Mulugu.com

 

శీర్ ఆదిశంకరాచారయ్ విరచితము
అంగం హరేః పులక భూషణ మాశర్యనీత్
బృంగాంగనేవ ముఖళాభరణం తమాలమ /
అంగీకృతాఖిల విభూతి రసంగలీలా
మాంగలయ్దాసుత్ మమ మంగళ దేవతాయాః //
ముగాద్ ముహురివ్దధతీ వదనే మురారేః
పేర్మతర్ పాపిర్ణి హితాని గతా గతాని /
మాలాదృశోరమ్ధు కరీవ మహోతప్ లేయా
సామే శిర్యం దిశతు సాగర సంభావా యాః //
విశావ్ మరేందర్ పదవి భర్మ దానదక్ష
మానంద హేతు రదికం మురవిదివ్షోపి.
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ఈషనీన్షీదతుమయి క్షణ మీక్షణారథ్ మిందీవరోదర సహోదర మిందియా యాః //

అమీలితాక్ష మధిగయ్మ ముదా ముకుంద మానంద కంద మనిషేష మనంగ తంతర్ం /
అకేకరసిథ్త కనీనిక పక్షమ్నేతర్ం భూతైయ్ భవనమ్మ భుజంగ శయాంగనాయాః //
బాహవ్ంతరే మధుజితశిర్శ్ త కౌసుత్ భేయా హారావళీవ మరి నిలమయీ విభాతి /
కామ పర్దా భగవతోపి కటాక్షమాలా కళాయ్ణ మావహతుమే కమలాల యామాః //
కాలాంబు దాళి లలితో రసి కైటభారేః రాద్రాధరే సుఫ్రతి యా తటిదంగనేవ /

మాతుసస్మసత్ జగతాం మహనీయమూరిత్ః భదార్ణి మే దిశతు భారగ్వ నందనాయాః //
పార్పత్ం పదం పర్థమతఃఖలు యతర్ప్భావాత మాంగలయ్ భాజి మధుమాథిని మనమ్థేన /
మయయ్పతే తత్దిహ మంథర మీక్షణారథ్ం మందాల సంచ మకరాలయ కనయ్కాయాః /
దదాయ్దద్యా ను పవనోదర్విణాంబు ధారా మసిమ్నన్ కించన విహంగ శిశౌ విషణేణ్ //
దుషమ్రమ్ ఘరమ్మపనీయ చిరట్యదూరం నారాయణ పర్ణయనీ నయనాంబువహః /
ఇషాట్ విశిషట్ మతయోపి యయా దయారర్ద్ దృషాట్య్ తిర్విషట్ప పదం సులభం లభంతే /
దృషిట్ః పర్హృషట్ కమలోదర దీపిత్ రిషాట్ం పుషిట్ కృషీషట్ మమ పుషక్ర విషట్రాయాః //
గీరధ్వ తేతి గరుడదవ్జ సుందరీతి శాకంభరీతి శశశేఖర వలల్భేతి /
సృషిట్ సిథ్తి పర్ళయకేళిషు సంసిథ్తాయై తసైయ్ నమ సిత్భువనైక గురో సత్రుణైయ్ //
శుర్తైయ్ నమోసుత్ శుభకరమ్ ఫలపర్శూతేయ్ రతైయ్ నమోసుత్ రమణీయ గుణారణ్వాయై /

శకైత్య్ నమోసుత్ శతపతర్నికేతనాయై పుషైట్య్ నమోసుత్ పురుషోతత్మ వలల్భాయై //
నమోసుత్ నాళిక నిభాననాయై నమోసుత్ దుగోద్దధి జనమ్భూమైయ్ /
నమోసుత్ సోమామృత సోదరాయై నమోసుత్ నారాయణ వలల్భాయై //
సంపతక్రాణి సకలేందిర్యనందనాని సామార్జయ్దాన నిరతాని సరోరుహాకిష్ /
తవ్దవ్ందనాని దురితాహరణోదయ్తాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మానేయ్ //
యతక్టాక్ష సముపాసనావిధిః సేవకసయ్ సకలరథ్ సంపదః /
సంతనోతి వచనాంగ మానసైః తావ్ం మురారి హృదయేశవ్రీం భజే //
సరసిజనిలయే / సరొజహసేత్ / దవళత మాంశుక గందమాలయ్ శోభే /
భగవతి / హరివలల్భే / మనోజేఞ్ / తిర్భువన భూతకరీ / పర్సీద మహయ్ం //
దిగఘ్సత్భిః కనక కుంభముఖావ సృషట్ సవ్రావ్హినీ విమలచారు జలపుల్తాంగిం /
పార్త రన్ మామి జగతాం జననీ మశేష లోకధినాథ గృహిణీ మమృతాబిద్ పుతిర్ం //
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కమలే / కమలాక్ష వలల్భే /తవ్ం కరుణాపూర తరంగితై రపాంగైః /

అవలోకయ మా మకించనానం పర్థమం పాతర్ మకృతిమం దయాయాః //

సుత్వంతి యే సుత్తిభి రమూభి రనవ్హం తర్యీ మయీం తిర్భువనమాతర్ం రమాం /
గుణాధికా గురుతుర భాగయ్భాజినో భవంతి తే భువి బుధ భావితాశయాః //

