నామ స్మరణ స్ంధి
హరికథామ్ఇతసారర గురుగళ
కరుణదిందాపనితసు పేళువె
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w

w

w

సికకను యమద్ూతసరిగె ఆవరవలిల నోడిద్రు ౧౩-౧
స్రితసు పరవహగళలిల దివరయం
బరది పుత్ారదియలి హషరమష విస్మమ్ఇతిింంద్ల్ాగలి ఒమెమ బాిందెరద్ు
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ళిరదె పో పువు తసూల్రరశియొళనల్ పొ కకంత్ె ౧౩-౨
మల్కగువరగలి ఏళువరగలి
కకళితసు మాత్ాడుతసలి మనెయొళు
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భావిస్ుతస పూజిస్ుతస మోదిప
కోవిద్రిగుంట్ేనొ భయద్ుుఃఖాది ద్వంద్వగళు ౧౩-౪
వరస్ుదేవన గుణస్ముద్రదొ
ళిస్ బల్ల వ భవస్ముదార
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యాస్విల్ల దె దాట్ువను శ్రీఘ్రద్లి జగదొ ళగె
బేస్రదె ద్ువిషయగళ అభి
ల్ాషెయలి బళల్కవవ నానా
కేలషగళననుభవిప భకకతస్ుమాగ కరణద్ల్ె ౧౩-౫
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ర గలిందే
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దేవగంగెయొళుళళవగె ద్ురి
త్ావళిగళుంట్ే విచారిసె
పరవుగళ భయవుంట్ె విహగరధిపన మందిరది
జీవకత్ఇతసవవను మరెద్ు ప
రరవరేశనే కత్ఇవెంద్రి
దావ కమవ మాడిద్రు ల్ేపస్
ి వు కమగళు ౧౩-౭
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ఏను మాడువ పుణయ పరపగ
ళానె మాడువెనెంబువరధమ
హీనకమకె పరతసర నా పుణయకెక హరిింంద బ
మానవను మధయమను ద్వంద్వకె
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మావినోద్గె ఇవరనుగీహ

వే వరరనుగీహవెనస్
ె ువుద్ు ముకకతి యోగయరిగె ౧౩-౯
తసనువె నానెంబువను స్తిస్ుతస
మనె ధనాదిగళెనాదెంబువ
ద్ుయనది మొద్ల్ాద్ుద్కగళె స్త్తత థవేంబువను
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అనల్ ల్ోహాది పరత్తకర
చనవె దేవర పూజె స్ుజనరె
మనుజరహుదెంబువను గోఖరనెనిప బుధరింద్ ౧౩-౧౦

వని స్ురరపగ ముఖయ త్తథగ
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మనది భజిస్ద్లిపపవర పర
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అనల్ ాో మాకేంద్ు త్ారర
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కండు ముట్ట ల్క ద్హిస్దిపుపదె
పుండరీక ద్ళాయాత్ాఅన విమల్పద్పద్మ
బండుణిగళెందెనిప భకత ర
హిండునోడిద్ మాతసరద్లి తసను
దిండు గెడహిద్ నరన పరవన మాళపరరఅణది ౧౩-౧౨
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ఈ నిమితసత పునుః పునుః స్ు
జ్~నానిగళ స్హవరస్ మాడు కక
మానవర కూడాద్దిరు ల్ౌకకకకె మరుళాగి
వెైనత్ేయాంస్గన స్వ
ారానద్లి తసనాామ రూపవ
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యోని ఐద్ువ కత్ఇ హరి ఎంద్వనె ముకత నహ ౧౩-౧౪
కలిమల్ాపహళెనిస్ుతిహ బాం
బొ ళెయొళగె స్ంచరిసి బద్ుకకవ
జల్చర పరరణిగళు బల్ల వె త్తథ మహిమెయను
హల్వు బగెయలి హరియ కరుణా
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బల్ది బలిల ద్రరద్ బరహామ
నిల్ విషేశరద్యమరరరియరనంతసనమల్గుణ ౧౩-౧౫
శ్రీల్కకమీవల్ల భను హ్ఇత్తక
ల్ాల్జదొ ళిద్ె ఖిళ చేతసన
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లీల్ెగళ తిళిస్ద్ల్ె భవది కక
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ల్ాల్చకీద్ త్ెరది తిరుగిస్ుతిహను మానవర ౧౩-౧౬
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షేధ కమవ త్ొరెద్ు నితసయది
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ారధుకమవ మాళపరిగె స్వగరదిస్ుఖవీవ
ఐదిస్ువ పరపిగళ నిరయవ
ఖేద్మోద్ మనుషయరిగె ద్ు
వరదిగళిగంధంతసమది మహద్ు:ఃుఃఖగళనుణిప ౧౩-౧౭
నిగుణోపరస్కగె గుణ స్ం
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స్గ దో షగళీయదెల్ె అప
వగద్లి స్ుఖవితసు
త పరలిస్ువను క్ఇపరారంద్ర
ద్ుగమను ఎందెనిప త్ెైవి
ర
ద్యగె తిరగుణాత్తతస స్ంతసతస
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స్వగ భూ నరకద్లి స్ంచారవనె మాడిస్ువ ౧౩-౧౮
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ళేవర తసదాకరర మాడి ప
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రరవరేశ చరరచరరతసమక ల్ోకగళ పొ రెవ ౧౩-౧౯
అనిమితసత నిరంతసర ారవ
ధీన కత్ఇతసవవను మరెదే
నేను మాడువుదెల్ల హరి ఒళహొరగె నల్ెసిద్ె ు
త్ానే మాడవనెంద్రిద్ు మ
దాెనెయంద్ది స్ంచరిస్ు పవ
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మానవందితస ఒంద్రెఅణ బిట్ట గల్ నినా ౧౩-౨౦
హల్వు కమవ మాడి దేహవ
బళలిస్దె దినదినది హ్ఇద్యా
మల్స్ద్నది విరరజిస్ువ హరిముతియనె భజిస్ు
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తిళివదీ పూజ పరకరణవ
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తసురియనామక అగిాయొళు స్ం
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కరుషణావహ య వరయుగ పరద్ుయమాననిరుద్ధ

w

w

ఇరుతిహను ఆకరశదొ ళు మూ
రెరడు రూపవ ధరిసి భూతసగ
కరెస్ువను తసనాామరూపది పరజర స్ంత్ెైప ౧౩-౨౨
ఘ్నగతసను త్ానాగి నారరయణను తసనాామద్లి కరెస్ువ
వనద్ గభోద్కది నెల్సిహ వరస్ుదేవ స్దా
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ద్వని సిడిల్క స్ంకషణను మిం
చినొళు శ్రీపద్
ర ుయమా వ్ఇషిటయ
హనిగళొళగనిరుద్ధ నిపపను వరుషనెందెనిసి ౧౩-౨౩
గ్ఇహ కకతసుంబ ధనాదిగళ స్నాహగళుళళవరరగి విహిత్ా
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విహితస ధమ స్ుకముగళ తిళియద్ల్ె నితసయద్లి
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అహర మెైథున నిదెగ
ర ొళగర
గిహరు స్వపరరణిగళు హ్ఇ
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ు హనివరసి యనరియద్ల్ె భవదొ ళగె బళల్కవరు ౧౩-౨౪
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జెడెయరిందొ డగూడి రరజిస్ు

w

తసడవియొళగిపపను స్దా గోజ దిజ
ర ను ఎనిసి

w
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ఉడుపనింద్భివ్ఇధ్ధిధ గళ త్ా
కొడుతస పఇమ్ఇగరహిగళ కర
రోడల్ కరవను తసతసత దావహ యనాగి జీవరను ౧౩-౨౫
విపినదొ ళు స్ంతసింస్ువను కర
శయపియనళెద్వ స్ా ళగళలి స్వతసర కేశవను
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ఖపతి గగనది జల్గళలి మహ
శఫరనామక భకత రను ని
షకపట్దింద్లి స్ల్హువను కరుణాళు దినదినది ౧౩-౨౬
కరరణాంతసయామి స్ూ
ా ల్వ త్ార వరయపరతంశరది రూపక
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ారర శుభ పరవివికత నంద్ స్ూ
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పరరమహిమన రూపగుణగళ నెనద్
ె ు స్ుఖిస్ుతిరు ౧౩-౨౭
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జల్గత్ోడుపనమల్ బింబవ మెల్కవెవెంబతి హరుషదింద్లి
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హల్ధరరనుజ భోగయరస్గళ
నెల్ెయనరియదె పూజిస్ుతస హం
బలిస్ువరు పురుషరథగళ స్తసుకల్జరరవెంద్ు ౧౩-౨౮
దేవ ఇషి గంధవ పిత్ఇ నర దేవ మానవ ద్నుజ గోజ ఖ
రరవి మొద్ల్ాద్ఖిళ చేతసన భోగయరస్గళను
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యావద్వయవగళొళగిద్ె ు ర
మావరను సవవకరిప యావ
జీీ వగణకెక స్వయోగయ రస్గళనీయనెందెంద్ు ౧౩-౨౯

పరట్ట ల్ోషరటదిగళు స్మవెంద్రితసు నితసయద్లి

a.
c

పురుట్గభాండొ ద్రను స్

om

హరట్ెగళనీడాడి కరంచన

తసుపరుట్నెందెనిసెల్లరొళగి
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ద్ుెరుట్ుకమవ మాళపనెంద్డిగడిగె నెనెవుతిరు ౧౩-౩౦
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బుఃఊతసళది జనరుగళు మమక మాతసుగళనాడిద్రె స్హిస్దె
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ఘ్ాతిస్ువరతికోపదింద్లి ఎచిరిప త్ెరది
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w

మాతసుళాంతసక జ ర హే నవ
నీతసచోరనె ఎనాల్క తసనా ని
కేతసనదొ ళిట్ట వర స్ంత్ెైస్ువను కరుణాళు ౧౩-౩౧
హరికథామ్ఇతసారరవిద్ు స్ం తసరు స్దా చితసత ింస్ువుద్ు ని
షు
ు రిగళిగె పిశునరిగయోగయరిద్ను పేళద్ల్ె
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నిరుతస స్ద్భకకతయలి భగవ
చిరిత్ెగళ కొండాడి హిగు ువ
పరమ భగవదాెస్రిగె తిళిస్ువుద్ు ఈ రహస్య ౧౩-౩౨
స్తసయస్ంకల్పను స్దా ఏ నితసు
త దే పురుషరథవెంద్రి

om

ద్తసయధిక స్ంత్ోషద్లి నెనవ
ె ుతసత భుంజిస్ువుద్ు

a.
c

నితసయస్ుఖస్ంపూణ పరమ స్ు
హ్ఇతసత మ జగనాాథవిఠ్ు ల్
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బతిత సి భవరంబుధియ చితసుాఖ వయకకత కొడుతిపప ౧౩-౩౩
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