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ంరంష కం

{॥ ంరంష కం ॥}

మగ త మర

వరం ణయ ం  ః ।

సగత ష న నందకందం

పరహఙం భ  రఙ ॥ ౧॥

తససం లవసం

రమంరం ందరం తశ ।

వరం షం సమనస దం

పరహఙం భ  రఙ ॥ ౨॥

ణం భదం మం

తమః కం ధృ న త ।

రసౖ ధృ శః

పరహఙం భ  రఙ ॥ ౩॥

ర లఙతం కణ 

 ష రకం స ।

వం ంతడం వరం కలం

పరహఙం భ  రఙ ॥ ౪॥

శరచంంననం సం

లసణంతగణసంత ।

జగంధరం కఽజం

పరహఙం భ  రఙ॥ ౫॥
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జలతరంతగం

రౖతం వరౖరన ః ।

భ కృం బరవతంసం

పరహఙం భ  రఙ॥ ౬॥

ం దం చరంతం రంతం

సయం ల పషం దన ।

గం బృనననదం సం

పరహఙం భ  రఙ ॥ ౭॥

అజం ణస వనం తం

పరం మ వలకం య ।

సనం ప హం వవం

పరహఙం భ  రఙ ॥ ౮॥

స వం  రంగస ౖ ణదం 

పఠకన భ  చ త ।

భంం  న 

హలయం శతం వ ॥

॥ ఇ మతరమహంసపజరస

నభగవజదషస

మచఙరభగవతః కృ

 ర ష కం సర ॥
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