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                    ఆత్మార్పణ స్తుతి 
 

కస్తు బోద్ధుం ప్రభవతి పర్ుం దేవదేవ ప్రభావుం 
యస్మాదిత్థుం వివిధర్చనా సృష్టిరేషా బభూవ | 
భక్తుగ్రాహ్యసువమిహ్ త్దపి త్మామహ్ుం భక్తుమాత్రాత్ 
స్తుతుం వాఞ్ఛామయతిమహ్దిదుం స్మహ్సుం మే సహ్సా || ౧ || 

క్షిత్మయదీనామవయవవత్ముం నిశ్చిత్ుం జన్ా త్మవత్ 
త్నాాస్త్ుెవ కాచన్ కలిత్ుం కర్రధిషాాన్హీన్మ్ | 
నాధిషాాతుం ప్రభవతి జడో నాపయనీశశి భావః 
త్స్మాదాదయసువమసి జగత్ముం నాథ జానే విధాత్మ || ౨ || 

ఇన్ద్రుం మిత్రుం వరుణమనిలుం పదాజుం విష్ణుమీశుం 
ప్రాహుస్తు తే పర్మశ్చవ తే మాయయా మోహిత్మస్మువమ్ | 
ఏతః స్మర్ధుం సకలమపి యచాక్తులేశే సమాపుుం 
స త్ాుం దేవః శృతిష్ణ విదిత్ః శుంభురిత్మయదిదేవః || ౩ || 

ఆన్ుందాబ్ధః క్తమపి చ ఘనీభావమాస్మథయ రూపుం 
శక్త్ుె స్మర్ధుం పర్మముమయా శాశాత్ుం భోగమిచాన్ | 
అధాాతీతే శుచిదివసకృత్కోటిదీప్రే కపరి్న్ 
ఆదేయ స్మథనే విహ్ర్సి సదా స్తవయమానో గణేశః || ౪ || 
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త్ాుం వేదాన్తురిావిధమహిమా గీయస్త విశానేత్ః 
త్ాుం విప్రాద్తయర్ార్ద నిఖిలైరిజయస్త కర్ాభః స్త్తాః | 
త్ాుం దృషాినుశ్రవికవిషయాన్న్్మాత్రావిత్ృషతుః 
అన్ుర్గ్రనిథప్రవిలయకృతే చిన్ుెస్త యోగిబృుందః || ౫ || 

ధాయయన్ుస్మువుం కతిచన్ భవుం ద్సుర్ుం నిసుర్నిు 
త్ాత్మపదాబజుం విధివదిత్రే నిత్యమారాధయన్ుః | 
అనేయ వరాుశ్రమవిధిర్త్మః పాలయన్ుసువదాజాఞుం 
సర్ాుం హిత్మా భవజలనిధావేష మజాజమి ఘోరే || ౬ || 

ఉత్పదాయపి సార్హ్ర్ మహ్తయత్ుమానాుం కులేఽసిాన్ 
ఆస్మాదయ త్ాన్ాహిమజలధేర్పయహ్ుం శీకరాణూన్ | 
త్ాత్మపదార్ివిముఖహ్ృదయశాిపలాదిుంద్రియాణుం 
వయగ్రస్తుచ్ఛాషాహ్హ్ జన్న్ుం వయర్థయామేయష పాపః || ౭ || 

అర్ోద్రోణప్రభృతికుస్తమైర్రి్న్ుం తే విధేయుం 
ప్రాపయుం తేన్ సార్హ్ర్ ఫలుం మోక్షస్మమ్రాజయలక్ష్మః | 
ఏత్జాజన్న్ాపి శ్చవ శ్చవ వయర్థయనాోలమాత్ాన్ 
ఆత్ాద్రోహీ కర్ణవివశో భూయస్మధః పత్మమి || ౮ || 

క్తుం వా కురేా విషమవిషయస్త్తారిణ వైరిణహ్ుం 
బదధః స్మామిన్ వపుష్ట హ్ృదయగ్రనిథనా స్మర్ధమసిాన్ | 
ఉక్ష్ణు దర్పజార్భర్జుషా స్మకమేకత్ర న్దధః 
శ్రామయన్ాత్సః సార్హ్ర్ యుగే ధావత్మ క్తుం కరోత || ౯ || 
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నాహ్ుం రోద్ధుం కర్ణనిచయుం ద్ర్ాయుం పార్యామి 
స్మార్ుం స్మార్ుం జనిపథరుజుం నాథ సీదామి భీత్మయ | 
క్తుం వా కురేా క్తముచిత్మిహ్ క్త్ాదయ గచ్ఛామి హ్న్ు 
త్ాత్మపదాబజప్రపదన్మృతే నైవ పశాయముయపాయమ్ || ౧౦ || 

ఉలలుంఘ్యయజాఞముడుపతికలాచూడ తే విశావుందయ 
త్యక్త్ుచ్ఛర్ః పశువదధునా ముకులజజశిరామి | 
ఏవుం నానావిధభవత్తిప్రాపుదీరాాపరాధః 
క్లలశాుంభోధిుం కథమహ్మృతే త్ాత్రపరస్మదాత్ురేయమ్ || ౧౧ || 

క్ష్ణమయస్తయవ త్ామిహ్ కరుణస్మగర్ః కృత్సనమాగః 
సుంస్మరోత్థుం గిరిశ సభయప్రార్థనాదన్యమాత్రాత్ | 
యదయప్యయవుం ప్రతికలమహ్ుం వయకుమాగససహ్స్రుం 
కుర్ాన్ మూకః కథమివ త్థా నిస్త్రపః ప్రార్థయేయమ్ || ౧౨ || 

సర్ాుం క్షేపుుుం ప్రభవతి జన్ః సుంసృతిప్రాపుమాగః 
చేత్ః శాాసప్రశమసమయే త్ాత్పదాబ్జ నిధాయ | 
త్సిానాోలే యది మమ మనో నాథ దోషత్రయార్ుుం 
ప్రజాఞహీన్ుం పుర్హ్ర్ భవేత్ త్త్ోథుం మే ఘటేత్ || ౧౩ || 

ప్రాణోత్రాోరనిువయతికర్దలత్సనిధబుంధే శరీరే 
ప్రేమావేశప్రసర్దమిత్మక్రుందితే బనుధవరే ్| 
అన్ుః ప్రజాఞమపి శ్చవ భజన్ాన్ురాయైర్న్ుంతః 
ఆవిదోధఽహ్ుం త్ాయి కథమిమామర్పయిషాయమి బుదిధమ్ || ౧౪ || 
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అద్తయవ త్ాత్పదన్లిన్యొర్ర్పయామయన్ురాత్ాన్ 
ఆత్మాన్ుం మే సహ్ పరికరైర్ద్రికనాయధినాథ | 
నాహ్ుం బోద్ధుం శ్చవ త్వ పదుం న్క్రియా యొగచరాయః 
కరుుుం శక్నామయనిత్ర్గతిః క్లవలుం త్మాుం ప్రపదేయ || ౧౫ || 

యః స్రషాిర్ుం నిఖిలజగత్ముం నిర్ామే పూర్ామీశః 
త్స్త్తా వేదాన్దిత్ సకలాన్యశి స్మకుం పురాణః | 
త్ుం త్మామాదయుం గురుమహ్మస్మవాత్ాబుదిధప్రక్త్శుం 
సుంస్మరార్ుః శర్ణమధునా పార్ాతీశుం ప్రపదేయ || ౧౬ || 

బ్రహ్మాదీన్ యః సార్హ్ర్ పశూనోాహ్పాశేన్ బదాధవ 
సరాానేకశ్చిదచిదధికః క్త్ర్యిత్మాఽఽత్ాకృత్యమ్ | 
యశ్తితేష్ణ సాపదశర్ణనిాదయయా మోచయిత్మా 
స్మన్ద్్రన్ుందుం గమయతి పర్ుం ధామ త్ుం త్మామ్ ప్రపదేయ || ౧౭ || 

భక్త్ుగ్రాయణుం కథమపి పరైరోయఽచిక్తత్మసెమమర్తుెః 
సుంస్మరాఖ్యుం శమయతి రుజుం స్మాత్ాబోధౌషధేన్ | 
త్ుం సరాాధీశార్ భవమహ్మదీర్ాతీవ్రామయేన్ 
క్తలషి్టఽహ్ుం త్మాుం వర్ద శర్ణుం యామి సుంస్మర్వైదయమ్ || ౧౮ || 

ధాయత్క యత్మాదిాజిత్కర్ణరోయగిభరోయ విమృగయః 
తేభయః ప్రాణోత్రోరమణసమయే సనిాధాయాత్ానైవ | 
త్దాాెచష్ట ిభవభయహ్ర్ుం త్మర్కుం బ్రహ్ా దేవః 
త్ుం స్తవేఽహ్ుం గిరిశ సత్త్ుం బ్రహ్ావిదాయగురుుం త్మామ్ || ౧౯ || 
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దాస్తఽసీాతి త్ాయి శ్చవ మయా నిత్యసిదధుం నివేదయుం 
జానాస్తయత్త్ త్ామపి యదహ్ుం నిర్్తిః సుంభ్రమామి | 
నాస్త్ుెవాన్యన్ామ క్తమపి తే నాథ విజాఞపనీయుం 
క్త్రుణయనేా శర్ణవర్ణుం దీన్వృత్తుర్్ృహ్మణ || ౨౦ || 

బ్రహ్మాప్యుంద్రప్రభృతిభర్పి స్తాపిసత్ప్రార్థనాయ 
స్మామిన్ాగ్రే చిర్మవసర్స్తుషయదిభః ప్రతీక్షెః | 
ద్రాగేవ త్మాుం యదిహ్ శర్ణుం ప్రార్థయే కీటకలపః 
త్దిాశాాధీశార్ త్వ కృపామేవ విశాసయ దీనే || ౨౧ || 

కర్ాజాఞన్ప్రచయమఖిలుం ద్షోర్ుం నాథ పశయన్ 
పాపాసకుుం హ్ృదయమపి చ్ఛపార్యన్సనిారోద్ధమ్ | 
సుంస్మరాఖ్యయ పుర్హ్ర్ మహ్త్యుంధకూప్య విషీదన్ 
హ్స్ములుంబ ప్రపత్న్మిదుం ప్రాపయతే నిర్భయోసిా || ౨౨ || 

త్మామేవైకుం హ్త్జనిపథే పాన్థమసిాన్్ ప్రపుంచే 
మత్మా జన్ాప్రచయజలధేః బిభయత్ః పార్శూనాయత్ | 
యతేు ధనాయః స్తర్వర్ ముఖుం దక్షిణుం సుంశ్రయనిు 
క్తలషిుం ఘోరే చిర్మిహ్ భవే తేన్ మాుం పాహి నిత్యమ్ || ౨౩ || 

ఏక్నఽసి త్ాుం శ్చవ జనిమత్మమీశారో బన్ధముక్నుెః 
క్లలశాుంగారావలిష్ణ లుఠత్ః క్త్ గతిస్మువుం వినా మే | 
త్స్మాదసిానిాహ్ పశుపతే ఘోర్జన్ాప్రవాహే 
ఖిన్ాుం దనాయకర్మతిభయుం మాుం భజసా ప్రపన్ామ్ || ౨౪ || 
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యో దేవానాుం ప్రథమమశుభద్రావక్న భక్తుభాజాుం 
పూర్ాుం విశాాధిక శత్ధృతిుం జాయమాన్ుం మహ్రిషః | 
దృషిాెపశయత్సకలజగతీసృష్టిస్మమర్థెదాత్రాయ 
స త్ాుం గ్రుంథిప్రవిలయకృతే విదయయా యోజయాస్మాన్ || ౨౫ || 

యదాయక్త్శుం శుభద మనుజాశిర్ావదేాషియేయుః 
ద్ఃఖస్మయన్ుుం త్దపి పురుషస్మువమవిజాఞయ నైతి | 
విజాఞన్ుం చ త్ాయి శ్చవ ఋతే త్ాత్రపరస్మదాన్ా లభయుం 
త్ద్్ఃఖ్ర్ుః కమిహ్ శర్ణుం యామి దేవుం త్ాదన్యమ్ || ౨౬ || 

క్తుం గూఢార్తథర్కృత్కవచోగుుంభనైః క్తుం పురాణః 
త్నారద్తయరాా పురుషమతిభరు్రిారూప్తయకమత్తతయః | 
క్తుం వా శాస్త్తరర్ఫలకలహ్మలాలసమాత్రప్రధానైః 
విదాయ విదేయశార్ కృత్ధియాుం క్లవలుం త్ాత్రపరస్మదాత్ || ౨౭ || 

పాపిష్టిఽహ్ుం విషయచపలః సన్ుత్ద్రోహ్శాలీ 
క్త్ర్పణ్తయకసిథర్నివసతిః పుణయగనాధన్భజఞః | 
యదయప్యయవుం త్దపి శర్ణుం త్ాత్పదాబజుం ప్రపన్ాుం 
నైన్ుం దీన్ుం సార్హ్ర్ త్వోప్యక్షితుం నాథ యుకుమ్ || ౨౮ || 

ఆలోచ్ఛతయవుం మయి యది భవానాాథ దోషాన్న్నాున్ 
అసాత్మపదాశ్రయణపదవుం నార్హతీతి క్షిప్యనాామ్ | 
అద్తయవేముం శర్ణవిర్హ్మదిాదిధ భీత్తతయవ న్షిుం 
గ్రామో గృహ్ముత్యహిత్త్న్యుం క్తుం ను మాత్రా నిర్సుమ్ || ౨౯ || 
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క్షుంత్వయుం వా నిఖిలమపి మే భూత్భావి వయలీకుం 
ద్రాాెపార్ప్రవణమథవా శ్చక్షణీయుం మనో మే | 
న్ తేావారాుె నిర్తిశయయా త్ాత్పదాబజుం ప్రపన్ాుం 
త్ాదిాన్యస్ముఖిలభర్మముుం యుకుమీశ ప్రహ్మతమ్ || ౩౦ || 

సర్ాజఞసువుం నిర్వధికృపాస్మగర్ః పూర్ుశక్తుః 
కస్మాదేన్ుం న్ గణయసి మామాపదబ్ధధ నిమగామ్ | 
ఏకుం పాపాత్ాకమపి రుజా సర్ాత్కఽత్యన్ుదీన్ుం 
జనుుుం యద్యదధర్సి శ్చవ కస్మువత్మతిప్రసుంగః || ౩౧ || 

అత్యనాురిువయథిత్మగతిుం దేవ మాముదధరేతి 
క్షుణోు మార్్సువ శ్చవ పురా క్లన్ వాఽనాథనాథ | 
క్త్మాలుంబ్ బత్ త్దధిక్త్ుం ప్రార్థనారీతిమనాయుం 
త్రాయస్త్తాన్ుం సపది కృపయా వస్తుత్త్ువుం విచిన్ుె || ౩౨ || 

ఏత్మవన్ుుం భ్రమణనిచయుం ప్రాపిత్కఽయుం వరాకః 
శ్రాన్ుః స్మామిన్ాగతిర్ధునా మొచనీయసువయాహ్మ్ | 
కృత్మయకృత్యవయపగత్మతిరీ్న్శాఖ్మృగోఽయుం 
సుంత్మడ్తయన్ుం దశన్వివృతిుం పశయత్స్తు ఫలుం క్తమ్ || ౩౩ | 

మాత్మ త్మత్ః స్తత్ ఇతి సమాబధయ మాుం మోహ్పాశ- 
రాపాత్తతయవుం భవజలనిధౌ హ్మ క్తమీశ త్ాయాపుమ్ | 
ఏత్మవన్ుుం సమయమియతీమారిుమాపాదితేఽసిాన్ 
కలాయణీ తే క్తమితి న్ కృపా క్త్పి మే భాగయరేఖ్ || ౩౪ || 
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భుుంక్షే గుపుుం బత్ స్తఖనిధిుం త్మత్ స్మధార్ణుం త్ాుం 
భక్ష్ణవృతిుుం పర్మభన్యనాాయయా మాుం విభజయ | 
మరాయదాయాః సకలజగత్ముం నాయకః స్మథపకసువుం 
యుకుుం క్తుం త్దాద విభజన్ుం యోజయస్మాత్ానా మామ్ || ౩౫ || 

న్ త్మా జన్ాప్రలయజలధేరుదధరామీతి చేదీధః 
ఆస్ముుం త్నేా భవత చ జనిర్యత్ర కుత్రాపి జాతౌ | 
త్ాదభక్త్ునామనిత్ర్స్తఖః పాదధూళీక్తశోరైః 
ఆర్బధుం మే భవత భగవన్ భావి సర్ాుం శరీర్మ్ || ౩౬ || 

కీటా నాగాసుర్వ ఇతి వా క్తుం న్ సుంతి సథలేష్ణ 
త్ాత్మపదాుంభోరుహ్పరిమళోదాాహిమనా్నిలేష్ణ | 
తేష్టాకుం వా సృజ పున్రిముం నాథ దీనారిుహ్మరిన్ 
ఆత్కషానాాుం మృడ భవమహ్ముంగర్న్దాయుం లుఠన్ుమ్ || ౩౭ || 

క్త్లే కుంఠస్తుర్దస్తకలాలేశసత్మువలోక- 
వయగ్రోదగ్రవయసనిసకలసిాగధరుదోధపకుంఠే | 
అుంత్స్తుదర్వధిర్హిత్మమారిుమాపదయమానే- 
ఽపయుంఘ్రిదాుందేా త్వ నివిశత్మమన్ురాత్ాన్ మమాత్మా || ౩౮ || 

అుంత్రాాషాపకులిత్న్యనాన్ుంత్ర్ుంగాన్పశయన్ 
అగ్రే ఘోషుం రుదిత్బహులుం క్త్త్రాణమశృణాన్ | 
అతయత్రాోరనిుశ్రమమగణయన్ాుంత్క్త్లే కపరి్న్ 
అుంఘ్రిదాుందేా త్వనివిశత్మమన్ురాత్ాన్ మమాత్మా || ౩౯ || 
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చ్ఛరుస్తారాన్న్సర్సిజుం చుంద్రరేఖ్వత్ుంసుం 
ఫులలన్ాలీలకుస్తమకలిక్త్దామసౌభాగయచోర్మ్ | 
అుంత్ః పశాయమయచలస్తత్యా ర్త్ాపీఠే నిషణుుం 
లోక్త్తీత్ుం సత్త్శ్చవదుం రూపమప్రాకృత్ుం తే || ౪౦ || 

సాప్యా వాపి సార్సవికసది్వయపుంక్లరుహ్మభుం 
పశేయయుం క్తుం త్వ పశుపతే పాదయుగాుం కదాచిత్ | 
క్త్ాహ్ుం పాపః కా త్వ చర్ణలోకభాగయుం త్థాపి 
ప్రత్మయశాుం మే ఘటయతి పున్రిాశ్రుత్మ తేఽనుకుంపా || ౪౧ || 

భక్ష్ణవృతిుుం చర్ పిత్ృవనే భూత్సుంఘైర్గభరమేదుం 
విజాఞత్ుం తే చరిత్మఖిలుం విప్రలిప్సః కపాలిన్ | 
ఆవైకుుంఠద్రుహిణమఖిలప్రాణినామీశార్సువుం 
నాథ సాప్యాఽపయహ్మిహ్ న్ తే పాదపదాుం త్యజామి || ౪౨ || 

ఆలేపన్ుం భసిత్మావసథః శాశాన్ుం 
అసీథని తే సత్త్మాభర్ణని సుంత | 
నిహ్మాతమీశ సకలశ్రుతిపార్సిదధుం 
ఐశార్యముంబుజభవోఽపి చ న్ క్షమస్తు || ౪౩ || 

వివిధమపి గుణౌఘుం వేదయన్ువర్థవాదాః 
పరిమిత్విభవానాుం పామరాణుం స్తరాణమ్ | 
త్నుహిమకర్మౌలే త్మవత్మ త్ాత్పర్తేా 
కతి కతి జగదీశాః కలిపత్మ నో భవేయుః || ౪౪ || 
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విహ్ర్ పిత్ృవనే వా విశాపారే పురే వా 
ర్జత్గిరిత్టే వా ర్త్ాస్మనుసథలే వా | 
దిశ భవద్పకుంఠుం దేహి మే భృత్యభావుం 
పర్మశ్చవ త్వ శ్రీపాద్క్త్వాహ్క్త్నామ్ || ౪౫ || 

బలమబలమమీషాుం బలాజానాుం విచిన్ుెుం 
కథమపి శ్చవ క్త్లక్షేపమాత్రప్రధానైః | 
నిఖిలమపి ర్హ్సయుం నాథ నిషోృషయ స్మక్ష్ణత్ 
సర్సిజభవముఖతయః స్మధిత్ుం న్ః ప్రమాణమ్ || ౪౬ || 

న్ క్తుంచినేానేఽత్ః సమభలషణీయుం త్రిభువనే 
స్తఖుం వా ద్ఃఖుం వా మమ భవత యదాభవి భగవన్ | 
సమునీాలత్మపథోరుహ్కుహ్ర్సౌభాగయముష్టతే 
పదదాుందేా చేత్ః పరిచయముప్యయాన్ామ సదా || ౪౭ || 

ఉదర్భర్ణమాత్రుం స్మధయముద్ిశయ నీచే- 
షాసకృద్పనిబదాధమాహిత్కచిాషిభావామ్ | 
అహ్మిహ్ నుతిభుంగీమర్పయిత్కయపహ్మర్ుం 
త్వ చర్ణసరోజే త్మత్జాత్కఽపరాధీ || ౪౮ || 

సర్ాుం సదాశ్చవ సహ్సా మమాపరాధుం 
మగాుం సముదధర్ మహ్త్యముమాపదబ్ధధ | 
సరాాత్ానా త్వ పదాముాజమేవ దీన్ః 
స్మామిన్ాన్న్యశర్ణః శర్ణుం ప్రపదేయ || ౪౯ || 
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ఆత్మార్పణస్తుతిరియుం భగవనిాబదాధ 
యదయపయన్న్యమన్స్మ న్ మయా త్థాపి | 
వాచ్ఛపి క్లవలమయుం శర్ణుం వృణీతే 
దీనో వరాక ఇతి ర్క్ష కృపానిధే మామ్ || ౫౦ || 

 


