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నవహ

{॥ నవహ ॥}

రణలమధగం గదహరం క-సనం

చం ణయం జతం యపం వృద ।

కరరకమగం శం తవం రం

న-హసపమనం ంశ-రం భ ॥ ౧॥

చన ం శఙర-షణం మృగధరం ౖతృకం రఞ కం

పదరషశమమృతం యక ।

శం యవృలపం స -తదం

శయమరం ధతం తం కరశం భ ॥ ౨॥

మం శ ధరం ణలయం రఙమ రక ।

దం మఙలసరం హవరం ౖదరక ।

రం షఖౖవతం మృగగృచం రక శరం

తం వృకషపమ యం వ ॥ ౩॥

మం ంహరథం ధం జం చన -తం

కచం మగదవం రతం ంబరం జద ।

కగ-పం కత-ఫలదం ద యం దం

వ తం గనం చ సకకరం దం సర ॥ ౪॥

న -రన-చరణం పస సంతం

ం గజహనం రం చసం వణ ।

స ఙం ధనపం కటకచం తజదం

వ ౖతం చ మహృదం  నసపం  ॥ ౫॥
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ఙం నయకరజనం సంపతదం గదం

చం గడతం వృష-థం కలద ।

  మఙలణం భణం ల-సపయం

ౖరం భృనననం కవరం ం భఽహం స ॥ ౬॥

ఆ యకషౖధతం మం చం శం

-రతం శసనకరం పయం శప ।

మనం ష-న-జనం ంకం మనం

వౖ-శశౖరం భకరం గృఢం భ ॥ ౭॥

వ గహరం కలవదనం స రం

సం షసర-శమనం ధం షణ ।

 -హఖం బలమదం దజం తమం

ం తం భృశమశం హం వ ॥ ౮॥

శయమచవరకం ధజం దం

  మఙలదం కతరనం -ధంసక ।

ఙం నర-ఠగం గదహరం నం త-యం

ం  నకరం నకరం హం వ ॥ ౯॥

సస-నవః! జడజ  న ష 

శ ం  మనమపమం ం చ ష ం మమ ।

రం  య క బత కథం ం  ఽ ం

 వౖ యతం శత  ఖం యషం స ॥ ౧౦॥

తం నవహ- ం ల  గృ

 -భ -సమతః పఠ   నం జనః ।

ర ం రగం భమం  ం చ సంపచయం
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సతనమష -ఖవహం సర- ॥ ౧౧॥

॥ ఇ నవహం సంర॥
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