ఉదాత్ాానుదాత్ా సంధి
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దాాస లి సద్భకతా విషయ
నిరరశె మిథాయవరదియలి పరదవవ ష నిత్యద్లి
ఈ సమసా పరరణిగళలి
మేశనిహనెంద్రిద్ు అవ భి

1

ల్ాషెగళ పు యస
ై ువుదె మహయజ్~న హరిపూజె ౯-౨
త్రరద్శ ఏకరత్మకనెనిసి భూ
ఉద్క శిఖియొళు హత్ు
ా క ణది
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బ్ఇహత్రనామక భా తీశన
మహిత్ ూపవ నెనెద్ు మనద్లి
అహ హభగవంత్గపిసు ప మభకుత్రయలి ౯-౪
మూ ు విధ కమగళొళగె కం
ారరి భాగవ హయవద్న సం
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పేర కను త్ానాగి నవ ూపంగళను ధరిసి
సూరిమానవదానవరొళు వి
కర శూనయను మాడి మాడిసి
ార భోకా ను సవవకరిసి కొడుత్రపప జీవరిగె ౯-౫
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అనళ పకవవగెస
ై ిద్నావ
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అనళనొళు హో మిసువ త్ెరద్
ె ం
మనవచన కరయద్లి త్రళిద్ను
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దినది కొడు శంకతసదె వ్ఇజిననా
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త్నిమిషేశను మాడి మాడిసిద్ఖిళ కమగళ
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కుద్ురె బాల్ద్ కొనెయ కూద్ల్
త్ుదివిభాగవ మాడి శత్విధ
వద్రొళొంద్ను నూ ు భాగవ మాడల్ెంత్రహుదో
విధిభవరది సమసథ దివిజ
మొద్ల్ుమాడి త్ఇణాంత్జీవరొ
ళధిక నూయనత్ెయల్ల వెందిగు జీవప మాణు ౯-౭
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జీవనంగుషట గర మూ ుత్ర
జీవనంగుట మాత్ర మూ ుత్ర
జీవనపరరదవశ జీవరకర ముత్రగళు
ఏవమాది అనంత్ ూపది
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యావద్వయవగళొళు వరయపిసి
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మంబ ది హ్ఇత్ామల్మధయనివరసియందెనిసి

w

ఎంబరీత్గె కోవిద్ ు వి

w

w

శవంభరరత్మక పరరజ్~న భకా కు
టుంబ సంత్ెైసువ ఈపరి బల్ల భజక ను ౯-౯
పు ుషనామక సవజీవరొ
ళి ువ దవహాకర

ూపది

క ణనియామక హ్ఇషవకపనిందియ
ర ంగళలి
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త్ురియనామక విశవత్ా హ
నెా డు బె ళుళిద్ుాత్ా మాంగది
ఎ డధిక ఎపపత్ు
ా ారవి నాడియొళగిపప ౯-౧౦
వరయపకను త్ానాగి జీవ సవ

దీపవణ సుమూత్ర మధయగ
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ె ెైగొళుత్ ౯-౧౧
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గ ుడ శేష భవరది నామవ
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ధరిసి పవన సవ ూప దవహది
క ణనియామకను త్ానాగిపప హరియంత్ె
స సిజాసన వరణి భా త్ర
భ త్నిందొ డగూడి లింగది
ఇ ుత్రహ ు మికరాదిత్య
వ రిగల్
ి ల వరారథన ౯-౧౨
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జీవనకె త్ుషద్ంత్ె లింగవు
ారవకరశది పొ ంది సుత్ా ల్ు
పరరవ ణ ూపద్లి ఇపుపద్ు భగవదిచెెయలి
కేవల్ జడపరక్ఇత్ర ఇద్కధి
దవవత్ెయు మహల్కుమి యనిపళు
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ఆ వి జెయ ారానపరియంత్ ది హత్రా హుద్ు ౯-౧౩
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రీ వని ుద్ధ గళ మధయది

ou
si
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ై ువ శ్రరజనాద్న
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మూ ు గుణదొ ళగిపపనెందిగు త్రరవ్ఇత్ువెందెనిసి ౯-౧౪
ుద్రమొద్ల్ాద్మ రిగె అని
ుద్ధ దవహవె మనెయనిసువుద్ు
ఇద్ుా కేల్సవ మాడ లిల ందిత్ా సూ
థ ల్ద్లి
కురద్ధ ఖ్ళ దివిజ ు ప సప
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సఫధియంద్లి ద్వంద్వకమ స
మ్రఇదిధగళనాచరిసువ ు పరరణేశనాజ్~నెయలి ౯-౧౫
మహియొళగె సుఏత్రతీథది
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వహిసి గుణగళననుసరిసి స

ou
si

gm

నిాహిత్రరగిదల్
ెా ల రొళు మాడువ ు వరయప ౯-౧౬
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కేశ ారసి విధ విభగభాగవ
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గెైసల్ెనిత్నిత్రహ సుషుమావు
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ఆ శిరరంత్ది వరయపిసిహుదీ దవహమధయద్లి
ఆ సుషుమాకె వజరకరయ పర
కరశినీ వెైద్ుయత్రగళిహవు పర
దవశద్లి పశిిమకె ఉత్ా పూవ ద్ఇణకె ౯-౧౭
ఆ నళినభవ నాడియొళగె త్రర
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కోణచకరవు ఇపుపద్లిల క్ఇ
శరను మండల్ మధయగను సంక ుషనాహవయను
హీన పరపరత్మక పు ుషన ద్
హనగెైసుత్ దినదినది వి
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జ్~నానమయ శ్రరవరసుదెవను ఐదిసువ క ుణి ౯-౧౮
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నాళమధయద్లిపప హ్ఇతీా
ల్ాల్జదొ ళిపపషట ద్ళది కు
ల్ాల్ చకరద్ త్ె ది చరిసువ హంసనామకను
కరల్కరల్గళలిల ఎణదా సె
పరల్క కెస
ై ేవెగొళుత్ క్ఇ
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పరళు అవ భిల్ాషెగళ పూరెైసక
ి ొడుత్రపప ౯-౨౦
వరసవరనుజ రేణుకరత్మజ
దాశ థి వ్ఇజిననాద్నమల్ జ
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భరిత్ కోపరటోప త్ో ువ
ద్ విదొ ను ని ఇత్రయలి బరె పరపగళ మాళప ౯-౨౨
వ ుణనలిల వినోద్ హాసయవు
మ ుత్నొళు గమనాగమన హిమ
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క ధనాధిప లిల ధమద్ బుదిధ జనిసువుద్ు
హ న మంది ద్లిల గో ధన
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యత్రర సంపరత్రపరద్యనాగీ
గరత్రదొ ళు నెల్ెసి ల్ు త్రళియదె కంద్కండలిల
ధాత్రరయొళు సంచరిసి పుత్ర క
ళత్ర సహిత్నుదినది తీథ
ఏత్రయాత్ెయ
ర
మాడిదెవు ఎందెనుత్ హిగు ువ ు ౯-౨౫
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నా సింహసవ ూపదొ ళగె శ
రీ నామది కరిసవ
ి ను హది
నా ు కళెగళుళళ లింగది పు ుషనామకను
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అద్ నామది కరెసుత్ ంభ
త్ా ధిక నాల్వత్ెా నిప ూపది ధాత్ుగళోళిపప ౯-౨౭
సపా ధాత్ుగళొళ హొ గె సం
త్పా ల్ోహగనాగిాయంద్ది
సపా ారమగనిపప అనామయాది కోశదొ ళు
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లిపా నాగదె త్త్ా దావి య
కులపా భోగవ కొడుత్ సవపా సు
షుపిా జాగరత్య
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