దత్త స్వాత్ంత్్య సంధి
హరికథవమృఇత్స్వర గురుగళ
కరుణదిందవపనిత్ు పేళువె
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పరమ భగవదభకతరిదనాదరది కేళువుదు
కారుణిక హరి త్ననొళిప్వా
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ప్వర స్వాత్ంత్్య గుణది
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నానూరు తెగెదు సప్వద ఆర ందధిక అరవత్ుత
నూరు ప్వదత్్యవ త్నొ శ
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సత్యలోకాధిపననళగె ఐ
వతెర
త డు పవమానననళు నా
లాత్ుత మేలంటధిక శివననళగిటటనిపాత్ుత
చిత్తజేంద్ర ళెైదధిక దశ
త్త్తవమానిగళెనిప సురర ళు
హత్ుత ఈరెైదఖిళజీవర ళిటట నిరవదయ ౦౨
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కలిమొదలుగ ండఖిళ దవనవ
ర ళగె నాలాతెతదు ఈ పరి
త్రళిదుప్వసనె మాడు మరెయదె పరమ భకుత్రయలి
ఇళెయొళగె సంచరిసు లకుమీ
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నిలయనాళాళెందు సవ
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సావశమాత్యరిగిత్ుత తా మ
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అవనిప స్వామిత్ా ధమవ
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సథళగళలి సంతెైసుత్రపాను గెళెయనందదలి ౦౩

త్తవర ముఖదలి రాజకాయవ మాడిసువ తెరది
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కవిభిరీడిత్ త్నొ కళెగళ

w
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దివిజ దవనవ మానవర ళి
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టటవిరత్ గుణత్్యజ కమవ మాడి మాడిసువ ౦౪
పుణయప్వపగళీతెరది కా
రుణయస్వగర దేవదవనవ
మానవర ళిటటవర ఫల వయతాయసవనె మాడి
బనొబడిసువ భకతతహీనర
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సనుొత్సుకమ గళ తెగెదు
ప్పనొరిగె కొటటవర సుఖబడిసువను సుభుజావహ ౦౫
మాణికవ కొండంగడియొళజి
వవన కొతాతపురుషన సమా
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ధవన మాడువ తెరది దెైత్యరు నిత్యదలి మాళా
దవన యజాన ాదిగళ ఫల యజ

a.
c

మాన తానపహరిసి అసమీ-
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చీన సుఖగళ కొటటట అసురర మత్తరను మాళా ౦౬

ఏణలాంచననమలకతరణ కరమేణ వృధ్ిియనెైధి లోగర
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కాణగ డదిహ కత్తలయ భంగిసువ తెరదంతె

w

w

వెైనతేయాంసగన మూత్ర
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ధవయనవుళళ మహాత్మరిగె సుజాన ాయనభకాథయధిగళు
వధిసి సుఖవ కొడుత్రహవు ౦౭
దత్త స్వాత్ంత్్య సంధి
జనపనరికెయ చోర పగలొళు
ధనవ కదొొయావయలవన
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వగుణగళెణిసదె ప్ొరెవ కొడదిరె శిఇసువ తెరది
అనుచితోచిత్కమ కృషవా
పణవెనలు కెైగ ండు త్నొర
మనెయొళిటటనందపడిసువ మాధవవనత్ర ౦౮
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అనొదనాొదనొ నామక

బనొబడదల మాడి మాడిసి
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ధనయరివరహుదెందెనిసి తెైై
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ళనొరూప ప్వేశగెైదవరవర వవయప్వర

a.
c

మునొ పేళొ ప్కార జీవర
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గుణయవజిత్ త్త్తదవహాయనాగి కరెసువను ౦౯

w

w

సలిల బందు పయోబియొళు బీ

w

ళలు వికారవనెైదబలుుదె
జలవు త్దూ
్ పవనె ఐదువుదెల ు కాలదలి
కలిమలాపహనచిసువ స
త్ుులజర కుకమగళు తా ని
షులుషకమగళాగి పురుషవథగళ కొడుత్రహవు ౧౦
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మొగదొళగె మొగవిటటట ముదిస
ొ ి
మగువినిం బగిదపిా సేొహది
తెగెదు త్నొ సథనగళుణిసువ జననియందదలి
అగణితాత్మను త్నొ ప్వదవ
బజగళ ధేనిప భకతజనరిగె
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ప్ఘటకను తానాగి స్ౌఖయగళీవ సవత్్ ౧౧
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నాటబేకెందెనుత్ హిత్దలి
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తోటిగను భూమియొళు బీజవ
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మోటెయం నీరెత్రత ససిగళ సంతెైసువంతె
ప్వటట బడదల జగది జీవర
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ఘోటకాసయను సృజిసి యోగయతె

w

w

w

దవటగ డదల సలుహుత్రపాను సవకాలదలి ౧౨
భూమియొళు జలవిరె థృషవథను
తా మరెదు మొగవెత్రత ఎణదొసె
వయయమమండలదొళగె కాణదె మిడుకువందదలి
శ్రరమనోరమ సవంత్
యామియాగిరె త్రళియదనుదిన
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భా్మకరు భజిసువరు భకుత్రయలనయదేవతెయ ౧౩
ముఖయఫల వెైకుంఠ ముఖాయ
ముఖయఫల మహరాదిలోకా
ముఖయఫల వెైషయకవెందరిదత్రభకుత్రయంద
దుుఃఖనాగు నిరంత్రది మొరె
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వవయధియం పీడిత్ శిశువిగె గు
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c

ప్ొకువర బడ భకతవత్సల భారతీశ పిత్ ౧౪
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రకుస్వరియ భజిసుత్ల ని

డోదకవ నెరెదుదకె ఓఉ
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షధతేదు కుడిసువ తాయయోప్వదియలి సవజ నాయ
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బాదరాయణ భకతజనకె ప్

w

స్వదరూపకనాగి భాగవ
తాదియలి పేళిదను ధమాథగళె ఫలవెందు ౧౫
దూరదలిుహ పవత్ ఘనా
కార తోపుదు నోళా జనరిగె
స్వరెగెయయలు సపవవయఘగ
ర ళింద భయవిహుదు
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గోరత్ర సంస్వర స్ౌఖాయ
స్వరత్రవెందరిత్ు నిత్య ర
మారమణనారాధిసువరదరింద బలువరు ౧౬
కెసరఘటగళ మాడి బేసిగె
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బసిలొళిటటట ణగిసిదరదు ఘన
రసవ త్ుంబలుబహుదె సవసాత్ంత్్ తానెంబ
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నశన దవన స్వొనకమగ
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పశు పనరనేనేను మాళాా

ou
si

ళొసరి ప్ోపువు బరిదె దేహాయాసవనె కొటటట . ౧౭
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ఎరదు ధీక్షెగళిహవు భాుఃయామథరవెనిప నామధలి బుఢరిమ్

w
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ధరిథు ధీక్షిథనాగు ధీఘధేాషగళ బత్ుత

w

హరియే సవయథ్మ
థ మ క్షరాక్షర పురుషపూజిథప్వధ
జనామధయరవిదూర సుఖాథమ సవగనెముి సమరిసుథిరు ౧౮
హేయవసుతగళిలు ఉప్వ
దేయవసుతగళిలు నాయయా
నాయయ ధమగళిలు దేాషవసూయె మొదలిలు
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తాయత్ందెగళిలు కమలద
ళాయతాఅగెనలు ఈసువ
కాయయందది ముణుగగ డదె భవవబి దవటిసువ ౧౯
మందనాదరు సరియె గోపీ
విందె ధరిసుత్ శ్రరత్ులసిపదవమఅసరగళను
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కుంద శ్రరభూరమణ త్ర్జగ
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చందన శ్రరముదేగ
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దాందయ సవస్వామి మమకులదెైవవెనె ప్ొరెవ ౨౦
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ప్వ్యధనమదదింద జనరిగె

w

w

నాయక ప్భువెంబ పూవది

w

తాయ ప్ొటెటయొళిరలు ప్భువెందేకె కరెయరెలై
కాయ నినొను బటటట ప్ోగలు
రాయ నీనెంబువ ప్భుత్ా ప
లాయనవనెైదిత్ు సమీపదలిదొరదు తోరు ౨౧
వవసుదేవెైకప్కారది
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ఈశనెనిసువ బ్హమరుద్ శ
చీశ మొదలాదమరరెలర
ు ు దవసరెనిసువరు
ఈ సుమాగవ బటటట స్ోహము
ప్వసనెయ గెైవ నర దేహజ
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దెైశిక కేుశగళు బరలవనేకె బడిసికొళ ౨౨
ఆ పరబ్హమనలి త్ర్జగ
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దవాయపకత్ా నియామకత్ా
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లోపవిలక
ల ు ప్కార సా
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స్వథపకత్ా వశత్ా ఈశతాాది గుణగళిగె
రూపవెనిపువు సవకాలది
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ప్ోపువలువు జీవరిగె దవసత్ాదోప్వది... ౨౩
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నిత్యనూత్న నివికార సుుఃఋథ్మ
థ
ప్ణవసథ వణో

త్ాత్రతకారణ వవన్మనోమయ స్వమగవనరత్
దత్త కపిల హయాసయ రూపది
పృఠ్ పృఠగీజవర ళగిధ్ిు ప్వత్రసువనవరవర యోగయతె కమవనుసరిసి
౨౪
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శుర థిగళాథన మాథు విమలసమృథిగళాథన శిక్షె
జీవ ప్థథిపక్ ృథిగళెరదు ప్థిమెగళెనిసికొళుథిహవు
ఇథర కమగళెల ు లక్షుమీపథిగె పూజిగళెముి సమరిసుథ
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చత్ురవిఢ పురుషవఠగళ బేదధిరు సాపొధలి ౨౫
భూథళాఢిపనాజ నాయఢవరక ధూథరిగె సేవవనుస్వరది
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పీ్త్రపువక సదు్ ణంగళ
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మాత్రిశాపి్యను పరమ
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వేత్నవ కొటటవర సంతోషిసువ తెరనంతె
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గవయకర సంతోషపడిసువనిహపరంగళలి ౨౬

w

w

దీప దివదలి కండరాదడె

w

లోపగెైసువరాఅణ హరి స
మీపదలిురె నందనామ సునందవెనిసువువు
ఔపచవరికవలు సుజనర
ప్వపకమవు పుణయవనిపుదు
ప్వపిగళ సత్ుాణయకమవు ప్వపవెనిసువదు. ౨౭
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ధనవ సంప్వదిసువ ప్దవ
వణికరందది కోవిదర మనె
మనెగళలి సంచరిసు శాసతైశరవణగోసుగది
మననగెైదుపదేశిసుత్ దు
జనర కూడవడదిరు సాపొది
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ప్ణత్కామద కొడువ స్ౌఖయగళిహపరంగళది ౨౮
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మూరువిధ జీవరిగె బహు సం

a.
c

కారక కతయ
ర
ద్వయ విభమ
్
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స్వరకతవు కారణవెనిసువువు ఎలు కాలదలి
దూర ఓడిసి భా్మకత్్య
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మారిగ ళగవగదల సవవ

w
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w

ధవరకన చింత్రసుత్లిరు సవత్్ మరెయదల. ౨౯
కరణకమవ మాడిదరె వి
సమరణద కాలది మాత్ుగళిగు
త్తరవ కొడదె సుమమనిపాను జాగరావసె థ
కరుణిసలు వవయప్వర మాడువ
బరలు నాలకవసె థగళు పరి
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హరిసకొళనేత్కె సాత్ంత్్ను తానెయంె బువను ౩౦
యుకతత మాత్ుగళలు శుర త్రస్మమ్ఇ
త్ుయకత మాత్ుగళివు విచవరిసె
ముకతతగివు స్ోప్వనవెనిసువువి ప్త్ర ప్త్ర పదవు

om

భకతత పూవక పఠిసువవరిగె
వయకతత కొడువ సారూప సుఖ ప్వి

gm

a.
c

వికతరనె మాడువను భవభయదింద బహు రూప ౩౧

ou
si

శ్రరవిఢిర విప్వహిపేశ సచీవరాథమభవవకశశి
ధిగివ
ే ఋషిగమివకతనొరసిధ్ి స్వఢయగణవ

.y

సేవిథపధవమోభజ థాథవాధవవలమిిగళాధ భకుథర

w

w

w

కావ కరుణవస్వమి ర లక్షమమహృధవుముధ చమి ర ౩౨
ఆధ₹హవగథవక్షభాషవభేధధిమలి
ి కరెయలధను
నిషేఢగెైధవలోకతసధె బదువరె వివేకతగళు
మాఢవను గుణ పేళా ప్వ్కృథ వవధరెయు సరి కేళి
పరమాహాు ధపదధిపారె నిరమథర బలు కోవిధరు ౩౩
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భాసురన మమొలవ కముొ నమసురిసి మోధిసధె దేాషధి
థసురను నిమిి సలు కుమిహుధె ధివవకరగె
సమసకృథవిధలమ
ు ుి కుహక థిరసురిసలేనహుధు భకతథ
పురసురధి కేళారిగె ఒలివను పుషురాక్షసధవ ౩౪

ఇథర కవినిమిథ కుకావవయ శారవయ బుఢరిమ ి

om

పథిథన కప్వలధొళు భాగిరఠియ జలవిరె పేయవెనిపుధె

a.
c

కృథిపథి కఠానిాథవెనిప ప్వ్కృథవే థవ సమసకృథవెనిసి

ou
si

gm

సధ్్థియనీవుధు భకతథపువక కేలి పేళారిగె ౩౫
వేధశాసథసయుకత
థ గరమగ
ఠ ళోధి కేళివనలు
ర

.y

సమథథస్వఢుగళ సహవవస సలాుపగళు మొధలిలు

w

w

మోధ థీఠాయర మథవనుగ రాధవర కరుణధలి

w

పేళిరమాఢవ జగనాొఠవిటల థిళిసిధుధర ళగె ౩౬
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