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యష క

{॥ యష క ॥}

॥ శంకరరత ॥

పఃఫం యతం సంం

తకం తం ఖ జ ।

ణసనవదం ణమధం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౧ ॥

పఙజతవలౖః సందం

త  కవరపసం త ర ।

మపయౖధజఃౖ సంవం ం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౨ ॥

మ రధః సమసజగం మ తసంవరం

తతమరగం మృణ ।

జ ః పహం జమం హంన సంం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౩ ॥

లం వమం ర

ం పరశం శరణం న ।

ం కజనమతం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౪ ॥

రరకృపహరం ం మం

యంలం సరమం దలమ ।

 సచకౖమమన సంం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౫ ॥
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సంగవలసతౖః ం

రం లస న ।

చన ం రపం శ సతం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౬ ॥

తలకధకరౖృ ః స ం

తత నరయనజరసధమ మ ।

లంకృత  రౖః యంతమం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౭ ॥

 న రమలసలవృం

రటకకౖరం న ।

మృదఙహలర ౖః కృఞృణం

యం హవలం ణయం  పన ॥ ౮ ॥

హనవరతసరమరఙసంగ

ౖలస రందరసః సంద పః ।

యం కమన సం  

జ   పం గం మమం ః పరం ౖః ॥ ౯ ॥

ఇ మతరమహంసపజర

మచంకరరతం యష కం సంర
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