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దశ  

{॥ దశ   ॥}

 నః లౖవతం పప మ త వయం

మం   రగగః న సంః ।

  న మ రతం తరం  భ

మచఽసహం మమ రః  పరహ ॥ ౧॥

 శ రయం రగ ం న శ ః సయం

యం శంం భగవనయం  పశఽకం తశరః ।

సస నః మనసః స  బసత-

స  హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౨॥

 యస ర రఙగలం చ  రమదయం

దణ ః కనచ హర ః రః ।

 జలరః చ  జ ప-

స  హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౩॥

తమఙఙభతం ఙఃౖ సమం

న కృతమబసంభవరః వరః సమ ।

కృతమతస నయనం ర ః సమం

త హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౪॥

 దకం న ౖవత ర హ -

ద ృథ వస సంగ  ం వరః ।

యస స తనకృ నశభవ-

త  హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౫॥
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ఆశయ దశ య

ంః సయ రతననః సయ ।

 లయ న యస సయ

త హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౬॥

 రస సహమయదణరయ-

ప కమలం జౖం పబద ।

సరసంహం దలయంకఽభవ-

త  హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౭॥

ం సతరం వహవషం దర

చ  దయ సమసజగం థం దర ।

చమజవ సతతం హంససపం ం

త హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౮॥

యసనరజపవనరచ  ద

సనఽష పణ నత వర  ।

ఓంరచ యం చష  రం వం

త హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౯॥

 హపభృతయః సఽ  య

సంజలతభవం  స  సతర ।

ఞరగ ఽరదర-

త  హృదయం న రమం  పరహ ॥ ౧౦॥

ఇ మతరమహంసపజరస

నభగవజదషస

మచంకరభగవద కృ
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దశ  ః స  ॥
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