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n Q_థ భవతy.బ య-గలం వల*ఖప#దం ౫౯
Vధ*+యహృతః శ'(ణ పtికiా?య ం త Vర>ృిJP
తః స>స గృహం గృహస ంఅ,tి ° Qనః ప#భ-ం D dకం
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భ.రJంఉదవహదద`a¬య Ó
భ.ర ఏవ @మతసుLమJే లభస>
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_Nే.వగృWంత
ి°
ష" సుమనసలyష" U..ిష"
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కంZ కంZ7అU¬_lౖశ? ను,Áః కంZద° iాంఈదృÓం
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ప#చరతÁతః ప#గల=వృJ
మదాఏష మనః క Q గ Qయ 
ప గృహ నS¿న భ@రజf¤
పరమ *ాణ-పదం దృఢం నయ మ-ం ౯౭
స ా>లంారయ-ాం సరలపదయ-Jం *ాధువృJం సువ  ాం
స.ి=సLమÞõయమ _ం సరసగ-ణయ-Jం ల}ిJం ల¬ణÃం
ఉదదూ=ాIi¶ాంఉపగతIనయ ం .ోతమ _ర ఖ ం
కల ణñం .ేవ n Q`ి#య మమ కIJకనాం త>ం గృWణ ౯౮

20
http://www.maganti.org/

ఇదం Jే య-కం ా పరమవ ార´ణజలDే
గJౌ ,రగపం తవ పద VదరÕనDియ
హ బ#Wdణö Jౌ .ిI భ-I చరంJౌ శమయ-Jౌ
కథం శ<= *ా>µ కథయ మమ U.ోjి ప0రతః ౯౯
*+Jేణ
# లంఅహం ప#వZd న మృా .ేా I ంNదయః
సుJనం గణ_ప#సంగసమS¿ J>ంఅగగణం Iదుః
మ WJdగINరణప#కరణo D_త"ష*+మవ7
ధూJ*ా¤ం Iదుర´త<తమఫలం శ<= భవJేLవాః ౧౦౦
ఇ, Óమచ?ంక ాNరIరZత ానందలహ Q సమ Mా

‡ÁÑ™Á¦þÂ œÁ¡Áôå¨Å ÁþÁ¡Á™ÃœÊ žÁ¦ÁœÍ ¬Á§ÃžÃžÁâ¥ÁþÃ ©ÃþÁä¡Á¥ÁÅ
¤Á©ÁžÄ¦ÁÅ™ÁÅ
©ÁÏªÄ

Keywords: SankarAcArya, SankarAchArya viracita SivAnanda lahari,
SivAnandalahari, Shivananda Lahari stotra, telugu lO Adi Sankara Sivananda
Lahari

21
http://www.maganti.org/

