
భొజనరస విభావ సంధ ి
 
హరికథామ్ర్ ఇతసారర గురుగళ 
కరుణదిందాపనితసు పేళువ ె
పరమ భగవద్భకతరది్నాద్రది కేళువుద్ు 
 
వనజజ ండదొ ళుళళఖిళ చే 
తసనరు భుంజిప చతసురవిధ భో 
జనపదాథది చతసుర విధ రసరూప తానాగి 
మనకె బంద్ుద్నుండుణిసి సం 
హననకుపచయ కరణకరనం 
ద్నిమిషరిగరతసమపరద్₹హన సుఖవనీవ హరి ౪-౧ 
 
నీడద్ంద్ద్లిపప లింగక ె
షో డశరతసమక రసవిభాగవ 
మాడి షో డశకలెగళిగె ఉపచయగళన ెకొడుతస 
కరో డ ఎపపతతత రడు ారవిర 
నాడిగతసదేవతతగళొళగి 
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దాా డుతానందాతసమ చరిసువ లోకదొ ళు తాను ౪-౨ 
 
దాా రురసవెందతనిసి మూవ 
తాత రు ారవిర స్త  ీపురుష నాడియళు తసద్ుర ప 
ధారకను తానాగి సరవశ 
రీరగళలి అహశచరరత్రర వి 
హారమాళపను బ్ ఇఉహత్రెంబంబ సునామదిం కరెస ి౪-౩ 
 
ఆరురస సతావది భేద్ద ి
ఆరు మూరరగిహవు సరర 
ారర నీతాపరచుర ఖండాఖండ చితస్రచుర 
ఈరధకి ఎపపతసుత ారవిర 
మారమణన రారఖయరూప శ 
రీరద్లి భోజయ సుపదాథది త్రళిద్ు భుంజిసువుద్ు ౪-౪ 
 
ఈరగతస రసరూపగళు ము 
ననూరు మాయలెవైతసుత  నాలకు 
చారు ఘ్ ఇతసగతస రూపగళు ఇపపతసత ర ంభతసుత  
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ారర గుడదొ ళగెదై్ు ారవిర 
ననరవ ంద్ు సురూప దివసహ 
ారర రెరడు శతస పంచవింశత్ర రూప ఫలగళలి ౪-౫ 
 
విశద్ సిి ర తీణవు నిరహర 
రసదొ ళు మూరెైద్ు ారవిర 
త్రరశతసనవ రూపగళ చింత్రస,ి భుంజిపుద్ు విషయ 
శవసన తసతేవశరొళగిదదా  
పెసరినింద్లి కరసెువను ధ ే
నిసిద్రీ పరి మనక ెపొ ళెవను బలల  విబుధరిగె ౪-౬ 
 
కపిల నరహరి భాగవతసరయ 
వపుష నేతసరది నాసకిరసయద ి
శఫరనామక జివెె యలి ద్ంతసద్లి హంారఖయ 
త్రరపదిపరద్య హయాసయ వరచయదొ  
ళపరిమితస సుఖపుణ సంతసతస 
క్ ఇపణరొళగిదా్వరవర రస సవ్కరసిి కొడువ ౪-౭ 
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నిరుపమానమాా తసమ హరి సం 
కరుషణ పరద్ుయమూ రూపద ి
ఇరుత్రహను భోక్్ ఇగళొళగె తసచఛకతతద్ను ెంబనిస ి
కరెసువను నారరయణనిరు 
దతె రడు నామది భొజయ వసుత గ 
నిరుతస తసపకనాగి ్ ఇఉపిత యనీవ చతేసనకె ౪-౮ 
 
వరసుదేవను ఒళహొరగె అవ 
కరశ కొడువ నభసినాగి ర 
మాసమేతస విహార మాళపను పంచరూపద్లి 
ఆ సర రుహ సంభవర భవ 
వరసవరద్యమరరది చేతసన 
రరశియొళగిహనెంద్ు అరతిసవనవనె కరవిద్ను ౪-౯ 
 
వరసుదేవను అనూదొ ళు నా 
నా సుభయది సంకరుషణ క్ ఇ 
తీశ పరమానూదొ ళు ఘ్ ఇతసదొ ళగిపపననిరుదె్ 
ఆ సుపణాంసగను సనపద ి
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వరసవరనుజ శరకదొ ళు మూ 
లేశ నారరయణను సవతసరద్లి నెలెసిహను ౪-౧౦ 
 
అగణితాతసమ సుభోజన పదా 
థగళ ఒళగె అఖండవరదొ ం 
ద్గళినొళనంతాంశదింద్లి ఖండనెందనిిసి 
జగది జీవర ్ ఇపిత  పడసిువ 
సవగతస భదే్వివజితసన ఈ 
బగెయ రూపవనరతిసు భుంజిసి అపిసువనడిగె ౪-౧౧ 
 
ఈ పరయిలరితసుంబ నర ని 
తయయపవరసి నిరరమయను ని 
షరపపి నితసయ మహతసుుయజ్~నాగళాచరిసది్వను 
పో పుదిపుపద్ు బపుపదతలల  ర 
మాపత్రగధిశరా నవనెుూ క్ ఇ 
పరపయోనిధి మాతసనాలిసుత్రహ జననియంతత ౪-౧౨ 
 
ఆరెరద్ు ారవిరధ మేలినొూర ఐవథ్ొి ముె  రూపధ ి
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ారరభోకినిరుధె్ ధవేను అనూమయనెనిప 
మూరెరద్ువరె ారవిరధ మేల్ మూరఢిక నాలవథ్ుి  రూపధ ి
థో రుథిహ పరధుయమూ జగధనళు పరర ణమయనాగి ౪-౧౩ 
 
ఎరడు కరశద్ ఒళహొరగె సం 
కరుషణ దై్ు సులఅద్రవ 
తతత రడు ారవిరదేళధకి శతసరూపగళ ధరసిి 
కరెసకిొంబ మనోమయను ఎం 
ద్రవిద్నరను ఈరరెడు ార 
విరద్ మునొూరరద్ మేలాూలకధిక ఎపపతసుత  ౪-౧౪ 
 
రూపదిం విజ్~నాన మయనెంబ్ 
ఈ పసెరినిం ఆసుదేవను 
వరయపిసిహ మహదాది తసతసవవ తసతసపత్రగళోళగె 
ఈ పురుషనామకన శుభసేవ 
దాపళెనిసి రమాంబ తా బర 
హామపర ఇగళాద్వర లింగరంగ కెడసిువళు ౪-౧౫ 
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ఐద్ుారవిర ననర ఇపప 
తతతత ద్ు నారరయణన రూపవ 
తా ధరిసకిొండనుదినది ఆనంద్మయనెనిప 
ఐద్ు లఅద్ మలేె ఎంభ 
తతతత ద్ు ారవిర నాలుక శతసగళ 
ఐద్ు కరశరతసమక విరించాండదో ళు తసుంబిహను ౪-౧౬ 
 
ననరవ ంద్ు సురూపదిం శరం 
తీరమణ తాననూనెనిపెై 
ననర మేలమమరధకిద్శ పరర ణాఖె్హయ పరద్ుయమూ 
తయరుత్రహనెైవతతతత ద్ు వి 
కరర మనదొ ళు సంకరుషణ ై 
ననరు చతసురరశీత్ర విజ్~నానాతసమ విశరవఖె్హయ ౪-౧౭ 
 
మూరు ారవిరద్ధశతస మే 
లీరధికరూపగళ ధరిసి శ 
రీరదొ ళగరనంద్మయ నారరయణాహవయను 
ఈరెరడు ారవిరద్ మేలుమ 
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ననూరు ఐద్ు సురూపదింద్లి 
భారతీశనోళిపప నవనీతససి ఘృతసద్ంతత ౪-౧౮ 
 
మూరధిక ఐవతసుత  పరర ణ శ 
రీరదొ ళగనిరుదె్నిపెపై 
ననరు హనొూంద్ధకిపరననొళిపెైప పరద్ుయమూ 
మూరనెయ వరయననోళగెదై్రె 
ననరు రూపది సంకరుషణ ై 
ననరు మూవతతతత  ద్ుదాననోళిపప మాెంేశ ౪-౧౯ 
 
మూలనారరయణను ఐవ 
తేత ళధిక ఐననరు రూపవ 
తాళి సవతసరది సమాననోళిపప సవేశ 
లీలెగెవైను ారవిరద్ మే 
లేళు ననహనొూంద్ు రూపవ 
తాళి పంచపరర ణరొళు లోకగళ సలహువను ౪-౨౦ 
 
త్రరనవత్ర సవరూపరతసమకనిరు 
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దె్ను సదా యజమాననాగ ి
దా్నల యమ ాో మాది పి్  ఇదేవతగేళిగె అనూ 
నెనిపనా పరద్ుయమూ సంకరు 
షణ విభాగవ మాడికొం 
డుణిప నితాయనంద్ భోజనదాెం తసుయాహవ ౪-౨౧ 
 
షణణ వత్రనామకను వసు మూ 
కకణణ  భాసకరరొళగ ెనింతసు పర 
పనూ రనుదిన నిషకపట సద్భకతతయలి మాళప 
పుణయ కమవ స్వకరిసి కర 
రుణయ ారగరనా పి్  ఇగళిగ ె
గణయ సుఖవితసత వర పొ రెవను ఎలల  కరలద్లి ౪-౨౨ 
 
సుతసపనకేరతసత ర సుపంచా 
శతసవరణ కరణది చతసువిం 
శత్ర సుతసతసవది ధాతసుగళొళగిదా్విరతసనిరుదె్ 
జతసన మాళపను జగది జీవ 
పరతసత్రగళ షణణ వత్ర నామక 
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చతసుర మూత్రగళచిసువరద్రిందత బలల వరు ౪-౨౩ 
 
అంబుజజ ండో ద్రను విపనిద ి
శబరెింబంజలనుండు గ కుల 
ద్బలెయరనొలిసిద్ను  ఇషి పత్రూయరు కొటట నూ 
సుభుజ తా భుంజిసిద్ సవరమణ 
కుబుజె గంధకె ఒలిద్ మునిగణ 
విబుధసేవితస బిడువనే నావితసత  కమఫల ౪-౨౪ 
 
గణనెెంలల ద్ పరమసుఖ స 
ద్ుు ణగణంగళ లేశలేశకె 
ఎణ ెంబనిసద్ు రమాబజ  భవశకరో దగిళ సుఖవు 
ఉణుతసుణుతసమ ై మరెద్ు క్ ఇషరణ  
పణవనెలు కెైకొంబనభక 
జనని భోజన సమయద్లి కెయైొడుు వంద్ద్లి ౪-౨౫ 
 
జీవ క్ ఇతస కమగళ బిడదత ర 
మావరను స్ఈకరసిి ఫలగళ 
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నీవనధకిరరరనుారరద్లవరగినవరతస 
పరవకను సవసవ భుంజిస ి
తా వికరరవనెదై్నొమ మగు 
పరవకనె పరవనననెిప హరియుంబుదేనరది్ు ౪-౨౬ 
 
కలుష జిహ్వవగె సుషుా భోజన 
జల మొద్లు విషదో రువుద్ు ని 
షకలుష జిహ్వవగె సురస తయరువుదతలల  కరలద్లి 
సులలితాంగగె సకలరస మం 
గళవెనిసుత్రహుద్నూమయ కె ై
కొళదత బిడువనె పూతసనియ విషమొలెయనుండవను ౪-౨౭ 
 
పేళలేను సమీరదవేను 
కరలకమటవనుండు లోకవ 
పరలిసిద్ తసదాా సనోవను అమ్ర ఇఉతసననెిసిద్ను 
శోీ లకుమివలల భ శుభాశుభ 
జ లకమగళుంబనుపచయ 
దతదేళిగగెళవగిలల వెందిగు సవరసగళ బిటటట  ౪-౨౮ 
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ఈ పరయిలచుయతసన తసతసత  
ద్నర ప తసనాూమగళ సలె నా 
నా పదాథది ననెెననెెద్ు భుంజిసుతసలిరు విషయ 
పరర పక ారి పక నియామక 
వరయపకనుెంబంద్రది్ు నీ ని 
లేపనాగిరు పుణయ పరపగళనపసివనడిగె ౪-౨౯ 
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