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,వే&",వే&",వే&",వే&"    సు� 3సు� 3సు� 3సు� 3 

శంభ� స4యంభ� హర5 హ��ణ78ణ"!"ం 

 9!":;<యంత సతతం గృహకర=,">ాః । 

@ాA"మ�Bచర చ��తD 0E3D&"య 

తFGౖ= న
 భగవ&ే మకర ధ4జKయ ॥  
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Fీ� MపDశంసFీ� MపDశంసFీ� MపDశంసFీ� MపDశంస 

Fి=&ేన OP@Qన చ లజRయ� Sయ� 

ప�ాT=ఖVWరరX కటP8 Y8ణZౖః । 

వAోS�\�ా]̂ కల_`న aలయ� 

సమస�  OP@bౖః ఖల� బంధనం Fి� Mయః ॥  

 

భdD A"తe�ాfg క�ంE&"hiః కటPhiః 

Fి1�ాX  @ాAో లjR&"ం&"శk l>ాః । 

aల� మందం పDFిmతం చ Fిmతం చ 

Fీ� Mణ"noతదూqషణం A"య�ధం చ ॥  
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క4Eతs భdD  భం�Vtః క4Eదuి చ లజKR  ప��గ&ైః 

క4E,ీq3 తDFGx� ః క4Eదuి చ aల� 0లFి&ైః । 

క�మ��\ణ" no&ైర=దనసుభ�Vt �y1తDవz&ైః 

సు{ర|1ల�బPR !"ం పDకర ప��:}�ా~  ఇవ ,ిశః ॥  

 

వక��ం చందD 0:ాF ిపంకజ ప�\lస 8no ల�చ!Q 

వర~ః స4ర~మ�ాక��షe~ ః రz| jషe~ ః కA"!"ం చయః । 

వh�జK 0భక�ంభ 0భDమ హ�� గ��\4 /తంబ సma 

@ాA"ం l�� చ మ�ర.వం య�వ�షe >ా4OP0కం మండన�॥  

 

Fి=తం :;ంEను=గXం సరళ తర�� దృ�ి� 0భవః 

ప��స�ం,ో @ాA"మSనవ 0ల�>�:;� సరసః । 

గ&"!"మ�రంభః :;సల త aల� ప��కరః 

స�ృశం&"f>ా� ర�ణfం :;�వ _� న రమfం మృగదృశః ॥  
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దDష�@Qfషe :;మ�త�మం? మృగదృశః u�Dమ పDసన1ం మ�ఖం, 

ఘ�� త@Qfష4uి :;ం? త,"సf పవనః, �<ా @Qfషe :;ం? తద4చః । 

:;ం >ా4,ేfషe? త,ోష�  పల�వ రసః, స�ృ��fషe :;ం? తద4ప�, 

�y]�యం :;ం? నవ య�వ!Q సహృద ��ః సర4తD త,ి4భDమ�ః ॥  

 

ఏ&"శkలద4లయ సంహ3 noఖల�తm  

ఝం:ార నూప�ర ర@ాహృత �ాజ హంసfః । 

క�ర4ం3 కసf న మ!� 0వశం తర�ణ f 

0తDస�  మ�గX హ��ణ¡ సదృ�¢tః కటPhV£ః ॥  

 

క�ంక�మ పంక కళం:;త ,ేl 

��ర ప5ధర కంuిత l�ా । 

నూప�ర హంస రణత�దప,"= 

కం న వ	క�ర�&ే భ�0 �ామ� ॥  
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నూనం _� & ేక0వ�ా 0ప�\త @ాAో 

 9 /తfమ�హ¤రబల� ఇ3 :ా�| >ా� ః । 

య�S��4ల�లతర &"రక దృ�ి��ా&ైః 

శ:<ా ద5-u ి0j&"స¥¦బల�ః కథం &"ః ॥  

 

నూనమ�జK¨  కరస�>ాfః సుభ�D @© మకర ధ4జః । 

యతస�!Q1తD సంA"ర సూE&ేషe పDవర�&ే ॥  

 

:y�ాః సంయ�నః ª< &ేరuి పరం �ారంగ&ే ల�చ!Q 

అంతర4క� �మuి స4OPవ ªESః :}ర~ం ,ి4జK!"ం గణZౖః । 

మ�:ా� !"ం సత&"¬ి@ాస ర�E�� వh�జ క�ంOP0మ� 

0తmం త/4 వప�ః పD�ాంతమuి & ే�ాగం క�B&ేfవ నః ॥  
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మ��yX ¬"నుష�&" :yయమప�ా4 త4  దృశf&ే । 

యయ� 0ధfFి Aే&"ంFి గ�ణZౖ�yవ న >ాయ:Vtః ॥  

 

స3 పD,ీu� సతf��1 సతes &"�ారYందుషe । 

0!" no మృగ�ాబPhif త
 భdత�దం జగg॥  

 

ఉద4ృత� ః స�న OPర ఏష తర�¯ !Q&ేD చల° భdD ల&ే 

�ా�ా¬ి�ి� త
ష�  పల�వ�దం క�ర4ంతe !"మ వf±"� । 

>²OP�ాf8ర పం:;�:yవ z³&" ప�´ా�య�¬ేన స4యం 

మధf>ాm -u ిక�B3 &"పమ¬ికం �Bమ�వµః :yన >ా ॥  

 

మ�ఖyన చందD:ాం&ేన మl|ల¶ౖః ·�Bర�_¸¹ః । 

క�ాOPfం పద=�ా�ాOPfం �yజy రత1మ ºవ >ా ॥  

గ�ర�ణ" స�న OP�yణ మ�ఖ చం,ేDణ OPస4&" । 

శ!bౖశk�ాOPfం �ా,"OPfం �yజy గహమ ºవ<  >ా ॥  
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త>ాfః స�!» య, ిఘ!» జఘనం చ l�� 

వక��ం చ A"ర� తవ Eత�  :; మ�క�లత4� । 

ప�ణfం క�ర�ష4 య, ి&ేషe త@ాFి�  @ాం¼" 

ప�ణZౖf��4!" న _� భవం3 స½_�&"�ాm ః ॥  

 

ఇno &"ర�ణf 	< నవ ప��మ�ºః �²D ఢ సురత 

పD&"ప �Dా రంOPః స=ర 0జయ ,"న పD3భ�వః । 

Eరం Aేత�¿k�ా అSనవ 0:ా�Vtక గ�ర@© 

0ల�స @ాf�ా�ాః :;మu ి0జయం& ేమృగదృ�ా�॥  

 

పDణయ మధు�ాః u�D
,"À �ా ర>ాశ<య&"ం గ&"ః 

ఫణÂ3 మధు�ా మ�గX �Dా య�ః పD:ా·త సమ=,"ః । 

పDకృ3 సుభ�ా 0సDంOP�ా.Ã ః స=�Bదయ ," !� 

రహF ి:;మu ిFGౖ4�ాల��ా హరం3 మృ�\దృ�ా�॥  
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సంOÄగవర~నమ�సంOÄగవర~నమ�సంOÄగవర~నమ�సంOÄగవర~నమ�    

0శ<మf 0శ<మf వ!Q దుD మ�ణ"ం 

¼"య�సు త|4 0చA"ర :ాEg । 

స�!�త� �\ 9ణ క�BదX ృ&ేన 

/@ారయం� శ·!� మయdఖ��॥  

 

ఆదరÆ!Q దరÆన మ�తD :ామ� 

దృ´ా¥Ç ప��ష4ంగ సుఖVWక ల�ల�ః । 

ఆzం��&"య�ం ప�న�ాయ&"hif 

మ��ాస=_ ̀0గహ5రOÈద�< ॥  
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మ�ల� ·రFి జృంభణ ను=É 

చందనం వప��ి క�ంక�మ�0ల� । 

వ8Fి uిDయతమ� మ,"ల>ా 

స4రÀ ఏష ప��·ష� ఆగతః ॥  

 

�Dా ఙË=no3 మ!"గ!"గత రసం జK&"Sల�షం తతః 

సYDడం తదనుశ�±ీకృత తనుః పDధ4స�  ¬ైరfం ప�నః । 

u�Dమ�ర.Ãం స�ృహణ¡య /రqర రహః :}<$" పDగలqం త&* 

/సsం�ాంగ 0కరÌణ"¬ికసుఖం రమfం క�లFీ� Mరత�॥  

 

ఉరFి /ప3&"!"ం సDస�  ధ�=ల� :ా!"ం 

మ�క�µత నయ!"!"ం :;ంEదు|=z&"!"� । 

ఉప�� సురత ఖyద Fి4న1 గండ సmల�!"ం 

అధర మధు వధూ!"ం OPగfవంతః uిబం3 ॥  
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ఆ½zత నయ!"!"ం యః 

సురతర>�-ను సం0దం OP3 । 

�థు!bౖ��=±ో-వ¬"��త 

మ0తథ �దnoవ :ామ /ర4హణ�॥  

 

ఇదమనుEత మక<మశk ప�ం>ాం 

య,ిహ జ�ాస4uి మ�న=±" 0:ా�ాః । 

తదuి చ న కృతం /తంÍ|!"ం 

స�న పత!"వ¬ి Î0తం రతం @ా ॥  

 

�ాజ� స� ృ´ా~ ంబ��ా��ర1 _� జగ3 గతః క·k,ే@ావ>ానం 

:Ï@ా-�Bm -�VÐmః పDభd&ైః స4 వప��ి గµ& ేయ�వ!Q >ాను�ా�y । 

గA"Ñమః సద= య�వ,ి4కFిత నయ!Qం,ీవ�ాల�:;|!" 

మ�క<మ�fక<మf రÒపం ఝట�3 న జరయ� ల�పf&ే u�DయFీ!"�॥  
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�ాగ>ాf�ారnoకం నరకశత మlదుఃఖ సం�Dా uి�  _`తe 

�B=హ>�fత�3�  Óజం జలధర పటలం జK¨ న &"�ా¬ిపసf । 

కందర�FGౖfక �తDం పDకట�త 00ధస�ష�,ోష పDబంధం 

ల�:y-Fి=న1 హfనరm వDజ క�ల భవనం య�వ!"దనfదFి�  ॥  

 

శృం�ార దుD మ |ర,ే పDసృమర :}<$" రస >�D తFి 

పDదుfమ1 uిDయ బPంధ@Q చతeర @ాT=:ా�  ఫల�దన43 । 

త|4 !QతD చ:Ïర �ార4ణ 0¬ౌ >²OPగf లhీ= /¬ౌ 

ధనfః :Ï-u ిన 0:;<య�ం కలయ& ే�Dా u��  న@Q య�వ!Q ॥  

 

సం>ా�y-Fి=న1>ా�y క�నృప3 భవన ,"4ర F�@ా కళంక 

@ాfసంగ వfస�  ¬ైరfం కథమమల ¬ి5 మ�నసం సం/దధుfః । 

య,ేf&"ః ��D దf,ిందు దుf3 Fిచయ భృ&* నసుf రంOÄజ !Q&"D ః 

u�Dంఖ&"�ంÖ కల��ాః స�న భర 0నమన=ధf OPజస�ర�ణfః ॥  
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Fి,"X ¬"fFిత కంద�y హర వృష స�ం¬"వర�గ~ దుD no 

గం�ా ¬ౌత ·ల� తల° _�మవతః >ాm !Q Fిm&ే ��<యF ి। 

కః క��\4త ·రః పDణ"మ మzనం మ�� నం మనFీ4 జ!� 

య,ి4తDస�  క�రంగ �ాబ నయ!" న సుfః స=�ాస� Mం Fి� Mయః ॥  

 

సం>ార! తవ పరfంత పదY న దYయF ీ। 

అంత�ా దుస��ా న సుfరf,ి & ేమ,ి�y8ణ"ః॥  

 

,ిశ వన హ��ణ7OÄf వంశ :ాండ చÑY!"ం 

కబళమ�పల :Ïట� EÑన1 మdలం క��ా!"� । 

శక య�వ3 క��ల��ాండ×&"ంబdల వa� 

దళమర�ణ నఖ��Vt�ః �ాట�తం @ా వధూభfః ॥  
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అ>ా�ాః స�y4 & ే0ర3 0ర>ాః �ాప 0షయ� 

Øగ�పsÙం&"ం య,"4 నను సకల ,ో´ాస�ద�3 । 

త±"-u�fతదూqమÚ న_� పర_�&" తe�ణfమ¬ికం 

న A"Fి=నsం>ా�y క�వలయ దృ�¿ రమfమపర�॥  

 

మ�తsరfమ�&"sరf 0A"రf :ారf 

మ��ాfః సమ�ాfద�దం వదంతe । 

F�@ాf /తంబPః :;మ� భdధ�ాణ" 

మ�త స=ర F�=ర 0ల�Fి|!"�॥  

 

సం>ా�y స4ప1>ా�y ప��ణ3తర�¯ ,ే4 గ� పం$ి&"!"ం 

తత¥¦ జK¨ !"మృ&ౌఘప�వ లzత ¬ియ�ం య�తe :ాలః కథంEg । 

!� Aేను=�ాX ంగ!"!"ం స�న జఘన ఘ!"OÄగ సంOÄ��|!"ం 

సూm ల�పసm  సmaషe సm��త కరతల స�రÆ aల�దfమ�!"�॥  
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ఆ@ాసః :;<య&"ం �ాం�y �ాపl��ణÂ @ా��ణÂ । 

స�నద4 9 తర�ణ"f @ా మ!�l��ణÂ l��ణÂ ॥  

 

:; �హ బహ¤Sర�:VÛ� ర�f:;�Ü!bౖfః పDల�uGౖ 

ర¥Ýయ�హ ప�ర�´ాణ"ం సర4," F�వ|య� । 

అSనవ మదaల� ల�లసం సుంద�\ణ"ం 

స�న భర ప��³న1ం య�వనం @ా వనం @ా ॥  

 

సతfం జ!" వE= న ప8�ా&" 

ల�� :yషe సప�స4uి తథfnoతg । 

!"నfన=!�l�� /తంÍ|OÄf 

దుఃఖVWక _`తeర1 చ క·kదనfః ॥  
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:ా�|గరÞణమ�:ా�|గరÞణమ�:ా�|గరÞణమ�:ా�|గరÞణమ�    

:ాం&ేతefత�ల ల�చ!Q3 0ప�ల �¿< ణ¡ భ�yతefన1మg 

uీ!�తe� ంగ ప5ధ�y3 సమ�ఖ�ంOÄజy3 సుభdD ��3 । 

దృ´ా¥Ç మ�హf3 
ద&-ేSరమ& ేపD>²� 3 0,"4నuి 

పDతfhiªE భFి� M:ాం Fి� Mయమß 
హసf దు��k�ి�త�॥  

 

స=ృ&" భవ3 &"�ాయ దృ´ా�  Aో!"=ద:ా��ణ¡ । 

స�ృ´ా�  భవ3 
lయ >ా !"మ ద &" కథ�॥  

 

&"వ,ే@ామృతమ º య�వల�� చన �Bచ�ా । 

చàష�±"ద�&" తe 0´ాదపf3��చf&ే ॥  

 

!"మృతం న 0షం :;ంE,ే:ాం మ�:ా¥¦ /తంÍ|� । 

FGౖ@ామృతల&" య�:ా�  0య�:ా�  0ష వల� �\ ॥  
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ఆవర�ః సంశయ�!" మ0నయభ�వనం పట�ణం >ాహ>ా!"ం 

,ో´ాణ"ం స/1¬"నం కపటశతమయం hyతDమపDతfయ�!"� । 

స4రÀ,"4రసf 0á1 నరకప�రమ�ఖం సర4మ�య�కరండం 

Fీ� M యంతDం :yన సృష�ం 0షమమృతమయం �Dా ణÂ ల�కసf �ాశః ॥  

 

!� స&ేfన మృ�ాంక ఏష వద| భd&* న Aేం,ీవర 

ద4ంద4ం ల�చన&"ం గతం న కన:Vtరపfంగ య�ి� ః కృ&" । 

:;ం&ే4వం క0Sః పD&"��త మ!"స�త¥¦ం 0జKనన1uి 

త4ఙË=ం>ాFిmమయం వప� ర=ృగదృ�ాం మం,ో జనః F�వ&ే ॥  

 

aల�వ�!"ం సహజK 0ల�>ా 

స�  ఏవ మdఢసf హృ, ిసు{రం3 । 

�ా�B నµ!"f _� /సరÀ FిదX  

స�తD భDమ&ేfవ వృ±" షడDంఘ�ః ॥  
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య,ేత తã��y~ందుదుf3హర మ�,"�ాకృ3 పరం 

మ�ఖ�బRం తన4ం�ాfః :;ల వస3 య&"D ధర మధు । 

ఇదం త3�ం�ాక దుD మ ఫల�,"| మ3రసం 

వf�&ే-Fి=!"�ల° 0ష�వ భ0షfతfసుఖద�॥  

 

ఉ|=ల3� äవå తరంగవలయ� ��D తe� ంగ uీన స�న 

ద4ం,ే4!�దÀ త చక<@ాక య�గ�º వ:ా� �ంబ�జæ,"qFి| । 

:ాం&":ారధ�ా న,ీయమSతః కç< �ాశయ� !Qషf&ే 

సం>ా�ార~వ మజRనం య, ిత," దూ�yణ సంతfజf&"�॥  

 

జల�ం3 >ారXమ!Qfన పశfంతfనfం స0భDమ�ః । 

హృదÀతం Eంతయంతfనfం uిDయః :Ï !"మ 5�ి&"�॥  
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అపసర సఖy దూ�ాద>ా=త�టP8 0´ానల�g 

పDకృ3 0షమ�,ోf�ితs�ా� ,ి4ల�సఫణ"భృతః । 

ఇతర ఫణÂ!" దష� ః శకf·k:;3sతeమÚష¬ై 

శkతeర4/&"OÄ�� గస� ం<  తfజం3 _� మం3Dణః ॥  

 

0>ా� ��తం మకర :yతన ¬ీవ�yణ 

Fీ� M సంj̈తం బ$ిశమతD భ@ాంబ� �ా�è । 

 9!"E�ాత�దధ�ా�ష ల�ల మర]¦ 

మ&"sÙ/4కృషf 0పచతfను�ాగ వహౌ1 ॥  

 

:ా�| :ాయ :ాం&"�y క�చ పర4త దురÀno । 

మ� సంచర మనః �ాంథ! త&"D F��  స=ర తస�రః ॥  
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@ాf,ీ�yéణ చల°న వక�� గ3!" &ేజFి4!" OÄ��!" 

|ల�బR  దుf3!"_�!" వరమహం ద´��  న తచkà´ా । 

ద��� సం3 E:;తs:ా ,ి· ,ి· �Dా  9ణ ధ�ా=��m!� 

మ��ాX hీ8ణ Yhితసf న _� no @bౖ,ోf న A"�²fషధ�॥  

 

ఇహ _� మధుర �\తం నృతfnoతదD>�-యం 

సు{ర3 ప��మ��->² స�రÆ ఏష స�!"!"� । 

ఇ3 హత పరమ��VÐm��ం,ిD ���ాêëమfమ�ణః 

స4 _�త కరణ ధూ�VÛ� ః పంచSర4ంE&*-Fి= ॥  

 

న గ
f మం&"D ణ"ం న చ భవ3 Oìౖషజf 0ష5 

న A"uి పDధ4ంసం వDజ3 00¬ైః �ాం3క శ&ైః । 

భDమ�@Q�ాదం�y కమu ి0దధదqంగమసకృg 

స=�ాప>ా=�B-యం భDమయ3 దృశం ఘdర~య3 చ ॥  
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జKతfం¬"య చ దుర�=ఖ�య చ జ�ాÎ�ా~ ³ల�ం�ాయ చ 

�ా½ణ"య<  చ దుషe�ల�య చ గళతe�´ా� Sభd&"య చ । 

యచÑం�షe మ!�హరం /జ వప�ర�hీ= లవ శ<దXయ� 

పణf Fీ� Mషe 0@Qక కల� ల3:ాశ Fీ� Mషe రజyfత కః ॥  

 

 

@Q�ాf>² మదన జK4ల� రÒu�-◌ంధన 0వ��X&" । 

:ా�SరfతD హూయం& ేయ�వ!"/ ధ!"/ చ ॥  

 

కªkంబ3 క�ల ప�ర�´� @Q�ాfధర పల�వం మ!�జ̈మuి । 

A"రభట Aోర Aేటక నట 0ట /�ీ� వన శ�ావ�॥  

 

మధు 3ష� 3 @ాE 5�ి&"ం హృ, ిlల�హలnoవ :yవల� । 

అతఏవ /uీయ&ే-ధ�B హృదయం మ��ి�S�yవ &"డf&ే ॥  
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సు0రక�సు0రక�సు0రక�సు0రక�    పదX3పదX3పదX3పదX3    

ధ!"fస�  ఏవ ధవ�ºయత ల�చ!"!"ం 

&"ర�ణf దర� ఘన uీన ప5ధ�ాణ"� । 

hi
ద�Bప�� లస3� äవå ల&"!"ం 

దృ´ా¥Ç--కృ3ం 0కృ3no3 మ!� న  9´ా�॥  

 

బPల°! aల� మ�క�µతమ½ మంథ�ా దృ�ి� �ా&"ః 

:;ం hిపfం&ే 0రమ 0రమ వfరm ఏష శ<మF��  । 

సంపDతf!Qf వయ మ�పరతం బPలfమ�>ాm  వ!"ం&ే 

hీణ  
హ స� ృణ�వ జగజKR లమ�ల�కయ�మః ॥  

 

ఇయం బPల� మ�ం పDతfనవరత�ం,ీవర దళ 

పDOP Aోరం చàః hిప3 :;మSu�Dతమనయ� । 

గ&* 
ß->ా=కం స=ర క�సుమ బPణ వf3కర 

జ4ర జK4ల� �ాం&" తదuి న వ�ా:} 0రమ3 ॥  
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�y కందర� కరం కదరmయF ి:;ం :Ïదండ టం:ా��&ైః 

�y �y :Ï:;ల :Ïమల¶ౖః కలర@bౖః :;ం @ా వృ±" జల�Fి । 

మ��yX Fి1గX 0దగX మ�గX మధు�Vt�B� ల¶ౖః కటPhV£రలం 

AేతªkంÍత చందDచూడచరణ ¬"f!"మృతం వర�&ే ॥  

 

0ర_`-u ిసంగమః ఖల� పరస�రం సంగతం మ!�  9´ా� । 

హృదయమu ి0ఘట�తం Aేg సం�B 0రహం 0��షయ3 ॥  

 

:;ం గ&ేన య, ి>ా న Îవ3 �Dా ణÂ3 uిDయతమ� త±"-u ి:;� । 

ఇతef,ీ8f నవnoఘమ�z:ాం న పDయ�3 ప±ికః స4 మం,ిర�॥  
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0రమత బ�¬" 5�ితsం��తesఖ�తïణ భంగ��ాg 

క�ర�త కర�ణ" nð��D పDజK¨  వధూజనసంగమ� । 

న ఖల� నర:y l�ా:<ా ంతం ఘనస�నమండలం 

శరణమథ@ా �¿< ణ¡Íంబం రణన=ణÂ noఖల�॥  

 

య," 5�ాOPfస వfసన కృశ5�ాత= మన>� 

ర0EÑ!"1 nð��D సు{ర3 కృ3న స�సf :;మ� &ైః । 

uిDయ�ణ" మ�ల�uG ౖరధర మధుSర4క� � 0ధుSః 

స/�ా4>ా
,ైః సక�చ కల�ా���ష సుర&ైః ॥  

 

య,"FీదజK¨ నం స=ర 3�ర సంA"ర జ/తం 

త," దృష�ం !"�\ మయ�దమ��షం జగ,ి3 । 

ఇ,"| మ>ా=కం పటñతర 0@Q:ాంజన Ø´ాం 

స½భd&" దృ�ి�Fి� Mభ�వనమuి బDహ= మను&ే ॥  
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దు��4రక�దు��4రక�దు��4రక�దు��4రక�    పదX3పదX3పదX3పదX3    

&"వ,ేవ కృ3!"మuి సు{ర &ేfష /ర=ల 0@Qక ,ీపకః । 

య�వ,ేవ న క�రంగ చà´ాం &"డf&ే చటñల ల�చ!"ంచల¶ౖః ॥  

 

వచFి భవ3 సంగ &"fగమ�,ి.శf @ా�ా�  

ª< 3 మ�ఖర మ�ఖ�!"ం :yవలం పం$ి&"!"� । 

జఘనమర�ణ రత1 గం< ±ి:ాంÖకల�పం 

క�వలయ నయ!"!"ం :Ï 0lతeం సమరmః ॥  

 

స4 పర పD&"ర:Ï->² /ంద3 5-åక పం$ి&* య�వ�ః । 

య>ా=త�ప>�-u ిఫలం స4రÀ ః స4�yÀ-u ిA"పsరసః ॥  
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మ&ే�భ క�ంభ దళ!Q భ�0 సం3 ¬ీ�ాః 

:yEతòóచండ మృగ�ాజ వ¬ే-u ిదhiః । 

:;ంతe బDY� బz!"ం ప�రతః పDసహf 

కందర� దర� దళ!Q 0ర�º మను´ాfః ॥  

 

స!"=�yÀ &"వ,"F��  పDభవ3 చ నర>ా� వ , ే@Qం,ిDయ�ణ"ం 

లజKR ం &"వ,ి4ధ&ే�  0నయమu ిసమ�లంబ&ే &"వ,ేవ । 

భdD  A"�ాకృష� మ�:ా� ః శ<వణ పథ గ&" |ల పhi=ణ ఏ&ే 

య�వa�ల�వ�!"ం హృ, ిన ధృ3మ�´� దృ�ి� బPణ"ః పతం3 ॥  

 

ఉన=త�  u�Dమ సంరంOP,"రభం&ే యదంగ!"ః । 

తతD పDతãfహమ�¬"తeం బDl=u ిఖల� :ాతరః ॥  
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&"వన=హత¥¦ం �ాం$ితfం క�aనత4ం 0@Q:;&" । 

య�వజ¥ôల3 !"ం�yషe హతః పంAేషe �ావకః ॥  

 

�ాస� Mజæ¨ -u ిపDగ�ణÂతన5-�ాfత�  బÄ¬ో-u ిబPఢం 

సం>ా�y-Fి=నqవ3 0ర�� OPజనం సదÀ�!"� । 

 9!bౖతFి= /1రయ నగర ,"4రమ�,"é టయం� 

@ామ�hీణ"ం భవ3 క�ట�ల� భdD ల&" క�ంE:yవ ॥  

 

కృశః :ాణః ఖంజః శ<వణ ర_�తః ప�చÑ 0కల� 

వDణ¡ పయ :;�న1ః కృ� క�లశ&ె ౖ�ావృతతనుః । 

à¬" hi
 Îర~ః uిఠరక క�ాల����త గళః 

ª|మ!Q43 �ా4 హతమu ిచ హం&ేfవ మదనః ॥  
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Fీ� M మ�,"D ం ఝష:yతనసf పరమ�ం స�ా4రm సంపత��\ం 

 9 మdö"ః పD0lయ య�ం3 క�¬ి5 �±"f ఫల�!Q4�ిణః । 

& ే&ే!bౖవ /హతf /ర.యతరం న�\1కృ&" మ�ం$ి&"ః 

:yEత�ంచ ·É కృ&"శk జట�ల�ః :ా�ాz:ా�ాkప�y ॥  

 

0�ా4�తD ప�ాశర పDభృత5 @ా&"ంబd ప�ా~ శ!" 

F��-u ిFీ� M మ�ఖపంకజం సులzతం దృ�Gౖ¥Çవ 
హం గ&"ః । 

�ాలfన1ం స ఘృతం ప5ద¬ియ�తం  9 భ�ంజ&ే మ�న@ా 

F��´ా�ం,ిDయ /గß<  య, ిభ@Q,ి4ంధfః ప�@Q&"sగ�y ॥  
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ఋతeవర~నఋతeవర~నఋతeవర~నఋతeవర~న    పదX3పదX3పదX3పదX3    

ప��మళ భృ&* @ా&"ః �ాఖ� న@ాంక�ర :Ïట5 

మధుర 0ధు�Bత�ంøా OPజః uిDయ� uిక పhిణ"� । 

0రళ 0రళ F�4,ో,"À �ా వధూ వద!Qందవః 

పDసర3 మ¬ౌ ¬"&"]ëం జK&* న కసf గ�ణ దయః ॥  

 

మధు రయం మధు�Vtరu ి:Ï:;ల� 

కలర@b ౖర=లయసf చ @ాయ�Sః । 

0ర_�ణః పD_�ణFి�  శ�\��ణ  

0ప,ి హంత సు¬"-u ి0´ాయ& ే॥  

 

ఆ@ాసః :;ల :;ంEతసf ద &"ః �ా�yÆù 0ల�>ాల>ాః 

క�y~ :Ï:;ల :ా�| కల రవః F�=�B ల&" మంటపః । 

�B�ీ�  సత�0Sః సమం క3ప ��ః F�@ాfః Fి&"ం�¿ః క�ాః 

:y´ాంEతesఖయంతf@Q_� హృదయం Aై&ేD 0E&"D ః 8�ాః ॥  
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�ాంథ Fీ� M 0రlనల�హ¤3 కల�మ�తన4� మంజ�\ 

మ�కం,ేషe uి:ాంగ!"Sరధు!" >�త�ంఠమ�ల�కf&ే । 

అu�f&ే నవ �ాటల� ప��మళ �Dా �ాqర �ాటచk�ా 

@ాం3 :ా� ం3 0&"న &"నవ కృతః 	<ఖండ �¢tల�/ల�ః ॥  

 

పD±ితః పDణయవ�!"ం &"వత�దమ�త!�తe హృ, ిమ�నః । 

భవ3 న య�వచkందన తర� సురSర=లయ పవమ�నః ॥  

 

సహ:ార క�సుమ :yసర /కర భ�ా
ద మd��Ñత ,ిగం&ే । 

మధుర మధు 0ధుర మధుu� మ¬ౌ భ@Qత�సf !�త�ంøా ॥  

 

అA"ÑచÑ చందన ర>ార.Ãత�ా మృ�ాh�f 

¬"�ా గృlణÂ క�సుమ�/ చ :�మ�, ీచ । 

మం,ో మర�తesమనసః ªE హర=Ù పృష� ం 

�\��=<  మదం చ మదనం చ 0వరXయం3 ॥  
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సDజæ హృ,"f
," వfజన పవనశkందD :;రణ"ః 

ప�ాగః :ా>ా�B మలయజ రజః Fీధు 0శద� । 

ªEః >²¬ోతsంగః పDతను వసనం పంకజ దృ�¿ 

/,"ఫ�ా�  @Qత,ి4లస3 లభం&ే సుకృ3నః ॥  

 

సు¬" ªభDం ¬"మ సు{రదమల ర·=ః శశధరః 

uిDయ� వ:ా� �ంOÄజం మలయజ రస�ాk3సురSః । 

సDజæ హృ,"f
,"స�,ిదమ³లం �ా��ణÂ జ!Q 

క�Bతfంతః h�భం న తe 0షయ సంసరÀ 0మ�ఖy ॥  

 

 

తర�ణ¡ @bౖ´ా ,ీuిత:ామ� 0కFితజK� ప�ష� సుగం¬ిః । 

ఉన1త uీన ప5ధరOP�ా �Dా వృట�ను&ే కసf న హరÌ�॥  
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0యదుపEత noఘం భdమయః కందµ!�f 

నవ క�టజ కదంబP
,ి!� గంధ@ాlః । 

·³క�ల కల :y:ా�ావ రమ�fవ!"ం&"ః 

సు³న మసు³నం @ా సర4మ�త�ంఠయం3 ॥  

 

ఉప�� ఘనం ఘన పటలం 3రf��Àర5-u ిన���త మయd�ాః । 

hి3రuి కందళ ధవ�º దృ�ి�ం ప±ికః క4 �ాతయ3 ॥  

 

 

ఇ&* 0దుfద4a� 0లFిత �తః :yత:; త�Bః 

సు{రనÀ ంధః ��D దfజRలద /నద సూ{��Rత�తః । 

ఇతః :y:; :}<$" కలకలరవః ప8=ల దృ�ాం 

కథం య�సfం&ేf&ే 0రహ ,ివ>ాః సంభృత ర>ాః ॥  
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అసూÖ సంA"�y తమFి నభFి �²D ఢ జలద 

ధ4/ �Dా జ̈మ=!Qf పత3 పృష&"!"ం చ /చ 9 । 

ఇదం >²,"మ!"fః కనక కమ|యం 0లFితం 

మ�దం చ మ�� /ం చ పDథయ3 ప±ి FGౖ4ర సుదృ�ా�॥  

 

 

ఆ>ా�yణ న హర=Ùతః uిDయతnð� �ాfతeం బ_�ః శకf&ే 

	&*త�ంప /�త�మ�యత దృ�ా �ాఢం సమ�zంగf&ే । 

జK&"ః 	కర 	తల�శk మర�&*రతfంత ఖyద EÑ,ో 

ధ!"f!"ం బత దు��.నం సు,ిన&"ం య�3 uిDయ� సంగno ॥  
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అరXం సు�ా¥¦ /�ాయ�ః సరభస సుర&"య�స సన1 శ�±"ంగః 

��D దూq&"సహf తృ´�~  మధు మద /ర&* హర=Ù పృ���  00:y� । 

సంOÄగ :ా� ంత :ాం&" ·±ిల భ�జ ల&" వ��Rతం కర��\&* 

జæf&"súS!"1చÑ ¬"రం uిబ3 న సzలం �ారదం మంద ప�ణfః ॥  

 

_`మం& ేద¬ి దుగX స���రశ!" మ�ంjష�  @ా>� భృతః 

:ా	=ర దDవ >ాందD ,ిగX వప�షః ³!"1 0E&ైM ర&ైః । 

వృ&*� ర� స�న :ా�|జన కృ&"���´ా గృlభfంత�y 

&"ంబda దళ పగ ప��త మ�ఖ� ధ!"fః సుఖం ��ర& ే॥  

 

��D దf&ౌòëఢ uిDయంగ� దుf3 భృ3 0కసతe�ంద మ�దf,ి¥Ý�yû� 

:ాల° �Dా ల°య @ాత పDచల 0లFి&*,"ర మం,"ర ¬"�1 । 

 9´ాం !� కంఠ ల�ా1 8ణమuి తe_�న h�ద దhi మృ�ాhీ 

&ే´ామ�య�మ య�మ� యమసదనసమ� య��| య�3 యd!"�॥  
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చుంబం&* గండ S��  రలకవ3 మ�ఖy Fీత�ృ&" !"fద¬"!" 

వ8ః సూత�ంచు:yషe స�న భర ప�ల:Ï,ేqదమ��ాదయంతః । 

ఊరÒ !"కంపయంతః పృథు జఘన తటPతýóంసయం&*ం-ª:ా/ 

వfక�ం :ాం&" జ!"!"ం 0ట చ��త భృతః �¢t·�ా @ాం3 @ా&"ః ॥  

 

 

:y�ా!"క�లయ� దృ�¿ మ�క�లయ� @ా>� బల�,"hిప 

!"1తన4ను�ల:ÏదÀమం పDకటయన1ం�yషe కంపం శ!bౖః । 

@ారం @ారమ�,"ర Fీత�ృత కృ&* దంత చÑ,"� uీడయ� 

�Dా యః �¢t·ర ఏష సంపD3 మర�&"�ం&"సు :ాం&"య&ే ॥  
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