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మందోఽపి సద్యః కవిరాదిమః సా్యత్ Á Á

జయత్యఖిల లోకాతా్మ వాసుదేవః సనాతనః Á
వసుదేవస్య పుత్ర త్వం పా్ర ప్య చెవ విశేషతః Á Á
జయ జయయాదవనాథ !

యదుకుల నలిన దినేశ !

విశ్వ జనా్మవన లయ లీల !

సకల జగదా్వ పార సహచరీభూత కమలా సమేత !

నిరవదా్యనంత కలా్యణ గుణ నిలయ !

అనంతగరుడ విష్వకే్సనాది నిత్యముకో్త పాసితాపా్ర కృత దివ్య మంగళ
విగహ !

ఆగాధ భవజలధి తారణ తరణీభూత చరణయుగళ !

గత్యంతర రహిత కృపణ జన సులభ !

ప్ర పన్న జన పారిజాత !

శిత జన రకా దీకిత !
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శీయదునాథగద్యం

ఖలనివహ దమనకృత సుజన భయహరణ !

సే్వచా్ఛవతార !

భారాయమాణబహుదృపా్త తి వీర నృప సంఘాఽవినయ
చకితవిశ్వంభరాభిగత పదా్మసనాదిసుర దతా్త భయేశ !

సంకలి్పత దేవకీ వసుదేవ పుత్ర భావ !

అవతరణ సమయ సందరి్శత నిజస్వరూప !

అరిదర పదా్మది రేఖాలంకృత పాదారవింద !

చారు సంగత జంఘాజానూరుయుగ్మ !
గోపిత విశా్వండ కోటి గంభీరావర్త పంకజనాభ !

శీవత్స లాంఛిత విశాల వకస్థ ల శోభి కౌసు్త భ రత్న !
శంఖ చకాదా్యయుధలాంఛిత చతురు్భజ !

కోమల కుటిల కుంతలాలా్యవృత సుందర వదనారావంద !

అంబుజ నయన !

పంకజ వదన !

చారునూపురోదర బంధ కంకణ కేయూర కటక కుండల మకుటభూషిత
మంజు డింభ వేష !

తడిదభి భవత్కటి విలసిత దివ్య పీతాంబర !

భవతపన తాపిత భక్త జన హృదయానంద వరి్ష నీలజీమూత !

కారాగృహ ప్ర విష్ట బ్ర హా్మది బృందారక బృంద వందిత !
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శీయదునాథగద్యం

నిజసేవాసంజాత దివ్యజా్ఞ న దేవకీవసుదేవ సంసు్త త !

తతా్పర్థ నా సంకుచిత పరస్వరూప !

అజహత్స త్స భావ !

నిజమాయావిమోహిత నిఖిల పురపాల !

గోకుల జిగమిషా సంగలిత కారాగారకవాటార్గ ల వసుదేవపాదనిగల !

రఘువర సహచర కపిగణ పథలఘు వితరణ విముఖజడమతి నిజపతి
జలనిధి గలితయశః కలన కృతమతి విగతరయ తనుతర తనుతరణి
దుహితృ సాదర విహిత గోకులమార్గ !
సా్వజా్ఞ నుసారి వసుదేవపా్ర పిత నందగోపావసథ !

యశోదా శయనశాయిత శెశవావస్థ !
బాలరవముదిత గోపజన బోధిత పుత్ర జన్మ సంతుష్ట నందగోపకృత దివ్య
జనన మహోత్సవ !

సంతతానుగత సంకర్ష ణ సహాయ !

వసుదేవానీతమాయాప్ర బోధిత నిజ శతు్ర జన్మ వృతా్త ంతశవణకుపిత
కంస పే్ర షిత సర్వ బాలారి నిగహ !

బకీవిషస్త న్య చితో్ర పహారాపవర్గ ప్ర దాన ప్ర కాశితవిచిత్ర చారిత్ర !
ఉతి్క్ష పా్త వకిప్త శకట తృణావర్త !
మృతా్స శనాశంకియశోదాలోకిత విశ్వరూపాస్య !
పరత్వబోధక గర్గ కృతగూఢార్థ నామధేయ !
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శీయదునాథగద్యం

చిరంతన సరస్వతీ దృగ విషయోఽపియశోదాగహణ విషయ !

అగణిత గుణ గణా పరిమితోఽపి పరిమిత గుణ గోచర !

భక్త జన పరవశ !

శాపమోచనానుగృహీత నలకూబరమణిగీవ !

రుచిర బృందావనావాస !

సీ్వకృత బాలగోపాల వేష !

కంస పే్ర షిత బకవత్స ధేనుకాద్యసుర నిషూదన !

అజమాయాపనీతానంత గోవత్స వత్సపాలాదిరూపధారణ !

అమేయనిజమాయావలోకన విసి్మత విరించినిరా్ధ రిత సరా్వధిక ప్ర భావ !

అసుర గణ దుర్ధ ర్ష సంకర్ష ణ సాధిత ధేనుకాసుర భంజన !

కాలిందీపానీయదూషక గరలానలోపేత కాలీయమర్ద ననటనచాతురీ
వీకణ నందిత దేవబృంద !

స్వపాదాఘాత సంకుద్ధ భోగి భోగాబద్ధ నిజ జీవన శంకామూరి్ఛత
మాతృజనోజీ్జ వన !

దావాగి్న పానపాలిత బంధుజన సమూహ !

అబాలబల బల భద్ర కారిత ప్ర లంబాసుర నిగహ !

దావానలాలీఢముంజాటవీమధ్య సంచార సంభా్ర ంత గోపాల గోవత్స
రకావిధాన ప్ర భావ !
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స్వలీలాగుణలావణ్యమోహిత వ్ర జకన్యకా చరితకాతా్యయనీవ్ర తసా్నన
సమయముషిత చిత్ర వస్త్ర నిచయశోభిత కుందశాఖాధిరూఢ
గోపికావల్ల భ !

గోపీమోహనమురలీ నినాద !

అసమాప్త యజా్ఞ న్నయాచనా ప్ర ఖా్యపిత విప్ర పతీ్న భక్త తిశయ !

నిజమఖ విఘటన కుపిత శత మఖాజ్ఞ ప్త సంవర్త ధనవర్ష విత్ర స్త వ్ర జజన
రకణ కృతకణసా్వంగులు్యద్ధ త గోవర్ధ న గిరిగర్త ప్ర విష్ట గోపజన వరి్ణ త
వివిధ విచితా్ర నంత శకే్త !
స్వప్ర భావ ప్ర భంజిత పురుహూత గర్వ !
సురాధిపవినుత దేవాధిప వెభవ !

కమలాసనాదిష్ట కామధేన్వభిషిక్త గోవింద బిరుద !

యమునావగాఢ వరుణాలయ నీత నంద విమోచన !

శశికర నికర విలసిత శరత్క్ష పాసంవరి్ధ తోనా్మదసర్వ జన మనోహర
వేణుగానాకృష్ట గోపీ సహసా్ర రబ్ధ రాసకీడా వినోద !

ప్ర త్యంగనాలింగిత బాలగోపాల !

స్వ సౌందర్య గర్వ కారిత విరహానల తాపిత గోపీమండల
సంముఖావిరూ్భత మన్మథ మన్మథాకార !

నిర్వరి్త త జల స్థ ల కీడా విశేష !

ఆశీ విషగస్త నంద విమోచన !

మోచితసుదర్శన శాప !

www.prapatti.com 5 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi
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సే్వచా్ఛవిహార విఘటక శంఖచూడశీరా్ష పనయన నెపుణ్య !
అరిష్ట వధ నిరస్త సర్వ లోకారిష్ట !
వో్యమాసుర నిధనకృత వో్యమచరదవన !

హయరూప ధర కేశి వధ ప్ర సిద్ధ కేశవ నామధేయ !

దేవకార్య విచకణ దేవరి్ష బోధిత కంస ప్ర షితాకూరపా్ర పిత మధురాసకాశ !

పా్ర సాదహరా్మ ది సౌధాధిరూఢ నిజదర్శనోతు్సకసుందరీ బృంద
నయనారవింద నివహోనీ్మలనబాలసూర్య !
మహారాజ రజకాపహృత చిత్ర వర్ణ వసా్త్ర లంకృతగోపాల వయస్య !
సా్వనుకూల తంతువాయమాలాకారాదు్యపహృత నానావర్ణ వస్త్ర
పుషా్పద్యలంకృత దివ్య దేహలావణ్య !
కంస దాసీ దత్త కసూ్త రికా కుంకుమ పరిమల శీతలరక్త చందనానులిప్త
కమలా కమనీయ విశాల వకఃస్థ ల !

స్వ సౌందర్యమోహిత సెరంధీ్ర కాయ కౌటిల్య తి్ర తయఋజూకరణ !

తతా్పరి్థ త అంగ సంశే్ల ష వర సంప్ర దాన !

పూజాసుగుప్త నృప చాపది్వధాకరణశబ్ద ప్ర కంపిత సమసా్త రి హృదా్యత
కాల స్వరూప !

నిజదర్శనోతు్సక నరవరపూరిత రంగ ప్ర వేశ !

సహజబల సహాయబాలరూప !

ముషీ్ట ముషి్ట నిపుణముషి్ట క చాణూరమహీధరమర్ద న వజ్ర సారముషి్ట క !
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శీయదునాథగద్యం

అఖిల నరవర పా్ర ర్థ నాపూరక పరమపురుషభావ !

జితానంగ సుందరాంగ !

అంసావలంబి గోపాలహస్త !
సాపరాధ జన సందరి్శత దండధరరూప !

కంస భయ విత్ర స్త యశోదానంద నందన !

దుఃస్వప్న చకిత కంస బాలరూప !

అజ్ఞ జన దురి్వజే్ఞ య !

పరమయోగిహృదే్యయ !

వృషి్ణ యాదవ వీర !

కులాచల సదృశ కువలయాపీడమత్త మాతంగాకర్ష ణపాతన నిపుణ సింహ
డింభ !

అఖిల భయావహమల్ల యుద్ధ పరాజితముషి్ట క చాణూర !

వివిధ నవరత్న వర మండిత నృపోతు్త ంగ సింహాసనాకృష్ట విశ్వంభరాపతిత
మత్త ది్వపాయుత బలోపేత భోజేంద్ర పంచాసుశౌరు్యగసేనాది
కారాగృహావాసమోకప్ర దానార్హ ముషి్ట ప్ర భావ !

నిగల నిరు్మక్త దేవకీ వసుదేవ చకోర చంద్ర !
ఉగసేన ప్ర త్యరి్పత రాజ్యకార్య !
బృందావన ప్ర సా్థ పితయశోదా నందగోప !

కృతోపనయనబ్ర హో్మపదేశ !
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శీయదునాథగద్యం

నిఃశ్వసిత వేదోఽపి నిర్వరి్త త గురుకులవాస విడంబన !

మృత పుతా్ర నయన దకిణాతోషితసాందీపినిగురో !

స్వవిరహానలాకుల గోకుల పే్ర షిత ఉద్ధ వాశా్వసితయశోదా నందాది
బంధుజన వర్గ !
ఉద్ధ వముఖోపదిష్ట తత్త జా్ఞ నయుత వల్ల వీజనవల్ల భ !

హసి్త నాపురప్ర హితసారథి వరాకూరావేదిత ధృతరాషా్ట్ర భిపా్ర య !

అకూర సెరంధి్ర మనోరథపూరణ పరిపూర్ణ మనోరథ !

ఇతిపూరా్వర్ధ కథా
జామాతృ వధ కుపిత మగధేశ సంరుద్ధ మధురాపురీనిఖిలరకా విధాన
ప్ర కారెక దక !

నవనవానీత జరాసంధ వింశత్యకౌహిణీ సెన్యవిధ్వంసన కృత ధరాభార
హరణ !

కలహాతుర కాలయవన కాలాయమానోనీ్మలనముచుకుందపా్ర రి్థ త
ముకి్త ప్ర దాన !

మగధాధిపాకాంత మధురాజనతా్ర ణ సంకల్పసంపే్ర రితామర్త శిలి్ప
సంసా్థ పితదా్వరకావాసభూపాలగోపాల !

సీ్వయగుణరూపానురూపరుకి్మణీ పే్ర షిత పతి్ర కా వేదితవివాహ సంకల్ప !
అంబికా ప్ర సాదానంతర ప్ర తా్యగమన సమయసంజాత నిజపతి
దర్శనలాలసాలసగతి విలాసావలోకన జడాయిత చిత్త జరాసంధ
భౌమాది వీరగణ సమక సీ్వకృతభీష్మక రాజకన్యక !
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శీయదునాథగద్యం

వితథీకృత రుకి్మసంకల్ప !
నానావిధ కముకనాలికేర రంభాశతశాతకుంభస్త ంభశోభితదా్వరకాగత
భీష్మకాదిరాజనికర నిర్వరి్త త రుకి్మణీ వివాహమహోత్సవ !

సంగామజితజాంబవతు్సతాజానే !

సతా్ర జిదరి్పత స్యమంతక రతా్నపనీత లోకాపవాద !

సీ్వకృత సత్యభామ !

కృత కాలిందా్యద్యష్ట మహిషీ వివాహ !

సమర నిహత నరకావరుద్ధ షోడశ సహస్ర రాజన్య కన్యకారమణ !

వివిధ గృహస్థ ధరా్మనుషా్ఠ నావలోకన కుతుకనారద సేవిత విపుల కుటుంబ !

పశుపతి వర దృప్త బాణాసురాయుత కరచే్ఛదసంకుద్ధ రుదా్ర దిగణవిజయ
సంసిద్ధ శరా్వధికవికమ !

యుద్ధ నిరుదా్ధ నిరుద్ధ విమోచన !

అయుత గజసారయుత భీమకృత మగధేశ వధవిహితసంతా్ర ణ సంతోష
సముపేతసాధునృప సంఘనుతసర్వ జగదీశ !

మఖముఖ నిజ సమర్హ ణా సహిషు్ణ దమఘోషసూనూక్త మిథా్యభి శాప
శత సంజాతమను్యస్వచకాశు సంఛిన్న శిశుపాలశిరో్ష రు సనకాది శాప !

సాల్వ విదూరథ దంతవక వినాశన !

పాండవ సమర సహాయ !

విజయ రథసారథే !
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శీయదునాథగద్యం

భకు్త పహృత పృథుక తండుల భకణావసర సంకలి్పతకుతా్క్ష మాయోగకేమ !

విధ్వసా్త శేష కుచేలదారిద్ర !

మృత సపా్త ర్భక దర్శన తోషత దేవకీ వసుదేవ !

భృగు ప్ర ఖా్యపిత సరో్వత్త మ స్వభావ !

సా్వంతరంగోద్ధ వాను గృహీత సకల ధర్మనిచయ !

బ్ర హా్మది దేవగణవందిత పరస్వరూప !

చిదచిచ్ఛరీర !

జగదంతరాత్మన్ !

కలా్యణగుణనిలయ !

పాహిమాంపాహిమాంపాహిమాంవాసుదేవ !

ఇతు్యత్త రార్ధ కథా
యదునాథ గద్యమేతద్వసుదేవ తనూజతుష్ట యేభూయాత్ Á
అపి దోషవను్మదే సా్యత్ శుకవాకా్త రజ్ఞ సాధుచితా్త నాం Á Á
శీకృష్ణ కల్పతరుపాదగత పుంసాం
సద్యశ్చతురి్వధ పుమర్థ ఫల సిది్ధ ః Á

శీవాసదాసకృత గద్యపఠనేన
పీ్ర తః పరం భవతుచాశుయదునాథః Á Á

Á Á శీయదునాథగద్యం సమాప్త ం Á Á
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