
ఉదాత్ాా నుదాతా్ సంధి 
 
హరికథామ్ర్ ఇత్ార  గు ుగళ 
క ుణదిందాపనిత్ు పేళువ ె
ప మ భగవద్భకారది్నాద్ ది కేళువుద్ు 
 
హరియు పంచాశద్వ ణ సు 
సవ  ఉదాతా్నుదాతా్ పరచయ 
సవరతి్ సంధి విసగ బంద్ుగళొళగె త్దావచయ 
ఇ ువ త్తా్నాామ ూపగ 
ళరిత్ుపరసనగెవైరళిెయొళు 
సు రె సరి న  ల్ల  అవరరడువిదె వదేాథ ౯-౧ 
 
ఈశనలి విజ్~నాన భగవ 
దాా స లి సద్భకతా విషయ 
నిరరశె మిథాయవరదయిలి పరదవవష నిత్యద్లి 
ఈ సమసా పరర ణగిళలి   
మేశనిహనెంద్రది్ు అవ భి 
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ల్ాషగెళ పు య సైువుదె మహయజ్~న  హరపిూజె ౯-౨ 
 
త్రరద్శ ఏకరత్మకనెనిసి భూ 
ఉద్క శిఖియొళు హత్ుా  క ణద ి
అధిపరెనిసువ పరర ణముఖ్ాయదిత్యరొళు నెల్ెస ి
విదిత్నాగదాి్నవ త్ ని  
వధికమహిమను సకల్ విషయవ 
నిధననామక సంక ుషణాహవయను సవవకరపి ౯-౩ 
 
ద్హిక దెైశిక కరలికత్రయ 
గహన కమగళుంటు ఇద్రొళు 
విహిత్కమగళరతి్ు నిష్రామకను నీనాగి 
బ్ ఇహత్రనామక భా తీశన 
మహిత్ ూపవ ననెెద్ు మనద్లి 
అహ హభగవంత్గపిసు ప మభకుత్రయలి ౯-౪ 
 
మూ ు విధ కమగళొళగె కం 
ారరి భాగవ హయవద్న సం 
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పేర కను త్ానాగి నవ ూపంగళను ధరిస ి
సూరిమానవదానవరొళు వి 
కర  శూనయను మాడి మాడసి ి
ార భోకాను సవవకరసిి కొడుత్రపప జీవరగిె ౯-౫ 
 
అనళ పకవవగెసైిద్నావ 
అనళనొళు హో మిసువ త్ెరదె్ం 
త్నిమిషేశను మాడి మాడసిిద్ఖిళ కమగళ 
మనవచన కరయద్లి త్రళిద్ను 
దినద ికొడు శంకతసదె వ్ ఇజిననా 
ద్న సదా కెైకొండు సంత్యసువను త్నావ  ౯-౬ 
 
కుద్ురె బాల్ద్ కొనెయ కూద్ల్ 
త్ుదివిభాగవ మాడి శత్విధ 
వద్రొళొంద్ను నూ ు భాగవ మాడల్ెంత్రహుదో  
విధిభవరది సమసథ  దివిజ  
మొద్ల్ుమాడి త్ ఇణాంత్జీవరొ 
ళధిక నూయనత్యెల్ల వెందగిు జీవప మాణు ౯-౭ 
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జీవనంగుషట గర మూ ుత్ర 
జీవనంగుట మాత్ర మూ ుత్ర 
జీవనపరర దవశ జీవరకర  ముత్రగళు 
ఏవమాది అనంత్ ూపద ి
యావద్వయవగళొళు వరయపిస ి
కరవ క ుణాళుగళ దవవను ఈ జగత్రయవ ౯-౮ 
 
బంబ జీవరంగుషట  మాత్రద ి
ఇంబుగొండిహ సవరొళు సూ 
మంబ ది హ్ ఇత్ామల్మధయనివరసయి ందెనిస ి
ఎంబరీత్గె కోవిద్ ు వి 
శవంభరరత్మక పరర జ్~న భకాకు 
టుంబ సంత్ెైసువ ఈపరి బల్ల భజక ను ౯-౯ 
 
పు ుషనామక సవజీవరొ 
ళి ువ దవహాకర  ూపది 
క ణనియామక హ్ ఇషవకపనిందిరయంగళలి 
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త్ురియనామక విశవత్ా హ 
నెా డు బె ళుళిద్ుా తా్మాంగది 
ఎ డధిక ఎపపత్ుా ారవి  నాడియొళగిపప ౯-౧౦ 
 
వరయపకను త్ానాగి జీవ సవ 
 ూపదవహద్ ఒళహొ గె ని 
ల్ేపనాగిహ జీవక్ ఇత్కమగళనాచరసిి 
శ్రర పయోజభవ ేరింద్ పర 
దపీవణ సుమూత్ర మధయగ 
త్ా పొ ళెవ విశరవద ిూపది సేవకెెైగొళుత్ ౯-౧౧ 
 
గ ుడ శేష భవరది నామవ 
ధరిసి పవన సవ ూప దవహద ి
క ణనియామకను త్ానాగిపప హరయింత్ ె
స సజిాసన వరణి భా త్ర 
భ త్నిందొ డగూడి లింగద ి
ఇ ుత్రహ ు మికరాదిత్వయరిగలి్ల వరారథ న ౯-౧౨ 
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జీవనకె త్ుషద్ంత్ ెలింగవు 
ారవకరశది పొ ంది సుతా్ల్ు 
పరర వ ణ ూపద్లి ఇపుపద్ు భగవదచిెెయలి 
కేవల్ జడపరక్ ఇత్ర ఇద్కధ ి
దవవత్యెు మహల్కుమి య నిపళు 
ఆ వి జెయ ారానపరియంత్ ది హతా్రహుద్ు ౯-౧౩ 
 
ఆ ధికద్శకల్ెగళుళళ శ 
రీ వని ుద్ధ గళ మధయద ి
సేరి ఇపపవు జీవ ప మాచాెధికద్వయవు 
బా ద్ంద్ది దానవ నత్ర 
ద్ూ గెసైువ శ్రరజనాద్న 
మూ ు గుణదొ ళగపిపనెందిగు త్రరవ్ ఇత్ువెందెనిసి ౯-౧౪ 
 
 ుద్రమొద్ల్ాద్మ రిగె అని 
 ుద్ధ  దవహవె మనయె నిసువుద్ు 
ఇద్ుా  కేల్సవ మాడ లిలందతాి్ సూథ ల్ద్లి 
కుర ద్ధ ఖ్ళ దివిజ ు ప సప  
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సఫధియంద్లి ద్వంద్వకమ స 
మ్ర ఇదిధ గళనాచరిసువ ు పరర ణేశనాజ్~నెయలి ౯-౧౫ 
 
మహియొళగె సుఏత్రతీథద ి
త్ుహిన వ ుష వసంత్కరల్ద ి
దెైహిక దెైశిక కరలికత్రయ ధమకమగళ 
ద్ుర హణి మొద్ల్ాద్మ రలె్ల  ు 
వహిసి గుణగళననుసరిసి  స 
నిాహిత్రరగిదెా ల్ల రొళు మాడువ ు వరయప  ౯-౧౬ 
 
కేశ ారసి విధ విభగభాగవ 
గెైసల్ెనిత్నిత్రహ సుషుమావు 
ఆ శిరరంత్ది వరయపసిిహుదీ దవహమధయద్లి 
ఆ సుషుమాకె వజరకరయ పర 
కరశినీ వెైద్ుయత్రగళిహవు పర 
దవశద్లి పశిిమకె ఉతా్  పూవ ద్ఇణకె ౯-౧౭ 
 
ఆ నళినభవ నాడయిొళగె త్రర 
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కోణచకరవు ఇపుపద్లిల  క్ ఇ 
శరను మండల్ మధయగను సంక ుషనాహవయను 
హీన పరపరత్మక పు ుషన ద్ 
హనగెైసుత్ దినదనిది వి 
జ్~నానమయ శ్రరవరసుదెవను ఐదసిువ క ుణి ౯-౧౮ 
 
మధయనాడియ మధయద్లి హ్ ఇ 
త్పద్మమూల్ది మూల్పత్ర పద్ 
పద్మ మూల్ల్ద్లిపప పవనన పరద్మూల్ద్లి 
పెదిా కొండిహ జీవ లింగని 
 ుద్ధ  దవహ విశిషట నాగి క 
పద ిమొద్ల్ాద్మ రెల్ల  ు కరద్ుకొండహి ు ౯-౧౯ 
 
నాళమధయద్లిపప హ్ ఇతీా 
ల్ాల్జదొ ళిపపషట ద్ళది కు 
ల్ాల్ చకరద్ త్ ెది చరిసువ హంసనామకను 
కరల్కరల్గళలిల ఎణదా సె 
పరల్క  కెసైేవెగొళుత్ క్ ఇ 
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పరళు అవ భిల్ాషగెళ పూరెైసకిొడుత్రపప ౯-౨౦ 
 
వరసవరనుజ రణేుకరత్మజ 
దాశ థి వ్ ఇజిననాద్నమల్ జ 
ల్ాశయాల్య హయవద్న శ్రరకపలి్ న సింహ 
ఈ సు ూపది అవ వ  సం 
త్ోష పడసిుత్ నిత్యసుఖ్మయ 
వరసవరగిహ హ్ ఇత్ామల్దొ ళు బంబనెందెనిసి ౯-౨౧ 
 
సు పనాల్యకెదైదిొ డె మన 
వె గువుద్ు సత్ుపణయమాగది 
బ ల్ు వనిియ మనెగె నిదరా ల్సయహసతి్ ఇషయెు 
త్ ణతి్నయ నికతే్నద ిసం 
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 మంద ిద్లిల గో ధన 
ధ ణి కనాయదానగళు ఒం 
ద్రెఘళిగె త్డయెద్ల్ె కొడుత్రహ చితా్ పుటుట వద్ు ౯-౨౩ 
 
హ్ ఇద్యదొ ళగ ెవి కతా కసే  
కొద్గ ెసవపా సుషుపిా  లింగద ి
మధుహ కణికయెలిల బరె జాగరత్రయు పుటుట వుద్ు 
సుద్ ుశన మొద్ల్ాద్ అష్రట  
యుధవ పిడది్ు దశిరధిపత్రగళ 
సద్నద్లి సంచరసిుతీ పరి బుదిధ గళ కొడువ ౯-౨౪ 
 
సూత్రనామక పరర ణపత్ర గర 
యత్రర సంపరత్రపరద్యనాగీ 
గరత్రదొ ళు నలె్ెస ిల్ు త్రళియదె కంద్కండలిల 
ధాత్రరయొళు సంచరిసి పుత్ర క 
ళత్ర సహతి్నుదనిది తీథ 
ఏత్రయాత్ెరయ మాడిదెవు ఎందెనుత్ హిగుు వ ు ౯-౨౫ 
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నా సింహసవ ూపదొ ళగె శ 
రీ నామది కరిసవిను హద ి
నా ు కళెగళుళళ లింగది పు ుషనామకను 
త్ో ువను అని ుద్ధ దొ ళు శరం 
తీ మణని ుద్ధ   ూపద ి
పేరరిసువ పరద్ుయమా సూథ ల్కళేవ దొ ళిద్ుా  ౯-౨౬ 
 
మొద్ల్ు త్వకిమగళు మాంసవు 
 ుధ ిమేదో మజజ వసిథ గ 
ళిద్రొళగె ఏకోనపంచాశనమ ుద్ు ణవు 
నిధన హింకరరరది ారమగ 
అద్  నామది కరసెుత్ ంభ 
తా్ధిక నాల్వత్ెా నిప  ూపది ధాత్ుగళోళిపప ౯-౨౭ 
 
సపా ధాత్ుగళొళ హొ గె సం 
త్పా ల్ోహగనాగిాయంద్ది 
సపా ారమగనిపప అనామయాది కోశదొ ళు 
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లిపానాగద ెత్తా్దావియ 
కుల పాభోగవ కొడుత్ సవపా సు 
షుపిా  జాగరత్యెీవ త్ెైజస పరర జ్~న విశరవఖ్ాయ ౯-౨౮ 
 
తీవికొండిహవలిల మజజ  క 
ళేవ ది అంగులియ పవద్ 
ఠరవినలి మూనూా ు అ వత్ెా నిప త్రరసథ ళది 
ారవి ద్ ఎంభత్ుా   ూపవ 
కోవిద్ ు పేళువ ు దవహద ి
దవవత్గెళొడగూడి కరరడిసువను  మా మణ ౯-౨౯ 
 
కరటపశేసారి ననెవిలి 
కరటభావవ త్ రదె్ు త్ద్వత్ 
ఖ్ేట ూపవనెైది ఆడువ త్ ెది భకుత్రయలి 
కెైటభారియ ధాయనదింద్ భ 
వరటవియనత్ర శ్రఘరదింద్లి 
దాటి ార ూపయవను ఐద్ువ ల్ప జీవిగళు ౯-౩౦ 
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 ఈ పరయి దవహదొ ళు భగవ 
ద్ూర పగళ మరెయద్ల్ె మనది ప 
దవపద ెభకుత్రయలి సమరిసుత్లిపప భకుత్ ను 
గోపత్ర జగనాాథవిఠల్ స 
మీపగను త్ానాగి సంత్త్ 
ారపరోఇయ మాడ ిపొ రెవను ఎల్ల  కరల్ద్లి ౯-౩౧ 
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