
శ్వాస సంధ ి

 

హరికథామృఇతసార గురుగళ 

కరుణదిందాపనితు పేళువె 

పరమ భగవద్భకతరిద్నవద్రది కేళువుద్ు 

 

భారతీశను ఘళిగెయొళు ము 

ననూర అరవతుత  సిరుజపగళ 

తవ రచిసువను సవజీవరొళిద్ుు  బేసరదె 

కవరుణికనవరవర సాధన 

పూరెైస ిభూ సాగ నరకవ 

సేరిసువ సవజ న్ య సకలేష్ టప రదాయకను ౦౧ 

 

తవసిగొంభ ైననరు శ్వాసో 

చ్ఛావాసగళ నడెసుతలి చ్ఛేతన 

రవశియొళు హగలిరుళు జాగృథనవగి నితయద్లి 

ఈ సుమనసొతతంస లేశ్వ 

యాసవిలలదె పోషిసుత మూ 

లేశనంఘ్రి సరోజమూలద్లిపప కవణిసద ె౦౨ 
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అరివుదొందాయమదొళు శ్వాస 

గళెరడుసావిరదేళుననరను 

శరసహసరద్ మేలె నవననరహవు దిాతియకె 

మరళి యామతరయకె వసు సా 

విరద్ మేలనూరెణికెయలి హ 

నెూరడు తవసిగె హతుత సావిరదెంటుననరహవు ౦౩ 

 

ఒంద్ు దినదొళగనిల ఇపప 

తత్ ంద్ు సావిరదారుననరు  

ముకుంద్ునవజ న్ ది మాడి మాడిసి లోకగళ పొరెవ 

నెంద్ు పవనన పొగళుతిరె ఎం 

దెంద్ు మరియద ెఈ మహరమె సం 

కరంద్నవద్యరిగుంటె నోడలు సవకవలద్లి ౦౪ 

 

మూరులఅద్ మేలె వింశతి 

ఈరెరడుసావిరవు పఅక ె

ఆరులఅద్ మేలె నవలాతెతంటుసావిరవు 

మారుతను మాసకె జపిస ిసం 
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సార సాగరదింద్ సుజనర 

పారుగాణిసి సలగువను బహుభోగగళనిూతుత  ౦౫ 

 

ఎరడు తింగళిగహవు ఋథు 

భూసురరు తిళివద్ు శ్వాసజప హ 

నెూరడులఅద్మేల ెత్ంభతవత రు సాహసర 

కరెసువద్ు అయనవవహయద్లరె 

వరుష్ మువతెతంటు లఓ 

పరి తిళివుదెంభతెతంటుసహసర కొవిద్రు ౦౬ 

 

వరుష్కిధరిమమడ ిజపంగళ 

గురువయ తవ మాడిమాడిసి 

ద్ురితగళ పరిహరిసువను చింతిసువ సజజనర 

సురవిరోధిగళొళగె నెలెసి 

ద్ురవిద్నర తమోధికవరిగ 

ళిరవరితు సోహముపాసనె మాళపనవరంతె ౦౭ 

 

ఇనితుపాసననె సవజీవరొ 

ళనిలదేవను మాడుతిరె చిం 
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తనెయ మాడద ెకండ నీరొళు ముళుగి నితయద్లి 

మనెయొళగ ెకృష్ాాజినవధయ 

సనద ికుళితు విశిష్ త బహు స 

జజననెనిసి జపమణిగళెణిసిద్రేను బ సరదె ౦౮ 

 

ఓద్నోద్క ఎరడు తేజదొ 

ళెైద్ువువు లయ తద్భిమానిగ 

ళాద్ శివపవనరు రమాధీనతా ఐద్ువరు 

ఈ దివిజరొద్గూడి శ్రర మధు 

సనద్నన ఐద్ువళు ఎంద్రి 

దాద్రద్లనోూద్కవ కొడుతుణుత సుఖిసుతిరు ౦౯ 

 

జాలిత్పపలజావిగళు మె 

దుా లయది సేాచ్ఛావనుసారది 

పాల గరెవంద్ద్లి లమీరమణ తనూవర 

కీళుకమవ సవాకరిసి త 

నవూలయదొళిటటవర పొరెవ  

కృపాళు కవమద్ కైెరవద్ళశ్వయమ శ్రరరవమ ౧౦ 
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శశి దివాకర పావకరొళిహ 

అసిత సిత లోహరతగళలి శివ 

శాసన భాగవి మూవరొళు శ్రరకృశా్  హయవద్న 

వసుధిపాద్న థిరవృథు ఎనిసి 

వసుమతియొళనోూద్కవనళ 

పెసరినింద్లి సవజీవర సలహువను కరుణి ౧౧ 

 

దీప కరద్లి పిడిద్ు కవణదె 

కూపదొళు బిద్ుంతె వేద్ మ 

హోపనిష్ద్థగళ నితయది పేళువవరెలల 

శ్రరపవనముఖవినుతనమలసు 

రూపగళ వాయపార తిళియదె 

పాపపుణయకె జీవకథృకథృ హరియ ంబ ౧౨ 

 

అనిలదేవను వాన్మనోమయ 

నెనిస ిపావక వరుణ సంకరం 

ద్నముఖాద్యరొళిద్ుు  భగవద్నర పగుణగళను 

నెనెనెనెద్ు ఉచ్చరిసుతలి న 

మమను సదా సంతయసువను స 
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నుమనిగణారవధితపదాంబుజ గోజ సురరవజ. ౧౩ 

 

పాద్వెనిపువు వానమ్నోమయ 

పాద్రూపద్ాయగదొళు పర 

హ్లల ద్ పోష్క సంకరుష్ణావహయది నెలెసిద్ుు  

వేద్శ్వసతర పురవణగళ సం 

వాద్రూపద ిమననగెైవుత 

మోద్మయ సుఖవితుత  సలుహువ సవసజజనర ౧౪ 

 

గంధవహ ద్శదిశగళొళగర 

వింద్ సౌరభ పసరిసుత ఘాి 

ణ ందిరయగళిగె సుఖవనీవుత సంచ్రసిువంత ె

ఇందిరేశన సుగుణగళ దె ై

నందినద ితుతిసుతనుమోదిసు 

తంధ బధిర సుమూకనంతిరు మంద్జనరొడనె ౧౫ 

 

శ్రరరమణనరమనెయ పూవ 

దాారద్లిలహ సమ్న్యసనయగ 

భారతీపతి పరా ణనొళగిహ లకుమినవరయణన 
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సేర ిమనుజోతతమరు సవశ 

రీరగత నవరవయణన అవ 

తవరగుణగళ తుతిసుతలి మోదిపరు ముకితయలి ౧౬ 

 

పరణవపరతిపాద్యన పురద్ ద్ 

ఇణకవాటద్లిపప శశి రో 

హరణిగత వాయనసథ కృథిప రధుయమూ రూపవను 

గుణగళను సంతుతిసుతలి పిథృగణ  

గదాధరనతివిమల ప 

టటణదొళగె సేాచ్ఛావనుసారది సంచ్రిసుతిహరు ౧౭ 

 

అమితవికరమనవలయద్ ప 

శిచమకవాటద ిసతిసహరత సం 

భరమది భగవద్ు్ణగళనె పొగళుతలి మోదిసువ 

సుమనసాసయనొళిపప పానగ 

ద్మన సంకరుష్ణన నిజహృ 

కమలదొళు ధేనిసువ ఋషిగణవెైధి సుఖిసువరు ౧౮ 

 

సారమణన గుణరూప సపత 
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సారగళింద్లి పాడుతిహ తుం 

బురరె మొద్లాద్ఖిళ గంధవరు రమాపతియ 

పురద్ ఉతతరబాగిలాధిప 

సురప శచిగ సమానవాయుగ 

హరినమణిభ శ్వంతిపతియనిరుద్ధనైెద్ువరు ౧౯ 

 

ష్కరనె కడెయాగిపపఖిళ ని 

జరరు ఊధాదాారగత భారతి ఉదాననొళు 

మెరెవ మాయా వాసుదేవన 

పరమమంగళవయవగళ మం 

దిరవనైెద ిసదా ముకుంద్న నోడ ిసుఖిసువరు ౨౦ 

 

దాారపంచ్కపాలకరొళిహ 

భారతీపరా ణాంతరవతమక 

మారమణనెైరూప తతతదాారద్లి బపప 

మూరెరడు విధ ముకితయోగ్గయర 

తవరతమయవనరితవర కం 

సార ిసంసారవబిధ దాటిసి ముకతరను మాళప ౨౧ 
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బ ళగిధనజియు నోళపరిగె థళ 

థళిసుతలి కంగొళిసువంద్ది 

త్ళెద్ు దేహవ నవమముదెరగళింద్లంకరిసి 

ఒలిస ినితయ కుతకయుకితగ 

ళలవబోధర శ్వసతరమమవ 

తిళియదిహ నర బరిద ెఇద్రొళు శంకిసిద్రేను ౨౨ 

 

ఉద్ధియొళు ఊమిగళు తోపం 

ద్ద్లి హంసోదీ్థ హరి  

హయవద్న కృష్ాాధయమిథ అవతవరగళు నితయద్లి 

పద్ుమనవభనొళిరుతిహవు స 

వద్ సమసత పరా ణిగళ  

చిధ్హృధయగథ రూపగళనవయవధానద్లి బిడదె ౨౩ 

 

శరధియొళు మకరవది జీవరు 

ఇరుళుహగలేకపరకవరది 

చ్రిసుతనుమోదిసుత ఇపపంద్ది జగతరయవు 

ఇరుతిహవు జగదీశనుద్రది 

కరెసువుద్ు పరతిబింబనవమది 
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ధరిసిహుద్ు హరినవమరూపంగళను అనవరత ౨౪ 

 

జనని సౌష్ ఠపదాథగళ భో 

జనవ మాడలు గభగత  

శిశుధినధినధలభివృధిి్య్ ఐద్ువ తెరది జీవరిగ ె

వనజనవభను సవరస ఉం 

డుణిసి సంరఇసువ జానహవి 

జనక జనవమద్యఖిళదోష్విద్నర గంభీర. ౨౫ 

 

ఆసెగొళగాద్వను జనరిగె 

దాసనెనిసువనవసెయను నిజ 

దాసగెైదిహ పుంసగెల లరు దాసరనెిసువరు 

శ్రరశనంఘ్రి సరోజయుగళ ని 

రవశ్ెయంద్లి భజిసె ఒలిద్ు ర 

మాసహరత తనూనె కొడువ కరుణాసముద్ర హర ి౨౬ 

 

ద్ుయనదియాధయంతవను కవణదె 

మనుజ ఏకతరద్లి తవ మ 

జజనవ గెైయ  సమసతదోష్ ది విముకతనహ తెరది 
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అనఘనంఅలానంతవనంత సు 

గుణగళొళగొందే గుణోపా 

సనవగెైవ మహ్లతమ ఢనయకృఠవఠనెనిసువను ౨౭ 

 

వాసుదేవను కరెసువను కవ 

పాసనవమద ిసంకరుష్ణను 

వాసవాగిహ తూలదొళు తంతుగను పరద్ుయమూ 

వాసరూపనిరుద్ధదేవను 

భూష్ణను తవనవగి తోప ప 

రేశ నవరవయణను సవద్ మానయమానద్ను ౨౮ 

 

లలనెయందొడగూడి చ్ఛెైలగ 

ళొళగ ెఓతపరో తరూపది 

నెలెసిహను చ్తురవతమక జగనవూథవిఠలను 

చ్ళిబిసిలుమళెగాళియంద్ర 

ఘళిగ ెబిడద్లె కవవనెంద్రి 

దిళెయొళచిసుతిరు సదా సవాంతరవతమకన ౨౯ 
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