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శ్రీ స్కందలహరీ 
 

శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవస్్వం శివసుతాః 
ప్రియప్రాప్త్్ై  భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య స్హజ | 
తవయి ప్రేమోద్రేకాత్ ప్రక్త్టవచ్సా స్త్తుమనసా 
మయరబ్ధం స్త్తుం తదిదమనుమనయస్వ భగవన్ || ౧ || 

నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమక్త్ర 
ప్రరూఢజ్యయత్స్నాభసితవదనషటకస్త్రిణయనాః | 
పురాః ప్రాదురూూయ సుురతు క్త్రుణాపూరణహృదయాః 
క్త్రోతు సావస్్ైం క్త్మలదలబందూపమహృది || ౨ || 

న లోకేఽనయం దేవం నతజనక్త్ృతప్రతయయవిధం 
విలోకే భీత్స్నం నిఖిలభయభీతైక్త్శరణమ్ | 
క్త్లౌ కాలేఽపయంతరహరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ 
ప్రలుబాధనం భోగేషవపి నిఖిలభోగానివతరసి || ౩ || 

శివ సావమిన్ దేవ శ్రితక్త్లుషనిశ్శేషణగురో 
భవధ్వంతధవంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట | 
శివప్రాప్త్్ై  స్మయక్త్ులితస్దుపాయప్రక్త్టన 
ధ్రువం తత్స్కరుణ్యయ క్త్లిరపి క్త్ృతీ భూతవిభవాః || ౪ || 
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అశకా్నం క్త్రమస్వపి నిఖిలనిశ్శ్ేేయస్క్త్ృతౌ 
పశుతవగ్రసా్నం పతిరసి విపాశతవక్త్లనే | 
ప్రశసా్నం భూమ్నం నిధరసి నిరోద్ధధ నిజశుచా- 
మశకా్నం క్త్రా్ జగతి ధృతశక్్ాః క్ల భవాన్ || ౫ || 

విషారా్నం హరా్ విషయివిషయణాం ఘటయిత్స్ 
తృషారా్నం కాలే పరమమృతవరీీ ఘన ఇవ | 
మృషాజ్ఞానరా్నం నిఖిలవిచిక్త్స్నపరిహరో 
విషగ్రసా్నం తవం స్క్త్లభయహరా్ విలస్సి || ౬ || 

రసాధక్త్యం భకే్రధక్త్మధక్త్ం వరధయ విభో 
ప్రసీద తవం భూయాః ప్రక్త్టయ చిద్ధనందలహరీమ్ | 
అసారే స్ంసారే స్దస్తి నలిప్ం మమ మనాః 
కుసీదం భూయనేమ కుశలవతి నిశ్శ్ేేయస్పథి || ౭ || 

మహామోహారణ్యయ విచ్రతి మనస్్నినయమయ- 
ననహంత్స్ం నిశ్శేషీకురు క్త్రుణయ తవం స్నపయ మ్మ్ | 
మహీయో మ్హాతమైం తవ మనస్మ్రేే సుురతు మే 
మహస్త్ోమ్కారే తవయి మతిజుషి సాయతకవను తమాః || ౮ || 

వలక్షాభం సినగధం వదనక్త్మలేభయాః ప్రస్ృమరం 
మిలత్స్కరుణాయర్ద్ేం మృదితభువనరి్సిమతమిదమ్ | 
పులింద్ధపతయస్య ప్రక్త్టపులకోద్రేక్త్జనక్త్ం 
దలద్్ధనయం భేదం హరతు స్తతం నాః సురగురోాః || ౯ || 
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అతీతో బ్రహామదీన్ క్త్ృతిముఖక్త్ృతాః కారణపతీన్ 
క్షితిస్త్యం వహినాః మరుదసి వియత్త్వమఖిలమ్ | 
పతిాః క్త్ృత్స్యనం తవం పరిణతచిద్ధత్మమక్షణవత్స్ం 
ధృతిస్్వం వాయప్స్నన్ దిశసి నిజసాయుజయపదవీమ్ || ౧౦ || 

స్ద్ధత్స్మ తవచిిత్ాః తవదనుభవబుదిధస్మృతిపథాః 
తవద్ధలోక్త్స్నరవం జగదిదమశ్శషం సి్రచ్రమ్ | 
స్ద్ధ యోగీ సాక్షాదూజతి తవ సారూపయమమలం 
తవద్ధయత్స్్నం క్ం న హి సులభమషౌ్ట చ్ విభవాాః || ౧౧ || 

క్త్తి బ్రహామణో వా క్త్తి క్త్మలనేత్రాః క్త్తి హరాాః 
క్త్తి బ్రహామండానం క్త్తి చ్ శతకోటిషవధక్త్ృత్స్ాః | 
క్త్ృత్స్జ్ఞాస్నంతసే్ వివిధక్త్ృతిరక్షాభృతిక్త్రా 
అతస్నర్్వశవరయం తవ యదపరిచ్ఛఛదయవిభవమ్ || ౧౨ || 

నమసే్ స్కంద్ధయ త్రిదశపరిపాలాయ మహత్మ 
నమాః క్రంచాభిఖ్యయసురదలనదక్షాయ భవత్మ | 
నమశ్శేరక్రూరత్రిదశరిపుదండాధవరక్త్ృత్మ 
నమో భూయో భూయో నతిక్త్ృదవనే జ్ఞగరవత్మ || ౧౩ || 

శివస్్వం శక్్స్్వం తదుభయతమైక్త్యం పృథగసి 
స్్వే ధ్యనే పూజ్ఞజపనియమముఖేషవభిరత్స్ాః | 
భువి సి్త్స్వ భోగాన్ సుచిరముపభుజయ ప్రముదిత్స్ 
భవంతి తవత్ సా్నే తదను పునరావృతి్విముఖ్యాః || ౧౪ || 
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గురోరివద్ధయం లబాధవ స్క్త్లభయహంత్రం జపపరాాః 
పురశిరాయముఖయక్రమవిధజుషో ధ్యననిపుణాాః 
ప్రతస్్ాః కామస్్రభిలషితవాంఛం ప్రియభుజ- 
శిిరం జీవనుమకా్ జగతి విజయంత్మ సుక్త్ృతినాః || ౧౫ || 

శరజ్యయైత్స్నాశుభ్రం స్ుటిక్త్నికురంబాభరుచిరం 
సుురనుమకా్హారం ధవళవస్నం భావయతి వాః | 
ప్రరోహత్స్కరుణాయమృతబ్హులధ్రాభిరభిత- 
శిిరం సికా్త్స్మ వై స్ భవతి చ్ విచిఛనన నిగడాః || ౧౬ || 

వృథా క్త్రు్ం దుషాౌనివవిధవిషవేగాన్ శమయితుం 
సుధ్రోచిషోకటిప్రతిభటరుచిం భావయతి యాః | 
అధాః క్త్రు్ం సాక్షాదూవతి వినత్స్ సూనుమచిరా 
దివధత్మ్ స్రాాణాం వివిధవిషదరాాపహరణమ్ || ౧౭ || 

ప్రవాలాభావూరే ప్రస్రతి మహసే్ జగదిదం 
దివం భూమిం కాషాాస్నక్త్లమపి స్ంచింతయతి యాః | 
ద్రవీకురాయచ్ఛితస్త్రిదశనివహానమపి సుఖ్య- 
దుూవి స్త్రీణాం పుంసాం వశయతి తిరశ్చిమపి మనాః || ౧౮ || 

నవాంభోదశ్చయమం మరక్త్తమణిప్రఖయమథవా 
భవంతం ధ్యయేద్యయ భవతి నిపుణో మోహనవిధౌ | 
దివిషాానం భూమ్వపి వివిధదేశ్శషు వస్త్స్ం 
నృణాం దేవానం వా వియతి చ్రత్స్ం పతగఫణినమ్ ||  


