లైీ లలిణ షసషరనభ లొతో తరం
అయుణం కయుణ తయంగిణక్షం ధాతపహళహంకువ ుశఫణఙపహం |
అణిభదిభిరహఴాణం భమూఖైః అసభుణయమఴ లృభఴయే బలహనం ||
ధ్మయేత్ దభషనలొహధం లృకవతఴదనం దభణరమణక్షం |
శేభభం పతఴలొహోరం కయకలిత లషదయధభదభం ఴరహంగీమ్ ||
షరహాలంకహయముకహోం షకలభబమదం బకో నభరం బలహనం |
లైీలృదమం ళహంతభూరిోం షకల ష఼యన఼ణం షయాషంత్రదత్రరమ్ ||
షకుంకుభలృలేన భలుకచ఼భుఫకషఽ
ో రికహం | షభనద సవణయక్షణం షవయఙ పహళహంకుళహమ్ ||
అళేశజనమోశిన భయుణభలమబూలత జజ వలం | జపహకుష఼భభష఼రహం జలృధ్ౌ షభరే దభుఫకహమ్ ||
లైీభణ లైీభసరహజ్ఞీ లైీభత్సంలోషనేవారీ | చిదగినకుండషభూఫణ దయఴకహయమషభుదమణ ||
ఉదమదబన఼షసలొహరభ చతురహఫసృషభన్వాణ | రహగషాయూపహళహఢమ కరీధ్కహరహంకుళోజజ వల ||
భనోయూపేక్షుకరదండ ంచతనభతరలొహమకహ | న్వజాయుణ రభూయ భజజ ద్రలోభండ భండల ||
చభకహళోకుననగ లొౌగన్వధ కలషతకఙ | కుయులృందభణిళణ
ేీ ీ కనణకకటీయ భండుణ ||
అశటభూ చందరలృభరజ దలుకషధ ల ళోభిణ | భుఖచనద ర కళంకహబ భాగనభి లృళేశకహ || ౫ ||
ఴదనషభయ భంగలమ గాసణకయణ చిలిి కహ | ఴకో రలక్షభరీలహస చలనభనబలోచన ||
నఴచంకులహబ నలొహదండలృరహజిణ | ణరహకహంత్ త్యలొహకరినలొహబయణభష఼రహ ||
కదంఫభంజరీ కుిో కయణ ూయ భనోసరహ | ణటంకముగలూబూతతనోడు భణడ ల ||

Page 1 of 10

దభరహగ లేలదయశరిభలృ కపత లబూైః | నఴలృద఼రభ బంఫలైీనమకహకరి యదనచఛద ||
లదధ లృదమంకురహకహయదిాజంకూో దాయోజజ వల | కయూయ లౄటికహమోద షభకయష దిద గంతరహ || ౧౦ ||
న్వజషలి భధ఼యమ లృన్వయబరిోిత కచఛప | భందవభత రభూయ భజజ ణకమేవ భనలొహ ||
అనకలిత లొహదావమ చ఼ఫుక లైీ లృరహజిణ | కహమేవఫదధ భంగలమ షఽతర ళోభితకంధరహ ||
కనకహంగదకేమూయ కభనమబుజాన్వాణ | యతనగర లేమ చింణకలోల భుకహోపలన్వాణ ||
కహమేవాయ పేరభయతనభణి రత్ణషో న | నభమలలహల రోభలులణపలకుచదాయీ ||
లక్షమరోభలణధ్యణ షభునేనమ భధమభ | షో నభయదళనభదమ టట ఫంధఴలు తరమ || ౧౫ ||
అయుణయుణ కౌష఼ంబఴషో ర భషాతకటీతటీ | యతనకూంకూణికహయభమయవన దభబూఴణ ||
కహమేవజాీత లొౌభగమ భయద లోయుదామన్వాణ | భణికమభకుటకహయ జాన఼దామలృరహజిణ ||
ఇందర గోరిక్ుో షభయతూణబజంఘికహ | గూఢగులప కూయభాశఠ జయశు
ణ రదన్వాణ ||
నఖదీధ్ిత్షంఛనననభజజ న తమోగుణ | దదామ రభజాలరహకాతషరోయుస ||
లేంజానభణిభంజ్ఞయ భండుత లైీదంఫుజా | భరహలూభందగభన భలోలఴణమళేఴధ్ిైః || ౨౦ ||
షరహాయుణనఴదమంగీ షరహాబయణబూఴణ | లేఴకహమేవారహంకలొహధ లేలహ లొహాధ్ీనఴలి భ ||
ష఼మేయువాంగభధమలొహధ లైీభననగయ నయకహ | చింణభణిగాలోంతలొహధ ంచఫరలోభషన వధ ణ ||
భలోదభటలౄషంలొహధ కదంఫఴనలహవన | ష఼ధ్లొహగయ భధమలొహధ కహభక్ష కహభదయన ||
దయఴరిషగణషంఘతషఽ
ో మభనతభలైబలహ | బండష఼యఴధ్ో ద఼మకో వకూోవేన షభన్వాణ ||
షంతకరీ షభయూఢ వంధ఼యఴరజవేలృణ | అళహాయూఢధ్ిఴఠ ణవాకరటి

కరటిభిరహఴాణ || ౨౫ ||
చకీరహజయధ్యూఢ షరహాముధరిశకాణ | గేమచకీయధ్యూఢ భంత్రణీ రివేలృణ ||
కూరిచకీయధ్యూఢ దండనధుయషకాణ | జాాల భలిన్వకహక్ుో ఴశినపహరకహయభధమగహ ||
బండవైనమఴధ్ో ద఼మకో వకూో లృకీభసరిషణ | న్వణమరహకీభటోన్వరీక్షణషభుతుసకహ ||
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బండుతరఴధ్ో ద఼మకో ఫలలృకీభనందిణ | భంత్రణమంఫలృయచితలృశంగఴధణకఴణ ||
లృలకీపహరణసయణ లహరహశీలౄయమనందిణ | కహమేవాయభుఖలోకకలితలైీగణేవారహ || ౩౦ ||
భలోగణేవన్వరిబననలృఘనమంతర ర సరిషణ | బండష఼రేందర న్వయుభకో వషో రరతమషో రఴరిషణీ ||
కరహంగులునఖోతనన నరహమణదళహకాత్ైః | భలోపహలణలొహోరగినన్వయధ గధ హష఼యవైన్వకహ ||
కహమేవారహషో రన్వయద గధబండష఼య లెనమకహ | ఫరసమ భపేందర భశేందరదిదయఴషంష఼ోతలైబలహ ||
సయనేణరగిన షందగధ కహభషంజ్ఞఴనౌశధ్ిైః | లైీభదాగబఴకూటైక షాయూభుఖంకజా ||
కంఠహధైః కటియమంతభధమకూటషాయూపణీ | వకూోకూటైకణనన కటమ ధ్ో భగధ్రిణీ || ౩౫ ||
భూలభంణరత్భకహ భూలకూటతరమ కఱేఫరహ | కులభాణైక యవకహ కులషంకేతపహలిన ||
కుఱీంగన కుఱీంతలొహా కౌలున కులయోగిన | అకుఱీ షభమంతలొహధ షభమఙయతతరహ ||
భూలధ్రరక న్వలమ ఫరసభగీంధ్ిలృభేధ్ిన | భణిూరహంతయుదిణ లృశు
ణ గీంధ్ిలృభేదిన ||
ఆజాీచకహీంతరహళలొహా యుదరగీంధ్ి లృభేదిన | షసలొహరరహంఫుజాయూఢ ష఼ధ్లొహరహభిఴరిషణీ ||
తటిలిణషభయుచి శషటచకరీరిషంవధ ణ | భలోవకూోైః కుండలిన బషతంతు తనమవ || ౪౦ ||
బలహన భఴనగభమ బలహయణమ కుఠహరికహ | బదరపరమ బదరభూరిో యబకో లొౌభగమదయన ||
బకో పరమ బకూోగభమ బకూోఴళహమ బమలో | ళహంబలౄ ళహయదరహధ్మ వరహాణీ వయభదయన ||
ళహంకరీ లైీకరీ లొహధ్ీా వయచచందరన్వభనన | ళహణకదరీ ళహంత్భత్ర న్వరహధ్రహ న్వయంజన ||
న్వరేిపహ న్వయభల న్వణమ న్వరహకహరహ న్వరహకుల | న్వయుుణ న్వశకఱీ ళహంణ న్వలహకభ న్వయుి లహ ||
న్వతమభుకహో న్వరిాకహరహ న్వశ్రంఙ న్వరహవీమ | న్వతమలదధ న్వతమఫుదద న్వయఴదమ న్వయంతరహ || ౪౫ ||
న్వలహకయణ న్వశకళంకహ న్వయుపహధ్ి రినరీవారహ | నరహగహ రహగభధన న్వయభద భదనలేన ||
న్వలేచంణ న్వయసంకహరహ న్వరోభస మోసనలేన | న్వయభభ భభణసంత్రర న్వలహపహ పహనలేన ||
న్వలత రోధ్ కరీధవభన న్వరోిభ లోబనలేన | న్వషసంవమ షంవమఘీన న్వయబలహ బఴనలేన ||
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న్వరిాకల న్వరహఫధ్ న్వరేబద భేధనలేన | న్వరహనళహ భాతుమభధన న్వఴరరమ న్వశరిగీలో ||
న్వష఼ోల నలచికురహ న్వయపహమ న్వయతమమ | ద఼యి భ ద఼యు భ ద఼రహు ద఼ైఃఖసంత్రర ష఼ఖరద || ౫౦ ||
ద఼శటదఽరహ ద఼రహఙయవభన దో శఴరిజణ | షయాజాీ లొహందరకయుణ షభనధ్ికఴరిజణ ||
షయావకూోభయీ షయాభంగఱీ షదు త్రద | షరేావారీ షయాభయీ షయాభంతరషాయూపణీ ||
షయామంణరత్భకహ షయాతంతరయూపహ భనోనభన | భశేవారీ భలోదయలౄ భలోలక్షభ యభాడపరమ ||
భలోయూపహ భలోూజామ భలోపహతకనలేన | భసభమ భలోషణా భలోవకూో యభలోయత్ైః ||
భలోభోగహ భశైవారహమ భలోలృరహమ భలోఫల | భలోఫుదిధ యభలోవదిధ యభలోయోగీవారేవారీ || ౫౫ ||
భలోతంణర భలోభంణర భలోమంణర భలోషన | భలోమగకీభరహధ్మ భలోభైయఴూజిణ ||
భశేవాయభలోకలభలోణండఴలొహక్ుణీ | భలోకహమేవభశిఴ భలోత్రుయష఼ందరీ ||
చతుశషశు
ట ుఙరహఢమ చతుశషఴటకఱీభయీ | భలోచతుశషఴటకరటియోగినగణవేలృణ ||
భన఼లృదమ చందరలృదమ చందరభండలభధమగహ | ఙయుయూపహ ఙయులోలొహ ఙయు చందరకఱీధరహ ||
చరహచయ జగననధ చకీరహజన్వకేతన | పహయాత్ర దభనమన దభరహగషభర భ || ౬౦ ||
ంచపేరణషనవన ంచఫరసభ షాయూపణీ | చినభయీ యభనంద లృజాీనఘనయూపణీ ||
ధ్మనధ్మతాధ్యమమయూపహ ధరహభధయభ లృఴరిజణ | లృవాయూపహ జాగరిణీ షాంత్ర ణైజలొహత్భకహ ||
ష఼పహో పహరజాీత్భకహ తురహమ షరహాఴలొహా లృఴరిజణ | షాఴటకరీోరఫరసభయూపహ గోపో ర గోలృందయూపణీ ||
షంలోరిణీ యుదరయూపహ త్రోధ్నకరీవారీ | షదలేలహన఼గీసద ంచకాతమరహమణ ||
భన఼భండలభధమలొహా భైయలౄ బగభలిన | దభషన బగఴత్ర దభనబషసమ దరీ || ౬౫ ||
ఉనేభశన్వభులత తననలృననబుఴనఴలుైః | షసషరలైయషఴదన షసలొహరక్ష షసషరపహత్ ||
ఆఫరసభకీటజనన ఴరహణవీభ లృధ్యన | న్వజాజాీయూన్వగభ ుణముణమపలరద ||
లీత్వభంతవందఽరీకాతపహదఫజ ధఽలుకహ | షకలగభషందో సలకూో షంుటభ్కూోకహ ||
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ుయులహయధ రద ూరహణభోగిన బుఴనేవారీ | అంబకహనదిన్వధన సరిఫరశేభందరవేలృణ ||
నరహమణీ నదయూపహ నభయూలృఴరిజణ | శీరంకహరీ శీరభత్ర సాదమ శేయోపహదయమఴరిజణ || ౭౦ || రహజయజారిచణ
రహజ్ఞీ యభమ రహజ్ఞఴలోచన | యంజన యభణీ యలొహమ యణత్కంకూణిమేఖల ||
యభ రహకేంద఼ఴదన యత్యూపహ యత్పరమ | యక్ాకరీ రహక్షషఘీన రహభ యభణలంట ||
కహభమకహభకలయూపహ కదంఫకుష఼భపరమ | కలమణీ జగత్రకంద కయుణయషలొహగరహ ||
కఱీఴత్ర కలలపహ కహంణ కహదంఫరీ పరమ | ఴయద లహభనమన లహయుణీభదలృసాల ||
లృళహాధ్ికహ లేదలేదమ లృంధ్మచలన్వలహవన | లృధ్త్రర లేదజనన లృశు
ణ భమలృలవన || ౭౫ ||
క్ేతరషాయూపహ క్ేణరలై
య క్ేతరక్ేతరజీపహలిన | క్షమఴాదిధ లృన్వయుభకహో క్ేతరపహలషభరిచణ ||
లృజమ లృభల లృనదు ఴనదయుజనఴతసల | లహగహాదిన లహభకేలై ఴశినభణడ లలహవన ||
బకూోభతకలలత్కహ లపహవలృమోచన | షంసాణళేశపహశణడ షదఙయరఴరిోకహ ||
ణతరమగిన షంతో షభలోిదనచందిరకహ | తయుణీ ణలొహరహధ్మ తన఼భధ్మ తమోలో ||
చిత్ షో తదలక్ామరహధ చిదయకయషయూపణీ | లొహాణభనందలలౄబూత ఫరలోభదమననద షనో త్ైః || ౮౦ ||
రహ రతమకూచత్రయూపహ వమనో యదయఴణ | భధమభ లైఖరీయూపహ బకో భనషసంవకహ ||
కహమేవాయపహరణనడష కాతజాీ కహభూజిణ | వాంగహయషషంూరహణ జమ జాలనధ యవా ణ ||
ఓడమణపఠన్వలమ బంద఼భణడ లలహవన | యసమ మగకీభరహధ్మ యసషో యణతరిణ ||
ు ణమరిూరిణ ||
షదమైఃరలొహదిన లృవాలొహక్ుణీ లొహక్ుఴరిజణ | శడంగ దయఴణముకహో లహడు
న్వతమకూినన న్వయుభ న్వరహాణష఼ఖదయన | న్వణమలత డలేకహయూపహ లైీకంఠహయధ వరీరిణీ || ౮౫ ||
రభఴత్ర రభయూపహ రవద
 ధ  యమేవారీ | భూలర కాత్ యఴమకహో ఴమకహో ఴమకో షాయూపణీ ||
లహమపన లృలృధ్కహయ లృదమలృదమ షాయూపణీ | భలోకహమేవ నమన కుభుదలోిదకౌభుదీ ||
బకో లోయద తమోభేద భన఼భదబన఼షంతత్ైః | లేఴదఽత్ర లేలహరహధ్మ లేఴభూరిో లేశఴంకరీ ||
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లేఴపరమ లేఴరహ లేఴేటలట హ లేశటూజిణ | అరమేమ షారకహళహ భనోలహఙభగోచరహ ||
చిచఛకూో ళేచతనయూపహ జడవకూోయజడత్భకహ | గహమత్ర లహమసాత్ షసంధ్మ దిాజఫాంద న్వఴేలృణ || ౯౦ ||
తణాషన తతో వభయీ ంచకరళహంతయవా ణ | న్వవసభ భశిభ న్వతమమౌఴన భదళహలిన ||
భదఘూరిణతయకహోక్ష భదపహటలగండబూైః | చందనదర ఴదిగధ హంగీ ఙంపేమకుష఼భపరమ ||
కువల కరభలకహరహ కుయుకుఱీా కుఱేవారీ | కుళకుండలమ కౌళభయు తతయవేలృణ ||
కుభయ గణనధ్ంఫ తుఴటైః ుఴటయభత్ యధ ాత్ైః | ళహంత్ షసవవో భత్ర కహంత్యనందిన లృఘననలేన ||
ణయజోఴత్ర త్రనమన లోలక్ష కహభయూపణీ | భలిన సంవన భణ భలమచలలహవన || ౯౫ ||
ష఼భుఖీ నలున ష఼బూ
ర ళోశబన ష఼యనయకహ | కహలకంఠీ కహంత్భత్ర క్ోభిణీ షఽక్షభయూపణీ ||
ఴజేరవారీ లహభదయలృ ఴయోఴలొహా లృఴరిజణ | వదవారీ
యధ
వదధలృదమ వదధభణ మవవాన ||
లృలదధ చకీ న్వలమ యకో ఴరహణ త్రలోచన | ఖటాంగహది రసయణ ఴదనైక షభన్వాణ ||
పహమలొహననపరమ తాక్లొహధ లలోకబమంకరీ | అభాణదిభలోవకూో షంఴాణ డకూనవారీ ||
అనసణఫజ న్వలమ ళహమభభ ఴదనదామ | దంలతటర జజ వలక్షభలదిధరహ యుధ్ియషంవధ ణ || ౧౦౦ ||
కహళరహణరుదివకౌోుఘఴాణ వనగౌధదనపరమ | భలోలౄరేందరఴయద రహకూనమంఫ షాయూపణీ ||
భణిూరహఫజ న్వలమ ఴదనతరమ షంముణ | ఴజారదికహముధ్ో పేణ డభరహమదిభిరహఴాణ ||
యకో ఴరహణ భంషన్వలహఠ గుడననపరతభనలొహ | షభషో బకో ష఼ఖద లకూనమంఫ షాయూపణీ ||
లొహాధ్ిలఠ హనంఫుజగణ చతుయాకో ర భనోసరహ | లెలదమముధషంనన పతఴరహణత్గరిాణ ||
మేదో న్వలహఠ భధ఼పరణ ఫందినమదిషభన్వాణ | దధమననషకో సాదమ డకూన యూధ్రిణీ || ౧౦౫ ||
భూలధ్రహంఫుజాయూఢ ంచఴకహోరవషంవధ
ధ
ణ | అంకుళహదిరసయణ ఴయదదిన్వఴేలృణ ||
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భుదౌుదనషకో చిణో లొహకూనమంఫషాయూపణీ | ఆజాీచకహీఫజ న్వలమ లకి ఴరహణ శడషన ||
భజాజషంలొహధ సంషఴత్ర భుఖమవకూో షభన్వాణ | సరిదరనైనకయవకహ లోకూనయూధ్రిణీ ||
షసషరదళ దభలొహధ షయాఴరోణళోభిణ | షరహాముధధరహ లకి షంవధ ణ షయాణకభుఖీ ||
షరౌాదనపరతచిణో మకూనమంఫ షాయూపణీ | లొహాలో షాధ్ భత్రేభధ్ లీత్ైఃషభాత్ యన఼తో భ || ౧౧౦ ||
ుణమకీరో ైఃి ుణమలభమ ుణమ వీఴణకీయోన | ులోభజారిచణ ఫంధమోచన ఫంధ఼రహలకహ ||
లృభయశయూపణీ లృదమ లృమదదిజగత్రషఽైః | షయాలహమధ్ి రవభన షయాభాతుమన్వలహరిణీ ||
అగీగణమ చింతమయూపహ కలికలభశనలేన | కహణమమన కహలసంత్రర కభలక్షన్వఴేలృణ ||
ణంఫూలూరితభుఖీ దడుభూకుష఼భరభ | భాగహక్షమోశిన భుఖమభాడన భుతరయూపణీ ||
న్వతమతాపహో బకో న్వధ్ిరినమంత్రర న్వఖిలేవారీ | మైణరోదిలహషనలభమ భలోరళమలొహక్ుణీ || ౧౧౫ ||
రహవకూోైః రహన్వలహఠ రజీ ానఘనయూపణీ | భధ్ీాపహనలలొహ భణో భతాకహ ఴయణ యూపణీ ||
భలోకరలషన్వలమ భాణళభాద఼దో యి ణ | భసనమ దమభూరిో యభలోలొహభరజమళహలిన ||
ఆతభలృదమ భలోలృదమ లైీ లృదమ కహభవేలృణ | లైీ లత డళహక్షరీలృదమ త్రకూట కహభకరటికహ ||
కటక్షకూంకరీబూతకభల కరటివేలృణ | లేయవధ ిణ చందరన్వభ ఫహలవేధ ందర ధన఼ైఃరభ ||
సాదమలొహధ యలృ రఖమ త్రకరణంతయదీపకహ | దక్ామణీ దైతమసంత్రర దక్షమజీ లృనలేన || ౧౨౦ ||
దరహందో లుత దీరహాక్ష దయలోలొత జజ వలన఼భఖీ | గుయుభూరిోయు ుణన్వధ్ిరు ోభణ గుసజనభబూైః ||
దయలేలై దండనత్లొహధ దసరహకహవయూపణీ | రత్న఼భఖమరహకహంతత్ధ్ిభండలూజిణ ||
కఱీత్భకహ కఱీనధ్ కహలహమలలృనోదిన | షఙభయయభలహణీషఴమదక్ుణవేలృణ ||
ఆదివకూో యమేమణభ యభ పహఴనకాత్ైః | అనేకకరటి ఫరలోభండజనన దిఴమలృగీలో ||
కీింకహరీ కేఴల గులోమ కరఴలమదదయన | త్రురహ త్రజగదాందమ త్రభూరిో వో రదళేవారీ || ౧౨౫ ||
తరుక్షరీ దిఴమగంధ్డమ వంధఽయ త్లకహంచిణ | ఉభ ళరలేందరతనమ గౌరీ గంధయావేలృణ ||
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లృవాగరహబ షాయణ గరహబ ఴయద లహగధ్ీవారీ | ధ్మనగభమ రిఙయఛదమ జాీనద జాీనలృగీలో ||
షయాలేదంత షంలేదమ షణమనందషాయూపణీ | లోపహభుదరరిచణ లీల కుిో ఫరలోభండ భండల ||
అదాళహమ దావమయశిణ లృజాీత్రర లేదమఴరిజణ | యోగిన యోగద యోగహమ యోగహనంద ముగంధరహ ||
ఇఙఛవకూో జాీనవకూో కూమ
ర ధ్రిణీ || ౧౩౦ ||
ీ వకూో షాయూపణీ | షరహాధ్రహ ష఼రత్లహఠ షదషదఽ
అశటభూరిో యజాజైత్రర లోక మణర లృధ్యన | ఏకహకూన బూభయూపహ న్వరద వ్ ణ దైాతఴరిజణ ||
అననద ఴష఼ధ్ ఴాదధ ఫరసభణైభకమ షాయూపణీ | ఫాసత్ర ఫరసభణీ ఫరశీభ ఫరలోభనంద ఫలిపరమ ||
భలహయూపహ ఫాసణయసన భలహభఴలృఴరిజణ | ష఼ఖరహధ్మ లబకరీ ళోబన ష఼లభగత్ైః ||
రహజరహజేవారీ రహజమదయన రహజమఴలి భ | రహజతకాపహ రహజపఠన్వలేలేత న్వజాలేీణ ||
రహజమలక్షభైః కరవనధ్ చతుయంగఫలేవారీ | లొహభరజమదయన షతమషంధ్ లొహగయమేఖల || ౧౩౫ ||
దీక్ుణ దైతమవభన షయాలోకఴవంకరీ | షరహాయధ దత్రర లొహలృత్రర షచిచదనందయూపణీ ||
దయవకహలరిచిఛనన షయాగహ షయామోశిన | షయషాత్ర ళహషో రభయీ గులోంఫ గుసమ యూపణీ ||
షరోాపహధ్ిలృన్వయుభకహో షదలేఴత్ఴరణ | షంరదయేవారీ లొహధ్ీా గుయుభండలయూపణీ ||
కులోత్రో రహణ బగహరహధ్మ భమ భధ఼భత్ర భశీ | గణంఫ గుసమకహరహధ్మ కరభలంగీ గుయుపరమ ||
షాతంణర షయాతంణయరలై దక్ుణభూరిోయూపణీ | షనకహదిషభయధ్మ లేఴజాీన రదయన || ౧౪౦ ||
చిణకఱీనందకలికహ పేరభయూపహ పరమంకరీ | నభపహరహమణపరణ నందిలృదమ నటేవారీ ||
భుధ్మజగదధ్ిలఠ హన భుకూోద భుకూోయూపణీ | లషమపరమ లమకరీ లజాజ యంభదిఴందిణ ||
బఴదఴష఼ధ్ఴాఴటైః పహపహయణమదలహనల | దౌరహబగమతూలలహతూల జరహధ్ాంతయలృరభ ||
భగహమబధ చందిరకహ బకో చితో కేకూఘనఘన | రోగయాతదంభోలు యో ాతుమదయుకుఠహరికహ ||
భశేవారీ భలోకహలూ భలోగహీలొహ భలోవన | అరహణచండుకహ చండభుండష఼యన్వశూదిన || ౧౪౫ ||
క్షరహక్షరహత్భకహ షయాలోకేలై లృవాధ్రిణీ | త్రఴయు దత్రర ష఼బగహ తరుంఫకహ త్రగుణత్భకహ ||
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షారహుఴయు ద లదధ జపహుశన్వభకాత్ైః | ఓజోఴత్ర ద఼మత్ధ్రహ మజీ యూపహ పరమఴరణ ||
ద఼రహరహధ్మద఼రహధరహష పహటలీకుష఼భపరమ | భసత్ర మేయున్వలమ భందయకుష఼భపరమ ||
లౄరహరహధ్మ లృరహడఽ
ర పహ లృయజా లృవాణకభుఖీ | రతమగూ
ీ పహ రహకహళహ పహరణద పహరణయూపణీ ||
భరహోండభైయలహరహధ్మ భంత్రణీనమషో రహజమధఽైః | త్రురేలై జమణయసన న్వవ్ో ైగుణమ రహరహ || ౧౫౦ ||
షతమజాీననందయూపహ లొహభయషమరహమణ | కరిధన కఱీభల కహభధ఼కహకభయూపణీ ||
కఱీన్వధ్ిైః కహఴమకఱీ యషజాీ యషవేఴధ్ిైః | ులహట ురహతన ూజామ ుశకరహ ుశకరేక్షణ ||
యంజోమత్ైః రంధ్భ యభణుైః రహతరహ | పహవసలొహో పహవసంత్రర యభంతరలృభేదిన ||
భూరహోభూరహో న్వతమతాపహో భున్వభనషసంవకహ | షతమఴరణ షతమయూపహ షరహాంతరహమభున షత్ర ||
ఫరలోభణీ ఫరసభజనన ఫసృయూపహ ఫుధ్రిచణ | రషలృత్రర రచండజాీ రత్లహఠ రకటకాత్ైః || ౧౫౫ ||
పహరణేవారీ పహరణదత్రర ంఙవత్రఠయూపణీ | లృవాంఖల లృలృకో లొధ హ లౄయభణ లృమత్రషఽైః ||
భుకుంద భుకూో న్వలమ భూలలృగీసయూపణీ | భఴజాీ బఴరోగఘీన బఴచకీ రఴరిోన ||
ఛందలొహసరహ ళహషో రలొహరహ భంతరలొహరహ తలోదరీ | ఉదయకీరో ి యుదదభలైబలహ ఴయణ యూపణీ ||
జనభభాతుమజరహతో జనలృళహీంత్దయన | షరోాన్వశద఼ద఼ాలహట ళహంతమత్రతకఱీత్భకహ ||
గంభీరహ గగనంతలొహా గరిాణ గహనలోలుపహ | కలనయశిణ కహలహఠ కహంణ కహంణయధ లృగీలో || ౧౬౦ ||
కహయమకహయణన్వయుభకహో కహభకేలుతయంగిణ | కనతకనకణటంకహ లీలలృగీసధ్రిణీ ||
అజా క్షమలృన్వయుభకహో భుగహధక్ుర రలొహదిన | అంతయుభఖషభరహధ్మ ఫశియుభఖ ష఼ద఼యి భ ||
తరయీ త్రఴయు న్వలమ త్రలొధ హ త్రుయభలిన | న్వరహభమ న్వరహలంఫ లొహాణభరహభ ష఼ధ్షాత్ైః ||
షంలొహయంకన్వయభగనషభుదధ యణండుణ | మజీ పరమ మజీ కరీో మజభనషాయూపణీ ||
ధరహభధ్రహ ధనధమక్ా ధనధ్నమలృఴరిధన | లృరపరమ లృరయూపహ లృవాబరభణకహరిణీ || ౧౬౫ ||
లృవాగహీలొహ లృద఼రభభ లైశణలౄ లృశు
ణ యూపణీ | అయోన్వరోమన్వన్వలమ కూటలొహధ కులయూపణీ ||
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లౄయగోఴటపరమ లౄరహ నైశకరహభు నదయూపణీ | లృజాీనకలన కలమ లృదగహధ ఫైందలహషన ||
తణోవధ్ికహ తతో వభయీ తతో వభయధ షాయూపణీ | లొహభగహనపరమ లొౌభమ షద లేఴకుట ంబన ||
షలహమషఴమభయు లొధ హ షరహాదిాన్వలహరిణీ | షాలొహధ షాభఴభధ఼రహ ధ్ీరహ ధ్ీయషభరిచణ ||
ఙైతనమయాుషభరహధమ ఙైతనమకుష఼భపరమ | షదో దిణ షదతులహట తయుణదితమపహటల || ౧౭౦ ||
దక్ుణ దక్ుణరహధ్మ దయవేభయభుఖంఫుజా | కౌలున కేఴలనయాకరఴలమ దదయన ||
లొతో తరపరమ ష఼ోత్భత్ర లీత్షంష఼ోతలైభలహ | భనవాన భనఴత్ర భశేలై భంగఱీకాత్ైః ||
లృవాభణ జగదధత్రర లృళహలక్ష లృరహగిణీ | ర గలబ యమోదరహ రహమోద భనోభయీ ||
లోమభకేలై లృభనలొహధ ఴజిరణీ లహభకేవారీ | ంచమజీ పరమ ంచపేరతభంఙధ్ిళహయన ||
ంచభూ ంచబూణయలై ంచషంఖోమఙరిణీ | ళహవాత్ర ళహవాణైవారహమ వయభద వంబుమోశిన || ౧౭౫ ||
ధరహధయష఼ణ ధనమ ధరిభణీ ధయభఴరిధన | లోకహత్రణ గుణత్రణ షరహాత్రణ వభత్భకహ ||
ఫంధఽకకుష఼భరఖమ ఫల లీలలృనోదిన | ష఼భంగలూ ష఼ఖకరీ ష఼లేలహఢమ ష఼లహవన ||
ష఼లహవనమయచనపరణ ళోభన లదధ భనలొహ | బంద఼తయణషంతులహట ూయాజా త్రురహంబకహ ||
దవభుదర షభరహధ్మ త్రురహ లైీఴవంకరీ | జాీనభుదర జాీనగభమ జాీనజేీమషాయూపణీ ||
యోన్వభుదర త్రఖండయలై త్రగుణంఫ త్రకరణగహ | అనఘద఼బత ఙరిణర ఴంఛిణయధ రదయన || ౧౮౦ ||
అభమలొహత్వమజాీణ శడదాత్రతయూపణీ | అలహమజకయుణభూరిో యజాీనదాంతదీపకహ ||
ఆఫలగోలృదిణ షరహాన఼లి ంఘుమళహషన | లైీ చకీరహజన్వలమ లైీ భత్రుయష఼ందరీ ||
లైీలేలహ లేఴవకరమకమ యూపణీ లలిణంబకహ | ఏఴం లైీలలిణదయలహమ నభనం లొహసషరకం జగుైః ||

ఇత్ లైీ ఫరసభండురహణే ఉతో యఖండయ లైీ సమగీీలహగషో ు షంలహదయ
లైీ లలిణ యసషమనభ లొతో తర కధనం నభ దిాత్రయోధ్మమైః షంూయణ ం
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