
|| శ్ర ీలక్ష్మీ శోభాన హాడు || 

 

రాగ - పంతువరాళి - ధ్రు వతాళ 

 

శోభానవెన్నిర ెసరరరొళు సరభగన్నగె | 

శోభానవెన్ని సరగుణన్నగె || 

శోభానవెన్నిర ెత్రువిక్మీరాయగె | 

శోభానవెన్ని సరరప్రుయగె || శోభానె || ప || 

 

లక్ష్మీనారాయణర చరణక్ెె శరణ ంబె | 

పక్ష్ివాహనగెరగువె || 

పక్ష్ివాహనగెరగువె అనరదిన | 

రక్ష్ిసలి నమీ వధ్ూవరర || ౧ || 

 

పాలసాగరవనరి లీలెయలి క్డెయలు | 

బాలె మహాలక్షుమి ఉదిసరదళు || 

బాలె మహాలక్షుమి ఉదిసరదాళాదేవి | 

పాలిసలి నమీ వధ్ూవరర || ౨ || 
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బొమీన పుళయదలి తనిరసరయొడగూడి | 

సరమీనెయాగి మలగిపప || 

నమీ నారాయణగు ఈ రమ్మీ గడిగడిగు | 

జనీవెంబుదర అవతార || ౩ || 

 

క్ంబుక్ంఠద సరతత క్ట్టిద మంగళసూతు | 

అంబుజవెరడు క్రయుగది || 

అంబుజవెరడు క్రయుగది ధ్రసర ప్ీ | 

తాంబరవనరట్టిమ్మరెదళె || ౪ || 

 

ఒందర క్రదింద అభయవన్నవళె మ | 

తత్ ందర కైె్యంద వరగళ || 

క్ుందిలలదానంద సందోహ ఉణటసరవ | 

ఇందిరె నమీ సలహలి || ౫ || 

 

పొళెవ క్ాంచియ దామ ఉలివ కి్ంక్ిణటగళు | 

నలివ క్ాలందరగె ఘలుకె్నలు || 

నళనళిసరవ ముదరు  ముఖద చెలువికె్ లక్షుమి | 

సలహలి నమీ వధ్ూవరర || ౬ || 
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రనిద మొలెగట్టి చినిదాభరణగళ | 

చెనెి మహాలక్షుమి ధ్రిసరదళె || 

చెనెి మహాలక్షుమి ధ్రిసరదళా దేవి | 

తని మనెయ వధ్ూవరర సలహలి || ౭ || 

 

క్ుంభక్ుచద మ్ేలె ఇంబిట్ి హారగళు | 

తుంబి గురుళ ముఖక్మల || 

తుంబి గురుళ ముఖక్మలద మహాలక్షుమి జగ | 

దంబ ెవధ్ూవరర సలహలి || ౮ || 

 

ముత్రతన ఓలెయన్నిట్ిళె మహాలక్షుమి | 

క్సూత రి త్రలక్ ధ్రిసరదళె || 

క్సూత రి త్రలక్ ధ్రిసరదళా దేవి స | 

రవతు వధ్ూవరర సలహలి || ౯ || 

 

అంబుజనయనగళు బింబాధ్రద శశి | 

బింబదంతెసెవ మూగుత్రమణటయ శశి || 

బింబదంతెసెవ మూగుత్రమణటయ మహలక్షుమి | 
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ఉంబుదకీ్యలి వధ్ూవరరెె || ౧౦ || 

 

ముత్రతనక్షతెయట్టి నవరతిద ముక్ుట్వ | 

నెత్రతయ మ్ేలె ధ్రిసరదళే || 

నెత్రతయ మ్ేలె ధ్రిసరదళా దేవ తని | 

భకి్తయ జనర సలహలి || ౧౧ || 

 

క్ుంద మందార జాజీ క్ుసరమగళ వ ందవ | 

చెందద తురుబిగె తురుబిదళె || 

క్ుందవరణద క్ోమలె మహలక్షుమి క్ ప్ె | 

యంద వధ్ూవరర సలహలి || ౧౨ || 

 

ఎందెందిగు బాడద అరవిందద మాలెయ | 

ఇందిరె పొళెవ క్ొరళలిల || 

ఇందిరె పొళెవ క్ొరళలిల ధ్రిసరదళె అవ | 

ళిందర వధ్ూవరర సలహలి || ౧౩ || 

 

దేవాంగ పట్టియ మ్ేలు హొదిుకె్య | 

భామ్మ మహాలక్షుమి ధ్రిసరదళే || 
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భామ్మ మహాలక్షుమి ధ్రిసరదళా దేవి తని | 

సేవక్ జనర సలహలి || ౧౪ || 

 

ఈ లక్షుమి దేవియ క్ాలుంగుర ఘలకె్నలు | 

లోలాక్ష్ి మ్మల లనె నడెతందళు || 

సాలాగి క్ుళిిరు సరరర సభెయ క్ండు | 

ఆలోచిసరదళు మనదలిల || ౧౫ || 

 

తని మక్ెళ క్ుంద తానే ప్ేళువుదకె్ె | 

మనిది నాచి మహలక్షుమి || 

తనాిమదిందలి క్రెయదె ఒబొొబొర | 

ఉనిత దోషగళనెణటసరదళు || ౧౬ || 

 

కె్లవరు తలెయూరి తపగెైయుు  పుణయవ | 

గళిసరదురేనూ ఫలవిలల || 

జవలిసరవ క్ోపది శాపవ క్ొడువరు | 

లలనెయన్నవరు ఒలిసరవరె || ౧౭ || 

 

ఎలల శాసతరగళోది దరరలభ జాానవ | 
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క్లిసర క్ొడువ గురుగళు || 

బలిలద ధ్నకె్ె మరుళాగివరిబొరు | 

సలలద పురోహితక్ొెళగాగరు || ౧౮ || 

 

క్ామన్నరిితనొబొ క్ామిన్నగె సోత్బొ | 

భామిన్నయ హిందె హారిదవ || 

క్ామాంధ్నాగి మున్నయ క్ామిన్నగెైయుదనొబొ | 

క్ామది గురుతలపగామియొబొ || ౧౯ || 

 

నశవరెైశవరయవ బయసరవనొబొ పర | 

రాశయీసర బాళువ ఈశవరనొబొ || 

హాసయవ మాడి హలల ఉదరరిసరక్ొండవనొబొ | 

ద శాయంఘ్ిి యొబొ ఒక్ెణనొబొ || ౨౦ || 

 

మావన క్ొందొబొ మరుళాగిహనర గడ | 

హారవన క్ొందొబొ బళలిద || 

జీవర క్ొందొబొ క్ులగేడెందెణటసరవ | 

శివన్నందొబొ బయలాద || ౨౧ || 
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ధ్రీవుంట్ొబొనలి హెమ్మీయ హెసరిగె | 

అమీమీతక్ె గుణవిలల || 

క్షమ్మీయ బిట్ొిబొ నరక్దలి జీవర | 

మరీవ మ్మట్టి క్ొలిసరవ || ౨౨ || 

 

ఖళనంతె ఒబొ తనగె సలలద భాగయవ | 

బలిలదగంజి బయలాద || 

దరరలభ ముకి్తగె దూరవెందెన్నసరవ పా | 

తాళ తళకె్ె ఇళిద గడ || ౨౩ || 

 

ఎలలరాయుషయవ శింశుమారదేవ | 

సలీలలెయంద త్లగిసరవ || 

ఒలె ల నాన్నవర న్నతయముతెత తదెయ ందర | 

బలలవరెని భజిసరవరు || ౨౪ || 

 

పుక్ త్రయ గుణదింద క్ట్టివడెదర నానా | 

విక్ త్రగొళగాగి భవదలిల || 

సరఖదర:ఖవుంబ బొమాీది జీవరు | 

దర:ఖకె్ దూరళెన్నప ఎనగెణ య  || ౨౫ || 
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ఒబొనావన మగ మతత్బొనావన మొమీగ | 

ఒబొనావన్నగ ెశయనాద || 

ఒబొనావన పొరువ మత్రతబొరావన్నగంజి | 

అబొరదలావాగ సరళివరు || ౨౬ || 

 

ఒబొనావన నామక్ంజి బెచరువ గడ | 

సరవరిగావ అమ తవ || 

సరవరిగావ అమ తవనరణటసరవ అవ | 

నొబొన ెన్నరన్నష ిన్నరవదయ || ౨౭ || 

 

న్నరన్నష ిన్నరవదయ ఎంబ శీుతయరథవ | 

ఒరెదర నోడలు నరహరిగె || 

నరక్యాతన ెసలల దరరితాదిదూరన్నగె | 

మరుళ మనబందంతె నరడియదిరు || ౨౮ || 

 

ఒందొందర గుణగళు ఇదుా వు ఇవరలిల | 

సందణటసరవె బహు దోష || 

క్ుందెళిష్రలి లద ముక్ుందనె తనగెందర | 
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ఇందిరె పత్రయ నెనెదళు || ౨౯ || 

 

దేవరి ివిపుర క్ొందర తనరిదరదొళిట్టి | 

తీవిదు హరిగ ెదరరితవ || 

భావజరెాంబరె ఆలదెలెయ మ్ేలె | 

శివన లింగవ న్నలిసరవరె || ౩౦ || 

 

హసరవుత ష్ె జరె మరణ రోగరుజినగళెంబ | 

అసరర ప్రశాచిగళ భయవెంబ || 

వయసన బరబారదర ఎంబ నారాయణన్నగె | 

పశు మొదలాగి నెనెయదర || ౩౧ || 

 

తా దరుఃఖియాదర ెసరరరారాత్రయ క్ళెదర | 

మోదవీవుదకె్ె ధ్రెగాగి || 

మాధ్వ బాహన ెకె్సరొళు ముళుగిద పరర | 

బాధిప కె్సర బిడిసరవనె || ౩౨ || 

 

బొమీనాలయదలిల ఇదువగె లయవుంట్ట | 

జనీలయవిలలదవన్నగె || 
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అమిీయనరణటసరదు యశోదెయాగిదుళె | 

అమీ ఇవగె హసరత ష్ెయుంట్ట || ౩౩ || 

 

ఆగ భక్షయ భోజయవితుత  పూజిసరవ | 

యోగిగె ఉంట్ే ధ్నధానయ || 

ఆగ దొరక్ొంబుదే పాక్మాడువ వహిి మ | 

తతా గలెలిలహుదర విచారిసరరో || ౩౪ || 

 

రోగవన్నవ వాత ప్రతత శల లషీ | 

ఆగ క్ూడువుద ేరమ్మయొడనె || 

భోగిసరవవగె దరరితవ నెనెవర ె| 

ఈ గుణన్నధిగ ెఎణ యుంట్ట || ౩౫ || 

 

రమే్ీదేవియరనప్రపక్ొండిపుపదర | 

రమ్మీయరసగె రత్ర క్ాణటరో || 

అమోీఘవీరయవు చలిసరదరె పుళయదలి | 

క్ుమారర్ యాకె్ జన్నసరు || ౩౬ || 

 

ఏక్తు న్నరణణత శాసతాా రథ పరతుా ప్ర | 
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బేకె్ంబ నాయయవ త్రళిదరక్ో || 

శ్రకీ్ ష ణనొబొనె సరవదోషక్ెె సర | 

లుక్నెంబుదర సలహలిక్ె || ౩౭ || 

 

ఎలల జగవ నరంగి దకి్ెసరక్ొండవగె | 

సలలదర రోగ రుజినవు || 

బలల వెైదయర కే్ళి ఆజీరితమూలవెల ల | 

ఇలల సమసత రుజినవు || ౩౮ || 

 

ఇంథా మూరుత్రయ ఒళగొంబ నరక్ బహు | 

భుా ంత న్ననెలిలంద తోరిసరవెలో || 

సంతెయ మరుళ హోగెలో న్నని మాత | 

సంతరు కే్ళి సొగసరు || ౩౯ || 

 

శ్ర ీనారాయణన జనన్నజనక్రు | 

నానెంబ వాద నడియదో || 

జాణరదరిందరియ మూలరూపవ తోర ి| 

శ్ర ీనరసరంహన అవతార || ౪౦ || 
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అంబుధియ ఉదక్దలి ఒడెదర మూడిద క్ూరీ | 

నెంబ శ్ర ీహరియ ప్రతనారు || 

ఎంబ శ్రహీరియ ప్రతనారు అదరింద సావ | 

యంభుగళెలల అవతార || ౪౧ || 

 

దేవకి్య గరభదలి దేవనవతరిసరద | 

భావవనరి బలల వివేకి్గళు || 

ఈ వసరధెయొళగె క్ ష ణగె జనీవ | 

ఆవ పరియలి నరడియువెయో || ౪౨ || 

 

ఆక్ళిసరవాగ యశోదాదేవిగె | 

దేవ తనొిళగె హుదరగిదు || 

భువనవెల లవ తోరిదరదిలలవె | 

ఆ విషుణ  గరభదొళడగువనె || ౪౩ || 

 

ఆనెయ మాయనదలిల అడగిసరదవరుంట్ట | 

అనేక్ క్ోట్ట అజాండవ || 

అణురేణు రూపదలి ఆళు శ్ర ీహరియ | 

జనన్న జఠరవు ఒళగొంబుదె || ౪౪ || 
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అదరింద క్ ష ణన్నగె జనీవెంబుదర సలల | 

మదనన్నవన క్ుమారనర || 

క్దనద ిక్ణ గళ ఇవనెదెగెసెవనె | 

సరదతేరిగివనెంతు సరలుక్ువనె || ౪౫ || 

 

అదరింద క్ ష ణన్నగె పరనారణ సంగవ క్ో | 

విదరాద బుధ్రు నరడివారె || 

సదరవ ెఈ మాతు సరవ వేదంగళు | 

ముదదింద తావు సరత త్రసరవవు || ౪౬ || 

 

ఎంద భాగవతద చెందద మాతనర | 

మందమానవ మనసరగె || 

తందక్ో జగకె్ె కైె్వలయవీవ ము | 

క్ుందగ ెక్ుందర క్ొరతె సలలదర || ౪౭ || 

 

హతుత  వరది కె్ళగె మక్ెళాట్టకె్యలిల | 

చితత సీ తరయరిగె ఎరగువదె || 

అరితయందరిుసరద గోక్ులద క్నెయయర | 
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సతయ సంక్లప బెరిత్రదు || ౪౮ || 

 

హతుత  మతతా రు సాసరర సీ తరయరలిల | 

హతుత  హతెతన్నప క్మీదింద || 

పుతుర వీరయదలిల స ష్రసిరదవరుంట్ట | 

అరితయ స ష్రహిరిగిదర || ౪౯ || 

 

రోమరోమక్ూప క్ోట్టవ క్షంగళ | 

న్నరిీసర గోపాలర తెరళిసరద || 

నమీ శ్రకీ్ ష ణనర మక్ెళ స జిసరవ | 

మహిమ్మ బలలవరిగె సలహలిక్ె || ౫౦ || 

 

మణణనేకె్ మ్మదెుయ ంబ యశోదెగ ె| 

సణణ బాయొళగె జగంగళ || 

క్ణాణ రె తోరిద నమీ శ్రకీ్ ష ణన | 

ఘనతె బలలవర సలహలిక్ె || ౫౧ || 

 

నారద సనక్ాద ిమొదలాద యోగిగళు | 

నారియరిగ ెమరుళాహరె || 
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ఓరంతె శ్ర ీక్ ష ణనడిగడిగెరగువరె | 

ఆరాధిసరతత భజిసరవరె || ౫౨ || 

 

అంబుజసంభవ త్రుయంబక్ మొదలాద | 

నంబిదవరిగ ెవరవితత || 

సంభుమద సరరరు ఎళిషుి దోష | 

ఇంబిదురివన భజిసరవరె || ౫౩ || 

 

అవనరంగుషుివ త్ళెద గంగాదేవి | 

పావనళెన్నసర మ్మరెయళే || 

జీవన సేరువ పాపవ క్ళెవళు | 

ఈ వాసరదేవగె ఎణ యుంట్ట || ౫౪ || 

 

కి్లిొషవిదురె అగీపూజెయనర | 

సరవరాయర సభెయొళగె || 

ఉబిొద మనదింద ధ్రీజ మాడువనెలె | 

క్ొబొదిరెలో పరవాద ి|| ౫౫ || 

 

సావిలలద హరిగ ెనరక్యాతనె సలల | 
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జీవంతరిగ ెనరక్దలి || 

నోవన్నవనర న్నమీ యమదేవనర | 

నోవా న్న హరియ గుణవరియ  || ౫౬ || 

 

నరక్వాళువ యమధ్రీరాయ తని | 

నరజనీదొళగ ెపొరళిసర || 

మరళి తనిరక్దలి పొరళిసర క్ొలువనర | 

క్ురు న్నని క్ుహక్ క్ొళదలిల || ౫౭ || 

 

బొమీన నూరు వర ిపరియంత పుళయదలి | 

సరమీనెయాగి మలగిపప || 

నమీ నారాయణగె హసర త ష్ె జరామరణ దర | 

షెరీదరుఃఖగళు త్డసరవరె || ౫౮ || 

 

రక్ెసరసతరగళింద గాయవడెయద | 

అక్షయ క్ాయద శ్ర ీక్ ష ణ || 

తుచఛ యమభట్ర శసతరక్ళుక్ువనలల | 

హుచు న్న హరియ గుణవరియే || ౫౯ || 
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కి్చునరంగిదనర నమీ శ్రకీ్ ష ణనర | 

తుచఛ నరక్దొళు అనలన్నగె || 

బెచరువనలల అదరిందవగె నరక్ | 

మ్మచరువరలల బుధ్రెలల || ౬౦ || 

 

మనెయలిల క్షమ్మయ తాళు వీరభట్ | 

రణరంగదలిల క్షమిసరవనె || 

అణువాగ ినమీ హితకె్ె మనదొళగిన క్ ష ణ | 

మున్నవ క్ాలక్ెె మహతతా ద || ౬౧ || 

 

తాయ పొట్టియంద మూలరూపవ తోరి | 

ఆయుధ్ సహిత పొరవంట్ || 

నాయయక్ోవిదరు పుట్టిదనెంబరె | 

బాయగె బందంత ెబొగళదిరు || ౬౨ || 

 

ఉట్ి ప్ీతాంబర త్ట్ి భూషణంగళు | 

ఇట్ి నవరతిద కి్రణట్వు || 

మ్మట్టిద క్ురుహ ఎదెయలిల తోరిద శ్ర ీ| 

విట్ఠల పుట్టిదవనెనబహుదే || ౬౩ || 
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ఋషభంసమ్ేష మహిష మూషక్వాహనవేర ిమా | 

న్నసరంతె సరళివ సరరరెలల || 

ఎసెవ దేవేశానర సాహసకె్ె మణటదరు | 

క్ుసరమనాభన్నగె సరియుంట్ట || ౬౪ || 

 

ఒందొందర గుణగళు ఇదుా వు ఇవరలిల | 

సందణటసరవేక్ో బహుదోష || 

క్ుందెళిష్రలి లద ముక్ుందనె తనగెందర | 

ఇందిరె పత్రయ నెనెదళు || ౬౫ || 

 

ఇంతు చింత్రసర రమ్మ సంతరా మన పదవ | 

సంతోష మనద ినెనెవుతత || 

సంతోష మనద ినెనెవుతత తని శ్ర ీ| 

క్ాంతన్నదెుడెగె నడెదళు || ౬౬ || 

 

క్ందరప క్ోట్టగళ గెలువ స ందరయద | 

చందవాగిదు చెలువన || 

ఇందిరె క్ండు ఇవన ెతనగె పత్ర | 
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య ందవన బళిగ ెనడెదళు || ౬౭ || 

 

ఈ తెరద సరరర సరతత నోడుతత లక్ష్ిీ | 

చితతవ క్ొడద ెనసరనగుత || 

చితతవ క్ొడద ెనసరనగుత బందర పురు | 

షోతతమన క్ండు నమిసరదళు || ౬౮ || 

 

నానా క్ుసరమగళింద మాడిద మాలెయ | 

శ్రనీార ితని క్రదలిల || 

ప్ీనక్ంధ్రద త్రువిక్మీరాయన | 

క్ొరళిన మే్లిట్టి నమిసరదళు || ౬౯ || 

 

ఉట్ి పొంబట్టియ త్ట్ాిభరణంగళు | 

ఇట్ి నవరతిద ముక్ుట్వు || 

దరషమిరుననెంబ క్డెయ ప్ెండెగళు | 

ఇట్టిదు హరిగ ెవధ్రవాదళు || ౭౦ || 

 

క్ొంబు చంబక్ క్హళె తాళ మదుళెగళు | 

తంబట్ట భేరి పట్హగళు || 
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భొం భొం ఎంబ శంఖ డొళుి మౌరిగళు | 

అంబుధియ మనెయలె లసెదవు || ౭౧ || 

 

అర్యపాదాయచమన మొదలాద షోడశా | 

నర్య పూజెయతతనళియగె | 

ఒగిెద మనదింద ధారెయ రెదన ెసరంధ్ర | 

సదెత్రయతుత  సలహెంద || ౭౨ || 

 

వేదోక్త మంతు ప్ేళి వసరష ఠ నారద మొద | 

లాద మున్నందురు ముదదింద || 

వధ్ూవరర మ్ేలె శోభనదక్షతెయనర | 

మోదవీయుతత తళిదరు || ౭౩ || 

 

సంభుమదిందంబరది దరందరభి మొళగలు | 

తుంబురు నారదరు సరత త్రసరతత || 

తుంబురు నారదరు సరత త్రసరతత పాడదిరు ప్ీ | 

తాంబరధ్రన మహిమ్మయ || ౭౪ || 

 

దేవనారియరెలల బందొదగి పాఠక్రు | 
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ఓవి పాడుతత క్ుణటదరు || 

దేవతరువిన హూవిన మళెగళ | 

శ్రవీరన మ్ేలె క్రెదరు || ౭౫ || 

 

ముతుత  రతిగళింద కె్త్రతసరద హసెయ నవ | 

రతి మంట్పది పసరిసర || 

నవరతిమంట్పద ిపసరిసర క్ ష ణన | 

ముతెత తదెయరెలల క్రెదరు || ౭౬ || 

 

శలషశయననె బా దోషదూరనె బా | 

భాసరరక్ాయ హరియ  బా || 

భాసరరక్ాయ హరియ  బా శ్ర ీక్ ష ణ వి | 

లాసదిందెమీహసెగె బా || ౭౭ || 

 

క్ంజలోచననె బా మంజుళ మూరితయ  బా | 

క్ుంజర వరదాయక్నె బా || 

క్ుంజరవరదాయక్నె బా శ్ర ీక్ ష ణ న్న | 

రంజన నమీ హసెగె బా || ౭౮ || 
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ఆదిక్ాలదలిల ఆలదెలెయ మే్లె | 

శ్రదీేవియరొడనె పవడిసరద || 

శ్రదీేవియరొడనె పవడిసరద శ్రకీ్ ష ణ | 

మోదదిందొమీ హసెగె బా || ౭౯ || 

 

ఆదిక్ారణనాగి ఆగ మలగిదరు  | 

మోదజీవర తని ఉదరదలి || 

మోద జీవర తనరిదరదలి ఇంబిట్ి అ | 

నాద ిమూరుత్రయ  హసెగె బా || ౮౦ || 

 

చినీయవెన్నప న్నమీ మనెగళలిల జో | 

త్రరీయవాద పదీదలిల || 

రమ్మీయరొడగూడి రమిసరవ శ్రకీ్ ష ణ | 

నమీ మనెయ హసెగె బా || ౮౧ || 

 

నానావతారదలి నంబిద సరరరిగె | 

ఆనందవీవ క్రుణట బా || 

ఆనందవీవ క్రుణట బా శ్ర ీక్ ష ణ | 

శ్రనీారియొడనె హసెగేళు || ౮౨ || 
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బొమీనాలయదలిల రనిద ప్ీఠద ిక్ుళితు | 

ఒమీనది నేహవ మాడువ || 

న్నరీల పూజెయ కైె్గొంబ శ్రకీ్ ష ణ ప | 

రమ మూరుత్రయ  హసెగె బా || ౮౩ || 

 

ముఖయపుా ణన మనెయలి భారతీదేవియాగ | 

లిక్ిె బడిసరద రసాయనవ || 

సక్ెరెగూడిద పాయస సవియువ | 

రక్ెసవెైరియ  హసెగె బా || ౮౪ || 

 

రుదున మనెయలిల రుదుా ణటదేవియరు | 

భదుమంట్పది క్ుళిిరిసర || 

సావదవనింగళ బడిసలు కైె్గొండ | 

ముదరు  నరసరంహ హసెగె బా || ౮౫ || 

 

గరుడన మ్ేలేర ిగగన మారెదలిల | 

తరతరది సరత త్రప సరరసీ తరయర || 

మ్మరెవ గంధ్రవర గానవ సవియువ | 
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నరహర ినమీ హసెగె బా || ౮౬ || 

 

న్నమీణణన మనెయ సరధ్రీ సభెయలిల | 

ఉమ్మయరస నమిసరద || 

ధ్రీరక్షక్నెన్నప క్ ష ణ క్ ప్ెయంద ప | 

రమ మూరుత్రయ  హసెగె బా || ౮౭ || 

 

ఇందున మనెగోో గి అదిత్రగె క్ుండలవితుత  | 

అందద పూజెయ కైె్గొండు || 

అందద పూజెయ కైె్గొండు సరరతరువ | 

ఇందిరెగితత హరయి  బా || ౮౮ || 

 

న్నమీ నెనెవ మున్న హ దయదలి నెలెసరద | 

ధ్రీరక్షక్నెన్నసరవ || 

సమీతవాగిదు పూజెయ కైె్గొండ న్న | 

సీీమ మహిమ హసెగె బా || ౮౯ || 

 

ముత్రతన సత్రతగెయ నవరతిద చామర | 

సరతత నలివపీర సీ తరయర || 
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న తయవ నోడుత చితు వాదయంగళ సం | 

పత్రతన హరియ  హసెగె బా || ౯౦ || 

 

ఎనలు నగుత బందర హసెయ మ్ేలె | 

వన్నతె లక్షుమియొడగూడి || 

అనంత వెైభవది క్ుళిత క్ ష ణన నాలుె | 

దినదరతీవవ నడెసరదరు || ౯౧ || 

 

అతేతరెన్నప గంగే యమునే సరసవత్ర భా | 

రత్ర మొదలాద సరరసీ తరయరు || 

ముత్రతనక్షతెయనరి శోభానవెనరతలి తమీ | 

అరితయళియగె తళిదరు || ౯౨ || 

 

రతాిదారత్రగె సరతత ముతతనె తుంబి | 

ముతెత తదెయరెలల ధ్వళద || 

ముతెత తదెయరెలల ధ్వళద పదన పా | 

డుతతలెత్రతదరె సరరవరగె || ౯౩ || 

 

బొమీతనిరసర క్ూడె బందెరగిద | 
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ఉమ్మయరస నమిసరద || 

అమరరెలలరు బగెబగె ఉడుగొరెగళ | 

రమ్మీయరసగె సలిలసరదరు || ౯౪ || 

 

సతయలోక్ద బొమీ క్ౌసరత భరతివన్నతత | 

ముక్ాత సరరరు ముదదింద || 

ముత్రతన క్ంఠణసరవ ముఖయపుా ణన్నతత | 

మసతక్ద మణటయ శివన్నతత || ౯౫ || 

 

తనిరసర క్ూడ ెసవినరడి నరడివాగ | 

వదనదలిలదుగిి కె్డదంతె || 

వహిి ప ుత్రష్ె ఠయ మాడి అవనొళగిదు | 

తనాిహుత్ర దిబొణ సరరరిగె || ౯౬ || 

 

క్ొబిొద ఖళరోడిసర అమ తాని ఊట్క్ెె | 

ఉబిొద హరుషద ిఉణటసలు || 

ఉబిొద హరుషద ిఉణటసబేకె్ందర సరంధ్ర | 

సరవరిగెడెయ మాడిసరద || ౯౭ || 
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మావన మనెయలిల దేవరిగౌతణవ | 

దానవరు కె్డిసదె బిడరెందర || 

దానవరు కె్డిసదె బిడరెందర శ్ర ీక్ ష ణ | 

దేవ సీ తరవేషవ ధ్రిసరద || ౯౮ || 

 

తని స ందరయదిందరనితమయవాద లా | 

వణయదింద మ్మరెవ న్నజపత్రయ || 

హెణుణ రూపవ క్ండు క్నెయ మహాలక్షుమి ఇవ | 

గనయరేకె్ందర బెరగాదళు || ౯౯ || 

 

లావణయమయవాద హరియ సీ తరవేషకె్ె | 

భావకి్యరెలల మరుళాగె || 

మావర సరధెయ క్మీదింద బడిసర తని | 

సేవక్ సరరరిగుణటసరద || ౧౦౦ || 

 

నాగన మ్ేలె తా మలగిదుా గ | 

ఆగలె జగవ జతనది || 

ఆగలె జగవ జతనది ధ్రిసెందర | 

నాగబలియ నడెసరదరు || ౧౦౧ || 
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క్షుధెయ క్ళెవ నవరతిద మాలెయ | 

ముదదింద వారిధి విధిగితత || 

చదరర వరవ వాయుదేవరిగితత | 

విధ్రవిన క్లెయ శివగితత || ౧౦౨ || 

 

శక్ ీమొదలాద దిక్ష్ాఽలక్రిగ ె| 

సొకి్ెద చౌదంత గజంగళ || 

ఉక్ిెద మనదింద క్ొట్ి వరుణదేవ మదర | 

మక్ెళాయుషయవ బెళెసెంద || ౧౦౩ || 

 

మతెత దేవేందుగె పారిజాతవన్నతత | 

చితతవ సెళెవపీరసీ తరయర || 

హతుత  సావిర క్ొట్ి వరుణదేవ హర ి| 

భకి్తయ మనదలిల బెళెసెంద || ౧౦౪ || 

 

పొళెవ నవరతిద రాశియ తెగెతెగెదర | 

ఉళిదమరరిగ ెసలిసరద || 

ఉళిద అమరరిగె సలిసరద సముదు | 
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క్ళుహిసరదనవరవర మనెగళిగె || ౧౦౫ || 

 

ఉనిత నవరతివాద అరమనెయ | 

చనేిమరగళింద విరచిసర || 

తని అళియన్నగ ెసర థరవాగి మాడిక్ొట్టి | 

ఇనొిందర క్డెయడి ఇడదంతె || ౧౦౬ || 

 

హయవదన తని ప్రుయళాద లక్షుమిగ ె| 

జయవితత క్ష్మరాంబుధియలిల || 

జయవితత క్ష్మరాంబుధియలిల శ్రకీ్ ష ణ | 

దయది నమ్మీలలర సలహలి || ౧౦౭ || 

 

ఈ పదవ మాడిద వాదిరాజమున్నగె | 

శ్రపీత్రయాద హయవదన || 

తాపవ క్ళెదర తని శ్రచీరణద స | 

మీపదలిలట్టి సలహలి || ౧౦౮ || 

 

ఇంతు సవపిదలిల క్ొండాడిసరక్ొండ లక్ష్మీ | 

క్ాంతన క్ందనెన్నసరవ || 
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సంతర మ్మచిున వాదిరాజేందు మున్న | 

పంథది ప్ేళిద పదవిదర || ౧౦౯ || 

 

శ్రయీరస హయవదనప్రుయ వాదిరాజ | 

రాయ రచిసరద పదవిదర || 

ఆయుషయ భవిషయ దినదినకె్ హెచరువుదర న్న | 

రాయాసదింద సరఖిపరు || ౧౧౦ || 

 

బొమాీన దినదలిల ఒమొీమ్మీ ఈ మదరవె | 

క్మీీది మాడి వినోదిసరవ || 

నమీ నారాయణగూ ఈ రమ్మీగడిగడిగూ | 

అసరర మోహనవ ేనరనట్నె || ౧౧౧ || 

 

మదరవెయ మనెయలిల ఈ పదవ పాడిదరె | 

మదరమక్ెళిగె ముదవహుదర || 

వధ్రగళిగె ఓలేభాగయ దినదినక్ ెహెచరువుదర | 

మదననయయన క్ ప్ెయంద శోభానె || ౧౧౨ || 

 

శోభానవెన్నిర ెసరరరొళు సరభగన్నగె | 
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శోభానవెన్ని సరగుణన్నగె || 

శోభానవెన్నిర ెత్రువిక్మీరాయగె | 

శోభానవెన్ని సరరప్రుయగె || శోభానె || ౧౧౩ || 

 

|| మంగళం || 
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