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హరిమడది జనంబవత్రయొళు శ్రో
తరుణియధవేశవిహుదెందిగు
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మేలెనిప కతళింది లఅణె
బరలెయరిగింతధ్మ వారుణి సవపణి గిరిజన
శ్రోలక మియుత రేవతీ సిరి
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సరి మృగప సంపాత్ేవాత తియరు మరుదంశ ౨౧-౨౯
పిథిభవాథను చేకతథను విపృఠువెనిసువను సవంయ
మధరుథ విథథశవోథ్ుథమగ గజనతమకరు పాిణామవ

11

ధివథియపాన గవాక్ష గవయ థృథియవాయన ఉధాన
వృషపవథుళ శవథాిథ గమఢసుమధధ్నరు సమధన ౨౧-౩౦
ఐవరొళగీ క ంత్రభోజను
ఆవినతమక నతగకృకలను

om

దేవదతాధ్నంజయరు అవత్తరవజితరు
ఆవహోదవహ వివహ సంవహ

a.
c

పాివహీపత్ర మరుత పివహని

ou
si

gm

గావకతలక కతంచిదధ్మరు మరుదగణగలెల ల ౨౧-౩౧
పాిణోపాన వాయనోదాన స

.y

మధన దెైవరనుళిదు మరుతరు

w

w

ఊనరెనిపరు హతుా విశేవదేవరివరింద

w

సూనుగళు ఎనిసువరు ఐవరు
మధనినీ దరిపత్రగె కెలవరు
ఓణియొళు కెైకేయరెనిపరు ఎలల కతలదలి ౨౧-౩౨
పిత్రవిందయ శుో తసోమ శుో తకీ
రుత్ర శత్తనిక శుో తకమ దరి

12

పత్ర క వరరివరోళగె అభిత్తమ ర పిముఖ చితి
రథను గోపకతశోర బలరెం
బతులరెై గంధ్వరిందలి
యుతరు ధ్మ వృకరదరతదిజరెందు కరెసువరు ౨౧-౩౩

om

వివిధ్ మెందరు నక ల సహదే
వ విభు త్రిశిఖధశవనిగళిలిల

a.
c

దివిపనతవేశవిహుదెందిగు దాయవా పృథివ ఋభు

ou
si

విఘుప ధ్నప మ్మదలధ

gm

పవనసుత విషవకేేననుమధ క వర

.y

దవరు మితిగె కతంచిత్తధ్మరెనిసికొళుత్రహరు ౨౧-౩౪

w

w

పావకతగిు క మధరనెనిసువ

w

చావనవరుచథయముని చాఉష
రెైవత సావరోచిష్ోతామ బిహమ రుదేంి ది
దేవ ధ్మను దఅనతమక
సావరణి శశిబందు పృథు పిి
యవితను మధంధాత గయను కక సథ దరషయంత్ర ౨౧-౩౫
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భరథఋషభజహరిణిజధివజ భరథమ్మధ్లధధ్ఖిళ
రతయరొ ళిరుథిహుధ్ు శ్రోవిషుుపాిణవేశ పిథిధినధి
వరధివిసుథి శముభ అధ్ుభథ కరెసువను బలి విఢ్ృ
ఢ్ి థశుచి సరియెనిదు ఋథఢ్ామ మ్మధ్లధధ్శాగమఢవ ౨౧-౩౬

om

అరసెనిప కమజరు వెైశతవ
నరగధ్మ శతగుణది విఘ్ను

ou
si

తరణి భరయధ సంజె ్య శతవరి

gm

శరభ పజనతయఖయ మేఘప

a.
c

శవరగె కతంచిదుగ ణ కడిమె బలి ముఖయ పావకరు

.y

కరన పత్రుయు రోహిణీ శతయమలెయు దేవకతయు ౨౧-౩౭

w

w

అరసియెనిపళు ధ్మరతజగె

w

వరుణ భరయోష్ాది షటీరు
కొరత్ె ఎనిపరు పావకతదయరిగెరడ గుణదింద
ఎరడ మూజనరింధ్మ సావహ
కరెసువళుష్ాదేవి వెైశతవ
నరన మడదిగె దశగుణావరళశివనీ భరయధ ౨౧-౩౮
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సుదరుశన శకతోది సురయుత
బుధ్ను త్తనభిమనుయవెనిసువ
బుధ్నిగిందాశివనీభరయ శలయ మధగధ్ర
ఉదరజోష్ాదేవిగింతలి
అధ్మనెనిప శనెైశచరను శని

om

గధ్మ పుషీర కమపను ఎనిసువను బుధ్రింద ౨౧-౩౯

a.
c

ఉదవహా మరుత్తనివత విరత

gm

ధ్ దివత్రయ సంజయను తుంబుర

ou
si

విధ్వదుతామ జనమేయ తవష ృట తియుత చితిరథ
సదివనుత దమఘోషక కబం

.y

ధ్ దవయరు గంధ్వ దను మను

w

w

w

పదమ సంభవయుత్తక ో ర కతశోరనెనిసువను ౨౧-౪౦
వాయుయుథ ఢ్ి థరతశార ధివిజర గాయకను ఢ్ి థరతశార
నకోను రతయ ధ్ుిపధ్నవహవిశిష్ాాహూహు గమఢవ
నతయక విరతదివవహయుథ హహజే ్యాయ విధాయఢ్రనె
అజగర థాయెనిసువను ఉగోసేననె ఉగోసేనతఖయ ౨౧-౪౧
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బసజసమభవయుకథ విశతవవసుయుఢ్ామనుయథ్థ
మౌజస బసజమిథయ
ి మయుథ పరతవసువినిసుథిపు
అసమమిథాినివథ సథయజిథు వసుఢ్ెయొళు చిథస
ి ేన
మృథమఢసరు గాయకరెముా కరెసువరతవ కతలధ్లి ౨౧-౪౨

om

ఉళిధ్ గమఢవరుగళెలర
ల ు బలి మ్మధ్లు
గోపాలరెనిపరు ఇళెయొళగె సెైరమిఢ పిి మ గళెపేరసరయు
థీ

a.
c

థిల ఉథ్మి
థ పూవధ్లి నక లన లలనె పావథియెనిసువళు

ou
si

gm

క లధ్ గోపియరెల ల శబరీముఖయరపేరరు ౨౧-౪౩
కృషవథమన
సుథరొళగె శథధ్వాశషసావిర
ా
ా

.y

సరయరలిల
పివిషళాగి
రమధమబ థథ్న
థీ
ా
థ తమమరూపధ్లి

w

w

కృషు మహిషియరొళగె ఇపుళు థవషుాీస్ పుథిి కశేరు

w

ఇవరొళు శేశ
ో టళెనిపళు ఉళిధ్ ఋషిగణగోపికతసమరు ౨౧-౪౪
సూనుగళు ఎనిసువరు ధేవ కృశతనువిగె కోథుసిముఢ
సుచిపవ మధనకౌశికరెైధ్ు థుముబరు ఊరవశ్రశథరు
మేనకతఋషిరతయరుగళా జననసురరిగె సమరెనిపరు
సురతణకరనతఖధయథ ధివిజరు జనకరెనిసువరు ౨౧-౪౫
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పావకరిగింతధ్మరెనిసువ
దేవక లజననతఖయ సురగణ
కరవిదర నతనత సువిదయది సోతామర నితయ
సేవిపరు సదభకతాపూవక

om

సావవరరిగుపదేశిసువరు ని

a.
c

రతవలంబన విమల గుణగల పిత్రదివసదలిల ౨౧-౪౬

gm

సురరొళగె వణాశోమగళెమెబరదు ఢ్మగళిలల

ou
si

థమ్మమళు నిరుపమరు ఎమెని
ా సికొమబరు థారథమయధ్లి
గురుశిషయథవవీ ఋశిగళొళ గిరుథిహుధ్ు అజననసురరిగె

w

w

.y

చిరపిథుిశథాఢ్మమరెనిసువరు ఏళు జనరుళిధ్ు ౨౧-౪౭

w

చిరపిథృగళిమాఢ్మ గమఢవరుగళెనిపరు
ధేవనతమక కొరథెయెనిసువ చకోవథిగళిమా గమఢవ
నరరొళుథ్మ
థ రెనిసువరు హనెురదు ఎమబథ్ెథముా గుణధ్లి
హిరియరెనిపరు కోమధి ధేవావేశబలధిమ ా ౨౧-౪౮
దేవత్ెగళిం పేిషయరెనిపరు
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దేవగంధ్వరుగళివరిం
దావకతలక శిఇతరు నరనతమ గంధ్వ
కేవలత్రసదభకతాపూవక
యధవదిందియ
ి గళ నియధమక

om

శ్రోవరనె ఎందరితు భజిపరు మధనుష్ోతామరు ౨౧-౪౯
బరదరతయణ భరగవత మ్మద

a.
c

లధద శతసారగళలిల బహువిధ్

ఆదిత్ేయధవేశబలది వి

ou
si

భేదగళ పేళిదను సోవతామ

gm

దావదశ దశ సుపంచవింశత్రశత సహసియుత

w

w

.y

రోధ్ చింత్రసబరరదిదు సాధ్ుజన సమమతవు ౨౧-౫౦

w

ఇవరు ముక త్రగె యోగయరెంబరు
శోవణ మననతదిగళ పరమో
తేవది మధడ త కేళి నలియుత ధ్మకతమథ
త్రివిధ్ ఫలగళపేఇసదె శ్రో
పవనముఖ దేవాంతరతతమక
పివరతమ శిషే ష
ట ద
ట ాయకనెందు సమరిసువరు ౨౧-౫౧
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ణిథయసమధేరిగళు గుణధరష్ాథమకరు బి మధధిజీవరు
భుిథయరెమబరు రతజనోపాధియలి హరియెమబ
కృథ్ిథవాసను బి మ శ్రోవిషుాథయ
ి రు సమధ్ు:ఖ

om

సుఖ వుథుథ్ిథమృథిభయ పేళువరు అవథారగళిగె సధా ౨౧-౫౨
థారథమయజన్ యానవిలలధె సూరిగళు నిమిా సుథ నిథయధి

a.
c

థరరుథిపురు సుజనరోపాధియలి నరరొళగె

gm

కూ
ో రకమధసకథరతగి శరీరపోషణెగోసుగధి

ou
si

సమధచర మధళురు ఆనయధేవథె నీచరతలయధి ౨౧-౫౩

.y

ధ్శపిమథియ మధథాబఢయొళు సుమ నసరెనిప రథు

w

w

గళనవలో కతసి థెగెధ్ు పాికృథశుభరష్ాథముథగళ

w

రచిసి అసుపథి శ్రోరమణనిగె సమపిసిధె సజజనరిధ్ను
సమోథషిసలి ధరషగళెణిసధ్లె కతరుణయధ్లి నిథయ ౨౧-౫౪
నిరుపమన శ్రోవిషుా లకీవీ సరసిజోధ్భవవాయువాణీ
గరుదషణమహిషయ
ి రు పావథిశకోసమరపాిణ
గురుసావయముభ పివహసుఊయను వరుణనతరధ్ వహిు
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సపాథమిగ రరు మిథి గణేశ పృఠుగమధగ సావహబుఢ్ను ౨౧-౫౫
తరణితనయ శనెైశచరను పు
షీరనజననజ చిరపితరు గం
ధ్వరీవరు దేవ మధనుష చకోవత్రగళు

om

నరరొళుతామ మధ్యమధధామ
కరెసువరు మధరయతామరు ఈ

ou
si

సారభకతా జన్ యానదిం బృహ

gm

a.
c

రెరడ జన కెైవలయమధగసథరెందానమిపె ౨౧-౫౬

త్తారతమయవనరితు పఠిసువ

.y

సూరిగళిగనుదినది పురుష్ాథగళ పూరెైసర

w

w

కతరుణిక మరుత్తంతరతతమక

w

మధరమణ జగనతుథవిటఠల
త్ోరికొంబను హృతీమలదొళు యోగయత్ెగళరితు ౨౧-౫౭

20

