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: భకి జనులకు విననము : 
ıı ఆండాళ్ మాత దివ్య తిరువ్డిగళ్ శరణం ıı  

శ్ర ీగోదా వియచితమ  ైదాావిడ భ్ావ నంద గఱ తియునుసల ై నకు భృట్టభృదట్ ితెఱుగు 
వేత శ్ర ీకఽవణ  దేలస రసమఱు లసరి 'అభుకత భాఱోద'. తదరి ఎందరో కవి, ండుత, గసమక, 

విదావంశఱు లసోఖ్ోఱు  ఄంద ంచాయు. లసట్ిఱో ఄగతీాంఫూఱం: భహా భషో నుసధాోమ శ్రభీాన్ 

శ్ర ీ భ్ావోం ఄఱాచాయో స్సవభు: శ్ర ీ ఱక్ష్మణ మతందాఱ 'యశధని' భుననగునవి 

నుసాభాణికమ ైనవి. ఱాయౌతోమ ,ై భనోషయమ ,ై యశయభోమ  ైకాఽతి రసోళయణభుతో భమేకమ ై, 
భ్ాళుకత తో కూడున, భానవహకసనబళమ ,ై షఽదోమ ైనద  ఇ 'చడు కొడుతత  నాట్ిిమార్' 

యొకక మేయౌనోభు.  ఆద యే శ్ర ీయంగనామకూ (గోదా తయిౌ)నోచిన 'శ్ర ీనోభు'. గోదా తయిౌ తన ఇ 

తియునుసల ై ద ళో నుసవుయ భాయౌక దావరస తన బిడడఱు ఄయనట్ుళంట్ ిభన ఄందరిని శకఱ 

చరస చయ శఽఴహట కయత ఐన శ్ర ీజగనానధని కఽన ను ందే భారసా నిన శగభం తయం గసవించింద . 
తెఱుగు జాఱు ఄట్ిట భశిభానివతమ ైన 'తియునుసల ై' న ఄయథళంతభుగసన భరిము 
శఱబభుగసన చదళుట్కు నదేదశంచి అవివకరించిన శ్ర ీయంగనాథని కయుణతో ల ఱవహన నా 

ఇ 'శరణం శ్ర ీదివ్య చరణం' యచన  ైన భూ ఄభూఱోమ ైన శఱహాఱన, శచనఱన 
తెఱుగఱయు. 
రచనకు ఉకర్తంచిన సపధనాలు:  

1. తియునుసల ై (లసఙమయౌక) - శ్రభీాన్ కోయుకొండ బట్టర్, రసభానజ బట్టర్, ళయంగల్  

2. ఄయిన - శయవ దేళతా ూజా విధానభు - శంకఱన కయత: బి. శదాశళ రసళు, ళయంగల్  

3. వివణణ  శషశా నాభభు (నాభ యతన భాయౌక) - లసోఖ్ాోనం - స్సవభు శందయ చెైతనాోనంద, 

శ ైదరసఫాద్  

4. శ్ర ీశ్ర ీశ్ర ీతిాదండు శ్రభీనానరసమణ రసభానజ చినన జీమయు స్సవభు లసరి ళాచనభుఱు (ట్ీ.వీ) 

5. శషో దయ ోగుఱతో చేవహన అధాోతిమక చయిఱు. 

24-12-2019, 11.32PM ......డోగుర్తి భవపని ర్పమశేషు 
 

Written by: Dr.D.Rama Seshu, Professor of Civil Engineering, National Institute of 

Technology (NIT), Warangal- 506004, TS, India, H.No: 1-1-148, Prashantha Nagar, 

Near NIT, Warangal. Ph. 0870 2459984, Mobile.No. 98493 86595,  

Email: drseshu@nitw.ac.in  
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ıı ఒం శ్ర ీగణతి శ్ర ీళసయదా శ్ర ీగుయుభ్యో నభఃıı 

 శరణం శ్ర ీదివ్య చరణం 
(తెలుగులో తిరుప్పావ ై దివ్య ప్పశుర మాలిక) 

1.  భాయా శయ భాస్సన ూరోణ దమానా  
- వహరిఱలి  ళవహయంచ శ్ర ీళనితఱారస  

భంగలంఫ ైన ఇ ద ళో శభమాన  

                   - భారగావణనిన్ చేయరసరగ భాయాళి ళతాణఱలై  
లేఱాముధనకు లేఱాముధడు  
                   - మళోద కఽవణ  ఫాఱ వహంగభ 

తా షయధారి మోషన నమన  

                   - భ్ాన చందా భుఖ్ నారసమణ  

లసంఛిత పఱ దాత శ్ర ీశ్రనీిలసశని  

                   - కనఱారస దరిశం లేగమ  యండు 
 ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱలై ıı 

2.  బూరి అనందభున ను ంద బూభు జనఱారస  
- తఱచరగ యభాతమ నుసదాఱన  

నుసఱకడయౌ నా యంధాభుని  

- నోరసయగన కీరితంగన  
నేయనుసఱన విడనాడు 

- ఈవ స్సననభుఱ నాచ రించచ  
కనఱ కసట్ుక విడనాడు  

- కగఴ ువభుఱ నడుమాడకన  
 దదలసరిని ఄనశరించచ  

- ుణో కసయోభుఱ నాచ రించచ  
తోట్ిలసయఱన కూంచ యచక  

- శతో లసకోభుఱ శంచరించచ  
జాా న గుయుళుఱన శతక రించచ  

- ఫషామ చాయుఱకు భిక్ష్ న ందచ 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

3.  విళసవనిన కొఱచిన లసభనభూరిత  
- నీ నాభ కీయతన ధయణికూ ళసంతి  

తొఱగున కయుళుఱు - కురిమున లసనఱు 
-చెయుళుఱు నిండున - భూనభుఱాడున  

మ ండుగ నండున ధన ధానోంఫుఱు 
 - రసజోభుఱుండున యణయశితభుఱ 

యంగభమభుఱు ఄంతయంగభుఱు  
- జగతి ముండున అనందభమమ ై 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
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4.  గంభీయ శవభ్ాళ - యజనో దేలస  
- ుయుషో తతభుని ళసోభఱ భూరితవి  

చక ీఴంఖ్భుఱ మ రముచ ఈయుభుచ  
-కయుణతో ళయషభు కురిమగస రసలస  

ళసయ్గభు వీడున ఫాణ ళయషభుఱ  

- లసనఱు కురిమగ 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

5.  భామా ళఱిబ భాధళ దేలస  
- మభునాతరగ గోకుఱలసవహ  

మళోదనందన శ్ర ీకఽవణ   
- విఴవ కాసఴక దామోదరస 

నివేళనఱో నిగసనభుఱో  
- మ ండుగ కఱుగున భ్ాగసోఱు  

యంగనాథని నాభకీయతనఱు  
- శంచిత అగసభు కయమనాఴభుఱు 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
6.  వినమగఱేలస వివణణ  కోయఱఱు - ఴంఖ్నాదభుఱు  

-ఱేభామ ఱేభామ కొభమఱాయ  

ఴకట్ బంజన ూతన శంహారి  

-క్షీరసబిద  లసస్స అనంతఴమన 
యోగుఱళఱిబ యోగుఴవరగఴవయ     

-భనభున ధాోనిం - తనళుఱు ళసంతిం 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

7.  తెఱతెఱలసయగ కూఱకూఱ యళభుఱు 
 - ఱేళగరసలస భాభంచి చెయౌమా  

వినమంగస ఱేలస - దధ  భథనలేలఱ  
-కంకణ ధవనఱు  

శయవ లసోహ తేజభు చడ  
- కగఴళ దయశన భ్ాగోభు ను ంద  

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
 

8.  తూయున నగభు తెఱతెఱఫడగ  
- వు క్షాదఱు మేతకు జనగస  

నీ లసకూఱన నిఱచినలసయభు  
- శ్ర ీకఽవణ  గుణ గసన కీయతన తోడ   

చాణూయ భయదన - కగఴళ నాభుని  
- వీక్షుం కనఱారస 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
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9.  భణిభాణికఱ షంశతూయౌకన 
 - నిదరోయనా ఒ భా చెయౌమా  

జాా న తఱుుఱన తమంగస రసలస  
- నిదాాళశథన విడనాడగసన  

ఱేగ ఱేలస ఒ ఄతాత  - చెవిట్ిఱోకభా నీ తనమ 

-భాధళ భాధళ ల ైకుంఠలసస్స  
- ఱక్షీమయభణుని కీయతనచేమ 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
10.  నోభుఱ నోచి పఱభుఱ ను ంద   

- నిద ంాచినాలస ఒ చెయౌమా  
భాట్న ైనన ఱుకగరసలస  

- భంగల కీయతన వేమఁగ ఱేలస 
తణఱవభాఱఱ కూరుట్ధారి - యన శగగ ుయుషో తతభుడు   

-కుంబ నిదనా నీ కూఛిినాడ   
- ఄషభుఱు వీడ తెయుళగ ఱేలస తఱుుఱన 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
11.  గోశందఱన కయౌగినలసయు  

- ల ైరి శంహాయుఱు గోనుసఱకుఱుఱు  
గొ ళంఴనా ఈదయంచినాలస  

- ళనభమూయభా ఫంగసయుభ్ాభ   
మేఘ ళసోభుని కీర్తన చేముచ  

- నీ లసకూఱన నిఱచిన లసయభు  
ఈఱకళ ఱకళ నితంబినీభణి  

-ఄయథభు ఏభాయె నీ గసడః నిదకాు 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

12.  గోశందఱన కయౌగిన చెయౌమా  
- క్షీయ స్సగయభుఱ నీ యఱుి   

లేచిమునానభు భంచ లసకూట్న  
- రసళణ ల ైరి రసభ గసనభున  

విడుళంగ ఱేలస జగవఠ  నిదనా  
- కొఱుళంగఁ రసలస యంగనాథని 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
13.  ఄశయ శంషరి రసళణ భయదన  

- దఴయథ నందన - ళశదేళ తనమ  
షయయే షరసమ కీయతన చేమ  

- ఱేళగ రసలస షరిణేక్ష్నాక్షు  
వుకోీదామన గుయుడశతభాయె  

- ఱేళగ రసలస - ఒ శకుభారి 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
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14.  రిూయణ చెయౌమా  - భఽద భధయ భ్ాఴహణి 
 – కఱుళఱు ఈడుగెన తాభయఱు వికవహంచె 

అరసధనఱు భునిగిరి జాా నఱు  
- భయచినాలో ధయణి నాధని  

ఴంఖ్ంఫుజుడు - శ్ర ీచకధీయుడు  
- అజానఫాషృడు - ుండరుకసక్షుని గసనభు చేమ 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
 

15.  నిదయఱోననన ఒ ఱేత చిఱుక  
- ల ైవణళ ఱక్ష్ణ ఱక్షుత భ్ాభ  

ూయుణ ఱలైనా శంూయుణ ఱారస  
- ఝిఱుి భనగస హఱుళకుడు  

లేచిమునన ఫషృ భ్ాభఱరస  
- ఄషభు విడగస న ేనోచిినాన  

లేగమే నోు దభు కఱవహ ఄందయభు  
- ఴతణాబఞ్జ న కుంజయః భయదన  

లేణు నాథని మ ండుగ కొఱుళ 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

 
16.  దావయ యక్ష్క - బళన నుసఱక   

- లేగమే తమలస భణిభమ దావయభు  
దావయకస నాథని దయశన చేమ  

- లసగసద నాభూడున లసశళనజుని  
కోయ ళచిితిభు య లసదోంఫున  

- శ్ర ీకఽవణ  యంధాభ గసనాభిఱావణఱం 
ఄనోకోరికస యశితణఱభు 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
17.  నందగోనుస ఒ నామక  

- ఄంఫయ జఱ ధానాో దాతళు నీళు  
మాదళ శంజాత మళోద భాత  

-  విళసవనిన కొఱచిన శ్ర ీవిఴవ యూ  
శ్ర ీకఽషసణ గజీ - ఫఱరసభ బదాా  

- ఱేళగ రసరస ఱోకసఱేఱగ 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

 
18.  ఄతిఫఱ శంనన ఒ నంద గోనుస  

- నందని కోడఱ నీలభాత 
శందయ కగవహ నహనానయ  

- వినమంగస ఱేదా కోయఱ గసనాఱు  
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జంట్ ఫంతణఱన డువహన తయిౌ  
- కయుణ చనుసలస భా ైన 

కంకణ  థవనఱ తఱుుఱు తెయుళగ  
- కసభుతాయుధ ని దయశన చేమ 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
19.  కుళఱామా డా దంతాధాయ  

- మ తతనిదెైనా ంచ తఱానా  
ుషసఱంకఽత నీఱాదేవి  

- నీఱ షఽదమ ఒ నీఱమేఘ  
నీలభాత చగస ఱేలస నికయుణా  

- శభాళయుత ని దయశన చేమ 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

 
20.  వీుతిస్సగయుడు శయ ఇఴవయుని  

- ఱేగ ఱేలస నీఱాభాత 
ఱక్షుమ శభాన - ఱక్ష్ణ ఱక్షుత  

- జీళ యక్ష్క భా ఄభామ  
శశవయూుని శనినధ  చేయ  

- భాయాభు చనుసలస నందని కోడఱ 
 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
 

21.  నంద గోుని గోశందఱు  
- ఆఱఱో ల ఱవహన క్షీయస్సగయభు  

అ నంద నందనా గోకుఱ యభణ  
- ఄక్ష్రసక్ష్య బూత భశేఴవయ  

ఄషభుఱు వీడ నిన చేరితిభు  
- కసళగస రసలస ఴయణదాశఱన  

భయుళక తెఱుుభు భా స్సవభుకూని  
- నితాోన నుసమని శ్ర ీభహా ఱక్షుమ  

భంగల కయుణకు భంగల భూమ 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

 
22.  ఄఖిఱ బూభూవుఱు ఄషభుఱ వీడు  

- చెంత చేరిరి చయణ దాశఱలై  
కయుణానుసరస నుసయణామ  

-   ఄయమోడున ైనా చడుభు దేలస  
క్ష్మభుఱు కయమఱు నీ వీక్ష్ణతో 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
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23.  నళనారస వహంష శ్ర ీదమనాబ  
- శబఱో నీళు వహంశేఴహఠ తణడళు  

వినమంగస రసలస భా వినననుసఱు  
- కఽతాగభుడళు - కఽనుసకయుడళు  

బూఴమ బూవణ - ళోకనాఴనా  
- తొఱగించా రసదా భా కయమ ఫంధాఱు 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
24.  విఴవంఫు ళసంతించ నీ నుసద శయశతో  

- లసభన యూనుస - రసళణ భయదన  
ఴకట్  బంజనా ఒ గిరిధారి   

- లేఱాముధ ఒ భీభా యూ  
కయుణా లసరస కఽన చుభా  

- యలసదోంఫున దమచేమగన 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

25.  దేళకూ నందన దేళ దేలస  
- మళోద కఽవణ  మజాధారి  

ఄనాద నిధనా - ఄక్ష్రసజిత  
- చందనంగదా దీతభూరిత   

నీ చరితభున నియతభు కీరితం  
- సా్సద ంచభా యలసదోంఫున 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
26.  అశ్రతీ యక్ష్క శ్ర ీగుయు నాథా  

- ళట్తళాసయ - యంధాభ  
ూయువఱు చెహన భాయాళి ళతాభు  

- అచరింగస కోరి ళచిితిభు  
నుసంచజనోభున నోు యౌన లసదోభు  

- సా్సద ంచభా శతోశభాతామ  
ఱోకఫంధని ఱోకనాథని భంగల కీయతన చేమగన 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
27.  కఱాోణ యూ గోవిందా  - గోకుఱ నందన గోవిందా  

- ను ంద నాయభు నీ కఽచేతన  
ఄనితయ స్సధో యలసదోంఫున  

-కంకణ ధవనఱ దండకడుమభుఱు  
కరసణ  బయణ - కసయౌ ఄందెఱు   

-మేయౌభుఱలైనా తాంఫయభుఱ ధాయుఱమ ై  
భధరసభఽతభుఱు – అజోబక్ష్ణఱు 

-అయగించళఱల నీ తోడుననే  
కయుణించి రసదా శ్రకీయ దేలస - శ్ర ీయంగనాథ 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
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28.  వునోు వణభు చేములసయభు  
- ఄజాా నఱభు నిమభశీనఱభు  

నీ జననభుచే  ఖ్ాోతి ను ందే నీ గొళంఴభు -  
-కయుణచనుసలస గోవిందా - గోకుఱ నందన గోవిందా  

శయవ కాసఴక గోవిందా - గోకుఱ నందన గోవిందా 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

 
29.  ఈషో దమానా నీ దరి చేయ  

- నీ వేళనఱో కీయతన చేమ 
యలసదోంఫున కోయగ మేభు  

- ను ంద నాభు జనమ జనామఱా నీ ఫంధభున  
కయుణ న శగుభా -ఐశిక లసంఛఱ కడతేయగన 

-ఄబమదాాత ఒ ఄంతయంగ  
యంగనాథ శ్ర ీశ్రనీిలసశ 

ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 
30.  ఴంకయ ఫషామ శరసరిిత  దేలస   

- ఱక్షీమనాథా ఄనంత ఴమన 
గోహక వేవిత - గోనుసఱ కఽవణ   

- యళదో దాత యంధాభ 
గోదా వియచిత నుసవుయ భాయౌక  

- గసనభు చేమగ కూయున పఱభుఱు  
నారసమణుని కయుణాభఽతభున  

- ను ందేయు జనఱు అనందభున 
ıı భారగావణనిన్ చేయరగ భాయాళి ళతాణఱల ైıı 

  
విఴవకఱాోణ కసంక్ష్తో - శ్ర ీస్సయనాధని ేాయణతో 

గోదా నాధని కఽచే ల ఱవహన - బలసని రసభుని భ్ాళనభుద  
అద  దేళునకు చయణాంకూతభు – గోదా నాధనికూద యే స్సషసట ంగ ణాాభభు 

అండాళ్ తియుళడుగఱే ఴయణం 
ఆతి శయవం శ్రీ కఽషసణ యణభశత  

 

........... భవపని ర్పమశేషు 
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: Meanings in English*: 

వివణణ  : The All Pervading  (2)  శానానతమ : Of pure and delightful 

nature (237) 

కఽవణ   : The Eternal Bliss (57)  ఄక్ష్రసక్ష్య : The imperishable in the 

perishable world (480, 481) 

శతోశభాతమ : The Real and of Equal 

mindedness (106, 107) 

 బూతభశేఴవయ : The great lord of beings 

(489) 

ుడాత రుకసక్ష్ : He who dwells in the lotus 

heart (111) 

 గోవిందా : The protector of Cows 

(187), He who recovered 

the earth from deep sea 

(539) 

కఽతాకఽత  : Cause and Effect (136)  నందన : The Source of Happiness 

(527) 

నారసమణ : The Cosmic Cause (245)  శ్రకీయ : The Conferrer of Sri (611) 

వీుతిస్సగయ : The Ocean of Vedas (264)  ళోకనాఴన : The destroyer of Grief 

(632) 

శరగఴవయ : The God of Gods (286)  నాయవహంష : He who has the form of a 

man lion (21) 

లసశలసనజ : The Younger brother of 

Indra (322) 

 దమనాబ : Seated in the pericarp of the 

lotus (346) 

ుయంధయ : The Destroyer of Cities 

(335) 

 బూవణ : Adorning the world (629) 

భీభ : The awe inspiring (357), 

The Terror ( 948) 

 కఽతాగభ : The author of Holi 

scriptures (655) 

భారగావణడు : The Shower of path to 

salvation (365) 

 చందనంగదా : Smeared with the sandal 

and adorned with armlets 

(740) 

దామోదయ : He who is known through 

the mind which is purified 

by means of self control 

(367) 

 శభాళయత : The Skilful turner (773) 

భాధళ : The lord of wisdom (167)  యజనో  : He who is the rain charged 

cloud (810) 

శ్రనీిలసశ : Abiding always with 

wealthy (607) 

 దీతభూరిత : The wisdom formed (719) 

బూఴమ : Resting on the ground (628)  కగఴళ   : He who has long hair (648) 

* Note: The number in the bracket is the number of the ‘Naamam’ in Vishnu sahasra Naama Stothram - వివణణ  శషశ ానాభభు (నాభ 

యతన భాయౌక) - లసోఖ్ాోనం - స్సవభు శందయ చెైతనాోనంద, శ ైదరసఫాద్). 


