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ల ష కం

{॥ ల ష కం ॥}

కరన పరనం ర శయన ।

వటస పస  శనం లం నం మన స ॥ ౧॥

సంహృత నటపమ శనదననప ।

సశరం సరవరం లం నం మన స ॥ ౨॥

ఇవరమలమఙం ఇ  తదపద ।

సనకలమం లం నం మన స ॥ ౩॥

లలకం లతరయం శృ రతదనప ।

ంధరం లం లం నం మన స ॥ ౪॥

 దపద బరం జ ।

  యషం కపన పం లం నం మన స ॥ ౫॥

కననతయస ఫర  నటనయన ।

తచహసం శర వకం లం నం మన స ॥ ౬॥

ఉఖ బదరరం ఉ ఙ న భఙల ।

ఉలపయత ం లం నం మన స ॥ ౭॥

ఆక ఖదణ స నం బనం సర ।

సనయం వమననపం లం నం మన స ॥ ౮॥

॥ ఇ ల ష క సర ॥
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కృషకరమృనరత

కరన పరనం ర శయన ।

వటస పస  శనం లం నం మన స ॥ ౨.౫౭॥

ఆతం  కరం చ మం నస  దణహసప ।

ఆకయనం నవతఖణం లం నం మన స ॥ ౩.౯౨॥
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