
శ్రీ వేదవ్యాస  బగవదషో్టతతయ  శతనాభ స్తత త్రమ్ 

-(శ్రీమాన్ ఉ.వే.శ్రీ గుదిమెళ్ళ ముయళీకృషణమాచాయ  ాస్వామివ్యరి వియచితం) 

 

 

వేదవ్యాస్త భహావిష్ణ ుః   
జా్ఞనమూరి తుః జగద్గు రుః ౹ 
వేదవేదంగ తతాజాుః   
చతుర్వాద విభాగకృత్ ll      (1) 
 
అచతుయాదనబ్రహాా 
హాచతుర్బాహుమాధవుః l 
అఫాలలోచనోమేశుః  
బగవ్యన్ బాదర్బమణుః ll     (2) 
 
వశిషఠ నప్తత  వ్యశిషఠ ుః  
శక్త తపౌత్రో హాకలాషుః  
ర్బశర్బతాజ శ్శ్రీమాన్ 
శుకతాతసతపోనిదిుః ll         (3) 
 
పూరిణమోదభవకృష్ణణన్ద ుః  
శ్రుతి కైయవ చంద్రమాుః l 
ఆనీలభాస శ్శ్రీవ్యాసుః  
భాషాభూష విశాయదుః ll      (4) 

శ్రీ ఫదర్బాశ్రమావ్యసీ  
నైమిశాయణా బోధకుః l 
బ్రహాసూత్ర ప్రవక్తత చ  
బ్రహాజా్ఞనప్రదమకుః ll    (5) 
 
అషోాదశ పుర్బణానాం  
ప్రణేతా ప్రణవ్యకృతిుః l 
ంచమామానమవిఖ్యాత 
భహాభాయత క్తయకుః ll       (6) 
 
పుర్బణయచనాక్తయా  
కృత హేయభా లేఖకుః l 
తదధయా భయా సువ్యాప్తత  
కృతసూత ప్రచాయకుః ll     (7) 
 
యోగశాసా్వఖా గీతాసు 
బ్రహా విదా ప్రబోధకుః l 
శ్రీకృషాణ రు న సంవ్యద  
రూగీతాభృత ప్రదుః ll    (8) 
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నాయదదిషోగోవింద  
గాథా గ్రథనమోదకుః l 
శ్రీభదభగవతాభిఖా 
కృషణలీలాభృతప్రదుః ll      (9) 
 
నిగమాగభతతతవజాుః 
షడంగాంభోజషట్దుః l 
బ్రహాసూత్ర సుసంఫదధ  
తతాజా్ఞన భహోదధుః ll  (10) 
 
శాసా్వప్తయసుధాసిన్ధ    
ప్తనాగస్వత ార్బకృతిుః l 
స్వాశేషశేముషీవిదా2 
=ధక్షిత ధషణాతి   ll     (11) 
 
కరణారణ కంజ్ఞక్షుః  
పీనవక్షుః కృశోదయుః l 
ఆజ్ఞన్బాహు సుుముఖో 
భహాపురష లక్షణుః ll   (12) 
 

ప్తంగవయణజటాజూట్  
భండిత సుయాండితుః l 
విశాలఫాలవిలసత్ 
ఊయధవపుండ్ర విర్బజితుః ll   (13) 
 
విష్టణ సుహస్రనామాఖా  
భహాభనా ప్రదమకుః l 
భూప్తలబాలగోప్తల  
లీలాలోల సుునియాలుః ll   (14) 
 
విశావిష్ణ భమం భావ 
శుకబ్రహాజనిప్రదుః l 
బవిషాగాథావిజా్ఞన= 
చణ శురీ తి విచక్షణుః ll   (15) 
 
కురక్షేత్రానీకవృతత  
దయరక్తమాతా సంజముః l 
ధృతర్బష్ట్రహితంవక్తత  
ప్తండుపుత్ర ప్రిమంవదుః ll  (16) 
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అషోాక్షరీ భనార్బజ 
జపూతాకృతి శురచిుః l 
భహరిిగణ సంసేవా= 
చయణారణ ంకజుః  ll   (17) 
 
నిషాామాదృత మాత్రాజాుః 
కురవంశ ప్రవయధకుః. l 
అంబిక్తంబాలిక్తతా 
దతా సతావతీసుత ుః ll         (18) 
 
స్వాసూమయాఛిననగయభ  
గాంధారీ శోకనాశకుః l 
శతభాండ క్షితప్తండ  
శతపుత్ర ప్రకలకుః ll        (19) 
 
జా్ఞనాకృతిుః జా్ఞనదీప్తతుః   
జా్ఞనబ్రహాా జమంకృతీ l 
ధయావేతాత  ధయాబోదధ   
ధయాభయా ప్రబోధకుః  ll      (20) 
 

నిషాామీ నితాగామీచ  
మమీ బ్రాహ్మాభమ శరమీ l 
చియజీవీ విష్ణ సేవీ  
మేథావీ వీతకలాషుః ll     (21) 
 
కృషణదై్వప్తమనుః కృషణుః 
కృషణతతాత వభృతప్రదుః l 
త్రిమూర్బతాతాా త్రిక్తలజాుః 
త్రిగుణాతీత నియాలుః ll     (22) 
 
పైలజైమిని సౌభనా   
వైశంప్తమనసద్గు రుః. l 
సయాతంత్ర సాతంత్రశచ 
సయాభనా విశాయదుః ll   (23) 
 
ఆశశైవతుఃపూత  
భాసమానస సుందయుః l 
యోగిర్బడృషిసమ్రాట్ చ 
జ్యాతిశాసా్వబిధభంథయుః ll  (24) 
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అజా్ఞనాంధతమోభగన   
భూదా జా్ఞనభాసాయుః l 
జగద్గు ర మశో2నాయథుః 
జగతావన జీవనుః ll   (25) 
 
విశాకలాాణక్తంక్షీచ 
విశావిజా్ఞనదమకుః. l 
పూజాసేువా శరయణాశచ 
స్వక్షనానర్బమణాకృతిుః ll  (26) 
 
       
 
 
       పలశ్రుతిుః 
 
ఇదభషో్టతతయం శ్రీభత్ 
వేదవ్యాసగురోశురబమ్౹ 
వేదచాయాతనూజేన 
భాయదాజేనసతృతమ్౹౹ 
 

శ్రీ భదాద్రాచలాస్వథ న 
వేదథయావిద ముద౹ 
ముయళీకృషణమార్వాణ 
కృతం జీయాదిదం సద౹౹ 
 
అనేనా2షాఢ పౌయణమాాం  
యో వ్యాస్వయచనమాచర్వత్ ౹ 
సవిదామాయురైశాయాం  
ప్రాపోనతి యభం దమ్౹౹ 
 
       =============== 
శ్రీ చాంద్రమాన ఫహుధానా 
సంవతుయ ఆషాఢశుదధ ఏక్తదశి నాడు 
(5=7=1998) 
బద్రాద్రిర్బముని 
ప్తదయవిందములసనినధలో 
సభరించఫడిన "శ్రీ వేదవ్యాస  
బగవదషో్టతతయ శతనాభ స్తత త్రమ్" 
సంపూయణమ్. 
       అసాద్గు రభోానభుః   


