
పన్చ్టన్చమత్ర సంధ ి
 
హరికథామ్ర్ ఇత్ార  గు ుగళ 
క ుణదిందాపనిత్ు పేళువ ె
ప మ భగవద్భకతరది్నాద్ ది కేళువుద్ు 
 
భూ సలిల శిఖి పవన్చ భూతా 
కరశదొళగ దై ైద్ు త్నామ 
తరా  సహిత్ ఒంద్ధకి పంచశద్వ ణ వదే్య 
ఈ శర ీది వరయపిసది్ుు  సు 
రరసు రిగ  ని ంత్ ద్లి సు 
ఖాసుఖపరద్నాగి ఆడువ దవవశిప  బడవి ౭-౧ 
 
పరణవపరతిపరద్య తిరనామది 
త్న్చువినొళు తిరారా న్చగని ు 
ద్ధన్చు తిరపంచక ఏకవింశతి చత్ు వింశతిగ 
ఎనిసి ఎపపత త  డు ారవి  
ఇనిత్ు నాడిగళొళు నియామిసు 
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త్న్చగభసిత గ లోకదొళు సవత్ర బెళగువన్చు ౭-౨ 
 
జీవ లింగరని ుద్ధ  సథా ల క 
ళేవ గళలి విశవ త్ు గ 
గీీవ మూలేశరచుయత్త్రయ హంస ముతిగళా 
ఈ విధ చత్ుుః ారా న్చద్లి శం 
తీ వ న్చ ఈరే డు  ూపద ి
భావిసువుదవకోన్చవింశతి మూతి సవత్ర ౭-౩ 
 
కలుషవిలల ద్ ద్పణది పరతి 
ఫలిసి సవ పదాథగళు కం 
గొళిసువంద్ది బంబ జడ చవత్న్చగళొళగిద్ుు  
పొ ళెవ బహు ూపద్లి సజజన్చ 
రొళగ  మన్చద్పణద ితాని 
శచల నిరరమయ నివికర  నిరరశయీాన్చంత్ ౭-౪ 
 
ఈ శర ీ చత్ుషటయగళొళు 
కోశ ధాత్ుగ  భా తీపతి పరర  
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ణేశనిపపత్త ంద్ు ారవి దా ున్చథర నిప 
శరవస  ూపక హంస భాసక  
భేశరొళగిద్ువ  క ైవిడి 
దీసరోజ భవరండదొళు సవత్ర త్ుంబహన్చు ౭-౫ 
 
శి గిళెదై ైద  డు బాహుగ 
ళె డు పరద్గళొంద్ు మధయ య 
ద్ ది శోభిప వరణ్మనోమయనెనిప నిత్యద్లి 
క ణ ధాత్ుగళలిల ఎపప 
త త  ద్ు ారవి  నాడగిళలి 
పప విద్థ న్చు భా త్ పరతిపరద్యనెంద నిసి ౭-౬ 
 
ఈర  ద్ు దవహో మిభూత్ గ 
ళా ధిక ద్శ  ఇగివన్చుత్ ల 
మీ మణ విష్ణరణ ాఖయ ుపది చత్ుషష్ిటకలా 
ధా కన్చు తానాగి బరహమ పు 
రరరి ముఖయరొళిద్ుు  సత్త్ వి 
హా  మాళపన్చు చత్ుష్ణరపదావహయది లోకదొళు ౭-౭ 
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త్ ఇణ మొద్లు బరహమంత్ జీవ  
త్న్చు చత్ుషటయగళలి నారర 
యణన్చ ారవి ద దై్ు న్చథరిపపత్ుత  మేలా ు 
గణనె మాళుపద్ు బుధ ు  ూపవ 
ఘ్ ఇణ ుః సథయాదతి్య నామగ 
ళన్చుదని్చది జపసిువరిగవీరరోగయ సంపద్వ ౭-౮ 
 
ఐద్ు న్చథర పపత్త  నాలకు 
ఆధి భౌతికద్లి తిళివుద్ు 
ఆఇద  డుశత్ ఏకవింశతి  ూపవధాయత్మ 
భేద్గళలిన్చథూ ు మూవ 
తాత ద్ మేల ంద్ధిక మూతిగ 
ళాద్ ద్లధి ద ైవదొళు చంతిపుద్ు భూసు  ు ౭-౯ 
 
సు ుచ శరవరకీ నెనిసి సం 
క ుషణ పరద్ుయమూ శశి భా 
సక రొళగ  అ వత్తధిక మున్చథూ ు  ూపద్లి 
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కర సకి ంబన్చు అహససంవ 
త్స నెనిపన్చు విశిషట నామద్ 
లరిత్వరగిరరోగయభాగయవనీవరన్చంద్మయ ౭-౧౦ 
 
ఏక పంచాశద్వ ణగత్ 
మాకళత్రన్చు సవరొళగ 
వరయక్ ఇతాకరశరంత్ వరయపిసి నిగమత్తిగళన్చు 
వరయక ణ భా త్ ముఖాద్య 
నేక శరసత ర పురరణ భాష్ణరయ 
నీకగళ కలిపసి మనోవరణ్మయనెనిసిక ంబ ౭-౧౧ 
 
భా భ్ ఇనాూమక ారవి  
దా ు న్చథరిపపత్ుత  నాలుకు 
మూ ుతిగళు చారరచ ది సవత్ర త్ుంబహవు 
ఆ ు నాలుక జడగళలి హద ి
నా ు చవత్న్చగళలి చంతిస ె
తోరిక ంబన్చు త్న్చూ  ూపవ సకల ఠరవిన్చలి ౭-౧౨ 
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మిసుని మేలిన్చ మణ యవోల్ రర 
జిసువ బరహామదిగళ మన్చద్లి 
బసజజ ండాధా కన్చు ఆధవయనెంద నిసి 
దివశత్ నాలవత త  డు  ూపద ి
శశియొళిపపన్చు శశదొళగ  శో 
భిసువ నాలవత త  డధిక శత్ ూపద్లి బడద  ౭-౧౩ 
 
ఏ డు ారవి ద ంత్ు  ూపవ 
న్చరిత్ు సవ పదాథద్లి సిర ి
వ న్చ పూజ య మాడు వ గల బడేు క ండాడు 
బరిద  జలద్లి ముణుగి బసిళొళు 
బె ళనణె సది్రనే్చు సద్ుు  ు 
హిరియ న్చన్చుసరసిిద్ మమవన్చరయిదిహ న్చ న్చు ౭-౧౪ 
 
మత త  చదవుహద్ ఒళగ  ఎం 
భత్ుత  ారవి దవళు న్చథర ి
పపత్త  ఐద్ు న్ ఇసింహ  ూపద్లిలద్ుు  జీవరిగ  
నిత్యద్లి హగలి ుళు బపపప 
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మ్ర ఇత్ుయవిగ  తా మ్ర ఇత్ుయవెనిసువ 
భ్ ఇత్ుయవత్సల భయ వినాశన్చ భాగయ సంపన్చూ ౭-౧౫ 
 
జవ నొళిపపతవత ళు హ నొళ 
గి ువనిపపత త ంటు  ూపద ి
ఎ డు ారవి ద ంటు న్చథరిపపత్తరేళెనిప 
జవ హరరవహయ నా సింహన్చ 
సమ ణె మాత్రది ద్ురిత్రరశిగ 
ళి ద  పో పవు త్ ణ  బంబవ కండ హిమద్ంత  ౭-౧౬ 
 
మాస పరియంత్ వు బడద  న్ ఇ 
కేసరయి శుభనామ మంత్ర జి 
తాసన్చద్లేకరగీ చత్తది నిషకపటదింద్ 
బేస ద  జపిసలు వ్ ఇజిన్చగళ 
నాశగ ైసి మనో థగళ ప 
రేశ పూతియ మాడిక డువన్చు కడ గ  ప గతియ ౭-౧౭ 
 
చత్ు మూతాయత్మక హరియు తిరం 
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శతి సవ ూపది బరహమనొళు మా 
 ుత్నొళిపపతవత ళు  ూపదొళిపప పరద్ుయమూ 
సుత్రొళిపపత తత ద్ు హదినెం 
టత్ుళ  ూపగళారతి్ు వత్స  
శత్గళలి పుజిసుత్లి ు చత్ురరత్మకన్చ పద్వ ౭-౧౮ 
 
న్చథ ు వ ుషక  దవిస మూవ 
తాత   ారవి వహవు నాడి శ 
రీ దొళగినితిహవు స్త రపుం భదే్ద్లి హరియ 
ఈ ధకి ఎపపత్ుత  ారవి  
మూ ుతిగళనె ననెెద్ు సవర 
ధా కన్చ సవత్ర పూజిసు పూణనెంద్రది్ు ౭-౧౯ 
 
కరల కమ గుణ సవభావగ 
ళాలయన్చు తానాగ ిలకుమీ 
లోల త్త్తద్థర పనామది కర సుత్ళగది్ుు  
లీలెయంద్లి సవ జీవ  
పరలిసువ సంహరసిి స్ ఇష్ిటప 
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మూలకర ణ పరక్ ఇతి గుణకరయగళ మనెమాడి ౭-౨౦ 
 
తిలజవతిగళన్చుసరిసి పర 
జవలిసి దీపగళాలయద్ క 
త్తలెయ భంగసిి త్త్ు తాథవ తో ువంద్ద్లి 
జల ుహేఅణ త్న్చూవ  మన్చ 
దొళగ  భకతత జ్~నాన్చ కమక  
ఒలిద్ు పొ ళెవుత్ తో ువన్చు గుణ  ూపకతీయగళన్చు ౭-౨౧ 
 
ఆవ దవహవ క డలి హరి మ 
తాత వ లోకద్ళిడలి తా మ 
తాత వ దవశదొళిడలి ఆవరవ సిాతిగళు బ లి 
ఈ విధది జడ చవత్న్చరొళు ప 
రరవరేశన్చ  ూపగుణగళ 
భావిసుత్ సుజ్జ~నాన్చ భకుతియ బదే్ు క ండాడు ౭-౨౨ 
 
ఒంద్రొళగొందొంద్ు బెర దహి 
ఇందిరశేన్చ  ూపగళ మన్చ 
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బంద్ త  ద్లి చంతిసిద్కన్చుమాన్చవినితిలల  
సింధురరజనొళంబరరలయ 
బంధిసలు పరతి త్ంత్ుగళొళుద్ 
బంద్ు వరయపసిిద్ంత  ఇ ుతిపపన్చు చరరచ ది ౭-౨౩ 
 
ఒంద్ు  ూపదొళొంద్వయదొ  
ళొంద్ు రోమదొళొంద్ు దవశద ి
పొ ంది ఇపపబుజ ండన్చంతాన్చంత్ కోటగిళు 
హింద  మాకరండవయ కరణన ె
ఒంద్ు  ూపది స్ ఇష్ిట  పరళయవ 
ఇందిరశేనొళేనిద్చచరి అపరమేయ సదా ౭-౨౪ 
 
ఒంద్న్చంతాన్చంత్  ూపగ 
ళొంద   ూపదొళిహవు లోకగొ 
ళ ంద   ూపది స్ ఇష్ిట  సిాతి మొద్లాద్ వరయపర  
ఒంద  కరలది మాడ ితిళిసద  
సంద్ణ సిక ందిపప జగదొళు 
న్చంద్న్చంద్న్చ  ణదొళిందరా త్మజగ  తోరసినె ౭-౨౫ 
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శీ్ర మేశన్చ మూతిగళు న్చవ 
నారికుంజ ద్ంత  ఏకర 
కర  తోపవు అవయవరవహయ అవయవగళలి 
బేర  బరే  కంగొళిసువ శ 
రీ దొళు నానా పరకర  వి 
కర శూన్చయ విరరటనేనిసువ పద్ుమజ ండదొళు ౭-౨౬ 
 
వరరిజభవరండదొళు లకుమి 
నా సింహన్చ  ూపగుణగళు 
వరరిధియొళిహ త ర గళంద్ది సంద్ణ సి ఇహవు 
కర ణాంశరవేశ వరయపతవ 
తా  కరయ వయకతవయకతవు 
ఆ ునాలుక విభూతియంత్యామి  ూపగళు ౭-౨౭ 
 
మణ గళొళగిహ సథత్రద్ంద్ద ి
పరణవపరద్యన్చు చవత్నాచవ 
త్న్చ జగతితనొళన్చుదని్చదొళాడువన్చు సుఖపూణ 
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ద్ణువిక యు ఇవగిలల  బహుకర 
 ుణ కన్చంతాన్చంత్ జీవ  
గణదొళేకరంశర  ూపది నింత్ు నేమిసువ ౭-౨౮ 
 
జీవజీవ భేద్ జడ జడ 
జీవజడ జడజీవరంిద్లి 
శీ్రవ న్చు అత్యంత్ భిన్చూ విలఅణన్చు లక్ష్మమ 
మూవరింద్లి పద్ుమజ ండద ి
తా విలఅణళెనిసుతిపపళు 
ారవధిక సమశూన్చయళెంద్రతిీవ న్చు భజిసు ౭-౨౯ 
 
ఆదితవయ ు తిళియదిహ గుణ 
వేద్మానిగళెంద నిప వర 
ణయదిగళు బలల  వ రియద్ గుణగణంగళన్చు 
వేధబలల న్చు బొ మమన్చరియద్ 
గరధగుణగళు లకుమి బలల ళు 
శీ్రధరొబబన్చుపరసయ సద్ుు ణపూణ హరయి ంద్ు ౭-౩౦ 
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ఇంత్న్చంతాన్చంత్ గుణగళ 
పరర ంత్గరణద  మహాలకుమి భగ 
వంత్గరభ ణాయుధాంబ వరలయగళాగి 
ారవంత్ద్లి నలెెగొళిసి ప మ ద్ు 
 ంత్ మహిమన్చ దౌత్య కమ ని 
 ంత్ ది మాడుత్లి త్ద్ధీన్చత్వవెదైహిళు ౭-౩౧ 
 
పరళయ జలధయిొళుళళ నావెయు 
హొలబుగరణద  సుత్ుత వంద్ది 
జల ుహేఅణన్చమల గుణ ూపగళ చంతిసుత్ 
నెలెయ గరణద  మహలకుమి చం 
చలవనెైదహిళలప జీవరి 
గళవడువుదవనివన్చ మహిమెగళీ జగత్రయది ౭-౩౨ 
 
శీ్రనికేత్న్చ ారత్వతాంపతి 
జ్~నాన్చగంయ గయాసురరద్న్చ 
మౌనికులసనామన్చయ మాన్చద్ మాత్ుళ ధవంస ి
దీన్చజన్చ మందా  మధురపిు 
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పరర ణద్ జగనాూథ విటఠ ల 
తానె గతియ ంద్న్చుదిన్చది న్చంబద్వ న్చు పొ ర వ ౭-౩౩ 
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