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                  బిల్వాష్టోత్తరశత్నామస్తతత్రం 
 

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ | 
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧ || 

త్రిశాఖైః బిల్ాపత్రైశచ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః | 
త్వ పూజం కరిష్యామి ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨ || 

సరాత్రైలోకాకర్తతరం సరాత్రైలోకాపాల్న్మ్ | 
సరాత్రైలోకాహర్తతరం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩ || 

నాగాధిర్తజవల్యం నాగహారేణ భూషిత్మ్ | 
నాగకండల్సంయుకతం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪ || 

అక్షమాల్వధరం రుద్రం పారాతీప్రియవల్లభమ్ | 
చంద్రశేఖరమీశాన్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫ || 

త్రిలోచన్ం దశభుజం దుర్తాదేహారధధారిణమ్ | 
విభూత్ాభారిచత్ం దేవం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬ || 

త్రిశూల్ధారిణం దేవం నాగాభరణసందరమ్ | 
చంద్రశేఖరమీశాన్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭ || 

గంగాధర్తంబికానాథం ఫణికండల్మండిత్మ్ | 
కాల్కాల్ం గిరీశం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮ || 
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శుదధసఫటిక సంకాశం శితికంఠం కృపానిధిమ్ | 
సరేాశారం సదాశాంత్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯ || 

సచ్ఛచదాన్ందరూపం చ పర్తన్ందమయం శివమ్ | 
వాగీశారం చ్ఛదాకాశం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦ || 

శిపివిష్ోం సహస్రాక్షం కైల్వసాచల్వాసిన్మ్ | 
హిరణాబాహం సేనాన్ాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౧ || 

అరుణం వామన్ం తారం వాసతవాం చైవ వాసతవమ్ | 
జ్యాష్ోం కనిష్ఠం గౌరీశం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౨ || 

హరికేశం సన్ందీశం ఉచ్చచర్ఘోష్ం సనాత్న్మ్ | 
అఘోరరూపకం కంభం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౩ || 

పూరాజవరజం యామాం సూక్షమం త్సకరనాయకమ్ | 
నీల్కంఠం జఘన్ాం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౪ || 

సర్తశ్రయం విష్హరం వరిమణం చ వరూధిన్మ్ 
మహాసేన్ం మహావీరం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౫ || 

కమారం కశల్ం కూపాం వదాన్ాం చ మహారథమ్ | 
తౌర్తాతౌరాం చ దేవాం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౬ || 

దశకరణం ల్ల్వటాక్షం పంచవకరం సదాశివమ్ | 
అశేష్పాపసంహారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౭ || 
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నీల్కంఠం జగదాందాం దీన్నాథం మహేశారమ్ | 
మహాపాపసంహారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౮ || 

చూడామణీకృత్విభుం వల్యీకృత్వాసకిమ్ | 
కైల్వసవాసిన్ం భీమం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౯ || 

కరూపరకందధవళం న్రకారణవతారకమ్ | 
కరుణామృత్సింధం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౦ || 

మహాదేవం మహాతామన్ం భుజంగాధిపకంకణమ్ | 
మహాపాపహరం దేవం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౧ || 

భూతేశం ఖండపరశుం వామదేవం పినాకిన్మ్ | 
వామే శకితధరం శ్రేష్ఠం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౨ || 

ఫాలేక్షణం విరూపాక్షం శ్రీకంఠం భకతవత్సల్మ్ | 
నీల్లోహిత్ఖటాాంగం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౩ || 

కైల్వసవాసిన్ం భీమం కఠోరం త్రిపుర్తంత్కమ్ | 
వృష్యంకం వృష్భారూఢం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౪ || 

సామప్రియం సరామయం భస్తమద్ధధళిత్విగ్రహమ్ | 
మృత్ాంజయం లోకనాథం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౫ || 

దారిద్రాదుైఃఖహరణం రవిచంద్రాన్లేక్షణమ్ | 
మృగపాణిం చంద్రమౌళిం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౬ || 
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సరాలోకభయాకారం సరాలోకైకసాక్షిణమ్ | 
నిరమల్ం నిరుాణాకారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౭ || 

సరాత్తాతాత్మకం సాంబం సరాత్త్తావిద్ధరకమ్ | 
సరాత్త్తాసారూపం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౮ || 

సరాలోకగురుం సాాణం సరాలోకవరప్రదమ్ | 
సరాలోకైకనేత్రం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౨౯ || 

మన్మథోదధరణం శైవం భవభరాం పర్తత్మకమ్ | 
కమల్వప్రియపూజాం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౦ || 

తేజోమయం మహాభీమం ఉమేశం భసమలేపన్మ్ | 
భవర్ఘగవినాశం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౧ || 

సార్తాపవరాఫల్దం రఘునాథవరప్రదమ్ | 
న్గర్తజసతాకాంత్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౨ || 

మంజీరపాదయుగళం శుభల్క్షణల్క్షిత్మ్ | 
ఫణిర్తజవిర్తజం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౩ || 

నిర్తమయం నిర్తధారం నిససంగం నిష్పపరపంచకమ్ | 
తేజోరూపం మహారౌద్రం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౪ || 

సరాలోకైకపిత్రం సరాలోకైకమాత్రమ్ | 
సరాలోకైకనాథం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౫ || 
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చ్ఛత్రంబరం నిర్తభాసం వృష్భేశారవాహన్మ్ | 
నీల్గ్రీవం చత్రాకరం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౬ || 

రత్నకంచుకరతేనశం రత్నకండల్మండిత్మ్ | 
న్వరత్నకిరీటం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౭ || 

దివారతానంగుళీసారణం కంఠాభరణభూషిత్మ్ | 
నానారత్నమణిమయం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౮ || 

రతానంగుళీయవిల్సత్కరశాఖాన్ఖప్రభమ్ | 
భకతమాన్సగేహం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౩౯ || 

వామాంగభాగవిల్సదంబికావీక్షణప్రియమ్ | 
పుండరీకనిభాక్షం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౦ || 

సంపూరణకామదం సౌఖాం భకేతష్ోఫల్కారణమ్ | 
సౌభాగాదం హిత్కరం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౧ || 

నానాశాస్త్రగుణోపేత్ం సఫరన్మంగళ విగ్రహమ్ | 
విదాావిభేదరహిత్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౨ || 

అప్రమేయగుణాధారం వేదకృద్రూపవిగ్రహమ్ | 
ధర్తమధరమప్రవృత్తం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౩ || 

గౌరీవిల్వససదన్ం జీవజీవపితామహమ్ | 
కల్వపంత్భరవం శుభ్రం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౪ || 
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సఖదం సఖనాశం చ దుైఃఖదం దుైఃఖనాశన్మ్ | 
దుైఃఖావతారం భద్రం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౫ || 

సఖరూపం రూపనాశం సరాధరమఫల్ప్రదమ్ | 
అతీంద్రియం మహామాయం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౬ || 

సరాపక్షిమృగాకారం సరాపక్షిమృగాధిపమ్ | 
సరాపక్షిమృగాధారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౭ || 

జీవాధాక్షం జీవవందాం జీవం జీవన్రక్షకమ్ | 
జీవకృజీీవహరణం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౮ || 

విశాాతామన్ం విశావందాం వజ్రాతామ వజ్రహసతకమ్ | 
వజ్రేశం వజ్రభూష్ం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౪౯ || 

గణాధిపం గణాధాక్షం ప్రళయాన్ల్నాశకమ్ | 
జితేంద్రియం వీరభద్రం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౦ || 

త్రాంబకం మృడం శూరం అరిష్డారానాశకమ్ | 
దిగంబరం క్షోభనాశం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౧ || 

కందేందుశంఖధవళం భగనేత్రభిదుజీాల్మ్ | 
కాల్వగినరుద్రం సరాజఞం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౨ || 

కంబుగ్రీవం కంబుకంఠం ధైరాదం ధైరావరధకమ్ | 
శారూూల్చరమవసన్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౩ || 
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జగదుత్పతితహేత్ం చ జగత్రపరళయకారణమ్ | 
పూర్తణన్ందసారూపం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౪ || 

సరాకేశం మహతేతజం పుణాశ్రవణకీరతన్మ్ | 
బ్రహామండనాయకం తారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౫ || 

మందారమూల్నిల్యం మందారకసమప్రియమ్ | 
బృందారకప్రియత్రం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౬ || 

మహేంద్రియం మహాబాహం విశాాసపరిపూరకమ్ | 
సల్భాసల్భం ల్భాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౭ || 

బీజధారం బీజరూపం నిరీీజం బీజవృదిధదమ్ | 
పరేశం బీజనాశం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౮ || 

యుగాకారం యుగాధీశం యుగకృదుాగనాశకమ్ | 
పరేశం బీజనాశం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౫౯ || 

ధూరీటిం పింగళజటం జటామండల్మండిత్మ్ | 
కరూపరగౌరం గౌరీశం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౦ || 

సర్తవాసం జనావాసం యోగీశం యోగిపుంగవమ్ | 
యోగదం యోగినాం సింహం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౧ || 

ఉత్తమానుత్తమం త్త్తాం అంధకాసరసూదన్మ్ | 
భకతకల్పద్రుమస్తతమం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౨ || 
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విచ్ఛత్రమాల్ావసన్ం దివాచందన్చరిచత్మ్ | 
విష్ణణబ్రహామది వందాం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౩ || 

కమారం పిత్రం దేవం శ్రిత్చంద్రకళానిధిమ్ | 
బ్రహమశత్రం జగనిమత్రం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౪ || 

ల్వవణామధర్తకారం కరుణారసవారధిమ్ | 
భ్రువోరమధ్యా సహస్రారిచం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౫ || 

జటాధరం పావకాక్షం వృక్షేశం భూమినాయకమ్ | 
కామదం సరాదాగమాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౬ || 

శివం శాంత్ం ఉమానాథం మహాధాాన్పర్తయణమ్ | 
జఞన్ప్రదం కృతితవాసం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౭ || 

వాసకారగహారం చ లోకానుగ్రహకారణమ్ | 
జఞన్ప్రదం కృతితవాసం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౮ || 

శశాంకధారిణం భరాం సరాలోకైకశంకరమ్ | 
శుదధం చ శాశాత్ం నిత్ాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౬౯ || 

శరణాగత్దీనారతపరిత్రణపర్తయణమ్ | 
గంభీరం చ వష్టాకరం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౦ || 

భోకాతరం భోజన్ం భోజాం జ్యతారం జిత్మాన్సమ్ | 
కరణం కారణం జిష్ణణం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౧ || 
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క్షేత్రజఞం క్షేత్రపాల్ం చ పర్తర్చధకప్రయోజన్మ్ | 
వోామకేశం భీమవేష్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౨ || 

భవఘనం త్రుణోపేత్ం క్షోదిష్ోం యమనాశకమ్ | 
హిరణాగరభం హేమాంగం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౩ || 

దక్షం చామండజన్కం మోక్షదం మోక్షకారణం | 
హిరణాదం హేమరూపం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౪ || 

మహాశమశాన్నిల్యం ప్రచిన్నసఫటికప్రభమ్ | 
వేదాసాం వేదరూపం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౫ || 

సిారం ధరమం ఉమానాథం బ్రహమణాం చాశ్రయం విభుమ్ | 
జగనినవాసం ప్రథమం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౬ || 

రుద్రాక్షమాల్వభరణం రుద్రాక్షప్రియవత్సల్మ్ | 
రుద్రాక్షభకతసంస్తతమం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౭ || 

ఫణీంద్రవిల్సత్కంఠం భుజంగాభరణప్రియమ్ | 
దక్షాధారవినాశం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౮ || 

నాగేంద్రవిల్సత్కరణం మహంద్రవల్యావృత్మ్ | 
మనివందాం మనిశ్రేష్ఠం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౭౯ || 

మృగేంద్రచరమవసన్ం మనీనామేకజీవన్మ్ | 
సరాదేవాదిపూజాం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౦ || 
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నిధనేశం ధనాధీశం అపమృత్ావినాశన్మ్ | 
లంగమూరితమలంగాత్మం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౧ || 

భకతకళాాణదం వాసతం వేదవేదాంత్సంసతత్మ్ | 
కల్పకృత్కల్పనాశం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౨ || 

ఘోరపాత్కదావాగినం జన్మకరమవివరిీత్మ్ | 
కపాల్మాల్వభరణం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౩ || 

మాత్ంగచరమవసన్ం విర్తడ్రూపవిదారకమ్ | 
విష్ణణక్రంత్మన్ంత్ం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౪ || 

యజఞకరమఫల్వధాక్షం యజఞవిఘనవినాశకమ్ | 
యజ్యఞశం యజఞభోకాతరం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౫ || 

కాల్వధీశం త్రికాల్జఞం దుష్ోనిగ్రహకారకమ్ | 
యోగిమాన్సపూజాం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౬ || 

మహోన్నత్మహాకాయం మహోదరమహాభుజమ్ | 
మహావకరం మహావృదధం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౭ || 

సనేత్రం సల్ల్వటం చ సరాభీమపర్తక్రమమ్ | 
మహేశారం శివత్రం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౮ || 

సమసతజగదాధారం సమసతగుణసాగరమ్ | 
సత్ాం సత్ాగుణోపేత్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౮౯ || 
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మాఘకృష్ణచత్రూశాాం పూజరాం చ జగదుార్ఘైః | 
దురలభం సరాదేవానాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౦ || 

త్త్రపి దురలభం మనేాత్ న్భోమాసేందువాసరే | 
ప్రదోష్కాలే పూజయాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౧ || 

త్టాకం ధన్నిక్షేపం బ్రహమసాాపాం శివాల్యమ్ | 
కోటికనాామహాదాన్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౨ || 

దరశన్ం బిల్ావృక్షసా సపరశన్ం పాపనాశన్మ్ | 
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౩ || 

త్ల్సీ బిల్ా నిరుాండీ జంబీర్తమల్కం త్థా | 
పంచబిల్ామితి ఖాాత్ం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౪ || 

అఖండబిల్ాపత్రైశచ పూజయేన్నందికేశారమ్ | 
మచాతే సరాపాపేభాైః ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౫ || 

సాల్ంకృతా శతావృతాత కనాాకోటిసహస్రకమ్ | 
సామ్రాజాపృథ్వాదాన్ం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౬ || 

దంత్ాశాకోటిదానాని అశామేధసహస్రకమ్ | 
సవత్సధ్యనుదానాని ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౭ || 

చత్రేాదసహస్రాణి భారతాదిపుర్తణకమ్ | 
సామ్రాజాపృథ్వాదాన్ం చ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౮ || 
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సరారత్నమయం మేరుం కాంచన్ం దివావస్త్రకమ్ | 
త్ల్వభాగం శతావరతం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౯౯ || 

అష్టోత్తరశశత్ం బిల్ాం యోఽరచయేలలంగమసతకే | 
అథర్ఘాకతం వదేదాసత ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౦ || 

కాశీక్షేత్రనివాసం చ కాల్భరవదరశన్మ్ | 
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౧ || 

అష్టోత్తరశత్శ్లలకైైః స్తతత్రదచాైః పూజయేదాథా | 
త్రిసంధాం మోక్షమాప్ననతి ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౨ || 

దంతికోటిసహస్రాణాం భూైః హిరణాసహస్రకమ్ | 
సరాక్రత్మయం పుణాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౩ || 

పుత్రపౌత్రదికం భోగం భుకాతా చాత్ర యథేపిసత్మ్ | 
అంతే చ శివసాయుజాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౪ || 

విప్రకోటిసహస్రాణాం విత్తదానాశచ యత్ఫల్మ్ | 
త్త్ఫల్ం ప్రాపునయాత్సత్ాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౫ || 

త్ానానమకీరతన్ం త్త్తాం త్వపాదాంబు యైః పిబేత్ | 
జీవనుమకోతభవేనినత్ాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౬ || 

అనేకదాన్ఫల్దం అన్ంత్సకృతాదికమ్ | 
తీరాయాత్రఖిల్ం పుణాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౭ || 
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త్ాం మాం పాల్య సరాత్ర పదధాాన్కృత్ం త్వ | 
భవన్ం శాంకరం నిత్ాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౮ || 

ఉమయాసహిత్ం దేవం సవాహన్గణం శివమ్ | 
భసామనులపతసర్తాంగం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౦౯ || 

సాల్గ్రామసహస్రాణి విప్రాణాం శత్కోటికమ్ | 
యజఞకోటిసహస్రాణి ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౧౦ || 

అజఞనేన్ కృత్ం పాపం జఞనేనాపి కృత్ం చ యత్ | 
త్త్సరాం నాశమాయాత్ ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౧౧ || 

ఏకైకబిల్ాపత్రేణ కోటియజఞఫల్ం భవేత్ | 
మహాదేవసా పూజరాం ఏకబిల్ాం శివారపణమ్ || ౧౧౨ || 

అమృతోదభవవృక్షసా మహాదేవప్రియసా చ | 
మచాంతే కంటకాఘాతాత్ కంటకేభోా హి మాన్వాైః || ౧౧౩ || 

ఏకకాలే పఠేనినత్ాం సరాశత్రనివారణమ్ | 
దిాకాలే చ పఠేనినత్ాం మనోరథఫల్ప్రదమ్ | 
త్రికాలే చ పఠేనినత్ాం ఆయురార్ఘధో ధన్ప్రదమ్ | 
అచ్ఛర్తతాకరాసిదిధం చ ల్భతే నాత్ర సంశయైః || ౧౧౪ || 

ఏకకాల్ం దిాకాల్ం వా త్రికాల్ం యైః పఠేన్నరైః | 
ల్క్ష్మీప్రాపితశిశవావాసైః శివేన్ సహ మోదతే || ౧౧౫ || 
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కోటిజన్మకృత్ం పాపం అరచనేన్ విన్శాతి | 
సపతజన్మకృత్ం పాపం శ్రవణేన్ విన్శాతి | 
జనామంత్రకృత్ం పాపం పఠనేన్ విన్శాతి | 
దివార్తత్రకృత్ం పాపం దరశనేన్ విన్శాతి | 

క్షణేక్షణేకృత్ం పాపం సమరణేన్ విన్శాతి | 
పుసతకం ధారయేదేూహ ఆర్ఘగాం భయనాశన్మ్ || ౧౧౬ || 

యేమామన్న్ా శరణాససత్త్ం వరేణాం | 
సంపూజయంతి న్వకోమల్ బిల్ాపత్రైైః | 
తే నిరుాణాఽపి గుణాం బుధయో భవంతి | 
విందంతి భకితమనుభుకత సమసత భోగాైః || 

 


