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మ!ఖ� కప��ద�స� మmద3స;.త��చత�
చద�త���చత గ�డల�జVల� ॥

కద�౭హ మWర� ద3పయW�త మద3Uత,
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కఠ¡ర స�స�ర భయ ప�శ�మకమ ।
కరదVయdన ప�తగmహ� స�దర¡
మద�య మBర�_ న మల�కర¡మ�హమ ॥

కద� లFఠ�త� సVపద�బ×యర మ!ద�
హఠ�త సమ!త�_ ప� హర]�ద�న�యక�।
మద�య మBర�¦Ù సVకర��బ!జ� శభమ
నధ�య "మW భ" ర�త వక�త0 వభ!� ॥

ప�ద�ప�  క�ర�సVర శ¯°లWభ భ�సVరమ
ప�భBత రక గణదరx శకకమ ।
వప"� కద�౭౭ల�గ� వరప�ద� సత��
స3వరJల�శస� స3ఖ భవ� మ�హమ ॥

ధన��: వ�చ� కప;వర గ!ణసÚ� త� ప�త� కవన��
ధన�� జ�తf ర×గత హన3మత�xదప�జ} ప�వణ: ।
ధన�� వ�స� సÛతత హన3మత�xద మ!ద�� భర�మW
ధన�� ల�క� కప;కFల మభB ద��జన�యWవత�ర�త| ॥

జ�తÜన� మతద3ర\భ� మన3జత� తత�� ప; భBద0వత�
బ�హ.ణ¶�ప; చ వ�దశ�స� � వషయW: ప�జ}Á తతz ద3ర\భ�: ।
తత�� ప"�త�మ ద0వత� వషయన భకr�ర భవÝద0Uద�న
ద3ర\భ�� స3తర�� తథ�ప; హన3మత�xద�రవ�ద0 రత� ॥

అహ� హన(మతxదవ�చJ దtEవమ
భజ}మ స�న�ద మన�వహ�గమ
తదన� దtEవ� న కద�౭ప; దtEవమ
బ�హ.ద� భBయ౭ప; న ఫ�లన�త�మ ।

యశ�Jషpక మద� ప"ణ�� ప�� త ర+త�_ య మWనవ�



పఠ� దనన�యW భక�� ß సర�Vన క�మW నవ�ప"�యWత| ||  ||

ఇత శ� హన3మదషpకమ
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