
సర్వసమర్పణ/సవప్రతీక్ శంధ ి
 
హరికథామ్ర్ ఇతసారర్ గుర్ుగళ 
కర్ుణదిందాప్నితసు పేళువ ె
ప్ర్మ భగవద్భకతరది్నాద్ర్ది కేళువుద్ు 
 
ఆవ ప్ర్బొ మమనతి విమల ం 
గరవ బద్ధ ర్ు ఎందనెిప్ రర 
జీవభవ మొద్ల ద్మర్ర్నుదినది హరిప్ద్వ 
సేవిప్రగినుకూలర్లల దె 
తావు ఇవర్న కడెసిబలల రె 
శీ్రవిల ారసపద్న దాసరిగుంటె అప్జయవు ౧౦-౧ 
 
శీ్రద్నంఘ్రిసరోజయుగళే 
కరద్శ ారా నాతసమదొ ళగి 
టటా ద్ర్ది సంతసుతిసువవరగిె ఈ నవగీహవు 
ఆదితేయర్ు సంతసతాధ ి
వరాధిగళ ప్రిహరసిుతసవర్ను 
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కరద్ుక ండిహరలెల ర ందాగీశనాజ్~నేయలి ౧౦-౨ 
 
మేదినియ మేలుళళ గోష్రప 
దో ద్కగళెలల మలతీరా్వు 
పరద్పరదిర ధరరతసళవె సుఏతసర జీవగణ 
శీ్రద్న ప్రతిమెగళు అవర్ుం 
బో ద్నవె నెైవదే్ా నితసాద ి
హాది నడెవుదె నతసనగళెంద్రితసవనె యోగి ౧౦-౩ 
 
సవదశేవు ప్ుణాదశేవు 
సవకరలవు ప్ుణాకరలవు 
సవజీవర్ు దానపరతసరర్ు మూర్ు లోకద్ళు 
సవ మ తసుగళెలల  మంతసరవు 
సవ కలేసగళెలల  ప్ూజెయు 
శవంద్ాన విమలమూతి ధాానవుళళవగె ౧౦-౪ 
 
దేవఖ తస తసటటక వరపి స 
రోవర్గళభిమ ని సుర్ర్ు క 
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ళేవర్దొ ళిహ రోమకూప్గళొళగె తసుంబిహర్ు 
ఆ వియద్గ ంగరదినదిగళు 
భటవిసువుదెప్పతెత ర్డెనిప్ 
ారవిర్ సునాడగిళొళగె ప్రవహరసుతసలిహవెంద్ు ౧౦-౫ 
 
మూర్ుకోటయి మ ాలె శోభిప్ 
ఈర్ధకి ఎప్పతసుత  ారవిర్ 
మ ర్ుతాంతసయ మి మ ధవ ప్రతిదవిసద్లిల 
తా ర్మిసుతిహనెంద్ు తిళిదిహ 
సూరిగళే దేవతెగళవర్ శ 
రీర్గళే సుఏతసర అవవర్చనెయె హరిప్ూజె ౧౦-౬ 
 
శీ్రవర్నిగభిషేకవెంద్రి 
ద ీవసుంధరెయొళగె బలల వ 
రరవ జలద్లి మింద్రెయు గంగరదితీథగళు 
తా ఒలిద్ు బంద్లెల  నెలెగ ం 
డీవర్ఖిళాథగళనరయిద్ 
జీవర్మర్తసర్ంగిణయినెైదది్ర్ు ఫలవనేు ౧౦-౭ 
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నద్నదిగళిళెయొళగె ప్రవిువు 
ఉద్ధపి్రయింతసర్ది తసర్ువర 
యద్లి ర్మిసువవలిల తసనమయవరగి తోర్ద్లె 
విధినిషేధగళాచరసిువర్ు 
బుధర్ు భగవద్ూర ప్ సవ 
తసరద్లి చంతసనె బర్లు తసాజిసువర్ఖిళ కమగళ ౧౦-౮ 
 
కలియె మొద్ల ద్ఖిళ దానవ 
ర ళగె బరహమభవరద ిదేవ 
కళు నియ మకరరగి హరియ జ్~నయెలి అవర్వర్ 
కలుషకమవ మ డి మ డసి ి
జలర్ుహేఅణగపిసుతస ని 
శచల సుభకతత జ్~నానప్ూణర్ు సుఖిప్ర్వర ళగె ౧౦-౯ 
 
ఆవ జీవర ళిద్ద రేని 
నాావ కమవ మ డలేని 
నాావ గుణర్ూప్గళుపరసనె మ డలేనవర్ు 

www.yo
us

igm
a.c

om

4



కరవనెైయాన ప్ర్మ సతసకర్ు 
ణావలోకన బలది చరిసువ 
దేవతగెళను ముటాల ప్వే పరప్కమగళు ౧౦-౧౦ 
 
ప్తియొడనె మనబంద్ తరె్ద్లి 
ప్రతిదవిసద్లి ర్మిసి మోదసి ి
సుతసర్ప్డెదిళెయొళు జితేందిరయళెంద్ు కరెసువళు 
క్ ఇతిప్తి కథామ్ర ఇతస సుభోజన 
ర్తస మహాతసమరగిితసర్ దో ష 
ప్రతసతిగళు సంబంధివిసువవేఏచుాతసనదాసరగిె ౧౦-౧౧ 
 
సూసి బహ నదయిొళగె తసనా స 
హాస తోర్ువెననెెంద్ు జలకదె్ు 
రీసిద్రె కెైాో తసు ముణుగువ హరయి బిటావను 
కేలశ ఐద్ువనాదయిలి స 
వేశ కుల పిత య మ డది్ుద్ బి 
టటా శెయంద్లి అనారరరరధిసువ మ నవను ౧౦-౧౨ 
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నాను ననాద్ు ఎంబ జడమతి 
మ నవను దినదనిది మ డువ 
ారాన జప్ దేవరచనెయు మొద్ల ద్ కమగళ 
దానవర్ు సెళెదొ యువర్లల దె 
శీ్రనివరసను సవవకరసి మ 
దాద నె ప్కవ కపితాస ఫల భఇసిద్వోలహుద్ు ౧౦-౧౩ 
 
ధాతిరయొళగుళళఖిళ తీథ 
ఏతసరచరది్రనేు పరతరా  
పరతసరవరితసనాాది దానవ మ డి ఫలవనేు 
గరతసర నిమలనాగి మంతసర 
ాోత తసర ప్ఠిసది్రేను హరి స 
వతసరగతసనెంద్రియద్లె తా కత్ ఇ ఎంబువను ౧౦-౧౪ 
 
కండ నీర ళు ముణుగి దేహవ 
ద్ండిసది్రె ఫలవనేు ద్ండ క 
మండలగళనె ధరసిి యతియెందెనిస ిఫలవేను 
అండజాధపి్నంసగన ప్ద్ 
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ప్ుండరీకది మనవహనిశి 
బండుణియవోలిరసిి సుఖప్డదపి్ప మ నవను ౧౦-౧౫ 
 
వేద్శరసత ర ప్ురరణ కథెగళ 
ఓద ిపేళిద్రేను సకల ని 
షేధ కమవ తొరెద్ు సతసకమ మ డేను 
ఓద్నంగళను జరది్ు శరవసని 
రోధ గెైసది్రనేు కరమ 
కోీ ధవళియదె నాను  ననాద్ు ఎంబ మ నవను ౧౦-౧౬ 
 
ఏను కెళిద్రనేు నోడిద్ 
రేను ఓదది్రనేు పళేిద్ 
రేను పరడది్రనేు మ డిద్రేను దనిదనిది 
శీ్రనివరసన జనమ కమ స 
దానురరగది ననెెద్ు తసతసత త్ 
ారా నద్లి తసద్ూర ప్ తసనాామకన సమరసిద్వ ౧౦-౧౭ 
 
బుదిధ  విదాా బలది పేళిద్ 
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శుద్ధ  కరవావిద్లల  తసతసవసు 
ప్ద్ధ తిగళను తిళిద్ మ నవనలల  బుధరింద్ 
మధవవలల భ తానే హ్ ఇద్యొదొ  
ళిద్ుద  నుడిద్ంద్ద్లి నుడిదనె 
ప్ధ్ధ గళ నోడద్లె కతవిగ టటా లిప్ుద్ు బుధర్ు ౧౦-౧౮ 
 
కబిినొళగిహ ర్స విద్ంతసని 
గబుిబలల దె భటగా యౌవన 
మబిినలి మెైమరదె్వగె హరిసుచరితామ్ర ఇతసవు 
లభావరగద్ు హరపి్దాబజ ది 
హబిిద్తి సద్భకతత ర్స వుం 
డుబిి క బిి సుఖ బిధ యొళగరడువవగలల ద్లె ౧౦-౧౯ 
 
ఖగవర్ధవజనంఘ్ర ిభకుతియ 
బగెయనరియద్ మ నవరిగిద్ు 
ఒగటనింద్ది తోర్ుతిప్ుపద్ు ఎలల  కరలద్లి 
తిరగుణవజితసనమలగుణగళ 
పొ గళి హరగుగ వ భటగవతసరగిె 
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మిగె భకుతి సుజ్~నానసుఖవితసత వర్ ర్ఇప్ుద్ు ౧౦-౨౦ 
 
ప్ర్మతసతసవ ర్హసావిద్ు భూ 
సుర్ర్ు కేళువద్ు ారద్ర్ది ని 
షుు రిగళిగె మూఢరగిె ప్ందతిసమ ని పశిునరిగ ె
అర్సికరగిిద్ు పేళువద్లల న 
వర్తస భగవతాపద్యుగళాం 
బుర్ుహ మధుకర్నెనిసువరిగది్నర్ుప్ు మోద్ద్లి ౧౦-౨౧ 
 
లోకవరతయెద్లల  ప్ర్లో 
కెైకనాథన వరతె కళేవర ె
కరకుమనుజరిగది్ు సమప్కవరగి ాొ గసువుదే 
కోకనద్ ప్రిమళవు షటపద్ 
సవవకరసిువంద్ద్లి జలచర్ 
భేక బలుల దె ఇద్ర్ ర్స హరభికుతసగలల ద్లె ౧౦-౨౨ 
 
సవప్రయోజనర్హరతస సకలే 
షాప్రదాయక సవగుణప్ూ 
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ణప్రమేయ జరరమర్ణవజితస విగతసకేలశ 
విప్రతసమ విశరవతసమ ఘ్ ఇణి సు 
యప్రకరశరనంతస మహరమ ఘ్ ఇ 
తసప్రతీకరరరధితాంఘ్ర ిసరోజ సుర్రరజ ౧౦-౨౩ 
 
వనచరరదిర ధరరధర్నె జయ 
మనుజమ్ర ఇగవర్వేశ జయ వర 
మన తిరవికీమదవే జయ భ్ ఇగురరమ భూమ జయ 
జనకజావలల భనె జయ ర్ు 
గిమణి మనోర్థసిదిధ దాయక 
జిన విమోహక కలివిదార్ణ జయజయ ర్మణ ౧౦-౨౪ 
 
సచచదానందాతసమ బరహమక 
రరచతాంఘ్ర ిసరోజ సుమనస 
పోర చచ సనమంగళద్ మధావంతసఃకర్ణ ర్ూఢ 
అచుాతస జగనాథవిఠ్ు ల 
నిచచ మెచచద్ జనర్ బిడ కర 
ద్గ చచనుండార్ణాదొ ళు గోగోప్ర్ను కరయద్ ౧౦-౨౫ 
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