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                            అక్రూర స్తవము( క్రీమానినీచోర దండకు) 

                                                                                                                         - క్రీ మదా్భ గమతు (దశమ తక ంధు) 

ఫలక్రుతి:  

అక్రూరస్తవాన్ని  భక్త తతో విన్ి వారు,పఠించిన్వారు పితృదేవతల అనుక్రరహాన్ని  పిందుతారు. వింశాభివృద్ధ ి

కలుగుతింద్ధ. స్కలపాపాలు పరిహారమవుతాయి.శరీరిం విడిచిపెటా్టక కైవలయ ిం పిందుతారు. 

యోగాభ్యయ స్తతప రులకు యోరతవ ిం లభిస్తింద్ధ. ఈ స్త త క్రతిం పఠించేమిందు,వినేమిందు గురు తో క్రతిం 

తపప క చేయాలి.అనేక శుభఫలితాలను క్రపసాద్ధించే ఈ స్త త క్రతాన్ని  విన్ిండి.తరిించిండి. 

అక్రూర స్తవము: 

క్రీమానినీమానచోరా! ుభాకార! వీరా! జగదే్ధతుహేతుక్రరకారా! తమతవంబు నతవంగతంబై మహాలోలకలోోల 

మాలాకులాభీల పాథోనిధం గూలఁగా బాలకేళీగతిం ద్ధలి నారాయణాఖ్య ం బటుఖ్యయ తిఁ శోభిలో్ల నీ 

నాభికంజంబులో లోకపంజంబులం బన్ను  వినాు ణి యై మను  యా బమమ  యుతప న్ను ఁ డయ్య ం గద్భ 

పామ కాకాశ వాతామనీ వారయ హంకార మాయామహామానసాదుల్ హృషీకాదుల్లన్ లోకుల్ 

లోకబీజంబుల్లన్ నితయ తందోహమై నీ మహాద్ధహమం దులోసంచున్; మసంచున్; నశంచున్; జడతవ ంబు 

లేకాతమ  యై యొపప  నీ యొప్పప దం బెల ోనోచెల;ో చెలోన్ విచారంరఁ ద్భరంత; వారంత వారైన 

మాయాదులా మాయతఁ గూడి క్రీడించు లోకాన్నతంధాత యౌ ధాత నిర్ణతేయే? నీ కళారాశకం గంద 

ఱంభోజగరాా దు లధాయ తమ  లందును  శేషాధభూతంబు లందు ను నేకాధదైమంబు లందున్ తద్భ సాక్షివై 

యుందుమంచుం దదంతరగతజ్యయ తి వీుండ మంచుం క్రదయీరదేతిం గంద 

ఱంక్రద్భదిద్ధవాభిద్భనంబులన్, నికక  మొకక ండ మంచున్ మఱం గంద ఱారూఢకరమ ంబులం క్రరంచి 

తంసారుం క్రదుంచి తనయ స్తవలై మంచి విజా్ఞనచక్షండ మంచున్, మఱం బాంచరాక్రతాన్నసారంబునం 

దనమ యతవ ంబుతఁ గందఱీ వాతమ  మంచున్, మఱం గంద ఱా వాస్తద్ధవాది భేదంబులన్ నల్లవ రై 

చెల్లవ బాటంతు మంచున్; మఱన్ నీవు నారాయణాఖ్య ండ మంచున్; శవాఖ్య ండ మంచున్; మఱం 

బెకుక మారగంబులన్ నిన్ను  నగ్ గంతు; రగ్గగమ? యేఱుల్ రయోరాశనే రాస్తలై ూడు క్రీడన్ విశేషంబు 

లెలోన్ విశేషంబులై డింది నీ యం దనూనంబు లీనంబులౌ; నేక రాకేందుబంబంబు 

కుంభాంతరంభంబులం బంబతంబైన వేఱును ద్ధ? య్ను నేలా ఘటంతరగతాకాశుల్ 

దదఘటంతంబులం ద్ధకమౌ ర్ణఖ్ లోకామధన్ వీక నే పోకలం బోక; యేకాకవై యుండు; దీశా! కృశాన్నండు 

నెమ్మమ ు, సోుండు భాన్నండు కన్ను ల్ దిశల్ కరుేల్ భూమ పాదంబు లంభోనిధుల్ గుక్షి, శలయ ంబు 

లక్రదుల్, లతాసాలుల్ రోముల్, గాలి క్రపాణంబు, బాహుల్ స్తర్ణంక్రదుల్, ఘనంబుల్ కచంబుల్, 

నభోవీధ నాభిక్రరద్ధశంబు, ర్ణల్లంబగళ్ళు న్ నిమేషంబు, లంభోజగరా్ ండు గుహయ ంబు, మరషంబు 

వీరయ ంబు, నాకంబు మూరంేబుగా నేకమై యును  నీమేని దండం బయోజ్ఞత గరాా ండుల్ 

మండితదుంబరానోకహానేక శాఖ్య ఫలాపూర తానంత జంతు క్రరకాండంబు లీలం క్రబసదేోదరాశతథ 

జంతుక్రరకారంబుగా నిండి యుండున్; మహారూర! నీ రూరుల్ వెగ గలం బుగ గడింరన్; లయాంభోధలో 
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మీన్నమేనన్ విరోధన్ నిరోధంచి సాధంచి ున్ వేధకున్ వేదరాశం క్రబసాదింరవే; క్రదుంరవే 

కైటభక్రీమధుం జక్రకవై మొతవవే; య్తవవే మందరాగంబు రాగంబుతఁ గూరమ లీలా రరషప ందివై రందివై 

మేదినిన్ మీదికం క్రదోచి దోషాచర్ం గుమ లన్ నిుమ లం జిుమ చుం క్రగుమవ వే క్రెమవ వే ఘోరవైరన్ 

నృసంహుండవై దండివై, దండి వైరోచనిం జూచి యాచింరవే, పంరవే మేన్న క్రబహామ ండు నిు ండఁ, 

బాఱుండవై రాజకోటన్ విపాటంరవే, రాజవై రాజబంబాతయ కై దురమ ద్భరన్ విద్భరంరవే నంరవే 

క్రూర్లన్ వాస్తద్ధవాది రూరంబులన్, ుదే బుదేుండవై వైరద్భ 

రాంతరంగంబులను ంతరంగంబుల్లంగాఁ గరంగ్ంరవే పంప దీప్పంరవే కలిక మూరవం క్రబమరవంచు 

నినెు ను  నేనెమవ ఁడన్ నన్ను  మాయావిరన్ను న్ విషణే్ం క్రబరన్ను ం క్రబతన్ను ండవై ఖిను తం బాప్ప 

మనిు ంరవే రను గాధీశతలాప ! కృపాకలప ! మంద్భర్కలాప ! నమస్తవ నమస్తవ నమస్తవ నమః. 
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