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Á Á శీమనా్నరాయణీయేషటి్త్ర ంశం దశకం Á Á
పరశురామావతారవర్ణ నం

అతే్ర ః పుత్ర తయాపురా త్వమనసూయాయాంహి దతా్త భిధో
జాతః శిష్యనిబంధతంది్ర తమనాః స్వస్థ శ్చరన్ కాంతయా Á

దృషో్ట భక్త తమేనహేహయమహీపాలేన తసె్మ వరా -
నషె్ట శ్వర్యముఖాన్ ప్ర దాయ దదిథ సే్వనెవచాంతే వధం Á Á 36.1 Á Á

సత్యం కరు్త మథారు్జ నస్య చ వరం తచ్ఛకి్త మాతా్ర నతం
బ్ర హ్మదే్వషి తదాఖిలం నృపకులం హంతుం చభూమేర్భరం Á

సంజాతో జమదగి్నతో భృగుకులే త్వం రేణుకాయాంహరే
రామోనామ తదాత్మజేష్వవరజః పితో్ర రధాః సమ్మదం Á Á 36.2 Á Á

లబా్ధ మా్నయగణశ్చతుర్ద శవయా గంధర్వరాజే మనా -
గాసకా్త ం కిలమాతరం ప్ర తి పితుః కోధాకులసా్యజ్ఞ యా Á

తాతాజా్ఞ తిగసోదరెః సమమిమాం ఛితా్వఽథ శాంతాత్ పితు -
సే్త షాం జీవనయోగమాపిథ వరంమాతాచ తేఽదాద్వరాన్ Á Á 36.3 Á Á

పితా్ర మాతృముదే స్త వాహృతవియదే్ధ నోరి్నజాదాశమాత్
ప్ర సా్థ యాథ భృగోరి్గ రా హిమగిరావారాధ్య గౌరీపతిం Á

లబా్ధ తత్పరశుం తదుక్త దనుజచే్ఛదీ మహాసా్త్ర దికం
పా్ర పో్త మిత్ర మథాకృతవ్ర ణమునింపా్ర పా్యగమః సా్వశమం Á Á 36.4 Á Á

ఆఖేటోపగతోఽరు్జ నః సురగవీసంపా్ర ప్త సంపద్గ ణె -
స్త తి్పతా్ర పరిపూజితః పురగతోదుర్మంతి్ర వాచాపునః Á
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గాం కేతుం సచివం న్యయుంక్త కుధియాతేనాపిరుంధను్మని -
పా్ర ణకేపసరోషగోహతచమూచకేణ వతో్స హృతః Á Á 36.5 Á Á

శుకోజీ్జ వితతాతవాక్యచలితకోధోఽథ సఖా్య సమం
బిభ్ర దా్ధ తమహోదరోపనిహితంచాపం కుఠారం శరాన్ Á

ఆరూఢః సహవాహయంతృకరథంమాహిష్మతీమావిశన్
వాగి్భర్వత్సమదాశుషి కితిపతౌ సంపా్ర సు్త థాస్సంగరం Á Á 36.6 Á Á

పుతా్ర ణామయుతేన సప్త దశభిశా్చకౌహిణీభిర్మహా -
సేనానీభిరనేకమిత్ర నివహెరా్వ జృంభితాయోధనః Á

సద్యస్త త్కకుఠారబాణవిదలని్నశే్శషసెనో్యత్కరో
భీతిప్ర దు్ర తనష్ట శిష్ట తనయసా్త మాపతదే్ధ హయః Á Á 36.7 Á Á

లీలావారితనర్మదాజలవలల్ల ంకేశగరా్వపహ -
శీమదా్బహుసహస్ర ముక్త బహుశసా్త్ర స్త్ర ం నిరుంధన్నముం Á

చకే త్వయ్యథ వెష్ణ వేఽపి విఫలే బుధా్వ హరిం తా్వంముదా
ధా్యయంతం ఛితసర్వదోషమవధీః సోఽగాత్ పరం తే పదం Á Á 36.8 Á Á

భూయోఽమరి్ష తహేహయాత్మజగణెసా్త తే హతే రేణుకా -
మాఘా్ననాంహృదయం నిరీక బహుశోఘోరాం ప్ర తిజా్ఞ ం వహన్ Á

ధా్యనానీతరథాయుధస్త మకృథా విప్ర దు్ర హః కతి్ర యాన్
దిక్చకేషు కుఠారయన్ విశిఖయన్ నిఃకతి్ర యాంమేదినీం Á Á 36.9 Á Á

తాతోజీ్జ వనకృన్న పాలకకులం తి్ర స్సప్త కృతో్వ జయన్
సంతరా్ప థ సమంతపంచకమహారక్త హ్ర దౌఘే పితౄన్ Á

యజే్ఞ కామపి కాశ్యపాదిషు దిశన్సాలే్వనయుధ్యన్ పునః
కృషో్ణ ఽముం నిహనిష్యతీతి శమితోయుదా్ధ త్ కుమారెర్భవాన్ Á Á 36.10 Á Á
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న్యసా్యసా్త్ర ణి మహేంద్ర భూభృతి తపస్త న్వన్ పునర్మజి్జ తాం
గోకరా్ణ వధి సాగరేణ ధరణీం దృషా్ట రి్థ తసా్త పసెః Á

ధా్యతేషా్వసధృతానలాస్త్ర చకితం సింధుం సు్ర వకేపణా -
దుతా్సరో్యద్ధ తకేరలో భృగుపతే వాతేశ సంరకమాం Á Á 36.11 Á Á

Á Á ఇతి శీమనా్నరాయణీయేషటి్త్ర ంశం దశకం సమాప్త ం Á Á
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