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గోదాయావ్ర తమసు్త విశ్వవిదితం లకీ వ్ర తం వా భవేత్
కనా్యయావ్ర తమసు్త విప్ర సదనే నారాయణీయవ్ర తం Á

గోపీభావముపేత్య తాభిరుదితం కాతా్యయనీయవ్ర తం
గోదాసాధు చకార వెష్ణ వపథాశుదా్ధ ంతసిదా్ధ ంతతః Á Á 1 Á Á

చాపారాధనమాచరంతిమునయః కర్మణ్యతాయె స్మ తు
పా్ర తఃపూజనమేవ తెరి్వధిబలాత్ భీతా్యఽథ భకా్త పి వా Á

గోదాసూకి్త రసానుభూతిమహితశీకేశవారాధనం
భోగ్యం నః పరమం విధేరి్వలసితం కోఽసా్మభిరాసే్త సమః Á Á 2 Á Á

శీకార్యం ది్వగుణీకృతం చరమయావిషా్ణ శయసా్థ నయా
శీమతా్కర్యమపి ప్ర సాదపరమం విశ్వపి్ర యం కారితం Á

శీసూక్త ది్వగుణాయయావిరచితాగాథాహి విశ్వంభరాః
శీసూక్త ం న కృతం శియేతి పరమాం గోదాం సదోపాస్మహే Á Á 3 Á Á

అరా్థ రీ్థ శియమర్థ యేతభువనేమోకారి్థ నః కేశవం
భకా్త రీ్థ ధనికం ప్ర జాపశుగృహపా్ర రీ్థ చయాగాదికం Á

యుదా్ధ రీ్థ సమరేషుమల్ల నిచయంజా్ఞ నారి్థ నః సదు్గ రుం
సరా్వరీ్థ సకలాం భజామి సతతం శీవిషు్ణ చితా్త త్మజాం Á Á 4 Á Á

విదా్య బ్ర హ్మవిదో వదంతి విబుధాదా్వతి్ర ంశదితా్యత్మనాం
విదా్యముకి్త ఫలెవ సాధు కలితా శేయోఽరి్థ నాం సమ్మతా Á

తనా్నమప్ర థితాసుతాసుమహతీ విదా్య హి విదో్యతతే
తి్ర ంశత్పద్యసమరి్థ తా బహుగుణాగోదాత్మవిదా్య హి నః Á Á 5 Á Á
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శీ గోదాసో్త త్ర ం

ఆసా్త ం నామ శఠారిదివ్యఫణితిః దివా్యర్థ సందర్శనీ
కృష్ణ పే్ర మరసాలయాభగవతీ తాతస్య దివా్య కృతిః Á

భకా్త నామవిగీతభావమహితాః సారార్థ గాథాః శుభాః
గోదాసూకి్త సమా న చెవభువనే దృషా్ట శుతావా కృతిః Á Á 6 Á Á

వేదాతా్మ విహగేశ్వరో విధిబలాత్ శీవిషు్ణ చితో్త ఽభవత్
నాధే్యతి స్మ సమస్త వేదమతులంయోవేద ఏవ స్వయం Á

జాతో వేదచయోయతశ్చ మహితః తజా్జ తవేదః పరః
తసా్మత్ శీరివ జాయతే బహుగుణాగోదా స్మ తుభ్యం నమః Á Á 7 Á Á

గామశ్వం పురుషాన్హిరణ్యమితి తాన్ లబు్ధ ం హి లకీ ం సి్థ రాం
యాచంతే భువిభోగ్యజాతమతులప్ర జా్ఞ ః తి్ర వరే్గ రతాః Á

భూదావాపిహిరణ్యదా భవతుసాదాసీప్ర దావాశ్వదా
గోదా త్వం తు కలాప్ర దా సకలదాభా్ర జస్వ మనా్మనసే Á Á 8 Á Á

నిష్క షా్ట ర్థ నివేదనం వివిదిషాసంవర్ధ నం స్పష్ట తా
సారల్యం శుతిసమ్మతార్థ కథనం నిస్సంశయావేదనం Á

శికాపద్ధ తిరదు్భతామధురతా పీ్ర తిప్ర హరో్ష ద్గ మః
శేయః పా్ర ర్థ నమిత్యమీ దశగుణాగోదోకి్త జీవాతవః Á Á 9 Á Á

కిం శాస్త్ర ం కిముకావ్యరత్నమథవా భకి్త ప్ర ధానాసు్త తిః
కిం వానాటకమన్యదేవరచనం పౌరాణికీ కిం కథా Á

ఆశ్చరా్యమలశేముషీవిలసితం కిం వా రహస్యత్ర యం
గోదాగీతమిదం పఠంతి భువియే తే ధన్యధనా్యః జనాః Á Á 10 Á Á

పాదాంభోజ సమాశయేణతులసీ ధతే్త స్వరూపసి్థ తిం
గోవిందసు్త లసీం నతేన శిరసా ధతే్త చ రంగేసి్థ తః Á

జాతా త్వం తులసీవనే స్ప హయతీ గోవిందపాదాంబుజం
గోదేతా్వం శిరసా రమాసహచరో ధతే్త సదాభావుకః Á Á 11 Á Á
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శీ గోదాసో్త త్ర ం

గోదా రంగపతిః బుధాస్సహృదయాః కామ్యంతుమేసాహసం
గోదాసూకి్త రగాధభావభరితా దివా్య బుధానందినీ Á

ఏకెకాకరగరి్భతాన్ రసగణాన్జానాతి కోవామనాక్
దేవో రంగపతిర్నతేన శిరసా సంభావ్యతేసూరిభిః Á Á 12 Á Á

నీరకీరపృథగి్కయాసు నిపుణాహంసాస్త థా వెదికాః
యతే్క్ష తే్ర విహరంతినూతనపురం తద్ధ ని్వనో విశుతం Á

తత్ర శీమతి నందనే సుమహతి శీపర్ణ శాయిప్ర భోః
గోదా వెదికభట్ట నాథతనయాజాతాహి తసె్య నమః Á Á 13 Á Á

కిం లకీ ః కిముమేదినీ కిముతసా నీలా జగనో్మహినీ
కిం సీతా ! కిమురుకి్మణీ భగవతః పే్ర షా్ఠ కిమనా్య రతిః Á

ఏవం సాధుసుతరి్కతా బహుగుణెరధా్యత్మవిదా్యథవా
తామేతాం కలయామిభట్ట తనయాం గోదాం సదానందనీం Á Á 14 Á Á

భూమిఃమూర్ద ని రాజతే భగవతశా్చనా్య హి వకస్సలే
కంఠాలింగననిర్వ తా చమహిలా నీలా చభోగోజ్వలా Á

శీపాదద్వయపద్మరాగ రసికా సంవాహనే సంభృతా
యాగోదా సముపాస్మహే రసఘనాంతాం తారణీమాదృశాం Á Á 15 Á Á

తాతాదప్యధికా గుణెశ్చ కలయాభకా్త తథా దివ్యయా
పే్ర మరి్ద ః వరయాం బభూవపురుషం శీరంగధామేశ్వరం Á

ఉదా్వహం ప్ర వదంతి శోభనతమంచాపా్ర కృతం బాంధవాః
అరా్చయావిభవస్య జాతుఘటతాం కింబూ్ర హి గోదే స్వయం Á Á 16 Á Á

రీతిరో్ల కవిలకణా కథమహోజాతా త్వదీయాపరం
భావం పా్ర కృత మేవపోషయతినోభూతా్య ఇతి జా్ఞ యతే Á
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శీ గోదాసో్త త్ర ం

విశే్ల షం సహసే నచెవ విదితం గాథాసు దివా్యసు తే
తచా్చపా్ర కృతభావపోషణకరం ! గోదే సమాధేహిమే Á Á 17 Á Á

భకి్త ః పే్ర మమయీపరెవ కలితా కింరూపిణీసా భవేత్
జిజా్ఞ సామహతీ నిరుత్త రతయాకాలాత్ బహోసంసి్థ తా Á

భకే్త షు శమమారచయ్య కఠినం చాంతే సుఖం కేవలం
పుషా్ణ తీతి వయం త్వదీయకృతితో నేహామహేతాం పరాం Á Á 18 Á Á

జీవాః కర్మకలాపరుద్ధ మతయః కి్ల షా్ట విభినా్నధ్వగాః
సంసృత్యధ్వసు సంచరంతి సతతంముగా్ధ స్త థాజా్ఞ నతః Á

తదో్బధాయ సమీరితాని బహుధాశాసా్త్ర ణి విద్వత్త మెః
గోదాధా్యపయతి ప్ర భుం నిజపతించోదో్బధయంతీ పరం Á Á 19 Á Á

జా్ఞ నం సంకుచితం పుమర్థ నిచయేనాసి్త ప్ర వృతి్త స్త తః
వృతి్త రె్వదికదూరగా భవతి చేత్ కాలోఽనుకూలో నహి Á

ఏతాం జీవగతిం విచింత్య పరిహారం కల్పయంతీ స్వయం
నాథం పే్ర రయసీహ రకణకృతే గోదేహి నసా్సంప్ర తం Á Á 20 Á Á

లబా్ధ తా్వం తనయాంముమోద జనకః శీవిషు్ణ చితో్త మహాన్
లబా్ధ తా్వం దయితాంముమోద పరమః శీరంగపృథీ్వపతిః Á

లబా్ధ తా్వం స్ప హణీయభకి్త భరితాం భకా్త అవిందను్మదం
లబా్ధ తా్వం వయమదు్భతాం హితకరీం గోదే ప్ర మోదామహే Á Á 21 Á Á

లోకోహింసతి కర్మజాతమఖిలం కాలస్త థాదారుణో
దెవం హింసతి దెవతం చ నితరాం విదా్యపి హీనా భృశం Á

దుషా్ట నాం ఉపహింసనం తుఘటతాం భకో్త పహింసా కుతః
తం హింసారసికం జగాద పరమం గోదాపి తసె్య నమః Á Á 22 Á Á
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శీ గోదాసో్త త్ర ం

గోదాయామహిమాన చెవ విదితా పితా్ర పితృవె్యస్త థా
రంగాసా్థ నముపేయుషాభగవతా శీరంగనాథేన చ Á

భకె్త రా్భవుకతల్ల జెర్న హి పరం శీవేంకటేశః కవిః
జానాతీతి వయంసునిశి్చతధియస్త ం తాంచ సేవామహే Á Á 23 Á Á

స్వప్నం మత్సరిణం జగాద జనకసా్యరా్త సుతాజానకీ
సా్వభీష్ట ం ప్ర థయాంబభూవసుభగం శీవిషు్ణ చితా్త త్మజా Á

స్వప్నం సత్యమితీరయంతి విబుధా స్త త్ సత్యమిత్యదు్భతం
సో్వదా్వహప్ర భవం కమంచముదితాగోదాఽభణత్ తాం నుమః Á Á 24 Á Á

గోవిందం వరయాంబభూవసుదృఢం శీవేంకటాదీ్ర శ్వరం
తనా్నమ ప్ర ణయాలి్ల లేఖ సతతం కుడే్యషుహృద్యం స్వయం Á

సీ్వయాంతాం విరహవ్యథాం జలధరాన్ సంపే్ర షయంతీ గిరిం
యాగోదా నిజగాద తత్స రణతోదాసాహి ధనా్య వయం Á Á 25 Á Á

ఆసా్త ం సుందరబాహురదు్భతతనుసౌ్సందర్య వారాని్నధిః
సాందా్ర ంబోదనిభసు్సవర్ణ లతికాశి్ల షో్ట గిరౌ వేంకటే Á

యంగోదా వృణుతే స్మ నాథమనిశంభూయస్త రాంమాయయా
రంగేశశ్చతురః త్వరాపరిగతః తా్వముద్వహన్ రాజతే Á Á 26 Á Á

త్వంచాపా్ర కృతముజ్వలంయదువరం పా్ర పు్త ం వ్యవస్య సి్థ తా
కసా్మత్ పా్ర కృతలోకవత్ వదసి నోభావం స్వకీయం పరం Á

పా్ర హా్ల దీ పరభకి్త రిత్యవగతం తసా్యం చ దృష్ట ః శమః
తసా్మదప్యతిబృంహితా రసఘనా భకి్త స్త యా దర్శ త Á Á 27 Á Á

విదా్యసా్థ నమిదం చతుర్ద శతయాసంఖా్యతమనా్యదృశం
ధీవెశద్యకృతే సుధీభిరుదితంయద్యప్యనరో్థ జి్ఝ తం Á

సాకాత్ బ్ర హ్మణి చిత్త రంజకతమం సద్యః ప్ర మోదావహం
నాభూత్ తత్ దశకెః సమరి్థ తమహో తత్సంఖ్యయెవాదు్భతం Á Á 28 Á Á
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శీ గోదాసో్త త్ర ం

ప్ర తే్యకం దశకే ఫలశవణతో విజా్ఞ తమేవాత్మనా
భూతింవాంఛతిపారలౌకికసుఖం పుషా్ణ తి భకు్త జ్వలం Á

అతా్ర పే్యత్య సుఖం పరంచ విభవం పాదారవిందసి్థ తిం
గోదాశాసనమేతదేవ మహతాం నిశేయసాపా్ర పకం Á Á 29 Á Á

గాథాసి్త్ర ంశదమందవెభవయుతాః నిఃశేయసపా్ర పికాః
తత్వం యద్ద శభిః ప్ర తీతమఖిలం నారాయణః శబి్ద తః Á

తసా్మచే్చత్ దశభిః హితంచ కలితం భకి్త ప్ర పతా్యదికం
అంతే్య సంకలితః పుమర్థ ఇతి నశా్చర్థ త్ర యంరూపితం Á Á 30 Á Á

గోదా శీవ్ర తనామధేయమహితం దివ్యం ప్ర బంధం సదా
సేవంతే రసికా విమర్శనిరతామహ్యంతినూనం పరే Á

శా్ల ఘంతే మధుమత్త మాం చ సరణిం విశ్వస్య చాపా్యయనీం
లబా్ధ దాయధన కమేణమహితా ధనా్య వయం సర్వదా Á Á 31 Á Á

సంఖా్యయావిహృతిః విచిత్ర తమతామభే్యతి గాథాస్వహో
సంఖా్యతుం న హిపార్యతే గుణగణాన్ గంభీరతాంచాదు్భతాం Á

సంఖా్య సాధు సమీరితాసులభతాంపా్ర పో్నతి సంఖా్యవతాం
సిదా్ధ ంతస్త రసః సు్ఫటః ప్ర కటితః కిం సంఖ్యయా రిక్తయా Á Á 32 Á Á

కామం దేవముపాసతేహి బహవః కామోప్యనంగోఽభవత్
కామం కేచన విది్వషంతి ఫలతసే్త కామదాసాధు్ర వం Á

కామసా్యపి పితా జగతు్స విదితః కిం లౌకికో వెదికః
గోదాయం భజతి స్మ తం బుధవరాః శీకామదేవం విదుః Á Á 33 Á Á

వెకుంఠం పరమం మహాగృహమితిపో్ర చుశ్శఠారాతయః
తసా్మది్భన్నతయాప్ర తీతమఖిలం లీలార్థ దప్ర ం గృహం Á

జీవా జీవనికాపరాశ్చ కిమపివా్యతన్వతేముక్త యే
తాన్మాహింస విభంజనాది విధయేతా్యత్థ త్వమేవ ధు్ర వం Á Á 34 Á Á
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శీ గోదాసో్త త్ర ం

ఆశాభంజనం ఆశుతోషణకరం కిం కల్పతాం శోషకం
పా్ర ప్త ంచాల్పతరం సుఖం బత కథంభూతిః ప్ర వృదా్ధ తవ Á

లీలాయాం రజసా త వ తమసాయుకా్త వయం చింత్యతాం
స్వలా్పశామపిపూరయేతి కథితం గోదాముదోపాస్మహే Á Á 35 Á Á

శో్ల కెస్సప్త భిరాజుహావ తనయాభీష్మస్య పుణా్యత్మనః
తత్ శుతా్వ త్వరయాజగామహరిణీమాహృత్య తామూఢవాన్ Á

తి్ర ంశత్పద్యమయీం విలిఖ్య సుభగాంమాలాం నివేద్య స్వయం
శీరంగేశ్వరమాహ్వయస్యతితరామరా్చసమాధిం కథం Á Á 36 Á Á

అనువరి్త
ఆతే్ర య గోత్ర సంభూతః శీనృసింహార్యవీకితః Á
శీవాసరాఘవోదాసః గోదామాసౌ్త ద్ధ రిపి్ర యాం Á Á
ప్ర జాపతౌ శుభే వరే్ష కర్కటే సోమవాసరే Á
గోదాచరణరాజీవేసు్త తిమేతాం సమర్పయే Á Á

Á Á ఇతి శీ గోదాసో్త త్ర ం సమాప్త ం Á Á
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