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MాM+J�yతI<చ_�య ర´Z	��శ>	ా�య మృత"�ంజయ 

*+ త#D��న న,ప#ద}ిణ సప	ా�ల»క�ఆకర�_U  

ÛW> Zత  �	Vంఘ¦² హస  నయన iÆ� Jౖెkరహం M#ా 	
�JP 
మమజfq పయ త�bరÒపయ మ-హÇ	ాd'(వ మ '(వచః  ౪౧ 

 

nాÖ=ర�ం ప	
ఖపదం ఘనధృ,ః M#ా �ార ఉద�దుÄ ణ 

*+ మiా?ప బలం ఘ_Uం.ి#యచ§ .�>	ాణH .ేహ¥ jి�తః  

I.�� వసు సమృ.ి�1ఇత�³ల*ామnQ� స'(Jే స.� 
దు	ాÄ ,`ి#య.ేవ మమకమ_�దు	�Ä ��ాసం కFర´  ౪౨ 
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మ గచ? త>ంఇతస JP n
	
శ �u మS¿�వ �ాసం కFర´ 
*ా>µ_�b.ి�@	ాత మమకమనః �ాంJ�రjీమంత	�  

వర ంJే బహÇiÆ మృnా మద¹�+ మతLర�<Wదయâ 

J�� హJ�> మృగయI_�దర´ZJ� లభం చ సంM#ా పL�jి  ౪౩ 
 

కరలగbమృగః క	Qంద#భంnV 
ఘనiారÒ° లIఖండ_�స జంత"ః  

n
	
iÆ Iశ.�కృ,శ? Nేతః కFహ	�  
పంచమ-ఖCjి  '( కFJP �ః  ౪౪ 

 
 

చందఃiా³ �ఖ�>Jౖె	
°¤జవ	��సL'(LIJే iాశ>Jే 

*�ఖ�Mా.ి� ఖ�ద��.ి� సుD�*ా	��ః ఫలãౖ	Q°`ిJే  

Nేతః ప}ి�ఖమణo త�జ వృt�సంN�రంఅ_lౖ�1అలం 
�త�ం శంకరMాదపదdయ-గÎÏ�ే IWరం కFర´  ౪౫ 

 

ఆ��	�� నఖ	ాÛ�ాం,Iభ�lౖ1ఉద�త"LD��lౖభ�lౖ1 

ఆDౌJే`ి చ పదd	ాగలAJే హమLవ#జ�ౖ1ఆ��Jే  

�త�ం భ�@ వధూగణÅౖశ? రహjి ja>N�?IWరం కFర´ 
jి�J�> మనస	ాజహమL n
	
జf_�t�ంఘ¦²*�D�ంత	�  ౪౬ 

 

శమ-=D��నవసంతసంn
� హృ.�	ా'(ఘäర�చ?.�ః 
స#*ా  భ�@ లJ�చ?ట� IలjిJ�ః ప0ణ�ప#�ాల��J�ః  

.Eప�ంJే గ-ణ�sర�ా జపవచఃప0�ాyణH స.�>స_� 
జfq _�నందసుD�మరందలహ	Q సµ>త5లభ-�నb,ః  ౪౭ 
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�J��నందర*ాలయం సురమ-�*ా>ంJ�ంబ-జfJ�శ�యం 
స>చ?ం స.ి° ¤జjaIతం కలFషహృతL.�>స_�Iషcృతం  

శమ-=D��నస	Vవరం వ#జ మ_�హమLవతమL jి�రం 
�@ం ^.�# శ�య పల>లభ#మణ సంజfతశ�మం M#ా పL�jి  ౪౮ 

 

ఆనం.�మృతప¾	
J� హరప.�<=జfల�ాల»ద�J� 
j�å� 	V�పఘbంఉ àత� భ�@ ల,�ా iాఖCపiాఖ�>J�  

ఉNౖె?	ాdనస �ాయమనపటÎం ఆక�మ� �షcలd�ా 
�J���ష�ఫలప#.� భవత" '( సతcరd సమ>	
�J�  ౪౯ 

 
 

సంD��రమ=Iజృµ=తం Y� ,�ర*ా� _�ంత1ఆDి�ి® తం 
స à#మభ#మ	ాÁ	ామంఅసకృ స.�>స_�iÆÁతం  

�unQం.�# భరణం సమస సుమనఃప¾జ�ం గ-ణ�Iషcృతం 
ja�U Ó�n
	
 మAÐ�ార´� న మWAంగం ��ాAంn
తం  ౫౦ 

 

భృంnQN�?నట_�తcటః క	
మదnాహ¢�  సు5ర_�dధ�ా 
WÐ .ో _�దయ-JP మWjితవప0ః పంNేష"ణ� N�దృతః  

సతy¬సుLమ_�వ_Uష" స ప0నః *ా}©నd.ES¿ మ_� 
	ాä�U భ#మ	ాDిM+ IహరJ�ం Ó�i��ల�ాjీ Iభ-ః  ౫౧ 

 

�ార´ణ��మృతవ	
æణం ఘనIప.EÄ ×షdZ?.�కరdఠం 
I.��సస�ఫల»దయయ సుమనసL'(Lవ�ంఇN�?కృ,ం  

నృత�ద=క మయ�రం అ.ి#�లయం చంచజ�ట�మండలం 
శ<= �ాంచ, Ïలకంధర స.� J�>ం '( మనiా?తకః  ౫౨ 
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ఆ�ాi¶న �¨ సమస ఫణH_�ం _UJ�#  కల`ీ నJ� 
నుnాహ¦ప#ణ�çప.ేశ�న.ౖెః�  ����, § nQయJే  

iా�మం i��లసమ-ద=�ాం ఘనర´Zం దృ�ా� ¤ నటంతం మ-.� 
�U.�ంJPపవ_U IWరరjికం తం Ïలకంఠం భజ�  ౫౩ 
 

సంD��ఘరd.ి_�త�§ హ	
క	ాఘత ప#భ�ఆనక 

D�>_� �ా	
దగ	
�తం .ిIష.�ం దృ�ి�చ?ట� చంచల  

భ�ా _�ం ప	
JPషబ�షyIత,ర>ృ�ి�రdయ�	Q ��ా 
యjిdనుbజ� ¤లJ�ండవం IజయJే తం Ïలకంఠం భజ�  ౫౪ 

 
 

ఆ.��యµతJేజja Y� ,ప.ౖె	�>.��య *ాD��య Jే 

I.��నందమయతd_U ,#జగతసLమ²¬ణè.ో�n
_U  

Dే�యయ³ల§n
ÁసుLరగణÅౖ	�Äయయ మయI_U  
సమ��ా ండవసమ·¸మయ జట%_U jaయం న,శÕమ=�U  ౫౫ 

 

�J��య ,#గ-ణ�తd_U ప0రÛJే �ాJ��యÏi¶�యja 
సJ��య.ికFట ంé_U మ-�మనః ప#త�¬Zనూdర S¿  

మయసృష�జగత kయయ సకలమbయంతసంN�	
ణo 
*ాయం J�ండవసమ·¸మయ జట%_U jaయం న,శÕమ=�U  ౫౬ 

 

�త�ం *+>దరM+షణ�య సకలను.ి° శ� IJ� శయ 
వ�ర�ం పర�టనం క	Vµ భవతjaL�ాం న జf_U I�u  

మజ�_�dంతరప0ణ�Mాకబలతస ¤ం శర> స	ా>ంతరâ 

,ష® ja�వ హ¦ Jేన �ా పYపJే Jే ర¬Ï§సd�హం  ౫౭ 
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ఏ�s �ా	
జబ�ంధవః }ి,న�u�ా�ప ం త<మండలం 
ÁJ�> ల»చనnVచ	V`ి భవ, త>ం �sట%సూర�ప#భః  

�Uద�ః �@నb భవస�� ఘనతరం ��దృగ=�Uనdత మâ 

తతLర>ం వ�పÏయ '( పYపJే *ా}© ప#స_�b భవ  ౫౮ 

 

హమLః పదdవనం సµచ?, యt� Ïలంబ-దం N�తకః  
�sకః �sకనద`ి#యం ప#,.ినం చంద#ం చ�sరస t�  

NేJP�ాంచ,మమకం పYపJే Z_�dరÄమృగ�ం I�u 
n�	Q_�థ భవతy.�బ�య-గలం ���వల�*�ఖ�ప#దం  ౫౯ 

 
 

	Vధ*+ యహృతః శ�'(ణ పtికiా?యం త	Vర>ృ�ి�JP 
�తః స>స�గృహం గృహస�ంఅ,tి	Q°నః ప#భ-ం D�	
dకం  

.Eపం సంతమ*ాకFలశ? �³నం ÓJ�వృతస ¤ం తt� 
NేతసLర>భయపహం వ#జ సుఖం శ<=ః ప.�<=ర´హం  ౬౦ 

 

అం�sలం �జêజసంత,1అయ*ాcంJPపలం సూZ�ా 
*ాDE> _lౖజIభ-ం లJ� }ి,ర´హం jింధుసL	
ద>లÐభం  

M#ా M+b;హ యt� తt� పYపJేః Mా.�రIందద>యం 
NేJPవృ, 1ఉ àత� ,ష® , స.� *ా భ�@ 	
త"�చ�Jే  ౬౧ 

 

ఆనం.�Y� Á1ఆత_�, ప0లకం _lౖరdల�తN�?దనం 
�ాN� శంఖమ-ఖ� jి� Jౖెశ? జఠ	ాప¾	
 ం చ	
J�# మృJౖెః  

ర´.�# }�ëర=jిJేన .ేవ వప0�+ర}©ం భవ.�=వ_� 
పర�ం�� I��Uశ� భ�@ జనÏ భ�ా ర=కం ర¬,  ౬౨ 
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మ	ాÄ వ	
 తMాదు�ా పYపJే1అంగస� కì	ా?యJే 

గండూ�ాంబ-��aచనం ప0ర	
M+	
°�ా�Á�a�ాయJే  

�@ంZద=}ిత మమLi¶షకబలం న�ç�పW	ాయJే 

భ�@ ః �@ం న క	Vత�� వనచ	V భ�ా వతమLయJే  ౬౩ 
 

వ¬*ా డనం అంతకస� కí
_�ప*ాdర సమdర°నం 
భ�భృతyర�టనం నమసుLర�రః �sట£రసంగరæణం  

క	�dదం మృదులస� J�వకపదద>ంద>స� n�	QపJే 

మNే?JPమణHMాదు�ా Iహరణం శ<= స.�ంnQకFర´  ౬౪ 

 
 

వ¬*ా డనశంకయ IచAJP�lౖవస>JP�ర�	ాః 
�sట£	Vజ� ¤లరతb .EపకA�ా Ï	ాజనం కFర>Jే  

దృ�ా� ¤ మ-�@ వధూస _�, �భృJ�i¶Ðషం భ�ాÏపJే 

యNే?తస వ Mాదపదdభజనం తja�హ �@ం దురÐభం  ౬౫ 

 

�����ర�ం సృజjి ప#పంచంఅ³లం �����మృnాja  జ_�ః 
యతc	ాdచ	
తం మయ చ భవతః `ీ#Jౖె� భవJే�వ త  

శ<= స>స� కFతÈహలస� కరణం మNే?�ి�తం ��?తం 
త*ాd_�dమకర¬ణం పYపJే కర వ�ంఏవ త>య  ౬౬ 

 

బహÇIధప	
JPషబ�షyప¾ర 

సు5టప0ల�ాం�@త N�ర´�uగభ�µం  

Zరపదఫల�ాం}ిjaవ�మ_�ం 
పరమస.��వ��వ_�ం ప#ప.ే�  ౬౭ 
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అµతమ-దమృతం మ-హÇర´° హం;ం 
IమలభవతyదnVష® ంఆవసం;ం  

సదయ పYపJే సుప0ణ�Mా�ాం 
మమ ప	
Mాలయ భ�@ Dేనుంఏ�ాం  ౬౮ 

 

జడJ� పYJ� కలం�@J� 
కFట%లచరత>ం చ _�jి  మS .ేవ  

అjి  య.ి 	ాజమÔల�  
భవ7ఆభరణస� _�jిd �@ం Mాత#ం  ౬౯ 

 
 

అరహjి రహjి స>తంత#బ-.�� � 
వ	
వjిత"ంసులభః ప#సనbమ�	
 ః  

అగణHతఫల.�యకః ప#భ-	�d 
జగదDి�s హృ.ి 	ాజi¶ఖ	Vjి   ౭౦ 

 

ఆరÒఢభ�@ గ-ణకFంZత ��వN�ప 

య-��î �Õవసdరణబ�ణగణÅౖ1అ<ఘï«ః  

�	
�త� �@ABష	
ప¾� IజST సుDEంద#ః 
*ానందంఆవహ, సుjి�ర	ాజల}�dం  ౭౧ 

 

D��_�ంజ_Uన సమ�U¬� తమః ప#.ేశం 
ÁJ�> మWబAÁ1ఈశ>ర_�మమంJౖెkః  

.ి�ా���తం భ-జగభ�షణంఉద>హం, 

S¿ Mాదపదdంఇహ Jే �వ Jే కృJ�	ా� ః  ౭౨ 
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భ�.�రJ�ంఉదవహద�ద à¬య Ó� 
భ�.�ర ఏవ �@మతసుLమJే లభస>  

��.�రంఆకAత మ-�@ మహౌషDE_�ం 
Mా.�రIందభజనం పర'(శ>రస�  ౭౩ 
 

ఆiాMాశ��Ðశదు	ా>స_�.ి 

��.ోదు���î 	
°వ�గంDౖె1అమం.ౖెః  

ఆiాiాట£కస� Mా.�రIందం 
Nేతః àట£ం �ాjిJ�ం '( త_�త"  ౭౪ 

 
 

కల�ణHనం సరసZత#గ,ం స�Uగం 
స	�>ంn
తజqంఅనఘం ధు# వల¬ణ�ఢ�ం  

Nేతసు రంగంఅDిర´హ� చర సd	ా	� 
_UతసLమస జగJ�ం వృష��DిరÒఢ  ౭౫ 

 

భ�@ రdహ¥శపదప0షcరంఆవసం; 

�ాదంéÏవ కFర´Jే ప	
JPషవరæం  

సంప¾	
JP భవ, యస� మనస ట�కâ 

తజ�నdసస�ంఅ³లం సఫలం చ _�న�  ౭౬ 

 

బ-.ి� ః jి�	ా భIత"ంఈశ>రMాదపదd 
స�ా  వధూ	
>రహ¦ణñవ స.� సdరం;  

స.�=వ_�సdరణదరÕన��ర _�.ి 

స<dహ¦Jేవ �వమంత#జ àన IంJే  ౭౭ 
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సదుపN�రIDిష>నుబuDిJ�ం 
సIనయం సుహృదయం సదుMా��J�ం  

మమ సమ-ద�ర బ-.ి�ంఇమం ప#�u 
వరగ-ణoన న�çఢవధూµవ  ౭౮ 

 

�త�ం §n
మనసL	VజదలసంN�ర¬మస ¤తòమó 

శ<= Jేన కథం కíVరయమ	ాడ>¬ఃక�ాట¬,ః  

అత�ంతం మృదులం త>7అంఘ¦²య-గలం W '( మన�?ంతయ 

Jే�తల»Ð చనnVచరం కFర´ I�u హja న సమ>హS¿  ౭౯ 

 
 

ఏష�Jే�షజ�ం మ_�స� కí
నం తjిdనbట�Ï,  

మద#}©Sª« n
	
jీµb �sమలపద_��సః ప0	ా���jితః  

_�Nే.ి°వ�గృWంత	�ష" సుమనస ల�yష" �U.��.ిష" 
M#ా యసLత"L �లతల�ష" నటనం శ<= �@మర�ం తవ  ౮౦ 

 

కంZJ�cలంఉమమహ¥శ భవతః Mా.�రIం.�ర?_lౖః 
కంZ.�� �నసమDిÁశ? న,Áః కంZతct�కర�_lౖః  

కంZ కంZ7అ�U¬_lౖశ? ను,Áః కంZద°iాంఈదృÓం 
యః M#ా M+b, మ-.� త>7అ	
yతమ_� äవ� స మ-క ః ఖలF  ౮౧ 
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