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                          శివానందలహరీ 
 

కళాభ్యం చూడాలంకృతశశికళాభ్యం నిజతపః- 
ఫలాభ్యం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యం భవతు మే | 
శివాభ్యమస్తేకత్రిభువనశివాభ్యం హృది పున- 
ర్భవాభ్యమానందస్ఫుర్దనుభవాభ్యం నతిరియమ్ || ౧ || 

గళంతీ శంభో తవచ్చరితసరితః కిల్బిషర్జో 
దళంతీ ధీకులాయసర్ణిషు పతంతీ విజయతామ్ | 
దిశంతీ సంసార్భ్రమణపరితాపోపశమనం 
వసంతీ మచ్చచతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || ౨ || 

త్రయీవేదయం హృదయం త్రిపుర్హర్మాదయం త్రినయనం 
జటాభ్రోదార్ం చ్లదుర్గహార్ం మృగధర్మ్ | 
మహాదేవం దేవం మయి సదయభ్వం పశుపతిం 
చిదాలంబం సాంబం శివమతివిడంబం హృది భజే || ౩ || 

సహస్రం వర్ేంతే జగతి విబుధః క్షుద్రఫలదా 
న మన్యయ సవప్నే వా తదనుసర్ణం తతకృతఫలమ్ | 
హరిబ్రహాాదీనామాపి నికటభ్జామస్ఫలభం 
చిర్ం యాచ్చ శంభో తవ పదాంభోజభజనమ్ || ౪ || 
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సాృతౌ శాస్త్ర ేవైదేయ శకునకవితాగానఫణితౌ 
పురాణే మంత్రే వా స్ఫేతినటనహాస్త్రయషవచ్తుర్ః | 
కథం రాజాఞం ప్రీతిర్భవతి మయి కోఽహం పశుపతే 
పశుం మాం సర్వజఞ ప్రథిత కృపయా పాలయ విభో || ౫ || 

ఘటో వా మృతిపండోఽపయణుర్పి చ్ ధూమోఽగ్నేర్చ్లః 
పటో వా తంతురావ పరిహర్తి కిం ఘోర్శమనమ్ | 
వృథా కంఠక్షోభం వహసి తర్సా తర్కవచ్సా 
పదాంభోజం శంభోర్భజ పర్మసౌఖ్యం వ్రజ స్ఫధీః || ౬ || 

మనస్త్రే పాదాబ్జే నివసతు వచ్ః స్తేత్రఫణితౌ 
కరౌ చాభయరాచయాం శ్రుతిర్పి కథాకర్ణనవిధౌ | 
తవ ధయన్య బుదిిర్ేయనయుగళం మూరిేవిభవే 
పర్గ్రంథాన్కకరావ పర్మశివ జాన్య పర్మతః || ౭ || 

యథా బుదిిః శుక్తే ర్జతమితి కాచాశాని మణి- 
ర్ేలే పైష్టే క్షీర్ం భవతి మృగతృష్ణణస్ఫ సల్బలమ్ | 
తథా దేవభ్రంతాయ భజతి భవదనయం జడజనో 
మహాదేవేశం తావం మనసి చ్ న మతావ పశుపతే || ౮ || 

గభీరే కాసారే విశతి విజన్య ఘోర్విపిన్య 
విశాలే శైలే చ్ భ్రమతి కుస్ఫమార్థం జడమతిః | 
సమర్పకపైకం చ్చతఃసర్సిజముమానాథ భవతే 
స్ఫఖేనావసాథతుం జన ఇహ న జానాతి కిమహో || ౯ || 
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నర్తవం దేవతవం నగవనమృగతవం మశకతా 
పశుతవం కీటతవం భవతు విహగతావది జననమ్ | 
సదా తవతాపదాబేసార్ణపర్మానందలహరీ- 
విహారాసకేం చ్చదిృదయమిహ కిం తేన వపుష్ణ || ౧౦ || 

వటురావ గేహీ వా యతిర్పి జటీ వా తదితరో 
నరో వా యః కశిచదభవతు భవ కిం తేన భవతి | 
యదీయం హృతపదాం యది భవదధీనం పశుపతే 
తదీయసేవం శంభో భవసి భవభ్ర్ం చ్ వహసి || ౧౧ || 

గుహాయాం గేహే వా బహిర్పి వన్య వాఽద్రిశిఖ్రే 
జలే వా వహ్నే వా వసతు వసతేః కిం వద ఫలమ్ | 
సదా యస్కయవాంతఃకర్ణమపి శంభో తవ పదే 
సిథతం చ్చద్యయగోఽసౌ స చ్ పర్మయోగీ స చ్ స్ఫఖీ || ౧౨ || 

అసారే సంసారే నిజభజనదూరే జడధియా 
భ్రమంతం మామంధం పర్మకృపయా పాతుముచితమ్ | 
మదనయః కో దీనసేవ కృపణర్క్షాతినిపుణ- 
సేవదనయః కో వా మే త్రిజగతి శర్ణయః పశుపతే || ౧౩ || 

ప్రభుసేవం దీనానాం ఖ్లు పర్మబంధః పశుపతే 
ప్రముఖ్యయఽహం తేష్ణమపి కిముత బంధతవమనయోః | 
తవయైవ క్షంతవాయః శివ మదపరాధశచ సకలాః 
ప్రయతాేతకర్ేవయం మదవనమియం బంధసర్ణిః || ౧౪ || 
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ఉప్నక్షా నో చ్చతికం న హర్సి భవదాిైనవిముఖం 
దురాశాభూయిష్ణఠం విధిల్బపిమశకోే యది భవాన్ | 
శిర్సేద్కవధత్రం న నఖ్లు స్ఫవృతేం పశుపతే 
కథం వా నిర్యతేం కర్నఖ్ముఖేనైవ లుల్బతమ్ || ౧౫ || 

విరించిరీీరాాయుర్భవతు భవతా తతపర్శిర్- 
శచతుషకం సంర్క్షైం స ఖ్లు భువి దైనయం ల్బఖితవాన్ | 
విచార్ః కో వా మాం విశద కృపయా పాతి శివ తే 
కటాక్షవాయపార్ః సవయమపి చ్ దీనావనపర్ః || ౧౬ || 

ఫలాదావ పుణ్యయనాం మయి కరుణయా వా తవయి విభో 
ప్రసన్యేపి సావమిన్ భవదమలపాదాబేయుగళమ్ | 
కథం పశ్యయయం మాం సథగయతి నమః సంభ్రమజుష్ణం 
నిల్బంపానాం శ్రేణిరిేజకనకమాణికయమకుటః || ౧౭ || 

తవమేకో లోకానాం పర్మఫలద్య దివయపదవం 
వహంతసేవన్మాలాం పునర్పి భజంతే హరిముఖః | 
కియదావ దాక్షిణయం తవ శివ మదాశా చ్ కియతీ 
కదా వా మద్రక్షాం వహసి కరుణ్యపూరితదృశా || ౧౮ || 

దురాశాభూయిష్టఠ దుర్ధిపగృహదావర్ఘటక్త 
దుర్ంతే సంసారే దురితనిలయే దుఃఖ్జనక్త | 
మదాయాసం కిం న వయపనయసి కస్తయపకృతయే 
వదేయం ప్రీతిశ్యచతేవ శివ కృతారాథః ఖ్లు వయమ్ || ౧౯ || 
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సదా మోహాటవాయం చ్ర్తి యువతీనాం కుచ్గ్నరౌ 
నటతాయశాశాఖసవటతి ఝటితి స్కవర్మభితః | 
కపాల్బన్ భిక్షో మే హృదయకపిమతయంతచ్పలం 
దృఢం భకాేై బదాివ శివ భవదధీనం కురు విభో || ౨౦ || 

ధృతిసేంభ్ధరాం దృఢగుణనిబదాిం సగమనాం 
విచిత్రం పదాాఢ్యం ప్రతిదివససనాార్గఘటితామ్ | 
సారారే మచ్చచతఃస్ఫుటపటకుటీం ప్రాపయ విశదాం 
జయ సావమిన్ శకాేై సహ శివగణః స్త్రవిత విభో || ౨౧ || 

ప్రలోభ్ద్కయర్రాథహర్ణపర్తంత్రో ధనిగృహే 
ప్రవేశోదుయకేః సన్భభరమతి బహుధ తసకర్పతే | 
ఇమం చ్చతశోచర్ం కథమిహ సహే శంకర్ విభో 
తవాధీనం కృతావ మయి నిర్పరాధే కురు కృపామ్ || ౨౨ || 

కరోమి తవత్పపజాం సపది స్ఫఖ్ద్య మే భవ విభో 
విధితవం విషుణతవం దిశసి ఖ్లు తసాయః ఫలమితి | 
పునశచ తావం ద్రషుేం దివి భువి వహన్ పక్షిమృగతా- 
మదృష్ణేవ తతేేదం కథమిహ సహే శంకర్ విభో || ౨౩ || 

కదా వా కైలాస్త్ర కనకమణిసౌధే సహగణ- 
ర్వసన్ శంభోర్గ్రే స్ఫుటఘటితమూరాింజల్బపుటః | 
విభో సాంబ సావమినపర్మశివ పాహీతి నిగద- 
నివధతౄణ్యం కలాపన్ క్షణమివ విన్యష్ణయమి స్ఫఖ్తః || ౨౪ || 
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సేవైర్బిరహాాదీనాం జయజయవచోభిరిేయమినాం 
గణ్యనాం క్తళీభిర్ాదకలమహోక్షసయ కకుది | 
సిథతం నీలగ్రీవం త్రినయనముమాశిిషేవపుషం 
కదా తావం పశ్యయయం కర్ధృతమృగం ఖ్ండపర్శుమ్ || ౨౫ || 

కదా వా తావం దృషే్ణవ గ్నరిశ తవ భవాయంఘ్రియుగళం 
గృహీతావ హసాేభ్యం శిర్సి నయన్య వక్షసి వహన్ | 
సమాశిిష్ణయఘ్రాయ స్ఫుటజలజగంధనపరిమలా- 
నలాభ్యం బ్రహాాద్కయరుాదమనుభవిష్ణయమి హృదయే || ౨౬ || 

కర్స్త్రథ హేమాద్రౌ గ్నరిశ నికటస్త్రథ ధనపతౌ 
గృహస్త్రథ సవర్భభజాఽమర్స్ఫర్భిచింతామణిగణే | 
శిర్స్త్రథ శీతాంశౌ చ్ర్ణయుగళస్త్రథఽఖిలశుభే 
కమర్థం దాస్త్రయఽహం భవతు భవదర్థం మమ మనః || ౨౭ || 

సార్భపయం తవ పూజన్య శివ మహాదేవేతి సంకీర్ేన్య 
సామీపయం శివభకిేధర్యజనతాసాంగతయసంభ్షణే | 
సాలోకయం చ్ చ్రాచ్రాతాకతనుధయన్య భవానీపతే 
సాయుజయం మమ సిదిమత్ర భవతి సావమినకృతారోథఽసాైహమ్ || ౨౮ || 

తవతాపదాంబుజమర్చయామి పర్మం తావం చింతయామయనవహం 
తావమీశం శర్ణం వ్రజామి వచ్సా తావమేవ యాచ్చ విభో | 
వక్షాం మే దిశ చాక్షుషం సకరుణ్యం దివ్కయశిచర్ం ప్రారిథతాం 
శంభో లోకగురో మదీయమనసః సౌఖ్యయపదేశం కురు || ౨౯ || 
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వస్తేదూితవిధౌ సహస్రకర్తా పుష్ణపర్చన్య విషుణతా 
గంధే గంధవహాతాతాఽనేపచ్న్య బరిిరుాఖధయక్షతా | 
పాత్రే కాంచ్నగర్భతాసిే మయి చ్చదాిలేందుచూడామణే 
శుశ్రూష్ణం కర్వాణి తే పశుపతే సావమింస్త్రిలోకీగురో || ౩౦ || 

నాలం వా పర్మోపకార్కమిదం తేవకం పశూనాం పతే 
పశయనుకక్షిగతాంశచరాచ్ర్గణ్యనాిహయసిథతాన్భక్షితుమ్ | 
సరావమర్ేైపలాయనౌషధమతిజావలాకర్ం భీకర్ం 
నిక్షిపేం గర్ళం గళే న గ్నళితం నోదీగర్ణమేవ తవయా || ౩౧ || 

జావలోగ్రః సకలామరాతిభయదః క్ష్వవళః కథం వా తవయా 
దృషేః కిం చ్ కరే ధృతః కర్తలే కిం పకవజంబూఫలమ్ | 
జిహావయాం నిహితశచ సిదిఘుటికా వా కంఠదేశ్య భృతః 
కిం తే నీలమణిరివభూషణమయం శంభో మహాతానవద || ౩౨ || 

నాలం వా సకృదేవ దేవ భవతః స్త్రవా నతిరావ నుతిః 
పూజా వా సార్ణం కథాశ్రవణమపాయలోకనం మాదృశామ్ | 
సావమినేసిథర్దేవతానుసర్ణ్యయాస్త్రన కిం లభయతే 
కా వా ముకిేరితః కుతో భవతి చ్చతికం ప్రార్థనీయం తదా || ౩౩ || 

కిం బ్రూమసేవ సాహసం పశుపతే కసాయసిే శంభో భవ- 
ద్కిర్యం చ్చదృశమాతానః సిథతిరియం చాన్కయః కథం లభయతే | 
భ్రశయదీేవగణం త్రసనుానిగణం నశయత్రపరపంచ్ం లయం 
పశయనిేర్భయ ఏక ఏవ విహర్తాయనందసాంద్రో భవాన్ || ౩౪ || 
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యోగక్ష్వమధర్ంధర్సయ సకలశ్రేయఃప్రద్యద్యయగ్ననో 
దృషే్ణదృషేమతోపదేశకృతినో బాహాయంతర్వాయపినః | 
సర్వజఞసయ దయాకర్సయ భవతః కిం వేదితవయం మయా 
శంభో తవం పర్మాంతర్ంగ ఇతి మే చితేే సారామయనవహమ్ || ౩౫ || 

భకోే భకిేగుణ్యవృతే ముదమృతాపూరేణ ప్రసన్యే మనః 
కుంభే సాంబ తవాంఘ్రిపలివయుగం సంసాథపయ సంవితులమ్ | 
సతవం మంత్రముదీర్యనిేజశరీరాగార్శుదిిం వహ- 
నుపణ్యయహం ప్రకటీకరోమి రుచిర్ం కళాయణమాపాదయన్ || ౩౬ || 

ఆమాేయాంబుధిమాదరేణ స్ఫమనఃసంఘః సముదయనానో 
మంథానం దృఢభకిేర్జుేసహితం కృతావ మథితావ తతః | 
స్తమం కలపతరుం స్ఫపర్వస్ఫర్భిం చింతామణిం ధీమతాం 
నితాయనందస్ఫధం నిర్ంతర్ర్మాసౌభ్గయమాతనవతే || ౩౭ || 

ప్రాకుపణ్యయచ్లమార్గదరిితస్ఫధమూరిేః ప్రసనేః శివః 
స్తమః సదుగణస్త్రవితో మృగధర్ః పూర్ణసేమోమోచ్కః | 
చ్చతః పుషకర్లక్షితో భవతి చ్చదానందపాథోనిధిః 
ప్రాగలేభైన విజృంభతే స్ఫమనసాం వృతిేసేదా జాయతే || ౩౮ || 

ధరోా మే చ్తుర్ంఘ్రికః స్ఫచ్రితః పాపం వినాశం గతం 
కామక్రోధమదాదయో విగళితాః కాలాః స్ఫఖవిషకృతాః | 
జాఞనానందమహ్నషధిః స్ఫఫల్బతా కైవలయనాథే సదా 
మాన్యయ మానసపుండరీకనగరే రాజావతంస్త్ర సిథతే || ౩౯ || 
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ధీయంత్రేణ వచోఘటేన కవితాకులోయపకులాయక్రమై- 
రానీతైశచ సదాశివసయ చ్రితాంభోరాశిదివాయమృతైః | 
హృతేకదార్యుతాశచ భకిేకలమాః సాఫలయమాతనవతే 
దురిభక్షానామ స్త్రవకసయ భగవనివశ్యవశ భీతిః కుతః || ౪౦ || 

పాపోతాపతవిమోచ్నాయ రుచిరైశవరాయయ మృతుయంజయ 
స్తేత్రధయననతిప్రదక్షిణసపరాయలోకనాకర్ణన్య | 
జిహావచితేశిరోంఘ్రిహసేనయనశ్రోత్రైర్హం ప్రారిథతో 
మామాజాఞపయ తనిేర్భపయ ముహురాామేవ మా మేఽవచ్ః || ౪౧ || 

గాంభీర్యం పరిఖపదం ఘనధృతిః ప్రాకార్ ఉదయదుగణ- 
స్తేమశాచపేబలం ఘన్యంద్రియచ్యో దావరాణి దేహే సిథతః | 
విదాయవస్ఫేసమృదిిరితయఖిలసామగ్రీసమేతే సదా 
దురాగతిప్రియదేవ మామకమనోదురేగ నివాసం కురు || ౪౨ || 

మా గచ్ఛ తవమితసేతో గ్నరిశ భో మయేయవ వాసం కురు 
సావమినాేదికిరాత మామకమనఃకాంతార్సీమాంతరే | 
వర్ేంతే బహుశో మృగా మదజుషో మాతసర్యమోహాదయ- 
సాేనితావ మృగయావినోదరుచితాలాభం చ్ సంప్రాపసైసి || ౪౩ || 

కర్లగేమృగః కరీంద్రభంగో ఘనశార్భీలవిఖ్ండనోఽసేజంతుః | 
గ్నరిశో విశదాకృతిశచ చ్చతః కుహరే పంచ్ముఖ్యసిే మే కుతో భీః || ౪౪ || 
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ఛందఃశాఖిశిఖనివతైరిీవజవరైః సంస్త్రవితే శాశవతే 
సౌఖయపాదిని ఖేదభేదిని స్ఫధసారైః ఫలైరీీపితే | 
చ్చతఃపక్షిశిఖమణే తయజ వృథాసంచార్మన్కయర్లం 
నితయం శంకర్పాదపదాయుగళీనీడే విహార్ం కురు || ౪౫ || 

ఆకీరేణ నఖ్రాజికాంతివిభవైరుదయతుసధవైభవై- 
రాధౌతేఽపి చ్ పదారాగలల్బతే హంసవ్రజైరాశ్రితే | 
నితయం భకిేవధూగణశచ ర్హసి స్త్రవచాఛవిహార్ం కురు 
సిథతావ మానసరాజహంస గ్నరిజానాథాంఘ్రిసౌధంతరే || ౪౬ || 

శంభుధయనవసంతసంగ్నని హృదారామేఽఘజీర్ణచ్ఛదాః 
స్రసాే భకిేలతాచ్ఛటా విలసితాః పుణయప్రవాళశ్రితాః | 
దీపయంతే గుణకోర్కా జపవచ్ఃపుష్ణపణి సదావసనా 
జాఞనానందస్ఫధమర్ందలహరీ సంవితులాభుయనేతిః || ౪౭ || 

నితాయనందర్సాలయం స్ఫర్మునిసావంతాంబుజాతాశ్రయం 
సవచ్ఛం సదిీవజస్త్రవితం కలుషహృతసదావసనావిషకృతమ్ | 
శంభుధయనసరోవర్ం వ్రజ మనోహంసావతంస సిథర్ం 
కిం క్షుద్రాశ్రయపలవలభ్రమణసంజాతశ్రమం ప్రాపసైసి || ౪౮ || 

ఆనందామృతపూరితా హర్పదాంభోజాలవాలోదయతా 
స్కథరోయపఘేముప్నతయ భకిేలతికా శాఖ్యపశాఖనివతా | 
ఉచ్కఛరాానసకాయమానపటలీమాక్రమయ నిషకలాష్ణ 
నితాయభీషేఫలప్రదా భవతు మే సతకర్ాసంవరిితా || ౪౯ || 
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సంధయర్ంభవిజృంభితం శ్రుతిశిర్ఃసాథనాంతరాధిష్ఠఠతం 
సప్రేమభ్రమరాభిరామమసకృతసదావసనాశోభితమ్ | 
భోగీంద్రాభర్ణం సమసేస్ఫమనఃపూజయం గుణ్యవిషకృతం 
స్త్రవే శ్రీగ్నరిమల్బికారుేనమహాల్బంగం శివాల్బంగ్నతం || ౫౦ || 

భృంగీచాఛనటనోతకటః కర్మదిగ్రాహీ స్ఫుర్నాాధవా- 
హాిద్య నాదయుతో మహాసితవపుః పంచ్చషుణ్య చాదృతః | 
సతపక్షః స్ఫమనోవన్యషు స పునః సాక్షానాదీయే మనో- 
రాజీవే భ్రమరాధిపో విహర్తాం శ్రీశైలవాసీ విభు: || ౫౧ || 

కారుణ్యయమృతవరిిణం ఘనవిపద్గ్గరషాచిఛదాకర్ాఠం 
విదాయససయఫలోదయాయ స్ఫమనఃసంస్త్రవయమిచాఛకృతిమ్ | 
నృతయదభకేమయూర్మద్రినిలయం చ్ంచ్జేటామండలం 
శంభో వాంఛతి నీలకంధర్ సదా తావం మే మనశాచతకః || ౫౨ || 

ఆకాశ్యన శిఖీ సమసేఫణినాం న్యత్ర కలాపీ నతా- 
ఽనుగ్రాహిప్రణవోపదేశనినదైః క్తకీతి యో గీయతే | 
శాయమాం శైలసముదభవాం ఘనరుచిం దృషే్ణవ నటంతం ముదా 
వేదాంతోపవన్య విహార్ర్సికం తం నీలకంఠం భజే || ౫౩ || 

సంధయఘర్ాదినాతయయో హరికరాఘతప్రభూతానక- 
ధవనో వారిదగరిేతం దివిషదాం దృష్ఠేచ్ఛటా చ్ంచ్లా | 
భకాేనాం పరితోషబాషపవితతిర్వృష్ఠేర్ాయూరీ శివా 
యసిానుేజేవలతాండవం విజయతే తం నీలకంఠం భజే || ౫౪ || 
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ఆదాయయామితతేజస్త్ర శ్రుతిపదైరేవదాయయ సాధయయ తే 
విదాయనందమయాతాన్య త్రిజగతః సంర్క్షణోద్యయగ్నన్య | 
ధేయయాయాఖిలయోగ్నభిః స్ఫర్గణరేగయాయ మాయావిన్య 
సమయకాేండవసంభ్రమాయ జటిన్య స్త్రయం నతిః శంభవే || ౫౫ || 

నితాయయ త్రిగుణ్యతాన్య పుర్జితే కాతాయయనీశ్రేయస్త్ర 
సతాయయాదికుటుంబిన్య మునిమనః ప్రతయక్షచిన్మార్ేయే | 
మాయాసృషేజగతేయాయ సకలామాేయాంతసంచారిణే 
సాయంతాండవసంభ్రమాయ జటిన్య స్త్రయం నతిః శంభవే || ౫౬ || 

నితయం స్తవదర్పోషణ్యయ సకలానుదిీశయ వితాేశయా 
వయర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః స్త్రవాం న జాన్య విభో | 
మజేనాాంతర్పుణయపాకబలతసేవం శర్వ సరావంతర్- 
సిేషఠస్త్రయవ హి తేన వా పశుపతే తే ర్క్షనీయోఽసాైహమ్ || ౫౭ || 

ఏకో వారిజబాంధవః క్షితినభోవాయపేం తమోమండలం 
భితాేవ లోచ్నగోచ్రోఽపి భవతి తవం కోటిసూర్యప్రభః | 
వేదయః కిం న భవసయహో ఘనతర్ం కీదృగభవేనాతేమ- 
సేతసర్వం వయపనీయ మే పశుపతే సాక్షాత్రపరసనోే భవ || ౫౮ || 

హంసః పదావనం సమిచ్ఛతి యథా నీలాంబుదం చాతకః 
కోకః కోకనదప్రియం ప్రతిదినం చ్ంద్రం చ్కోర్సేథా | 
చ్చతో వాంఛతి మామకం పశుపతే చినాార్గమృగయం విభో 
గౌరీనాథ భవతపదాబేయుగళం కైవలయసౌఖ్యప్రదమ్ || ౫౯ || 
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రోధస్తేయహృతః శ్రమేణ పథికశాఛయాం తరోర్వృష్ఠేతో 
భీతః సవసథగృహం గృహసథమతిథిరీీనః ప్రభుం ధరిాకమ్ | 
దీపం సంతమసాకులశచ శిఖినం శీతావృతసేవం తథా 
చ్చతః సర్వభయాపహం వ్రజ స్ఫఖ్ం శంభోః పదాంభోరుహమ్ || ౬౦ || 

అంకోలం నిజబీజసంతతిర్యసాకంతోపలం సూచికా 
సాధీవ నైజవిభుం లతా క్షితిరుహం సింధః సరిదవలిభమ్ | 
ప్రాపోేతీహ యథా తథా పశుపతేః పాదార్విందదవయం 
చ్చతోవృతిేరుప్నతయ తిషఠతి సదా సా భకిేరితుయచ్యతే || ౬౧ || 

ఆనందాశ్రుభిరాతనోతి పులకం నైర్ాలయతచాఛదనం 
వాచా శంఖ్ముఖే సిథతైశచ జఠరాపూరిేం చ్రిత్రమృతైః | 
రుద్రాక్షైర్భసితేన దేవ వపుషో ర్క్షాం భవదాభవనా- 
పర్యంక్త వినివేశయ భకిేజననీ భకాేర్భకం ర్క్షతి || ౬౨ || 

మారాగవరిేతపాదుకా పశుపతేర్ంగసయ కూరాచయతే 
గండూష్ణంబునిష్టచ్నం పుర్రిపోరిీవాయభిష్టకాయతే | 
కించిదభక్షితమాంసశ్యషకబలం నవోయపహారాయతే 
భకిేః కిం న కరోతయహో వనచ్రో భకాేవతంసాయతే || ౬౩ || 

వక్షసాేడనమంతకసయ కఠినాపసాార్సంమర్ీనం 
భూభృతపర్యటనం నమతుసర్శిర్ఃకోటీర్సంఘర్ిణమ్ | 
కరేాదం మృదులసయ తావకపదదవందవసయ గౌరీపతే 
మచ్చచతోమణిపాదుకావిహర్ణం శంభో సదాంగీకురు || ౬౪ || 
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వక్షసాేడనశంకయా విచ్ల్బతో వైవసవతో నిరే్రాః 
కోటీరోజేవలర్తేదీపకల్బకానీరాజనం కుర్వతే | 
దృషే్ణవ ముకిేవధూసేనోతి నిభృతాశ్యిషం భవానీపతే 
యచ్చచతసేవ పాదపదాభజనం తస్త్రయహ కిం దురి్భమ్ || ౬౫ || 

క్రీడార్థం సృజసి ప్రపంచ్మఖిలం క్రీడామృగాస్త్రే జనాః 
యతకరాాచ్రితం మయా చ్ భవతః ప్రీత్కయ భవతేయవ తత్ | 
శంభో సవసయ కుత్పహలసయ కర్ణం మచ్చచష్ఠేతం నిశిచతం 
తసాానాామకర్క్షణం పశుపతే కర్ేవయమేవ తవయా || ౬౬ || 

బహువిధపరితోషబాషపపూర్స్ఫుటపులకాంకితచారుభోగభూమిమ్ | 
చిర్పదఫలకాంక్షిస్త్రవయమానాం పర్మసదాశివభ్వనాం ప్రపదేయ || ౬౭ || 

అమితముదమృతం ముహురుీహంతీం విమలభవతపదగోషఠమావసంతీమ్ | 
సదయ పశుపతే స్ఫపుణయపాకాం మమ పరిపాలయ భకిేధేనుమేకామ్ || ౬౮ || 

జడతా పశుతా కలంకితా కుటిలచ్ర్తవం చ్ నాసిే మయి దేవ | 
అసిే యది రాజమౌళే భవదాభర్ణసయ నాసిా కిం పాత్రమ్ || ౬౯ || 

అర్హసి ర్హసి సవతంత్రబుదాిై వరివసితుం స్ఫలభః ప్రసనేమూరిేః | 
అగణితఫలదాయకః ప్రభురేా జగదధికో హృది రాజశ్యఖ్రోఽసిే || ౭౦ || 

ఆర్భఢభకిేగుణకుంచితభ్వచాప యుకకేః శివసార్ణబాణగణర్మోఘః | 
నిరిేతయ కిల్బిషరిపూనివజయీ స్ఫధీంద్రః సానందమావహతి స్ఫసిథర్రాజలక్ష్మీమ్ || ౭౧ || 
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ధయనాంజన్యన సమవేక్షై తమఃప్రదేశం భితాేవ మహాబల్బభిరీశవర్నామమంత్రైః | 
దివాయశ్రితం భుజగభూషణముదవహంతి యే పాదపదామిహ తే శివ తే కృతారాథః || ౭౨ || 

భూదార్తాముదవహదయదప్నక్షయా శ్రీభూదార్ ఏవ కిమతః స్ఫమతే లభసవ | 
క్తదార్మాకల్బతముకిేమహ్నషధీనాం పాదార్విందభజనం పర్మేశవర్సయ || ౭౩ || 

ఆశాపాశకి్తశదురావసనాదిభేద్యదుయకకేరిీవయగంధైర్మందైః | 
ఆశాశాటీకసయ పాదార్విందం చ్చతఃప్నటీం వాసితాం మే తనోతు || ౭౪ || 

కళాయణినాం సర్సచిత్రగతిం సవేగం సరేవంగ్నతజఞమనఘం ధ్రువలక్షణ్యఢయమ్ | 
చ్చతస్ఫేర్ంగమధిరుహయ చ్ర్ సారారే న్యతః సమసేజగతాం వృషభ్ధిర్భఢ || ౭౫ || 

భకిేర్ాహేశపదపుషకర్మావసంతీ కాదంబినీవ కురుతే పరితోషవర్ిమ్ | 
సంపూరితో భవతి యసయ మనసేటాకసేజేనాససయమఖిలం సఫలం చ్ నాఽనయత్ || ౭౬ || 

బుదిిః సిథరా భవితుమీశవర్పాదపదాసకాే వధూరివర్హిణీవ సదా సార్ంతీ | 
సదాభవనాసార్ణదర్ినకీర్ేనాది సంమోహితేవ శివమంత్రజప్నన వింతే || ౭౭ || 

సదుపచార్విధిషవనుబోధితాం సవినయాం స్ఫహృదం సముపాశ్రితామ్ | 
మమ సముదిర్ బుదిిమిమాం ప్రభో వర్గుణేన నవోఢవధూమివ || ౭౮ || 

నితయం యోగ్నమనః సరోజదళసంచార్క్షమసేవత్రకరమః 
శంభో తేన కథం కఠోర్యమరాడవక్షఃకవాటక్షతిః | 
అతయంతం మృదులం తవదంఘ్రియుగళం హా మే మనశిచంతయ- 
తేయతలోిచ్నగోచ్ర్ం కురు విభో హస్త్రేన సంవాహయే || ౭౯ || 
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ఏషయతేయష జనిం మనోఽసయ కఠినం తసిానేటానీతి మ- 
ద్రక్షాయై గ్నరిసీమిే కోమలపదనాయసః పురాభ్యసితః | 
నో చ్చదిీవయగృహాంతరేషు స్ఫమనసేలేపషు వేదాయదిషు 
ప్రాయః సతుస శిలాతలేషు నటనం శంభో కిమర్థం తవ || ౮౦ || 

కంచితాకలముమామహేశ భవతః పాదార్విందార్చనైః 
కంచిదాిైనసమాధిభిశచ నతిభిః కంచితకథాకర్ణనైః | 
కంచితకంచిదవేక్షనైశచ నుతిభిః కంచిదీశామీదృశీం 
యః ప్రాపోేతి ముదా తవదరిపతమనా జీవనస ముకేః ఖ్లు || ౮౧ || 

బాణతవం వృషభతవమర్ివపుష్ణ భ్రాయతవమారాయపతే 
ఘోణితవం సఖితా మృదంగవహతా చ్చతాయది ర్భపం దధౌ | 
తవతాపదే నయనార్పణం చ్ కృతవాంసేవదీేహభ్గో హరిః 
పూజాయత్పపజయతర్ః స ఏవ హి న చ్చతోక వా తదానోయఽధికః || ౮౨ || 

జననమృతియుతానాం స్త్రవయా దేవతానాం 
న భవతి స్ఫఖ్లేశః సంశయో నాసిే తత్ర | 
అజనిమమృతర్భపం సాంబమీశం భజంతే 
య ఇహ పర్మసౌఖ్యం తే హి ధనాయ లభంతే || ౮౩ || 

శివ తవ పరిచ్రాయసనిేధనాయ గౌరాయ 
భవ మమ గుణధరాయం బుదిికనాయం ప్రదాస్త్రయ | 
సకలభువనబంధో సచిచదానందసింధో 
సదయ హృదయగేహే సర్వదా సంవస తవమ్ || ౮౪ || 
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జలధిమథనదక్షో నైవ పాతాళభేదీ 
న చ్ వనమృగయాయాం నైవ లుబిః ప్రవణః | 
అశనకుస్ఫమభూష్ణవస్త్రముఖయం సపరాయం 
కథయ కథమహం తే కలపయానీందుమౌళే || ౮౫ || 

పూజాద్రవయసమృదియో విర్చితాః పూజాం కథం కుర్ాహే 
పక్షితవం న చ్ వా కిటితవమపి న ప్రాపేం మయా దురి్భమ్ | 
జాన్య మసేకమంఘ్రిపలివముమాజాన్య న తేఽహం విభో 
న జాఞతం హి పితామహేన హరిణ్య తతేేవన తద్రూపిణ్య || ౮౬ || 

అశలం గర్ళం ఫణీ కలాపో వసనం చ్ర్ా చ్ వాహనం మహోక్షః | 
మమ దాసయసి కిం కిమసిే శంభో తవ పాదాంబుజభకిేమేవ దేహి || ౮౭ || 

యదా కృతాంభోనిధిస్త్రతుబంధనః కర్సథలాధఃకృతపర్వతాధిపః | 
భవాని తే లంఘితపదాసంభవః తదా శివారాచసేవభ్వనక్షమః || ౮౮ || 

నతిభిరుేతిభిసేవమీశ పూజా-విధిభిరాిైనసమాధిభిర్ే తుషేః | 
ధనుష్ణ ముసలేన చాశాభిరావ వద తే ప్రీతికర్ం తథా కరోమి || ౮౯ || 

వచ్సా చ్రితం వదామి శంభో-ర్హముద్యయగవిధను తేఽప్రసకేః | 
మనసా కృతిమీశవర్సయ స్త్రవే శిర్సా చైవ సదాశివం నమామి || ౯౦ || 

ఆదాయవిదాయ హృదగతా నిర్గతాసీ-దివదాయ హృదాయ హృదగతా తవత్రపరసాదాత్ | 
స్త్రవే నితయం శ్రీకర్ం తవతపదాబేం భ్వే ముక్తేరాభజనం రాజమౌళే || ౯౧ || 
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దూరీకృతాని దురితాని దుర్క్షరాణి 
దౌరాభగయదుఃఖ్దుర్హంకృతిదుర్వచాంసి | 
సార్ం తవదీయచ్రితం నితరాం పిబంతం 
గౌరీశ మామిహ సముదిర్ సతకటాక్షైః || ౯౨ || 

స్తమకళాధర్మౌళౌ కోమలఘనకంధరే మహామహసి | 
సావమిని గ్నరిజానాథే మామకహృదయం నిర్ంతర్ం ర్మతామ్ || ౯౩ || 

సా ర్సనా తే నయన్య తావేవ కరౌ స ఏవ కృతకృతయః | 
యా యే యౌ యో భర్గం వదతీక్ష్వతే సదార్చతః సార్తి || ౯౪ || 

అతిమృదులౌ మమ చ్ర్ణ్య-వతికఠినం తే మనో భవానీశ | 
ఇతి విచికితాసం సంతయజ శివ కథమాసీదిగరౌ తథా వేశః || ౯౫ || 

ధైరాయంకుశ్యన నిభృతం ర్భసాదాకృషయ భకిేశృంఖ్లయా | 
పుర్హర్ చ్ర్ణ్యలాన్య హృదయమదేభం బధన చిదయంత్రైః || ౯౬ || 

ప్రచ్ర్తయభితః ప్రగలభవృతాేై మదవాన్యష మనః కరీ గరీయాన్ | 
పరిగృహయ నయేన భకిేర్జావ పర్మ సాథణు పదం దృఢం నయాముమ్ || ౯౭ || 

సరావలంకార్యుకాేం సర్ళపదయుతాం సాధవృతాేం స్ఫవరాణం 
సదిభఃసంసూేయమానాం సర్సగుణయుతాం లక్షితాం లక్షణ్యఢ్యమ్ | 
ఉదయదూభష్ణవిశ్యష్ణముపగతవినయాం ద్యయతమానార్థరేఖం 
కళాయణీం దేవ గౌరీప్రియ మమ కవితాకనయకాం తవం గృహాణ || ౯౮ || 
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ఇదం తే యుకేం వా పర్మశివ కారుణయజలధే 
గతౌ తిర్యగ్రూపం తవ పదశిరోదర్ినధియా | 
హరిబ్రహాాణౌ తౌ దివి భువి చ్ర్ంతౌ శ్రమయుతౌ 
కథం శంభో సావమినకథయ మమ వేద్యయఽసి పుర్తః || ౯౯ || 

స్తేత్రేణ్యలమహం ప్రవచిా న మృష్ణ దేవా విరించాదయః 
స్ఫేతాయనాం గణనాప్రసంగసమయే తావమగ్రగణయం విదుః | 
మాహాతాాైగ్రవిచార్ణప్రకర్ణే ధనాతుషస్తేమవ- 
దూితాసాేవం విదురుతేమోతేమఫలం శంభో భవతేసవకాః || ౧౦౦ || 

 


