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తஉజవఞ వమ-త-

గన మనబస-రతం  ।

!  కశరతమయం-ం ం వ-

వం మరతమ ౖమద-  లహశ! ॥ 1 ॥

వలభరభమ భవ రన  

ణం ఱపటం న రహ త క

ణడలం  రశల ౖ జధమ

ర ఱ    లహశ! ॥ 2 ॥

అ  ధ తల న నం డ   స

న  నర త  కమ రవ

ం  జ  పరరౖన య ం ం

కన న ల గ  లహశ! ॥ 3 ॥

  స డట  త త ం

ం బట క సనత మ డం   ననసప

కన పమ న ం 

లం గ ల  ల  ల  లహశ! ॥ 4 ॥

భవమమదన మ    న

 మం డట  నరౖనం బ

ట;  కట టతడ తం లఙం దం

 మక   కటక  లహశ! ॥ 5 ॥

హం  క ల క 

ట నల  ం డ



 ఇవృపన న ఃఖ

 మధన  మద  లహశ! ॥ 6 ॥

జ హ  రత ఘన రత

    శ  సం డకం

రం ఙ న ఘ ం గ   

 మ  వ   లహశ! ॥ 7 ॥

 ధ య మం గ ణశ  ం

 యగ ఱ ద ఞ మ ల 

త కట తఱ  భ  

ఙ  డగగ  లహశ! ॥ 8 ॥

ఆడ దద   ధనమ నబననం

 డ గడక లం   

లౖన మన గ ం  

ల న    లహశ! ॥ 9 ॥

ౖ తకలలౖ మడ మ న

తప దల న ననక దదతశ

త     ర లప

ప  దమఙ శఙ వ  లహశ! ॥ 10 ॥

మన యం దమ  నటం

న స ౖనం య

డఙ  న ల  దమయణన

స ల  పవ  లహశ! ॥ 11 ॥

 మగ పద డమ తవం బబ



జనణన మ డన సంరహ ౖ

న  న గల  హగ మ వ

న  య  షణ  లహశ! ॥ 12 ॥

ఏ ద బ త జఙం  

 భసననం గ మన  

వన చల! ! దసం

స  క జ త  లహశ! ॥ 13 ॥

య  వనల య వజ

య ప  మనధ రశ

యం  బటగ  దలప త సంరం

య ల ర ం యఙద  లహశ! ॥ 14 ॥

ప భ  మ   

చ ఞ క క  సహ 

కర నవయ స ర ప

జరమతమ  లహశ! ॥ 15 ॥

  మ  మం ం

న మ       ద 

 నగ శజక రమ

న నపల ౖనవ  లహశ! ॥ 16 ॥

ల వగం డ ! ర రం

ల జమఙ   య శ ణం  

లం మ పనఙ  త  గ

లపగ!  లహశ! ॥ 17 ॥



 మ  వ నరకయ నం

చరననర  తవ

జ తద  మతృం   నల

తమ  దయ  లహశ! ॥ 18 ॥

ప దలమ ం దద న ౖన

 రమ యం ప పృరమ !

ర  ల  ఙ  నణం 

త దపదగ  లహశ! ॥ 19 ॥

 ంస ంఛ కఱ త ణ ం

న  రణ  ననల ణ  ణ

కం ప ఘ క భమయం

ం ంస  ద  లహశ! ॥ 20 ॥

 ౖషం ం జ    ౖ  దృ

వనం  ఃఖ ం ట

ం  సమసబ ల  జశబ 

 జనరమ  ల  లహశ! ॥ 21 ॥

జ  న చట ధర   

య ర ఖ న ట 

   ధృ భ  భవద

జ భ  ఱ న  లహశ! ॥ 22 ॥

తరఙ పలప ఱ  టద మప

కక న  ణల త ఖటభ

రర ల పఃణ

లల మ  జ  లహశ! ॥ 23 ॥



నన  నమ ల కన న

రనల తద    పత  

య! న న సంస  య

ననం  క  లహశ! ॥ 24 ॥

 పఞం బణం గన న  

పం బన జటల  ప 

శలం   ప సంరౖ బ ం

పటం దయ గ  మ  లహశ! ॥ 25 ॥

  భవద ర భవ త ల

 ప దం క  డౖణ  న

ం గ మ ఙ ం డం

పట ం దం బ  నం దగ  లహశ! ॥ 26 ॥

అ యయ యట వ నన! 

!  మం దద  లనట  డ  

ౖం దం ద     క సంరం

మ క  గన నడ న  లహశ! ॥ 27 ॥

 ట  రట   ర వన ౖ

 ట ర  న క  గ

వడం    న  ర!

 పదం మన  లహశ! ॥ 28 ॥

హష త కణమ 

తహం తతల ధట?

దహం గపఙ  శలభసన  వం 

 హత క మ  లహశ! ॥ 29 ॥



అగంక ననరరల వౖ

యగన   పదపధక

డ  భమ ఙ  ప 

  భవతద త  లహశ! ॥ 30 ॥

మదతఙ లనలల హ క లల

త ల లమల  ?

మ  న నృపమరశం 

 న వృధ రలక  లహశ! ॥ 31 ॥

 య జల ఖల

 య జన సమ   ంలత

 య మనం బకట ం  స య

 య  లణప  లహశ! ॥ 32 ॥

ఏ    గ  ఙ రద

 ష  భద పద 

నణ నలఙ  న మం?

నచక న ల  లహశ! ॥ 33 ॥

వం ల  ం మ  క న

ౖ  తం వఙల  మ  ర

ఏ  కృప  య నం మ

వ ధం న య  లహశ! ॥ 34 ॥

నం త వరఖ ర

ననమపల న నననం బఙ

ననష ం డం గనన ఖ ల

నటన ఖ ల  లహశ! ॥ 35 ॥



ఆల డం గ   నవతం గ త

లత ట సమన  

లరన నవం బ మం నఱం ప ం

లల యమన  స  లహశ! ॥ 36 ॥

త త న మ చ జమం

డ య ఘ గల ణ   న 

ద డ  యఙల రన సంవం 

 ం ద క లన  లహశ! ॥ 37 ॥

ప మగ క  ;  న

ద చలస జ కం ష   య

దయం వ ప  న యల ౖ ల చ

ద ల మ నకటక!  లహశ! ॥ 38 ॥

జనన  కృప ధరత 

తమ సతషణ దసంర

గన కృతఙట స న 

జ  ం గత గల  లహశ! ॥ 39 ॥

  నపవరజపద  క ం

న   కస  డఙ  

టనం టఫన తమద ద ం

  ం  న క మ  లహశ! ॥ 40 ॥

పవశనషణకర భభచర -

టకతం యౖ గహ తల

భవఃఖలం  ం ల వల-

 ట  రణమ  లహశ! ॥ 41 ॥



అమరల రనం డ హం న హప-

ట న స ఱ ఢధ సర-

కల  న న  ం గల -ఖం ల  వం -

 మతకం గడ  లహశ! ॥ 42 ॥

చం గ  జ  సత వ  

మనఙ  నమమ ల న

ఙ స ట  ం డం

న  న వ  లహశ! ॥ 43 ॥

భవఃఖ జటల నం 

భవద  త క లసలశ

ష డ ఙడచణ న ణద

షన  చణ మ   లహశ! ॥ 44 ॥

ప షమ న మఞ నర సలం

బ శం డ  ష ర న

నవమణపల వ  ష 

వ  మ సరవశకర  లహశ! ॥ 45 ॥

 నలం గనలఫల  హ య

 లం బలసరణ  స త

  ర ల నప ం  ర

వ యఙం   జ  లహశ! ॥ 46 ॥

 ం న    గల హ న 

న కరల   గల న న 

జనన య న డ  మ ం 

న ణనం గృరణ ౖ  లహశ! ॥ 47 ॥



త  క ధ   న న క మగ

పనఃలం నణ  నకదృ   

క పదపద దల శపఞం 

న తన ణ యఙద  లహశ! ॥ 48 ॥

మలష  మజమ ర  ం

డ దకగ షటఞ   

జలజ టల చన కల సఙ గ 

   నల  జ  లహశ! ॥ 49 ॥

జలక రస న బన ద

లలశబధ లమర మలర   ం

 ౖద  మమం   భ రం

ల రన  న య  లహశ! ॥ 50 ॥

ఏల మవ పధవఙ శ

 లరషషల కలభౖన పం

 ం గత సత వ

! లమక దృశక  లహశ! ॥ 51 ॥

ం వం దం వ పన  యన 

మన నర ప ం  న లనం

 మ తద  ల డ   తల ల

వచనలం ప  లహశ! ॥ 52 ॥

కలల శనల హగం బ కం

 లటం ల ష  తల 

లట ర వనలం ం  

 ల వ  లహశ! ॥ 53 ॥



తలనం మద మక నౖ 

గలమన దణ  కద గనర 

పల ౖదం   మం భ   ం

ౖ హ పౖ  లహశ! ॥ 54 ॥

ఆం డ   ష ర  

ల  భమం పడ త దనం

లల  ఖ  ఙ భక  రమ

ం డదవ  లహశ! ॥ 55 ॥

ల  లతతల ల ల న

నలనలన  పబలం య ల నం

గలచల  టం   టబ ౖం

 మం ట   లహశ! ॥ 56 ॥

కల నక గనర నం

 నతం మద ణం ట

 రలడం ట క కల  ల

 రం   లహశ! ॥ 57 ॥

లస గమ  తతల

మ  శర మర హన సత ం

 మ సభల వృవచన పఙ  

తతర ఖ య  లహశ! ॥ 58 ॥

గ వ భర లపవరం నల సం

తతం  ౖచమ న ’ రనం య

చ’ యఱట  సంన 

త  నం నమడ  లహశ! ॥ 59 ॥



ర ద ఱ కప  తం 

నతం దర గ త గవయం ం  

తం డఙన న ఙ నల

ౖ ఱ న మప  లహశ! ॥ 60 ॥

అ  సంశయ శరఘటనమ  ర 

న  ఃఖపరమత న  భయన

యననశరషణ ర 

న ం దల న న  లహశ! ॥ 61 ॥

సం   రజరఖల

 ం   బజరఖల

ం దం  హపదజరఖ 

న   ణ    కణ  లహశ! ॥ 62 ॥

ం బలం యల త  సం

  కల రణ క నృ(అ)ధమ

ం బ భమ  ష 

ం న  చ ఞ మ  లహశ! ॥ 63 ॥

అకలఙ  డ మ ఘ (ఆ)వ  

పక కధనప  నన

రక ట మమృగగర  

   భబనలక  లహశ! ॥ 64 ॥

ఓకయర   నగ    నం 

 కత ం న  య  

హ సౖక కృత య    

కల న  వశ  లహశ! ॥ 65 ॥



క ంకష గ ఫలమం బటన

కతం రఙం  నచట మ ఃఖ ం; గ

రకషలలం ల  

 తతమష రమ   లహశ! ॥ 66 ॥

ఓకం జ పద ౖ కం క  

 న ం వ తమం  సమద 

కలలడ త ఖమనం గ  న

  మృ న ం గటకట  లహశ! ॥ 67 ॥

 ణం గన  నం లయల రం

రణ టడ నగం  ష

ౖ మత భమం లకషరల

   వనదశ  లహశ! ॥ 68 ॥

  హ    కప ష

త  న సమ కర యం

 స న  య ౖ న సర

తఃధ న   న  లహశ! ॥ 69 ॥

చ న పధ షణడల

వదర సంశయకటలం వల వ మ

మదనధల ం గ మం నం

దం త తమఙద  లహశ! ॥ 70 ॥

ం   న   మ గ    ం

  న   మ(అ)త  హ

  న  సఢత  ం

  న  వృ  లహశ! ॥ 71 ॥



 ౖ భ  యభ    

వలం ల మ ం  

లం బౖన  వ రమ  కృ

 శృ రససల  లహశ! ॥ 72 ॥

అయ ౖచమవం దన ం(అ)జరల

దయం మనవ వ యరణల

  మనవ  ల త

యతం నఙ పల  లహశ! ॥ 73 ॥

(అ) ణ కరణం మ (అ)

ం యం జ కపటల హం 

రయజఙమృ నసన 

య    త  లహశ! ॥ 74 ॥

చం డ నఙ  నం దసఙరదం

ద ద ల జ ల తడ తక

వవరమ  ద  

 మఙ  న  ఫల  లహశ! ॥ 75 ॥

ం న రరశ మఙ  న

క నట వ రరణ మ త

న  డగ లల  భయం బం

న ఙం లన  లహశ! ॥ 76 ॥

ప మనతన ప    

గ రహస ద  వ శఙ

దరయం మయ యవఞ న న 

ర న వం పఙద  లహశ! ॥ 77 ॥



దలం న ధర లం  

రౖ   ధర నరం ద ౖవ న

వ న ల దమవం వ ఏల 

ద   దలడ కధ  లహశ! ॥ 78 ॥

సన ఖం న మనఃమ 

సౖన ణ వ జగం 

స డం  వలన ం 

! సంరశ ప  లహశ! ॥ 79 ॥

ఓక క డ తవ రఙం ణ

పక డదం జం జ మ   

న    త నన ఖ 

 కమక మ లకట  లహశ! ॥ 80 ॥

సమసర  డం  

  ర! క సలౖ 

దన సమన మ న నల

   లక!  లహశ! ॥ 81 ॥

తమం పం బఙజనపర వల లం

గ మగ యమనఙం బ  ౖగ

శలం   మ చరణ స మ నం గ ౖ

 దం ం గల య గడ  లహశ! ॥ 82 ॥

ధం ట గ  ంల య 

 ం ం న ట క 

 గమల య కృతౖన  లం

! లం య  కక!  లహశ! ॥ 83 ॥



డ క లపనం  ణం

బడయరక ౖవలం బ దలం

  స ల  ం  ం

  ం ఱక రక!  లహశ! ॥ 84 ॥

త న  త భశ ర

మతత తదర ఐనృత  లతన

దృ  ం బ  మనధ తషం

నతమజన  లహశ! ॥ 85 ॥

ౖం ప న యత పద 

 ఠంన నన యత  మ బన 

  ం బన యత  సన క 

! పృ గతనవ జ!  లహశ! ॥ 86 ॥

సమద రం ఱ  ల జ ఙల

ద  కలఙ లఱ బనశషలం

 వస స తలం

మయక ం నన  లహశ! ॥ 87 ॥

జ ౖ లం రం ర  ఖ

 జన తమ యగల     

ర ఖ య న ప

మన  ల  లహశ! ॥ 88 ॥

నం డ నం డ జ త వఙ  

ప ల నన మ ధన సమ

 న   గ  క మ  ల 

నం వక యనౖవరల  లహశ! ॥ 89 ॥



న  పట లత 

 హకల మ  కణ ర 

న ణ ం  దపద 

 రయం   నసం   లహశ! ॥ 90 ॥

రరల ం జజనత దణ ంల

రన  బగనం  షడ న

ం రన ల వయ ల

జ  మజ  లహశ! ॥ 91 ॥

ఊరం జల  దనం హలల 

క లం క మృతసచః

రం లం ఱ తపల వఙ  ప

రం ల ల జ  లహశ! ॥ 92 ॥

దయ ణ న త ం 

యమం  ఫల నక య  అం

య పం దలమన ం డ; ల

యత  భమ షఖ  లహశ! ॥ 93 ॥

ఆవం దం రకగ న(అ)

రమరక మ న 

 శ మనఙం దనమ ద  ఖ

 ర లం గడ  వ   లహశ! ॥ 94 ॥

భ  లల భ ల  డ

భ   కృపతనం ర

 భవం దల  పరరం  మన 

 ణరం ఱనప  లహశ! ॥ 95 ॥



దలన లణగ  ం మ

’య  యఙం   ఘన హ భ’ న

న సత కృపం దలమ క  త 

 న ఱట ం గటగ!  లహశ! ॥ 96 ॥

లరకటబనన లణ

లకపఖవ త

వలల మృఖదం (అ)ర వ 

లఙత! మ మరయ  లహశ! ॥ 97 ॥

పలౖన కకణ లం  ఖ 

మం బథ  సరన మధ   సత

నద గల  స  న  యట

 న ద  గడపట  లహశ! ॥ 98 ॥

త తం ద  మం ద వం డ

ం నఙల న ం  డ త

త బలమ జ ల యౖణ ం

 న   వ   లహశ! ॥ 99 ॥

 ట వట మృష స టయ

ం  ట ణట ంరమ ట 

తరటం బరవ 

  గ ణఙల  లహశ! ॥ 100 ॥

 న  యఙమ క  ఱఙం 

లం న మ  ల లం మ 

ల నం ప   ం ం 

 యర  ల డ  లహశ! ॥ 101 ॥



భ లనస  జత  త

వసన తపఞవరరస ౖగవ  ం

తఖ  సతషణ దత

స దవనౖ   లహశ! ॥ 102 ॥

జలజ గల మ  గలచ !

డ న మ గల నక!

న    ణ  మ న యఙ  

వౖన ణ న  లహశ! ॥ 103 ॥

గయ     గయ  

కడ   న  ం గ య ౖం

బడ న ధరరకం మ  న

 పదభ ం య  లహశ! ॥ 104 ॥

 డరఙమజ   

త  క జనవత క

పతక రభ  ద ల

తపహదపదగ  లహశ! ॥ 105 ॥

సల కణ క ష భవ 

శలబ ప న  జ య  ధ

ల గ జలచన ఖణల  ం ం  

వం బన  మహత   లహశ! ॥ 106 ॥

తమం  డ ఖౖత ర

మల కమభ తలసలస

మణజయదల  జన

మృవహకగవల  లహశ! ॥ 107 ॥



పటవజఙవజత ర వ

దటవచన జమ ఙతవత

కమ   ఖం బభమ క ధ

కనం దలయ  రధ  లహశ! ॥ 108 ॥

 న దౖం గ  మ

చ  దపదవలం చం   లం

ప  భక త ద నఙ  వ

 న ఱణగల  లహశ! ॥ 109 ॥

కౖ న ల క()ర(స)స   ర

శ న లచన వర చ 

పర పల వమ  ష  

  బరపర మరయ  లహశ! ॥ 110 ॥

ర ర యర మ ఙర ౖద

నరయ డర నన న

అరయ డఫల గ న ర తన

ం  ణ న  లహశ! ॥ 111 ॥

తనం  ధన  జ న గ 

న హ  సతం   తక 

నం  వన   మన  వం 

న    కన  లహశ! ॥ 112 ॥

తమ! సతశ  వ లం డ

నత   కతౖఖ సదఃవత త

భ ల  పద ం త న మం

త  మట రధ  లహశ! ॥ 113 ॥



ం  కత వ న 

  ద కఙణ  ం గం బ

 చ త త  ం  

 లల ద   లహశ! ॥ 114 ॥

చ  భ నయమ ణఠ ౖ

రచయక రవ జన తం   

భృచ రం   దం ంమ ం  

రం జ లం జ   లహశ! ॥ 115 ॥

దన లడన తన  న

సఙ  యన జరన న

తన జఞన ల  న

మన పజల  లహశ! ॥ 116 ॥
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