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పధపణ

{॥ పధ పణ ॥}

ఆ కరస తలయ కషం తృ తం ం

ధమ కథయ తం ఠ తః ।

యదౖ త ఃఖం వథయ తం శక న వ ం

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౧॥

 ః మలతవః స న 

 శక   భవణజః జన ం ద ।

ఃదనపరవశః శఙరం న స

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౨॥

ఽహం వన  షయషధఃౖ పఞరరస

ద  న ఽకః తధనవ షణః ।

ౖనం మమ హృదయమ నగఢం

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౩॥

ర  ం గతగమౖౖః

ౖ ౖసౖ నవతవః ఢనం చ న ।

ౖర మ మమ మ ర ననం

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౪॥

 శకం ర కర పదగహనతఖం

  కథం  జల హఽ ।

  ధ ఃౖ వణమననః ం తవం

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౫॥
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 ష సపన హృతం ఙయం

రం  కదతరగహతణద ।

 పద సర క గనౖః తదరం

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౬॥

రరౖతసఃౖ తం వౖ ఙం

 పం చనౖః కనకరఃౖ తం న ఃౖ ।

ౖః కరౖధరసౖౖవ భపఃౖ

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౭॥

  ఖం రతరధనం వౖ దతం 

హవం  లస తవహవద తం జమః ।

 తపం   తజనయౖః ౖర ౖః

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౮॥

   స ణవమయమమ (ణ) 

     కతభ ఽప ।

ఙ హ సకలతగతం శఙరం న స

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౯॥

న ఃసఙదణర ధస న

 నస దృ తభవ వౖ దృష ః క ।

ఉనఽవస ం గతకమలం శఙరం న స

న ఽపధః వ వ వ   మవ శ ॥ ౧౦॥

చ తఖ సరహ గ ధ శఙ

సౖతకణ కరగ (వ) తౖన ।

దతకతనమరధ క హ
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రం  తవృ మచమౖ  ం కరః ॥ ౧౧॥

ం ఽన ధన కః న న ం

ం  కలపన న  ।

 ౖతతణభ రం సప  జం మ రతః

రం క భజ మన రవలభ ॥ ౧౨॥

ఆరశ పశం నం  యం వనం

 గః నర వః  జగదకః ।

లయతరఙభఙచప చలం తం

త ం (ం) శరగతం శరణద తం ర ర ॥ ౧౩॥

వ వపం రం వ జగరణం

వ పనగషణం మృగధరం వ పం ప ।

వ రశఙవనయనం వ నయం

వ భక జయం చ వరదం వ వం శఙర ॥౧౪॥

ం భసతం చ హతం హ కలం తం

ఖఙం చ తం తశ వృషభః క  ణ ।

గ న జ పపశన ః  ర

ఽయం సర ద భవం పయం సర ॥ ౧౫॥

కరచరణకృతం యజం కరజం 

వణనయనజం  నసం ఽపధ ।

తమతం  సరతతస

వ వ క  మవ శ ॥ ౧౬॥

॥ ఇ మ శఙరకృత పధపణ ం సర ॥
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