
వ్యాప్థ  సంధ ి
 
హరికథామ్ర్ ఇతసాయ  గు ుగళ 
క ుణదిందాప్నితసు పేళువ్ ె
ప్ మ భగవద్భకతరది్నాద్ ది కేళువుద్ు. 
 
ప్ు ుష ూప్తసరయ ప్ురయతసన 
ప్ు ుష ప్ు ుషో తసతమమ అరయఅ  
ప్ు ుష ప్ుజితసపయద్ ప్ుణానంద్ జ్~నాానమయ 
ప్ు ుషసూకత సుమేయ తసతసతత్ 
ప్ు ుష హ్ ఇతసుషషకర నియయ మహ 
ప్ు ుషజ ండాంతస ది బహ ిదవి్యాప్త  నిలిప్త  ౩-౧ 
 
స్త్త నీప్ుంసక ప్ు ుష భూసలి 
యానయానియ గగనమన శశి 
భాను కయయగుణ ప్రక్ ఇతియొళళొందంద్ు తానయల  
ఏను ఇవన మహామహిమె కడ ె
ొంయణ జభవ శకరముఖ ు ని 
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ధానిసయు మానవరిగళవడువుదే విచారిసయు ౩-౨ 
 
గంధ  స  ూప్ సష శ శ 
బ్ద ంద్ు తానయలద్ ద్  పసె 
రింద్ కరసెుతస జీవరిొంె తసప్కను తానాొంి 
ప ందిక ండిహ ప్ మక ుణా 
స్త ంధు శయశవతస మనవ్ె మొద్యా 
దిందిరయ గళోళొంిద్ుద  భోొంిసుతియహను విషయగళ ౩-౩ 
 
శరవణ నయన ఘ్ాా ణ తసవగరస 
నివుగళలి వ్యక్ పయణిపయదా 
ద్ావయవగళళి తసద్ుు ణగళళి తసతసషతియగళొళొం ె
ప్రవితసతసను తానాొం ిక్ ఇతియప్తియ 
వివిధకమవ మాడ ిమాడిస్త  
భవకె కయ ణనాొంి తియ ుొంిసుతియహను తియళిసద్యె ౩-౪ 
 
గుణిగుణగళొళొంది్ుద  గుణగిుణ 
నెనిసువను గుణబద్ధనాగదె 
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గుణజ ప్ుణాాప్ుణాఫయ భరహమది చతేసనక ె
ఉణిసుతసవరదళొంది్ుద  వృజినా 
ద్న చిదానందెైక దహేను 
క నెొం ెసచరయచ  జగద్ుభకువ్ెనిప్నవాయను ౩-౫ 
 
విదెా తానెందెనిస్త క ంబని 
 ుద్ధ  దేవను సవజీవ  
బుదిధయోళ్ నయెెస్త ద్ుద  క్ ఇతియప్తియ  బుదిధయెనిసువను 
స్త దిధ  యెనిసువ సంక ుషణ ప్ర 
స్త ద్ధ  నామక వ్యసుదేవన 
వద్ా ూప్ చతసుషటయగళరితసవనే ప్ందితసను ౩-౬ 
 
తసనుచతసుషటయగళొళు నారయ 
యణను హ్ ఇతసకరమయాఖా స్త ంహా 
సనదొళని ుదాధ ది  ూప్గళింద్ శోభిసుతస 
తసనొంె తానే స్తవేా స్తేవక 
నెనిస్త  స్తవే్యసకత సు రదళ 
గనవ తస నెయెస్త ద్ుద  స్తేవ్ెయ కెైక ంబనవ ంతె ౩-౭ 
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జ గ  సవప్నంగళొళు వ  
భోొంశియన బహుప్రకయ  వి 
భాగొంెసై్త  ని ంశ జీవ  చిచఛరీ వను 
భోగవితసుత  సుశుప త కయయది 
ాయగ వ నది కూడువంతె వి 
యోగ  హితసను అంశగళనేకతసరవ్ెదైిసువ ౩-౮ 
 
భాయరిందొడగూడి కయ ణ 
కయయవసుత గళలిల పేర క 
పేరయ ూప్గళింద్ ప్టతసంతసుగళవ్ోలిద్ుద  
సూయక ిణగళంత ెతసననయ 
వీయదింద్లి క డుతస క ళుతియహ 
నాయరిొంె ఈతసన విహా వు ొంోచరపి్ుదేనొ ౩-౯ 
 
జనక తసనానతసమజొం ెవ  భూ 
షణ ద్ుకూయవ తొడిస్త  తా వం 
ద్నెయ కెైక ళుతసవన హ సుతస హ ుష బడువంత ె
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వన ుహేఅణ ప్ూజా ప్ూజక 
నెనిస్త  ప్ూజ ాయధన ప్దా 
థను తసనొంె తానాొం ిఫయగళనీవ భజకరిొంె ౩-౧౦ 
 
తసందె బహుసంభరమది తసననయ 
బంధుబళగవ నె హి మద్ువ్ెయ 
నంద్నొంె తా మాడ ిమనెొళళొంిడువ తె నంత ె
ఇందిరయధవ తసనన ఇచెఛగ 
ళిందె గుణగళ చేతసనకె సం 
బంధొంెసై్త  సుఖాసుఖాతసమక సంస్కక్ ఇతియొళళిడువ ౩-౧౧ 
 
త్ ఇణక్ ఇతాయయదొళొంె ప ొంె సం 
ద్ణిస్త  ప్రతియఛిద్రద్లి ప  మ 
టటనయని వను తోరతిో ద్లిప్ష తె నంతె 
వనజజ ండదొళఖిళ జీవ  
తసనువినొళ హొ ొంది్ుద కయణసీ 
ద్నిమిషేశను సకయ కమవ మాళషనవ ంతె ౩-౧౨ 
 

www.yo
us

igm
a.c

om



పయద్ప్గళడొింెరెయె సలియవు 
తోద్ు క ంబెగళుబ్బి ప్ుషష 
ాయవద్ు ఫయవీవంద్ద్లి సవ్ేశవ ను జనరయ 
రయధనెయ కెైక ండు భరహమ భ 
వ్యదిగళ నామద్లి ఫయవి 
తాత ద్రిసువను తసనన మహిమెయ తో ొందడ జగకె ౩-౧౩ 
 
శ్ ఇతియతసతియగళిొంె ొంోచరిస్త ద్ 
ప్రతియమజ నందాతసమనచుాతస 
వితసతస విశయవధా  విదాాధీశ విధజినక 
ప్రతియదవిస చేతసనరదళొంె ప్ర 
క్ ఇతస ప్ు ుషనంద్ద్లి సంచర ి
సుతస నియమా నియామకను తానాొంి సంతెపై్ ౩-౧౪ 
 
మన విషయదొళొంరిిస్త  విషయవ 
మనదొళొంె నెయెొందళిస్త  బయు నూ 
తసనవు సుసమీచీనవిద్ుపయదయేవ్ెంద్ ుప  
కనస్త యాద్ ు తసనన పయద్వ 
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నెనవనీయదె సవరదళొంి 
ద్దనుభవిసువను సూథ యవిషయవ విశవనెందెనిస్త  ౩-౧౫ 
 
తోద్కను తానాొంి మన మొద్ 
యాద్ క ణదొళిద్ుద  విషయవ 
నెైద్ువను నిజప్ూణసుఖమయ ొంయర ాఃయొంయర హకను 
వ్ేద్వ్దే్ాను తియళియద్వనో 
పయది భుంజిసుతయెల రదళొంయ 
హాల ద్ ప్డువను భకతవతససయ భాగాసంప్నన ౩-౧౬ 
 
నితసానిగమాతీతస నిగుణ 
భకతవతససయ భయవినాశన 
సతసాకయమ శ ణా శయామయ కోమయాంగ సుఖీ 
మతసతనంద్ది మతసారదళహొ  
ొంెతసతనోడయు సుతసతలిప్షను 
అతసాధిక సంత్ ఇప్త  తియరజగదావాప్త  ప్ మాప్త  ౩-౧౭ 
 
ప్వి హరినమణి విద్ుర మద్ స 
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చఛవిగళంద్ది రయజిసుతస మా 
ధవ ని ంతస  దవేమానవ దానవరదళిద్ుద  
తియరవిధ గుణకమ సవభావ 
ప్వనముఖ దవే్యంతసరయతసమక 
దివసదివసది వాకతమాడుతసయవరదళిద్ుద ణిప్ ౩-౧౮ 
 
అణుమహతియతనొళిప్ష ఘ్న ప్  
మాణువినొళగడొంసిువ సూక్మవ 
ముణుొంిసువ తేలిసువ సూథ యగళవన మాయవిద్ు 
ద్నుజ కకరసయెయల రవినొళు 
మునిద్ు మాడువుదేనుయూఖయ 
ఒనకగెళు ధానాగళ హణివంద్ద్లి సంహరిప్ ౩-౧౯ 
 
దేవ మానవ దానవ ు ఎం 
ద ీవిధద్యావగలిప్ష ు 
మూవరదళొంివొంియల  స్తేనహో దాస్త్న దేవష 
జీవ ధికయరయనుాయ ద్ 
లీవ సుఖ సంాయ  ద్ుాఃఖవ 

www.yo
us

igm
a.c

om



తా ఉణదొయవ వరగిుణిసుతస నిగతాశనను ౩-౨౦ 
 
ఎలిల కేళిద్రెలిల నోడది్ 
రెలిల బేడది్రెలిల నీడది్ 
రెలిల ఓడది్రెలిల ఆడది్రెలిల ఇ ుతియహను 
బలిలద్రగితియబలిలద్ను సర ి
ఇయల  ఇవొంయవలిల నోడయు 
ఖుయల  మానవరదయలనప్రతియమయల  జగకయెల  ౩-౨౧ 
 
తసప్త  యోహవు నోళష జనరొిం ె
సప్తజివహన తె ది తోప్ుద్ు 
యుప్తపయవక యోహకయంబుద్ు ప్ువదోపయది 
సప్తవ్యహన నిఖిళజనరదళు 
వ్యాప్తనాద్ుద్రింద్ సవ ు 
ఆప్తరయొంిహరెయల  కయయది హతిసవ కెైక ండు ౩-౨౨ 
 
వ్యరిద్ను మళెగరయిె బెళెదహి 
భొ ుహంగళ చితసరఫయ స 
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బేరె బరేిప్షంతె బహువిధ జీవరదళొంది్ుద  
మా మణనవ వ  యోగాత ె
మీ ద్యె గుణకమగళను 
ాయ  నడెసువ దేవనిొంె వ్ెైషమావ్ెలిలహుదో  ౩-౨౩ 
 
వ్యరిజ ప్తన కి ణమణిగళ 
స్తేరి తసతసతద్వణగళను వి 
కయ ొంెైసదె నోళషరిొం ెకంొందళిసువంద్ద్లి 
మా మణ యోకతసరయదొళిహ 
మూ ువిధ జీవరదళొంిద్ుద  వి 
హా మాడువనవ  యోగాతె కమవనుసరసి్త  ౩-౨౪ 
 
జయవనప్హరిసువ ఘ్ళిొంె బ 
టటయనుళిద్ు జెైఘ్ంతె కెైప డ ి
దెళెద్ు హొడవెంద్ద్లి సంతసతస కత్ ఇ తానాొంి 
హయధరయనుజ ప్ుణాపయప్ద్ 
ఫయగళను దేవ్యసు   గణ 
దొళు విభాగవమాడి ఉణిసుతస సఇయాొంిప్ష ౩-౨౫ 
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ప ందిక ండిహ సవరదళు సం 
బంధవ్యగదె సకయకమవ  
 ంద్ద్లి తా మాడ ిమాడిస్త  తసతసఫయగళుణద ె
కుందిద్ణు మహతెతనిప్ ఘ్ట 
మంది ది సవతసర తసుంబ్బహ 
బాంద్ళద్ తె నంతె ఇ ుతియప్షను  మా మణ ౩-౨౬ 
 
కయద్కబ్బిణ హిడది్ు బడియయు 
వ్ేద్నయెు యోహగళిగయలదె 
ఆద్ుదనేెై అనళొంయ వాథె ఏను మాడిద్ ు 
ఆదిదేవను సవజీవ  
కయద్ుక ండిహనొళహొ ొంె ద్ుాః 
ఖాదగిళు సంబంధవ్యగువదనేొ చినమయొంె ౩-౨౭ 
 
మళయమనెగళ మాడి మకకరళు 
కెయవు కయయద్యాడి మోద్ద ి
తసుళిద్ు కెడసిువ తె ది యకుమీ మణ యోకగళ 
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హయవు బొంెయలి నిమిసువ ని 
శచయను తానాొంిద్ుద  సయహువ 
ఎయ ుణయివ్ోల్ నుంగువొంె ఎలిలహుదోసుఖద్ుాఃఖ ౩-౨౮ 
 
వ్ేష భాషెగళింద్ జన  ప్ర 
మోషొంెైసువ నటప్ు ుషనోల్ 
దోషద్ూ ను యోకదొళు బహు ూప్మాతియనలి 
పో ష సువనవ వ  మనద్భి 
యాషగెళ ప్ూరెసైుతసనుదని 
పో ష సువ ప్ూతాతసమ ప్ూణానంద్ జ్~నాానమయ ౩-౨౯ 
 
అధమ మానవనోవ మంతరర  
షధగళను తానరతిసు పయవక 
ఉద్కగళ సంబంధవియలదె ఇప్షనద్రదళొంె 
ప్ద్ుమజ ండోద్ ను సవ  
హ్ ఇద్యదొళొంరిె కయయగుణ 
కమద్ కయుష సంబంధవ్యగువుధే ని ంజనొంె ౩-౩౦ 
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ఒంద్ు గుణదొళగనంతస గుణగళు 
ఒంద్ు  ూప్దొళిహవు యోకగ 
ళొంద్ు  ూప్ద ిధరిస్త  తసద్ు తస ప్ధాథదొళహొ ొం ె
బాంద్ళద్వ్ోలిద్ుద  బహు పెస 
రింద్ కరసెుతస ప్ూణజ్~నాానా 
నంద్మయ ప్రిప్రి విహా వ మాడి మాడిసువ ౩-౩౧ 
 
ఎయల రదళు తానిప్ష తసనొనళ 
ొంెయల  ను ధరసి్త హను అప్రతియ 
మయల  మనమథ జనక జగదాద్ాంతస మధాగళ 
బయల  బహుగుణభరతిస దానవ 
ద్యలణ జగనానథవిఠయల  
ా యలయాలిస్త  సత ంభదంిద్లి బంద్ 
భకుతసనిొంె ౩-౩౨ www.yo
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igm

a.c
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