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ప�థమ ��గః - ఆనంద లహ��

భ�మ�స��త �ా����ం భ�����ా వలంబన� ।
త��� జ��� ప�ా����ం త���వ శరణం ��� ॥

�వః శ�ా� � య����  య�� భవ� శక�ః ప�భ�త�ం
న �ే�ేవం �ే�� న ఖల� క�శలః స�ం��త�మ�ి ।

అత�ా� �మ��ా���ం హ��హర���ం�����ర�ి
ప�ణంత�ం ��� త�ం �ా కథమకృతప�ణ�ః ప�భవ� ॥ 1 ॥

త�య�ంసం �ాంసుం తవ చరణపం��ర�హభవం
���ం�స�ం�న�� �రచయ� ల��ాన�కల� ।

వహ�ే�నం ����ః కథమ�ి సహ���ణ �ర�ాం
హరస�ం��ౖె�నం భజ� భ�ి��దూ� లన���� ॥ 2 ॥

అ������మంత-�ి��ర-���ర���పనగ��
జ����ం �ౖెతన�-స�బక-మకరంద-సు� �ఝ�� ।
ద����� ణ�ం �ం��మణ�గ�ణ��ా జన�జల�ౌ

�మ�ా���ం దం�ా� �  మ�ర��ప�-వ�ాహస� భవ� ॥ 3 ॥

త�దన�ః �ాణ����మభయవర�ో  �ౖెవతగణః
త����ా ��ౖ�ా�ి ప�కట�తవ�ా�త��నయ� ।

భయ�� ��� త�ం ��త�ం ఫలమ�ి చ �ాం��సమ��కం
శరణ�� ల��ా��ం తవ �� చరణ���వ �ప�ణ� ॥ 4 ॥

హ���ా� �మ��ాధ� ప�ణతజన����గ�జన�ం
ప��ా ���� భ���� ప�ర��ప�మ�ి ��భమనయ� ।
స���ఽ�ి ���ం న��� ర�నయనల����న వప��ా

మ����మప�ంతః ప�భవ� �� ��య మహ��� ॥ 5 ॥

ధనుః ��ష�ం మ���� మధుకరమ�� పంచ ��ఖ�ః
వసంతః �ామం�� మలయమర����ధనరథః ।
త�����కః సర�ం ��మ����సు�ే �ామ�ి కృ�ాం
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అ�ాం�ా�ే�  లబ�� � జగ��ద-మనం�� �జయ�ే ॥ 6 ॥

క�ణ���ం���మ� క��కలభక�ంభస�నన��
ప����ణ� మ�ే� ప��ణతశరచ�ంద�వద�� ।

ధను�ా�ణ�� �ాశం సృణ�మ�ి ద���� కరతల�ౖః
ప�ర�ా� ���ా� ం నః ప�రమ��త��ాహ� ప�ర��ి�ా ॥ 7 ॥

సు���ిం�ోర��ే� సుర�ట�ి�ాట�ప��వృ�ే
మణ������ ��� పవనవ� �ం��మణ�గృ�� ।
��ా�ా�� మం�ే పరమ�వపర�ంక�లయ�ం

భజం� ���ం ధ���ః క�చన ���నందలహ��� ॥ 8 ॥

మ��ం మ�ల����� కమ�ి మణ�ప��� హ�తవహం
�ి�తం �ా����ా� �� హృ�� మర�తమ��ాశమ�ప�� ।
మ��ఽ�ి భ�� మ�ే� సకలమ�ి ���� క�లపథం

సహ��ా �� ప�ే� సహ రహ�ి ప��� �హర�� ॥ 9 ॥

సు�����ా�ా���శ�రణయ�గల�ంత���గ��ౖెః
ప�పంచం �ించం� ప�నర�ి ర�ామ��యమహసః ।
అ�ాప� �ా�ం భ��ం భ�జగ�భమధు�ష�వలయం

స�మ����నం కృ��� స��ి�ి క�లక�ం�ే క�హ��ణ� ॥ 10 ॥

చత����ః ��కం���ః �వయ�వ��ః పంచ�ర�ి
ప������ః శం��ర�వ�ర�ి మ�లప�కృ��ః ।
చత�శ������ంశద�సుదలకల�శ���వలయ-

����ఖ��ః �ార�ం తవ శరణ��ణ�ః ప��ణ��ః ॥ 11 ॥

త���యం ��ందర�ం త���న����క��� త�ల�త�ం
క�ం��� ః కల�ం�ే కథమ�ి ���ం�ప�భృతయః ।

య��ల���త���ా�దమరలల�� య�ం� మన�ా
త�� �ర�� �ా���ామ�ి ����శ�ాయ�జ�పద�� ॥ 12 ॥

నరం వ���య�ంసం నయన�రసం నర�సు జడం
త�ా�ాం�ాల��� ప�తమను��వం� శతశః ।

గల�ే�ణ�బం��ః క�చకలశ�స�స� �ిచయ�
హ�ా� త�� ట����ం��� �గ�తదుక�ల� య�వతయః ॥ 13 ॥
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���ౌ షట�ం��శ� ���సమ��కపం��శదుద��
హ����� ���ష�ి�శ�త�ర��కపం��శద�ల� ।
��� ���ష�ట�� �ంశన�న�ి చ చత�ష��ి���� ��

మయ�ఖ�����ామప��ప�� తవ �ా��ంబ�జయ�గ� ॥ 14 ॥

శరజ�� ��������� ం శ�య�తజట��టమక�ట�ం
వర��� స��� ణస�ట�కఘట��ాప�స�కక�ా� ।

సకృన� ��� న��� కథ�వ స��ం సం��దధ�ే
మధు��ర��� ��మధు��మధు��ణ�ః భణ�తయః ॥ 15॥ వ� ఫణ�తయః

క�ం��� ణ�ం �ేతఃకమలవనబ�ల�తపర��ం
భజం�ే �� సంతః క��దర�ణ���వ భవ�� ।

���ం����య�ా�స�ర�ణతరశ ఋం�ారలహ��-
గ��ా��ా�������దధ� స��ం రంజనమ� ॥ 16 ॥

స�����ా���ం శ�మణ��ల�భంగర���ః
వ���������ా� �ం సహ జన� సం�ంతయ� యః ।

స క�ా�  �ా�ా���ం భవ� మహ��ం భం��ర���ః
వ����ా�����వదనకమల��దమధు���ః ॥ 17 ॥

తను���య�����  తర�ణతరణ���సరణ��ః
��వం స�ా�మ����మర�ణ�మ� మ�ా�ం స�ర� యః ।

భవంత�స� త�స�ద�నహ��ణ�ా�ననయ��ః
సహ� ర��ా� వ�ా�ః క� క� న ���ా�ణగణ��ాః ॥ 18 ॥

మ�ఖం �ందుం కృ��� క�చయ�గమధస�స� తద�ో
హ�ార�ం ������ో� హరమ���ి �ే మన�థకల�� ।

స సద�ః సం��భం నయ� వ��� ఇత��లఘ�
��ల���మ�ా�� భ�మయ� ర�ందుస�నయ��ా� ॥ 19 ॥

��రం�మం��భ�ః ��రణ�క�రంబ�మృతరసం
హృ�� ���మ�ధ�ే�  ��మకర�ల�మ�����వ యః ।
స స�ా�ణ�ం దర�ం శమయ� శక�ం����ప ఇవ

జ�రప�� �ా� � దృ�ా� � సుఖయ� సు����ర�ిరయ� ॥ 20 ॥

తట�ల�� ఖ�త��ం తపనశ���ౖ�ా�నరమ��ం
�షణ�� ం షణ�� మప��ప�� కమల���ం తవ కల�� ।
మ�ప���ట�ా�ం మృ��తమలమ���న మన�ా
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మ�ంతః పశ�ం�� దధ� పరమ��� దలహ��� ॥ 21 ॥

భ�ా� త�ం ���� మ� �తర దృ�ి�ం సకర�ణ�-
�� ��� త�ం �ాంఛ� కథయ� భ�ా� త��� యః ।

త�ౖెవ త�ం త��ౖ� ��శ�ి �జ�ాయ�జ�పద�ం
మ�క�ందబ����ంద�సు�టమక�ట��ా�తప��� ॥ 22 ॥

త�య� హృ��� �ామం వప�రప��తృ���న మన�ా
శ���ార�ం శం��రపరమ�ి శం�� హృతమభ�� ।
య�ేతత� �దూ� పం సకలమర�ణ�భం ��నయనం

క������మ�నమ�ం క�ట�లశ�చూ��లమక�ట� ॥ 23 ॥

జగత���ే ���� హ��రవ� ర�ద�ః �పయ�ే
�రసు�ర����తత��మ�ి వప���శ�ి� రయ� ।
స��ప�ర�ః సర�ం త��దమనుగృ�� � చ �వ-

స��ాజ�� మ�లంబ� �ణచ�త�ర���ల�క�ః ॥ 24 ॥

త�య�ణ�ం �ే�ా��ం ��గ�ణజ�����ం తవ ���
భ��� ప�జ� ప�జ� తవ చరణ��ా� �ర��� ।

త�� �� త�����ోద�హనమణ��ీఠస� �కట�
�ి��� ����ే శశ�ను�క��తక��త� ంసమక�ట�ః ॥ 25 ॥

���ం�ః పంచత�ం వ�జ� హ���ా�� �� �ర�ం
���శం ������ భజ� ధన�ో  య�� �ధన� ।
�తం��� మ���ం��� �త�ర�ి సం��తదృ�ా

మ�సం���ఽ�ి�� �హర� స� త�త��ర�� ॥ 26 ॥

జ��  జల�ః �ల�ం సకలమ�ి మ���� �రచ��
గ�ః ��ా ద��ణ�క�మణమశ�����హ�����ః ।

ప�ణ�మస�ం��శసు�ఖమ�లమ����ర�ణదృ�ా
సప�ా�ప�ా�యస�వ భవత� య��� �ల�ిత� ॥ 27 ॥

సు��మ�ా��ా�ద� ప��భయజ�ామృత��హ��ణ�ం
�పద�ం�ే ���� ���శతమఖ���� ���షదః ।
క�ాలం య�్ే��లం కబ�తవతః �ాలకల��

న శం��స�నూ�లం తవ జన� ��టంకమ��మ� ॥ 28 ॥
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����టం ��ౖ��ంచం ప��హర ప�రః ���టభ�దః
క���� ��ట��� స�ల�ి జ�� జం����మ�క�ట� ।
ప�ణ�������ేష� ప�సభమ�పయ�తస� భవనం

భవ�ా�భ����� �� తవ ప��జ��������జయ�ే ॥ 29 ॥

స��ేహ� దూ����ర�ృణ��రణ�మ�����ర���
������ ��ే� ���మహ�� స�� ��వయ� యః ।
��మ�శ�ర�ం తస� ��నయనసమృ��� ం తృణయ��

మ�సంవ�ా� ������రచయ� ��ాజన���� ॥ 30 ॥

చత�ష��ా� � తం�ౖె�ః సకలమ�సం��య భ�వనం
�ి�తస�త������ప�సవపరతం�ౖె�ః ప�ప�ః ।

ప�నస� ���ర�ం��ద�లప�ర��ా����కఘట��-
స�తంత�ం �ే తంత�ం ���తలమ�ా�తర��ద� ॥ 31 ॥

�వః శ��� ః �ామః ���రథ ర�ః �త��రణః
స��� హంసః శక�స�దను చ ప�ామ�రహరయః ।

అ� హృల�� ఖ���ి�సృ�రవ�ా��ష� ఘట���
భజం�ే వ�ా� ���  తవ జన� ��మ�వయవ��� ॥ 32 ॥

స�రం ��ం ల���ం ��తయ�దమ��ౌ తవ మ��-
���������� ��ే� �రవ��మ���గర�ి�ాః ।

భజం� ���ం �ం��మణ�గ�న�బ��� �వలయ�ః
��ా��� �హ�ంతః సుర�ఘృత���ాహ��శ�ౖెః ॥ 33 ॥

శ��రం త�ం శం��ః శ����రవ��ర�హయ�గం
త�ా���నం మ��� భగవ� న�ా���నమనఘ� ।

అత���ష����ీత�యమ�భయ�ా��రణతయ�
�ి�తః సంబం�ో  �ాం సమరసప�ానందపర�ః ॥ 34 ॥

మనస��ం ���మ త�ం మర�ద�ి మర����ర��ర�ి
త�మ�పస� �ం భ��స��� ప��ణ��య�ం న �� పర� ।

త���వ �ా����నం ప��ణమ�త�ం �శ�వప��ా
���నం���ారం �వయ�వ� ����న �భృ�� ॥ 35 ॥
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త�ాజ�� చక�స�ం తపనశ���ట�దు��ధరం
పరం శంభ�ం వం�ే ప����త�ార��ం పర��� ।
యమ��ాధ�� భ�ా� � ర�శ�����మ�ష��

��ాల���ఽల��� �వస� �� ��ల�కభ�వ�� ॥ 36 ॥

���ౌ�  �ే �ద�స�ట�క�శదం ���మజనకం
�వం ���� �ే�మ�ి �వసమ�నవ�వ�ి��� ।

య�ః �ాం��� య�ం���ః శ���రణ�ార�ప�సరణ�-
�ధూ��ంత�ా� �ం�� �లస� చ����వ జగ� ॥ 37 ॥

సమ���ల� సం�� కమలమకరం�ౖెకర�ికం
భజ� హంసద�ంద�ం ��మ�ి మహ��ం మ�నసచర� ।

య��ల��ాద�ా� దశగ�ణ�త����ప��ణ�-
ర���ద�ే�  �ో�ా� గ�ణమ�లమద��ః పయ ఇవ ॥ 38 ॥

తవ �ా����ా� �� హ�తవహమ���ా� య �రతం
త��ే సంవర�ం జన� మహ�ం ��ం చ సమయ�� ।

య��ల��� ల��ా� దహ� మహ� ��� ధక��ే
దయ��ా��  య� దృ�ి� ః ��రమ�ప��రం రచయ� ॥ 39 ॥

తట�త� �ంతం శ�ా� � ��రప��పం��ఫ�రణయ�
సు�ర�����ర���భరణప��ణ�ే�ంద�ధనుష� ।
తవ �ా�మం ��ఘం కమ�ి మణ�ప����కశరణం

����� వర�ంతం హర���రతప�ం ��భ�వన� ॥ 40 ॥

త�ా���� మ�ల� సహ సమయయ� ల�స�పరయ�
న�ా���నం మ��� నవరసమ���ండవనట� ।
ఉ������������మ�దయ���మ����శ� దయయ�
స�������ం జజ�� జనకజన�మజ�గ��ద� ॥ 41 ॥

����య ��గః - ��ందర� లహ��

గ�ౖె�ా�ణ�క�త�ం గగనమణ��ః �ాంద�ఘట�తం
����టం �ే ���మం ��మ����సు�ే ��ర�య� యః ।
స ��ేయ���య�చు�రణశబలం చంద�శకలం

ధనుః �����ీరం ���� న �బ���� ��షణ�� ॥ 42 ॥
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ధు��త� ���ంతం నసు� �తద��ేం��వరవనం
ఘన�ి�గ�శ���ం �క�ర�క�ర�ంబం తవ ��� ।

య��యం ��రభ�ం సహజమ�పలబ�� ం సుమన��
వసంత��ి�� మ��� వలమథన�ాట��ట�ి��� ॥ 43 ॥

త��త� ��మం నస�వ వదన��ందర�లహ��-
ప���ాహ��� తఃసరణ���వ �ీమంతసరణ�ః ।

వహం� �ిందూరం ప�బలకబ����ర��ర-
����ాం బృం�ౖెర�ం��కృత�వ న���ర���రణ� ॥ 44 ॥

అ�ాల�ౖః �ా����ా�ద�కలభస���రల���ః
ప��తం �ే వక� �ం ప��హస� పం��ర�హర��� ।

దర����� య�ి�� దశనర����ంజల�ర����
సుగం�ౌ మ�ద�ం� స�రదహనచ�ర�ధు�హః ॥ 45 ॥

లల�టం ల�వణ�దు���మలమ���� తవ య-
��� ��యం తన���� మక�టఘట�తం చంద�శకల� ।
�ప�ా�స����ాదుభయమ�ి సంభ�య చ �థః

సు��ల�పసూ��ః ప��ణమ� �ా�ా��మకరః ॥ 46 ॥

భ�� �� భ���� ��ం�దు�వనభయభంగవ�స��
త����� ����� ���ం మధుకరర�����ం ధృతగ�ణ� ।

ధనుర���� స���తరకరగృ��తం ర�ప�ేః
ప������  మ����  చ స�గయ� �గ���ంతరమ��� ॥ 47 ॥

అహః సూ�ే సవ�ం తవ నయనమ�ా�త�కతయ�
��య�మ�ం �ామం �ే సృజ� రజ���యకతయ� ।

తృ�య� �ే దృ�ి�ర�రద�త��మ�ంబ�జర��ః
సమ�ధ�ే�  సం���ం ��వస�శ�రంతరచ��� ॥ 48 ॥

��ాల� కల��ణ� సు�టర��ర���� క�వల���ః
కృ�ా���ా���ా ��మ�ి మధు�ా��గవ��ా ।
అవం� దృ�ి����  బహ�నగర��ా� ర�జయ�

ధు� వం తత����మవ�వహరణ��ా� �జయ�ే ॥ 49 ॥

https://www.beinghindi.in/



Bein
gH

ind
i.in

క���ం సందర�స�బకమకరం�ౖెకర�ికం
కట���ా���పభ�మరకల�� కర�య�గల� ।

అమ�ంచం�ౌ దృ�ా� � తవ నవర�ా�ా�దతరల�-
వసూయ�సంస�ా� ద�కనయనం ��ం�దర�ణ� ॥ 50 ॥

��� శ ఋం�ా�ా�ా��  త��తరజ�� క�త�నప�ా
స���ా గం�ాయ�ం ����శచ���ే �స�యవ� ।

హ�ా����� ��� సర�ిర�హ����గ�జన� (జ��)
స�ష� ����ా �ే మ� జన� దృ�ి� ః సకర�ణ� ॥ 51 ॥

గ�ే క�ా� భ�ర�ం గర�త ఇవ ప���ణ� దధ�
ప��ాం ��త�� ��త�ప�శమరస���� వణఫల� ।

ఇ�� ���ే� ����� ధరప�క�ల�త� ంసక���
త�ాక�ా� కృష�స�రశర�ల�సం కలయతః ॥ 52 ॥

�భక��ౖె�వర��ం వ��క��త�ల�ంజనతయ�
���� త����త���తయ�ద��ానద��ే ।

ప�నః స�ష�� ం �ే�ా� దు� ��ణహ��ర���� నుపర���
రజః సత� �ం �భ�త�మ ఇ� గ�ణ���ం త�య�వ ॥ 53 ॥

ప���కర�� ం నః ప�ప�ప�ా��నహృద��
దయ���ౖె�����ౖె�రర�ణధవల�ా�మర���ః ।

నదః ��ణ� గం�ా తపనతన��� ధు� వమమ�ం
త�య�ణ�ం ��ా� ��మ�పనయ�ి సం��దమనఘ� ॥ 54 ॥

����� ����ా���ం ప�లయమ�దయం య�� జగ�
త�����హ�ః సం�� ధరణ�ధర�ాజన�తన�� ।
త�దు����ాజ�� తం జగ��దమ��షం ప�లయతః

ప����� త�ం శం�� ప��హృత����ాస�వ దృశః ॥ 55 ॥

త�ాప��� క���జపనయన��ౖ�న�చ����
��యం�ే ���� �యతమ����ాః శఫ���ాః ।
ఇయం చ ��ర�ద�చ�దప�టక�ాటం క�వలయం

జ�� ప�త���� �� చ �ఘటయ� ప��శ� ॥ 56 ॥

దృ�ా ��� ��య�ా� దరద�త�ల�త�లర���
ద�య�ంసం ��నం స�పయ కృపయ� మ�మ�ి ��� ।
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అ����యం ధ��� భవ� న చ �ే ����య��
వ�� �ా హ���� �ా సమకర��ా�� ��మకరః ॥ 57 ॥

అ�ాలం �ే �ా�య�గలమగ�ాజన�తన��
న ���ామ�ధ�ే�  క�సుమశర��దండక�త�క� ।
�ర���� యత� శ�వణపథమ�ల� ంఘ� �లస-

న��ాంగ�ా�సం�� ��శ� శరసం��న��షణ�� ॥ 58 ॥

సు�రద� ం����గప��ఫ�త��టంకయ�గలం
చత�శ�క�ం మ��� తవ మ�ఖ�దం మన�థరథ� ।

యమ�ర�హ� దు� హ�త�వ�రథమ���ందుచరణం
మ���� మ�రః ప�మథపత�� స��తవ�ే ॥ 59 ॥

సరస����ః సూ���రమృతలహ����శలహ��ః
�ిబం���ః శ�ా�ణ� శ�వణచుల��ా���మ�రల� ।

చమ���ర�ా� ఘ�చ�త�రసః క�ండలగణ�
ఝణ�������ా� ���ః ప��వచనమ�చష�  ఇవ �ే ॥ 60 ॥

అ�� ���ావంశసు� ��న����వంశధ�జపట�
త���� ����యః ఫలత� ఫలమ�ా�కమ��త� ।

వహన�ంతర���ా� ః ��రతర��ా�సగ�తం
సమృ��� � య��� �ాం బ��ర�ి చ మ��ా� మణ�ధరః ॥ 61 ॥

ప�కృ��� ర�ా� య�స�వ సుద� దంతచ�దర��ేః
ప�వ��� �ాదృశ�ం జనయత� ఫలం �దు� మల�� ।

న �ంబం త���ంబప��ఫలన�ా�ాదర�ణ�తం
త�ల�మ�����ఢ�ం కథ�వ �లజ��త కలయ� ॥ 62 ॥

�ి�తజ������జ�లం తవ వదనచంద�స� �ిబ��ం
చ���ాణ�మ��ీద�రసతయ� చంచుజ��మ� ।
అత���  ���ం��రమృతలహ��మమ� ర�చయః

�ిబం� స�చ�ందం �� �� భృశం �ాం�క��య� ॥ 63 ॥

అ���ా ంతం పత��ర�� ణగణక�����డనజ�ా
జ�ాప�ష����య� తవ జన� ��� జయ� �ా ।
యద��ా �ీ��య�ః స�ట�కదృషదచ�చ��మ��
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సరస���� మ����ః ప��ణమ� మ�ణ�క�వప��ా ॥ 64 ॥

రణ� ���� �ౖె���నపహృత�ర���� �ః కవ���-
�వృ�ె�� శ�ం��ంశ��ప�రహర��ా�ల��మ�ఖ��ః ।

��ాఖ�ం�ో���ం�ౖె�ః శ��శదకర��రశకల�
��యం�ే మ�తస�వ వదన��ంబ�లకబల�ః ॥ 65 ॥

�పం��� �ాయం� ��ధమప��నం ప�ప�ేః
త�య�రబ��  వక�� ం చ�త�ర�ా �ాధువచ�� ।

త������ా�ధు����రపల�ితతం��కలర�ాం
�జ�ం �ణ�ం �ాణ� �చులయ� ��ల�న �భృత� ॥ 66 ॥

క�ా���ణ స�ృష�ం త���న����ణ� వత�లతయ�
��������దస� ం మ�హ�రధర�ా��క�లతయ� ।

కర��ా హ�ం శం��ర��ఖమ�క�రవృంతం ����సు�ే
కథం�ారం బ�� మస�వ �బ�కమ�పమ�ర��త� ॥ 67 ॥

భ�జ�����ా� �త�ం ప�రదమ�త�ః కంటకవ�
తవ ����ా ధ�ే�  మ�ఖకమల��ల��య�య� ।
స�తః ����� �ాల�గ�ర�బహ�లజంబ�లమ���

మృణ��ల��త�ం వహ� యద�ో  �రల��ా ॥ 68 ॥

గల� ��ఖ��ి��� �  గ�గమక���ౖెక�ప�ణ�
��ాహ�ా�నద�ప�గ�ణగ�ణసంఖ��ప��భ�వః ।
��ాజం�ే �����ధమధుర�ా�ాకరభ��ాం

త�య�ణ�ం ��ా మ�ణ�ం �ి���యమ�ీమ�న ఇవ �ే ॥ 69 ॥

మృణ��మృ�����ం తవ భ�జల����ం చతసృణ�ం
చత����ః ��ందర�ం సర�ిజభవః ��� � వద��ౖః ।
నఖ�భ�ః సంత�స�� ప�థమమథ��దంధక���� -

శ�త��ా� ం ��ా� ణ�ం సమమభయహ�ా� ర�ణ��య� ॥ 70 ॥

నఖ���మ��ో� ��ౖెర�వన�న�ాగం �హస��ం
క�ాణ�ం �ే �ాం�ం కథయ కథయ�మః కథమ��� ।
కయ����� �ామ�ం భజత� కలయ� హంత కమలం

య�� ���డల����చరణతలల���రసఛణ� ॥ 71 ॥
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సమం �ే� స�ంద���పవదన�ీతం స�నయ�గం
త��దం నః ఖ�దం హరత� సతతం ప�సు�తమ�ఖ� ।

య��ల��ా�శం�ాక��తహృద� �సజనకః
స�క�ం�� ��రంబః ప��మృశ� హ���న ఝ��� ॥ 72 ॥

అమ� �ే వ��జ�వమృతరసమ�ణ�క�క�త���
న సం�ేహస�ం�ో  నగప�ప���� మన�ి నః ।
�ిబం�ౌ �ౌ య�ా�ద���తవధూసంగర�ి��

క�మ��ావ����ి ���రదవదన��� ంచదల�� ॥ 73 ॥

వహత�ంబ స�ంబ�రమదనుజక�ంభప�కృ��ః
సమ�రబ�� ం మ��ా� మణ��రమల�ం �రల��ా� ।

క������� �ంబ�ధరర���రంతః శబ���ం
ప���ప�ా����ా ం ప�రదమ�త�ః ������వ �ే ॥ 74 ॥

తవ స�న�ం మ��� ధరణ�ధరక��� హృదయతః
పయః�ా�ా�ారః ప��వహ� �ారస�త�వ ।

దయ�వ��� దత�ం ద��డ���ా�ా�ద� తవ య�
క���ం ��� ����మజ� కమ�యః కవ��� ॥ 75 ॥

హర��� ధజ��ల�వ��రవ��ేన వప��ా
గ��� �ే ���సర�ి కృతసం�� మన�ిజః ।

సమ�త����  త�ా�దచలతన�� ధూమల��ా
జన�ా� ం జ���ే తవ జన� ��మ�వ���� ॥ 76 ॥

య�ేత� �ా�ం��తనుతరతరం�ాకృ� ���
కృ�� మ�ే� ��ం�జ�న� తవ య���� సు��య�� ।

�మ�ా� ద���ఽన�ం క�చకలశ�రంతరగతం
తనూభ�తం ���మ ప��శ��వ ���ం క�హ��ణ�� ॥ 77 ॥

�ి��� గం�ావర�ః స�నమ�క�ల��మ�వ�ల��-
కల��ాలం క�ండం క�సుమశర�ేజ�హ�తభ�జః ।

ర�ే���ల��ారం ��మ�ి తవ ��������సు�ే
�ల���రం �ి�ే������శనయ����ం �జయ�ే ॥ 78 ॥

�సర���ణస� స�నతటభ��ణ క�మ���
నమనూ�����ా����లక శన���సు� � ట�త ఇవ ।
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�రం �ే మధ�స� త�� ట�తతట���రతర�ణ�
సమ�వ�ా� ����� భవత� క�శలం ���లతన�� ॥ 79 ॥

క��ౌ సద�ః�ి�ద�త�టఘట�తక��ా�స�దు��
కషం�ౌ �ోర��ల� కనకకల�ా�� కలయ�� ।

తవ ��� త�ం భం�ాదల�� వలగ�ం తనుభ��ా
���� నద�ం �ే� ��వ� లవ�వ�����వ ॥ 80 ॥

గ�ర�త�ం ��ా� రం ���ధరప�ః �ార�� �జ�-
��తంబ�����ద� త�� హరణర���ణ �ద�ే ।

అత���  ��ీ����  గ�ర�రయమ���ాం వసుమ�ం
�తంబ��ా �ా�రః స�గయ� లఘ�త�ం నయ� చ ॥ 81 ॥

క��ం��� ణ�ం �ం��� కనకకద��ాండపట�-
మ������మ�ర����మ�భయమ�ి ����త� భవ� ।

సువృ��� ���ం పత��ః ప�ణ�క�������ం ����సు�ే
���జ�� � జ�ను���ం �బ�ధక��క�ంభద�యమ�ి ॥ 82 ॥

ప�ాజ�త�ం ర�ద�ం ���గ�ణశరగ��� ����సు�ే
�షం�� జం�� �ే �షమ��ఖ� బ�ఢమకృత ।
యద��� దృశ�ం�ే దశశరఫల�ః �ాదయ�గ�-

నఖ�గ�చ����నః సురమక�ట�ాణ�ౖక����ః ॥ 83 ॥

�� ���ం మ��ా� �� దధ� తవ య� ��ఖరతయ�
మమ�����ౌ మ�తః �ర�ి దయయ� �ే�� చరణ� ।

య�ః �ాద�ం �ాథః ప�ప�జట��టతట��
య��ా� ��ల���రర�ణహ��చూ��మణ�ర��ః ॥ 84 ॥

న��ాకం బ�� � నయనరమణ�య�య పద�-
స��ా��ౖ� ద�ం���య సు�టర��ర�ాలక�కవ�ే ।

అసూయత�త�ంతం యద�హన��య స�ృహయ�ే
ప�����ానః ప�మదవనకం���తర�� ॥ 85 ॥

మృ�ా కృ��� ��త�స�లనమథ ��ౖల��న�తం
లల�ట� భ�ా� రం చరణకమల� ��డయ� �ే ।
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��ాదంతఃశల�ం దహనకృతమ�నూ��తవ��
త�ల���ట��ా�ణ�ౖః ������త��ాన��ప�ణ� ॥ 86 ॥

��మ��హంతవ�ం ��మ������ా��ౖకచత���
��ాయ�ం ���� ణం �� చరమ���� చ �శ�ౌ ।

వరం ల����ాత�ం ��యమ�సృజం�ౌ సమ���ం
స��జం త�����ౌ జన� జయత��త��హ ��� ॥ 87 ॥

పదం �ే �������ం ప�పదమపదం �ే� �ప��ం
కథం �తం స���ః క��నకమ��కర�రత�ల�� ।

కథం �ా బ�హ����మ�పయమన�ాల� ప�ర���
య����య న�స� ం దృష�� దయమ���న మన�ా ॥ 88 ॥

నఖ���ా�క�ీ� �ణ�ం కరకమలసం��చశ��-
స�ర�ణ�ం ���ా���ం హసత ఇవ �ే చం�� చరణ� ।

ఫల�� స�ః���భ�ః ��సలయక�ా���ణ దద��ం
ద���ే���� భ��� ం ��యమ�శమ��య దద�ౌ ॥ 89 ॥

ద���� ����భ�ః ��యమ�శమ��ానుసదృ�-
మమందం ��ందర�ప�కరమకరందం ���ర� ।
త�ా�ి�� మం��రస�బకసుభ�� య�త� చరణ�

�మజ�న���వః కరణచరణః షట�రణ��� ॥ 90 ॥

పద���స�����ప��చయ��ారబ�� మనసః
స�లంత���  ఖ�లం భవనకలహం�ా న జహ� ।
అత����ాం ���ం సుభగమణ�మం�రరణ�త-

చ�ల���చ��ణం చరణకమలం ��ర�చ���ే ॥ 91 ॥

గ�����  మంచత�ం దు� ��ణహ��ర��ే�శ�రభృతః
�వః స�చ����య�ఘట�తకపటప�చ�దపటః ।
త���య���ం ���ాం ప��ఫలన�ా�ార�ణతయ�

శ���� శ ఋం�ా�� రస ఇవ దృ�ాం �ో��� క�త�క� ॥ 92 ॥

అ�ాల� ����ష� ప�కృ�సరల� మందహ�ి�ే
����ా�� ��ే�  దృషదుపల���� క�చతట� ।

భృశం త�� మ�ే� పృథుర�ర�ిజ���హ�ష��
జగ��� � త�ం శం��ర�య� కర�ణ� �ా�దర�ణ� ॥ 93 ॥
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కలంకః కసూ� �� రజ�కర�ంబం జలమయం
కల��ః కర�����ర�రకతకరండం ����త� ।
అతస� ��ో���న ప����న�దం ��క�క�హరం

���ర��� భ�� ��డయ� నూనం తవ కృ�ే ॥ 94 ॥

ప��ా�ా�ేరంతఃప�రమ�ి తతస� �చ�రణ�ః
సప�ా�మ�ా��� తరలకరణ���మసుల�� ।

త�� ����ే ���ః శతమఖమ�ఖ�ః �ి���మత�ల�ం
తవ ������ాంత�ి���రణ�మ�����రమ�ాః ॥ 95 ॥

కలత�ం ��ౖ��త�ం క�క� భజం�ే న కవయః
��� �ే�ా�ః �� �ా న భవ� ప�ః ���ర�ి ధ��ౖః ।
మ��ేవం ����� తవ స� స���మచర��

క������మ�సంగః క�రవకత��రప�సులభః ॥ 96 ॥

���ామ�హ�����ం దు� ��ణగృ��ణ�మ�గమ��ో
హ��ః ప��ం ప���ం హరసహచ��మ���తనయ�� ।

త���య� �ా�ి త�ం దుర��గమ�ః�ీమమ��మ�
మ�మ�య� �శ�ం భ�మయ�ి పరబ�హ�మ���ి ॥ 97 ॥

క�� �ాల� మ�తః కథయ క���లక�కరసం
�ిబ�యం ������� తవ చరణ����జనజల� ।

ప�కృ��� మ��ా��మ�ి చ క����ారణతయ�
క�� ధ�ే�  �ాణ�మ�ఖకమల��ంబ�లరస��� ॥ 98 ॥

సరస���� ల���� ���హ��సప��� �హర�ే
ర�ేః �ా�వ�త�ం ���లయ� ర���ణ వప��ా ।

�రం �వ���వ ��ితప��ాశవ��కరః
ప�ానం���ఖ�ం రసయ� రసం త�ద�జన�ా� ॥ 99 ॥

ప���పజ��ల�����వసకర��ాజన���ః
సు��సూ�ేశ�ం�ో�పలజలల��ౖరర��రచ�� ।
స������రం���ః స�ల�������త�కరణం

త���య���ా����స�వ జన� �ా��ం సు� ���య� ॥ 100 ॥
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��ందర�లహ�� మ�ఖ���� త�ం సం�ార���యక� ।
భగవ���ద సను��ప� ం ప��� మ����  భ��న�రః ॥

॥ ఇ� ��మత�రమహంసప����ా జ�ా��ర�స�
�����ందభగవత��జ��ాద�ష�స�

��మచ�ంకరభగవతః కృ�ౌ ��ందర�లహ�� సంప��ా�  ॥

॥ ఓం తత�� ॥

(అనుబంధః)

సమ��తః ప����ం మణ�మ�క�ర��మంబరమణ�-
ర�య����ా�దంతః�ి��త��రణ���ణ�మసృణః ।

(�ాఠ��దః - భయ���స� �ి�గ��ి� �త, భయ���స��ా�ంతః�ి� �త)
ద��� త�ద�క� �ంప��ఫలనమ��ా ంత�కచం

��ాతంకం చం��� ��జహృదయపం��ర�హ�వ ॥ 101 ॥

సమ�దూ�తసూ� లస�నభరమ�ర�ా�ర� హ�ితం
కట��� కందర�ః క�చన కదంబదు�� వప�ః ।

హరస� త�����ం�ం మన�ి జనయం� స� �మల�ః
�ాఠ��దః - జనయ�మ�స మద��, జనయంతః సమత�ల�ం, జనయం�� సువద��

భవ��� �� భ�ా� ః ప��ణ�ర��ా�యమ��� ॥ 102 ॥

��ే �త������ �రవ��గ�ణ� ���ప�ణ�
��ాఘ�తజ�� �� �యమపర��ె�� క�ల�� ।
�య��� �ర����� ��ల�గమ�ంతసు� �ప�ే

��ాతం�� ��ే� �గమయ మమ��ి సు� ��మ�� ॥ 103 ॥
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