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                               ఆనందలహరీ 

 

భవాని స్తోతం త్వం ప్రభవతి చతర్భిర్న వదనైః 
ప్రజానామీశానస్త్రిపుర్మథనైః పంచభిర్పి | 
న షడ్ిైః సేనానీర్దశశతముఖైర్పయహిపతి- 
స్ోదాన్యయషం కేషం కథయ కథమస్మిననవస్ర్ైః || ౧ || 

ఘృతక్షీర్ద్రాక్షామధుమధుర్భమా కైర్పి పదైః 
విశిషయనాఖ్యయయో భవతి ర్స్నామాత్ర విషయైః | 
తథా తే సందర్యం పర్మశివదృఙ్మిత్రవిషయైః 
కథంకార్ం బ్రూమైః స్కలనిగమాగోచర్గుణే || ౨ || 

ముఖ్య తే త్ంబూలం నయనయుగళే కజ్జలకలా 
లలాటే కాశ్మిర్ం విలస్తి గళే మౌక్తోకలత్ | 
స్ఫుర్త్కంచీ శాటీ పృథుకటితటే హాటకమయీ 
భజామి త్వం గౌరీం నగపతిక్తశోరీమవిర్తమ్ || ౩ || 

విరాజ్నిందార్ద్రుమకుస్ఫమహార్స్ోనతటీ 
నదద్వవణానాదశ్రవణవిలస్తకండలగుణా 
నత్ంగీ మాతంగీ రుచిర్గతిభంగీ భగవతీ 
స్తీ శంభోర్ంభోరుహచటులచక్షుర్భవజ్యతే || ౪ || 
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నవీనార్కభ్రాజ్నిణికనకభూషణపర్భకరై- 
ర్వృత్ంగీ సార్ంగీరుచిర్నయనాంగీకృతశివా | 
తటితీీత్ పీత్ంబర్లలితమంజీర్స్ఫభగా 
మమాపరాా పూరా ానిర్వధిస్ఫఖైర్స్ఫో స్ఫముఖీ || ౫ || 

హిమాద్రైః స్ంభూత్ స్ఫలలితకరైైః పలలవయుత్ 
స్ఫపుషీ ముకాోభిర్భరిమర్కలిత్ చాలకభరైైః | 
కృతసాాణుసాానా కుచఫలనత్ సూక్తోస్ర్సా 
రుజాం హంత్రీ గంత్రీ విలస్తి చిదానందలతికా || ౬ || 

స్పరాామాకీరాాం కతిపయగుణైః సాదర్మిహ 
శ్రయంతయన్యయ వల్లం మమ త మతిరేవం విలస్తి | 
అపర్ణాకా సేవాయ జ్గతి స్కలైర్యతీర్భవృతైః 
పురాణోఽపి సాాణుైః ఫలతి క్తల కైవలయపదవీమ్ || ౭ || 

విధాత్రీ ధరాిణాం తవమస్మ స్కలామానయజ్ననీ 
తవమరాానాం మూలం ధనదనమనీయంఘ్రికమలే | 
తవమాదైః కామానాం జ్నని కృతకందర్ీవిజ్యే 
స్త్ం ముకేోరీీజ్ం తవమస్మ పర్మబ్రహిమహిషీ || ౮ || 

ప్రభూత్ భక్తోసేో యదపి న మమాలోలమనస్- 
స్ోవయ త శ్రీమత్య స్దయమవలోక్యయఽహమధునా | 
పయోదైః పానీయం దశతి మధుర్ం చాతకముఖ్య 
భృశం శంకే కైరావ విధిభిర్నునీత్ మమ మతిైః || ౯ || 
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కృపాపాంగాలోకం వితర్ తర్సా సాధుచర్భతే 
న తే యుక్యోపేక్షా మయి శర్ణద్వక్షాముపగతే | 
న చేదషటం దదాయదనుపదమహో కలీలతికా 
విశేషైః సామానణయైః కథమితర్వల్లపర్భకరైైః || ౧౦ || 

మహాంతం విశావస్ం తవ చర్ణపంకేరుహయుగే 
నిధాయనయనణనవాశ్రితమిహ మయ దవతముమే | 
తథాపి తవచేేతో యద మయి న జాయేత స్దయం 
నిరాలంబో లంబోదర్జ్నని కం యమి శర్ణమ్ || ౧౧ || 

అయైః స్ీరేే లగనం స్పద లభతే హేమపదవీం 
యథా ర్థాయపాథైః శుచి భవతి గంగౌఘమిలితమ్ | 
తథా తతోత్ీపైర్తిమలినమంతర్ిమ యద 
తవయి ప్రేమాాస్కోం కథమివ న జాయేత విమలమ్ || ౧౨ || 

తవదనయసాిదచాావిషయఫలలాభే న నియమ- 
స్ోవమజాానామిచాాధికమపి స్మరాా వితర్ణే | 
ఇతి ప్రాహైః ప్రాంచైః కమలభవనాదాయస్ోవయి మన- 
స్ోవదాస్కోం నకోందవముచితమీశాని కురు తత్ || ౧౩ || 

స్ఫుర్నాననార్తనస్ుటికమయభితిోప్రతిఫల- 
తోవదాకార్ం చంచచాశధర్కలాసధశిఖర్మ్ | 
ముకుందబ్రహేింద్రప్రభృతిపర్భవార్ం విజ్యతే 
తవాగార్ం ర్మయం త్రిభువనమహారాజ్గృహిణి || ౧౪ || 
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నివాస్ైః కైలాసే విధిశతమఖాదాయైః స్ఫోతికరాైః 
కుటుంబం త్రైలోకయం కృతకర్పుటైః స్మదినికర్ైః | 
మహేశైః ప్రాణేశస్ోదవనిధరాధీశతనయే 
న తే సభాగయస్య కవచిదపి మనాగస్మో తలనా || ౧౫ || 

వృషో వృద్ధ ియనం విషమశనమాశా నివస్నం 
శిశానం క్రీడాభూరుిజ్గనివహో భూషణవిధిైః 
స్మగ్రా సామగ్రీ జ్గతి విదతైవ స్ిర్ర్భపో- 
ర్యదేతస్ణయశవర్యం తవ జ్నని సభాగయమహిమా || ౧౬ || 

అశేషబ్రహాిండప్రళయవిధినస్ర్భికమతిైః 
శిశాన్యషవసీనైః కృతభస్మతలేపైః పశుపతిైః | 
దధౌ కంఠే హాలాహలమఖిలభూగోళకృపయ 
భవత్యైః స్ంగత్యైః ఫలమితి చ కళ్యయణి కలయే || ౧౭ || 

తవద్వయం సందర్యం నిర్తిశయమాలోకయ పర్య 
భియైవాసీదింగా జ్లమయతనుైః శైలతనయే | 
తదేతసాయస్ోసాిదవదనకమలం వీక్ష్య కృపయ 
ప్రతిషామాతనవనినజ్శిర్స్మవాసేన గిర్భశైః || ౧౮ || 

విశాలశ్రీఖండద్రవమృగమదాకీర్ాఘుస్ృణ- 
ప్రసూనవాయమిశ్రం భగవతి తవాభయంగస్లిలమ్ | 
స్మాదాయ స్రషట చలితపదపాంసూనినజ్కరైైః 
స్మాధతేో స్ృష్టం విబుధపుర్పంకేరుహదృశామ్ || ౧౯ || 



 
 

ఆనందలహరీ                                                www.HariOme.com                                                           Page 5 

 

వస్ంతే సానందే కుస్ఫమితలత్భిైః పర్భవృతే 
స్ఫుర్నాననాపదేి స్ర్స్మ కలహంసాలిస్ఫభగే | 
స్ఖీభిైః ఖ్యలంతీం మలయపవనాంద్ధలితజ్లే 
స్ిరేదయసాోవం తస్య జ్వర్జ్నితపీడాపస్ర్తి || ౨౦ || 

 


