c 2Nాః 
X@ా ప� ః Bాణ వ�ాటB{-n ిన మయ� తృmi6 ! సBామ� భవ ॥  
 

ఖల�ల�Xాః yb|%ః కథమn ిత/%�ాధన ప�~� 
��4గృ��ంత�ా�షxం హ<ితమnి �$c�న మనyా । 
కృ)- 3త�  స�ంభప@Yహత sియ�మంజAరnి 
తHమ�NO! 
ఫ�NO! Be మపర మ)- నర�య< ిమ��  ॥  
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అ�5ాం X@ా ణ%$%ం తpAత �<ిz పత@ పయyాం 
కృ)ే Beం $%yా]h��Hగ�త 3cB~�రH�వ<ిత�  । 

య/%|%�$%మRSP ద@3ణ మద 2ఃసంజ̀ మనyాం 
కృతం �త�@'ె ౖ��4జగ�ణ క�% Xాతకమn ి॥  
 

t�ంతం న �మయ� గృ�Cత సుఖం త�క�ం న సం)-షతః 
yb|ో దుఃసహ 	త )%ప పవన BS�N� న తప�ం తపః । 
s%�తం 3త�మహ��4శం 2యZతX@ా ణ�ౖర4 శంF�ః పదం 
తత�త!ర] కృతం య/ేవ మ�2h<��� <��� ః ఫల�ౖరHంC)%ః ॥  
 

F�Rా న భ�Bా�  వయ��వ భ�Bా�  స�Xb న తప�ం వయ��వ తXా� ః । 
BాలL న య�)- వయ��వ య�)% స� ృ5ా6  న ��ా6  వయ��వ ��ా6 ః ॥  
వAhర?]ఖమ�BPా ంతం పA)ే$%ంBeతం �రః । 
Rా)%@ ణ� ��ిల�యం)ే తృm��6 Bా తర?ణ%య)ే ॥  
 

2వృ)%�  F�RS>%D ప�ర?ష బహ� మ�$ -n ిగ�తః 
సమ�$%ః సH�ా�)%ః సప/ి సుహృ/ో �3త సమ�ః । 
శ$�ౖర�షp¡¢)%£ నం ఘన YZర ర?/ేK  చ నయ$c 
అ� దృష¥ ః Bాయస�దn ిమరణ%Xాయ చBeతః ॥  
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ఆNా $%మ న/a మ$ రథ జల� తృ5ా6  తరంRాక�ల� 
�ాగ Rాహవ§P  3తర! 3హRా sైర� దు@ మ ధHం<ిz । 

�వర� సుదుస��ాYగహ$% Xb@ తp� ంగ Cం)% తట¨ 
తyా�ః Xారగ)% 3oదKమనyb నందంY QR©శH�ాః ॥  
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3షయప��)%�గ3షయప��)%�గ3షయప��)%�గ3షయప��)%�గ    3డంబనమ�3డంబనమ�3డంబనమ�3డంబనమ�    

న సంyా�Iతxన4ం చ��తమనుపNా�Z క�శలం 
3Xాకః ప�ణ%�$%ం జనయY భయం �� 3మృశతః । 
మహ/ి[ః ప�ణª�«¬�\ర ప��గృj®)%శ\ 3షయ�ః 
మ�ం)- జ_యం) ేవ�సనZవ /%తpం 3ష#ణ%�  ॥  

 

అవశ�ం య�)%ర�\రతరమ�mి)%H-n ి3షయ� 
3QRS B{ F¯దస¡gజY స జ$  యత°±యమమ²�  । 
వ@జంతః yాHతం)%¡³దతpల ప��)%Xాయ మనసః 
సHయం త�Bా�  jk�) ేశమ సుఖమనంతం 3దధY ॥  
 

బ@హ]జ_` న 3cBe$ -మలsియః క�రHంత�� దుష!రం 
యను]ంచంతp�పF�గ FGంజ�nి ధ$%$c�Bాంత)- 2ఃసxృ�ః । 
సంX@ా Xా� 2 ప��ా న సంప@Y న చ X@ా X´�  దృఢ ప@త�య��  
ాం¶% మ�త@ ప��గ�ణ�nిP  పరం త�క�� ం న శBా�  వయ�  ॥  

 

ధ$%�$%ం R��� కంద�Sషp వస)%ం జ·�Yః పరం s%�య)% 
మ�నం/%oP  జలం nిబంY శక�$% 2ఃశంకమంBSశయ�ః । 
అyా]కం తp మ$ ర�ోపరCత X@ా yాద ాnీ తట 
B̧P'% Bానన BS� Bౌతpక º5ా మ�య�ఃపరం tీయ) ే॥  
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ht�-శనం తదnి zరస��క ారం 
శయ�� చ భ²ః ప��జ$  2జ/ేహమ�త@�  । 

వస� ¼ం 3	ర6 శతఖండమ#½ చ కం�% 
� � త�%-n ి3షయ� న జ�Y >ేతః ॥  
 

స�$¾ మ�ంసగం�aP  కనక కలNా3తp�పZ)ౌ 
మ�ఖం NO�5ా]Rారం తదnి చ శNాంBSన తpAత�  । 

స@వనూ]త@ Be�న4ం క��వర �రఃసx��K జఘనం 
మ�హ���4ంద�ం రÀపం క3జన 3NOm� ౖర?d ర?కృత�  ॥  

 

ఏB{ �ాR�షp �ాజ) ేnి@యతమ� /ే�రKs%�© హ�I 
z�ాRSషp జ$  3మ�క� లల$%సంRI న యyా]తxరః । 
దు�ాHర స]ర బGణ పన4గ 3ష ా�3దK  మ�RIK  జనః 
NOషః Bామ 3డం�)%న4 3షయ�$ [క�� ం న 
క�� ం �మః ॥  
  

అజ_నం/%�త]�ం పతతp శలF� /aపదహ$c 
స �$ -ప�జ_` $%ద�'ిశ య�తమNా4తp nి�త�  । 

3జ_నం)--ni�)ే వయZహ 3పజ_W లజట�ల��  
న మ�ం>%మః Bామ� నహహ గహ$  
హ మjÂమ� ॥  
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తృ5ా oష�)%�<i� nిబY సAలం 	త మధురం 
Ãs%ర�ః Nాల�న4ం కబళయY మ�ంyా/ ికAత�  । 

ప@/ani�  Bామ�Rౌ4 సుదృఢతరమ�AంగY వధూం 
ప@§Bారం ా�sేః సుఖZY 3పర�స�Y జనః ॥  
 

తpంగం cశ] సు)%ః స)%మhమ)%ః సంఖ��YRాః సంపదః 
కల��ణÅ ద#)% వయశ\ నవZత�జ_` న మ²|ో జనః । 
మ)%H 3శHమనశHరం 23శ) ేసంyార Bా�ాగృjk 
సందృశ� �ణ భంగ�రం తదÆలం ధన�సు�  సన4�స�Y ॥  
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య�>%` /ైన� దూషణమ� 

/a$% /aన మ�ఖ~Çః స/ైవ �oB~��ాకృష¥ ��ా6 ంబ�ా 
B{P శ/ి[ః Ãsి)ై��4రన4 3ధు�ా దృNా� న >ే/ేdjÂz । 
య�>%` భంగ భ#Èన గదd ద గళ తp@ ట�/ిHJ$%�రం 
B{ /ేj®Y వ/ేత°± దగK జఠరyా��S£ మన<ీH ప�మ��  ॥  
 

అhమత మ�మ�న గం�ిP  ప@F¯ద పట¨య<ీ 
గ�ర?తర గ�ణ Rామ�ంF�జP  సుUటÊజfËల చం/ి@Bా । 
3ప�ల 3లసల�జ_W వJ� 3)%న క�Ìా��Bా 
జఠర nిఠ�© దుషÍx�Sయం క�IY 3డంబన�  ॥  

  

ప�ణÎ� Rా��P  వ$c ా మహY <ిత పటచDన4 XాJ కXాJ 
మ�/%య $%�య గర[ /ిHజ హ�త హ�త భ�గ²K మ ధూ
Ï పకంÌS । 
/%Hరం /%Hరం ప@35b¥  వరమ�దర ద�© ప�రణ%య Ãs%�I�  
మ�z X@ా ణ�ౖః స$%�ో న ప�నరను/ినం తpల� క�లÐ�షp /aనః ॥  
 

గంRా తరంగ jÂమ 	కర 	తల�2 
3/%�ధ�ాధు�mిత >%ర? �ల� తల�2 । 
yా£ $%2 Beం jÂమవతః ప@ళయం గ)%2 
య)%°వమ�న పర nిండ ర)% మను5ా�ః ॥  
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Beం కం/%ః కంద�Sభ�ః ప@ళయమ�పగ)% 2రÑ�ా ా R���భ�ః 
ప@ధHyా�  ా తర?భ�ః సరసఫలభృ)- వల!Aన�శ\ Nాఖ�ః । 
���ం)ే యను]ఖ�2 ప@సభమపగత ప@శPయ�ణ%ం ఖల�$%ం 
దుఃఖ�ప�  సHలx 3త�  స]య పవన వNాన���త భ²@  ల)%2 ॥  
 

ప�ణ�ౖ�రÀ]లఫల�ౖ స��% ప@ణ#zం వృY� ం క�ర?5ాHధు$% 
భ²శయ��ం నవపల��ౖ రకృపణ�ౖర?Y�షÒ  య�u వన�  । 

Ã/%@ ణ% మ3cకమ²ఢ మనyాం య)ే@శH�ాణ%ం స/% 
3త�  ా�sి 3Bార 3హHల R��ాం $%మ�nి న �P య) ే॥  
  

ఫలం <iH>%D లభ�ం ప@YవనమఖSదం tిYర?�ం 
పయః yా£ $c yా£ $c ��ర మధురం ప�ణ� స��)%�  । 

మృదుసx�ాÓ శయ�� సులAత ల)%పల�వమ#½ 
సహం)ే సం)%పం తదnి ధ2$%ం /%H�� కృపణ%ః ॥  
 

#È వర�ం)ే ధనపYప�రః X@ా ర£$% దుఃఖFGజ· 
#È >%లxతHం దధY 3షయ�tSప ప�ా�ప�  బ�/ేK ః । 
)ే5ామంతః సుU��త హ<ితం ాస�ాణ%ం స]�Sయం 
s%�న >ేD/ే �ఖ�� క�హర RావP  శయ�� 2షణ6 ః ॥  
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#È సం)-ష 2రంతర ప@మ�/ి)% <i�5ాం న h$%4 మ�/ో 
#È తH$c� ధన ల�బK  సంక�లsియ <i�5ాం న తృ5ా6  హ)% । 
ఇత£ం కస� కృ)ే కృతః స 3sి$% )%దృకxదం సంప/%ం 
yాHత]$c�వ సమ�ప�  jkమ మjÂమ� ��ర?ర4 �� �Iచ) ే॥  
 

ht��ర మ/ైన� మప@Yసుఖం ÕYCDదం సరH)- 
దు�ా]త°ర� మ/%hమ�న మథనం దుఃఖౌఘ 3ధHంసన�  । 

సరH)%@ నHహ మప@యత4సులభం yాధు nి@యం Xావనం 
శంF�ః సత@మార� మ�య2sిం శంసంY QR©శH�ాః ॥  
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F�Rా<��£ ర� వర6నమ� 

F�RS �Iగభయం క�లÐ చు�Yభయం 3)ే�  నృXాల�ద[యం 
మ�$c sైన�భయం బలÐ ��ప�భయం రÀni జ�ాయ� భయ�  । 

Nా<i� ¼ ా/ిభయం గ�ణÎ ఖలభయం Bా#È కృ)%ం)%ద[యం 
సరHం వసు�  భయ�2Hతం భ�3 నృణ%ం �ౖ�ాగ� �� ాభయ�  ॥  

 

ఆBPా ంతం మరణÎన జన] జరyా >%తp�జfËలం యౌవనం 
సం)-5b ధనAప°య� శమసుఖం X@́ |%ంగ$% 3భ@�Öః । 
లLB~�ర]త°��hర?d ణ% వనభ�u ా�×ØÙ ర4ృXా దురW$�ౖ 
ర<��£ �S�ణ 3భ²తQ-ప��పహ)% గస� ంP  న Beం BSన ా ॥  
 

ఆsిా�sి శ)ైరWనస� 33sై�ా�Iగ�మ�నూ]ల�)ే 
లtీ]ర�త@ పతంY తత@ 3వృత /%H�ా ఇవ ా�పదః । 
జ_తం జ_తమవశ�మ�o 3వశం మృతp�ః క�I)%�త]yాl  
తY!ం )ేన 2రంక�NOన 3sి$% య24��]తం సు<ి£ర�  ॥  

  

F�Rాసు� ంగతరంగ భంగ తర×½ః X@ా ణ%ః �ణధHం<ినః 
yb� Bా$c�వ /ి$%2 యౌవన సుఖసూU���ః nి@య�సు <ి£)% । 
తత°ంyారమyార��వ 2Æలం బ�/%fÚ బ�s% బ�ధBా 
లLBానుగహP  niశలÐన మనyా యత4ః సమ�saయ)%�  ॥  
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F�Rా ��ఘ 3)%న మధ� 3లస)ౌ°/%మz చంచల� 
ఆయ��ాHయ� 3ఘట�¥)%బW  పటJ J$%ంబ�వద[ంగ�ర�  । 

లLల� యౌవన ల�లyా స�నుభృ)%Z)%�కలయ� దు@ తం 
QRS sైర� సమ�s ి<ి/ిK  సులF¯ బ�/ిK ం 3దదfÚం బ�s%ః ॥  
 

ఆయ�ః కలL� ల లLలం కYపయ /ివసyా£ #z యౌవన 	P 
ర�ా£ ః సంకలxకల�x ఘన సమయ తట�/ిHభ@మ� F�గ ప�Rాః । 
కంÌాNO�5bపగ²ఢం తదnి చ న Cరం యYÛ³య�భః ప@ణÅతం 
బ@హ]ణ%�సక� C)%�  భవత భవభయ�ంF�sి Xారం త�©తp�  ॥  

 

కృ>ేÜÝణ%��ధ� మsే� 2యZత తనుhః <ీ£య) ేగర[ ా<i 
Bాం)% 3NO�ష దుఃఖ వ�Yకర 3ష
 యౌవ$c >ోపF�గః । 
ామ�tీణ%మవజ_`  3హ<ిత వసY రHృదKFGu-ప�yాధుః 
సంyా�S �S మను5ా� వదత య/ ిసుఖం సHలxమప�<ి�  BeంCl  ॥  
 

ా¡³«®వ YషÒ Y జ�ా ప��తరWయం§ 
�IRాశ\ శత@వ ఇవ ప@హరంY /ేహ�  । 

ఆయ�ః ప��స@వY hన4 ఘటG /ిాంF� 
లLకస��% ప�jÂత మ�చర§Y Cత@�  ॥  
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F�Rా భంగ�ర వృత�Q బహ�3s%<��� �Sవ >%యం భవ 
స�త!<i�హ కృ)ే ప��భ@మత �S లLBాః కృతం >ేmి¥)ైః । 
ఆNా Xాశ శ)-పNాంY 3శదం >ేతః సమ�saయ)%ం 
Bా
తxY�  వNాత°±s%మ2 య/ ిశP/ేKయమస]దHచః ॥  
  

బ@jk]ం/%@ /ి మర?దd ణ%ం స� ృణకణ% న�త@ <ి£)- మన�)ే 
య)%°±/% /ిHరyా భవంY 3భా <�ౖ¼gలLక� �ాజ_�దయః । 
F�గః B{-n ిస ఏక ఏవ పర
 2)-�/ి)- జృంభ)ే 
F�ః yాsో �ణభంగ��S త/ిత�S F�RS రYం మ� కృ�%ః ॥  
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BాలమjÂమ�నువర6నమ� 

yా రమ�� నగ�© మ�న° నృపYః yామంత చకPం చ తl  
Xా�SÓ± తస� చ yా 3దగK ప��ష)%� శ\ంద@ �ంబGన$%ః । 
ఉదHృత� ః స �ాజ ప�త@ 2వహ<i�  వం/ిన yా� ః క�%ః 
సరHం యస� వNాదRా త°ßృYపథం Bాల�య త<�ౖ] నమః ॥  
 

య)%@ $cకః కHCదnి గృjk తత@ YషÒ  త��ైB{ 
య)%@ ni�క స�దను బహవస�త@ $�ౖB{-n ి>%ం)ే । 
ఇత£ం >ేమà రజ2 /ివy´ /ోలయం /%H 3 ాtౌ 
Bాలః కలL� భ�వన ఫలBS B̧PడY X@ా ణ� Nా�~�ః ॥  
 

ఆ/ిత�స� గ)%గ)ైరహరహః సంtీయ)ే �3తం 
ా�Xా�~�ర�హ� Bార� FGర గ�ర?hః BాలL న 3జ_` య) ే। 
దృ5ాf¢ జన] జ�ా 3పY�  మరణం )%@ సశ\ $ తxద�)ే 
nీ)%H 
హమ#½ం ప@మ�ద మ/ి�ామ�న]త�  భ²తం జగl  ॥  
 

�ాY@ః <�ౖవ ప�నః స ఏవ /ివyb మ)%H మ�s% జంతu 
s%వంతp�ద�Zన స��ైవ 2భృత X@ా రబK  తత�Yáయ�ః । 
ా�Xా�~�ః ప�నర?క� భ²త 3ష#â��త£ం 3sే$%మ�$% 
సంyా�Sణ కద��£)% వయమ� 
� న4 లజ_W మjk ॥  
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న s%�నం పద�శHరస� 3sివత°ంyార 3CDత�#È 
సHరd /%Hర కాట Xాటన పటãరK�I]-n ి$ Xా��Wతః । 
$%�© nీన పQధ�Iర? య�గళం సHni4-n ి$%AంR�తం 
మ�తpః BSవల��వ యౌవన వన >ేD/ే క�Ìా�ా వయ�  ॥  

 

$%భ�yా�  ప@Yా/ి బృంద దమz 3/%� 3z)-C)% 
ఖ'%d R~�äః క�� క�ంభ nీఠ దళ$�ౖ�ా4కం న zతం యశః । 
Bాం)%B{మల పల�ాధర రసః nీ)- న చం/@ోద#È 
)%ర?ణ�ం గత��వ 2షUలమ� �$%�ల#È /aపవl  ॥  
 

3/%� $%sిగ)% కళంక రjÂ)% 3త�ం చ $ Xా��Wతం 
o�P 5ా-n ిసమ�jÂ)ేన మనyా nి)-@ ర4 సంXా/ి)% । 
ఆలLల�యత లLచ$%ః nి@యతమ�ః సHni4-n ి$%AంR�)%ః 
BాలL-యం పర nిండ లLల�పతయ� BాB~���వ ni@��తః ॥  
 

వయం #ÈF�� జ_)%�\ర ప��గ)% ఏవ ఖల� ) ే
సమం #âః సంవృ/%K ః స]ృY 3షయ)%ం )-ేn ిగZ)%ః । 
ఇ/%z ��) ేస]ః ప@Y/ివస మ�సన4 పత$% 
గ)%సు� ల��వyా£ ం <ికYలన/a §ర తర?hః ॥  
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ఆయ�రHరå శతం నృణ%ం ప��Zతం �ా)@ౌ  తదరKం గతం 
తyా�రKస� పరస� >%రKమపరం బGలతH వృదKతHQః । 
NOషం ా�sి 3Qగ దుఃఖ సjÂతం <iా/ిh�©4య)ే 
�c ా�� తరంగ చంచలత�S y´ఖ�ం క�తః X@ా ణ�$%�  ॥  

 

�ణం బGలL భ²)%H �ణంn�ౖ య�ా Bామ ర<ికః 
�ణం 3)ెæçg�©నః �ణమnి చ సంప�ర6 3భవః । 
జ�ా ��~è6రంR~�ర4ట ఇవ బJ మం'ిత తను 
ర4రః సంyా�ాం)ే 3శY యమs%z యవ2Bా�  ॥  
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యYనృపYయYనృపYయYనృపYయYనృపY    సంాదమ�సంాదమ�సంాదమ�సంాదమ�    

తHం �ాజ_ వయమప��Xా<ిత గ�ర? ప@జ_` hమ�$ న4)%ః 
ఖ��తసfgం 3భ�ౖర�Nాం<ి కవQ /ిÃ ప@తనHంY నః । 
ఇత£ం మ�న ధ$%Y దూరమ�భQరXా�వQరంతరం 
యద�yా]సు ప�ాé]ఖ·-< ివయమni�Bాంత)- 2ఃసxృ� ॥  

 

అ�ా£ $%��mi తHం వయమn ిచ R��ా�శ]jk య�వదర£ం 
�రసfgం ా/ి దరx వ��పశమన 3s% వ�యం Xాటవం నః । 
<iవం)ే )%Hం ధ$%|%� మYమలహత#È మ�మn ిN�P తp Bామ� 
మయ�Xా�yా£  న ) ే>ేతfg# మమ 2త�ా��వ �ాజన4$%yా£  ॥  
 

వయZహ ప��తp5ా¥  వల!ల�ౖసfgం దుకêల�ౖః 
సమ ఇహ ప��)-5b 2��HNO5b 3NOషః । 
స తp భవతp ద��/@ో యస� తృ5ా6  3Nాల� 
మన<ి చ ప��తpmi¥ B{-ర£ా�  B{ ద��ద@ః ॥  
 

ఫలమలమశ$%య yాHదు Xా$%య )-యం 
tిYరnి శయ$%ర£ం ాస<i వల!లం చ । 
నవ ధన మధుXాన FG@ ంత స�SHం/ి@య�ణ% 
మ3నయమనుమంతpం $ త°jk దురW$%$%�  ॥  
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అ	4మjÂ వయం ht�మ�Nాాyb వ<ీమjÂ । 
శ#½మjÂ మj®పృmiÒ  క��©HమjÂ Be �శH�~�ః ॥  
న నటG న 3టG న RాయBా న చ సF¯�తర ాద చుంచవః । 
నృప�tితp మత@ BS వయం స�న FG�ానZ)% న Qmితః ॥  

 

3ప�ల హృద#â రK$�ౖ�ః B~��\జWగజW2తం ప��ా 
3ధృతమప�~�ర1త� ం >%$�ౖ���Hëత� తృణం య�% । 
ఇహ jÂ భ�వ$%న�$�ౖ��©K�ాశ\తpర1శ భ�ంజ)ే 
కYపయ ప�ర yాH��� ప�ంyాం క ఏష మద జHరః ॥  
 

అభ�Bా� య�ం యyా�ం �ణమnి న య�తం నృప శ)ె ౖ
ర?[వస�yా� ల�F¯ క ఇవ బహ�మ�నః tిY భృ)%�  । 

తదంశyా�ప�ంNO తదవయ లÐNO-n ిపతQ 

35ా/ ేకర�c� 3దధY జ'%ః ప@తp�త మ�ద�  ॥  

 

మృYxం'ో జల �Sఖయ� వల#తః స�IH-ప�యం ననHణ�ః 
yాHం	కృత� స ఏవ సంయ�గశ)ై �ాజ_` ం గణ�ౖర?[జ�)ే । 
#È దదు�ర1ద)--థా Beమపరం Ã/%@  ద��/%@  భృశం 
sిR�KBా� �  ప�ర?5ాధమ��  ధనకణ%$%HంఛంY )ేF��-n ి#È ॥  
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స జ_తః B{-Xా�<ీన]దన ��ప�ణ% మ²��íÚ ధవళం 
కXాలం యyb�>ై\��H2jÂతమలంBార 3ధ#È । 
నృhః X@ా ణ )%@ ణ ప@వణ మYhః B~��\దధు$% 
నమ/ి[ః కః ప�ంyామయమతpల దరx జHర భరః ॥  
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మనస°ంబ�ధన 2యమనమ� 

ప�S5ాం >ే)%ం<ి ప@Y/ివసమ��ాధ� బహ�s% 
ప@yాదం Beం $cతpం 3శ< ిహృదయ BS�శ కAత�  । 

ప@స$c4 తHయ�ంతః సHయమ�/ిత Cం)%మణ� గణî 
33క�ః సంకలxః Beమhలmితం ప�ష�Y న ) ే॥  
 

ప��భ@మ<ి Beం వృ�% కHచన Cత�  3NPా మ�)%ం 
సHయం భవY యద��% భవY తత��% $%న��% । 
అ§తమననుస]రన4nి చ FGవ� సంకలxయ 

న4త��!త సమ�గమ�నుభాZ F�Rానహ�  ॥  

 

ఏతyా]/ిHర��ం/ి@య�ర£ గహ$% /%య�సBా /%శPయ 

NOPQ మ�రdమNOష దుఃఖ శమన ా�Xార ద�ం �ణ%l  । 
yాH§]FGవమ�n�ౖjÂ సంత�జ 2జ_ం కలL� ల లLల�ం గYం 
మ� భ²Q భజ భంగ��ాం భవ రYం >ేతః ప@<ీ/%ధు$% ॥  
 


హం మ�రWయ )%మ�XారWయ రYం చం/%@ రK చూ'%మణª 
>ేతః సHరd తరంR�ణÅ తట భ�ా మ�సంగ మంR©క�ర? । 
B{ ా �Cషp బ�దు�/ేషp చ త'ిలÐ� ఖ�సు చ <ీ� ¼షp చ 
జ_Hల�RSషpP  చ పన4RSషp చ స��/ేHRSషp చ ప@త�యః ॥  
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>ేత�\ంతయ మ� రమ�ం సకృ/ిమ�మyా£ #zమ�స£య� 
భ²Xాల భ�@ క�ట ̈క�ట ̈3హరణ ా�Xార పణ%�ంగ$%�  । 

కం�% కంచుBe)%ః ప@3శ� భవన /%H�ాణ� ా�ాణ<ీ 
ర�%� పంBe�షp Xాణ� Xాత@ పY)%ం ht�మnit�మjk ॥  
 

అRSP R©తం సరస కవయః XారÓ±Q�ా1 tిణ%)%�ః 
పNా\J�ల�వలయ రణ�తం >%మర RాjÂణÅ$%�P   । 

యద�<i¡gవం క�ర? భవ రyాyాHద$c లంపటతHం 
$  > ే>ే\తః ప@3శ సహyా 2��HకలÐx సమ�sౌ ॥  
 

X@ా Xా� ః �Pయః సకల Bామ దుఫ� స�తః Beం 
న�స� ం పదం �ర<ి 3/ిHష)%ం తతః Be�  । 

సంXా/ి)%ః ప@ణ#$  3భ�ౖ స�తః Beం 
కలxం <ి£)% స�నుభృ)%ం తనుh స�తః Be�  ॥  

 

భBe�ర[c మరణ జన] భయం హృ/ిస£ం 
<i4� న బంధుషp న మన]థజ_ 3Bా�ాః । 
సంసరd /ోష రjÂ)% 3జ$% వ$%ం)% 
�ౖ�ాగ�మ<ి�  BeZతః పరమర£zయ�  ॥  
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తyా]దనంతమజరం పరమం 3Bా<ి 
తదïÝహ] Cంతయ Be��h రస/ిHకల�ౖxః । 
యyా�నుషంR�ణ ఇ�� భ�వ$%sిపత� 
F�Rాదయః కృపణ లLక మ)% భవంY ॥  
 

Xా)%ళ మ�3శ< ియ�< ినF� 3లంఘ� 
/ిఙ]ండలం భ@మ<ి మ�నస >%పలÐన । 
FG@ ం)%�-n ిజ_తp 3మలం కథమ�త]zనం 
తదïÝహ] నస]ర<ి 2రHృY ��m ి#Èన ॥  
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2)%�2త� వసు� 3>%రమ� 

Beం c/ైః స]ృYhః ప��ాణ పఠ$�ౖః Nా<�ౖ¼gర]� 3స��~�ః 
సHరd RామP  క�ట ̈2ాస ఫల/ైః కర] BePయ� 3భ@�Öః । 
మ�B~�fgకం భవ దుఃఖ FGర రచ$% 3ధHంస Bాల�నలం 
yాH)%]నంద పద ప@cశ కలనం NOm�ౖరHణ�గHృY�hః ॥  
 

య)- ��ర?ః 	Pమ�24పతY య�Rాం)%R�4 వAతః 
సమ�/%@ ః oష�ంY ప@చుర మకర RాహP  2లయ�ః । 
ధ�ా గచDత�ంతం ధరణ� ధర Xా/ైరnి ధృ)% 
శ�©�S Bా ా�ా�  క��కలభ క�ా6 గP చపలÐ ॥  
 

Rాత@ం సంక�Cతం గY��Hగ�)% భ@5ా¥  చ దం)%వ� 
ర1ృmి¥ర4శ�Y వరK)ే బsిర)% వక�äం చ ల�ల�య)ే । 
ాక�ం $%/ి@య)ే చ బGంధవ జ$  FG�ా� న o�P ష)ే 
�! కష¥ం! ప�ర?షస� �ర6 వయసః ప�)-@ -ప�Z)%@ య)ే ॥  
 

వర6ం <ితం �ర<ి ��� ��Iర?�ణ%ం 
yా£ నం జ�ా ప��భవస� త/% ప�మ�ంస�  । 

ఆ�Inి)%<ి£  శకలం ప��హృత� య�ంY 
చం'%ల కêపZవ దూరతరం తర?ణ�ః ॥  
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య�వత°±స£Zదం శ�©రమర?జం య�వచ\ దూ�S జ�ా 
య�వ>ే\ం/ి@య శBe�రప@Yహ)% య�వతñQ $%య�షః । 
ఆత] NOPయ< ి)%వ/ేవ 3దు5ా Bార�ః ప@య)-4 మ��  
సం/ani�  భవ$c తp కêప ఖననం ప@తp�ద�మః B̧దృశః ॥  
 

తపస�ంతః సంతః Beమsి2వyామః సురన/aం 
గ�ణî/%�ా $%1 �ానుత ప��చ�ామః స3నయ�  । 

nిబGమః Nాy´� ò ఫ�నుత 33ధ Bాా�మృత రyా�  
న 3ద]ః Beం క�ర]ః కYపయ 2��5ాయ�m ిజ$c ॥  
 

దు�ా�ాs%�Nా\� తpరగ చల C)%� ః tిYభ�జ· 
వయం తp సూ£ లÐ>%Dః సుమహY ఫలÐ బదK  మనసః । 
జ�ా /ేహం మృతp¡óరరY ద#తం �3తZదం 
సఖS! $%న�>ేÜÝQ జగY 3దు5b-న�త@ తపసః ॥  
 

మ�$c మ�� #2 ఖం'ి)ే చ వసు2 వ��S£ ప@య�)-ే��£2 
tీణÎ బంధుజ$c గ) ేప��జ$c నmi¥ శ$�ౖ�ౌ�వ$c । 
య�క�ం BSవల��త/ేవ సుsియ�ం యజWహ�4క$%�పయః 
ప�)% RావR��©ంద@P  కందర తట¨ క�ంజS 2ాసః కHCl  ॥  
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రమ��శ\ంద@ మ�©చయస� ృణవ§ రమ�� వ$%ంతః స£J 
రమ�ం yాధు సమ�గమ�గత సుఖం Bాc�షp రమ��ః క�%ః । 
B{XbXాjÂత బGషx �ందు తరళం రమ�ం nి@య�య� మ�ఖం 
సరHం రమ�మ2త�)%మ�పగ)ే C)ే�  న BeంCతpxనః ॥  
 

రమ�ం హర]�తలం న Beం వసత#È NPా వ�ం న RSయ�/ికం 
Beం ా X@ా ణసమ� సమ�గమ సుఖం $�ౖాsిక nీ@త#È । 
Beం తp FG@ ంత పతంగ ప�పవనా�లLల /aXాంక�ర 
>%Dయ� చంచలమ�కలయ� సకలం సం)- వ$%ంతం గ)%ః ॥  
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�ార\నమ� 

ఆసంyా�ా Y� òభ�వనZదం CనH)%ం )%త! )%దృô  
$�ౖాyా]కం నయన పద�ం N�P త@ మ�రdం గ)- ా । 
Q-యం ధ)ే�  3షయ క��ణî Rాఢ గ²|%hమ�న 
tీబ yా�ంతఃకరణ క��ణః సంయమ�ల�న Jల��  ॥  

 

య/ేతత°±చDందం 3హరణ మBారxణ�మశనం 
స ��~��ః సంాసః oP తమ�పశ�Öక వ@త ఫల�  । 

మ$  మందసxందం బjÂరn ిCరyా�nి 3మృశ 
న4 జ_$c క<�ౖ�5ా ప��ణY ర?/%రస� తపసః ॥  
 

��ా6  ఏవ మ$ ర�%శ\ హృద#È య�తం చ త/ౌ�వనం 
హం)%ంRSషp గ�ణ%శ\ వంధ� ఫల)%ం య�)% గ�ణజ~�`��H$% । 
Beం య�క�ం సహyా-భ��n�ౖY బలా$%!లః కృ)%ం)--�� 

�! జ_` తం మద$%ంతBPా ం«Âయ�గళం మ�Bాfg-<ి�  $%$%� గYః ॥  
 

మjkశH�S ా జగ)%మsaశH�S జ$%ర1$c ా జగదంత�ాత]2 । 
న వసు�  F¯ద ప@YపY�ర<ి�  �� త�%-n ిభBe�స� ర?ణÎందు NOఖ�S ॥  
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సుUర)%°õర జ·�)%°öధవ�త తలÐ BాH-n ిప�A$c 
సుఖ�<ీ$%ః NాంతధH2సు రజzషp దు� స��తః । 
భాF�RI/ిHRా4ః �వ �వ �cతp�చ\వచసః 
క/% yా� మ�నం/ోదd త బహ�ళ బG5ాxప�� త దృశః ॥  
 

3§�S6 సరH<iH తర?ణ కర?ణ% ప�ర6 హృదయ�ః 
స]రంతః సంyా�S 3గ�ణ ప��ణ%మ�ం 3s ిగY�  । 

వయం ప�ణ%�రణÎ� ప��ణత శరచ\ంద@Beరణ%ః 
Y@య�మ� $c5ా�
 హర చరణ Cం)ైక శరణ%ః ॥  
 

క/% ా�ాణyా� మమరతట�z�Iధ<ి వస�  
వyానః Bౌnీనం �ర<ి 2దs%$ -◌ంజA ప�ట�  । 

అ#È! Rౌ�©$%థ! Y@ప�రహర! శంF�! Y@నయన! 
ప@<ీ/ే)%�B{P శ24ZషZవ $c5ా�Z /ివyా�  ॥  
 

yా4)%H RాంR~�ః పQhః oC క�సుమ ఫల�ౖరర\#)%H 3F�! )%Hం 
sే�#È s%�నం 2cశ� tిY ధర క�హర RావP  పర�ంక మ²లÐ । 
ఆ)%]�ామః ఫల�	 గ�ర? వచన రతసfgతÛÝyా/%త°ß�ా�S 
దుఃఖం 
tS� క/%-హం సమ కర చరణÎ ప�ం<ి <iాసమ�త£�  ॥  
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ఏBాB̧ 2ఃసxృహః Nాంతః Xాణ�Xా)-@  /ిగంబరః । 
క/% శంF�! భ35ా�Z కర] 2రÀ]లన �మః ॥  
 

Xాణ�ం Xాత@య)%ం 2సరd oC$% FøౖtSణ సంతpష�)%ం 
యత@ BాH-n ి2mీద)%ం బహ� తృణం 3శHం మ�హ�ః పశ�)%�  । 

అ)%�RS-n ిత$ రఖండ పరమ�నం/%వబ�ధ సxృNా 
మs%H B{-n ి�వ ప@yాద సులభః సంపత°�)ే QR�$%�  ॥  
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అవధూతచర�అవధూతచర�అవధూతచర�అవధూతచర�    

Bౌnీనం శత ఖండ జరWరతరం కం�% ప�నyా� దృ	 
$�ౖ�\ంత�ం 2రni� Føౖ��మశనం 2/%@  శ]Nా$c వ$c । 
yాHతం)ే¡Ýణ 2రంక�శం 3హరణం yాHంతం ప@Nాంతం స/% 
<��£ ర�ం Qగ మ�త°c-n ిచ య/ ి)ై¼లLక� �ాజS�న Be�  ॥  

 

బ@�]ండమండJ మ�త@ం Beం లLFGయ మన<ిHనః । 
శఫ�© సుU��)ే$%�K ః Ãబ�K  న ఖల� జ_య) ే॥  
 

మ�తర�tి]! భజసH కంCదపరం మ)%!ంtిణÅ మ� స] భ² 
�I[RSషp సxృహయ�ళవస�వ వNO Bా 2ఃసxృ�ణ%మ<ి । 
సద�ః సూ�త పల�శ పత@ ప�ట�Bా Xా)ై¼ః ప3§@ కృ)ై 
��[t� వసు� h�Sవ సంప@Y వయం వృY� ం స��మjk ॥  
 

మ� శయ�� పృ�aH 3ప�లమ�పs%నం భ�జ ల)% 
3)%నం >%Bాశం వ�జనమనుకêలL-యమ2లః । 
సుUర/a1ప శ\ం/@ో 3రY వ2)% సంగ మ�/ితః 
సుù Nాంతః NO) ేమ�2రతను భ²Yర4ృప ఇవ ॥  
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ht�	 జన మధ� సంగ రjÂతః yాHయత�  >షే¥ ః స/% 
�$% /%న 3రక� మ�రd 2రతః క�\త�ప<ీH <ి£తః । 
ర�%�B̧ర6 3	ర6 �ర6 వసనః సంX@ా ప�  కం�%స$  
2�ా]$  2రహంకృYః శమ సుఖ�F�R~�క బదK  సxృహః ॥  
 

చం'%లః Beమయం /ిHజ_Yరథా �/@ో-థ Beం )%పసః 
Beం ా తతfg 3cక niశల మY�I�R©శHరః B{-n ిBe�  । 

ఇతp�తxన4 3కలx జలx మ�ఖ�~� �ాFGష�మ�ణ% జ$�ౖ 
ర4 క�P /%K ః ప�ి $�ౖవ తpష¥ మనyb య�ంY సHయం QR�నః ॥  
 

jÂంyా �న�మయత4 లభ�మశనం s%)%@  మర?త!Axతం 
ా�×½నం పశవస� ృణ%ంక�ర భ�జసు� 5ా¥ ః స£J Nా#నః । 
సంyా�ార6వ లంఘన �మ sియ�ం వృY� ః కృ)% yా నృణ%ం 
)% మ$cHషయ)%ం ప@య�ంY సతతం స�SH సమ�nి� ం గ�ణ%ః ॥  
 

గంRా§�S jÂమR����ల� బదKప/%]సనస� 
బ@హ] s%�$%భ�సన 3sి$% Qగ2/%@ ం గతస� । 
Beం )ై�ా[వ�ం మమ సు/ివ<�ౖ ర�త@ ) ే2��HశంBాః 
కండూయం)ే జరఠ హ��ణ%ః yాHంగమంRS మ/a#È ॥  
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Xాణ�ః Xాత@ం ప3త@ం భ@మణ ప��గతం Føౖ��మ�య�మన4ం 
3<ీ� ర6ం వస� ¼మ�Nా దశకమచపలం తలxమసHలxమ��©H�  । 

#È5ాం 2ఃసంగ)%ంR© కరణ ప��ణత yాHంతసం)-mిణ <i�  
ధ$%�ః సంన�స�  /ైన� వ�Yకర 2క�ాః కర] 2రÀ]లయంY ॥  
 

మ�త �S]/ి2! )%త మ�ర?Y! సఖS )ేజః! సుబంsో జల! 
FG@ త �IH�మ! 2బదK  ఏష భవ)%మంత�ః ప@ణ%మ�ంజAః । 
య�ష]త°ంగ వN�పజ_త సుకృత yాUర సుUర24ర]ల 
జ_` $%Xాస�  సమస�  
హ మjÂమ� J#È పర బ@హ]ణ� ॥  



___________________________________________________________________ 

   మ�గంట� వం	 
హ�                 www.maganti.org             maganti.org@gmail.com 

 

 

 

 

 

Keywords: bhartruhari vairAgya Satakamu, vairAgya Satakamu, 

vairAgya Satakam, bhartrihari vairAgya Satakam, telugu lO 

vairAgya satakamulu, bhartRhari vairaagya Satakamu, bhartRhari 

vairaagya Satakam, telugu lO Satakamulu 


