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భష కం

{॥ భష కం ॥}

Eight stanzas to Goddess Bhavani

న  న  న బ ర  న  న  న భృ న భ ।

న  న  న వృ రౖవ గసం గసం త భ ॥ ౧॥

భ వ మఃఖ పత   మతః ।

సంరశబదః సహం గసం గసం త భ ॥ ౨॥

న  నం న చ నగం న  తనం న చ మన ।

న  ం న చ సగం గసం గసం త భ ॥ ౩॥

న  ణం న  రం న   ం లయం  క ।

న  భ ం తం  తరస ం గసం త భ ॥ ౪॥

క స  ః సః రనః కరనః ।

దృ ః కబనః సహం గసం గసం త భ ॥ ౫॥

శం రశం మశం శం శం శరం  క ।

న  న సహం శర గసం గసం త భ ॥ ౬॥

    జ న పర శమ ।

అర శర స ం  గసం గసం త భ ॥ ౭॥

అ ద జగ మణనః స డవకః ।

ప ష ః నష ః సహం గసం గసం త భ ॥ ౮॥
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॥ ఇ మశంకర ర భనష కం స  ॥
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