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 \మయ#
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వజయలక��.
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శS ఆద�శకర9చ,రG వరచతమ$
అగ హరix పoలక భgషణ మ�శSయన

బaగ9గన4వ మ$ఖళzభరణ తమ�లమ /

అగ|కaత,ఖల వభgత రసగలల�
మ�గలGద,స�
  మమ మగళ ద6వత,య�x //
మ$గ9�  మ$హ�ర�Vదధత వదన4 మ$ర9రix
పc�మత� ప9ప1�ణ2 హrత,న గత, గత,న /

మ�ల�దaశjర�ధ� కర|వ మహ�త�  ల�య�
స9మ� శSయ ద�శత` స9గర సభ/వ9 య�x //
వశ9V మరiద� పదవ భ�మ ద,నదక 

మ�నద హ!త` రద�క మ$రవద�Vష	ప 1.
ఈషనkష�దత`మయ కణ మకణ,ర� మద�వర�దర సహ�దర  మద�య� య�x //
అమలత,క మధ�గGమ మ$ద, మ$కfద మ�నద కద మనషcష మనగ తత� / 
అకiకరస1�త కననక పక�న4త� భgతTLG భవన�మ భ$జగ శయ�గన,య�x //
బ/హVతరi మధ�జతశ��త క�స�
  భ�య� హర9వళవ మర� నలమయz వభ/త /

క9మ ప�ద, భగవత�ప1 కట/కమ�ల� కళzGణ మ�వహత`మ� కమల�ల య�మ�x //
క9ల�బ$ ద,ళ లలత� రస1 క��టభ/రix ర9� ర9ధరi స��రత య� తట�దగన4వ /



మ�త`స�మస
  జగత, మహనయమgర�
x భద,� ణ2 మ� ద�శత` భ/ర=వ నదన,య�x //
ప9� ప
  పద ప�థమతxఖలf యత��భ/వ9త మ�గలG భ/జ మధ�మ�థ�న మన�థ6న /

మయGపత6 త
ద�హ మథర మకణ,ర� మద,ల సచ మకర9లయ కనGక9య�x /
దద,Gద�య�న� పవన�ద�వణ,బ$ ధ,ర9 మస1�నk కsచన వహగ శశ� వషణpU  //
ద�ష�ర� ఘర�మపనయ చర�యదBర న,ర9యణ ప�ణయన నయన,బ$వహx /
ఇష9�  వశష�  మతయప1 యయ� దయ�ర�¢ దaష9� £ త�వష�ప పద స�లభ లభత6 /
దaష1� x ప�హaష�  కమలbదర ద�ప1
  ర�ష9�  పoష1�  కaష�ష�  మమ పoష¤ర వష�ర9య�x //
గ|రtవ త6త గర¥డదVజ స�దర|త శ9కభర|త శశశ§ఖర వల̈భ�త /

సaష1�  స1�త ప�ళయకiళష` సస1�త,య©ª తస«LG నమ స1
 \భ$వనKLక గ$ర� స
ర¥ణ¬LG //
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  స	మ�మaత  స	దర9య©ª  నమస�
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తVదVదన,న ద�ర�త,హరణ³దGత,న మ�మ�వ మ�తరనశ కలయత` మ�న4G //
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 జయ పద� వశ9ల�క� జయతV శSపతప1�య# /
జయ మ�త ర�హలక�� సస9ర9రUవ త,ర�ణm //
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 భG మహ!శVర| /
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 భG నమస�
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 భG నమస�
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 త6 //
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 లbకGధ,ర�ణm /
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అబ¹వ9సc నమ స�
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చచల�య©ª నమ స�
 భG లలత,య©ª నమ నమx //
నమx ప�ద�Gమk జనన మ�తస�
 భG నమ నమx /
పర�ప9లయ మ� మ�తx మ� త`భG శరణ,గతమ //

శరణpG త,V ప�సన�k 2 స1� కమల� కమల�లయ# /
త,� హr త,� హr మహలక�� పర�త,� ణ పర9యణp //
ప9డ�తG శjభత6 నKLవ నశjభత గ$ణ, కరi /
శలతV నKLవ శjభత6 మహలక�� తVయ� వన, //
త,వ ద�Vర9జత6 రNప త,వ చeల వర9జత6 /
త,వద�= ణ, నరణ, చ య�వ ల̈క��x ప�స�దత //

లక��తVయ�లకaత మ�నవ9 య# /
ప9ప«L ర�Vమ$క9
  నaపలbక మ�న,Gx //
గ$ణ¬L ర�Vహ»న, గ$ణ2న� భవత /

ద�శqలనx శలవత, పఠ�ష� x //



లక�� రNPషయత6 రNప లక�� రNPషయత6 కfలమ /

లక�� రNPషయత6 వద,G సర9V లక�� ర�VశషGత6 //
లక�� తVద�= ణ క½ర
న4న కమల� భgర9= £తGల జహ�త, /
ర¥ద,� ద,G రవచద� ద6వపతయ� వకf
 చ నKLవ క¾�x /
అస9�భ స
వ రNప లకణ గ$ణ,నVకf
  కథ శకaత6 /
మ�త ర9� పర�ప9హr వశVజనన కaత,V మహ!ష� ధ�� వమ //

ద�న,ర�
 భత భVత,ప ప�డ�త, ధనKL ర�Vహ»న తవ ప9రqÀ మ�గతమ /

కaప9నధ�త,V న�న� లకSమ నతVర ధనప�ద,న,ద�నన,యక కfర¥ //
మ� వలbకG జనన హర�ప1�య# నర�న తవ సమప మ�గతమ /

ద6హr మ� ఝ$డత లక�� కర9బ$జ వస
 \ క9చన వర9నk మద�Ãతమ //

తVమ�వ జనన లక�� ప1త, లక�� తVమ�వ చ //

భ/� త, తV చ సభ/ లక�� వద,G లక�� తVమ�వచ //

త,� హr త,� హr మహలక�� త,� హr త,� హr స�రiశVర� /
త,� హr త,� హr జగన,�తx ద,ర�ద,� £ త,Gప1 వ4గతx //
నమస�
 భG జగద,� త� నమ స�
 భG నమ నమx /
ధర9�ధ,రi నమ స�
 భG నమ స9పత
  ద,యన //

ద,ర�ద,� £రUవ మగ�k - హ నమగ�k -హ రస9తల� / 
మజ¹త మ� కరi ధaత,V తÄద�ర తV రమ� ద�� తమ //

కs లక�� బహ�న�కi
న జల�త6న పoనx పoనx /
అనన4G శరణ న,స1
  సతG సతG హర�ప1�య# //
ఏత చ�ÆÇత,Vగస«°� £వ9కG హaషGమ�ణ, హర�ప1�య� /
ఉవ9 చ మధ�ర9 వ9ణm త`ష9� హ తవ సరVద, //
య త
À యక
 మద స	
 త� యx పఠ�షGత మ�నవx /
శaణ³త చ మహభ/గx తస9Gహ పశవర�
న //

నతG పఠత య భక9
 £ తVలక�� స
సG నశGత /

ఋణ చ నశGత6 తవ� వయగ నKLవ పశGత //

యx పఠi త,�Çత ర¥త,� య శSద,�  భకs
 సమనVతx /
గaహ! త�£ సద, త`ష9�  నతG శSx పతన, సహ //



పoత
 \వ9న గ$ణవ9న శ§Sష	Ì  భÍగభక9
  చ మ�నవx /
ఇద స	
 త� మహ పoణG లక¾�£గస� £ ప�క½ర�
తమ /

వష`U  ప�స9ద జనన చత`రVర= ఫలప�దమ //

ర9జద,Vరi జయశÎ�eవ శత��  పర9జయx /
భgత పc�త ప1శ9చన, వ9Gఘ�² ణ, న భయ తథ, //
న శస9
 Ï నల త�య�ఘ� దÃయ తసG ప�జZయత6 /
ద�రVaత,
 న, చ ప9ప9న బహ� హనకర పరమ //

మద�ర9 కర�శల�స� గవ9 గ�షcÌ  సమ�హrతx /
పఠi త
దÐ� ష శ9తGర� మహ ప9తక న,శనమ //

సరV సÑఖGకర నÒణ, మ�య$ ర9ర�గGద తథ, /
అగస
 £ మ$నన ప	� క
 ప�జZన, హrత క9మGయ� //

మహలక�� అష�కమ$
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సరVప9పహరi ద6వ - మహలక�� రkమస�
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