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సౌందర్యలహరీ 
 

శివః శక్త్యా యుక్తయ యది భవతి శక్యః ప్రభవితౌం 
న చేదేవౌం దేవో న ఖలు కుశలః స్పౌందితమపి 
అతస్త్యా మారాధ్యౌం హరిహర్విరిౌంచాదిభిర్పి 
ప్రణౌంతౌం స్తయతౌం వా క్థమక్ృతపుణయః ప్రభవతి || ౧ || 

తనీయౌంస్ౌం పౌంసౌం తవ చర్ణపౌంకేరుహభవౌం 
విరిౌంచః స్ౌంచనవన్వవర్చయతి లోక్త్నవిక్లమ్ 
వహత్యయనౌం శౌరిః క్థమపి స్హస్రేణ శిర్స్త్ౌం 
హర్ః స్ౌంక్షుద్యయనౌం భజతి భసితోద్ధూళనవిధిమ్ || ౨ || 

అవిద్యయనామౌంతసియమిర్మిహిర్ద్వవపనగరీ 
జడానాౌం చైతనయస్యబక్మక్ర్ౌందస్రుతిఝరీ | 
దరిద్రాణౌం చౌంతామణిగుణన్వక్త్ జనమజలధౌ 
న్వమగ్నానాౌం దౌంష్ట్ర ాముర్రిపువరాహస్య భవతీ || ౩ || 

తవదనయః పణిభ్యయమభయవర్దో దైవతగణః 
తవమేక్త్ నైవాసి ప్రక్టితవరాభీతయభినయ | 
భయతాాతౌం ద్యతౌం ఫలమపి చ వాౌంఛాస్మధిక్ౌం 
శర్ణ్యయ లోక్త్నాౌం తవ హి చర్ణవేవ న్వపుణౌ || ౪ || 
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హరిస్త్యా మారాధ్య ప్రణతజనసభ్యగయజననీౌం 
పురా నారీ భూతావ పుర్రిపుమపి క్షోభమనయత్ | 
స్మరోఽపి తావౌం నతావ ర్తినయనలేహ్యయన వపుష్ట్ర 
మునీనామపయౌంతః ప్రభవతి హి మోహాయ జగ్నతామ్ || ౫ || 

ధ్నః పౌష్పౌం మౌరీవ మధుక్ర్మయీ పౌంచ విశిఖః 
వస్ౌంతః స్త్మౌంతో మలయమరుద్యయోధ్నర్థః | 
తథాప్యయక్ః స్ర్వౌం హిమగిరిసత్య క్త్మపి క్ృప- 
మపౌంగ్నత్యయ లబ్ధ్ూా జగదిదమనౌంగో విజయత్య || ౬ || 

క్వణతాకౌంచీద్యమా క్రిక్లభకుౌంభస్యననతా 
పరిక్షీణ మధ్యయ పరిణతశర్చచౌంద్రవదనా | 
ధ్నరాాణనాపశౌం స్ృణిమపి దధ్నా క్ర్తలః 
పుర్స్త్యద్యస్త్యౌం నః పుర్మథితరాహోపురుషిక్త్ || ౭ || 

సధ్సిౌంధోర్మధ్యయ సర్విటపివాటీపరివృత్య 
మణిద్వవప్య నీపోపవనవతి చౌంతామణిగృహ్య | 
శివాక్త్రే మౌంచే పర్మశివపర్యౌంక్న్వలయౌం 
భజౌంతి తావౌం ధ్నాయః క్తిచన చద్యనౌందలహరీమ్ || ౮ || 

మహౌం మూలాధ్రే క్మపి మణిపూరే హుతవహౌం 
సిితౌం స్త్వధిష్ట్రానే హృది మరుతమాక్త్శముపరి | 
మనోఽపి భ్రూమధ్యయ స్క్లమపి భితాయా కులపథౌం 
స్హస్రారే పదేమ స్హ ర్హసి పతాయ విహర్సి || ౯ || 
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సధ్ధ్రాస్త్రైశచర్ణయుగళౌంతరివగళితః 
ప్రపౌంచౌం సిౌంచౌంతీ పునర్పి ర్స్త్మాాయమహస్ః | 
అవాపయ స్త్వౌం భూమిౌం భుజగన్వభమధుయష్టవలయౌం 
స్వమాతామనౌం క్ృతావ స్వపిషి కులకుౌండే కుహరిణి || ౧౦ || 

చతరిభః శ్రీక్ౌంఠః శివయువతిభిః పౌంచభిర్పి 
ప్రభినాాభిః శౌంభోర్ావభిర్పి మూలప్రక్ృతిభిః | 
చతశచతావరిౌంశదవసదళక్ళశ్రత్రివలయ 
త్రిరేఖభిః స్త్ర్ూౌం తవ శర్ణక్తణః పరిణతాః || ౧౧ || 

తవద్వయౌం సౌందర్యౌం తహినగిరిక్నేయ తలయితౌం 
క్వౌంద్రాః క్లపౌంత్య క్థమపి విరిౌంచప్రభృతయః | 
యద్యలోకౌతుక్త్యదమర్లలనా యౌంతి మనస్త్ 
తపోభిరుుష్ప్పాపమపి గిరిశస్త్యుజయపదవమ్ || ౧౨ || 

నర్ౌం వరీీయౌంస్ౌం నయనవిర్స్ౌం నర్మస జడౌం 
తవాపౌంగ్నలోకే పతితమనధ్వౌంతి శతశః | 
గలదేవణీబౌంధ్ః కుచక్లశవిస్రస్యసిచయ 
హఠాతాటయతాకౌంచ్యయ విగళితదుకూలా యువతయః || ౧౩ || 

క్షితౌ ష్టపౌంచాశదిుాస్మధిక్పౌంచాశదుదకే 
హుతాశే ద్యవష్షిటశచతర్ధిక్పౌంచాశదన్వలే | 
దివి దివష్ీటిాౌంశనమనసి చ చతష్ీషిటరితి యే 
మయూఖస్తయష్ట్రమపుయపరి తవ పద్యౌంబుజయుగమ్ || ౧౪ || 
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శర్జ్జ్యాతాుాశుద్యూౌం శశియుతజటాజూటముకుటాౌం 
వర్త్రాస్త్రాణస్ఫటిక్ఘుటిక్త్పుస్యక్క్రామ్ | 
స్క్ృనాతావ న తావ క్థమివ స్తాౌం స్న్వాదధ్త్య 
మధుక్షీర్ద్రాక్షామధురిమధురీణః ఫణితయః || ౧౫ || 

క్వౌంద్రాణౌం చేతఃక్మలవనబ్ధ్లాతపరుచౌం 
భజౌంత్య యే స్ౌంతః క్తిచదరుణమేవ భవతీమ్ | 
విరిౌంచప్రేయస్త్యస్యరుణతర్శృౌంగ్నర్లహరీ 
గభీరాభిరావగిభరివదధ్తి స్తాౌంర్ౌంజనమమీ || ౧౬ || 

స్విత్రీభిరావచాౌం శశిమణిశిలాభౌంగరుచభిః 
వశినాయద్యయభిస్త్యాౌం స్హ జనన్వ స్ౌంచౌంతయతి యః | 
స్ క్రాయ క్త్వాయనాౌం భవతి మహతాౌం భౌంగిరుచభిః 
వచ్యభిరావగ్దువవదనక్మలామోదమధురైః || ౧౭ || 

తనఛాచయభిస్తయ తరుణతర్ణిశ్రీస్ర్ణిభిః 
దివౌం స్రావమురీవమరుణిమన్వమగ్నాౌం స్మర్తి యః | 
భవౌంతయస్య త్రస్యదవనహరిణశాలీననయనాః 
స్హోర్వశాయ వశాయః క్తి క్తి న గీరావణగణిక్త్ః || ౧౮ || 

ముఖౌం బౌందుౌం క్ృతావ కుచయుగమధ్స్యస్య తదధో 
హరార్ూౌం ధ్యయేదోయహర్మహిషి త్య మనమథక్లామ్ | 
స్ స్దయః స్ౌంక్షోభౌం నయతి వన్వతా ఇతయతిలఘు 
త్రిలోకీమపయశు భ్రమయతి ర్వౌందుస్యనయుగ్నమ్ || ౧౯ || 
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కిర్ౌంతీమౌంగ్దభయః కిర్ణన్వకుర్ౌంబ్ధ్మృతర్స్ౌం 
హృది తావమాధ్త్యయ హిమక్ర్శిలామూరియమివ యః | 
స్ స్రాపణౌం దర్పౌం శమయతి శకుౌంతాధిప ఇవ 
జవర్పుుష్ట్రటన్ దృష్ట్రటా సఖయతి సధ్ధ్ర్సిర్య || ౨౦ || 

తటిలేుఖతనీవౌం తపనశశివైశావనర్మయీౌం 
న్వష్ణణౌం ష్ణణమపుయపరి క్మలానాౌం తవ క్లామ్ | 
మహాపద్యమటవాయౌం మృదితమలమాయేన మనస్త్ 
మహాౌంతః పశయౌంతో దధ్తి పర్మానౌందలహరీమ్ || ౨౧ || 

భవాన్వ తవౌం ద్యస్త మయి వితర్ దృషిటౌం స్క్రుణ- 
మితి స్తయతౌం వాౌంచనకథయతి భవాన్వ తవమితి యః | 
తదైవ తవౌం తస్యమ దిశసి న్వజస్త్యుజయపదవౌం 
ముకుౌందబ్రహ్యమౌంద్రసఫటముకుటనీరాజితపద్యమ్ || ౨౨ || 

తవయ హృతావ వామౌం వపుర్పరితృప్యయన మనస్త్ 
శరీరార్ూౌం శౌంభోర్పర్మపి శౌంకే హృతమభూత్ | 
యదేతతయాద్రూపౌం స్క్లమరుణభౌం త్రినయనౌం 
కుచాభ్యయమానమ్రౌం కుటిలశశిచూడాలమకుటమ్ || ౨౩ || 

జగత్సుత్య ధ్తా హరిర్వతి రుద్రః క్షపయత్య 
తిర్సకర్వనేాతతుామపి వపురీశసియర్యతి | 
స్ద్యపూర్వః స్ర్వౌం తదిదమనగృహాణతి చ శివ 
స్యవాజ్ఞామాలౌంబయ క్షణచలితయోర్భ్భాలతిక్యోః || ౨౪ || 
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త్రయణౌం దేవానాౌం త్రిగుణజన్వతానాౌం తవ శివే 
భవేత్సపజ్ఞ పూజ్ఞ తవ చర్ణయోరాయ విర్చతా | 
తథా హి తవతాపదోదవహనమణిపీఠస్య న్వక్టే 
సిితా హ్యయత్య శశవనమకుళితక్రోతయౌంస్మకుటాః || ౨౫ || 

విరిౌంచః పౌంచతవౌం వ్రజతి హరిరాపోాతి విర్తిౌం 
వినాశౌం కీనాశో భజతి ధ్నదో యతి న్వధ్నమ్ | 
వితౌంద్రీ మాహ్యౌంద్రీ వితతిర్పి స్మీమలితదృశా 
మహాస్ౌంహారేఽసిమన్వవహర్తి స్తి తవతపతిర్స || ౨౬ || 

జపో జలపః శిలపౌం స్క్లమపి ముద్రావిర్చనా 
గతిః ప్రాదక్షిణయక్రమణమశనాద్యయహుతివిధిః | 
ప్రణమః స్ౌంవేశః సఖమఖిలమాతామర్పణదృశా 
స్పరాయపరాయయస్యవ భవత యనేమ విలసితమ్ || ౨౭ || 

సధ్మపయస్త్వదయ ప్రతిభయజరామృతయహరిణీౌం 
విపదయౌంత్య విశేవ విధిశతమఖద్యయ దివిష్దః | 
క్రాళౌం యత్వ్వళౌం క్బలితవతః క్త్లక్లనా 
న శౌంభోస్యన్మమలౌం తవ జనన్వ తాటౌంక్మహిమా || ౨౮ || 

కిరీటౌం వైరిౌంచౌం పరిహర్ పుర్ః కైటభభిదః 
క్ఠోరే క్తటీరే స్ఖలసి జహి జౌంభ్యరిమకుటమ్ | 
ప్రణమ్రేష్వవత్యషు ప్రస్భముపయతస్య భవనౌం 
భవస్త్యభుయతాినే తవ పరిజనోకియరివజయత్య || ౨౯ || 
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స్వదేహోద్ధభతాభిర్ఘృణిభిర్ణిమాద్యయభిర్భితో 
న్వష్వవేయ న్వత్యయ తావమహమితి స్ద్య భ్యవయతి యః | 
కిమాశచర్యౌం తస్య త్రినయనస్మృదిూౌం తృణయతో 
మహాస్ౌంవరాయగిారివర్చయతి నీరాజనవిధిమ్ || ౩౦ || 

చతఃష్ష్ట్రటా తౌంత్రః స్క్లమతిస్ౌంధ్య భువనౌం 
సిితస్యతయతిుదిూప్రస్వపర్తౌంత్రః పశుపతిః | 
పునస్యా న్వార్ాౌంధ్దఖిలపురుష్ట్రర్యిక్ఘటనా 
స్వతౌంత్రౌం త్య తౌంత్రౌం క్షితితలమవాతీతర్దిదమ్ || ౩౧ || 

శివః శకియః క్త్మః క్షితిర్థ ర్విః శీతకిర్ణః 
స్మరో హౌంస్ః శక్రస్యదన చ పరామార్హర్యః | 
అమీ హృలేుఖభిసియస్ృభిర్వస్త్నేషు ఘటితా 
భజౌంత్య వరాణస్తయ తవ జనన్వ నామావయవతామ్ || ౩౨ || 

స్మర్ౌం యోన్వౌం లక్ష్మౌం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనో 
-రిాధ్యైకే న్వత్యయ న్వర్వధిమహాభోగర్సిక్త్ః | 
భజౌంతి తావౌం చౌంతామణిగుణన్వబద్యూక్షవలయః 
శివాగ్నా జుహవౌంతః సర్భిఘృతధ్రాహుతిశతః || ౩౩ || 

శరీర్ౌం తవౌం శౌంభోః శశిమిహిర్వక్షోరుహయుగౌం 
తవాతామనౌం మనేయ భగవతి నవాతామనమనఘమ్ | 
అతః శేష్ః శేషీతయయముభయస్త్ధ్ర్ణతయ 
సిితః స్ౌంబౌంధో వాౌం స్మర్స్పరానౌందపర్యోః || ౩౪ || 
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మనస్యాౌం వోయమ తవౌం మరుదసి మరుతాుర్థిర్సి 
తవమాపస్యాౌం భూమిస్యా యి పరిణతాయౌం న హి పర్మ్ | 
తవమేవ స్త్వతామనౌం పరిణమయితౌం విశవవపుష్ట్ర 
చద్యనౌంద్యక్త్ర్ౌం శివయువతి భ్యవేన బభృష్వ || ౩౫ || 

తవాజ్ఞాచక్రస్ిౌం తపనశశిక్తటిదుయతిధ్ర్ౌం 
పర్ౌం శౌంభుౌం వౌందే పరిమిళితపర్్ాౌం పర్చతా | 
యమారాధ్యనభక్త్యా ర్విశశిశుచీనామవిష్యే 
న్వరాలోకేఽలోకే న్వవస్తి హి భ్యలోక్భువనే || ౩౬ || 

విశుదౌూ త్య శుదూస్ఫటిక్విశదౌం వోయమజనక్ౌం 
శివౌం స్తవే దేవమపి శివస్మానవయవసితామ్ | 
యయోః క్త్ౌంతాయ యౌంతాయశ్శికిర్ణస్త్రూపయస్ర్ణ్య- 
-రివధూతాౌంతరాూాౌంతా విలస్తి చక్తరీవ జగతీ || ౩౭ || 

స్మునీమలతుౌంవితకమలమక్ర్ౌందైక్ర్సిక్ౌం 
భజే హౌంస్దవౌందవౌం కిమపి మహతాౌం మానస్చర్మ్ | 
యద్యలాపదష్ట్రటదశగుణితవిద్యయపరిణతి- 
ర్యద్యదత్యయ దోష్ట్రదుుణమఖిలమదభాః పయ ఇవ || ౩౮ || 

తవ స్త్వధిషా్ట్రనే హుతవహమధిషా్ట్రయ న్వర్తౌం 
తమీడే స్ౌంవర్యౌం జనన్వ మహతీౌం తాౌం చ స్మయమ్ | 
యద్యలోకే లోక్త్నుహతి మహసి క్రోధ్క్లిత్య 
దయర్ద్ుా యదుృషిటః శిశిర్ముపచార్ౌం ర్చయతి || ౩౯ || 
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తటితయాౌంతౌం శక్త్యా తిమిర్పరిపౌంథిసఫర్ణయ 
సఫర్నాానార్తాాభర్ణపరిణదేూౌంద్రధ్నష్మ్ | 
తవ శాయమౌం మేఘౌం క్మపి మణిపూరైక్శర్ణౌం 
న్వష్వవే వర్ీౌంతౌం హర్మిహిర్తపయౌం త్రిభువనమ్ || ౪౦ || 

తవాధ్రే మూలే స్హ స్మయయ లాస్యపర్య 
నవాతామనౌం మనేయ నవర్స్మహాతాౌండవనటమ్ | 
ఉభ్యభ్యయమేతాభ్యయముదయవిధిముదిుశయ దయయ 
స్నాథాభ్యయౌం జజేా జనక్జననీమజయగదిదమ్ || ౪౧ || 

గతరామణిక్యతవౌం గగనమణిభిః స్త్ౌంద్రఘటితౌం 
కిరీటౌం త్య హైమౌం హిమగిరిసత్య కీర్యయతి యః | 
స్ నీడేయచాాయచ్ఛార్ణశబలౌం చౌంద్రశక్లౌం 
ధ్నః శౌనాసీర్ౌం కిమితి న న్వబధ్ాతి ధిష్ణమ్ || ౪౨ || 

ధునోత ధ్వౌంతౌం నసయలితదళిత్యౌంద్వవర్వనౌం 
ఘనసిాగూశుక్షణౌం చకుర్న్వకుర్ౌంబౌం తవ శివే | 
యద్వయౌం సర్భయౌం స్హజముపలబుూౌం సమనస్త 
వస్ౌంతయసిమనమనేయ వలమథనవాటీవిటపినామ్ || ౪౩ || 

తనోత వమౌం నస్యవ వదనసౌందర్యలహరీ- 
పరీవాహః స్రోతస్ుర్ణిరివ సీమౌంతస్ర్ణిః | 
వహౌంతీ సిౌంద్ధర్ౌం ప్రబలక్బరీభ్యర్తిమిర్- 
దివష్ట్రౌం బృౌందైర్ాౌంద్వక్ృతమివ నవనార్కకిర్ణమ్ || ౪౪ || 
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అరాళః స్త్వభ్యవాయదళిక్లభస్శ్రీభిర్లకైః 
పరీతౌం త్య వక్ాౌం పరిహస్తి పౌంకేరుహరుచమ్ | 
దర్స్తమరే యసిమనుశనరుచకిౌంజలకరుచరే 
సగౌంధౌ మాదయౌంతి స్మర్మథనచక్షుర్మధులిహః || ౪౫ || 

లలాటౌం లావణయదుయతివిమలమాభ్యతి తవ య- 
దిుాతీయౌం తనమనేయ మకుటఘటితౌం చౌంద్రశక్లమ్ | 
విపరాయస్నాయస్త్దుభయమపి స్ౌంభూయ చ మిథః 
సధ్లేపస్యయతిః పరిణమతి రాక్త్హిమక్ర్ః || ౪౬ || 

భ్రువౌ భుగ్దా కిౌంచదుభవనభయభౌంగవయస్న్వన్వ 
తవద్వయే నేత్రాభ్యయౌం మధుక్ర్రుచభ్యయౌం ధ్ృతగుణమ్ | 
ధ్నర్మనేయ స్వేయతర్క్ర్గృహతౌం ర్తిపత్యః 
ప్రక్తషా్వ ముష్టట చ స్ిగయతి న్వగూఢౌంతర్ముమే || ౪౭ || 

అహః స్యత్య స్వయౌం తవ నయనమరాకతమక్తయ 
త్రియమాౌం వామౌం త్య స్ృజతి ర్జనీనాయక్తయ | 
తృతీయ త్య దృషిటర్ుర్దళితహ్యమాౌంబుజరుచః 
స్మాధ్త్యయ స్ౌంధ్యౌం దివస్న్వశర్యోర్ౌంతర్చరీమ్ || ౪౮ || 

విశాలా క్ళయణీ సఫటరుచర్యోధ్య కువలయైః 
క్ృపధ్రాధ్రా కిమపి మధురాభోగవతిక్త్ | 
అవౌంతీ దృషిటస్తయ బహునగర్విస్త్యర్విజయ 
ధ్రువౌం తతయనాామవయవహర్ణయోగ్నయ విజయత్య || ౪౯ || 
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క్వనాౌం స్ౌందర్భస్యబక్మక్ర్ౌందైక్ర్సిక్ౌం 
క్టక్షవాయవపభ్రమర్క్లభౌ క్ర్ణయుగళమ్ | 
అముౌంచౌంతౌ దృష్ట్రటా తవ నవర్స్త్స్త్వదతర్ళ- 
వస్యయస్ౌంస్రాుదళిక్నయనౌం కిౌంచదరుణమ్ || ౫౦ || 

శివే శృౌంగ్నరార్ద్ుా తదితర్జనే కుతునపరా 
స్రోష్ట్ర గౌంగ్నయౌం గిరిశచరిత్య విస్మయవతీ | 
హరాహిభోయ భీతా స్ర్సిరుహసభ్యగయజయినీ 
స్ఖీషు స్తమరా త్య మయి జనన్వ దృషిటః స్క్రుణ || ౫౧ || 

గత్య క్రాణభయర్ణౌం గరుత ఇవ పక్షామణి దధ్తీ 
పురాౌం భేతయశిచతయప్రశమర్స్విద్రావణఫలే | 
ఇమే నేత్రే గోత్రాధ్ర్పతికులోతయౌంస్క్లికే 
తవాక్రాణక్ృష్టస్మర్శర్విలాస్ౌం క్లయతః || ౫౨ || 

విభక్యత్రవర్ణాౌం వయతిక్లితలీలాౌంజనతయ 
విభ్యతి తవనేాత్రత్రితయమిదమీశానదయిత్య | 
పునః స్రషుటౌం దేవాన్ ద్రుహిణహరిరుద్రానపర్తాన్ 
ర్జః స్తయాౌం బభ్రతయమ ఇతి గుణనాౌం త్రయమివ || ౫౩ || 

పవిత్రీక్రుయౌం నః పశుపతిపరాధీనహృదయే 
దయమిత్రరేాత్రర్రుణధ్వళశాయమరుచభిః | 
నదః శోణో గౌంగ్న తపనతనయేతి ధ్రువమముౌం 
త్రయణౌం తీరాినాముపనయసి స్ౌంభేదమనఘమ్ || ౫౪ || 
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న్వమేషోనేమష్ట్రభ్యయౌం ప్రళయముదయౌం యతి జగతీ 
తవేతాయహుః స్ౌంతో ధ్ర్ణిధ్ర్రాజనయతనయే | 
తవదునేమష్ట్రజ్ఞయతౌం జగదిదమశేష్ౌం ప్రళయతః 
పరిత్రాతౌం శౌంకే పరిహృతన్వమేష్ట్రస్యవ దృశః || ౫౫ || 

తవాపరేణ క్రేణజపనయనపైశునయచకితా 
న్వలీయౌంత్య తోయే న్వయతమన్వమేష్ట్రః శఫరిక్త్ః | 
ఇయౌం చ శ్రీర్ాదూచాదపుటక్వాటౌం కువలయౌం 
జహాతి ప్రత్సయష్వ న్వశి చ విఘటయయ ప్రవిశతి || ౫౬ || 

దృశా ద్రాఘీయస్త్య దర్దళితనీలోతపలరుచా 
దవయౌంస్ౌం ద్వనౌం స్ాపయ క్ృపయ మామపి శివే | 
అనేనాయౌం ధ్నోయ భవతి న చ త్య హాన్వరియతా 
వనే వా హరేమా వా స్మక్ర్న్వపతో హిమక్ర్ః || ౫౭ || 

అరాళౌం త్య పళీయుగళమగరాజనయతనయే 
న కేష్ట్రమాధ్త్యయ కుసమశర్క్తదౌండకుతక్మ్ | 
తిర్శీచనో యత్ర శ్రవణపథములుౌంఘయ విలస్- 
నాపౌంగవాయస్ౌంగో దిశతి శర్స్ౌంధ్నధిష్ణమ్ || ౫౮ || 

సఫర్దుౌండాభోగప్రతిఫలితతాటౌంక్యుగళౌం 
చతశచక్రౌం మనేయ తవ ముఖమిదౌం మనమథర్థమ్ | 
యమారుహయ ద్రుహయతయవన్వర్థమరేకౌందుచర్ణౌం 
మహావరో మార్ః ప్రమథపతయే స్జియతవత్య || ౫౯ || 
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స్ర్స్వతాయః స్యకీయర్మృతలహరీకౌశలహరీః 
పిబౌంతాయః శరావణి శ్రవణచ్ఛళుక్త్భ్యయమవిర్ళమ్ | 
చమతాకర్శాుఘాచలితశిర్స్ః కుౌండలగణో 
ఝణతాకరైస్త్యరైః ప్రతివచనమాచష్ట ఇవ త్య || ౬౦ || 

అస నాస్త్వౌంశసయహినగిరివౌంశధ్వజపటే 
తవద్వయో నేద్వయః ఫలత ఫలమస్త్మక్ముచతమ్ | 
వహతయౌంతరుమక్త్యః శిశిర్క్ర్న్వశావస్గళితా 
-స్ుమృద్యూా యస్త్యస్త్ౌం బహిర్పి చ ముక్త్యమణిధ్ర్ః || ౬౧ || 

ప్రక్ృతాయర్క్త్యయస్యవ సదతి దౌంతచాదరుచేః 
ప్రవవయ స్త్దృశయౌం జనయత ఫలౌం విద్రుమలతా | 
న బౌంబౌం తవదిాౌంబప్రతిఫలనరాగ్నదరుణితౌం 
తలామధ్యరోఢౌం క్థమివ న లజేయత క్లయ || ౬౨ || 

సిమతజ్జ్యతాుాజ్ఞలౌం తవ వదనచౌంద్రస్య పిబతాౌం 
చక్తరాణమాసీదతిర్స్తయ చౌంచ్ఛజడిమా | 
అతస్తయ శీతాౌంశోర్మృతలహరీమమురుచయః 
పిబౌంతి స్వచాౌందౌం న్వశి న్వశి భృశౌం క్త్ౌంజిక్ధియ || ౬౩ || 

అవిశ్రౌంతౌం పతయరుుణగణక్థామ్రేడనజప 
జపపుష్పచాాయ తవ జనన్వ జిహావ జయతి స్త్ | 
యదగ్రాసీనాయః స్ఫటిక్దృష్దచాచావిమయీ 
స్ర్స్వతాయ మూరియః పరిణమతి మాణిక్యవపుష్ట్ర || ౬౪ || 



 
 

సౌందర్యలహరీ                                      www.HariOme.com                                                      Page 14 

 

ర్ణ్య జితావ దైతాయనపహృతశిర్స్యాః క్వచభి- 
రిావృత్యయశచౌండాౌంశత్రిపుర్హర్న్వరామలయవిముఖః | 
విశాఖౌంద్రోప్యౌంద్రః శశివిశదక్రూపర్శక్లా 
విలీయౌంత్య మాతస్యవ వదనతాౌంబూలక్బళః || ౬౫ || 

విపౌంచాయ గ్నయౌంతీ వివిధ్మపద్యనౌం పశుపత్య- 
స్యా యర్బ్ధూ వకుయౌం చలితశిర్స్త్ స్త్ధువచనే | 
తద్వయైరామధుర్యయర్పలపితతౌంత్రీక్లర్వాౌం 
న్వజ్ఞౌం వణౌం వాణీ న్వచ్ఛళయతి చ్యళేన న్వభృతమ్ || ౬౬ || 

క్రాగ్రేణ స్పృష్టౌం తహినగిరిణ వతులతయ 
గిరీశేనోదస్యౌం ముహుర్ధ్ర్పనాకులతయ | 
క్ర్గ్రాహయౌం శౌంభోరుమఖముకుర్వృౌంతౌం గిరిసత్య 
క్థౌంక్త్ర్ౌం బ్రూమస్యవ చ్ఛబుక్మౌపమయర్హితమ్ || ౬౭ || 

భుజ్ఞశేుష్ట్రన్వాతయౌం పుర్దమయితః క్ౌంటక్వతీ 
తవ గ్రీవా ధ్త్యయ ముఖక్మలనాలశ్రియమియమ్ | 
స్వతః శేవతా క్త్లాగరుబహుళజౌంబ్ధ్లమలినా 
మృణలీలాలితయౌం వహతి యదధో హార్లతిక్త్ || ౬౮ || 

గళే రేఖసియస్రో గతిగమక్గీతక్న్వపుణ్య 
వివాహవాయనదూప్రగుణగుణస్ౌంఖయప్రతిభువః | 
విరాజౌంత్య నానావిధ్మధుర్రాగ్నక్ర్భువాౌం 
త్రయణౌం గ్రామాణౌం సిితిన్వయమసీమాన ఇవ త్య || ౬౯ || 
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మృణలీమృద్వవనాౌం తవ భుజలతానాౌం చతస్ృణౌం 
చతరిభః సౌందర్యౌం స్ర్సిజభవః సయతి వదనైః | 
నఖభయః స్ౌంత్రస్యన్పపాథమమథనాదౌంధ్క్రిపో- 
శచతరాణౌం శీరాీణౌం స్మమభయహస్త్యర్పణధియ || ౭౦ || 

నఖనాముదోయతర్ావనళినరాగౌం విహస్తాౌం 
క్రాణౌం త్య క్త్ౌంతిౌం క్థయ క్థయమః క్థముమే | 
క్యచద్యవ స్త్మయౌం భజత క్లయ హౌంత క్మలౌం 
యది క్రీడలుక్ష్మచర్ణతలలాక్షార్స్చణమ్ || ౭౧ || 

స్మౌం దేవి స్కౌందదివపవదనపీతౌం స్యనయుగౌం 
తవేదౌం నః ఖదౌం హర్త స్తతౌం ప్రసాతముఖమ్ | 
యద్యలోక్త్యశౌంక్త్కులితహృదయో హాస్జనక్ః 
స్వకుౌంభౌ హ్యర్ౌంబః పరిమృశతి హస్తయన ఝటితి || ౭౨ || 

అమూ త్య వక్షోజ్ఞవమృతర్స్మాణిక్యకుతపౌ 
న స్ౌందేహస్పౌందో నగపతిపతాకే మనసి నః | 
పిబౌంతౌ తౌ యస్త్మదవిదితవధూస్ౌంగర్సికౌ 
కుమారావద్యయపి దివర్దవదనక్రౌంచదళనౌ || ౭౩ || 

వహతయౌంబ స్యౌంబ్ధర్మదనజకుౌంభప్రక్ృతిభిః 
స్మార్బ్ధ్ూౌం ముక్త్యమణిభిర్మలాౌం హార్లతిక్త్మ్ | 
కుచాభోగో బౌంబ్ధ్ధ్ర్రుచభిర్ౌంతః శబలితాౌం 
ప్రతాపవాయమిశ్రౌం పుర్దమయితః కీరియమివ త్య || ౭౪ || 
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తవ స్యనయౌం మనేయ ధ్ర్ణిధ్ర్క్నేయ హృదయతః 
పయఃపరావార్ః పరివహతి స్త్ర్స్వతమివ | 
దయవతాయ దతయౌం ద్రవిడశిశురాస్త్వదయ తవ య- 
తకవనాౌం ప్రౌఢనామజన్వ క్మన్వయః క్వయితా || ౭౫ || 

హర్క్రోధ్జ్ఞవలావళిభిర్వలీఢేన వపుష్ట్ర 
గభీరే త్య నాభీస్ర్సి క్ృతస్ౌంగో మనసిజః | 
స్ముతయసి తస్త్మదచలతనయే ధూమలతిక్త్ 
జనస్త్యౌం జ్ఞనీత్య తవ జనన్వ రోమావళిరితి || ౭౬ || 

యదేతతాకళిౌంద్వతనతర్తర్ౌంగ్నక్ృతి శివే 
క్ృశే మధ్యయ కిౌంచజయనన్వ తవ యద్యభతి సధియమ్ | 
విమరాుదనోయనయౌం కుచక్లశయోర్ౌంతర్గతౌం 
తన్మభూతౌం వోయమ ప్రవిశదివ నాభిౌం కుహరిణీమ్ || ౭౭ || 

సిిరో గౌంగ్నవర్యః స్యనముకుళరోమావళిలతా 
క్ళవాలౌం కుౌండౌం కుసమశర్త్యజ్జ్హుతభుజః | 
ర్త్యరీులాగ్నర్ౌం కిమపి తవ నాభిరిురిసత్య 
బలద్యవర్ౌం సిదేూరిురిశనయనానాౌం విజయత్య || ౭౮ || 

న్వస్ర్ుక్షీణస్య స్యనతటభరేణ క్ుమజుషో 
నమన్మమరేయరాారీతిలక్ శనకైసాటయత ఇవ | 
చర్ౌం త్య మధ్యస్య త్రుటితతటినీతీర్తరుణ 
స్మావస్త్ిస్తిమోా భవత కుశలౌం శైలతనయే || ౭౯ || 
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కుచౌ స్దయః సివదయతయటఘటితకూరాపస్భిదురౌ 
క్ష్ౌంతౌ దోరూమలే క్నక్క్లశాభౌ క్లయతా | 
తవ త్రాతౌం భౌంగ్నదలమితి వలగాౌం తనభువా 
త్రిధ్ నదూౌం దేవి త్రివళిలవలీవలిుభిరివ || ౮౦ || 

గురుతవౌం విస్త్యర్ౌం క్షితిధ్ర్పతిః పర్వతి న్వజ్ఞ- 
న్వాతౌంబ్ధ్ద్యచాదయ తవయి హర్ణరూప్యణ న్వదధ్య | 
అతస్తయ విసీయరోణ గురుర్యమశేష్ట్రౌం వసమతీౌం 
న్వతౌంబప్రాగ్నభర్ః స్ిగయతి లఘుతవౌం నయతి చ || ౮౧ || 

క్రీౌంద్రాణౌం శుౌండానకనక్క్దళీక్త్ౌండపటలీ- 
ముభ్యభ్యయమూరుభ్యయముభయమపి న్వరియతయ భవతీ | 
సవృతాయభ్యయౌం పతయః ప్రణతిక్ఠినాభ్యయౌం గిరిసత్య 
విధిజేా జ్ఞనభ్యయౌం విబుధ్క్రికుౌంభదవయమసి || ౮౨ || 

పరాజేతౌం రుద్రౌం దివగుణశర్గరౌభ గిరిసత్య 
న్వష్ౌంగ్న జౌంఘే త్య విష్మవిశిఖో బ్ధ్ఢమక్ృత | 
యదగ్రే దృశయౌంత్య దశ శర్ఫలాః పదయుగళీ- 
నఖగ్రచాద్యమనః సర్మకుటశాణైక్న్వశితాః || ౮౩ || 

శ్రుతీనాౌం మూరాూనో దధ్తి తవ యౌ శేఖర్తయ 
మమాప్యయతౌ మాతః శిర్సి దయయ ధ్యహి చర్ణౌ | 
యయోః పదయౌం పథః పశుపతిజటాజూటతటినీ 
యయోరాుక్షాలక్ష్మర్రుణహరిచూడామణిరుచః || ౮౪ || 
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నమోవాక్ౌం బ్రూమో నయనర్మణీయయ పదయో- 
స్యవాస్యమ దవౌంద్యవయ సఫటరుచర్స్త్లక్యక్వత్య | 
అస్యయతయతయౌంతౌం యదభిహననాయ స్పృహయత్య 
పశూనామీశానః ప్రమదవనక్ౌంకేళితర్వే || ౮౫ || 

మృష్ట్ర క్ృతావ గోత్రస్ఖలనమథ వైలక్షానమితౌం 
లలాటే భరాయర్ౌం చర్ణక్మలే తాడయతి త్య | 
చరాదౌంతఃశలయౌం దహనక్ృతమున్మమలితవతా 
తలాక్తటిక్త్వణైః కిలికిలితమీశానరిపుణ || ౮౬ || 

హిమానీహౌంతవయౌం హిమగిరిన్వవాసైక్చతరౌ 
న్వశాయౌం న్వద్రాణౌం న్వశి చర్మభ్యగ్ద చ విశదౌ | 
వర్ౌం లక్ష్మపత్రౌం శ్రియమతిస్ృజౌంతౌ స్మయినాౌం 
స్రోజౌం తవతాపదౌ జనన్వ జయతశిచత్రమిహ కిమ్ || ౮౭ || 

పదౌం త్య కీరీయనాౌం ప్రపదమపదౌం దేవి విపద్యౌం 
క్థౌం నీతౌం స్దిభః క్ఠినక్మఠీక్ర్పర్తలామ్ | 
క్థౌం వా బ్ధ్హుభ్యయముపయమనక్త్లే పుర్భిద్య 
యద్యద్యయ నయస్యౌం దృష్ది దయమానేన మనస్త్ || ౮౮ || 

నఖరాాక్స్త్రీణౌం క్ర్క్మలస్ౌంక్తచశశిభి- 
స్యరూణౌం దివాయనాౌం హస్త ఇవ త్య చౌండి చర్ణౌ | 
ఫలాన్వ స్వఃస్తిభయః కిస్లయక్రాగ్రేణ దధ్తాౌం 
దరిద్రేభోయ భద్రాౌం శ్రియమన్వశమహాాయ దదతౌ || ౮౯ || 
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దద్యనే ద్వనేభయః శ్రియమన్వశమాశానస్దృశీ- 
మమౌందౌం సౌందర్యప్రక్ర్మక్ర్ౌందౌం వికిర్తి | 
తవాసిమనమౌంద్యర్స్యబక్సభగ్ద యత చర్ణ్య 
న్వమజయనమజ్జయవః క్ర్ణచర్ణః ష్టచర్ణతామ్ || ౯౦ || 

పదనాయస్క్రీడాపరిచయమివార్బుూమనస్ః 
స్ఖలౌంతస్తయ ఖలౌం భవనక్లహౌంస్త్ న జహతి | 
అతస్తయష్ట్రౌం శిక్షాౌం సభగమణిమౌంజ్జర్ర్ణిత- 
చాలాద్యచక్షాణౌం చర్ణక్మలౌం చారుచరిత్య || ౯౧ || 

గతాస్తయ మౌంచతవౌం ద్రుహిణహరిరుద్రేశవర్భృతః 
శివః స్వచాచాాయఘటితక్పటప్రచాదపటః | 
తవద్వయనాౌం భ్యస్త్ౌం ప్రతిఫలనరాగ్నరుణతయ 
శరీరీ శృౌంగ్నరో ర్స్ ఇవ దృశాౌం దోగిూ కుతక్మ్ || ౯౨ || 

అరాళ కేశేషు ప్రక్ృతిస్ర్ళ మౌందహసిత్య 
శిరీష్ట్రభ్య చత్యయ దృష్దుపలశోభ్య కుచతటే | 
భృశౌం తనీవ మధ్యయ పృథురుర్సిజ్ఞరోహవిష్యే 
జగతాాతౌం శౌంభోర్యయతి క్రుణ క్త్చదరుణ || ౯౩ || 

క్ళౌంక్ః క్స్యయరీ ర్జన్వక్ర్బౌంబౌం జలమయౌం 
క్ళభిః క్రూపరైర్మర్క్తక్ర్ౌండౌం న్వబడితమ్ | 
అతస్యా దోభగ్దన ప్రతిదినమిదౌం రిక్యకుహర్ౌం 
విధిరూభయో భూయో న్వబడయతి న్మనౌం తవ క్ృత్య || ౯౪ || 
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పురారాత్యర్ౌంతఃపుర్మసి తతస్యా చచర్ణయోః 
స్పరాయమరాయద్య తర్ళక్ర్ణనామసలభ్య | 
తథా హ్యయత్య నీతాః శతమఖముఖః సిదిూమతలాౌం 
తవ ద్యవరోపౌంతసిితిభిర్ణిమాద్యయభిర్మరాః || ౯౫ || 

క్లత్రౌం వైధ్త్రౌం క్తి క్తి భజౌంత్య న క్వయః 
శ్రియో దేవాయః క్త వా న భవతి పతిః కైర్పి ధ్నైః | 
మహాదేవౌం హితావ తవ స్తి స్తీనామచర్మే 
కుచాభ్యయమాస్ౌంగః కుర్వక్తరోర్పయసలభః || ౯౬ || 

గిరామాహురేువౌం ద్రుహిణగృహిణీమాగమవిదో 
హరేః పతీాౌం పద్యమౌం హర్స్హచారీమద్రితనయమ్ | 
తరీయ క్త్పి తవౌం దుర్ధిగమన్వసీుమమహిమా 
మహామాయ విశవౌం భ్రమయసి పర్బ్రహమమహిషి || ౯౭ || 

క్ద్య క్త్లే మాతః క్థయ క్లితాలక్యక్ర్స్ౌం 
పిబ్ధయౌం విద్యయరీి తవ చర్ణన్వరేణజనజలమ్ | 
ప్రక్ృతాయ మూక్త్నామపి చ క్వితాక్త్ర్ణతయ 
క్ద్య ధ్త్యయ వాణీముఖక్మలతాౌంబూలర్స్తామ్ || ౯౮ || 

స్ర్స్వతాయ లక్షామా విధిహరిస్పతోా విహర్త్య 
ర్త్యః పతివ్రతయౌం శిథిలయతి ర్మేయణ వపుష్ట్ర | 
చర్ౌం జ్జవనేావ క్షపితపశుపశవయతిక్ర్ః 
పరానౌంద్యభిఖయౌం ర్స్యతి ర్స్ౌం తవదభజనవాన్ || ౯౯ || 
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ప్రద్వపజ్ఞవలాభిరిువస్క్ర్నీరాజనవిధిః 
సధ్స్యత్యశచౌంద్రోపలజలలవైర్ర్ఘార్చనా | 
స్వకీయైర్ౌంభోభిః స్లిలన్వధిసహితయక్ర్ణౌం 
తవద్వయభిరావగిభస్యవ జనన్వ వాచాౌం సయతిరియమ్ || ౧౦౦ || 

 


