
మాత్ఇకాసంధ ి
 
హరికథామ్ర్ఇతసాా గు ుగళ 
క ుణదిందాపనితసుపేళువ ె
ప మభగవద్భకతరది్నాద్ దికేళువుద్ు 
 
పాద్మానిజయంతసనొళగెసు 
మేధనామకనిపపద్ఇణ 
పాద్ద్ుంగుటద్లి్లపవననుభా భ్ఇద్రూ ప 
కాద్ుక ండిహతసంకితస మొద్ 
లాద్నామదిసంధిగళలీ 
రెైద్ు ూపద్లి్లపపసంతసతసనడదె్ునడెసుతసల్ల౮-౧ 
 
కపిలచావాంగాది ూపద ి
వపుగళొళుహసతగళసంధియొ 
ళపరిమితసకమగళమాడుతసల్లపపదనిదినది 
క్ఇపణవతససలపా₹హవదొళుప  
సుఫల్లయెనిసువగుద్ఉపసథద ి
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విపులబల్లభగమనవెనిసితసుందయిొళగి ుతిహను౮-౨ 
 
ఐద్ుమేల ంద్ధికద్ళవు 
ళ్ళైద్ుపద్మవునాభిమూలది 
ఐద్ుముతిగళిహవుఅని ుధ్ాా దినామద్ల్ల 
ఐదిసుతసగభవనుజీవ  
నాదికమపూక్ఇతిగుణగళ 
హాదితసపపల్లగొడదెవాాపా గళమాడుతిహ౮-౩ 
 
నాభియల్లషటకోణమండల 
దీభవిషాద్బూహమనొళుము 
కాత భశీ్రపూద్ుామననిపపనువిభుధగణసవేా 
శోభిసుతసకౌసుత భవెమొద్లా 
దాభ ణదాయుధగళింద్మ 
హాభయంక పాపపు ుషనశోషసిువనితసా౮-౪ 
 
దావద్శాక మండలవుమ 
ధయ ాద్ దొళుసుషుమనదొళగిహు 
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దెైద్ు ూపాతసమకనుఅ వతసతధికమునరన ు 
ఈదవిారాతిూగళమానిగ 
ళాద్దివిజ సంతెయైసుతసని 
షాద్రూ పకదెైతసా నుసంహరపినితసాద్ల్ల౮-౫ 
 
హ్ఇద్యదొళగహిుద్షటదద్ళకమ 
లద్రొళగెపూా దేశనామక 
నుదతిసభాసో నంతెతోపనుబంబనంెదెనిస ి
పద్ుమచకీసుశంఖసుగదాం 
గద్కటకముకుటాంగుళీయక 
పద్కకౌసుత భహా గెైైవేయాదిభుషితసను౮-౬ 
 
దివద్ళపద్మవుశోభిపుద్ుకం 
ఠద్ల్లముఖాపూా ణతసననయ 
సుద్తియందొడగూడిహంాో పాసనయెమాళప 
ఉద్కవనానదగిళిగవకా 
శద్నుతానాగది్ుు దానా 
భిధనుశబువనుడది్ునుడిసువసవజీవరొళు౮-౭ 
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నాసికదినాసతసాద్సూ ు 
శావసమానిపూా ణభా తి 
హంసధంవంతిూగళుఅలిలి్లపప వరొళగె 
భేశభాసో  ఇయుగళక 
ధీశరెనిప ుఅవరొళగెల 
మీశద్ధవిామన ునీయామిసుతసల్ల ుతిహ ు౮-౮ 
 
సథంభ ూపద్లి్లపపద్ఇణ 
అంబ దిపూద్ుామనగుణ ూ 
పాంభూణియుతానాగిఇపపళువతసస ూపద్ల్ల 
ప ంబసి పద్యోగాపవనతిూ 
యంబకాదిసమసత దివిజక 
ద్ంబసేవితసనాగిసవపదాథగళతోప౮-౯ 
 
నేతసూగళల్లవసషిటద విశావ 
మితసూభ ధావజగౌతసమ 
నతిూయాజమద్గిననామగళింద్కరెసుతసల్ల 
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పతసూతాపకశకీసుయధ 
రితిూపజనాాదిసు  ుజ 
గతసూయశేనభజిప నుదనిప మభకుతియల్ల౮-౧౦ 
 
జయాతియొళగిపపనుకపలిపు ు 
హూతసముఖదికపతిగళింద్స 
మేతసనాగిహద్ఇణాఇయముఖదొళిహవిశవ 
శవవతసవణచతసుభుజనుసం 
పరూతియంద్ల్లసరథ లవిషయవ 
చేతసనరిగుండుణపిజాగీతెయతసుత న్ఇగజాసా౮-౧౧ 
 
నెలసహి ుదిగేువతెగళి 
కెోలదికణంగళల్లతీథం 
గళిగెమానిగళాద్సు నదిముఖానిజ  ు 
బలద్కివియల్లఇ ుతిహబాం 
బొ ళ్యజనకతిూవికీమనుని 
మల్లన నుమాడువనుఈపరిచంతిసువజన ౮-౧౨ 
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చతసతజేంద్ూ ుమనదొళిపప ు 
క్ఇతితవాసనుఅహంకా ద ి
చతసత చేతసనమానిగళువిహగేంద్ూఫణపిరొళు 
నితసాద్ల్లనలెెగొండుహత్త ం 
భొతసుత మొగతెైజసనుసవపాన 
వసథథయెదైిసిజీవ నుపూవివికతభుకువనెిప౮-౧౩ 
 
జ్~నానమయతెజైసనుహ్ఇద్య 
ాాథ నయెైదిసిపూా జ్~ననెంబభి 
ధానదింకరెసుతసత చతసుసఖవాకితయనెక డుతస 
ఆనతేషటదపూద్నుఅనుసం 
ధానవీయదెసుపితయెైదిసి 
తానెపున పిసవపనజాగీతయెావచేతసనకె౮-౧౪ 
 
నాల్లగెయొళిహవ ుణమతససయణు 
నాల్లగెయొళుఉపంేద్ూరింద్ూ ు 
తాలుపజనాఖాసరయనుఅధగభనిహ 
ఆల్లయోళువామనసుభామన 
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ఫాలదొళుశివకేశవనుసుక 
పో లదొళగె తీశకామనుఅలి్లపూద్ుామన౮-౧౫ 
 
రోమగళల్లవసంతసతిూకకుబ్ 
దాా మముఖదొళగగినభాగవ 
తామ సభవవాసుదేవనుమసతకదొళిహ ు 
ఈమనదొళిహవిషుు శిఖదొళు 
మామహేశవ నా సింహ 
ాావమితసనననుదనిదినెనవె పమ్రఇఉతసుాపరిహరిప౮-౧౬ 
 
మౌళియలి్లహవాసుదవేను 
ఏళధికనవజాది ూపవ 
తాళిముఖదొళునయనశవీణద్ావయవగళలి్ల 
ఆళ సుతానాగిసతసతససు 
లీలెగెైయుతసల్లపపసుఖమయ 
కేళికేళిసినోడినోడిసినుడిద్ునుడసిువను౮-౧౭ 
 
ఎ డధికఎపపతేతనిపాా 
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వి ద్నాడగిెముఖావేకో 
తసత శతసగళలి్లహవునరరాఒంద్ుమూతిగళు 
అరితసుదేహద్కలశనామక 
హరిగెకళేగళివెంద్ునెై ం 
తస దిపూజిసుతిహ ుప మాదా దిభూసు  ు౮-౧౮ 
 
ఇద్కెకా ణవెనిసువువుఎ  
డధికద్శనాడిగళొళగెసు  
నదియుమొద్లాద్మలతీథగళిహవుక ణద్ల్ల 
పద్ుమనాభనుకశేవాద ి
దివద్శ ూపద్ల్లపపనలితి 
మ్రఇఉద్ుళవాద్సుషుమనదొళగేకాతసమనెనిసువను౮-౧౯ 
 
ఆమనయపూతిపాద్ాశీ్రపూ 
ద్ుామనదేవనుదహేదొళగెసు 
షుమనదీడాపింగళదివిశావది ూపద్ల్ల 
నిమలాతసమనువాణివాయుచ 
తసుముఖరొళిద్ుఖిళజీవ  
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కమగుణవనుసరసిినడెవనువిశవవాాపకను౮-౨౦ 
 
అబుయనఇతసుమాసపఅసు 
శబుదింద్ల్లకరసెుతసల్లనీ 
లాబువణని ుదా్మొద్లాదెైద్ు ూపద్ల్ల 
హబిహనుసవతసూద్ల్లక ు 
ణాబానాలవతెతతద్ు ూపద ి
లభానాగువనీపరిధేనిసువభకుతసరగిె౮-౨౧ 
 
ఐద్ు ూపాతసమకనుఇపప 
తెైద్ు ూపద్ల్లపపమతసత హద ి
నెైద్ుతిథిఇపపతసుత నాలోరింద్పచేఛసలు 
ఐద్ువుద్ుఅ వతసతధికఆ 
రెైద్ుదివాాహవయనరళగెమన 
తోయు వగెతాపతసూయద్మహదయషవలిె్లహవు౮-౨౨ 
 
దివసయామముహూతసఘటికా 
ద్ావయవగళొళగది్ుు గంగా 
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పూవహద్ంద్దికాలనామకపూవహసిుతసతల్లపప 
ఇవనగుణ ూపకిీయంగళ 
నివహదొళుముళుగాద్ుతసల్లభా 
గవిసదానందాతసమళాగిహళ్లికాలద్ల్ల౮-౨౩ 
 
వేద్తసతిగళమానిలమీధ 
రాధ నగుణ ూపకిీయెగ 
ళఆదిమధాంతసవనుకాణదెమనదియోచసుతస 
ఆదెపథనెఈతసనిగెపతినక్ఇ 
పో ద్ధయిుసరవకరసిిద్నులో 
కాధిపనుభిఉకనుమనెయౌతసణవక ంబంతె౮-౨౪ 
 
కోవిద్ ుచతెతత సువుద్ుశీ్ర 
దేవియొళగిహనిఖిలగుణత్ఇణ 
జీవ ల్లకల్లపసియుకుతియల్లమతసుత కీమదింద్ 
దేవదవేకయిపపళేంద్రి 
దావిరించనజననియాతసన 
ఆవకాలద్లద్లరయిళ్ంతెనెన  పాడేను౮-౨౫ 
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ఈ ద్ధినవనీతసఘ్ఇతసదొళు 
ాౌ భ ాావహయనెనిసిశం 
తీ మణజ్~నానకిీయేచాఛశకితయెందేంబ 
ఈరె డునామద్ల్లకరెసువ 
భా తీవాగేువివాయు 
సరో ుహాసన లి్లనెలసహిరెలికాలద్ల్ల౮-౨౬ 
 
వసుగళేంటునవపూజేశ ు 
శవసనగణవెైవతసుత ఏకా 
ద్శదవిాక  నితసు ుద్ూ ుఅశవనిగళ్ డు 
ద్శవిహీనశతాఖాఈసుమ 
నసరొళగెచతసురాతసమనీయా 
మిసువబూహమసమీ ఖగపఫణ ంద్ూరొళగిద్ుు ౮-౨౭ 
 
తో ుతిపపనుచకీద్ల్లహిం 
కా నామకశంఖద్ల్లపూతి 
హా గదయెల్లనిధనపద్మద్ల్లపపపూా ాత వ 
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కా ుణికనుదీీ థనామది 
మా మణనె ైూపగళశం 
ఖారిమొద్లాదాయుధగళొళుసమరసిిధరసిుతి ు౮-౨౮ 
 
తసనువె థవాగాభిమానియె 
గుణవెనిసువళుశోీతసూద్ల్లరో 
హిణిశశంక ుపాశపాణిగళశవవెందనెిసి 
ఇననుసంజ్~నాదేవియ ుఇహ 
 నలలోచనసరతసనెనిసువ 
పూణవపూతిపాద్ాపూా ణనామక థికనెనిసువను౮-౨౯ 
 
అమితసమహిమనపా గుణగళ 
సమితసవణాతసమకశ్ఇతిస్మమ్రఇతి 
గమిసలాపవెతసధభిమానిగళ్ందెనిసకి ంబ 
కమలసంభవభవసురేందూా  
ద్ామ  నుదినతిళియలరయి ు 
సవమహిమెగళాద్ాంతసమధాగళరవిసవజ్~న౮-౩౦ 
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వితసత దేహాగా దారా 
పతసామితూా దిగళళొగెహర ి
పూతసాగాతసమనుఎందెనిసినలెెసపిపనంెద్రిద్ు 
నితసాద్ల్లసంత్ఇపితబడిసుతస 
ఉతసతమాధమమధామ క్ఇతస 
క్ఇతసానాగునమతసతనాగదెభ్ఇతసుానానంెద్ు౮-౩౧ 
 
దేవదేవేశనసుముతిక 
ళేవ గళొళగనవ తససం 
భావిసుతసపూజిసుతసనోద్ుతససుఖిసుతి ుబడద ె
శీ్రవ జగనానథవిఠలను 
తాఒల్లద్ుకా ుణాద్ల్లభవ 
నోవపరహిరిసువనుపూవితసతసపతితసపావనను౮-౩౨ 
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