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అ� రక� మ ం� �� �� � ల ు
ఈ మధ� ఒక �తు� � అ��� క�మం� భగవ� �� ��� లను ��ల� �రటం జ��ం�. �� � ఎంత ��ం�� �రక�దు.
అ���క�మం� ��� ఇక�డ �ందు పరుసు���ను. ��� �ౖ�ంగు త��లు ����. ��� ��� ��ల� స��ద� గలను. ��కం �వర
ఇవ�బడ� నంబర�� �ద� �ం� అం�లు అ��యం నంబరు. �వ� �ం� అం�లు ��కం నంబరు.
� వ��� గత నమ�కము, ��ద రుద�ను. ఏ���ౖ� �లుగు �స�� లను , ప��కలను �మ� ��� (English alphabet)
ప�చు�ంచు�ం� అంత���య �స�ృ� కలుగుతుం�.
--by ybrao a donkey
���ౖ� , ప�చురణ: రచ�త. �రు��, �టూ� �స�ర ��, ��య��, 7-14-11, 6/1, వలూ���� �ట, గుంటూరు-522002
A.P.
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అ

అదృష� �ర�ం హృ�� ఽ�� దృ���; భ�న చ పరవ��తం మ� �

అ���ం �� భూ�� కథ�ష��� � ఽవయ�మ ☀ సం��తస�

అ�ౖతథ అప� అశ�� ఽ� కరు�ం మ��గమ ఆ��తః ☀

����ర మర�థ అ��చ�� 0234

సర�కర�ఫల��గం తతః �రు య�త��న 1211

అ���మ అ�� ఽస� థవన��ః ���కస� చ ☀ అహమ

అధ���భ�� కృష� ప�దుష��� �ల���యః ☀ స��షు దు��స ు

☀ తథ ఏవ � థర�య �వ రూపం; ప�� ద ��శ జగ���స 1145

ఏ��యః �� ��హం �శ��ముఖః 1033

����య �య� వర�స ంకరః 0141

అ��ర జ��ర అహః శుక�ః ష��� ఉత��యణమ ☀ తత�

అధర�ం ధర�మ ఇ� � మన�� తమ�వృ� ☀ స����న

పర�� గచ��� బ�హ� బ�హ� �� జ�ః 0824

�ప��ంశ� బు��ః � �ర� �మ� 1832

అ���� ఽయమ అ��� ఽయమ అ���� ఽ�ష� ఏవ చ ☀ �త�ః

అధశ �ర��ం పరసృ�స తస� ��; గుణప�వృ�� �షయప���ః ☀

సర�గతః స�ణుర అచ� ఽయం స�తనః 0224
అ� ఽ� సన� అవ���� భూ��మ ఈశ�� ఽ� సన ☀
పరకృ�ం స�మ అ���య సంభ�మ� ఆత��య� 0406
అజ�శ �శ�థ��నశ� సంశ��� �నశ�� ☀ �యం �� ఽస� న

అధశ� మూ�న� అనుసంత��; క��నుబ��� మనుష��� 1502
అ�భూతం �� �వః �రుష����ౖవత� ☀ అ�య�� ఽహ�
ఏ�త� �� �హభృ�ం వర 0804
అ�యజ�ః కదం � ఽతర �� ఽస�న మధుసూథన ☀

ప� న సుఖం సంశ�త�నః 0440

పర�ణ�� చ కదం జ�� ఽ� �య�త��ః 0802

అత� శూ� మ���� ��రు�నస� యు� ☀ యుయు��

అ���నం త� క�� కరణం చ పృద��ధమ ☀ ���శ� పృద����

��టశ� దు�పదశ� మ�రధః 0104

�ౖవం �ౖ�త� పఞ�మమ 1814

అ�శ�� య ��న� అ���భ�శ� �య� ☀ అసత�ృతమ అవ��తం

అ��త���న�త�త�ం తత�����ర�థర�నమ ☀ ఏతజ �� నమ ఇ�

తత �మసమ ఉ�హృతమ 1722

ప�క�మ అ��నం య� అ� ఽనయ� 1311

అ���� సర�భూ��ం �ౖత�ః కరుణ ఏవ చ ☀ �ర�� �రహం�రః

అ��ష�� చ య ఇమం ధర��ం సం�థమ ఆవ�ః ☀ ��నయ��న

సమదుఃఖసుఖః కష�� 1213

��హమ ఇష�ః స�మ ఇ� � మ�ః 1870

అద �త�ం స��తుం న శ��� మ� ��ర� ☀ అ��స��న

అనన�� జయం �� ������ యు���రః ☀ న�లఃసహ�వశ�

త� �� ఇ����ం ధనంజయ 1209

సు�ష మ��ష��. 0116

అద �త తవమ ఇమం ధర��ం సం��మం న క�ష�� ☀ తతః స�ధర�ం

అనన�శ ��� ���ం వరు� �థ�మ అహమ ☀ �తౄ�మ

���ం చ ��� �ప� అ�ప��� 0233

అర�� ��� యమః సంయమ�మ అహమ 1029

అద �ౖనం �త��తం �త�ం � మన�� మృతమ ☀ త�� తవం

అనన���ః సతతం � �ం సమర� �త�శః ☀ త��హం

మ��� �ౖవం ��తుమ అర�� 0226

సులభః �ర� �త�యుక�స � ��నః 0814

అద వయవ���న దృ��� �ర������ క�ధ�జః ☀ పరవృ��

అన��శ �న�య�� �ం � జ�ః పరు��స� ☀ ��ం

శస��స ం�� ధనుర ఉద�మ� �ండ వః 0120

����యు���ం �గ�మం వ�మ� అహమ 0522

అథ� బ��ౖ�న �ం �� �న త�రు�న ☀ �ష���హమ ఇదం

అన��శ �న�య�� �ం � జ�ః పరు��స� ☀ ��ం

కృత��మ ఏ�ం�న స�� జగత . 1042

����యు���ం �గ�మం వ�మ� అహమ 0922

అద � ���మ ఏవ �� భవ� �మ�మ ☀ ఏతథ �

అన��ః శు�ర థ� ఉ��� గతవ�దః ☀ స��రమ�ప���� �

దుర�భతరం �� జన� య� ఈదృశమ 0642

2 of 25

2 of 25
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అ����న �రు�ణ��త పర���యమ అవ�యః ☀ శ�ర�� ఽ�

అప��ప�ం త� అ��కం బలం ����ర�త� ☀ ప��ప�ం తవ ఇద�

�ం�య న క�� న �ప�� 1331

ఏ��ం బలం ���ర�త�. 0110

అ��మ��న�� అనంత�ర��; అనంత��ం శ�సూర��త�� ☀
� సవ�జ� �శ�మ ఇదం తపన�మ
ప��� ��ం �ప���శవక�ం;

అ�� �హ�� ప�ణం ప�� ఽ�నం త�ప� ☀ ప���నగ�

1119
అ�ష�� ఇష�ం �శ�ం చ ��� ధం కర�ణః ఫల� ☀ భవత� అ����ం
ప�త� న తు సం����ం క� �� 1812
అను��గకరం �క�ం సత�ం ��య�తం చ యత ☀
స����భ�సనం �ౖవ �ఙ�యం తప ఉచ�� 1715
అను బంధం �యం �ం�మ అన��� చ �రుష� ☀ ��థ
ఆరభ�� కర� యత తత �మసమ ఉచ�� 1825
అ�క�త�� ��ం� �హ�లస�వృ�ః ☀ ప�స ��ః �మ��షు
పతం� నర� ఽశు� 1616
� ం; ప��� త� సర�� ఽనన�రూపమ ☀
అ�క��దర వక��త�
�న�ం న మధ�ం న �న� త��ం; ప��� ���శ�ర �శ�రూప 1116
అ�కవక� � నయన� అ��థు�తథర�న� ☀ అ�క���భరణం
�����థ��యుధమ 1110
అంత�� చ �మ ఏవ స�రనము��� క�వర� ☀ యః పర��
స మ��వం �� �స�� అత� సంశయః 0805
అంతవత తు ఫలం ��ం తథ భవత� అల��ధ�మ ☀ ��న
�వయ� ��� మద��� ��� �మ అ� 0723
అంతవంత ఇ� �� �త�����ః శ��ణః ☀ అ��� ఽపర�యస�
త��థ యుధ�స� �రత 0218
అ��� భవ�� భూ�� పర���థ అన�సంభవః ☀ య��థ భవ�
పర��� యజ�ః కర�సముథ�వః 0314
అ�� చ బహవః శూ� మద�� త�క� ���ః ☀ ��శస��ప�హర�ః స��
యుథ�� �ర�ః . 0109
అ�� తవ ఏవ� అ�నన�ః శరు����భ� ఉ�స� ☀ � ఽ�
��తరన�� ఏవ మృతు�ం శరు�ప�య�ః 1325
అప� �య���ః ప��న ప��షు �హ�� ☀ స�� ఽపయ ఏ�
యజ�� � యజ���తకల��ః 0430
అప��య� ఇత� తవ అ��ం పరకృ�ం ��� � ప�మ ☀
�వభూ�ం మ��� య�థం �ర�� జగత 0705
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రు��� ప���మప�య�ః 0429
అ� �త � దు��� భజ� �� అనన��� ☀ �ధుర ఏవ స
మన�వ�ః సమ�గ వయవ�� � సః 0930
అ� �� అ� ��భ�ః స��భ�ః �పకృత�మః ☀ సర�ం �� నప���ౖవ
వృ�నం సంత�ష�� 0436
అప�� � ఽప�వృ��శ� ప�� ��హ ఏవ చ ☀ తమస� ఏ�� �య��
�వృ���రునన�న 1413
అఫ��ం��� య�� ��దృ�� య ఇజ�� ☀ యష�వ�మ ఏ��
మనః స��య స ����కః 1711
అ�సం�య తు ఫలం దం�ర�� అ� �ౖవ యత ☀ ఇజ�� భరత��ష �
తం యజ�ం ��� �జసమ 1712
అ��స�గయు��న �త�� �న���� ☀ పరమం �రుషం
�వ�ం �� ���ను�న�యన 0808
అ��� ఽపయ అసమ�� ఽ� మత�ర�పర� భవ ☀ మద�� దమ
అ� క��� �ర�న ���మ అ�ప��� 1210
అ��త�� అదం�త�� అ�ం� �ం�� ఆర�వ� ☀
ఆ����సనం �చం స�ౖర�మ ఆత���గ�హః 1307
అ� చ ��ం ధృత�ష��స � ���ః; స�� స�ౖ� అవ��లసం�ౖః ☀
��� ��ణః సూత�త�స త��; స�స���ౖర అ� �ధము�ౖ�ః
1126
అ� � త� సురసం� �శ��; � �థ ��ః ప�ఞ�ల � గృణ��
☀ సవ��త� ఉ��� మహ��� థ�స ం�ః; సతువ�� ��ం సతు��ః
�ష���ః 1121
అయ�షు చ స��షు య��గమ అవ���ః ☀ �ష�మ ఏ��ర�ను�
భవన�ః సర� ఏవ � 0111
అయుక�ః ప�కృతః సతబ�ః శ� �ౖకృ�� ఽలసః ☀ ��� �ర�స ూ��
చ క�� �మస ఉచ�� 1828
అరు�న ఉ�చ. అద �న పరయు�� ఽయం �పం చర� �రుషః ☀
అ�చ�న� అ� ����య బ�� ఇవ ���తః . 0336
అరు�న ఉ�చ ☀ అపరం భవ� జన� పరం జన� �వస�తః ☀ కదమ
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ఏతథ ����ం తవమ ఆ� ప�క��న ఇ� 0404

�ం పర��త �మ ఆ�త వర�త �మ 0254

అరు�న ఉ�చ ☀ అయ�ః శరథ���� ��చ చ�త�నసః ☀

అరు�న ఉ�చ ☀ సం��సస� మ��� తత��మ ఇ��� ��తుమ

అ��ప� �గసం���ం �ం గ�ం కృష� గచ�� 0637

☀ త�గస� చ హృ��శ పృదక ���షూథన 1801

అరు�న ఉ�చ ☀ ఏవం సతతయు�� � భ��స ��ం పరు��స� ☀

అవ�న�� �ం మూ� �ను�ం తనుమ ఆ��తమ ☀ పరం �వమ

� �ప� అ�రమ అవ�క�ం ��ం � �గ�త�� ః 1201

అ�న�� మమ భూతమ�శ�రమ 0511

అరు�న ఉ�చ ☀ కదం �ష�మ అహం సం�� ��ణం చ మధుసూథన

అవ�న�� �ం మూ� �ను�ం తనుమ ఆ��తమ ☀ పరం �వమ

☀ ఇషు�ః పర������ ����వ అ�సూథన 0204

అ�న�� మమ భూతమ�శ�రమ 0911

అరు�న ఉ�చ ☀ �ం తథ బ�హ� �మ అ��త�ం �ం కర� �రు�త�మ

అ�చ���ంశ� బ�న వ�ష��� త���ః ☀ �న�న�స తవ

☀ అ�భూతం చ �ం ప�క�మ అ��ౖవం �మ ఉచ�� 0801

�మర��ం త� థుఃఖతరం ను �మ 0236

అరు�న ఉ�చ ☀ �ౖర ��ౖ�స త�న గు�న ఏ�న అ�� భవ� పర�

అ��� తు తథ ��� �న సర�మ ఇదం తతమ ☀ ��శమ

☀ ���రః కదం �ౖ�ంస త�న గు�న అ�వర�� 1421

అవ�య��స� న కశ �త కరు�మ అర�� 0217

అరు�న ఉ�చ ☀ జ�య� �త కర�ణస � మ� బు��ర జ�ర�న

అ�భక�ం చ భూ�షు �భక�మ ఇవ చ ��త మ ☀ భూతభర�ృ చ తజ

☀ తత �ం కర�� �� �ం ��జయ� �శవ 0301

జ�యం గర�షు� పరభ�షు� చ 1316

అరు�న ఉ�చ ☀ దృ���థం �నుషం రూపం తవ �మ�ం జ�ర�న

అవ���థ వయక�యః స��ః పరభవన�� అహ�గ� ☀ ����గ�

☀ ఇ��మ అ�� సంవృత�ః స��ః పరకృ�ం గతః 1151

పర�య�� త�ౖ��వ�క�స ంజ�� 0818

అరు�న ఉ�చ. న�� �హః సమృ�ర ల�� తవత����న

అవ����� భూ�� వయక�మ��� �రత ☀ అవ�క��ధ�న� ఏవ

మ�చు�త ☀ స�� ఽ�� గతసం�హః క��� వచనం తవ 1873
అరు�న ఉ�చ ☀ పరం బ�హ� పరం �మ ప�త�ం పరమం భ�న ☀

తత� � ప��వ� 0228
అవ��� ఽకషర ఇత� ఉక�స తమ ఆ�ః పర�ం గ�మ ☀ యం

�రుషం �శ�తం �వ�� ఆ��వ� అజం �భు� 1012

ప�ప� న �వర��� తథ �మ పరమం మమ 0821

అరు�న ఉ�చ ☀ ప��� ��ంస తవ �వ �� ; స��ంస త�

అవ��� ఽయమ అ���� ఽయమ అ���� ఽయమ ఉచ�� ☀

భూత��షసం�న ☀ బ���ణం ఈశం కమ�సనస�ం; ఋ�ంశ�
స��న ఉర�ంశ� ���న 1115

త��థ ఏవం ���ౖ�నం �ను��తుమ అర�� 0225
అవ�క�ం వయ��మ ఆపన�ం మన��� �మ అబుధ�యః ☀ పరం

అరు�న ఉ�చ ☀ మదనుగ��య పరమం గుహ�మ అ��త�సం��తమ

�వమ అ�న�� మ�వ�యమ అనుత�మమ 0724

☀ యత తవ�క�ం వచస �న �� ఽయం �గ� మమ 1101

అ�స��� �తం �రం తప��� � త� జ�ః ☀

అరు�న ఉ�చ ☀ � �స��� �మ ఉత�ృజ� యజ�� శరథ�����ః
☀ ��ం ��� తు � కృష� సత��మ ఆ� రజస తమః 1701
అరు�న ఉ�చ ☀ � ఽయం �గస తవ� ప�క�ః ���న

థ��హం�రసంయు��ః �మ�గబ����ః 1705
అశ�థ���ః �రు� ధర���స� పరంతప ☀ అ��ప� �ం �వర���
మృతు�సం�రవర�� � 0503

మధుసూథన ☀ ఏత��హం న ప��� చఞ�ల��� ���ం ��రం

అశ�థ���ః �రు� ధర���స� పరంతప ☀ అ��ప� �ం �వర���

0633

మృతు�సం�రవర�� � 0903

అరు�న ఉ�చ ☀ స�� హృ��శ తవ పర����; జగత పరహృష�త�

అశ�థ�� �తం థత�ం తపస తప�ం కృతం చ యత ☀ అసథ ఇత�

అనురజ�� చ ☀ ర�ం� ��� �� థరవ��; స�� నమస��� చ
�థ�స ం�ః 1136
అరు�న ఉ�చ ☀ ��త ప�జ�స � � �� స��స�స � �శవ ☀ ��త �ః
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ఉచ�� �ర� న చ తత ప�త� � ఇహ . 1728
అశ�త�ః సర�వృ��ం �వ��� ం చ �రథః ☀ గన����ం �త�రధః
����ం క�� ము�ః 1026
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అసక�బు��ః సర�త� ���� �గతస�ృహః ☀ �ౖష�ర�����ం పర�ం

అహం � సర�య���ం ��� చ పరభుర ఏవ చ ☀ న తు �మ

సం�����గచ�� 1849

అ��న�� త����తశ�యవ�� � 0524

అస��ర అన�ష�ఙ�ః �త��రగృ��షు ☀ �త�ం చ సమ�త�త�మ

అహం � సర�య���ం ��� చ పరభుర ఏవ చ ☀ న తు �మ

ఇ�����పప��ష ు 1309

అ��న�� త����తశ�యవ�� � 0924

అసత�మ అప��ష�ం � జగథ ఆ�ర అ�శ�రమ ☀
అపరస�రసంభూతం �మ అన�త �మ�ౖతుకమ 1608

ఆ

అ� మ� హతః శతు�ర హ��� �ప�న అ� ☀ ఈశ�� ఽహమ

ఆ��� � � భ�న ఉగ�రూ�; న� ఽసతు � �వవర పర�థ ☀

అహం �� ��� ఽహం బల�న సు� 1614
అసంయ�త�� �� థు���ప ఇ� � మ�ః ☀ వ��త�� తు
యత� శ�� ఽ���మ ఉ�యతః 0636
అ��కం తు ���� � �న ��ధ ���త�మ ☀ �య� మమ
�ౖన�స� సం��ర�ం �న బ�� � � . 0107
అహమ ఆ�� గు��శ సర�భూ�శయ��తః ☀ అహమ ఆ�శ�
మధ�ం చ భూ��మ అన� ఏవ చ 1020
అ�ం� సత�మ అ��ధస త�గః ���ర అ�ౖశునమ ☀ థ�
భూ�ష� అ�లుప��ం �ర�వం హ�ర అ�పలమ 1602
అ�ం� సమ� తు��స త� �నం య� ఽయశః ☀ భవ�� ��
భూ��ం మత� ఏవ పృద���ః 1005
అ� బత మహత �పం కరు�ం వయవ�� వయమ ☀ య�

���తుమ ఇ��� భవన�మ ఆథ�ం; న � పర��� తవ పరవృ��మ
1131
ఆ���ః �తరః ���� త�ౖవ చ ��మ�ః ☀ �తు�ః శ�శు�ః
���ః శ��ః సంబ��నస త� . 0134
ఆ�� ఽ�జన�న అ�� � ఽన� ఽస� సదృ� మ� ☀ య��
���� ��ష� ఇత� అ��న����ః 1615
ఆత�సం���ః సత�� ధన�నమ����ః ☀ యజ��
�మయ�ౖ�స � థ������ర�కమ 1617
ఆ��ప��న సర�త� సమం పశ�� � ఽర�న ☀ సుఖం �
య�� థుఃఖం స �� పర� మతః 0632
ఆ����మ అహం �షు�ర జ���ం ర�ర అంశు�న ☀
మ��ర మరు�మ అ�� న���� మ అహం శ� 1021

�జ�సుఖ��న హను�ం స�జన� ఉథ��ః 0145

ఆ�ర��ణమ అచలప��ష�ం; సముథ�మ ఆపః పర�శ�� య�◌్వత

అహం కరతుర అహం యజ�ః సవ�హమ అహమ ఔషధమ ☀ మ���

�మ�� 0270

ఽహమ అహమ ఏ�జ�మ అహమ అ��ర అహం �తమ 0516
అహం కరతుర అహం యజ�ః సవ�హమ అహమ ఔషధమ ☀ మ���
ఽహమ అహమ ఏ�జ�మ అహమ అ��ర అహం �తమ 0916
అహం�రం బలం థర�ం �మం క�ధం చ సం���ః ☀ �మ
ఆత�పర�� షు పర��ష�� ఽభయసూయ�ః 1618
అహం�రం బలం థర�ం �మం క�ధం ప�గ�హమ ☀ �ముచ�
�ర�మః ��� బ�హ� భూ�య కల�� 1853
అహం �ౖ��న� భూ�� ప���ం �హమ ఆ��తః ☀
ప���నస�యుక�ః ప�మ� అన�ం చతు��ధమ 1514
అహం సర�స� పరభ� మత�ః సర�ం పరవర�� ☀ ఇ� మ�� భజ��
�ం బు� �వసమ���ః 1008
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☀ తథ�త �� యం పర�శ�� స��; స ���మ ఆ��� న

ఆ బ�హ� భువ�ల ��ః �న�వ��� ఽర�న ☀ �మ ఉ�త� తు
�ం�య �నర�న� న �థ�� 0816
ఆయు��మ అహం వజ�ం �నూ�మ అ�� �మధుక ☀ పరజనశ
��� కన�ర�ః స���మ అ�� �సు�ః 1028
ఆయుఃసత��బ��గ�సుఖ����వర��ః ☀ ర��ః స���ః స��
హృ�� ఆ��ః ����క���ః 1708
ఆరురు�ర ము�ర �గం కర� �రణమ ఉచ�� ☀ ��రూఢస�
త�ౖ�వ శమః �రణమ ఉచ�� 0603
ఆవృతం �� నమ ఏ�న �� �� �త��ౖ�� ☀ �మరూ�ణ
�ం�య థుషూ���న�న చ 0339
ఆ��శశ�ౖర బ��ః �మ��ధప�య�ః ☀ ఈహ�� �మ��ర�మ
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అ����ర�స ంచ�న 1612
ఆశ�ర�వత పశ�� కశ �థ ఏనమ; ఆశ�ర�వథ వథ� త�ౖవ �న�ః ☀

ఇ����� ప�ణ� ఆ�ర ఇ����భ�ః పరం మనః ☀ మనసస తు
ప� బు��ర � బు��ః పరతస తు సః 0342

ఆశ�ర�వచ �ౖనమ అన�ః శృ��; శరు��ప� ఏనం �థ న �ౖవ కశ �త

ఇ����� మ� బు��ర అ�����నమ ఉచ�� ☀ ఏ�ౖర

0229

��హయత� ఏష �� నమ ఆవృత� ��నమ 0340

ఆసు�ం ��మ ఆప�� మూ� జన�� జన�� ☀ �మ అ���ౖ�వ
�ం�య త� �న�� అధ�ం గ�మ 1620
ఆ�రస తవ అ� సర�స� త��� భవ� ప�యః ☀ యజ�స తపస
త� �నం ��ం �థమ ఇమం శృణు 1707
ఆ�స త�మ ఋషయః స�� �వ��ర �రథస త� ☀ అ��
�వ� వ�సః సవయం �ౖవ బర�� � 1013

ఇ
ఇ�� థ�షః సుఖం థుఃఖం సం�తశ �త� ధృ�ః ☀ ఏతత
క�త�ం స��న స��రమ ఉ�హృతమ 1306
ఇ����షసము��న థవన����న �రత ☀ సర�భూ��
సం�హం స�� ��� పరంతప 0727
ఇ� క�త�ం త� �� నం జ�యం �క�ం స�సతః ☀ మద�క�
ఏతథ ���య మ����పపథ�� 1318
ఇ� గుహ�తమం �స��మ ఇథమ ఉక�ం మ�నఘ ☀ ఏతథ బు���
బు��� న స�త కృతకృత�శ� �రత . 1520
ఇ� � �� నమ ఆ��తం గు��థ గుహ�తరం మ� ☀ �మృ�ౖ�తథ
అ��ణ య�చ�� త� �రు 1863
ఇథమ అథ� మ� లబ�మ ఇదం ప���� మ�రదమ ☀ ఇథమ
అ��థమ అ� � భ�ష�� �నర ధనమ 1613
ఇదం �� నమ ఉ���త� మమ �ధర��మ ఆగ�ః ☀ స�� ఽ�
�ప�య�� పరల� న వయద�� చ 1402
ఇదం � �తప��య �భ��య క� చన ☀ న �శుశూ�ష�
�చ�ం న చ �ం � ఽభయసూయ� 1867
ఇ���య�����య���� �గ��� వయవ��� ☀ త�ర న వశమ
ఆగ��త � హయ అస� ప�ప��� 0334
ఇ�����ం � చర�ం యన మ� ఽను��య� ☀ తథ అస�
హర� పర��ం �యుర �వమ ఇ�మ�� 0267
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ఇ������షు �ౖ�గ�మ అనహం�ర ఏవ చ ☀
జన�మృతు�జ����థుఃఖ��నుథర�నమ 1308
ఇ��న ��న � � �� �స��� యజ����ః ☀ �ౖర థ��న
అప���ౖ�� � భు��� స�న ఏవ సః 0312
ఇ�ౖకస�ం జగత కృత��ం ప��థ� సచ�చరమ ☀ మమ �� గు��శ
యచ �� య� థరషు�మ ఇచ�� 1107

ఈ
ఈశ�రః సర�భూ��ం హృ��� ఽర�న �ష�� ☀ భ�మయన
సర�భూ�� య���రూ�� �య� 1861

ఉ
ఉ�ౖ�ఃశ�వసమ అ���ం ��� �మ అమృ�థ�వమ ☀ ఐ�వతం
గ����� ం న��ం చ న��పమ 1027
ఉ���మన�ం స�తం �� భు��నం � గు���తమ ☀ �మూ�
�నుపశ��� పశ��� �� నచ�షః 1510
ఉత�మః �రుషస తవ అన�ః పర���త� ఉ�హృతః ☀ �
�కత�యమ ఆ�శ� �భర�� అవ�య ఈశ�రః 1517
ఉత�న��లధ���ం మను���ం జ�ర�న ☀ నర� �యతం ��
భవ�త� అనుశుశు�మ . 0144
ఉ���యుర ఇ� �� న ���ం కర� �థ అహమ ☀ సంకరస� చ
క�� స�మ ఉపహ��మ ఇ�ః పర�ః 0324
ఉ��ః సర� ఏ�ౖ� �� � తవ ఆ�ౖ�వ � మతమ ☀ ఆ��తః స �
యు���� �మ ఏ�నుత�� ం గ�మ 0718
ఉ��నవథ ఆ�� గు�ౖర � న ��ల�� ☀ గు� వర�న� ఇత� ఏవ
� ఽవ�ష�� �ఙ�� 1423
ఉథ��థ ఆత����నం ���నమ అవ�థ�త ☀ ఆ�ౖ�వ హయ
ఆత�� బను�ర ఆ�ౖ�వ ��ర ఆత�నః 0605
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ఉపథ�� �నుమ�� చ భ�� ��� మ�శ�రః ☀ పర���� �ప� ఉ��

ఏవం �� �� కృతం కర� ��ౖ�ర అ� ముము��ః ☀ �రు క�ౖ�వ

�� ఽస�న �రుషః పరః 1322

త��� తవం ��ౖ�ః �ర�తరం కృతమ 0415

ఊ

ఏవం పరమ����ప�మ ఇమం �జర�� �థుః ☀ స ���హ

ఊర��ం గచ��� సత���� మ�� �ష��� �జ�ః ☀ జఘన�గుణవృత�� �
అ� గచ��� �మ�ః 1418

ఋ
ఋ��ర బ�� �తం ఛ��� ర ���ౖః పృదక ☀ బ�హ� సూత�ప�ౖశ
�ౖవ �తుమ��ర �����ౖః 1304

ఏ
ఏత���� భూ�� స���త� ఉప�రయ ☀ అహం కృత��స�
జగతః పరభవః పరలయస త� 0706
ఏతన � సంశయం కృష� �తు�మ అర�స � అ�షతః ☀ తవథన�ః
సంశయ��స� ��� న హయ ఉపపథ�� 0639
ఏ�న న హను�మ ఇ��� ఘన� ఽ� మధుసూథన ☀ అ�
త�ౖ� క��జ�స� ��ః �ం ను మ�కృ� . 0135
ఏ�న� అ� తు క��� సఙ�ం తయ��� ఫ�� చ ☀ కర����� �
�ర� ���తం మతమ ఉత�మమ 1806
ఏ�ం దృ��మ అవష�భ� న����� ఽలపబుధ�యః ☀ పరభవన��
ఉగ�క��ణః కష�య జగ� ఽ��ః 1609
ఏ�ం �భూ�ం �గం చ మమ � ��� తత��తః ☀ �
ఽ�క��న ��న యుజ�� �త� సంశయః 1007
ఏ�ౖర �ముక�ః �ం�య త����ౖస త��ర నరః ☀ ఆచరత�
ఆత�నః శ�యస త� �� ప�ం గ�మ 1622
ఏవమ ఉ�� హృ��� గు���న �రత ☀ �న�ర ఉభ�ర మ��
��ప��� ర�త�మం . 0124
ఏవ� ఉ���రు�నః సం�� ర� పస� ఉ��శత ☀ �సృజ� సశరం
�పం �కసం�గ��నసః. 0147
ఏవమ ఏతథ య�త� తవమ ఆ��నం పర�శ�ర ☀ థరషు�మ
ఇ��� � రూపమ ఐశ�రం �రు�త�మ 1103
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మహ� �� నష�ః పరంతప 0402
ఏవం పరవ��తం చక�ం �నువర�య�హ యః ☀ అ�యుర
ఇ������ �ఘం �ర� స �వ� 0316
ఏవం బ��� య�� �త� బ�హ� � ము� ☀ కర��న ��� �న
స��న ఏవం �� �� ����� 0432
ఏవం బు��ః పరం బు��� సంస�����నమ ఆత�� ☀ జ� శతు�ం
మ��� �మరూపం థు�సథమ . 0343
ఏ� � ఽ��� �ం�� బు��ర �� తవ ఇ�ం శృణు ☀
బు��� యు�� య� �ర� కర� బంధం పర�స�� 0239
ఏ� బ��� స��ః �ర� �ౖ�ం ప�ప� �ముహ�� ☀ స�����మ
అన�� � ఽ� బ�హ� ���ణమ ఋచ��. 0272

ఓ
ఓమ ఇత� ఏ��రం బ�హ� వ�హరన �మ అనుస�రన ☀ యః
పర�� తయజన �హం స �� పర�ం గ�మ 0813
ఓం తత సథ ఇ� ���� బ�హ� ణస త��ధః సమృతః ☀ బ�హ��స
�న ��శ� య��శ� ���ః �� 1723

క
కచ �థ ఏతచ ఛరుతం �ర� తవ�ౖ� ��ణ �త� ☀ కచ �థ
అ��నసం�హః పరనష�స � ధనంజయ . 1872
కచ �న �భయ�భ�ష�శ ���భ�మ ఇవ నశ�� ☀ అప���� మ���
�మూ� బ�హ� ణః ప� 0638
కట�మ�ల వ�తు�ష����రూ����నః ☀ ఆ�� �జస����
థుఃఖ��మయప��ః 1709
కదం న జ�యమ అ���ః ��థ అ��న �వ��తుమ ☀
�ల�యకృతం �షం పరప� య�◌్� ర జ�ర�న 0139
కదం ���మ అహం ��ంస ��ం స� ప��న�యన ☀ �షు �షు
చ ��షు ���� ఽ� భగవన మ� 1017
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క��థ భవ� సం�హః సం��త సమృ��భ�మః ☀
సమృ�భ�ం�థ బు���� బు����త పరణశ�� 0263
కర�జం బు��యు�� � ఫలం తయ��� మ��ణః ☀
జన�బన�� �రు���ః పథం గచ�న�� అ�మయమ 0251
కర��ౖవ � సం���మ ఆ��� జన�థయః ☀ �కసంగ�హమ ఏ��
సంపశ�న కరు�మ అర�� 0320
కర�� హయ అ� �థ�వ�ం �థ�వ�ం చ �కర�ణః ☀ అకర�ణశ�
�థ�వ�ం గహ� కర�� గ�ః 0417
కర�ణః సుకృత���ః ����కం �ర�లం ఫలమ ☀ రజసస తు ఫలం
థుఃఖమ అ��నం తమసః ఫలమ 1416
కర�ణ� అకర� యః ప��థ అకర�� చ కర� యః ☀ స బు��� న
మను��షు స యుక�ః కృత��కర�కృత 0418
కర�ణ� ఏ���రస � � ఫ�షు క� చన ☀ � కర�ఫల�తుర
భూర � � స�� ఽసత� అకర�� 0247
కర� బ�హ� ◌ోథ�వం ��� బ�హ� ◌ా�రసముథ�వమ ☀ త���
సర�గతం బ�హ� �త�ం య�� పర���తమ 0315
క������� సంయమ� య ఆ�� మన� సమరన ☀ ఇ������న
�మూ��� ����రః స ఉచ�� 0306
కర�యన�ః శ�రస�ం భూత��మమ అ�తసః ☀ �ం �ౖ�న�ఃశ�రస�ం
�న �థ�� ఆసుర�శ��న 1706
క�� ఽ�కతరస ��మ అవ���స క��త�మ ☀ అవ��� � గ�ర
థుఃఖం �హవ��ర అ�ప�� 1205
క�ం ��ణమ అను���రమ; అ�ర అ��ంసమ అనుస��థ
యః ☀ సర�స� ��రమ అ�న��రూపమ; ఆ�త�వర�ం తమసః

క��చ చ � న న�రన మ�త�న; గ�య� బ�హ� � ఽపయ ఆ�క���
☀ అనన� ��శ జగ���స; తవమ అ�రం సథ అసత తత�రం యత
1137
�మమ ఆ��త� థుషూ�రం థమ��నమ����ః ☀ ��థ
� ః 1610
గృ���స����న పరవర��� ఽశు�వ�
����నః సవర�ప� జన�కర�ఫలప��మ ☀ క����షబ��ం
��ౖశ�ర�గ�ం పర� 0243
��ౖస �ౖస �ౖర హృత���ః పరపథ��� ఽన య�◌ేవ�ః ☀ తం తం
�యమమ ఆ��య పరకృ�� �య�ః సవ� 0720
�ర�ణ���పహత స��వః; పృ��� ��ం ధర�సమూ�ఢ��ః ☀
యచ ఛ�యః స�న ���తం బరూ� తన �; �ష�స � ఽహం
�� �ం ��ం పరపన�మ 0207
�ర��రణకర�ృ�� �తుః పరకృ�ర ఉచ�� ☀ �రుషః
సుఖథుః��ం �క�ృ�� �తుర ఉచ�� 1320
�ర�మ ఇత� ఏవ యత కర� �యతం క�య� ఽర�న ☀ సఙ�ం
తయ��� ఫలం �ౖవ స త�గః ����� మతః 1809
�శ�శ� పర���సః �ఖ�� చ మ�రధః ☀ దృష�దు��� ��టశ�
�త��శ� అప��తః . 0117
�ం�న�ః కర��ం ���ం యజన� ఇహ �వ�ః ☀ క�ప�ం � �ను�
�� ���ర భవ� కర�� 0412
���నం గ�నం చక�హస�మ; ఇ��� ��ం థరషు�మ అహం త�ౖవ ☀
��ౖవ రూ�ణ చతురు��న; సహస��� భవ �శ�మూ�� 1146
���నం గ�నం చ��ణం చ; ����ం సర�� ���మన�మ ☀ ప���
��ం దు�����ం సమ��థ; ���న�ర�థు��మ అప��యమ 1117

పర��త 0809

�ం కర� �మక��� కవ� ఽపయ అత� ���ః ☀ తత � కర�

క�ప�ం భవ� ధ���� శశ�����ం �గచ�� ☀ �ం�య పర����

పరవ��� యజ �� �� ���� ఽశు�త 0416

న � భక�ః పరణశ�� 0531
క�ప�ం భవ� ధ���� శశ�����ం �గచ�� ☀ �ం�య పర����
న � భక�ః పరణశ�� 0931
క�త��త�జ��ర ఏవమ అన�రం �� నచ�� ☀ భూతప�కృ���ం చ
� �థుర ��� � పరమ . 1334
క�త�జ�ం �� �ం ��� సర����షు �రత ☀ క�త��త�జ��ర ��
నం యత తజ �� నం మతం మమ 1302
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�ం �నర బ�హ��ః ��� భ�� �జర�యస త� ☀ అ�త�మ
అసుఖం �కమ ఇమం ప�ప� భజస� �మ 0533
�ం �నర బ�హ��ః ��� భ�� �జర�యస త� ☀ అ�త�మ
అసుఖం �కమ ఇమం ప�ప� భజస� �మ 0933
�ల�� పరణశ��� �లధ��ః స�త�ః ☀ ధ�� న�� �లం
కృత��మ అధ�� ఽ�భవత� ఉత 0140
కృప� పర���� ��థన� ఇథమ అబ�� � ☀ దృ���మం సవజనం
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కృష� యుయుతు�ం సముప��తమ 0128
కృ��ర����జ�ం �ౖశ�కర�స��వజ� ☀ ప�చ��త�కం కర�
శూథ�� ��స��వజమ 1844
�ౖ�బ�ం � సమ గమః �ర� �ౖతత తవయ� ఉపపథ�� ☀ కషుథ�ం
హృథ య�◌ౌర�ల�ం తయ�����ష� పరంతప 0203

గ
గతసఙ�స � ముక�స � �� �వ��త�తసః ☀ య���చరతః కర�
సమగ�ం పర��య� 0423
గ�ర భ�� పరభుః �� ��సః శరణం సుహృత ☀ పరభవః పరలయః
స�నం ��నం �జమ అవ�యమ 0518
గ�ర భ�� పరభుః �� ��సః శరణం సుహృత ☀ పరభవః పరలయః
స�నం ��నం �జమ అవ�యమ 0918
���వం సరంస� హ��త తవక �ౖవ ప�థహ�� ☀ న చ శ��మ�
అవ��తుం భరమ�వ చ � మనః 0130
�మ ఆ�శ� చ భూ�� �ర�మ� అహమ ఓజ� ☀ ����
�ష�ః స��ః �� భూ�� ర�త�కః 1513
గు�న ఏ�న అ�త� త�న �� �హసముథ��న ☀
జన�మృతు�జ�థుః�ౖర �ము�� ఽమృతమ అశు�� 1420
గురూన అహ�� � మ�ను��ఞ; శ�� ���ం �ౖ��మ అ�హ
�� ☀ హ��ర�� �ంస తు గురూన ఇ�ౖవ; భు��య ��న
రు�రప����న 0205

�త� సర�క��� మ� సంన�స� మత�రః ☀ బు���గమ
ఉ���త� మ��త�ః సతతం భవ 1857

జ
జ�యం యత తత పరవ��� యజ �� ��మృతమ అశు�� ☀
అ��మత పరం బ�హ� న సత తన �సథ ఉచ�� 1312
జన� కర� చ � �వ�మ ఏవం � ��� తత��తః ☀ తయ��� �హం
�నర�న� �ౖ� �మ ఏ� � ఽర�న 0409
జ���మ అ� తజ జ��స తమసః పరమ ఉచ�� ☀ ��నం
జ�యం �� నగమ�ం హృ� సర�స� ���తమ 1317
జ�మరణ��య �మ ఆ��త� యతం� � ☀ � బ�హ� తథ
�థుః కృత��మ అ��త�ం కర� ��లమ 0729
�తస� � ధరు� మృతు�ర ధరువం జన� మృతస� చ ☀ త��థ
అప���� ఽర� న తవం ��తుమ అర�� 0227
��త�నః పర�న�స � పర��� స��తః ☀ ��ష�స ుఖథుః�షు
త� ��ప�న�ః 0607
�� నయ��న �ప� అ�� యజ�� �మ ఉ�స� ☀ ఏక��న
పృద���న బ�� �శ��ముఖమ
�� నయ��న �ప� అ�� యజ�� �మ ఉ�స� ☀ ఏక��న
పృద���న బ�� �శ��ముఖమ 0915
�� న���నతృ���� �ట�� ������యః ☀ యుక� ఇత� ఉచ��
�� సమ���శ��ఞ�నః 0608

చ

�� నం కర� చ క�� చ త��ౖవ గుణ�థతః ☀ ప�చ�� గుణసం���

చఞ�లం � మనః కృష� పర�� బలవథ దృఢమ ☀ త��హం

�� నం జ�యం ప���� త��� కర��థ� ☀ కరణం కర� క���

య�వచ ఛృణు �న� అ� 1819

�గ�హం మ�� ��ర ఇవ సుథుష�రమ 0634

త��ధః కర�సంగ�హః 1818

చతు��� భజ�� �ం జ�ః సుకృ�� ఽర�న ☀ ఆ�� ���స ుర

�� నం � ఽహం స���నమ ఇదం వ��మ� అ�షతః ☀ యజ ��

అ���� �� � చ భరతర�భ 0716

�� �హ భూ� ఽనయజ �� తవ�మ అవ�ష�� 0702

�తుర�ర��ం మ� సృష�ం గుణకర���గశః ☀ తస� క��రమ అ�

త

�ం �థ�� అక��రమ అవ�యమ 0413
���� అప���ం చ పరల���మ ఉ����ః ☀
��ప�గపర� ఏ�వథ ఇ� ����ః 1611
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తత క�త�ం యచ చ �దృక చ య�◌్� �� యతశ� యత ☀ స
చ � యత���వశ� తత స��న � శృణు 1303

త�మ� అహమ అహం వర�ం �గృ��మ� ఉత�ృ�� చ ☀ అమృతం

తతః పథం తత�����తవ�ం; య��న గ� న �వర�ం� భూయః ☀

తమ ఉ�చ హృ��శః పరహసన� ఇవ �రత ☀ �న�ర ఉభ�ర

తమ ఏవ �థ�ం �రుషం పరప��; యతః పరవృ��ః పరసృ� ���

మ�� ��థన�మ ఇదం వచః 0210

1504
తతః శం�శ� �ర�శ� పణ�నక�ము�ః ☀ సహ�ౖ�భ�హన�న� స
శబ� స తుము� ఽభవత . 0113
తతః ���ౖర హ�ౖర యు�� మహ� సయన�� స�� ☀ �ధవః
�ండ వశ �ౖవ ��� శ�� పరథధ�తుః . 0114
తతః స �స����� హృష�� � ధనంజయః ☀ పరణమ� �ర�
�వం కృ�ఞ��ర అ�షత 1114
తత���త తు మ��� గుణకర���గ�ః ☀ గు� గు�షు
వర�న� ఇ� మ�� న సజ�� 0328
తత� తం బు��స ం�గం లభ� �ర���కమ ☀ యత� చ త�
భూయః సం��� �రునన�న 0643
తత� సత��ం �ర�ల��త పర�శకమ అ�మయమ ☀ సుఖస��న
బ��� �� నస��న �నఘ 1406
త��పశ�త స��న �ర�ః �తౄన అద ��మ�న ☀ ఆ���న
�తు�న భ�తౄన ���న ���న స�ంస త� 0126
త�ౖ�కస�ం జగత కృత��ం పర�భక�మ అ�క� ☀ అప� య� �వ�వస�
శ�� �ండ వస త� 1113
త�ౖ�� గ�ం మనః కృ�� యత�����య��యః ☀ ఉప���స�
యు���థ �గమ ఆత��శుథ�� 0612
త�ౖ�వం స� క��రమ ఆ��నం �వలం తు యః ☀ పశ�త�
అకృతబు����న న స పశ�� దుర��ః 1816
తథ ఇత� అన�సం�య ఫలం యజ�తపః���ః ☀ �న���శ�
���ః క�య�� ���ం��ః 1725
తథ ��� పర���న ప�ప���న �వ� ☀ ఉప����� � �� నం ��
�నస తత��థ��నః 0434
తప���� ఽ�� �� �� ��� ఽ� మ� ఽ�కః ☀ క��భ�శ
��� �� త��థ �� భ�రు�న 0646
త�మ� అహమ అహం వర�ం �గృ��మ� ఉత�ృ�� చ ☀ అమృతం
�ౖవ మృతు�శ� సథ అసచ �హమ అరు�న 0519
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�ౖవ మృతు�శ� సథ అసచ �హమ అరు�న 0919

తమ ఏవ శరణం గచ� సర���న �రత ☀ తత����త ప�ం
�ం�ం స�నం ప�ప��� �శ�తమ 1862
తమస తవ అ��నజం ��� �హనం సర����మ ☀
పర��లస����� స తన �బ��� �రత 1408
తయ��� కర�ఫ�సఙ�ం �త�తృ�� ��శ�యః ☀ కర�ణ� అ�ప�వృ��
ఽ� �ౖవ �ం �త క�� సః 0420
త�జ�ం �షవథ ఇత� ఏ� కర� ప��ర మ��ణః ☀
యజ��నతపఃకర� న త�జ�మ ఇ� �ప� 1803
త��ర గుణమ�ౖర ��ౖర ఏ�ః సర�మ ఇదం జగత ☀ ��తం
����� �మ ఏభ�ః పరమ అవ�యమ 0713
త��ధం నరక��థం థ�రం �శనమ ఆత�నః ☀ �మః క�ధస
త� �భస త��థ ఏతత తరయం తయ�త 1621
త�ౖగుణ��ష� �� ����గు�� భ�రు�న ☀ �ర����� �త�సత����
���గ�మ ఆత��న 0245
త�ౖ� �� �ం �మ�ః �త��; య�ౖ�ర ఇ��� సవర��ం
ప�ర�య�� ☀ � �ణ�మ ఆ�థ� సు�న��� కమ; అశ��� ���న ��
�వ��న 0520
త�ౖ� �� �ం �మ�ః �త��; య�ౖ�ర ఇ��� సవర��ం
ప�ర�య�� ☀ � �ణ�మ ఆ�థ� సు�న��� కమ; అశ��� ���న ��
�వ��న 0920
తవమ అ�రం పరమం ��తవ�ం; తవమ అస� �శ�స� పరం ��నమ
☀ తవమ అవ�యః �శ�తధర����; స�తనస తవం �రు� మ�
� 1118
తవమ ఆ��వః �రుషః ��ణస; తవమ అస� �శ�స� పరం ��నమ
☀ ���� �థ�ం చ పరం చ �మ; తవ� తతం �శ�మ అనన�రూప
1138
త��చ �స��ం పర�ణం � ����ర�వ�వ��� ☀ ����
�స��� ��క�ం కర� కరు�మ ఇ�ర�� .
త��� తవమ ఇ����ణ� ఆ� �యమ� భరతర�భ ☀ ���నం
పరజ� హయ ఏనం �� న���న�శనమ 0341
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త��� తవమ ఉ��ష� య� లభస�; ��� శతూ�న భుఙ��� �జ�ం
సమృథ�మ ☀ మ�ౖ�ౖ� �హ�ః �ర�మ ఏవ; ��త�� త�ం భవ
సవ���న 1133
త��� పరణమ� పర��య �యం; ప�� ద� త�మ అహమ
ఈశమ ఈడ�మ ☀ ��వ �త�స � స�వ సఖు�ః; ప�యః

�ర� మయ� ఆ��త�త�మ 1207
��మ ఏ�నుక��ర�మ అహమ అ��నజం తమః ☀ �శ�మ�
ఆత��వ�� �� న��న �స�� 1011
��ం �� � �త�యుక� ఏకభ��ర ��ష�� ☀ ప�� � �� ��

ప���ర�� �వ ��మ 1144

ఽతయర�మ అహం స చ మమ ప�యః 0717

త��� స��షు ��షు �మ అనుస�ర యుధ� చ ☀ మయ�

��ం సతతయు���ం భజ�ం ప���ర�కమ ☀ థ��

అ��తమ�బు��ర �మ ఏ�ౖష�స� అసంశయః 0807

బు���గం తం �న �మ ఉప��� � 1010

త��థ అ��నసంభూతం హృత��ం �� ���త�నః ☀ ����నం

తం ���థ థుఃఖసం�గ��గం �గసం��తమ ☀ స

సంశయం �గమ ఆ�����ష� �రత . 0442

�శ��న �క��� �� ఽ���ణ��త� 0623

త��థ అసక�ః సతతం �ర�ం కర� స�చర ☀ అస�� హయ ఆచరన
కర� పరమ ఆ��� �రుషః 0319

ద

త��థ ఓమ ఇత� ఉ�హృత� యజ��నతపః���ః ☀ పరవర���

ద�� థమయ�మ అ�� ��ర అ�� ��ష�మ ☀ �నం �ౖ���

�����ః సతతం బ�హ� ���మ 1724
త��థ యస� మ��� �గృ��� సర�శః ☀
ఇ�����������భ�స తస� పర�� పర���� 0268
త��న ��� వయం హను�ం �ర�����న సవ�ంధ�� ☀ సవజనం
� కదం హ�� సు�నః స�మ �ధవ 0137
తస� సంజనయన హర�ం �రువృధ�ః ��మహః ☀ �ంహ�దం

గు���ం �� నం �� నవ�మ అహమ 1038
ద�� థ�� ఽ��నశ� క�ధః �రుష�మ ఏవ చ ☀ అ��నం
���తస� �ర� సంపథమ ఆసు�మ 1604
ద��పృ���ర ఇథమ అన�రం �; వ�ప�ం తవ�ౖ� న �శశ�
స��ః ☀ దృ���థు�తం రూపమ ఇదం త�గ�ం; �కత�యం
పరవ��తం మ�త�న 1120

�న���ౖ�ః శంఖం థ�� ప��ప�� . 0112

దూ�తం ఛలయ�మ అ�� �జస �జ���మ అహమ ☀ జ�

�న అహం థ�షతః కరూ�న సం��షు న�ధ�న ☀ క��మ�

ఽస� వయవ�� ఽస� సత��ం సత��వ�మ అహమ 1036

అజస�మ అశు�న ఆసు�ష� ఏవ ��షు 1619
�� స��� సంయమ� యుక� ఆ�త మత�రః ☀ వ� �
య������� తస� పర�� పర���� 0261
తుల����స ు��ర �� సంతు�� �న �న �త ☀ అ��తః

ద�వ�య��స త�య�� �గయ��స త�ప� ☀
� ః 0428
స���య��నయ��శ� యతయః సం�తవ�
��ణం చ �ష�ం చ జ య�◌్రదం చ; కర�ం త���న అ�
�ధ��న ☀ మ� హ�ంస తవం జ� � వయ���;

స�రమ�ర భ��� న � ప�� నరః 1219

యుధ�స� ��� ర� సప��న 1134

�జః కష� ధృ�ః �చమ అ ��� ����� ☀ భవ�� సంపథం

��వ ఇ� �రు� �� కషరశ ��ర ఏవ చ ☀ కషరః స���

�ౖ� మ అ��తస� �రత 1603

భూ�� �ట�� ఽకషర ఉచ�� 1516

� తం భు��� సవర�� కం ��లం; క�� ��� మర���కం �శ�� ☀

�� భూతస�� �� ఽస�న �ౖవ ఆసుర ఏవ చ ☀ �ౖ� �స�రశః

ఏవం తర�ధర�మ అనుప�ప��; గ�గతం �మ�� లభ�� 0521

ప�క� ఆసురం �ర� � శృణు 1606

� తం భు��� సవర�� కం ��లం; క�� ��� మర���కం �శ�� ☀

�తవ�మ ఇ� య� �నం �య� ఽనుప��� ☀ �� �� చ

ఏవం తర�ధర�మ అనుప�ప��; గ�గతం �మ�� లభ�� 0921
��మ అహం సముథ��� మృతు�సం�ర�గ�త ☀ భ�� న��త
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��� చ తథ �నం ����కం సమృతమ 1720
�� సూర�సహస�స � భ�థ యుగపథ ఉ��� ☀ య��ః సదృ� �
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స�థ �సస తస� మ�త�నః 1112

సం�య� �మః ��త క�� ఽ��య� 0262

�వ����మ�రధరం �వ�గ��ను�పనమ ☀ స��శ�ర�మయం

ధూ����య� వ��ర య�థ�� మ�న చ ☀ య����వృ�

�వమ అనన�ం �శ��ముఖమ 1111
దుఃఖమ ఇత� ఏవ యత కర� �య��శభ�త తయ�త ☀ స
కృ�� �జసం త�గం �ౖవ త�గఫలం ల�త 1808
దుః�ష� అను��గ�మ�ః సు�షు �గతస�ృహః ☀ �త�గభయ��ధః
��త �ర ము�ర ఉచ�� 0256
దూ�ణ హయ అవరం కర� బు����థ ధనంజయ ☀ బు��
శరణమ అ��చ� కృప�ః ఫల�తవః 0249
�వ��జగురు��జ��జనం �చమ ఆర�వమ ☀ బ�హ� చర�మ అ�ం�
చ ��రం తప ఉచ�� 1714
��న �వయ��న � �� �వయను� వః ☀ పరస�రం �వయన�ః
శ�యః పరమ అ�ప��ద 0311
�� �త�మ అవ�� ఽయం �� సర�స� �రత ☀ త��� స���
భూ�� న తవం ��తుమ అర�� 0230
�ౖవమ ఏ�ప� యజ�ం ��నః పరు��స� ☀ బ�హ� ◌ా��వ అప�
యజ�ం య���ౖ�ప�హ�� 0425
�ౖ� సంపథ ���య �బ���సు� మ� ☀ � శుచః
సంపథం �ౖ� మ అ��� ఽ� �ండ వ 1605
�ౖ� హయ ఏ� గుణమ� మమ �� థురత�� ☀ �మ
ఏవ � పరపథ��� ��మ ఏ�ం తర�� � 0714
దం���క��� చ � ము��; దృ�ౖ��వ ��నలసం��� ☀ �� న
�� న ల� చ శర�; పర�థ ��శ జగ���స 1125
��� ఽస�న య� �� ��రం �వనం జ� ☀ త�
��న�ర����ర �రస తత� న ముహ�� 0213
��ౖ� ఏ�ౖః �ల���ం వర�స ంకర�ర�ౖః ☀ ఉ��ద��� ��ధ��ః
�లధ��శ� �శ��ః 0143
దు�ప� ��ప��శ� సర�శః పృ��ప� ☀ �భద�శ� మ���ః
శ��న థధు�ః పృథ� పృథ�. 0118
ద���త�� పశ��� � �థ ఆ��నమ ఆత�� ☀ అ�� �ం��న
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గర�స త� ��థమ ఆవృతమ 0338
ధూ� ���స త� కృష�ః ష��� థ��యనమ ☀ తత�
�న��మసం జ��ర �� ప�ప� �వర�� 0825
ధృత�ష�� ఉ�చ ☀ ధర���� �రు��� సమ�� యుయుత�వః ☀
�మ�ః �ండ �శ �ౖవ �మ అ�ర�త సంజయ 0101
ధృ�� య� �రయ� మనః������య���ః ☀
���వ������ ధృ�ః � �ర� ����� 1833
ధృష�� తుశ ���నః ���జశ� �ర��� ☀ �రు�త ����జశ�
�ౖబ�శ� నర�ంగవః 0105

న
న కర��మ అ�ర��న �ౖష�ర��ం �రు� ఽశను� ☀ న చ
సంన�స�థ ఏవ ���ం సమ�గచ�� 0304
న �ం� �జయం కృష� న చ �జ�ం సు�� చ ☀ �ం � ���న
��న� �ం ��ౖర ���న � . 0132
న చ త��న మను��షు కశ �న � ప�యకృత�మః ☀ భ�� న చ
� త��థ అన�ః ప�యత� భు� 1869
న చ మ���� భూ�� పశ� � �గమ ఐశ�రమ ☀ భూతభృన న
చ భూత�� మ��� భూత�వనః 0505
న చ మ���� భూ�� పశ� � �గమ ఐశ�రమ ☀ భూతభృన న
చ భూత�� మ��� భూత�వనః 0905
న చ �ం �� క��� �బధ��� ధనంజయ ☀ ఉ��నవథ ఆ�నమ
అసక�ం �షు కర�సు 0509
న చ �ం �� క��� �బధ��� ధనంజయ ☀ ఉ��నవథ ఆ�నమ
అసక�ం �షు కర�సు 0909
న �ౖతథ �ద�ః కతరన � గ��; య� � జ�మ య�� �
జ�యుః ☀ �న ఏవ హ�� న ����మస; � ఽవ���ః
పరము� �ర�����ః 0206

��న కర���న �ప� 1324

న �య� మ�య� � క� �న; �యం భూ�� భ�� � న

ద�య� �ష�న �ంసః సఙ�స �షూప�య� ☀ స��త

భూయః ☀ అ� �త�ః �శ�� ఽయం ���; న హన��
హన��� శ�� 0220
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న తథ అ�� పృ���ం � �� ��షు � �నః ☀ సత��ం పరకృ��ౖర
ముక�ం య� ఏ�ః స�త త��ర గు�ౖః 1840
న తథ �సయ� సూ�� న శ��� న �వకః ☀ య� గ�� న
�వర��� తథ �మ పరమం మమ 1506

�గసం�ధ�ః ���త�� �న�� 0438
న � �హభృ� శక�ం తయ��ం క��ణ� అ�షతః ☀ యస తు
కర�ఫల��� స త��త� అ��య� 1811
న � పరప��� మ�పను��థ; యచ �కమ ఉ��షణమ

న తవ ఏ�హం �తు �సం న తవం �� జ���ః ☀ న �ౖవ న

ఇ�����మ ☀ అ�ప� భూ�వ అసపత�మ ఋథ�ం; �జ�ం

భ���మః స�� వయమ అతః పరమ 0212

సు��మ అ� ��పత�మ 0208

న తు �ం శక�� థరషు�మ అ��ౖవ సవచ�� ☀ �వ�ం థ�� �

�త�శ�తస తు �� ఽస� న �ౖ� న�మ అనశ�తః ☀ న

చ�ః పశ� � �గమ ఐశ�రమ 1108
న థ�ష�� అ�శలం కర� �శ� �నుషజ�� ☀ త��
సత��స���� ��� �న�సంశయః 1810
న బు���థం జన�థ అ���ం కర�స���మ ☀ �ష�త
సర�క��� ���న యుక�ః స�చరన 0326
నభఃస�ృశం �ప�మ అ�కవర�ం; వ���ననం �ప�� �ల�త�మ ☀
దృ��� � ��ం పరవ���న����; ధృ�ం న ���� శమం చ ���
1124
న �ం క��� �మ��� న � కర�ఫ� సపృ� ☀ ఇ� �ం �
ఽ���� కర��ర న స బధ�� 0414
న �ం థుష�ృ�� మూ�ః పరపథ��� న�ధ�ః ☀
�య�పహృత��� ఆసురం �వమ ఆ���ః 0715
న � ���� � కర�వ�ం త�షు ��షు �ం చన ☀ �న�ప�మ
అ�ప�వ�ం వర� ఏవ చ కర�� 0322
న � �థుః సురగ�ః పరభవం న మహర�యః ☀ అహమ ఆ�ర �

��స�ప��లస� �గ�� �ౖవ �రు�న 0616
��� ఽస� మమ ����ం �భూ��ం పరంతప ☀ ఏష తూ��శతః
ప��� �భూ�ర �స�� మ� 1040
�న�ం గు�భ�ః క��రం య� థర��నుపశ�� ☀ గు�భ�శ� పరం
��� మ��వం � ఽ�గచ�� 1419
�స� �థ�� �� ��� �థ�� సతః ☀ ఉభ�ర అ� దృ��
ఽనతస తవ అన�స తత��థ���ః 0216
��� బు��ర అయుక�స � న �యుక�స � �వ� ☀ న ��వయతః
���ర అ�న�స � �తః సుఖమ 0266
�హం పర�శః సర�స� �గ��స�వృతః ☀ మూ� ఽయం
����� �� �మ అజమ అవ�యమ 0725
�హం ��ౖర న తప� న ��న న �జ�� ☀ శక� ఏవం��
థరషు�ం దృష��న అ� �ం య� 1153
����� చ ప��� �ప��� �శవ ☀ న చ శ�� ఽనుప���

���ం మహ��� ం చ సర�శః 1002

హ��స�జనమ ఆహ� 0131

నమః �ర��థ అద పృష�తస �; న� ఽసతు � సర�త ఏవ సర� ☀

�యతస� తు సం��సః కర�� �పపథ�� ☀ ��త తస�

అనన�� ���త�క�మస తవం; సర�ం స���� త� ఽ� సర�ః

ప���గస �మసః ప����తః 1807

1140

�యతం �రు కర� తవం కర� జ�� హయ అకర�ణః ☀

న రూపమ అ��హ త�పలభ��; ��� న ��ర న చ సంప���� ☀

శ�ర���� చ � న పర���థ అకర�ణః 0308

అశ�త�మ ఏనం సు�రూఢమూలమ; అసఙ�శ���ణ దృ�న ���� 1503
న �థ య��ధ�య�ౖర న ��ౖర; న చ క���ర న త��ర ఉ�ౖ�ః
☀ ఏవంరూపః శక� అహం నృ��; థరషు�ం తవథ��న �రుప�� ర
1148
న � కశ �త కషణమ అ� �తు �ష�త� అకర�కృత ☀ �ర�� హయ
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�యతం సఙ�ర�తమ అ�గ��షతః కృతమ ☀ అఫల����� కర�
యత తత ����కమ ఉచ�� 1823
���ర యత�����త�క� సర�ప�గ�హః ☀ ��రం �వలం కర� �ర�న
���� ���షమ 0421

అవశః కర� సర�ః పరకృ��ౖర గు�ౖః 0305

���న�� �తసఙ���; అ��త���� ��వృత�� �ః ☀ థవ�ౖ��ర

న � �� �న సదృశం ప�త�మ ఇహ �థ�� ☀ తత సవయం

1505

�ము��ః సుఖథుఃఖసం�ౖ�ర; గచ�న�� అమూ�ః పథమ అవ�యం తత
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�శ�యం శృణు � తత� త�� భరతసత�మ ☀ త�� �

ప�జ�� య� ��న స��న �ర� మ�గ�న ☀ ఆత�న�

�రుష��ఘ� త��ధః సంప�� ��తః 1804

ఏ�త�� తుష�ః ��త ప�జ�స త�చ�� 0255

�హత� �ర�����న నః � ప��ః స�జ జ�ర�న ☀ �పమ

ప�య��థ యత�నస తు �� సంశుథ�� ��షః ☀

ఏ�శ��థ అ��న హ�ౖ��న ఆత��నః 0136

అ�కజన�సం�థ�స త� �� ప�ం గ�మ 0645

���క�మ�� ఽస� పరత��� న �థ�� ☀ సవల�మ అప� అస�

ప��ణ�� మన�చ�న; భ��� యు�� �గబ�న �ౖవ ☀

ధర�స� త�య� మహ� భ�త 0240
�ౖ� సృ� �ర� �నన �� ముహ�� కశ�న ☀ త��� స��షు
��షు �గయు�� భ�రు�న 0827
�ౖనం �న��� శ���� �ౖనం థహ� �వకః ☀ న �ౖనం క�థయన�� ఆ�
న �షయ� �రుతః 0223
�ౖవ తస� కృ���� �కృ��హ కశ�న ☀ న �స� సర�భూ�షు కశ
�థ అర�వ��శ�యః 0318

ప
ప�ౖ��� మ��� �ర�� ��ధ � ☀ �ం�� కృ���
ప���� �థ�� సర�కర��మ 1813
పత�ం �ష�ం ఫలం �యం � � భ��� పరయచ�� ☀ తథ అహం
భ���పహృతమ అ��� పరయ�త�నః 0526
పత�ం �ష�ం ఫలం �యం � � భ��� పరయచ�� ☀ తథ అహం
భ���పహృతమ అ��� పరయ�త�నః 0926
ప�కృ�ం �రుషం �ౖవ �థ�� అ�� ఉ�వ అ� ☀ ���ంశ� గు�ంశ
�ౖవ ��� పరకృ�సంభ�న 1319
ప�కృ�ం స�మ అవష�భ� �సృ�� �నః �నః ☀ భూత��మమ
ఇమం కృత��మ అవశం పరకృ�ర వ�త 0508
ప�కృ�ం స�మ అవష�భ� �సృ�� �నః �నః ☀ భూత��మమ
ఇమం కృత��మ అవశం పరకృ�ర వ�త 0908
ప�కృ�ర గుణసంమూ�ః సజ��� గుణకర�సు ☀ �న అకృత����
మ��న కృత���న న ��ల�త 0329
ప�కృ�ః క�య��� గు�ౖః క��� సర�శః ☀
అహం�ర�మూ��� క��హమ ఇ� మన�� 0327
ప�కృ�ౖ�వ చ క��� క�య��� సర�శః ☀ యః పశ��
త���నమ అక��రం స పశ�� 1329

భరు�ర మ�� ప�ణమ ఆ�శ� సమ�క; స తం పరం �రుషమ ఉ�ౖ�
�వ�మ 0810
ప�వృ��ం చ �వృ��ం చ జ� న �థుర ఆసు�ః ☀ న �చం ��
��� న సత�ం �షు �థ�� 1607
ప��న�మనసం హయ ఏనం ��నం సుఖమ ఉత�మమ ☀ ఉ�ౖ�
�న�రజసం బ�హ� భూతమ అకల�షమ 0627
� స�తః ☀ మనః సంయమ�
ప������ �గత�ర బ�హ� ��వ�
మ���� యుక� ఆ�త మత�రః 0614
ప�స త��� తు �� ఽన� ఽవయ�� ఽవయ��త స�తనః ☀
యః స స��షు భూ�షు నశ�తు� న �నశ�� 0820
ప���ద� � అ�� �ౖ���ం �లః కలయ�మ అహమ ☀ మృ��ం
చ మృ�� �� ఽహం �ౖన�యశ� ప��మ 1030
��ప� �ణ�కృ�ం ��న ఉ��� �శ��ః స�ః ☀ శు��ం
శ�మ�ం �� �గభ�� � ఽ��య� 0641
ప���� య �ధూ�ం ���య చ థుష�ృ�మ ☀
ధర�సం��ప���య సంభ�� యు� యు� 0408
పవనః పవ�మ అ�� �మః శస��భృ�మ అహమ ☀ ఝ��ం
మకరశ ��� స�త�మ అ�� �హ�� 1031
ప�����న వసూన రు��న అ��� మరుతస త� ☀ బ�న�
అదృష����� ప��శ���� �రత 1106
ప�ౖ��ం �ణు����� మ ఆ�ర� మహ�ం చమూ� ☀ ���ం
దు�పద���ణ తవ ���ణ �మ� 0103
�ఞ�జన�ం హృ��� �వదత�ం ధనంజయః ☀ �ణ��ం థ��
మ�శఙ�ం �మక�� వృ�దరః . 0115
��� �కస� చ�చరస�; తవమ అస� �జ�శ� గురుర గ��న ☀
న తవత�� ఽసత� అభ��కః �� ఽన�; �కత�� ఽపయ
అప��మప��వ 1143
��హమ అస� జగ� �� �� ��మహః ☀ �థ�ం ప�త�మ
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ఓం�ర ఋక �మ య�ర ఏవ చ 0517

బు��మ�మ అ�� �జస �జ���మ అహమ 0710

��హమ అస� జగ� �� �� ��మహః ☀ �థ�ం ప�త�మ

బు��యు�� జ��హ ఉ� సుకృతథుష�ృ� ☀ త��థ ��య

ఓం�ర ఋక �మ య�ర ఏవ చ 0917

యుజ�స� �గః కర�సు �శలమ 0250

��� గన�ః పృ���ం చ �జశ ��� ��వ� ☀ �వనం

బు��ర �� నమ అసం�హః కష� సత�ం థమః శమః ☀ సుఖం

సర�భూ�షు తపశ ��� తప��షు 0709

థుఃఖం భ� ఽ�� భయం �భయమ ఏవ చ 1004

�రుషః పరకృ��� � భు��� పరకృ��న గు�న ☀ �రణం

బు��ర �థం ధృ�శ �ౖవ గుణతస త��ధం శృణు ☀ ప�చ��నమ

గుణస�� ఽసయ సథస���జన�సు 1321

అ��ణ పృద���న ధనంజయ 1829

�రుషః స పరః �ర� భ��� లభ�స తవ అనన�� ☀ య��న�ః���

బు��� �శుథ�� యు�� ధృ����నం �యమ� చ ☀ శ���న

భూ�� �న సర�మ ఇదం తతమ 0822

�ష�ంస తయ��� �గ��� వయుథస� చ 1851

��ధ�ం చ ముఖ�ం �ం ��� �ర� బృహస��మ ☀ ����మ

బృహ��మ త� ���ం �య�� ఛన�� మ అహమ ☀ ���ం

అహం సకన�ః సర�మ అ�� �గరః 1024

�ర�� �� ఽహమ ఋతూ�ం �సు�కరః 1035

������న ��ౖవ హ�య� హయ అవ� ఽ� సః ☀ ���స ుర అ�

బ�హ� � � పర���హమ అమృత��వ�యస� చ ☀ �శ�తస� చ

�గస� శబ�బ����వర�� 0644

ధర�స� సుఖ�ౖ����కస� చ . 1427

పృద���న తు యజ �� నం ����న పృద���న ☀ ��� స��షు

బ�హ� భూతః ప�స ���� న �చ� న �ం�� ☀ సమః స��షు

భూ�షు తజ �� నం ��� �జసమ 1821

భూ�షు మద���ం లభ� ప�మ 1854

ప�వృ��ం చ �వృ��ం చ ������ భ�భ� ☀ బంధం ��ం చ

బ��� ర�ణం బ�హ� హ�ర బ�హ� ◌ా�� బ�హ� � �తమ ☀ బ�హ� ◌ౖెవ

� ��� బు��ః � �ర� ����� 1830

�న గన�వ�ం బ�హ� కర�స��� 0424

ప�� � సర�థుః��ం ��ర అ��ప�య� ☀ ప�స న��త� హయ

భ��� తవ అనన�� శక� అహమ ఏవం�� ఽర�న ☀ ��తుం

ఆశు బు��ః పర�వ�ష�� 0265
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థరషు�ం చ త���న పర�షు�ం చ పరంతప 1154

బ

భ��� �మ అ���� ��న యశ ��� తత��తః ☀ త�

బను�ర ఆ��త�నస తస� ���ౖ��త�� �తః ☀ అ�త�నస తు

భ�థ ర�థ ఉపరతం మంస��� ��ం మ�ర�ః ☀ ��ం చ

�ం తత��� �� �� �శ� తథనన�రమ 1855

శతు��� వ����ౖ�వ శతు�వత 0606

తవం బ�మ� భూ�� �స�� �ఘవమ 0235

��హ�ణ���య��ం శూ��� ం చ పరంతప ☀ క���

భ�న �ష�శ� కర�శ� కృపశ� స��ంజయః ☀ అశ���� �కర�శ�

పర�భ���స��వప�భ�ౖర గు�ౖః 1841

�మద��� జ యద�ధః. 0108

బలం బలవ�ం �హం �మ�గ�వ��తమ ☀ ధ���రు�� భూ�షు

భ�ప�� � భూ��ం శరు� �స�ర� మ� ☀ తవత�ః

�� ఽస� భరతర�భ 0711

కమలప��� ��త��మ అ� �వ�యమ 1102

బ�ర అన�శ� భూ��మ అచరం చరమ ఏవ చ ☀ సూ���త తథ

�ష� ��ణ ప�ముఖతః స���ం చ మ���మ ☀ ఉ�చ �ర�

అ���యం థూరస�ం ���� చ తత 1315

ప�ౖ��న సమ��న �రూన ఇ�. 0125

బ��ం జన��మ అ�� �� న�న �ం పరపథ�� ☀ �దు�వః

భూత��మః స ఏ�యం భూ�� భూ�� పర�య� ☀ ����గ�

సర�మ ఇ� స మ��� సుదుర�భః 0719

ఽవశః �ర� పరభవత� అహ�గ� 0819

�జం �ం సర�భూ��ం ��� �ర� స�తనమ ☀ బు��ర

భూ�ర ఆ� ఽన� �యుః ఖం మ� బు��ర ఏవ చ ☀ అహం�ర
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ఇ�యం � ��� పరకృ�ర అష�� 0704

సర�భూ�� న �హం �ష� అవ��తః 0904

��ౖశ�ర�ప�స ���ం త�పహృత�త�మ ☀ వయవ�����

మ�ధ��ణ పరకృ�ః సూయ� సచ�చరమ ☀ �తు��న

బు��ః స�� న ��య� 0244

�ం�య జగథ �ప�వర�� 0510

మ

మ�ధ��ణ పరకృ�ః సూయ� సచ�చరమ ☀ �తు��న

మ���� మద�త��� �ధయన�ః పరస�రమ ☀ కదయన�శ� �ం

మ� �నన���న భ��ర అవ����� ☀ ��క��శ��త�మ

�ం�య జగథ �ప�వర�� 0910

�త�ం తుష��� చ రమ�� చ 1009

అర�ర జనసంస� 1310

మ��త�ః సర�దు��� మ త����త త�ష�� ☀ అద �� తవ�

మ� స��� క��� సంన�����త��త� ☀ ���ర �ర��

అహం��� న శ�ష�� �నం��� . 1858

భూ�� యుధ�స� �గతజ�రః 0330

మత�ర�కృన మత�ర� మద�క�ః సఙ�వ��తః ☀ ��ౖ�రః సర�భూ�షు

మయ� ఏవ మన ఆధత�� మ� బు��ం ��శయ ☀ �వ�ష��

యః స �మ ఏ� �ండ వ . 1155

మయ� ఏవ అత ఊర��ం న సంశయః 1208

మత�ః పరతరం �న�త �ం �థ అ�� ధనంజయ ☀ మ� సర�మ

మహర�యః సప� ��� చ��� మనవస త� ☀ మ��� �న�

ఇదం ప�తం సూ�� మ�గ� ఇవ 0707

�� ��ం �క ఇ�ః పర�ః 1006

మను���ం సహ��షు కశ �థ యత� �థ�� ☀ యత�మ అ�

మహ��� ం భృగుర అహం ��మ అస�� ఏకమ అ�రమ ☀ య���ం

����ం కశ �న �ం ��� తత��తః 0703

జపయ�� ఽస� స�వ��ం ��లయః 1025

మనఃప�� థః �మ�త�ం �నమ ఆత���గ�హః ☀ �వసంశు��ర ఇత�

మ���నస తు �ం �ర� �ౖ� ం పరకృ�మ ఆ���ః ☀ భజన��

ఏతత త� �నసమ ఉచ�� 1716

అనన�మన� �� �� భూ��మ అవ�యమ 0513

మన�� భవ మద��� మ��� �ం నమసు�రు ☀ �మ ఏ�ౖష��

మ���నస తు �ం �ర� �ౖ� ం పరకృ�మ ఆ���ః ☀ భజన��

యు���వమ ఆ��నం మత��యణః . 0534

అనన�మన� �� �� భూ��మ అవ�యమ 0913

మన�� భవ మద��� మ��� �ం నమసు�రు ☀ �మ ఏ�ౖష��

మ�భూ�న� అహం�� బు��ర అవ�క�మ ఏవ చ ☀ ఇ�����

యు���వమ ఆ��నం మత��యణః . 0934

థ�ౖకం చ పఞ� ����య�చ�ః 1305

మన�� భవ మద��� మ��� �ం నమసు�రు ☀ �మ ఏ�ౖష��

� � వయ� � చ �మూఢ��; దృ��� రూపం �రమ

సత�ం � పర��� ప�� ఽ� � 1865
మన�� య�తచ ఛక�ం మ� థరషు�మ ఇ� పర� ☀ ��శ�ర
త� � తవం థర����నమ అవ�యమ 1104
మమ ��ర మహథ బ�హ� త��న గర�ం థ�మ� అహమ ☀
సంభవః సర�భూ��ం త� భవ� �రత 1403
మ�ౖ�ం� �వ�� �వభూతః స�తనః ☀ మనఃష��������
పరకృ���� కర�� 1507
మ� తతమ ఇదం సర�ం జగథ అవ�క�మూ��� ☀ మ����
సర�భూ�� న �హం �ష� అవ��తః 0504
మ� తతమ ఇదం సర�ం జగథ అవ�క�మూ��� ☀ మ����
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ఈదృఙ మ�థమ ☀ వయ�త�ః ప�తమ�ః �నస తవం; తథ ఏవ
� రూపమ ఇదం పరపశ� 1149
���స ���స తు �ం�య ��ష�స ుఖథుఃఖ�ః ☀
ఆగ���� ఽ���స �ంస ���స� �రత 0214
��ప�న�స తుల�స తు�� ����ప��ః ☀
స��రమ�ప���� గు��తః స ఉచ�� 1425
�మ ఉ�త� �నర�న� థుః�లయమ అ�శ�తమ ☀ ���వ��
మ���నః సం���ం పర�ం గ�ః 0815
�ం చ � ఽవయ���ణ భ����న �వ� ☀ స గు�న
సమ��ౖ��న బ�హ� భూ�య కల�� 1426

అ�ర క�మం� �� ���లు-by-ybrao-a-donkey

అ�ర క�మం� �� ���లు-by-ybrao-a-donkey

�ం � �ర� వయ���త� � ఽ� సయుః �ప�నయః ☀
స��� �ౖ��స త� శూ��స � ఽ� ��� ప�ం గ�మ 0532
�ం � �ర� వయ���త� � ఽ� సయుః �ప�నయః ☀
స��� �ౖ��స త� శూ��స � ఽ� ��� ప�ం గ�మ 0932
ముక�స �� ఽనహం�� ధృతు���హసమ��తః ☀ �థ������ర
����రః క�� ����క ఉచ�� 1826
మూఢ����త�� యత �డ� క�య� తపః ☀
పర����థ�ర�ం � తత �మసమ ఉ�హృతమ 1719
మృతు�ః సర�హరశ �హమ ఉథ�వశ� భ�ష��మ ☀ ���ః శ�ర �క
చ ���ం సమృ�ర �� ధృ�ః కష� 1034
��� �ఘక��� �ఘ��� ��తసః ☀ ���మ ఆసు�ం
�ౖవ పరకృ�ం ���ం శ��ః 0512
��� �ఘక��� �ఘ��� ��తసః ☀ ���మ ఆసు�ం
�ౖవ పరకృ�ం ���ం శ��ః 0912

య
య ఇదం పరమం గుహ�ం మద���ష� అ��స�� ☀ భ��ం మ�
ప�ం కృ�� �మ ఏ�ౖష�త� అసంశయః 1868
య ఏనం ��� హ��రం యశ �ౖనం మన�� హతమ ☀ ఉ� � న
���� �యం హ�� న హన�� 0219
య ఏవం ��� �రుషం పరకృ�ం చ గు�ౖః సహ ☀ సర�� వర�� �
ఽ� న స భూ� ఽ��య� 1323
యచ �� సర�భూ��ం �జం తథ అహమ అరు�న ☀ న తథ అ��
�� యత స�న మ� భూతం చ�చరమ 1039
యచ �వ��ర�మ అసత�ృ� ఽ�; ��రశ��సన�జ�షు ☀
ఏ� ఽద �ప� అచు�త తత�మ�ం; తత క�మ� త�మ అహమ
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తపశ �ౖవ �వ�� మ���మ 1805
యజ����మృతభు� ��� బ�హ� స�తనమ ☀ �యం ��
ఽసత� అయజ�స � �� ఽనయః �రుసత�మ 0431
యజ�����నః స�� ముచ��� సర�����ౖః ☀ భుఞ�� � తవ అఘం
�� � పచన�� ఆత��ర�త 0313
య����త కర�� ఽనయత� �� ఽయం కర�బన�నః ☀ తథర�ం కర�
�ం�య ముక�స ఙ�ః స�చర 0309
య�� తప� �� చ స��ః సథ ఇ� �చ�� ☀ కర� �ౖవ తథ��యం
సథ ఇత� ఏ���య� 1727
యత క�� య� అ��� యజ ��� థ�� యత ☀ యత
తపస�� �ం�య తత �రుష� మద�� పణమ 0527
యత క�� య� అ��� యజ ��� థ�� యత ☀ యత
తపస�� �ం�య తత �రుష� మద�� పణమ 0927
యత తథ�� �షమ ఇవ ప��� ఽమృ�పమమ ☀ తత సుఖం
����కం ప�క�మ ఆత�బు��ప�� థజమ 1837
యత తు ����� కర� �హం��ణ � �నః ☀ క�య�
బ���సం తథ �జసమ ఉ�హృతమ 1824
యత తు కృత��వథ ఏక��న ��� సక�మ అ�ౖతుకమ ☀
అత���ర�వథ అల�ం చ తత �మసమ ఉ�హృతమ 1822
యత తు పరతు�ప��ర�ం ఫలమ ఉ��శ� � �నః ☀ �య� చ
ప���ష�ం తథ �నం �జసం సమృతమ 1721
యత� హయ అ� �ం�య �రుషస� �ప��తః ☀ ఇ�����
పర��� హర�� పరసభం మనః 0260
యత�� ��నశ �ౖనం పశ�న�� ఆత�న� అవ��తమ ☀ యత��
ఽపయ అకృ���� �ౖనం పశ�న�� అ�తసః 1511
య� య� �శ�ర� మనశ�ఞ�లమ అ��రమ ☀ తతస త�

అప��యమ 1142

�య�ౖ�తథ ఆత�న� ఏవ వశం న�త 0626

యజ �� �� న �నర �హమ ఏవం �స�� �ండ వ ☀ �న

యతః పరవృ��ర భూ��ం �న సర�మ ఇదం తతమ ☀ సవకర��

భూ�న� అ��ణ థర��స� ఆత�న� అ� మ� 0435

తమ అభ�ర�� ���ం �న�� �నవః 1846

యజ�� ����� ��న య�ర�ం� �జ�ః ☀ ���న

యత� �� తవ అ�వృ��మ ఆవృ��ం �ౖవ ��నః ☀ పర��

భూతగ�ంశ ��� యజ�� �మ� జ�ః 1704

��� తం �లం వ��� భరతర�భ 0823

యజ��నతపఃకర� న త�జ�ం �ర�మ ఏవ తత ☀ య�� �నం

యత� ��శ�రః కృ�� యత� ��� ధనుర�రః ☀ తత� శ�ర �జ�
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భూ�� ధు��� ఇ�� మ�ర�మ . 1878

పర�ణం �రు� �కస తథ అనువర�� 0321

య��పరమ� �త�ం �రుథ�ం �గ�వ� ☀ యత�

య� య� �భూ�మత సత��ం శ�మథ ఊ��తమ ఏవ � ☀ తత

�ౖ�త����నం పశ�న� ఆత�� తుష�� 0620

తథ ఏ�వగచ� తవం మమ �� ఽ◌ంశసంభవమ 1041

య��శ��� �త�ం �యుః సర�త�� మ�న ☀ త� స���

య� � �హక�లం బు��ర వయ�త�ష�� ☀ త� గ���

భూ�� మ����త� ఉప�రయ 0506
య��శ��� �త�ం �యుః సర�త�� మ�న ☀ త� స���
భూ�� మ����త� ఉప�రయ 0906
య� �� ��త�� �ఙ�� �ప� సమృ� ☀ ���
యత�త�స � యుఞ�� �గమ ఆత�నః 0619

���థం శ�తవ�స� శరుతస� చ 0252
య� భూతపృద��వమ ఏకస�మ అనుపశ�� ☀ తత ఏవ చ ���రం
బ�హ� సంపథ�� త� 1330
య� య� � ధర�స� గ��ర భవ� �రత ☀ అభు���నమ
అధర�స� త���నం సృ�మ� అహమ 0407

య� న��ం బహ� ఽమబు��ః; సముథ�మ ఏ��ము� థరవ��

య� ��యతం �త�మ ఆత�న� ఏ�వ�ష�� ☀ �ఃస�ృహః

☀ త� త�� నర�క��; �శ�� వ���ణ� అ��జ�ల�� 1128

సర����� యుక� ఇత� ఉచ�� త� 0618

య� పర�శయత� ఏకః కృత��ం �కమ ఇమం ర�ః ☀ క�త�ం

య� స��� పరవృ��తు పరలయం �� �హభృత ☀

క��� త� కృత��ం పర�శయ� �రత 1333

త�త�మ��ం ��న అమ�న పర�పథ�� 1414

య� పర�ప�ం జవలనం పతం�; �శ�� ��య సమృథ���ః ☀

య� సంహర� �యం ��� ఽఙ��వ సర�శః ☀

త�ౖవ ��య �శ�� ��స; త�� వ���� సమృథ���ః 1129
య� సర�గతం ����థ ఆ�శం �ప�ప�� ☀ సర���వ��� ��
త��� �ప�ప�� 1332
యదృచ�� �పపన�ం సవర���రమ అ�వృతమ ☀ సు�నః
కష���ః �ర� లభ�� యుథ�మ ఈదృశమ 0232
యదృ���భసంతు�� థవ����� �మత�రః ☀ సమః ���వ
అ��� చ కృ��� న �బధ�� 0422

ఇ�����������భ�స తస� పర�� పర���� 0258
య� � �������ష ు న కర�స� అనుషజ�� ☀ సర�సంకల�సం���
��రూఢస త�చ�� 0604
య��మ అప���రమ అశస��ం శస��� ణయః ☀ �ర����� ర�
హను�� తన � క�మతరం భ�త 0146
య�హయ అహం న వ��యం �తు కర�ణ� అత���తః ☀ మమ
వ��� నువర��� మను��ః �ర� సర�శః 0323

య�ౖ�ం� స��� ఽగ�ర భస��త �రు� ఽర�న ☀ �����ః

య�య అప� ఏ� న పశ��� ��పహత�తసః ☀ �ల�యకృతం

సర�క��� భస��త �రు� త� 0437

�షం �త� ��� చ �తకమ 0138

య� అ�రం �థ�� వథ��; �శ�� య� యత� �త��ః ☀

య� తు ధర�����న ధృ�� �రయ� ఽర�న ☀ పరస��న

య� ఇచ��� బ�హ� చర�ం చర��; తత � పథం సంగ��ణ పరవ��
0811
య� అ�� �నుబ�� చ సుఖం �హనమ ఆత�నః ☀
���ల స�ప�� �త�ం తత �మసమ ఉ�హృతమ 1839
య� అహం�ర� ఆ��త� న �త�� ఇ� మన�� ☀ ��ౖ�ష
వయవ�యస � ప�కృ�స ��ం ����� . 1859
య� ఆ�త�గతం �� జగథ �సయ� ఽ�లమ ☀ యచ చన��మ�
యచ ��� తత �� ��� �మకమ 1512
య� య� ఆచర� శ�ష�స తత తథ ఏ�త� జనః ☀ స యత
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ఫ��ం� ధృ�ః � �ర� �జ� 1834
య� ధర�మ అధర�ం చ �ర�ం ��ర�మ ఏవ చ ☀ అయ�వత
పర��� బు��ః � �ర� �జ� 1831
య� సవప�ం భయం �కం ��థం మథమ ఏవ చ ☀ న
�ముఞ�� దు��� ధృ�ః � �ర� �మ� 1835
యస తవ ఆత�ర�ర ఏవ స�థ ఆత�తృప�శ� �నవః ☀ ఆత�న�
ఏవ చ సంతుష�స తస� �ర�ం న �థ�� 0317
యస తవ ఇ����� మన� �య��రభ� ఽర�న ☀ క������ౖః
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కర��గమ అసక�ః స ��ష�� 0307

��ప��శ� సర� ఏవ మ�ర�ః . 0106

య��త కషరమ అ�� ఽహమ అ��థ అ� �త�మః ☀ అ�

� �ౖవ ����� �� �జ�స �మ�శ� � ☀ మత� ఏ�� �న

ఽస� �� �� చ పర�తః �రు�త�మః 1518

��� న తవ అహం �షు � మ� 0712

య��న ���జ� �� ��న ���జ� చ యః ☀

� తవ అ�రమ అ���శ�మ అవ�క�ం పరు��స� ☀ సర�త�గమ

హ��మర�భ����ౖర ము�� యః స చ � ప�యః 1215

అ�న��ం చ �టస�మ అచలం ధరువమ 1203

యస� �హంకృ� �� బు��ర యస� న �ప�� ☀ హ��� స

� తవ ఏతథ అభ�సూయ�� �ను�ష��� � మతమ ☀

ఇ�ఁల ��న న హ�� న �బధ�� 1817

సర���న�మూ�ంస �న ��� న��న అ�తసః 0332

యస� స�� స�ర��ః �మసంకల�వ���ః ☀ �����థగ�క��ణం

� తు ధ���మృతమ ఇదం య�క�ం పరు��స� ☀ శరథ���

తమ ఆ�ః ప��తం బు�ః 0419

మత�ర� భ��స � ఽ�వ � ప��ః . 1220

�త�మం గతరసం �� పరు��తం చ యత ☀ ఉ��ష�మ అ�

� తు స��� క��� మ� సంన�స� మత��ః ☀ అన���ౖవ

��ధ�ం �జనం �మస��యమ 1710

��న �ం ధ�యన� ఉ�స� 1206

� �� సర�భూ��ం త��ం �గ�� సంయ� ☀ య��ం

� � మతమ ఇదం �త�మ అను�ష��� �న�ః ☀ శర��వ��

�గ�� భూ�� � �� పశ�� ము�ః 0269

ఽనసూయ�� ముచ��� � ఽ� కర��ః 0331

� ��న �తౄన ��� �తృవ�
� ః ☀ భూ�� ���
��� �వవ�

� య� �ం పరపథ��� �ంస త�ౖవ భ�మ� అహమ ☀ మమ

భూ��� ��� మ���� ఽ� �మ 0525

వ��� నువర��� మను��ః �ర� సర�శః 0411

� ��న �తౄన ��� �తృవ�
� ః ☀ భూ�� ���
��� �వవ�

��మ అ�� �ం�తం � �జ�ం ��ః సు�� చ ☀ త ఇ� ఽవ��

భూ��� ��� మ���� ఽ� �మ 0925

� యు��ప��ంస తయ��� ధ�� చ 0133

�మ ఇ�ం ����ం �చం పరవథన�� అ�ప��తః ☀

��ం తవ అన�గతం �పం జ��ం �ణ�కర��మ ☀ �

�థ�థర�ః �ర� �� య� అ��� ��నః 0242

� ః 0728
థవన���హ�రు��� భజ�� �ం దృఢవ�

�వత సం�య� �ం �త సత��ం స�వరజఙ�మమ ☀

� ఽపయ అ� య�◌ేవ�భ�� యజ�� శరథ�����ః ☀ � ఽ�

క�త��త�జ�స ం��త తథ ��� భరతర�భ 1326

�మ ఏవ �ం�య యజన�� అ���ర�కమ 0523

�వథ ఏ�న ��� ఽహం �థు�� �న అవ���న ☀ �ౖర

� ఽపయ అ� య�◌ేవ�భ�� యజ�� శరథ�����ః ☀ � ఽ�

మ� సహ �థ�వ�మ అ��న రణసముథ�� 0122

�మ ఏవ �ం�య యజన�� అ���ర�కమ 0923

��న అర� ఉథ�� సర�తః సం��� థ� ☀ ��న స��షు ��షు

�గసంన�స�క��ణం �� నసం�న�సంశయమ ☀ ఆత�వన�ం న

బ�హ�ణస� ��నతః 0246

క��� �బధ��� ధనంజయ 0441

యు���ర��రస� యుక��ష�స � కర�సు ☀ యుక�స ���వ�ధస�

�గస�ః �రు క��� సఙ�ం తయ��� ధనంజయ ☀ �థ������ః

�� భవ� థుఃఖ� 0617

స� భూ�� సమత�ం �గ ఉచ�� 0248

యుఞ�న� ఏవం స���నం �� �యత�నసః ☀ �ం�ం

���మ అ� స���ం మద���న��త�� ☀ శర���న భజ�

���ణపర�ం మత�ం��మ అ�గచ�� 0615

� �ం స � యుక�త� మతః . 0647

యుఞ�న� ఏవం స���నం �� �గతకల�షః ☀ సు�న బ�హ�

�� యు��త సతతమ ఆ��నం రహ� స�తః ☀ ఏ��

సంస�ర�మ అత�న�ం సుఖమ అశు�� 0628

యత����� ���ర అప�గ�హః 0610

యు�మను�శ� ���న� ఉత���శ� �ర��� ☀ �భ��

�త����న అ�� ఽహం య ఏ� ఽతర స�గ�ః ☀
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�ర��ష��స � దురు���ర యు��ప�య��ర�వః 0123

సర���షు శబ�ః � �రుషం నృషు 0708

� న హృష�� న థ��� న �చ� న �ం�� ☀ శు�శుభప����

�గ��ష�యు��స తు �ష�న ఇ����ౖశ�రన ☀ ఆత�వ�ౖ�ర

భ��� న యః స � ప�యః 1217

����� ప�� దమ అ�గచ�� 0264

� �మ అజమ అ��ం చ ��� �కమ�శ�రమ ☀ అసంమూఢః

�� కర�ఫల����ర లు�� �ం�త�� ఽశు�ః ☀ హర�����తః క��

స మ���షు సర���ౖః పరముచ�� 1003
� �మ ఏవమ అసంమూ� ��� �రు�త�మమ ☀ స
సర��థ భజ� �ం సర���న �రత 1519
� �ం పశ�� సర�త� సర�ం చ మ� పశ�� ☀ త��హం న
పరణ��� స చ � న పరణశ�� 0630
� � �ం �ం తనుం భక�ః శరథ����తుమ ఇచ�� ☀
తస� త��చ�ం శర��ం �మ ఏవ �థ�మ� అహమ 0721
యం యం �� సమరన �వం తయజత� అ�� క�వరమ ☀ తం తమ
ఏ�ౖ� �ం�య స� త��వ��తః 0806
యం ల��� �పరం �భం మన�� ��కం తతః ☀ య��న స��
న థుః�న గురు�� ��ల�� 0622
యం సం��సమ ఇ� ప��ర �గం తం ��� �ండ వ ☀ న
హయ అసంన�స�స ంక�� �� భవ� కశ�న 0602
యం � న వయదయన�� ఏ� �రుషం �రుషర�భ ☀
సమథుఃఖసుఖం �రం � ఽమృత��య కల�� 0215
యః �స��� �మ ఉత�ృజ� వర�� �మ�రతః ☀ న స ���మ అ����
న సుఖం న ప�ం గ�మ 1623
యః సర���న���హస తత తత ప�ప� శు�శుభమ ☀ ��నన��
న థ��� తస� పర�� పర���� 0257

ర
రజస తమశ ��భూయ సత��ం భవ� �రత ☀ రజః సత��ం తమశ
�ౖవ తమః సత��ం రజస త� 1410
రజ� పరలయం గ�� కర� సం�షు �య� ☀ త� పర�నస తమ�
మూఢ��షు �య� 1415
ర� ��త�కం ��� తృ��స ఙ�స ముథ�వమ ☀ తన �బ���
�ం�య కర�స��న ��నమ 1407
ర� ఽహమ అ�� �ం�య పర��� శ�సూర��ః ☀ పరణవః
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�జసః ప����తః 1827
�జన సంస�ృత� సంస�ృత� సం�ద� ఇమ� అదు�త� ☀
�శ�రు�న�ః �ణ�ం హృ��� చ ము�ర ము�ః 1876
�జ��� �జగుహ�ం ప�త�మ ఇథమ ఉత�మమ ☀ పరత��వగమం
ధర��ం సుసుఖం కరు�మ అవ�యమ 0502
�జ��� �జగుహ�ం ప�త�మ ఇథమ ఉత�మమ ☀ పరత��వగమం
ధర��ం సుసుఖం కరు�మ అవ�యమ 0902
రు��� ం శంకరశ ��� ���� య�ర��మ ☀ వసూ�ం �వకశ
��� �రుః �ఖ��మ అహమ 1023
రు����� వస� � చ ���; ��� ఽశ�� మరుతశ �ష��శ�
☀ గన�ర�య�సుర�థ�స ం�; ���� ��ం ����శ �ౖవ స�� 1122
� ం; మ��� బ���రు�థమ
రూపం మహత � బ�వక��త�
☀ బ�థరం బ�థం���క�లం; దృ��� ��ః పరవ���స
త�హమ 1123

ల
��హ�� గరస�నః సమ��ల ; ��న సమ��న వథ�ౖర జవల��ః
☀ ���ర ఆ�ర� జగత సమగ�ం; �సస త���ః పరతప�� ���
1130
�భః పరవృ��ర ఆరమ�ః కర��మ అశమః సపృ� ☀ రజస� ఏ��
�య�� �వృ��భరతర�భ 1412
వ��మ అర�స � అ��ణ ��� హయ ఆత��భూతయః ☀ ��ర
�భూ��ర ��న ఇ�ంస తవం వ�ప� �ష�� 1016
వ���� � తవర�� �శ��; థం���క��� భ�న�� ☀ � �థ
�ల�� థశ�న��షు; సందృశ��� చూ���ౖర ఉత�� �ౖ�ః 1127
వ�వ����� బు��ర ఏ�హ �రునన�న ☀ బ��� హయ
అన��శ� బుధ�� ఽవయవ���మ 0241
������ౖవ ���న బు��ం �హయ�వ � ☀ తథ ఏకం వథ ���త�
�న శ�� ఽహమ ఆ���మ 0302
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��శ��త కృ��త ��త కదయతః సవయమ 1875

శ

�యు� య� ఽ��ర వరుణః శ�ఙ�ః; పర�ప�స తవం

శ�ౖః శ�ౖర ఉపర�థ బు��� ధృ�గృ�త� ☀ ఆత�సంస�ం మనః

పర��మహశ� ☀ న� నమస � ఽసతు సహస�కృత�ః; �నశ�

కృ�� న �ం �థ అ� �న��త 0625

��సప�� �చ ఛరుత�న ఏత� గుహ�� అహం పర� ☀ �గం

భూ� ఽ� న� నమస � 1139

శ� థమస తపః �చం క���ర ఆర�వమ ఏవ చ ☀ ��నం ���నమ

��ం� ���� య� ��య; న�� గృ��� న� ఽప�� ☀

ఆ��క�ం బ�హ� కర�స��వజమ 1842

త� శ��� ��య ����; అ��� సం�� న�� �� 0222

శరథ�� పర� తప�ం తపస తత త��ధం న�ౖః ☀ అఫ��ం��ర

���నమ అసృ��న�ం మన���నమ అథ�ణమ ☀ శర��� ర�తం

యు��ః ����కం ప�చ�� 1717

యజ�ం �మసం ప�చ�� 1713

శర���న అనసూయశ� శృణు�థ అ� � నరః ☀ � ఽ�

��క�� � ల��� యత���య�నసః ☀ ధ�న�గప�

ముక�ః శు�ఁల ��న ప����త �ణ�కర��మ . 1871

�త�ం �ౖ�గ�ం సము���తః 1852

శర���ఁల లభ� �� నం తత�రః సంయ����యః ☀ ��నం ల���

�ష� ��వర��� ���రస� ��నః ☀ రసవర�ం ర� ఽపయ అస�

ప�ం ���మ అ����గచ�� 0439

పరం దృ��� �వర�� 0259

శ�ర�ఙ���ర యత కర� ప�రభ� నరః ☀ న�య�ం �

�ష����యసం��థ యత తథ�� ఽమృ�పమమ ☀ ప���
�షమ ఇవ తత సుఖం �జసం సమృతమ 1838
�స���త�� �గం �భూ�ం చ జ�ర�న ☀ భూయః కదయ
తృ��ర � శృణ�� ��� � ఽమృతమ 1018
��య ��న యః స��న ��ంశ�ర� �ఃస�ృహః ☀ �ర��
�రహం�రః స ���మ అ�గచ�� 0271
�త�గభయ��� మన�� �మ ఉ����ః ☀ బహ� �� నతప�
�� మ��వమ ఆగ�ః 0410
వృ���ం �దు�� ఽస� �ండ ��ం ధనంజయః ☀ ము��మ
అప� అహం వ�సః క��మ ఉశ� క�ః 1037
���ం �మ�� ఽస� ���మ అ�� �సవః ☀ ఇ�����ం
మనశ ��� భూ��మ అ�� �త� 1022
�����నం �త�ం య ఏనమ అజమ అవ�యమ ☀ కదం స
�రుషః �ర� కం �తయ� హ�� కమ 0221
��హం సమ��� వర�� �� �రు�న ☀ భ���� చ భూ��
�ం తు �థ న కశ�న 0726
��షు య��ష ు తపఃసు �ౖవ; ��షు యత �ణ�ఫలం పర�ష�మ ☀
అ��� తత సర�మ ఇదం ����; �� పరం స�నమ ఉ�ౖ�
�థ�మ . 0828

�ప�తం � ప�ౖ�� తస� �తవః 1815
శ�రం య� అ���� యచ �ప� ఉ���మ�శ�రః ☀ గృ��ౖ���
సం�� �యుర గ��న ఇ�శ�త 1508
శరు��ప��ప�� � య� స�స�� �శ�� ☀ స��వ అచ�
బు��స త� �గమ అ�ప��� 0253
శ��న థరవ�మ�థ య��జ �� నయజ�ః పరంతప ☀ సర�ం
క���లం �ర� �� � ప�స�ప�� 0433
శ��న సవధ�� �గుణః పరధ��త సవను���త ☀ సవధ��
�ధనం శ�యః పరధ�� భ�వహః 0335
శ��న సవధ�� �గుణః పరధ��త సవను���త ☀
సవ�వ�యతం కర� �ర�న ���� ���షమ 1847
శ�� � �� నమ అ���జ �� �థ ధ�నం ��ష�� ☀
ధ��త కర�ఫల��గస త��చ ���ర అనన�రమ 1212
శ���������ణ� అ�� సంయ���షు �హ�� ☀ శ���న
�ష�న అన� ఇ������షు �హ�� 0426
శ�త�ం చ�ః సపర�నం చ రసనం ఘ�ణమ ఏవ చ ☀ అ���య
మనశ �యం �ష�న ఉప�వ� 1509
శుక�కృ�� గ� హయ ఏ� జగతః �శ�� మ� ☀ ఏక� �త�
అ�వృ��మ అన��వర�� �నః 0826
శు� �� పర���ప� స�రమ ఆసనమ ఆత�నః ☀ �తు����తం
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���చం �ౖ��న��త�రమ 0611
శు�శుభఫ�ౖర ఏవం ���� కర�బన��ౖః ☀
సం��స�గయు���� �ము�� �మ ఉ�ౖష�� 0528
శు�శుభఫ�ౖర ఏవం ���� కర�బన��ౖః ☀
సం��స�గయు���� �ము�� �మ ఉ�ౖష�� 0928
�ర�ం �� ధృ�ర ���ం యు���ప� అప�యనమ ☀ �నమ
ఈశ�ర�వశ� క�త�ం కర�స��వజమ 1843
��భగ�� ఉ�చ ☀ అ�రం బ�హ� పరమంస��� ఽధ�త�మ
ఉచ�� ☀ భూత��థ�వక� �సర�ః కర�సం��తః 0803
��భగ�� ఉ�చ ☀ అ���తః కర�ఫలం �ర�ం కర� క�� యః ☀ స
సం��� చ �� చ న �ర��ర న ���యః 0601
��భగ�� ఉ�చ ☀ అభయం సత��సంశు��ర �� న�గవ�వ���ః ☀
�నం థమశ� యజ�శ� స���యస తప ఆర�వమ 1601

��భగ�� ఉ�చ ☀ ����ం కర��ం న�సం సం��సం
కవ� �థుః ☀ సర�కర�ఫల��గం ప��స త�గం �చ��ః
1802
��భగ�� ఉ�చ. �� ఽస� �క�యకృత పరవృ��; ��న
స�హరు�మ ఇహ పరవృత�ః ☀ ఋ� ఽ� త� న భ�ష��� స��;
� ఽవ���ః పరత���షు ��ః 1132
��భగ�� ఉ�చ ☀ �తస త� కశ�లమ ఇదం �ష� సముప��తమ
☀ అ�ర��ష�మ అస�ర��మ అ���కరమ అరు�న 0202
��భగ�� ఉ�చ ☀ త��� భవ� శర�� ���ం �స��వ� ☀
����� �జ� �ౖవ �మ� �� �ం శృణు 1702
��భగ�� ఉ�చ ☀ పర�శం చ పరవృ��ం చ �హమ ఏవ చ �ండ
వ ☀ న థ��� సంప�వృ��� న �వృ��� �ం�� 1422
��భగ�� ఉ�చ ☀ పరం భూయః పరవ��� �� ��ం �� నమ
ఉత�మమ ☀ యజ �� �� మునయః స�� ప�ం ���మ ఇ� గ�ః

��భగ�� ఉ�చ ☀ అ���� అన� �చస��ం ప��� ��ంశ� �ష�

1401

☀ గ�సూన అగ�సూంశ� �ను�చ�� ప���ః . 0211

��భగ�� ఉ�చ ☀ పశ� � �ర� రూ�� శత� ఽద సహస�శః ☀

��భగ�� ఉ�చ ☀ అసంశయం మ��� మ� దు��గ�హం చలమ

����� ���� ��వ��కృ�� చ 1105

☀ అ���న తు �ం�య �ౖ���ణ చ గృహ�� 0635
��భగ�� ఉ�చ ☀ ఇదం తు � గుహ�తమం పరవ��మ�
అనసూయ� ☀ ��నం ���నస�తం యజ �� �� ����
ఽశు�త 0501
��భగ�� ఉ�చ ☀ ఇదం తు � గుహ�తమం పరవ��మ�
అనసూయ� ☀ ��నం ���నస�తం యజ �� �� ����
ఽశు�త 0901
��భగ�� ఉ�చ ☀ ఇదం శ�రం �ం�య క�త�మ ఇత� అ��య�
☀ ఏతథ � ��� తం ప��ః క�త�జ� ఇ� త��థః 1301

��భగ�� ఉ�చ ☀ �ర� �ౖ�హ �ముత� ��శస తస� �థ�� ☀ న
� క��ణకృత కశ �థ దుర��ం �త గచ�� 0640
��భగ�� ఉ�చ ☀ బ�� � వయ��� జ��� తవ �రు�న ☀
�న� అహం �థ స��� న తవం �త� పరంతప 0405
��భగ�� ఉ�చ ☀ భూయ ఏవ మ��� శృణు � పరమం వచః
☀ యత � ఽహం ప�య��య వ��� �త�మ�� 1001
��భగ�� ఉ�చ . మ� ప�స ��న త�రు��థం; రూపం పరం
థ��తమ ఆత���త ☀ ��మయం �శ�మ అనన�మ; ఆథ�ం
యన � తవథ��న న దృష��ర�మ 1147

��భగ�� ఉ�చ ☀ ఇమం �వస�� �గం ప�క��న అహమ

��భగ�� ఉ�చ ☀ మయ� ఆ�శ� మ� � �ం �త�యు��

అవ�యమ ☀ �వ��న మన� ప�హ మనుర ఇ��క� ఽబర�త

ఉ�స� ☀ శరథ�� పర���స � � యుక�త� మ�ః 1202

0401
��భగ�� ఉ�చ ☀ ఊర��మూల� అధః�ఖ� అశ�థ�ం ����
అవ�య� ☀ ఛం�ం� యస� ప��� యస తం �థ స �థ�త
1501
��భగ�� ఉ�చ ☀ �మ ఏష క�ధ ఏష ర�గుణసముథ�వః ☀
మ�శ� మ���� �థ�� ఏనమ ఇహ �ౖ�ణమ 0337
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��భగ�� ఉ�చ ☀ మయ� ఆసక�మ�ః �ర� �గం యుఞ�న
మ�శ�యః ☀ అసంశయం సమగ�ం �ం య� �� స�� తచ
ఛృణు 0701
��భగ�� ఉ�చ ☀ �� ఽస�న థ��� ��� �� ప���
మ�నఘ ☀ ��న��న �ం���ం కర���న ���మ
0303
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��భగ�� ఉ�చ ☀ సుదుర�ర�మ ఇదం రూపం దృష��న అ� యన
మమ ☀ �� అప� అస� రూపస� �త�ం థర�న�ం�ణః 1152
��భగ�� ఉ�చ ☀ హన� � కద���� ��� హయ
ఆత��భూతయః ☀ ప��న�తః �రు��ష� �స�� అ�� �స�రస� �
1019
శ�శు�న సుహృథశ �ౖవ �న�ర ఉభ�ర అ� ☀ �న స��� స

తమః పర�� సంజయత� ఉత 1409
స��� �ధు�� చ సథ ఇత� ఏతత పరయుజ�� ☀ పరశ�� కర��
త� సచ�బ�ః �ర� యుజ�� 1726
సదృశం �ష�� సవ��ః పరకృ�ర �� న�న అ� ☀ పరకృ�ం ���
భూ�� �గ�హః �ం క�ష�� 0333

�ం�యః స��న బనూ�న అవ���న 0127

సమథుఃఖసుఖః సవస�ః సమ���శ��ఞ�నః ☀ తుల�������

స

స� ఽహం సర�భూ�షు న � థ��� ఽస� న ప�యః ☀ �

స ఏ�యం మ� � ఽథయ �గః ప�క�ః ��తనః ☀ భ��
ఽ� � స� �� రహస�ం హయ ఏతథ ఉత�మమ 0403
స��ః కర�ణ� అ���ం� య� �ర��� �రత ☀ ���థ ���ంస
త�సక�శ ��రు�ర �కసంగ�హమ 0325
స�� మ�� పరసభం య� ఉక�ం; � కృష� � �థవ � స�� ☀
అ�న� మ��నం త�థం; మ� పర��త పరణ�న ��
1141
స �� �ర������ ం హృద�� వ యద�యత ☀ నభశ� పృ��ం
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�రస తుల����త�సంసు��ః 1424

భజ�� తు �ం భ��� మ� � �షు �ప� అహమ 0529
స� ఽహం సర�భూ�షు న � థ��� ఽస� న ప�యః ☀ �
భజ�� తు �ం భ��� మ� � �షు �ప� అహమ 0929
సమం �య����వం �రయన� అచలం స�రః ☀ సం���� ���గ�ం
సవం �శశ �నవ�కయన 0613
సమం పశ�న � సర�త� సమవ��తమ ఈశ�రమ ☀ న �నస��
ఆత����నం త� �� ప�ం గ�మ 1328
సమం స��షు భూ�షు �ష�న�ం పర�శ�రమ ☀ �నశ�త��

�ౖవ తుము� వయను�థయన 0119

అ�నశ�న�ం యః పశ�� స పశ�� 1327

� ః ☀ నమస�న�శ� �ం
సతతం �ర�య�� �ం యతన�శ� దృఢవ�

సమః శ�� చ ��� చ త� ��ప�న�ః ☀

భ��� �త�యు�� ఉ�స� 0514

��ష�స ుఖథుః�షు సమః సఙ�� వ��తః 1218

� ః ☀ నమస�న�శ� �ం
సతతం �ర�య�� �ం యతన�శ� దృఢవ�

స��� మ ఆ�ర అన�శ� మధ�ం �ౖ�హమ అరు�న ☀ అ��త����

భ��� �త�యు�� ఉ�స� 0914

����ం �థః పరవథ�మ అహమ 1032

స త� శరథ�� యుక�స త�� �ధనమ ఈహ� ☀ లభ� చ

సర�క��ణ� అ� స� ���� మద���శ�యః ☀ మత����థ

తతః ��న మ�ౖవ ���న � �న 0722

అ���� �శ�తం పథమ అవ�యమ 1856

స��ర�న��ర�ం త� థ��న �ౖవ యత ☀ క�య� తథ ఇహ

సర�గుహ�తమం భూయః శృణు � పరమం వచః ☀ ఇ�� ఽ� �

ప�క�ం �జసం చలమ అధు�వమ 1718

దృఢమ ఇ� త� వ��� � �తమ 1864

స���త సం�య� �� నం రజ� �భ ఏవ చ ☀ పర�థ��

సర�తః ���థం తత సర�� ఽక���ముఖమ ☀ సర�తః

తమ� భవ� ఽ��నమ ఏవ చ 1417

శరు�మల �� సర�మ ఆవృత� �ష�� 1313

స���నురూ� సర�స� శర�� భవ� �రత ☀ శర��మ� ఽయం

సర����� సంయమ� మ� హృ� �రుధ� చ ☀ మూర���

�రు� � యచ��ధ�ః స ఏవ సః 1703

ఆ��త�నః ప�ణమ ఆ��� �గ�ర�మ 0812

సత��ం రజస తమ ఇ� గు�ః పరకృ�సంభ�ః ☀ �బధ���

సర����షు �� ఽస�న పర�శ ఉప�య� ☀ ��నం య�

మ��� �� ��నమ అవ�యమ 1405

త� ���థ �వృథ�ం సత��మ ఇత� ఉత 1411

సత��ం సు� సంజయ� రజః కర�� �రత ☀ ��నమ ఆవృత� తు

సర�ధ��న ప�త�జ� �మ ఏకం శరణం వరజ ☀ అహం త�
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సర����� ������ � శుచః 1866

ఽ� చ �ం � �థుర యుక��తసః . 0730

సర�భూతస�మ ఆ��నం సర�భూ�� �త�� ☀ ఈ��

���ం ప��� య� బ�హ� త���� ��ధ � ☀ స���ౖవ

�గయు���� సర�త� సమద�� శనః 0629
సర�భూత��తం � �ం భజత� ఏకత�మ ఆ��తః ☀ సర��
వర�� � ఽ� స �� మ� వర�� 0631

�ం�య ��� �� నస� � ప� 1850
�థ�� మమ ���� ముఖం చ ప�శుష�� ☀ �పదుశ� శ�� �
�మహర�శ� �య� 0129

సర�భూ�� �ం�య పరకృ�ం ��� ���మ ☀ కల���

సుఖథుః� స� కృ�� ���� జ�జ� ☀ త� యు��య

�నస �� క��� �సృ�మ� అహమ 0507

యుజ�స� �ౖవం �పమ అ�ప��� 0238

సర�భూ�� �ం�య పరకృ�ం ��� ���మ ☀ కల���

సుఖమ ఆత���కం యత తథ బు����హ�మ అ����యమ ☀ ��� యత�

�నస �� క��� �సృ�మ� అహమ 0907

న �ౖ�యం ��త శ�ల� తత��తః 0621

సర�భూ�షు ��ౖకం �వమ అవ�యమ ఈ�� ☀ అ�భక�ం

సుఖం తవ ఇ��ం త��ధం శృణు � భరతర�భ ☀ అ���థ రమ�

�భ��షు తజ �� నం ��� ����కమ 1820

యత� థుః�న�ం చ �గచ�� 1836

సర�మ ఏతథ ఋతం మ�� యన �ం వథ� �శవ ☀ న � �

సుహృ����రు���నమధ�స���ష�బను�షు ☀ �ధుష� అ� చ ��షు

భగవన వయ��ం �థుర �� న �న�ః 1014

సమబు��ర ��ష�� 0609

సర���షు �ం�య మూర�యః సంభవ�� �ః ☀ ��ం బ�హ�

సంక� నర��ౖవ �ల���ం �లస� చ ☀ పతం� �త� హయ

మహథ ��ర అహం �జప�థః �� 1404

ఏ�ం లుప����థక���ః 0142

సర�స� �హం హృ� సం����; మత�ః సమృ�ర �� నమ అ�హనం

సంకల�ప�భ�న ��ంస తయ��� స��న అ�షతః ☀

చ ☀ ��ౖశ� స�ౖ�ర అహమ ఏవ ���; ��న�కృథ �థ�థ ఏవ �హమ

మన�ౖ����య��మం ��యమ� సమన�తః 0624

1515
స������యక��� ప�ణక��� �ప� ☀ ఆత�సంయమ����
�హ�� �� న��� 0427
స�����యగు��సం స�����య�వ��తమ ☀ అసక�ం సర�భృచ �ౖవ
�రు�ణం గుణ�క�ృ చ 1314
సవధర�మ అ� ���� న �క��తుమ అర�� ☀ ధ���థ � యు��చ
ఛ�� ఽనయత కష��యస� న �థ�� 0231
సవయమ ఏ�త����నం �త� తవం �రు�త�మ ☀ భూత�వన
భూ�శ �వ�వ జగత�� 1015
సహజం కర� �ం�య స�ష� అ� న త��త ☀ స��ర�� �
��ణ ధూ����ర ఇ�వృ�ః 1848
సహయ��ః పర�ః సృ��� ���చ పర�ప�ః ☀ అ�న
పరస�ష�ధ�మ ఏష � ఽసత� ఇష�� మధుక 0310
సహస�యుగపర�న�మ అహర య� బ�హ� � �థుః ☀ ���ం
యుగసహ����ం � ఽ��త�� � జ�ః 0817
��భూ���ౖవం �ం ��యజ�ం చ � �థుః ☀ పర�ణ��
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సంజయ ఉ�చ ☀ ఇత� అరు�నం �దు�వస త����; సవకం రూపం
థర��మ ఆస భూయః ☀ ఆ��స�మ ఆస చ �తమ ఏనం;
భూ�� �నః �మ�వ�ర మ��� 1150
సంజయ ఉ�చ. ☀ ఇత� అహం �దు�వస� �ర�స � చ మ�త�నః ☀
సం�థమ ఇమమ అ��షమ అథు�తం �మహర�ణమ 1874
సంజయ ఉ�చ ☀ ఏతచ ఛరు�� వచనం �శవస�; కృ�ఞ��ర
�ప�నః ��� ☀ నమస�ృ�� భూయ ఏ�హ కృష�ం; సగథ�థం
�త�తః పరణమ� 1135
సంజయ ఉ�చ ☀ ఏవమ ఉ��� త� �జన మ���శ�� హ�ః
☀ థర��మ ఆస ���య పరమం రూపమ ఐశ�రమ 1109
సంజయ ఉ�చ ☀ ఏవ� ఉ��� హృ��శం గు��శః పరంతపః ☀ న
�త�� ఇ� ��న�మ ఉ��� తూ��ం బభూవ హ 0209
సంజయ ఉ�చ ☀ తం త� కృప��ష�మ అశు�������ణ� ☀
��దన�� ఇదం �క�మ ఉ�చ మధుసూదనః 0201
సంజయ ఉ�చ ☀ దృ��� తు �ండ ��కం ��ఢం దు��ధన�
త� ☀ ఆ�ర�� ఉపసంగమ� �� వచన� అబ�� � 0102
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సంతుష�ః సతతం �� య��� దృఢ�శ�యః ☀ మయ�
అ��తమ�బు��ర � మద�క�ః స � ప�యః 1214
సం�య�����య��మం సర�త� సమబుధ�యః ☀ � ప���వ��
�మ ఏవ సర�భూత�� ర�ః 1204
స��వ�న �ం�య �బధ�ః ��న కర�� ☀ కరు�ం �చ�� యన
��� క�ష�స� అవ� ఽ� తత 1860
�� �� కర�ణ� అ�రతః సం���ం లభ� నరః ☀ సవకర��రతః ���ం
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య� �న�� తచ ఛృణు 1845

హ
హ� � ప�ప��� స�ర�ం ��� � ���� మ�మ ☀ త��థ ఉ��ష�
�ం�య యు��య కృత�శ�యః 0237
హృ��శం త� �క�మ ఇథమ ఆహ మ�ప� ☀ �న�ర
ఉభ�� మ�� రధం స�పయ � ఽచయుత 0121

అ�ర క�మం� �� ���లు-by-ybrao-a-donkey

