
శ్ర మాన్ వేఙ్క టనాథార్య ః కవితార్కక కకేసరీ । 

వేదానాాచార్య వర్యయ  మే సన్ని ధతాాాం సదా హృది ॥ 

  

శ్ర నానాన్న్మయ ాం దేవాం న్నర్మ లసఫ టికాకృతిమ్ । 

ఆధార్ాం సర్వ విదాయ నాాం హ గ్రీవముపాసమ హే ॥ ౧॥ 

  

సవ తః సిద్ధాం శుద్ధసఫ టికయణి భూభృగ్రతర తిభటాం 

సుధాసగ్రీచీభిర్ద్మయ తిభిర్వదాతగ్రతిభువన్మ్ । 

అన్న్తసా్తస ాయ న్తరా్నువిహిత హేషాహలహలాం 

హతాశేషావద్య ాం హ వద్న్మీడీయహి యహః ॥ ౨॥ 

  

సనహార్ః సాని ాం గ్రరతిరద్యృచాాం ధాయ  జుషాాం 

ల ః గ్రరత్యయ హానాాం లహర్క వితతిరో్య ధజలధః । 

కథాద్ర్ర క్షుభయ తక థకకుల కోలాహలభవాం 

హర్తవ న్రా్ధ్ధ వ న్ాాం హ వద్న్ హేషా హలహలః ॥ ౩॥ 

  

గ్రపాచీ సనాధ య  కాచిద్న్రిా్క శాయః 

గ్రర నాా ద్ృష్టరే్ఞ్జన్ీ మార్పూర్ధ్వ  । 

వస్తర ా వేదా్ భాతు మే వాజివస్తకాా 
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వాీశాఖ్యయ  వాసుదేవసయ  మూర్కఃా ॥ ౪॥ 

  

విశుద్ధ వి నాా న్ ఘన్ సవ రూరాం 

వి నాా న్ విగ్రశాణన్ బద్ధదీక్షమ్ । 

ద్యన్నధాం దేహభృతాాం శర్ణయ ాం 

దేవమ్ హ గ్రీవయహాం గ్రరరదేయ  ॥ ౫॥ 

  

అపౌర్ద్ష్టయైర్పి వాగ్రకర రఞ్చ ః 

అదాయ పి తే భూతియద్ృష్పేార్ధ్మ్ । 

శ్రసాువని్ హాం ముగ్ ధ ఇతి తవ యైవ 

కార్ద్ణయ తో నాథ కటాక్షణీ ః ॥ ౬॥ 

  

దాక్షిణయ ర్నయ  గిర్కశసయ  మూర్కఃా 

దేవీ సర్యాసన్ ధర్మ రత్ని  । 

వాయ సాద్యోఽపి వయ రదేశయ వాచః 

సుఫ ర్న్న ాసర్వవ  తవ శక్తలాేశః ॥ ౭॥ 

  

యన్దమఽభవిష్య న్ని  తాం విర్కఞ్చచ  

వాచాాం న్నధ వఞ్చచ తభాగ్ధ ః । 



దైతాయ రనీతా్ ద్ యైవ భూయోఽపి 

అధాయ రయిష్యయ  న్నగ్న్ న్ చేత్ తవ మ్ ॥ ౮॥ 

  

వితర్క డోలాాం వయ వధూ  సతేవ  

బృహసర తిాం వర్ ాసే  తసావ మ్ । 

తేనైవ దేవ గ్రతిద్శేశవ ర్ధ్ణామ్ 

అసర ృష్ ేడోలాయిత నధర్ధ్జయ మ్ ॥ ౯॥ 

  

అగ్ని  సమిదాధ ర్కచ షి సరతానా్దః 

ఆతసివిా్ యస్తన్యా ాం శరీర్మ్ । 

అఖణడసారైర్ హవిషాాం గ్రరదానైః 

ఆపాయ  న్ాం వ్యయ యసదాాం విధతేే  ॥ ౧౦॥ 

  

 న్మమ లమీద్ృక్ గ్రరతిభాతి తతవ ాం 

య మూలనని   యహాగ్రునణామ్ । 

తతేవ న్ ాన్న్న ావిశుద్ధ సతావ ః 

తాయక్షర్ధ్ యక్షర్నతృకాాం తావ మ్ ॥ ౧౧॥ 

  

అవాయ కృతాద్ వాయ కృతవాన్సి తవ మ్ 



నానన్న రూపాణి చ యన్న పూర్వ మ్ । 

శాంసన్న ాతేషాాం చర్నాం గ్రరతిషాఠ ాం 

వాీశవ ర్ తావ ాం తవ ురజనావాచః ॥ ౧౨॥ 

  

ముగ్ధధనుమ న్నష్య న్మ విలోభనీయాం 

మూర్కాాం తవాన్న్మ సుధా గ్రరసూతిమ్ । 

విరశ్చచ తశేచ తసి భావ న్త ా

వేలాముదార్ధ్మివ ుగ్ ధసిన్దధ ః ॥ ౧౩॥ 

  

యన్దగ్తాం రశయ తి  ః సదా తావ ాం 

యనీషినాాం నన్స ర్ధ్జహాంసమ్ । 

సవ  మ్ పుర్యభావ వివాద్భాజః 

క్తఙ్కక ర్వ తే తసయ  గిర్య  థార్హమ్ ॥ ౧౪॥ 

  

అపి క్షణార్ధాం కల న్న ాయే తావ మ్ 

ఆపాావ న్ాాం విశదైర్మ యూఖః । 

వాచాాం గ్రరవాహైర్న్నవార్కతైసే ా

యనామ క్తనీాం యన్మయితుాం క్షయన్త ా॥ ౧౫॥ 

  



సావ మి్ భవదాధ య న్ సుధాభిష్టకాత్ 

వహన్న ాధనాయ ః పులకానుబన్ధమ్ । 

అలక్షితే కావ పి న్నరూఢమూలమ్ 

అఙ్గషేివ వాన్న్మథాం అఙ్కక ర్న్మా్ ॥ ౧౬॥ 

  

సావ మి్ గ్రరత్నచా హృద్యేన్ ధనాయ ః 

తవ ద్ధయ న్ చస్తన్దమద్  వర్ ధనన్మ్ । 

అనన్నాన్న్మ రయోధయన్ ా

రయోభిర్క్ష్ణాం రర్కవాహ న్న ా॥ ౧౭॥ 

  

స్వవ ర్ధ్నుభావాసావ ద్ీన్ భావాః 

సయృద్ధవీర్ధ్య సావ ద్నుగ్రగ్హేణ । 

విరశ్చచ తో నాథ తర్న్న ానయాం 

వైహార్కరాం మోహన్ పిఞ్చి కాాం తే ॥ ౧౮॥ 

  

గ్రపాఙి్న ర్కమ తానాాం తరసాాం విపాకాః 

గ్రరతయ గ్రగ్న్నఃగ్రశే స సయర దో మే । 

సమేధషీర్ాంసవా పాద్రదేమ  

సఙ్క లర  చినాాయణ ః గ్రరణానః ॥ ౧౯॥ 



  

విలుర ామూర్ధన్య  లిపి గ్రకనణామ్ 

సుర్వస్తన్మ చూడారద్ లాలితానామ్ । 

తవ ద్స్తఙ్న ిర్ధ్జీవ ర్జఃకణానామ్ 

భూయ్ గ్రరసాదో యయి నాథ భూయత్ ॥ ౨౦॥ 

  

రర్కసుఫ ర్ని్మ పుర్ చిగ్రతభాను- 

గ్రరకాశ న్నరూధ త తమోనుష్ఙే్గమ్ । 

రద్ద్వ యాం తే రర్కచిన్మ హే ఽన్ఃా 

గ్రరబోధ ర్ధ్జీవ విభాత సనాధ య మ్ ॥ ౨౧॥ 

  

తవ తిక ఙ్క ర్ధ్లయక ర్ణోచితానాాం 

తవ యైవ కలార న్రా్ పాలితానామ్ । 

యఞ్జజగ్రరణాద్ాం యణిన్మపుర్ాం తే 

యఞ్జజ షికాాం వేద్గిర్ధ్ాం గ్రరత్నయః ॥ ౨౨॥ 

  

సన్నచ న్యామి గ్రరతిభాద్శాసిా్ 

సనుధక్ష న్ాాం సయ  గ్రరదీపా్ । 

వి నాా న్ కలర గ్రుయ రలవాాభాం 



వాయ ఖ్యయ న్ ముగ్రదా యధుర్ాం కర్ాం తే ॥ ౨౩॥ 

  

చితే ాకర్యమి సుఫ ర్కతాక్షనలాం 

సవేయ తర్ాం నాథ కర్ాం తవ దీ మ్ । 

శ్ర నానాయృతోద్ఞ్చ న్లయర టానాాం 

లీలాఘటీ  స్తన్మాివాగ్రశ్చతానామ్ ॥ ౨౪॥ 

  

గ్రరబోధ సిన్దధర్ర్ద్ణః గ్రరకాశః 

గ్రరవాళ సఙి్గతమివ్యద్వ హన్మా్ । 

విభావయే దేవ సపుసకాాం తే 

వాయాం కర్ాం ద్క్షిణనగ్రశ్చతానామ్ ॥ ౨౫॥ 

  

తనాంసి భితావ  విశదైర్మ యూఖః 

సగ్రమీర ణ న్ాాం విుష్శచ కోర్ధ్్ । 

న్నశాయయే తావ ాం న్వపుణడరీకే 

శర్ద్ని్త చస్తన్మమివ సుఫ ర్న్మా్ ॥ ౨౬॥ 

  

దిశనాు మే దేవ సదా తవ దీయః 

ద్యతర్ఙే్గనుచర్ధ్ః కటాక్ష్ః । 



గ్రోగ్రతేషు పునే యయృతమ్ క్షర్నీాాం 

సర్సవ త్నాం సాంగ్రశ్చత కాయధనుమ్ ॥ ౨౭॥ 

  

విశేష్వితార ర్కష్దేషు నాథ 

విద్గ్ ధ గోషీసేయర్ధ్ఙ్ణేేషు । 

జిీష్తో మే కవితార్కక కేస్తనామ ్ 

జిహావ గ్రగ్ సిాంహాసన్యభుయ పేయః ॥ ౨౮॥ 

  

తావ ాం చిన్ ా్ తవ న్మ  తాాం గ్రరరన్ి ః 

తావ ముద్ృేణ్ శబమయయేన్ ధాని  । 

సావ మి్ సనజేషు సమేధషీ  

సవ చి న్మ వాదాహవ బద్ధశూర్ః ॥ ౨౯॥ 

  

నానావిధానాయగ్తిః కలానాాం 

న్ చాపి త్నర్వషిు కృతావతార్ః । 

గ్రధువాం తవానాథరర్కగ్రగ్హాయః 

న్వాం న్వాం పాగ్రతయహాం ద్యయః ॥ ౩౦॥ 

  

అకయర నీయన్య రనీతి భేదైః 
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అలన్క ృషీర్్ హృద్ ాం యదీ మ్ । 

శఙ్గక కళఙ్గక రగ్మోజజవ లాన్న 

తతావ న్న సయయ ఞ్చచ  తవ గ్రరసాదాత్ ॥ ౩౧॥ 

  

వాయ ఖ్యయ  ముగ్రదాాం కర్సర్సిజః పుసకామ్ శఙ్ఖచగ్రకే 

బిగ్రభదిి ని్ సఫ టికర్ద్చిర్వ పుణడరీకే న్నష్ణణః । 

అనాన్ీ మార్యృతవిశదైర్ాంశుభిః శ్రపాావ ్ నాం 

ఆవిరూి యద్న్ఘ యహిన నన్సే వాగ్ీశః ॥ ౩౨॥ 

  

వాగ్ర్ ిసిదిధహేతోః 

రఠత హ గ్రీవసాంసాుతిాం భకాాయ  । 

కవితార్కక కకేసర్కణా 

వేఙ్క టనాథేన్ విర్చితామేతామ్ ॥ ౩౩॥ 

  

॥ ఇతి శ్ర మాహ గ్రీవోాగ్రతాం సనరమా్ ॥ 

 


