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వం� �వం శంకర�
వం� శం� ��ప�ం �ర��ం వం� జగ��రణం
వం� పన�గ �షణం మృగధరం వం� ప��ం ప��,
వం� �ర� శ�ంక వ��నయనం వం� ��ంద �యం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥1॥

వం� సర�జగ���రమ�లం వం�ఽ న�క ధ�ం�నం
వం� �వ ��మ�ం శ��భం వం� హ� ర�ల�భ�
వం� �ర�జంగ �షణధరం వం� �వం �న�యం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥2॥

వం� �వ�మ�న�� మద�యమహం వం�ఽ ర� ద��పహం
వం� �ర�ల ���ల మ�శం వం� మఖ ధ�ం�న�
వం� సత�మనన� �ద�మభయం వం� ఽ����కృతం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥3॥

వం� �రథ మం�����ఖం వం� ���టకం
వం� �ల శ�సనం ఫ��ణం వం� �� ��రక�
వం� పద�జ�ర�ం �రహరం వం� మ��రవం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥4॥

వం� పంచ��ం�జం �నయనం వం� ల���ణం
వం� ��మగతం జ����టం చం�ర� గం�ధర�
వం� భస�కృత ��ం� �టలం వం� ష�����త�కం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥5॥

వం� �లహరం హరం �షధరం వం� మృడం �ర��ం
వం� సర�గతం ద�మృత ��ం వం� నృ�ం�పహ�
వం� �������ం� కమలం వం� భ��పహం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥6॥

వం� మంగళ �జ�� �లయం వం� ���శ�రం
వం� శంకర మ��య మ�లం వం� యమ���ణ�

� �



వం� �ండ��జ �ండలధరం వం� సహ�ననం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥7॥

వం� హంస మ�ం�యం స�రహరం వం� ����ణం
వం� �తగ�శ మవ�య మహం వం� ర��జ��ద�
వం� �ందర �ర�య గమనం వం� ��లంధరం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥8॥

వం� ��మనంత �ద�మభయం వ�� న���పహం
వం� �వణ నం��ం� �నతం వం� �ప��వృత�
వం� �ల ��ర� �గవ�షం వం� భయం��ంబకం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥9॥

వం� �వన మంబ�త��భవం వం� మ����శ�రం
వం� భక� జ���మరత�ం వం� న��ష�ద�
వం� జ���� ���శ మ�శం వం� ����ధం
వం� భక� జ��యం చ వరదం వం� �వం శంకర�. ॥10॥



��ష�కం
��ం �ణ�థం ��ం �శ��థం ।
జగ��థ�థం స�నంద�జం ॥
భవద�వ���శ�రం �త�థం ।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥1॥

గ� �ండ�లం త� సర��లం ।
మ��ల�లం గ����లం ॥
జ��టగం�త�రం� ���ష�ం।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥2॥

�� �కరం మండనం మండయంతం ।
మ�మండలం భస���ధరం త�  ॥
అ��ం హ��రం మ��హ�రం ।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥3॥

వ����సం మ���ట��సం ।
మ��ప�శం స� ���శ�  ॥
��శం గ�శం ��శం మ�శం ।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥4॥

��ం�త��సంగృ��ర��హ�  ।
�� సం��తం సర��పన��హం ॥
పర�హ������ర�ంద��నం ।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥5॥

క�లం ��లం క���ం ద�నం ।
ప�ం�జన�య �మం ద�నం ॥
బ�వర��నం ���ం ��నం ।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥6॥

శరచ�ం���ం గ�నంద��ం ।
���ం ప��ం ధ�శస� ���  ॥



అప��కళ�ం స� సచ���ం ।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥7॥

హరం సర��రం �����రం ।
భవం �ద�రం స� ����రం ॥
శ��� వసంతం మ�జం దహంతం ।
�వం శంకరం శం� ��న �� ॥8॥

ఫల���:

స�యం యః ��� నరః �ల��ః ।
ప�� ���రత�ం ��హ �ప� రత�ం ॥
���ం ��న�ం ���ం కళ�ం ।
���ః స��ధ� ��ం ��� ॥



�ం�ష�కం
�హ��������త�ంగం - �ర�ల��త��త�ంగం ।
జన�జ�ఃఖ��శక�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥1॥

�వ���వ���త�ంగం - �మదహనక��కర�ంగం ।
�వణదర���శక�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥2॥

సర��గం����త�ంగం - ����వర�న�రణ�ంగం ।
�ద����రవం�త�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥3॥

కనకమ�మ���త�ంగం - ఫ�ప����త��త�ంగం ।
ద��యజ���శన�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥4॥

�ం�మచందన��త�ంగం - పంకజ�ర���త�ంగం ।
సం�త�ప��శన�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥5॥

�వగ���త��త�ంగం - ��ర���� �వ చ �ంగం ।
�నకర����కర�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥6॥

అష�ద�ప����త�ంగం - సర�స�ద�వ�రణ�ంగం ।
అష�ద����శన�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥7॥

�ర���రవర��త�ంగం - �రవర�ష�స���త�ంగం ।
పరమపరం పర�త�క�ంగం - తత��ణ�� స��వ�ంగ�  ॥8॥

�ం�ష�క �దం �ణ�ం - యః ప� ��వస��� ।
�వ�క మ���� - ��న సహ �ద� ॥



���ష�కం
�దళం ����రం - ���ం చ ���ధం ।
�జన��పసం�రం - ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥1॥

��� ��ల�ప� శ� - హ����ః �మ� ���ః ।
�వ��ం క���� - ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥2॥

అఖండ�ల�ప�ణ - ��� నం��శ�� ।
�ద��ం� సర���భ�ః - ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥3॥

�ల�మ�� ��ం - �� ��య �ర���  ।
�మయజ�మ��ణ�ం - ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥4॥

దం���సహ�� - �జ�యశ�� చ ।
��క��మ��నం - ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥5॥

�ర��� ���ద�త�న�ం - మ��వస� చ �యం ।
�ల�వృ�ం నమ��� - ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥6॥

దర�నం �ల�వృఓస� - స�ర�నం �ప�శనం ।
అ�ర�పసం�రం ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥7॥

�ల� �హ���య - మధ�� ������ ।
అ�త ��వ��య - ఏక�ల�ం ��ర�ణ�  ॥8॥

���ష�క �దం �ణ�ం - యః ప� ��వస��� ।
సర��ప����క�ః - �వ�క మ�����  ॥9॥



��ష�కం
న��శ ��న ���ణ �పం
��ం ��పకం �హ� �ద స��పం ।
అజం ���ణం ��� కల�ం ��గం
���ర ��శ �సం భ�హం ॥ 1 ॥

���ర ఓం�ర �లం ��యం
����న �� గ�శం ��శం ।
క�ళం మ��ల �లం కృ�లం
���ర సం�ర �రం న�హం ॥ 2 ॥

ఉ���� సం�శ �రం గ�రం
మ� �త �� ���ష �రం ।
��ర� �� క���� �� గంగ
రస� �ల ��ం� కం� �జంగ ॥ 3 ॥

జల� �ండలం �� ��ం ��లం
�సన��నం �లకంఠం ద�లం ।
మృ��శ చ��బరం �ండ �రం
�యం శంఖరం సర� �దం భ�నం ॥ 4 ॥

�చండం �కృష�ం �గల�ం ప�శం
అఖండం భ� �� �� ��శం ।
��ల ���లనం �ల ��ం
భ�హం భ�� ప�ం �వ గమ�ం ॥ 5 ॥

క��త క��ణ క��ంత ��ః
స� సజ��నంద �� ���ః ।
��నంద సం�హ � �ప��
��ద ��ద �� మన���ః ॥ 6 ॥

న�వ� ఉ��ద ��ర �ందం
భజం� హ�� ప� �న �రం ।



గ�వ� �ఖం �� సం�ప �శం
��ద �� సర� ��� �� ॥ 7 ॥

న��� �తం జపం �వ ��ం
న�హం స� సర� ��వ �భ�ం ।
జ� జన� �ః� గ� తప� �నం
�� ��� ��న ��శ శం� ॥ 8 ॥

��ష�క �దం �క�ం ��ణ హర �ష�� ।
� పఠం� న� భ�� ��ం శం�ః ��ద� ॥



చం��ఖ�ష�కం
చం��ఖర! చం��ఖర! చం��ఖర! �� ��  ।
చం��ఖర! చం��ఖర! చం��ఖర! ర� ��  ॥1॥

రత���శ�సనం రజ��శృంగ��తనం ।
�ం��కృతపన��శ�ర మ���నల�యకం ॥।
��దగ��ర�యం �ద�ల� ర�వం�తం ।
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥2॥

పంచ�దప�ష�గంధప�ం�జద�య��తం ।
�ల�చన�త�వకదగ�మన�థ��హం ॥
భస��గ�క�బరం భవ�శనం భవ మవ�యం ।
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥3॥

మత��రణ�ఖ�చర�కృ�త��యమ�హరం ।
పంక�సనపద��చన���ం�స��హ�  ॥
�వ�ం�తరంగ�కర�క���జ�ధరం ।
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥4॥

య��జసఖం భ��హరం �జంగ��షణం ।
�ల�జ��ప�ష�త���మక�బర�  ॥
��ల�లగళం పరశ�థ��ణం మృగ��ణ�  ।
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥5॥

�ండ�కృత�ండ�శ�ర�ండలం వృష�హనం ।
�ర����శ�ర��త�భవం �వ�శ�ర�  ॥
అంధ�ంతక ���మర�దపం శమ�ంతకం
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥6॥

�షజం భవ��� మ��ప� మప��ణం ।
ద�యజ���శనం ���త�కం ���చన�  ॥
������ఫల�దం సక�ఘసంఘ�బర�ణం ।
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥7॥



భక�వత�ల మ��తం �� మ�యం హ�దంబరం ।
సర��తప�ం ప�త�ర మ��య మ�త�మం ॥
�మ��న���శన�మ��ల�కృ�ం ।
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥8॥

�శ�సృ�����నం �న�వ �లనతత�రం ।
సంహరంతమ� �పంచ మ�ష�క ���న�  ॥
�డయంత మహ��శం గణ�థ�థసమ��తం ।
చం��ఖర ��� మమ �ం క�ష�� � యమః ॥9॥

మృ���తమృకం���కృత స�వం �వస��� ।
య� �� చ యః ప� న� � తస� మృ��భయం భ��  ॥
�ర� �� ర�గ� మ��ర�సంపద �దరం ।
చం��ఖర �వ తస� ద�� ���మయత�త: ॥10॥



�� �శ���ష�కం
గం�తరంగ రమ�య జ� క�పం,
�� �రంతర ���త �మ �గం;।
��యనః �య మదంగ మ�ప �రం,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥1॥

��మ �చర మ�క �ణ స��పం,
��శ ��� �ర ��త �ద �ఠం;।
��న ��హవ�ణ కళ� వంతం,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥2॥

���పం �జగ �షణ ���ంగం,
�����ంబరధరం జ�లం ���ం;।
��ం��భయ వర �ద �ల ��ం,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥3॥

��ం���త ��ట ��జ �నం,
����నల ���త పంచ �ణం;।
����ర�త ��ర కర� �రం,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥4॥

పం�ననం ��త మత� మతంగ ��ం,
��ంతకం ద�జ �ంగవ పన� ��ం;।
��నలం మరణ �క జ�ట ��,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥5॥

��మయం స�ణ ���ణ మ���యం,
ఆనంద కంద మ���త మ��యం;।
��త�కం సకల �ష�ల�త� �పం,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥6॥

ఆ�ం ��య ప�హృత� పరస��ంత,
ఉ�ర�ంచ ���ర� మనఃస��;।

�



ఆ�య హృత�మల మధ� గతం ��శం,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥7॥

��� �ష ర�త స�జ���గం,
��గ� �ం� �లయం ��� స�యం;।
��ర� �ర� �భగం గర���మం,
��ణ� �రఃప�ం భజ �శ��థం.॥8॥

��ణ� �రప�ః స�వనం �వస�,
���త� �ష�క �దం ప�� మ�ష�;।
���ం �యం ��ల �ఖ� మనంత ���ం,
సం�ప� �హ �ల� లభ�చ ��ం.॥9॥

�శ���ష�క �దం యః ప��� �వ స���,।
�వ�క మ���� ��న సహ�ద�.॥



�ల�ర�ష�కం
�వ �జ �వ� మన ప��� పంకజం,
��ల యజ� �� �ం� ��రం కృ��రం,
�ర�� �� వృంధ వం�తం �గంబరం,
��క����ధ �ల�రవం భ�.॥1॥

�� �� �శ�రం, �వ�� �రకం పరం,
�లకంధ ����ర� �యకం ��చనం,
కళకళ �ం��� �� �ల ��రం,
��క����ధ �ల�రవం భ�.॥2॥

�ల తం� పస దండ ప� మ� �రణం,
��మ �య మ� �వ��రం ��మయం,
�� ��మం ��ం ��� �ండవ �యం,
��� ��� నఢ కల�రవం భ�.॥3॥

��� ��� దయకం ��ష� �� ��హం,
భక� వత��ం �వం, సమస� �క ��హం,
��� వన� మ�జ� �మ �ం�� లస� క��,
��క����ధ �ల�రవం భ�.॥4॥

ధర� �� �లకం, �� ధర� �ర� �శకం,
కర� �స �చకం, �శర� �యకం ��ం
స�ర� వర� �ష �స ���ంగ మండలం,
��క����ధ �ల�రవం భ�.॥5॥

రత� ��� ����మ �ద�గ�క�,
�త�మ���య�శ� �వత� �రంజనం,
మృ�� దర� �సనం క�లడంశ� ��ణం,
��క����ధ �ల�రవం భ�.॥6॥

ఆట��స �ణ� పద� జండ �స సంత�ం,
దృ�� �ద న�� �ప �ల �� �సనం,



అష���� �యకం క�ల ����ం,
��క����ధ �ల�రవం భ�.॥7॥

�త ��ంగం� �యకం, ��ల ��� �యకం,
�� �� �క �ణ� �ప �ధకం ��ం,
�� �ర� ��ధం ��తనం జగ� ప�ం,
��క����ధ �ల�రవం భ�.॥8॥

కల�ర�ష�కం �టం� యః మ�హరం,
��న ��� �ధనం, ��� �ణ� వ��నం,
�క �� �న� �ప �ప �ప �శనం,
� �యం� �ల�ర�ం� ���ం ధృవం॥9॥



���� దహ�ష�కం
���శ��య నర�ర�వ �ర�య 
క��మృ�య శ��ఖర�ర�య ।
క��ర���ధవ�య జ�ధ�య
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 1॥

����య రజ�శక�ధ�య
��న��య �జ��పకఙ��య ।
గం�ధ�య గజ�జ�మర��య
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 2॥

భ����య భవ�గభ�ప�య
ఉ�య �ర�భవ�గర�ర�య ।
���ర��య �ణ�మ�నృత��య
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 3॥

చ��ంబ�య శవభస���ప�య
����య మ��ణ�లమ���య ।
మం�ర�ద�గ�య జ�ధ�య 
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 4॥

ప��న�య ఫ��జ��ష�య
��ం��య �వన�యమ���య ।
ఆనన���వర�య త�మ�య
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 5॥

����య భవ�గర�ర�య
��న��య కమ�సన���య ।
����య �భల�ణ ల��య 
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 6॥

�మ��య ర��థవర��య
�గ��య నర�ర�వ�ర�య ।

�



���� �ణ�భ��య �����య
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 7॥

���శ��య ఫల�య గ�శ��య
�త��య వృష�శ�ర�హ�య ।
�తఙ�చర�వస�య మ�శ��య
���� �ఃఖదహ�య నమః ��య ॥ 8॥

వ���న కృతం ���ం సర��గ��రణం ।
సర�సంపత�రం ��ం �����వర�న� ।
�సంధ�ం యః ప���త�ం స � స�ర�మ����� ॥ 9॥

ఇ� �వ�ష��ర�తం ����దహన�వ���ం స��ర�� ॥



��దశ �����ంగ ���ం
��ష��� �శ�ఽ�ర�� ���ర�యం చం�క�వతంస� ।
భక����య కృ�వ�ర�ం తం �మ�థం శరణం �ప�� ॥ 1 ॥

��లశృం� ��ధ�సం� ���శృం�ఽ� స� వసంత� ।
తమ��నం మ��క�ర��నం న�� సం�రస����� ॥ 2 ॥

అవం���ం ���వ�రం ������య చ సజ���� ।
అ�లమృ��ః ప�ర��ర�ం వం� మ��లమ���శ� ॥ 3 ॥

����నర�ద�ః ప�� స�గ� సజ�న�ర�య ।
స�వ �ం�తృ�� వసంతం ఓం�ర�శం �వ�క�� ॥ 4 ॥

���త�� �జ������ స� వసం తం ���స�త� ।
������త�దపద�ం ��ద��థం తమహం న�� ॥ 5 ॥

��� సదం� నగ�ఽ�ర�� ����ంగం ���శ� ��ః ।
సద�������ద�శ�కం ��గ�థం శరణం �ప�� ॥ 6 ॥

మ������ చ త� రమంతం సం�జ��నం సతతం ��ం�ః ।
����ర�� మ�ర����ః ��ర�శం �వ�క�� ॥ 7 ॥

స������ �మ� వసంతం ��వ��రప���� ।
యద�ర��� �తకం �� �శం ��� తం ��ంబక�శ�� ॥ 8 ॥

���ప��జల���� �బధ� ��ం ���రసం���ః ।
��మచం�ణ సమ��తం తం ��శ��ఖ�ం �యతం న�� ॥ 9 ॥

యం �������స�� ��వ��ణం ���శ�శ� ।
స�వ ���పద��ద�ం తం శంకరం భక��తం న�� ॥ 10 ॥

�నంద�నందవ� వసంతం ఆనందకందం హత�పబృంద� ।
��ణ��థమ�థ�థం ��శ��థం శరణం �ప�� ॥ 11 ॥

� � �



ఇ��� రమ���ల�ఽ��� స�ల�సంతం చ జగద��ణ�� ।
వం� మ��రతరస��వం ఘృ��శ��ఖ�ం శరణం �ప�� ॥ 12 ॥

���ర�య��దశ�ంగ��ం ��త��ం �క��దం ��ణ ।
���ం ప��� మ��ఽ�భ��� ఫలం త��క� �జం భ�చ� ॥

ఇ� � ��దశ �����ంగ ���ం సం�ర�ం ॥



మ� మృ��ంజయ ���ం
��ం ప�ప�ం ���ం �లకంఠ��ప�� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 1 ॥

�లకంఠం �ల���ం �లజ�ం �ల�శన� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 2 ॥

�లకంఠం ����ం �ర�లం �లయ�ద� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 3 ॥

�మ�వం మ��వం �క�థం జగ���� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 4 ॥

�వ�వం జగ��థం ��శం వృషభధ�జ� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 5 ॥

గం�ధరం మ��వం స��భరణ��త� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 6 ॥

���ం చ���జం �ంతం జ�మ�ట��ణ� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 7 ॥

భ�����తస��ంగం ��భరణ��త� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 8 ॥

అనంతమవ�యం �ంతం అ���ధరం హర� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 9 ॥

ఆనందం పరమం �త�ం �వల�పద��న� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 10 ॥

అర���శ�రం �వం �ర���ణ�యక� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 11 ॥



�ళయ���క��ర��క��ర�శ�ర� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 12 ॥

��మ�శం ����ం చం�ర�కృత�ఖర� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 13 ॥

గం�ధరం శ�ధరం శంకరం �ల��న� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 14 ॥

అ�థః పర�నందం �వల�ఃపద��న� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 15 ॥

స���పవర���రం సృ����త�ంత�రణ� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 16 ॥

క������ � �ణ�ం �వ��ర�గ�� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 17 ॥

����ం మ��వం �మ�వం స��వ� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 18 ॥

ఉత������సం�రక��ర�శ�రం ��� ।
న�� �ర� �వం �ం � మృ��ః క�ష�� ॥ 19 ॥

�ర�ం�యకృతం ���ం యః ప���వస��� ।
తస� మృ��భయం ��� ����రభయం క��� ॥ 20 ॥

శ�వర�ం �కర�వ�ం సంక� కష��శన� ।
������ ప�� ���ం సర������యక� ॥ 21 ॥

మృ��ంజయ మ��వ �� �ం శర�గత� ।
జన�మృ��జ���ః ��తం కర�బంధ�ః ॥ 22 ॥

�వకస��ద�తః �ణస������ఽహం స� మృడ ।
ఇ� ���ప� ��శం ��ంబ�ఖ�మనం జ�� ॥ 23 ॥

� �



నమః ��య �ం�య హర� పర�త�� ।
�ణత��శ��య ���ం పత� నమః ॥ 24 ॥

ఇ� � మ� మృ��ంజయ ���ం సం�ర�ం ॥



�వ వర��� ���ం
�ంబస��వ �ంబస��వ �ంబస��వ �ంబ�వ
�ంబస��వ �ంబస��వ �ంబస��వ �ంబ�వ

అ��త ��హ అమ��శ�ర అగ�త �ణ గణ అమృత �వ
ఆనం�మృత ఆ�త ర�క ఆ��నంద మ�శ �వ
ఇం� క�ధర ఇం�� �య �ందర �ప ��శ �వ
ఈశ ��శ మ�శ జన�య �శవ ��త �ద �వ
ఉర�� �య �షణ శంకర నరక ��శ న�శ �వ
ఊ��త �నవ �శ ప�త�ర ఆ��త �ప ��శ �వ
ఋ��ద �� �� ��షణ ర� చం��� ��� �వ
ఋప మ�� �పంచ �ల�ణ �ప ��రణ తత�� �వ
�ంగ స��ప సర� �ధ �య మంగళ ��� మ�శ �వ

���శ�ర �ప �య �వ ��ంత �య �ద� �వ
ఎ��క స��ప ���శ�ర �� హృ� �య �స �వ
ఐశ��� �య �న�య �ద�న అ���నంత మ�శ �వ
ఓం�ర �య ఉరగ ��షణ �ం��� మ�శ �వ
ఔర స��త అంత క�శన �� స�త మ�శ �వ
అంబర �స �దంబర �యక �ం�� �రద �వ� �వ
ఆ�ర �య ఆ� ��శ�ర ��� �య �ర� �వ
కమ�����త ��స �య క�� �గర �ం� �వ
గం� �� �త వల�భ �ణ �త శంకర సర� జ�శ �వ
ఖడ� �ల మృ�డ ���� �ధ ��మ �ప ���శ �వ

��క బంజన �తక �శన �� స�త ��శ �వ
జజ�త �� �� ��షణ �ద స��ప ���శ �వ
చండ ��శన సకల జన �య మండ� �శ మ�శ �వ
చ� ��ట ��ండల ��త �� �య �వ�శ �వ
జన� జ� మృ� �శన కల�ష ర�త �ప ��శ �వ
ఝం�� �య బృం� �� �య ఓం ��శ మ�శ �వ
��� ��� ��శక �ర�ల �న జన �య �ప� �వ
టం����ధ �రణ సత�ర �ం�� ��శ �వ

� �



రంక స��ప సహ��త�మ ��శ�ర వర�వ �వ
డంబ ��శన �ం� మ �షణ అంబర �స ��శ �వ

డం డం డమ�క ధర� �శ�ల �ం� ��యక �వ� �వ
ణ�న ��చన నటన మ�హర అ� �ల �షణ అమృత �వ
తత�మ ���� �క� స��పక ���నంద మ�శ �వ
��వర జంగమ �వన �ల�ణ ��క ��వర �వ� �వ
�ఃఖ ��శక ద�త మ�న�న చందన ��త చరణ �వ
ధర� ధర �భ దవళ మ�న�న చందన ��త చరణ �వ
�� మ� గణ �షణ ���ణ నట జన ��య �ట� �వ
పన�గ �షణ �ర�� �యక పర�నంద ప�శ �వ
�ల ��చన �� �� �భ �� హల ధర అమృత �వ
బంధ ��శన బృహ��మర స�ం�� �య కనక �వ
భస� ��పన భవ భయ �శన �స�య �ప ���స �వ

మన�ధ �శన మ��న �య మందర పర�త �స �వ
య� జన హృదయ ���త ఈశ�ర �� ����� ��శ �వ
��శ�ర రమ�య ��ం�జ �మ �ఖర �కృ� �వ
లం��శ�ర �ర గణ ��త �వ�� మృత ల�త �వ
వర� భయకర ��� �షణ వన ��� ��ష �వ
�ం� స��ప జగత�య �న�య �ం� మ� �య కనక �వ
ష��ఖ జనక ��ం� �� �య ������ స�త �వ
సం��ర�వ �శన �శ�త �� హృ� �య �స �వ
హర ���త�మ అ����మృత �ర� ��� ��వ� �వ
��త భక� జ�శ ��శ�ర �� న�శ�ర �మ �వ
�ర ��� ����త �ందర �� జగ�య ��� �వ

�ంబ స��వ �ంబ స��వ �ంబ స��వ �ంబ �వ
�ంబస��వ �ంబస��వ �ంబస��వ �ంబ�వ



�వ అ�ర�� ���ం
�ంబస��వ �ంబస��వ �ంబస��వ �ంబ�వ ॥
�ంబస��వ �ంబస��వ �ంబస��వ �ంబ�వ ॥

అ��త��హ అమ��శ�ర, అగ�త�ణగణ అమృత�వ । �ంబ ।
ఆనం�మృత ఆ�తర�క ఆ��నంద మ�శ�వ । �ంబ ।
ఇం�క�ధర ఇం���య, �ందర�ప ��శ�వ । �ంబ ।
ఈశ��శమ�శ జన�య, �శవ��త �ద�వ । �ంబ ।

ఉర���య �షణ శంకర, నరక��శ న�శ�వ । �ంబ ।
ఊ��త�నవ�శ ప�త�ర, ఆ��త �ప��శ�వ । �ంబ ।
ఋ��ద�� �� ��షణ, ర�చం��� ����వ । �ంబ ।
ౠపమ�� �పంచ �ల�ణ, �ప��రణ తత��వ । �ంబ ।

�ంగస��ప సర� �ధ�య మంగళ ��� మ�శ�వ । �ంబ ।
���శ�ర �ప�య�వ ��ంత�య �ద��వ । �ంబ ।
ఏ��క స��ప ���శ�ర ��హృ��య �స�వ । �ంబ ।
ఐశ����య �న�య �ద�న అ���నంత మ�శ�వ । �ంబ ।

ఓం�ర�య ఉరగ��షణ, �ం��� మ�శ�వ । �ంబ ।
ఔరస��త అంతక�శన, ��స�త ��శ�వ । �ంబ ।
అంబర�స �దంబర�యక, �ం���రద �వ��వ । �ంబ ।
ఆ�ర�య ఆ���శ�ర, ����య �ర��వ । �ంబ ।

కమ����త ��స�య, క���గర �ం��వ । �ంబ ।
ఖడ��ల మృగ ఢ�����త, ��మ�ప ���శ�వ । �ంబ ।
గం����త వల�భ �ణ�త, శంకరసర� జ�శ�వ । �ంబ ।
�తకభంజన �తక�శన, ��స�త ��శ�వ । �ంబ ।
జ����త శృ��� ��షణ, �దస��ప ���శ�వ । �ంబ ।

చండ ��శన సకల జన�య, మండ��శ మ�శ�వ । �ంబ ।
ఛ���ట ��ండల��త, ���య �వ�శ�వ । �ంబ ।
జన�జ�మృ� �శనకల�ష, జర�త�ప ��శ�వ । �ంబ ।

� �



ఝం���య భృం��ట �య, ఒం��శ మ�శ�వ । �ంబ ।
�����న ��శక �ర�ల, �నజన�య �ప��వ । �ంబ ।

టం����త �రణ సత�ర, �ం��� ��శ�వ । �ంబ ।
ఠంకస��ప సహ��త�మ, ��శ�ర వర�శ�వ । �ంబ ।
డంభ ��శన �ం�మ�షణ, అంబర�స ��శ�వ । �ంబ ।
ఢంఢం డమ�క ధర��శ�ల, �ం� ��యక �వ��వ । �ంబ ।
న�న ��చన నటనమ�హర, అ��ల�షణ అమృత�వ । �ంబ ।

తత�మ���� �క� స��పగ, ���నంద మ�శ�వ । �ంబ ।
��వరజంగమ �వన�ల�ణ, ��క ��వర �వ��వ । �ంబ ।
�ఃఖ��శన ద�తమ�న�న, చందన��త చరణ�వ । �ంబ ।
ధర�ధర �భధవళ ��స�ర, ధన�� �య �న�వ । �ంబ ।
��మ�గణ �షణ ���ణ, నటన జన�య �ట��వ । �ంబ ।

పన�గ�షణ �ర���యక, పర�నంద ప�శ�వ । �ంబ ।
�ల��చన ���� �భ, ��హలధర అమృత�వ । �ంబ ।
బంధ��శన బృహ��మర, స�ం���య కనక�వ । �ంబ ।
భస���పన భవభయ�శన, �స�య�ప ���శ�వ । �ంబ ।
మన�థ�శన మ��న�య, �ందర పర�త�స�వ । �ంబ ।

య�జన హృదయ ���త ఈశ�ర �� ����� ��శ�వ । �ంబ ।
��శ�ర రమ�య ��ం�జ, ��శ�ర �కృ�శ�వ । �ంబ ।
లం��శ�ర �రగణ��త, �వ��మృత ల�త�వ । �ంబ ।
వర�భయకర ����షణ, వన��� ��ష�వ । �ంబ ।

�ం�స��ప జగ�య �న�య �ం�మ��య కనక�వ । �ంబ ।
ష��ఖజనక ��ం����య, ������ స�త�వ । �ంబ ।
సం��ర�వ �శన �శ�త, ��హృ� �య�స�వ । �ంబ ।
హర ���త�మ అ����మృత, �ర���� ��వ��వ । �ంబ ।
��తభక� జ�శ��శ�ర, ��న�శ�ర �మ�వ । �ంబ ।
�ర��� ����త�ందర, ��జగ�య ����వ । �ంబ ।

�ంబస��వ �ంబస��వ �ంబస��వ �ంబ�వ ॥
�ంబస��వ �ంబస��వ �ంబస��వ �ంబ�వ ॥





�వ పం��� ���ం
��ం���య ��చ�య భ��ంగ��య మ�శ��య ।
���య ���య �గంబ�య త��� న��య నమ���య ॥1॥

మం��� స�ల చందన చ���య నం�శ�ర �మథ �థ మ�శ��య ।
మం�ర �ష� బ� �ష� ����య త��� మ��య నమ���య ॥2॥

��య �� వద�ర�ంద-���య ద�ధ�ర �శ�య ।
� �ల కం�య వృషధ��య త��� ���య నమ���య ॥3॥

వ�ష� �ం�ద�వ �త�� ��ం� ����త �ఖ�య ।
చం�ర� ���నర-�చ�య త��� వ��య నమ���య ॥4॥

యజ� స���య జ�ధ�య ��క హ��య స�త�య ।
���య ��య �గంబ�య త��� య��య నమ���య ॥5॥

ఫలశృ�

పం��ర-�దం �ణ�ం యః ప�� �వ స��� ।
�వ�క-మ���� ��న సహ �ద� ॥



ద�� ��� ���ం
�ం��ఠః

ఓం � ���ణం �ద�� �ర�ం
� � ��ంశ� ���� త��� ।
తంహ�వ�త� �����శం
������ శరణమహం �ప�� ॥1॥

��నం

ఓం �న���� �క�తపర�హ�తత�ం��నం
వ����ం�వసదృ�గ��వృతం �హ�����ః ।
ఆ���ం�ం కరక�త �����నంద���ం
��త��మం ��తవదనం ద������� ॥2॥

వట�ట�స�� ���� �షణ�ం
సకల��జ��ం ��న��ర��� ।
��వన���శం ద������వం
జననమరణ�ఃఖ��ద ద�ం న�� ॥3॥

��ం వటత���� వృ��ః ���ః ����� ।
���� �న����నం �������న�సంశ�ః ॥4॥

ఓం నమః �ణ���య �ద����క�ర�� ।
�ర��య ��ం�య ద���ర�� నమః ॥5॥

��ర���� ������ః ����� మ�శ�రః ।
������ పరం ��� త��� � �ర� నమః ॥6॥

�ధ� సర�����ం �ష� భవ���� ।
�ర� సర����ం ద���ర�� నమః ॥7॥

��ఘ�య మ��య వట�ల���� ।
స���నంద ��య ద���ర�� నమః ॥8॥

� � �



ఈశ�� ������ ����ద ���� ।
��మవ�-��ప���య ద���ర�� నమః ॥9॥

అం�ష�తర�� �గ�� ���న���� ।
శృత�ర�ం �హ���క�ం దర�య��గ� �వః ॥10॥

ఓం �ం�ః �ం�ః �ం�ః ॥

���ం

�శ�ందర�ణ దృశ��న నగ� �ల�ం ��ంతర�తం
పశ���త�� �య� బ�����తం య���� ।
య������� ��ధసమ� ����న� �ద�యం
త��� ����ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 1 ॥

�జ��ంత� �ం�� జగ�తం �ఙ���కల�ం �నః
��క��త �శ�లకల� ������కృత� ।
���వ �జృంభయత�� మ���వ యః ��చ��
త��� ����ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 2 ॥

య���వ ��రణం స�త�కమసత���ర�కం �స�
��త�త�మ�� �దవచ� � �ధయ����� ।
య���త�ర�ద��న� �ర�వృ��ర��ం���
త��� ����ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 3 ॥

����� ఘ�దర ��త మ��ప ���స�రం
��నం యస� � చ���కరణ ��� బ�ః స�ంద� ।
���� త�వ �ంతమ����తత�మస�ం జగ�
త��� � ���ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 4 ॥

�హం �ణమ�ం��ణ�� చ�ం ���ం చ �న�ం ��ః
�� ��ంధ జ�ప�స��హ�� �ం�భృశం ��నః ।
��శ�� ��సక��త మ����హ సం���
త��� � ���ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 5 ॥

� �



���స� ��క�ం� సదృ� �� స���ద��
స���ః కర�ప సంహరణ� �ఽ����ప�ః ��� ।
�గ��ప��� ��దసమ� యః �త����య�
త��� � ���ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 6 ॥

����ష�� ����� త� స��స�వ��స��
��వృ�� స�� వర��న మహ�త�ంతః ��రంతం స� ।
����నం �క�క�� భజ�ం � ��� భ��
త��� � ���ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 7 ॥

�శ�ం పశ�� �ర��రణత� స����సంబంధతః
�ష��ర�త� త�వ �తృ ����త�� �దతః ।
స��� ��� � య ఏష ��� �� ప���తః
త��� � ���ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 8 ॥

�రం�ంస�న�ఽ��ంబర మహ��� ��ం�ః ���
ఇ���� చ�చ�త�క�దం య���వ �ర��ష�క� ।
�న���ంచన �ద�� �మృశ�ం య��త�ర�����
త��� ���ర�� నమ ఇదం � ద���ర�� ॥ 9 ॥

స��త�త��� ���కృత�దం య��ద���� స��
��స� �వ�త�దర� మన�����చ� సం�ర��� ।
స��త�త�మ���� స�తం ���శ�రత�ం స�తః
����త���నరష�� ప�ణతం �శ�ర� మ��హత� ॥ 10 ॥

॥ ఇ� �మచ�ంక��ర��ర�తం ద��������ం సం�ర�� ॥



ఉ�మ�శ�ర ���ం
నమః ����ం నవ�వ���ం
పరస����ష�వ�ర����� ।
న�ం�క��వృష�త���ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 1 ॥

నమః ����ం సర�త����ం
నమస���ష�వర����� ।
��య����త�����ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 2 ॥

నమః ����ం వృష�హ���ం
��ం�����ం�������� ।
�����ర��ప���ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 3 ॥

నమః ����ం జగ�శ����ం
జగత����ం జయ������ ।
జం������ర�వం����ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 4 ॥

నమః ����ం పర�ష���ం
పం���పంజరరం����� ।
�పంచసృ�����సంహృ���ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 5 ॥

నమః ����మ��ంద���ం
అత�ంత�సక�హృదం����� ।
అ�ష��క�తంక���ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 6 ॥

నమః ����ం క��శ���ం
కం�ళక��ణవ�ర����� ।

�



��స�ల��త�వ���ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 7 ॥

నమః ����మ��ప���ం
అ�ష��క������� ।
అ�ం����ం స���సంభృ���ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 8 ॥

నమః ����ం రథ�హ���ం
ర�ం����నర�చ���� ।
��శ�ం�భ��ం����ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 9 ॥

నమః ����ం జ�లంధ���ం
జ�మృ���ం చ �వ������ ।
జ�ర����ద�వ�����ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 10 ॥

నమః ����ం �ష�����ం
�ల�చ��మ��క�మభృ���� ।
��వ��ంతవ�శ����ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 11 ॥

నమః ����ం ప��ల���ం
జగ��ర�ణబద�హృ���� ।
సమస����ర�����ం
న� నమః శంకర�ర����� ॥ 12 ॥

���ం �సంధ�ం �వ�ర����ం
భ��� ప����దశకం న� యః ।
స సర���గ�ఫ��
�ం�� శ���ం� �వ�క�� ॥ 13 ॥





�వ�ండవ ���ం
జ�ట�గలజ�ల��హ��తస��
గ�వలంబ�లం��ం �జంగ�ంగ����।
డమడ�మడ�మడ�మ���దవడ�మర�య�
చ�రచండ�ండవంత��న��వ��వ� ॥1॥

జ�క�హసం�మ�మ���ంప�ర��
��ల��వల�� ��జ�న�ర��।
ధగద�గద�గజ�లల��ట పట��వ�
��రచం��ఖ�ర�ః���ణంమమ ॥2॥

ధ�ధ�ం�నం�� ��సబం�బం�ర
���ర��గంతసంత� ��ద�న�న�।
కృ�క���ర� ��ద��ర��ప�
క����గంబ� మ���ద�� వ��� ॥3॥

జ��జంగ�ంగళ���రత��మ���
కదంబ�ం�మ�వ��ప��గ����।
మ�ంధ�ం�ర��రత��ర��య���
మ� ��దమ��తం �భ�� �తభర�� ॥4॥

సహ��చన��త��ష�ఖ�ఖర
��న���ర���స�ం��ఠ�ః।
�జంగ�జ�ల��బద��ట�టకః
����య �య�ం చ�రబం��ఖరః ॥5॥

ల�టచత�రజ�లద�నంజయ���ంగ�
��తపంచ�యకంనమ���ంప�యక�।
��మ�ఖ�����జ�న�ఖర�
మ�క��సంప���జ�లమ��నః ॥6॥

క�ళ �లప��� ధగద�గద�గజ��ల
ద�నంజ���కృత�చండపంచ�య�।

�



ధ�ధ�ం�నం�������ప�క
�కల��క���� ��చ� ర�ర�మ ॥7॥

న�న�ఘమండ� ��ద��ర�ర��ర�
������తమః �బంధబద�కంధరః।
��ంప�ర�� ధరస��� కృ���ం�రః
క���న బం�రః �యం జగ��రంధరః ॥8॥

��ల��లపంకజ �పంచ��మ��
వలం�కంఠకంద� ���బద�కంధర�।
స�ర��ధం �ర��దం భవ��దం మఖ��ద�
గజ���ంధక��దం తమంతక��దం భ� ॥9॥

అఖర�సర�మంగ� క�కదంబమంజ�
రస��హ����జృంభ�మ��తం।
స��ంతకం ��ంతకం భ�ంతకం మ�ంతక�
గ�ంత�ంధ�ంతకం తమంత�ంతకం భ� ॥10॥

జయత�ద���మ�మ��జంగమశ�స
���ర�మత�మ��రత��ళ�లహవ���।
��������ద��నన��దంగ�ంగమంగళ
ధ���మ�వ��త�చండ�ండవ��వః ॥11॥

దృష����తల����జంగ���క��
ర��ష�రత��ష��ః సహృ��ప�ప��।
తృ�ర�ందచ�� ��మ�మ�ం��
సమ�వృ��కః క� స��వం భ�మ�హ� ॥12॥

క���ంప�ర�� ��ంజ�ట�వస�
��క��ర��స���రస�మంజ�ంవహ�।
��ల�ల�చ� ల�మ�లలగ�కః
���మం��చ�ర� క� �� భ�మ�హ� ॥13॥

ఇమం � �త��వ�క��త��త�మం స�వ�
పఠన��రన��వన�� ��ద���సంతత�।
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హ��� �భ�������ం య�గ��
��హనం � ���ం �శంకరస� �ంతన� ॥14॥

ఫల���

��వ�నసమ� దశక��త�
యః శం��జనపరం పఠ�ః ���।
తస����ం రథగ�ం��రంగ����
ల�ం స�వ���ం �ద�� శం�ః ॥15॥



మ�� పంచకం
స���ర�స� గమ� క�������యకం,
����ం �� సహ ��� ��� � శంకరం ॥1॥

అంత��షధరం దృ��� గచ� గ��� ����,
శంకర�� � �ం�లస�ం �నః �హ శంకరం ॥2॥

అన�మ�దన�మయం హ�థ� �తన��వ �త���,
��జవర ��క��ం �ంఛ� �ం �� గచ� గ��� ॥3॥

�ం గం�ం�� �ం�� ◌ంబరమ� చం�ల��పయః
�� �ంతరమ�� �ంచనఘ�మృ��ంభ���ంబ�,
�త�గ���� �స�రంగసహ�నం�వ�ధఅం��
�� యం శ�ప� య�త�� మ�� � యం ��ద�మః ॥4॥

��త��ప������ ��టత� � సం��జ��ంభ�
� ��������ంతత�� �� జగ����,
��హం న చ దృశ�వ���� దృఢ ��� � య�����
చ�ం�� �� స � ��� �� ������ మ�� మమ ॥5॥

�����హ�దం జగచ� సకలం ��������తం
సర�ం �తద�ద�� ��ణ� �షం �� క��తం,
ఇత�ం యస� దృ�మ���ఖత� ��� ప� �ర��
చం�� �� స � ��� �� ������ మ�� మమ ॥6॥

శశ�న�శ�ర�వ �శ�మ�లం ���త� �� ��
��త�ం �హ� �రంతరం �మృశ� ����జ�ం�త��,
�తం �� చ �ష�తం �దహ� సం�న�� �వ�
�ర��య సమ��తం స�వ����� మ�� మమ ॥7॥

� �ర�జ�ర�వ��రహ�త�ంతః ��� గృహ��
య��� హృద���హ�ష� �ం� స�� �త�ః



�ం ����ః ���ర� మండల��ం ����ం స� �వయ�
�� �ర��త�న� � ������ మ�� మమ ॥8॥

య����ం���ళ�శత ఇ� శ�ద� �ర���
య���� �త�ం ��ంతకల� ల��� ����ర��తః
య����త���ం�� గ�త�� ����వ న ����
ద�ః క��త� ��ం�వం�తప� �నం మ�� మమ ॥9॥



�వ �నస ���ం
ర���ః క��త�సనం �మజ�ః ��నం చ ���ంబరం
��రత� ���తం మృగమ� ��ం�తం చందన� ।
�� చంపక �ల�ప� ర�తం �ష�ం చ �పం త�
�పం �వ ద��� ప�ప� హృత���తం గృహ��� ॥ 1 ॥

�వ�� నవరత�ఖండ ర�� �� ఘృతం �యసం
భ��ం పంచ�ధం ప�ద��తం రం�ఫలం �నక� ।
���మ�తం జలం ��కరం క��ర ఖం�జ��లం
�ం�లం మన� మ� �ర�తం భ��� �� ���� ॥ 2 ॥

ఛ�ం �మర���గం వ�జనకం �దర�కం �ర�లం
�� �� మృదంగ �హలక� �తం చ నృత�ం త� ।
���ంగం �ణ�ః ���-ర����-��త�-సమస�ం మ�
సంక��న సమ��తం తవ �� ��ం గృ�ణ �� ॥ 3 ॥

ఆ�� త�ం ��� మ�ః సహచ�ః ��ః శ�రం గృహం
�� � �ష�ప�గ-రచ� �� స�����ః ।
సం�రః పద�ః �ద�ణ��ః ���� స�� ��
యద�త�ర� క�� తత�ద�లం శం� త��ధన� ॥ 4 ॥

కర చరణ కృతం ���యజం కర�జం �
�వణ నయనజం � �నసం �ప�ధ� ।
��తమ��తం � సర��త�-�మస�
జయ జయ క���� � మ��వ శం� ॥ 5 ॥



���ణ షట�ం
��హ� ��హ� ��హ�

మ� �ద��హం�ర ���� �హ�
న చ �� ��� న చ �ణ ��।
న చ ��మ ��� న �� న ��ః
��నంద �పః ��హ� ��హ� ॥ 1 ॥

న చ �ణ సం�� న � పంచ ��ః
న � సప� ��� న � పంచ �శః।
న �� �� �దం న �పస� ��
��నంద �పః ��హ� ��హ� ॥ 2 ॥

న � ��ష �� న � �భ ��
మ� �వ � �వ �త�ర� �వః।
న ధ�� న ��� న �� న ��ః
��నంద �పః ��హ� ��హ� ॥ 3 ॥

న �ణ�ం న �పం న �ఖ�ం న �ఖః�
న మం� న �ర� న �� న యజ�ః।
అహ� �జన� �వ �జ�� న �క�
��నంద �పః ��హ� ��హ� ॥ 4 ॥

న � మృ�� శం� న � �� �దః
�� �వ � �వ �� న జన�ః।
న బం�� న ��ం ��� �వ �ష�ః
��నంద �పః ��హ� ��హ� ॥ 5 ॥

అహం ���క�� ���ర ��
����చ సర�� స��ం���ం।
న �సంగత �వ ���� న �యః
��నంద �పః ��హ� ��హ� ॥ 6 ॥





�వ అ��త�ర శత �మ ���ం
�� మ�శ�ర-శ�ం�ః ��� శ��ఖరః
�మ�� ����ః కప�� �ల��తః ॥ 1 ॥

శంకర-��ల��శ� ఖ��ం� ���వల�భః
�����ఽం���థః �కం� భక�వత�లః ॥ 2 ॥

భవ-శ�ర�-����శః ��కంఠః ���యః
ఉ�ః క�� ��� రంధ��ర�దనః ॥ 3 ॥

గం�ధ� ల���ః �ల�లః కృ���ః
�మః పర�హస�శ� మృగ��-ర��ధరః ॥ 4 ॥

��స�� కవ� క�ర-����ంతకః
వృ�ం� వృష��� భ�����త��హః ॥ 5 ॥

�మ�య-స��రమయ-స�����-ర�శ�రః
సర�జ�ః పర��� చ �మ������చనః ॥ 6 ॥

హ�-ర�జ�మయ-��మః పంచవక�-స���వః
���శ�� �రభ� గణ�థః ��ప�ః ॥ 7 ॥

�రణ��� �ర��� ��� ���ఽనఘః
�జంగ�ష� భ�� ��ధ�� ���యః ॥ 8 ॥

కృ����ః ����-ర�గ�� �మ��పః
మృ��ంజయ-���త�-ర�గ���� జగ���ః ॥ 9 ॥

��మ�� మ��నజనక-�����మః
�� �తప�ః ���-ర������ �గంబరః ॥ 10 ॥

అష����-ర���� ����క-��ద���హః
�శ�తః ఖండపర�-రజః �శ��చకః ॥ 11 ॥
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మృడః ప�ప�-��� మ���ఽవ�� హ�ః
�షదంత�-దవ�� ద�ధ�రహ� హరః ॥ 12 ॥

భగ���-దవ��� సహ��-స�హ���
అపవర���ఽనంత-��రకః పర�శ�రః ॥ 13 ॥

ఏవం � శం��వస� ���మ��త�రం శత� ॥

ఇ� � ����త�రశత�మ���రత�ం స�ప�� ।



�వ సహ��మ ���ం 
ఓం ��రః ���ః ����మఃఅ �వ� వర� వరః

స���� సర����త స�ర� స�ర�క� భవః
జ� చ�� �ఖం� చ స��ంగ స�ర�భవనః ॥1॥

హరశ� హ���శ� సర��తహరః ��ః
�వృ��శ� �వృ��శ� �యత��శ�� �వః ॥2॥

శ��న�� భగ�� ఖచ� �చ�ర�నః
అ���� మ�క�� తప�� �త�వనః ॥3॥

ఉన�త��షః �చ�న�ః సర��క��ప�ః
మ��� మ��� వృష�� మ�య�ః ॥4॥

మ��� సర����� �శ��� మ�హ�ః
�క��ంత����� ��� �ల��తః ॥5॥

ప��ంచ మ�ం���వ �య� �య��తః
సర�క�� స�యం�త ఆ���క� ��ః ॥6॥

సహ�� ���� ��� న���ధకః
చం���ర�శ��ః ��ర��� �హప�ర�రః ॥7॥

ఆద�ంతలయక��చ మృగ��ర��నఘః
మ�త� �రత� అ�� �న�ధకః ॥8॥

సంవత�రక� మం�ః ��ణం పరమం తపః
�� ��� మ��� మ��� మ�బలః॥9॥

�వర��� సర�జ� ���� �జ�హనః
దశ��స����� �లకంఠ ఉ�ప�ః॥10॥
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�శ��పః స�యం ��� బల�� బ� గణః
గణక�� గణప������ః �మ ఏవచ॥11॥

మం��త�ర� మం�ః సర��వక� హరః
కమండ�ధ� ధ�� �ణహస�ః క�ల��॥12॥

అశ�ః శత�� ఖ�� పట�� ��� మ��
��వహస� ���పశ� �జ��జస�� ��ః॥13॥

ఉ���చ �వక�శ� ఉద� �నతస��
�ర�శ� హ��శశ� ��ర�ః కృష� ఏవచ॥14॥

సృ�ల�ప������ మృడస�ర��భంకరః
అజశ� బ��పశ� గం��� కపర���॥15॥

ఊర���� ఉర���ంగ ఊర���� నభస�లః
�జట��ర��శ� �����ప����ః॥16॥

నక�ంచ� హశ�రశ� �గ�మ����వర�సః
గజ� �త�� �� �క����కరః॥17॥

�ంహ���ల�పశ� ���చ��ంబ�వృతః
�ల�� మ��థ స�ర��మశ��ష�థః॥18॥

��చరః �త�� �త�� మ�శ�రః
బ��� బ�ధరః స����ర�� గ�ః॥19॥

నృత��� �త�న�� నర�క స�ర��లసః
మ��రత���� ��� �� ��లయః॥20॥

సహ�హ�� �జ� వ�వ�� హ�తం�తః
అమర�� మర���� యజ�� �మ�శకః॥21॥

ద���ప��చ �స� మధ�మస��
�� ప�� బల� ��� �� �� వరః॥22॥
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గం�ర�� గం�� గం�రబల�హనః
న��ధ�� న��� వృ�కర���� ���ః॥23॥

����దశన���వ మ��� మ�ననః
�శ���� హ�ర�జ� స�ం���డ�హనః॥24॥

����పశ� హర�శ�ః స�యః కర��ల��
������� యజ� స��� బడ��ఖః॥25॥

��శన స�యశ� ��ం��� ��శనః
ఉ��� మ��� జ�� �జయ�ల��॥26॥

����మయనం ���ః సర���హ ఏవచ
�� �ం� జ� ��� ���� �ర�� బ�॥27॥

�ష�వః �జ� �� ���ల �కంటకః
న����హమ���ణ���ర��గమః॥28॥

��ప���శ��� ���గ స�ర���ఖః
��చన ��సర� �రణ�కవ�ర�వః॥29॥

�ఘ� బల�� చ మ��� ��తస��
సర��ర����చ సర��ద�ప��హః॥30॥

��ళ�� ���� �హ�� తరంగ��
�దశః �లదృక�ర�కర�బంధ��చనః॥31॥

బంధనస����ం��ం ��శ���శనః
�ంఖ���� ���� స�ర������తః॥32॥

�స�ంద� ��గ��హ���� యజ��గ��
సర��స స�ర��� �����స� మరః॥33॥

�� �మక� యజ� స�ర��� ధ�త�మః
���� మ��శ� �జ�� ��రదః॥34॥

�



సం�� ��హః క�� సర��ర��సనః
����ఖ�శ� �హశ� �హ� స�ర��మదః॥35॥

సర��ల��దశ� �బ� బల�ప��
సర��మ�ద���వ సర�ద స�ర���ఖః॥36॥

ఆ�శ����పశ� ���హ�వశః ఖగః
����ం����� బ�ర����వర��॥37॥

వ��� మ��� మ��� ��చరః
సర��� ���� ఉప�శక� కరః॥38॥

����� ���క స�ంభగ�శ� సహ�దః
ప��చ ప���పశ� అ���� ��ంప�ః॥39॥

ఉ��� మదనః ��హ�శ���ర�క�యశః
�హ�వశ� �మశ� �గ��ణ ఉద��ఖః॥40॥

�ద��� మహ��శ� ���ర� ��ద� �ధకః
��శ� ���పశ� �ప� మృ�రవ�యః॥41॥

మ��� ��ఖశ� ష���� గ�ంప�ః
వ�హస�శ� ��ం� చ�స�ంభన ఏవచ॥42॥

వృ��వృత�కర��� మ�ర��క�చనః
�చస��� �జస� �త���త��తః॥43॥

�హ��� �క�� సర��� ��ర��
ఈ�న ఈశ�రః �� ��చ� ��క��॥44॥

��త��� ��త�ంచ నం���ం�క� హ�ః
నం�శ�రశ� నం�చ నంద� నం�వర�నః॥45॥

భగ�� �హం� చ �� ��� ��మహః
చ���� మ��ంగ ����ంగ స��వ చ॥46॥



�ం�ధ�� ���ధ�� ��ధ�� ��వహః
��ధ�� �జక�� అ�����గ� బలః॥47॥

ఇ��స స�కల�శ� �త� థ ��కరః
దం�హ�ంద� �దం� వ�� వశకరః క�ః॥48॥

�కక�� ప�ప�ర��క�� హ��షధః
అ�రం పరమం �హ�బల�� శక� ఏవచ॥49॥

��ర���� ������ ��� ��� గ�గతః
బ���ద ��స��� దర�� థ త�����॥50॥

�ద�� మం��� ���న�మరమర�నః
మ��ఘ ���చ మ��� వ�కరః॥51॥

అ����� మ���� హ���� �� హ�ః
వృషభ శ�ంక� �త�ం వర��� �మ�తనః॥52॥

�లస��ంగ�బ�శ� �భ� �రవ�హః
స���దః స����వశ� �� �గక� ల�ః॥53॥

ఉత�ంగశ� మ�ంగశ� మ�గర�ప�యణః
కృష�వర� ��వర�శ� ఇం�యం సర�����॥54॥

మ��� మ�హ�� మ��� మ�య�ః
మ���� మ��� మ��� ��లయః॥55॥

మ�ంత� మ� క�� మ�ష�శ� మ�హ�ః
మ��� మ�కం�ర���వః శ��న��॥56॥

మ�వ� మ�ర�� హ�ంత��� మృ�లయః
లంబ� లం��ష�శ� మ��యః ప���ః॥57॥

మ�దం� మ�దం�� మ���� మ��ఖః
మ�న� మ��� మ��� మ�జటః॥58॥



�సన�శ� ��దశ� �త�� ���ధనః
��హ� ��హన���వ అ�రశ� మ���ః॥59॥

వృ��� వృ��� రన� ���హనః
గండ� ����చ ���ప��వచ॥60॥

అధర� �ర� ���స� ఋక�హ����ణః
య�ః �ద�� �హ�ః ���జంగమస��॥61॥

అ��ర�ః ��దశ� అ�గమ� ��దర�నః
ఉప�ర�య స�ర�ః కనకః �ంచనచ��ః॥62॥

��ర�ం� క��వః �ష�రః స�ప�ః ��రః
��దశ��సన ����య�� యజ�స��తః॥63॥

నక�ం క�శ� �లశ� మకరః �ల��తః
సగ�గణ�రశ� �త�హనసఅర�ః॥64॥

భ��శ� భస���� భస��తస����ణః
�క�లస�� ��మ��� సర���తః॥65॥

�క� ���క�సంపన� �����త ���తః
ఆ�మస�ః ��వ�� �శ�కర�మ�ర�రః॥66॥

��ల �ఖస������ం��ల ���శ�లః
క�లః క�శ ��క� ఆ����వ ప� పరః॥67॥

గంధ�� హ��� ��� �� �����య ���రదః
పరశ���� �� హ���� ��ంధవః॥68॥

�ంబ��మ��ధ ఊర���� జ�శయః
ఉ� వంశక� వం� వంశ��హ� �ం�తః॥69॥

స��ంగ �� ��� �హృ�హ��� నలః
బంధ� బంధ క��చ �బంధన ��చనః॥70॥



స����స� ��� ర�� దం�� మ��ధః
బ�� �ం�తస�ర� శంకర శ�ం��ఖరః॥71॥

అమ�� మ��� �శ��వ �����
అ������ ��భశ� ���� హ�స��॥72॥

అ�క�శ� ��� �శం�ర�త ��వః
ధన�ంత� ��మ�� స��ం� ��వణ స��॥73॥

�� శ�శ� ���శ� �� స���� ��ధరః
��వస�ర�� �� రర�� స�� ర�ః॥74॥

ఉషం�శ� ���చ �ం�� �త�వనః
��ర�ర� ���చ సర��మ ��వహః॥75॥

పద��� మ�ర�శ�ం� వ�� �� నలః
భల�ం��ప�ంతశ� ��ణః �ణ�చం��॥76॥

��క�� ���� ���� ��షధః
స��శ� గ���� స���ం ���ం ప�ః॥77॥

�వ�వ���సక� స�దసత�ర� రత���
��స�� �� చ �మవ��� సం�యః॥78॥

�ల�� �లక�� బ���� బ��దః
వ�� వర�� వృ� వ�ళ శ�ందనచ�దః॥79॥

�ర��మ�శ� ర�లశ� మ�షధః
���ర��� ���ర�శ�ం���కర�త�రః॥80॥

�ంహ�ద ��ంహదంష� ��ంహగ ��ంహ�హనః
����� జగ��లః �� �క�తస��ః॥81॥

�రం� నవచ�ంగః ���� స�వనః
��ల� �తప� ర��� మ�ం�తః॥82॥



వ��త స�ర����ం �లయశ� ��ర�వః
అ�ఘస�ంయ� హ����జనః �ణ�రణః॥83॥

���� మ��� ద�ః సత�తశ� ���పః
��� �ప����� �చర�వస�హ�ః॥84॥

�రణ� ��శ� త� ���లః ��శకః
�కృ���ర��హ�� �త�� ��ం�యః॥85॥

�ం�రశ� ��సశ� తపస��� ర�ర�రః
మ��� మ�నృ�� హ�ప��గణ ��తః॥86॥

మ���ర�������క ��చరశ�లః
ఆ�ద�య ఆ�శః సర�గంధ ��వహః॥87॥

�రణ ��ర� �తః ప��ప� �చరః
సం�� వర�� వృ�� హ��వృ�� ���కః॥88॥

�త� ఆ�� స�యశ� ���రప�ః ప�ః
�క�శ� �క� ��శ� ���� �పర�ణః॥89॥

ఆ�ఢశ� ��ఢశ� �� థ హ��హరః
వ� �వర� ���� వ���� మ�పథః॥90॥

���� �మర�శ� సర�ల�ణ ల�తః
అ�శ� రథ��చ సర��� మ�బలః॥91॥

స���� స���యః �ర�� మ�రథః
���� �వ� మం����� బ�కర�శః॥92॥

రత���� ర��ం� మ�ర�వ��న��
�లం ��� హ�మృ� వ���వ�క�స����ః॥93॥

ఆ�హ� ��హశ� �ల�� మ�య�ః
��క�� మ�క�� �� �గక� హ�ః॥94॥



�గ �� మ��� మ��గహ� వథః
��య �ర�హణః �దః పం��హ�చ�పమః॥95॥

బ��� మ��ల శ��హ���చనః
����లవణః �ప���గ స�ఫ�దయః॥96॥

������ష��ం� మ���� జ�ధరః
�ం���సర� ���ఖః శరస����ధస�హః॥97॥

��దన ����తః �గం�� మ�ధ�ః
గంధ�� చ భగ����న స�ర�కర���॥98॥

మం�� బ�� ��ః సకలస�ర��చనః
తల��లః కర��� ఊర�� సంహన� మ��॥99॥

ఛ�ం �చ�� ���� �కస����య�మః
�ం� ��� �కృ� దం� �ం� ��ర�ణః॥100॥

హర��ః క��వ� శత�హ� స�హ���
సహ���� ��ం� స�ర� �వమ� ��ః॥101॥

సహ��� స���ంగః శరణ�స�ర��కకృ�
ప��ం �క�న�ం�ః క�ష�ః కృష��ంగళః॥102॥

�హ�దండ ����� శత���శశ����
పద�గ�� మ�గ�� �హ� గ�� జ�ద�వః॥103॥

గభ��ర��హ�కృద��హ� �హ�����హ�� గ�ః
అనంత�ప������ �గ��� స��యం�వః॥104॥

ఊర�� ���ప�ప���తరంహఅ మ�జవః
చంద� పద������ర��త�ర� నరః॥105॥

క���ర మ���� �ల��ః ��క��
ఉ�ప� ���ం� �హ�����ధవః॥106॥

� �



వ� వ�� వర� వ�ణ� ��మ�స�నః
మ���� దమనః శ�� ��త�ంగళః॥107॥

���� పర���చ �య��� ��న ధృ�
సర��ర���ఖ���� ధర���ర� వరః॥108॥

చ�చ��� ����� అమృ� �వృ�శ�రః
�ధ���ర�� ���� �వ��� స�� మృతః॥109॥

��స స�ర� ��సం�� �స�రః పర�� నరః
ఋ� స�ంవత�� �సః ప�స�ం�� స�పనః॥110॥

క����ల��� ��ర�హః ����ః
�శ���ం ���జం �ంగ�ద� ���ర�మః॥111॥

సదసద��క�మవ�క�ం ���� ��మహః
స�ర���రం ����రం ����రం ��ష�ప�॥112॥

���ణం ��దనం �వ �హ��కః ప�గ�ః
���ర ����� ���ర ప�యణః॥113॥

���ర����� ���ర నమస�తః
���ర మ��� ���రగ��యః॥114॥

���ర గ�ధ�� ���ర గ���ః
����� �వ������ర వర�దః॥115॥

����శ�� ��� ���ర మ�శ�రః
సర��వమ� �ం�� �వ���త� సంభవః॥116॥

ఉత��� ��� ��� �ర� �ర� మరః
ఈ�� హ��శ�� ��� �వ�ం� నరర�భః॥117॥

��� గవర ��� స�ర� �వస��మయః
��క� ��భ� వ� ���ం �భ� వ�యః॥118॥



�హః �ం� �జస�ర�ః ప��ం సర��వనః
శృం� శృంగ�� బ� �జ�� ��మయః॥119॥

అ��మ��రగ� ��మస�ర� �ధనః
ల��� �శ���హ���హ�వర�సః॥120॥

��వ��ం ప����వ �య�ం�యవర�నః
���ర� �ద����� �ంత� స�త��త ���ః॥121॥

���పః పరం�హ� భ����హ �రకః
���� �క� ��శ� ��� �వర�� జగ�॥122॥

ఫల���

య� ��నం భగ�� ఇ� భ������ మ�
యం న ���ద� �� ��స����న నర�యః॥

��తవ� మర��ం వంద�ంచ క��ష�� జగత���
భ��� ��వం �రస�త� మ� యజ�ప����ః॥

త� భ����ం సం�ప� ��� మ�మ�ం వరః
�వ��ః ��వ� �వం �మ�ః ���వర��ః॥

�త��క� ��� ��తః �������న�త��
ఏత�� పరమం �హ� పరం ����గచ��॥

ఋషయ���వ ��శ� ��వం���న తత��ః
��య�� మ��వః ��య� �య�త��ః॥

భ���కం� భగ�� ఆత�సం��క� ��ః
త�వ చ మ���� � మ���ః ��నతః॥

ఆ���ః �ద���శ� బ��ర�న��ః స��ః
భ���హ�నన�� ఈ�నం పరం �వం స�తన�॥

� �



కర�� మన� �� ����త�జసః
శయ� ����శ� �జ��ప�శంస��॥

ఉ��ష� ��ష���వ �ంతయంతః �నః �నః
శృణ�ంత���వయంతశ� కథయంతశ� � భవ�॥

��వంత��య��శ� �ష�ం�చ ర�ంతచ
జన���సహ�� ��సం�ర���॥

జం���గత�పస� భ� భ��ః ��య�
ఉత�న�చ భ� భ��ః అన�� సర��వతః॥

��నః �ర�ం�స� సర��క�స� సర��
ఏత���� ����పం మ���� న ల���॥

����� �ర�� �� భ�� రవ�����
త���వచ ���న భ�� �త�ద�� నృ��॥

�న �ం� ప�ం ���ం త��వగత�తసః
� సర����గ�ః �పద�ం� మ�శ�ర�॥

�పన�వత�� �వః సం����� స�ద���
ఏవమ�� న �ర�ం� ��ః స�ం�ర �చన�॥

మ����� ఋ� �వం ��� శ�� స��బల�
ఇ� ��ం� క��న భగ�� సదసత��ః॥

కృ������తః కృష� తం�� �భ����
స�వ �తం భగవ� ��� స�యమ�రయ�॥

�య� చ న ���త �హ�శంకరస���
ఇదం �ణ�ం ప��ంచ సర�� �ప�శన�॥

�గదం ��దం �వ స�ర�దం �షదం త�
ఏవ�తత�ఠం� య ఏవ భ���� శంక�॥

�



� గ���ంఖ����ం �జం� �ం గ�ం త�
స�వ�నం �య��న స� ��స� స���॥

అబ��కం చ�ద�క�ః �������తం ఫల�
ఏత�హస�ం పరమం �హ�� హృ� సం��త�॥

��� ��చ శ�య శ�ః ��చ మృత��
మృ��ః ��చ ���� ��భ� స�ం��గమ�॥

మహ� తప� �ప�ం తం�� �హ�సద��
తం�ః ��చ ��య �త�యచ �ర�వః॥

�వస��య మన� �తమః �హ �ధవ
��య�య ���య మ����య �మ�॥

య�య �హ భగ�� ��� ��య� ��తః
����య భగ��హ �వస�� యమః॥

�ర�ం��య �� ��య ���� భ��షత
�ర�ం��న�� ��� �య�న జ�ర�న॥

త�ష�హ మ��ఘ�స�వం ద��ం హ���త�
స�ర��మ�గ���ష�ం ధన�ం ��న సం�త�॥

� స��ఘ�ం ��ర�ం� �న� య����ః
��� ���� � �హ�� �జ� అ�॥

యః ప�త ��ః �తః �హ��� ��ం�యః
అభగ��� వర�ం� � శ��ధఫలం ల��॥



��నందలహ�
క���ం ��లంకృతశ� క���ం �జ తపః
ఫ���ం భ��� �క�తఫ���ం భవ� � ।
����మ��క��వన����ం హృ�
�నర�����నన���రద�భ���ం న��య� ॥1॥

గల�� శం� త�చ��తస�తః ���షర�
దల�� ����సర�� పత�� �జయ�� ।
�శ�� సం�ర�మణప���పశమనం
వస�� మ���హృద�� ��నన�లహ� ॥2॥

���ద�ం హృద�ం ��రహర�ద�ం �నయనం
జ����రం చల�రగ�రం మృగ ధర� ।
మ��వం �వం మ� సదయ�వం ప�ప�ం
��లంబం �ంబం �వమ��డంబం హృ� భ� ॥3॥

సహ�ం వర��� జగ� ���ః ��ఫల�
న మ�� స��� � తద�సరణం తత�తఫల� ।
హ������మ� �కట��ంఅ�లభం
�రం �� శం� �వ తవ ప�ం�జభజన� ॥4॥

స��� ��� ��� శ�నక���నఫ��
��� మ�� � ���నటన���ష�చ�రః।
కథం ���ం ��ర�వ� మ� �ఽహం ప�ప�
ప�ం �ం సర�జ� ��తకృప� �లయ �� ॥5॥

ఘ� � మృ����ఽప��ర� చ ��ఽ��రచలః
ప� � త���� ప�హర� �ం �రశమన� ।
వృ� కణ��భం వహ� తర� తర�వచ�
ప�ం�జం శం�ర�జ పరమ�ఖ�ం �జ ��ః ॥6॥

మన�� ���� �వస� వచః ���ఫ��
క� �భ����ం ��ర� క�కర�న�� ।

� �



తవ ��� ���ర�యన�గలం ����భ�
పర���� ��� పరమ�వ �� పరమతః ॥7॥

య� ������� రజత�� ��శ�� మ�ః
జ� ��� �రం భవ� మృగతృ��� స�ల� ।
త� �వ���� భజ� భవదన�ం జడ జ�
మ���శం ��ం మన� చ న మ�� ప�ప� ॥8॥

గ�� ��� �శ� �జ� �ర���
��� �� చ �మ� ���ర�ం జడమ�ః ।
సమ����కం �తస�ర�జం ఉ��థ భవ�
���వ���ం జన ఇహ న ��� �మ� ॥ 9 ॥

నరత�ం �వత�ం నగవనమృగత�ం మశక�
ప�త�ం �టత�ం భవ� �హగ���జనన� ।
స� త����బ�స�రణపర�నన�లహ�
���సక�ం �� హృదయ�హ �ం �న వ�� ॥10॥

వ��� �� � య�ర� జ� � త�త�
న� � యః క��ద�వ� భవ �ం �న భవ� ।
య�యం హృత�ద�ం య� భవద�నం ప�ప�
త�యస��ం శం� భవ� భవ �రం చ వహ� ॥11॥

���ం �� � బ�ర� వ� �ఽ��ఖ�
జ� � వ�� � వస� వస�ః �ం వద ఫల� ।
స� య����న�ఃకరణమ� శం� తవ ప�
��తం �� ��ఽ� స చ పరమ�� స చ �� ॥12॥

అ�� సం�� �జభజన�� జడ��
�మన�ం �మన�ం పరమకృప� ����త� ।
మదన�ః � �నస�వ కృపణ ర����ణః
త�దన�ః � � � �జగ� శరణ�ః ప�ప� ॥13॥

��స��ం ���ం ఖ� పరమబ��ః ప�ప�
����ఽహం ��మ� ��త బ��త�మన�ః ।



త��వ �న���ః �వ మదప��శ� సక�ః
�య��త�ర�వ�ం మదవన�యం బ��సర�ః ॥14॥

ఉ�� � �� �ం న హర� భవ���న���ం
�������ం ����మశ�� య� భ�� ।
�రస������ం న నఖ� �వృత�ం ప�ప�
కథం � �ర�త�ం కరనఖ���వ ��త� ॥15॥

���������ర�వ� భవ� తత�ర�రశ��ష�ం
సంర��ం స ఖ� �� �న�ం ��త�� ।
��రః � � �ం �శదకృప� �� �వ �
క�����రః స�యమ� చ ��వనపరః ॥16॥

ఫ��� ����ం మ� క�ణ� � త�� ��
�స��ఽ� ���� భవదమల��బ��గల� ।
కథం ప��యం �ం స�గయ� నమఃసం�మ��ం
��ం��ం ����జకనక��క�మ��ః ॥17॥

త��� ���ం పరమఫల� �వ�పద�ం
వహన�స�����ం �నర� భజ�� హ���ః ।
�య�� ��ణ�ం తవ �వ మ�� చ �య�
క� � మ��ం వహ� క����తదృ� ॥18॥

������� �ర�పగృహ��రఘట�
�ర�� సం�� ��త�ల� �ఃఖ జన� ।
మ��సం �ం న వ�పనయ� క��పకృత�
వ�యం ����� తవ �వ కృ���ః ఖ� వయ� ॥19॥

స� ��ట��ం చర� �వ��ం �చ��
నట�����స�ట� ఝ�� ���రమ�తః ।
క��� �� � హృదయక�మత�న�చపలం
దృఢం భ��� బ��� �వ భవద�నం �� �� ॥20॥

ధృ�స�ం��రం దృఢ�ణ �బ��ం సగమ�ం
���ం ప����ం ���వసస��ర�ఘ��� ।

� � �



స��� మ��తః��టపట��ం �ప� �శ�ం
జయ ���� శ��� సహ �వ గ����త �� ॥21॥

������ః అ��హరణ పరత�� ధ�గృ�
�����క�స�� �మ� బ�� తస�రప�
ఇమం �త��రం కథ�హ స� శంకర ��
త��నం కృ�� మ� �రప�� �� కృ�� ॥22॥

క�� త����ం సప� �ఖ� � భవ ��
��త�ం ���త�� �శ� ఖ� త��ః ఫల�� ।
�నశ� ��ం ���ం �� �� వహ� ప�మృగ�ం
అదృ��� త��దం కథ�హ స� శంకర �� ॥23॥

క� � ��� కనకమ��� సహగ�ః
వస� శం�ర� ��టఘ�త ���ంజ��టః ।
�� �ంబ ���� పరమ�వ ��� �గద�
��తౄ�ం క��� �ణ�వ ����� �ఖతః ॥24॥

స��ర������ం జయజయవ��ః �య��ం
గ��ం ���ః మదకలమ��స� క�� ।
��తం �ల�వం �నయనంఉ���ష�వ�షం
క� ��ం ప��యం కరధృతమృగం ఖణ�పర�� ॥25॥

క� � ��ం దృ��� ��శ తవ భ��ం��గలం
గృ��� హ����ం �ర� నయ� వ�� వహ� ।
స������య ��టజలజగ��� ప�మ��
అల��ం ������ః �దమ�భ���� హృద� ॥26॥

కర�� ��� ��శ �కట�� ధనప�
గృహ�� స����ఽమర�ర����మ�గ� ।
�ర�� ��ం� చరణ�గల��అ�ల ��
కమర�ం ���ఽహం భవ� భవదర�ం మమ మనః ॥27॥

��ప�ం తవ �జ� �వ మ���� సం�ర��
��ప�ం �వ భ���ర�జన��ంగత�సం�ష� ।
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��క�ం చ చ�చ�త�క త���� భ��ప�
��జ�ం మమ ���మ� భవ� ���� కృ���స��హ� ॥28॥

త����ం�జమర��� పరమం ��ం �న��మ�న�హం
���శం శరణం ��� వచ� ���వ �� �� ।
��ం � �శ ���ం సక��ం ������రం ����ం
శం� �క�� మ�యమనసః ���ప�శం �� ॥29॥

వ����త �� సహ�కర� ���ర�� ����
గ�� గన�వ�త��ఽన�పచ� బ����ధ��� ।
�� �ంచనగర���� మ� �� ���� ��మ�
���ం కర�� � ప�ప� ���� ����� ॥30॥

�లం � పర�ప�రక�దం ��కం ప��ం ప�
పశ�� ��గ�� చ�చరగ�� �హ����� ర��� ।
స��మర��ప�య�షధం అ����కరం �కరం
��ప�ం గరలం గ� న గ�తం ���ర��వత�� ॥31॥

����స�క�మ��భయదః ��లః కథం � త��
దృష�ః �ం చ క� ధృతః కరత� �ం పక� జం�ఫల� ।
����ం ��తశ� �ద���� � కణ��� భృతః
�ం � �లమ����షణమయం శం� మ�త�� వద ॥32॥

�లం � సకృ�వ �వ భవత��� న��� ��ః
�� � స�రణం క��వణమ���కనం �దృ�� ।
���న���ర�వ��సర���న �ం లభ��
� � ����తః �� భవ� �� �ం �ర��యం త� ॥33॥

�ం �మస�వ �హసం ప�ప� క���� శం�
భవ���ర�ం �దృశ�త�నః ����యం ����ః కథం లభ�� ।
�శ���వగణం �స���గణం నశ�త��పఞ�ం లయం
పశ���ర�య ఏక ఏవ �హర��నన����� భ�� ॥34॥

�గ�మ�రంధరస� సకలః�యః ������
దృ��దృష�మ�ప�శకృ�� ���న�ర���నః ।

�



సర�జ�స� ద�కరస� భవతః �ం ��తవ�ం మ�
శం� త�ం పర�న�రంగ ఇ� � ��� స��మ�న�హ� ॥35॥

భ�� భ����వృ� �దమృ���� �స�� మనః
��� �ంబ త�ం�పల�వ �గం సం��ప� సం�త�ల� ।
సత��ం మన���రయ��జ శ���ర ���ం వహ�
���హం �క� క�� ��రం క��ణ��దయ� ॥36॥

ఆ���ం���ద�ణ �మనస�ం�ఃస�ద�న��
మ��నం దృఢ భ��ర��స�తం కృ�� మ��� తతః ।
�మం కల�త�ం �పర��ర�ం ���మ�ం �మ�ం
���నన���ం �రన�రర���గ��తన�� ॥37॥

�����చల�ర�ద��త�����ః �సన���వః
�మస���ణ��� మృగధరః ���స�� �చకః ।
�తః �ష�ర ల�� భవ� ��నన��� ��ః
�గ���న �జృంభ� �మన�ం వృ��స�� �య� ॥38॥

ధ�� � చ�రం�కః �చ�తః �పం ��శం గతం
�మ�ధమ�ద� �గ��ః ��ః ���ష��ః ।
���నన�మ�ష�ః �ఫ�� �వల� �� స�
��� �నస�ణ��కనగ� ��వతం� ��� ॥39॥

�య��ణ వ�ఘ�న క�����ప�����ః
ఆ��శ� స��వస� చ��ం������మృ�ః ।
హృ���ర��శ� భ��కల�ః �ఫల��తన��
����న�మ �వకస� భగవ� ���శ ��ః �తః ॥40॥

����త��చ�య ���శ���య మృ��ంజయ
�����నన����ణసప���క�కర�� ।
����త���ం�హస�నయన��రహం ����
����పయ త���పయ �����వ � �ఽవచః ॥41॥

�ం�ర�ం ప��పదం ఘనధృ�ః ��ర ఉద���ణ
��మ��ప� బలం ఘ����యచ� ���� �� ��తః ।

� ��



���వ��సమృ���త��ల�మ�స�� స�
�����య�వ �మకమ���� ��సం �� ॥42॥

� గచ� త��తస�� ��శ � మ��వ �సం ��
������ ��త �మకమనః ���ర��న�� ।
వర��� బ�� మృ� మద�� �త�ర���దయః
�� హ�� మృగ� ��ద ����భం చ సం�ప��� ॥43॥

కరలగ� మృగః క�న��భం�
ఘన ���ల�ఖణ��ఽస�జ��ః ।
��� �శ�కృ�శ� �తః
�హ� పఞ� ���� � �� �ః ॥44॥

ఛన���� �����ః ��జవ�ః సం��� �శ��
������ �ద��� ����ః ఫ����� ।
�తః ప� ��మ� త�జ వృ� సం�రం అ���రలం
�త�ం శంకర�దపద��గ��� ��రం �� ॥45॥

ఆ��� నఖ������భ��ద�����భ�ః
ఆ��� చ పద��గల�� హంస����� ।
�త�ం భ��వ� గ�శ� రహ� ������రం ��
���� �నస�జహంస ��� ��ం���న�� ॥46॥

శం���నవసన�సం�� హృ���అఘ�ర�చ��ః
��� భ�� ల�చ�� �ల��ః �ణ���ల��ః ।
�ప��� �ణ�ర� జపవచః ���� స��స�
���నన���మరన�లహ� సం�త����న��ః ॥47॥

���నన�ర�లయం �ర������ం����యం
స�చ�ం స���జ��తం క�షహృ� స��స��ష�త� ।
శం���నస�వరం �జ మ�హం�వతంస ��రం
�ం ���యపల�ల�మణసం�త�మం �ప��� ॥48॥

ఆన��మృత��� హరప�ం��ల��ద��
�����పఘ���త� భ�� ల�� ��ప����� ।

�



ఉ�����నస �య�నపట���ంయ �ష�ల��
����ష� ఫల�� భవ� � సత�ర� సంవ��� ॥49॥

స���రంభ�జృం�తం ���ర ���న�����తం
స�మ �మ���మమసకృ� స��స� ��త� ।
�����భరణం సమస� �మనః�జ�ం ���ష�తం
�� ��� మ�����న మ��ంగం ���ం�త� ॥50॥

భృం���నట�త�టః క�మద�� ��ర�
�ధ���� �ద�� మ��తవ�ః పం��� �దృతః ।
సత����మ�వ�� స �నః ��న��� మ�
��� �మ��� �హర�ం ��ల�� ��ః ॥51॥

����మృతవ��ణం ఘన�ప���ష����కర�ఠం
���సస�ఫ�ద�య �మనస�ం�వ�ం ఇ��కృ�� ।
నృత�ద�క�మ�రం అ��లయం చంచజ�� మణ�లం
శం� �ంఛ� �లకన�ర స� ��ం � మన��తకః ॥52॥

ఆ��న �� సమస� ఫ��ం �� క��
న�ఽ��� �ణ�ప�శ �న�ః ��� � �య�
���ం �ల స�ద��ం ఘన��ం దృ��� నటన�ం ��
����పవ� ��రర�కం తం �లకణ�ం భ� ॥53॥

స��� ఘర���త�� హ�క��త���నక
��� ��ద గ��తం ��ష�ం దృ��చ�� చంచ� ।
భ���ం ప��ష �ష� �త�ర����ర��� ��
య����జ��ల �ణ�వం �జయ� తం �లకణ�ం భ� ॥54॥

ఆ����త �జ� �� ప�����య ���య �
���నన�మ�త�� �జగతస�ంర������ ।
�����ల �����రగ����య ����
సంయ� �ణ�వ సం��య జ�� �యం న�శ�ంభ� ॥55॥

���య ���త�� �ర�� ���య� �య�
స���� ����� ��మనః �త�� ���ర�� ।
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�� సృష� జగత��య సక����న� సం���
�యం �ణ�వ సం��య జ�� �యం న�శ�ంభ� ॥56॥

�త�ం ��దర �ష�య సక����శ� ���శ�
వ�ర�ం పర�టనం క�� భవత���ం న �� �� ।
మజ���న�ర �ణ��క బలతస��ం శర� స��న�రః
�ష���వ � �న � ప�ప� � ర���ఽస��హ� ॥57॥

ఏ� ��జ �న�వః ��న� ��ప�ం త�మణ�లం
��� �చన�చ�� భవ� త�ం ���ర� �భః ।
�ద�ః �ం న భవస�� ఘనతరం �దృఙ��న�త�మ�
తత�ర�ం వ�ప�య � ప�ప� ��� �స�� భవ ॥58॥

హంసః పద�వనం స�చ�� య� ��ం�దం �తకః
�కః �కనద �యం ���నం చన��ం చ�రస�� ।
�� �ఞ�� �మకం ప�ప� ���ర� మృగ�ం ��
�� �థ భవత��బ��గలం �వల� �ఖ��ద� ॥59॥

�ధ��యహృతః ��ణ ప�క���ం త�ర����తః
�తః స�స� గృహం గృహస�ం అ����నః �భం ���క� ।
�పం సన�మ��లశ� ��నం ��వృతస��ం త�
�తస�ర� భ�పహం �జ �ఖం శం�ః ప�ం��హ� ॥60॥

అం�లం �జ �జ సన��రయ����పలం ���
��� �జ ��ం ల� ���హం ���స��� వల�భ� ।
����హ య� త� ప�ప�ః ��ర�న�ద�యం
��వృ����త� �ష�� స� � భ�����చ�� ॥61॥

ఆన�����త�� �లకం �ర�ల�త��దనం
�� శంఖ �� ���శ� జఠ����ం చ��మృ�ః ।
���ర���న �వ వ�� ర�ం భవ��వ�
పర�ం� ���శ� భ�� జన� భ��ర�కం ర�� ॥62॥

���వ��త ��� ప�ప�రఙ�స� ���య�
గ���ం� ��చనం �ర���������య�
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�ం�ద��త �ంస�షకబలం న��ప��య�
భ��ః �ం న క�త�� వనచ� భ��వతం�య� ॥63॥

వ���డనమన�కస� క��ప��ర సంమర�నం
�భృ� పర�టనం నమ��ర�రః ��ర సంఘర�ణ� ।
క��దం మృ�లస� �వకపద ద�న��స� ��ప�
మ��� మ���� �హరణం శం� స�ం��� ॥64॥

వ���డన శంక� �చ�� �వస�� �ర��ః
���జ��ల రత��పక�� ��జనం �ర�� ।
దృ��� ���వ�స��� �భృ���షం భ��ప�
య��తస�వ �దపద�భజనం త��హ �ం �ర�భ� ॥65॥

��ర�ం సృజ� �పంచమ�లం ��మృ��� జ�ః
యత���చ�తం మ� చ భవతః ���� భవ��వ త� ।
శం� స�స� ��హలస� కరణం మ����తం ���తం
త����మక ర�ణం ప�ప� కర�వ��వ త�� ॥66॥

బ��ధ ప��ష �ష��ర
��ట �ల�ం�త ���గ ��� ।
�రపద ఫల�ం� �వ���ం
పరమ స��వ �వ�ం �ప�� ॥67॥

అ�త �దమృతం ����హ��ం
�మల భవత�ద�ష��వస��� ।
సదయ ప�ప� ��ణ� ��ం
మమ ప��లయ భ�� ����� ॥68॥

జడ� ప�� కలం��
��ల చరత�ం చ ��� మ� �వ ।
అ�� య� �జ��
భవ�భరణస� ��� �ం ��� ॥69॥

అరహ� రహ� స�తన� ����
వ�వ��ం �లభః �సన� ���ః ।
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అగ�త ఫల�యకః ����
జగద�� హృ� �జ �ఖ��� ॥70॥

ఆ�ఢ భ���ణ �ం�త �వ �ప
������వ స�రణ �ణగ�ర��ః ।
���త� ���ష��� �జ�
��న����నన��వహ� ���ర �జల�� ॥71॥

���ంజ�న సమ��� తమః��శం
��� మ�బ���శ�ర�మ మ��ః ।
����తం �జగ�షణ�ద�హ��
� �ద పద��హ � �వ � కృ���ః ॥72॥

��ర��దవహ� యద��� �
��ర ఏవ �మత��మ� లభస� ।
��ర�క�త ��� మ�ష��ం
��ర�న� భజనం పర�శ�రస� ॥73॥

ఆ��శ��శ���స��
�������ః �వ�గ���రమ���ః ।
ఆ���కస� ��ర�న�ం
�తః��ం ���ం � త�� ॥74॥

క���నం సరస��గ�ం స�గం
స��ం�తజ�మనఘం �వ ల��ఢ�� ।
�త��రంగ� అ��హ� చర స���
�తస�మస� జగ�ం వృష���ఢ ॥75॥

భ��ర��శ పద�ష�ర�వస��
�దం��వ ��� ప��షవర�� ।
సం��� భవ� యస� మనస��కః
తజ�న�సస�మ�లం సఫలం చ �న�� ॥76॥

���ః��� భ���శ�ర �దపద�
స�� వ���ర��వ స� స�ర�� ।

�



స��వ� స�రణదర�న�ర���
సం���వ �వమన� జ�న ��� ॥77॥

స�ప�ర ��ష�����ం
స�న�ం �హృదం స����� ।
మమ స�ద�ర �����ం ��
వర��న న�ఢ వ��వ ॥78॥

�త�ం �� మనస��జదల సం�ర �మస���
�మశ�ం� �న కథం క�ర యమ�� వ�ఃక�ట��ః ।
అత�న�ం మృ�లం త�దం� �గలం � � మన��న�య�
ఏత��చన �చరం �� �� హ��న సం�హ� ॥79॥

ఏష���ష జ�ం మ�ఽస� క�నం త��న����
మ��� �� ��� �మలపద��సః �����తః ।
��� �వ� గృ�న��� �మనస���� �����
�యస��� ��త�� నటనం శం� �మర�ం తవ ॥80॥

కం���ల��మ�శ భవతః ��ర���ర��ః
కం����న స���శ� న��ః క��� క�కర��ః ।
కం�� కం�ద���శ� ���ః కం�ద���దృ�ం
యః���� �� త�ద��త మ� �వ� స �క�ఃఖ� ॥81॥

�ణత�ం వృషభత�ం అర�వ�� ���త�ం ఆ��ప�
��త�ం స�� మృదంగ వహ� ���� �పం ద� ।
త���� నయ�ర�ణం చ కృత�� త���హ �� హ�ః
�����జ�తరస� ఏవ � న �� � � తద��ఽ�కః ॥82॥

జననమృ����ం �వ� �వ��ం
న భవ� �ఖ �శస�ంశ� ��� త� ।
అజ�మమృత �పం �ంబ�శం భజ��
య ఇహ పరమ �ఖ�ం � � ధ�� లభ�� ॥83॥

�వ తవ ప�చ�� స����య ���
భవ మమ �ణ���ం ���క��ం ���� ।



సకల �వన బ�� స���నన� ���
సదయ హృదయ�� సర�� సంవస త�� ॥84॥

జల� మథన ద� �వ ��ల ��
న చ వన మృగ��ం �వ �బ�ః ��ణః ।
అశన ��మ �� వస� ���ం సప��ం
కథయ కథమహం � కల������� ॥85॥

���వ� సమృద�� �ర��ః ��ం కథం �ర��
ప�త�ం న చ � ��త�మ� న �ప�ం మ� �ర�భ� ।
�� మస�కమ���పల�వ�� �� న �ఽహం ��
న ��తం � ��మ�న హ�� త���న త��� ॥86॥

అశనం గరలం ఫ� క��
వసనం చర� చ �హనం మ��ః ।
మమ �స�� �ం �మ�� శం�
తవ ��ం�జ భ���వ �� ॥87॥

య� కృ�ం��� ��బన�నః
కరస� �ధః కృత పర���పః ।
భ�� � లం�త పద�సమ�వః
త� ����స�వ �వన�మః ॥88॥

న������స���శ ��
������నస���ర� �ష�ః ।
ధ�� �స�న �శ����
వద � ��కరం త� క�� ॥89॥

వచ� చ�తం వ��
శం�రహం ఉ��గ ��� �ఽ�సక�ః ।
మన�కృ��శ�రస� ��
�ర� �వ స��వం న�� ॥90॥

ఆ��ఽ��� హృద�� �ర����
��� హృ�� హృద�� త�త����� ।
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�� �త�ం �కరం త�త��బ�ం
�� �����జనం �జ�� ॥91॥

��కృ�� ���� �ర���
���గ� �ఃఖ �రహంకృ� �ర��ం� ।
�రం త��య చ�తం �త�ం �బన�ం
��శ ��హ స�ద�ర సత���ః ॥92॥

�మ క�ధర��
�మల ఘనకన�� మ�మహ� ।
���� ��� ��
�మక హృదయం �రన�రం రమ�� ॥93॥

� రస� � నయ�
��వ క� స ఏవ కృతకృత�ః ।
� � � � భర�ం
వద��� స�ర�తః స�ర� ॥94॥

అ� మృ�� మమ
చర�వ� క�నం � మ� భ��శ ।
ఇ� �����ం సంత�జ
�వ కథ����� త� ��శః ॥95॥

���ం��న �భృతం
రభ��కృష� భ��శృంఖల� ।
�రహర చర���
హృదయ మ�భం బ�న �ద���ః ॥96॥

�చరత��తః �గల�వృ���
మద��ష మనఃక� గ��� ।
ప�గృహ� న�న భ��ర���
పరమ ���పదం దృఢం న��� ॥97॥

స��లం�ర���ం సరలపద��ం ��వృ��ం �వ��ం
స��స�ం��య��ం సరస �ణ��ం ల��ం ల����� ।

� �



ఉద�������� ఉపగత�న�ం ��త��ర���ం
క���ం �వ ���య మమ క��కన��ం త�ం గృ�ణ ॥98॥

ఇదం � �క�ం � పరమ�వ ��ణ� జల�
గ� �ర��పం తవ పద��దర�న�� ।
హ����� � �� �� చర�� �మ��
కథం శం� ���� కథయ మమ ���� �రతః ॥99॥

����లం అహం �వ�� న మృ� �� ��ం�దయః
�����ం గణ��సంగసమ� ��మ�గణ�ం ��ః ।
��������రణ�కర� ���ష��మవ�
�����ం ���త��త�మ ఫలం శం� భవ��వ�ః ॥100॥

ఇ� �మత�రమహంస ప��జ��ర�
�మ� శంక��ర� �ర�� ��నన� లహ� స��� ॥
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