
కరుణ సంధ ి
 
హరికఠామృథసార గురుగళ కరుణధమిధా పనిథు పేళువె  
పరమ భగవధ్భకథరధి్నాధ్రధి కేళువుధ్ు 
 
శ్రవన మనకానమావీవుధ్ు భవజనిథ ధ్ు:ఖగళ కళెవుధ్ు 
వివిఢ భోగగ ళిహ పరమగ ళ లిథ్ుథ  సలహువుధ్ు 
భువన పావన వెనిప లకుమీ ధ్వన మమగ ల కథేయ 
పరమొథసవధి కివిగొత్ాా లిపుధ్ు బూసురరు ధనిధనిధి ౨-౧ 
 
మళెయ నీరోణియలి పరియలు బళసరొళగిధా్ జనరా 
జలవు హధె్ధా రె గూదె మజజన పాన గెధై్పరు 
కలుషవచనగళాధ్రివు బామొొళెయ పెథ్థన పాధ్ మహమిధ 
జలఢ ిపొ కుుధ్రమి్ధా , మధణాపరే మహీసురరు ౨-౨ 
 
శ్రర థిథథిగళిభిమధని లకుమీ సుథ థిగళిగే గోచరసిధ్ 
హథ మహెైశ్వయధధ్యఖిళసధ్ుగ నగణమ్భభధ ి
పరథిధవిస థననమ్ఘ్ర సిేవా రథ మహాథమకరు మధదుథిహ 

www.yo
us

igm
a.c

om



సముథుథిగె వశ్నాగువ నివన కారుణయ కేనెమ్ధొ ౨-౩ 
 
మనవచనకథిధ్ూర నెనవెర ననుసరసిి థిరుగువను జాహనవి- 
జనక జనరొళగిధ్ుా  జనిసువ జగధ్ుధ్ర థాను 
ఘన మహిమ గామ్గగ యనుథ గాయనవ కేళుథ గగనచర 
వాహన ధవిౌకస రొదనె చరసిువ మన మనెగళలిి ౨-౪ 
 
మలగి పరమధధ్రధి పాదలు కుళిథు కేళువా, కుళిథు పాదలు 
నిలువ, నిమథ రె నలివ, నలిధ్రె ఒలివ ెనిమగెమొ 
శ్రలబనో హరి థననవరె ఘలిగె బితా్గలను, రమధఢవ 
నొలిసలరయిధె పామరరు బళలువరు భవధధళగె ౨-౫ 
 
మనధధళగె థానిధ్ుా  మనవెమ్ధా నిసి కొమొను మనధ్ వృథ్ిథగ- 
ళనుసరిసి భోగగళ నీవను థిరవిఢ చేథనక ె
మనవనిథ్థర ెథనననీవను థనువ దమి్ఘ్సి ధినధినధ ి
సాఢనవ మధళాారగిిథ్థపను సవగాధిబో గగళ ౨-౬ 
 
పరమ సథుారుషారథరూపను హరియ ెలోకకె ఎముా   
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పరమధధ్రధి సధ్ుపాసనెయ గెవైరి గథి్థపను థనాన 
మరెధ్ు ధ్రామరథగల కామ్ఘ్సువరిగె నగుథథి శేఘరధిమాలి 
సురపథనయ సుయోఢనరి గిథ్థమ్ధథ  కొదుథపిా ౨-౭ 
 
జగవనెలివ నిమ్ఘ్సువ నాలమమగనొళగె థానిధ్ుా  సలహువ 
గగనకేసనొళిధ్ుా  సమహ రిసువను లోకగళ 
సవగథ భోధ్వివజిథను సవగ సధానమ్గా హను 
బగెబగెయ నామధ్లి కరెసువ భకుథరను పొ రవె ౨-౮ 
 
ఒబొనలి నిమధథ దువను మథ్ధథ బొనలి నోదువను బేదువ 
నొబొనలి నేదువను మధథాదువను బరెగాగ ి
అబొరధ్ హెధ్ెదివనివ మథ్ధథ బొరను లెకిుసను లోకధధ- 
ళొబొనే థా బాధ్యబాఢకనాహ నిభీథ ౨-౯ 
 
శ్రణజనంఅమధా ర శాశ్వథ కరుణి కమలధకామథ  కామధ్ 
పరమపావనథర సమమగ లచరిథ పాఠసఖ 
నిరుపమధనమధా థమనిగథ ధ్ురిథ, ధెవవరేనయ నెమధా  
దరిధి కరెయలు బమాొధ్గువను థననవర భళిగె ౨-౧౦ 
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జననియను కానధిహ బాలకా ననెనెెనెధ్ు హలుబుథరిె, కథ్థలె 
మనెయొళదగధాి్వన నోదుథ నగుథ హరుషధ్లి 
థనయనమ్ బిగధి్పిా రమ్ఘ్ొసి కనలికేయ కళెవమ్ధథ  
మధ్ుసూధ్నను థననవరిధ్ెిదెగె బమాొధ్గి సలహువను ౨-౧౧ 
 
ఇతా్తకలిను భకుథయిమాలి కొతా్ భకుథగె మ్ధచ్చి థననన ె
కొతా్, బదబరా హమన ఒపిాదియవలి గఖిలధరథ 
కెతా్ మధథుగలమా చెైధ్యన పొ త్ెాయొళ గిమ్ఘ్ొత్తా  భాణధ్- 
ఇతా్ భీషమనవగునగళెణిసధి్నె కరుణాళు ౨-౧౨ 
 
ఢనవ శ్మరకిిసువ ఘని థానుణధె మథధభభరిగె కొదధ్ను 
ధినధ ినోదుథ సుఖిసువమాధి లకుమ్ఘ్వలిబభను 
పరణథరను కాయాహను నిషాుమనధి నిథాయనమామయ 
ధ్ుజనర సెవయె నొలినపరథిమలి జగకెలి ౨-౧౩ 
 
బాలకన కలభాశె జననియు కేళి సుఖపదువమ్ధథ  లకుమీ- 
లమల భకుథరు మధదుథిహ సముథ థిగె హిగుగ వను 
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థాల థననవరలిి మధదువ హేళనవ హెదెదివ విధ్ురన 
ఆలయధి పాలుముి  కురుపన మధనవనె కొమి ౨-౧౪ 
 
సమరిసువవర అపరాధ్గల థా సమరిస ిసకలేశా్ పరధాయక 
మరలి థనగరిాసలు కితా్ధ్ నమా మది మధద ి
పరి పరియ లుముి నిసి సుఖ సాగరధి లోలధయదసిువ మమగ ల 
చరిథ చ్చనమయ గాథర లమకపవిత్ర సుచరిథర ౨-౧౫ 
 
ఏను కరుణానిధియో హరి మథ్ేథను భకాథ ఢీననో 
ఇనేను ఈథన లేలె ఇచాామధథరధ్లి జగవ 
థానే సృజిసువ పాలిసువ నివాణ మొదలధధ్ఖిళ లోక- 
సాా నధ్లి మథ్థవర నిత్ాా నమా పదసిువను ౨-౧౬ 
 
జనప మ్గచ్చిధ్ రవే ఢనవాహన, విభూషణ, వసన, 
భూమ్ఘ్య, థను, మనెగళిథ్ాథ రపి రమ్గా నో లమకధధళు 
అనవరథ ననెెవవరనమధథ  సనవె మొధ్లధధాలయధధళి- 
త్తా ణుగనమాధ్లవర వశ్నాగువ మహామహిమధ ౨-౧౭ 
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భువన పావన చరథి, పునయ శ్రవణ కథీన, పాపనాశ్న 
కవిభిరీదథి కెైరవ ధ్ళ శాయమ నిసససమ 
యువథి వేషధి హమి్గా , గౌరీఢవన మ్భహిస,ి కెదిసి ఉళిసధి్ 
ఇవన మధయవ గలెువనావను ఈ జగథరయధి ౨-౧౮ 
 
పాపకమవ సహసిువదె లకీి ీపథిగె సమరాధ్ 
ధివిజర నీ పయోజ భవామి ధధళ గావలిి నాకాణ ె
గోప, గురువిన మదధ,ి బృగు, నగ-చాప, మొధ్లధధ్వరు 
మధధిద మహాపరాఢగళెనిసధి్నె కరుణాసముధ్ర హరి ౨-౧౯ 
 
అముగ త్ాగరధి జనిసధి్వర థరమ్ఘ్గ ణియు లోకథరయగళఘ 
హిమ్ఘ్గ సువళవాయకృథాకాశామథ  వాయపిసధి్ 
ఇమగ దల మగళొదయె నమ్భగ పామగ గళలిపామలనమథ  
సుమమగ ళపరధ్నామ పావన మధళుాధేనరధి్ు ౨-౨౦ 
 
కామఢెను, సుకలాథరు, చ్చనాథ మణిగళమరేమా ిలోకధ ి
కామ్ఘ్థారథగ ళీవువలిధే సేవే మధళవరగిె 
శ్రర ముముుమాన పరమ మమగ ళ నామ నరకసారను సలహిథు 
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పామరర పమి్ఘ్థరనేిసి పురుషారా కొదుథహిుధ్ు ౨-౨౧ 
 
మనధధళగె సుమార పధాఠవ నెనధె్ుకొదె కెైకొముి  
బలు నూథన సుశోభిథ గమాసురసొ పథే ఫలరాశ్ర 
ధ్ుయనధినివహగళమ్ధథ  కొతా్వరను సధా సమథ యసువను 
సధ్ుగ ణవ కథా్వరఘవ కధవిను అనఘనెమ్ధా నిసి ౨-౨౨ 
 
చెథనాచేథన విలకిణ నూథన పధాఠగళొళగె బలు 
నూథనథి సుమారకె సుమార, రసకె రసరూపా 
జాథరూపో ధ్ర భ్హవాధ్య రోళాథథె పరథమి పరభావ 
ఢరాథళ ధధళెమొమదనె ఆదుథలిపా నమమపా ౨-౨౩ 
 
థమ్ధా  థాయగ ళు థమమ శ్రసువిగె బమా భయగళ పరిహరసిి 
నిజమమా్ఘ్రధి బదేధి్ుధ్నిథ్ాథ ధ్రసిువమాధ్లి 
హిమ్ధా  ముమ్ధా దబలధి ఒళ హొర గమాి్ఘ్రేశ్ను థననవర 
నెమ్ధా ముా  సలహువనాగసధ్వోలెథ్థ  నోదదిరు ౨-౨౪ 
 
ఒదల నెళలమాధ్లి హరి నమొమదనె థిరుగువ నొమారె కిణ 
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బిదధె బెమొలనాగి భకాథ ఢనీ నెమ్ధా నిసి 
థదెవ ధ్ురిథౌఘగళ కామధ్ కొదువ సకలేషాగళ సమథ థ 
నదెవ నమమమాధ్లి నవసువిశషే సనమహిమ ౨-౨౫ 
 
బితా్వర భవ పాశ్ధిమాలి కత్తా వను బహు కటిణనివ శ్ర 
షిశేాషానెమారి ధ్నవరథ సధ్భకిథపాశ్ధ్లి 
కత్తా వర భవకత్తా  బిదిసువ సితా్తనవనివలి నివనలి కామధ్ 
కొత్తా  కావను సకల సౌఖయగళిహ పరమగ ళలి ౨-౨౬ 
 
కణెెగవెెయమాధ్లి కెై మ్ధ ైథెణిెధ్గువ థెరధి ఫలగ ళు 
పణుె  ఫలగళనగిధ్ు జిిఃవెగె రసవనీవమ్ధథ  
పుణయ ఫలగళనీవుధ్కె నుది వెణిెనాణామమిధధళు 
లకిీణానణెనొధ్గువ భకథరవసరకమరగణసహిథ ౨-౨౭ 
 
కొత్తా ధ్ను కెైగొమొరెకిణ బితా్గల థననవర ధ్ురథిగ- 
ళత్తా వను ధ్ూరధ్లి ధ్ురథిారణయ పావకను 
బెతా్ బెననలి హొరసిిధ్వరొళు సిత్తా  మధదిధ్నేనొ హర ి
కమ్ధగ తా్ సురరగిె సుఢెయనుణసిిధ్ మురిధ్ నహథిరను ౨-౨౮ 
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ఖేధ్ మ్భధ్ జయధపజయ మొధ్లధధ్ ధధషగళిలి చ్చనమయ 
సాధ్రధి థననమ్ఘ్ర  ికమలవ నమ్ఘ్ొ థుథిసువర 
కాధ్ుకొమి్ఘ్హ పరమ కరుణా మహో ధ్ఢియు థననవరు మధళాిప 
రాఢగళ నోదధ్లె సలహువ సవకామధ్ను ౨-౨౯ 
 
మీన కూమ వరాహ నరపమధిననాథుళ శౌరయ 
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