
సర్వ జీవన కల్ప సంధి 

 

హరికథామృఇతసార్ గుర్ుగళ 

కర్ుణదిందాపనితు పేళువె 

పర్మ భగవద్భకతరిద్నాద్ర్ది కేళువుద్ు 

 

కృఇతిర్మణ పరద్ుుమన వసుదే 

వతెగళాహంకార్తరయదొళు 

చతుర్వంశతి ర్ూపదింద్లి భోజ్ునెనిసువను 

హుతవహాఆంతగత జ్యా 

పతియు తానే మూర్ధిక తిరం 

శతి సుర్ూపద ిభోకతృఇ ఎనిసువ భోకతృఇగళొళగిద్ుు  ౦౧ 

 

ఆర్ధిక మూవతుత  ర్ూపద ి

వారిజ్ాపతనొళిర్ుతిహను మా 

యార్మణ శ్రవీాసుదేవను కాల్నామద్లి 

మూర్ు వధ పితృగళొళు వసు తిరపు 

రార ిఆదితుగనిర్ుద్ధను 

తోరికొళళద ెకథృకమకరయీనెనిసికొమబ ౦౨ 
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సవవశ నారాయణను తా ష 

ణణవతి నామది కరెసుతలి వసు 

శివ దివాకర్ కథృకమకరయీగళొళగిధ్ుధ  

నెవనవల్లదె నితుద్లి త 

ననవర్ు మాడువ సేవె కైెకొం 

డవర్ పితృగళిగవీనమాానమ ాసుఖగళను ౦౩ 

 

తంతుపటద్ంద్ద్లి ల్కుమీకాంత 

పంచాతమకనెనిస ివసు 

కంతుహర్ ర్వ కథృగళొళగిధ్ధనవర్థ తనన 

చంతిసువ సంతర్ను గుర్ు మధ్ 

వాంతరాతమ సంతయిసువను 

సంతతఖిళాథగళ పాలిస ిఇహపర్ంగళలి ౦౪ 

 

తందెతాయగళ పరరతిగోసుగ 

నింద్ుకమవ తొరెద్ు వహితగ 

ళొంద్ు మీర్ద ెసంగకమగళాచరిసువవర్ు 

వంద్నీయరాగిల్ేయొళగె దెై 
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నందినద ిదెైశిక ద్హిక సుఖ 

దింద్ బాళవర్ు బహు దివసద్లి కీతియుతరాగి ౦౫ 

 

అంశి అంశాంతగత తరయ 

హంసవాహన ముఖు దివజ్ర్ 

సంశద్లి తిళిద్ంతరాతమక జ్నాద్నన 

సంసమర్ణ పూవకది షడధిక 

తిరంశతితరయ ర్ూపవరితు వ 

పాంసగన పూజిసువర్వరె కృథాఠరెనిసువర్ు ౦౬ 

 

ముర్ువర ెసావర్ద్ మేల్రె 

నూరైెద్ు ర్ూపద ిజ్నాద్న 

సూరిగళు మాడువ సమారాధనెగె వఘ్నగళు 

బార్ద్ంతె బహుపరకార్ ఖ 

రార ికాపాడువను సవశ 

రీర్గళొళిద్ువర్వర్ పెసరింద్ కరెసుతలి ౦౭ 

 

జ్య జ్య జ్యాకాంత ద్తతా  

తేరయ కపిల్ మహిదాస భకత 
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పిరయ పురాతన పుర్ుష పూణానమధ జ్ా్ యానఘ్న 

హయవద్న హర ిహంస ల్ోక 

తరయ వల్అణ నిఖిళజ్గదా 

శయీ నిరామయ ద్యది సంతెైసెంద్ు పరా థిపుద్ు ౦౮ 

 

షణణవతి యి ంబఅరేఢ్ును 

షణణవతి నామద్లి కరెసుత 

తననవర్ు సద్భకరత పూవకదింద్ మాడుతిహ 

పుణుకమవ సరవకరిస ికా 

ర్ుణు సాగర్ సల్హువను బర 

హమణు దేవ భవాబ్ధధపోత బహు పరకార్ద్లి ౦౯ 

 

దేహగళను కొడువవను అవర్వ 

రాహర్వను కొడదిహనె సుమనస 

మహిత మంగళ చరిత సద్ుగ ణభరితననవర్త 

అహిక పార్తిరక సుఖపరద్ 

వహిసి బెననలి బెతతవమృథవ 

ద్ుర హిణ మొద్ల్ాద్వరిగుణిసిద్ మురిద్నహితర్ను ౧౦ 
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ద్ుర హిణ మొద్ల్ాద్మర్రిగె స 

నమహిత మాయార్మణ తానే 

సవహనెనిసి సమృాపిపాదిసువ సవకాల్ద్లి 

పరహిత సంకర్ుషను పిథృగళి 

గహర్నెనిప సవధాఖుర్ూపది 

మహిజ్ ఫల్థృణ పెసరినలి పరద్ుుమననిర్ుద్ధ ౧౧ 

 

అనననెనిసువ నృపశుగళిగె  

హిర్ణు గభాండదొళు సంతత 

తనననీపరియింద్ుపాసనెగెైవ భకతర్న 

బనన పడిసద ెభవసముద్రమ 

హోననతియ దాటిసి చతువధ 

అననమయనాతమపరద్₹హన సుఖవనీవ హరి ౧౨ 

 

మనవచన కాయగళ దెశెయిం 

ద్నుదినద ిబ్ధడదాచరిసుతి 

పపనుచతోచత కమగళ సద్బకరతపూవకది 

అనిల్దేవనొళిపప నారా 

యణగిద్ననవు ఎంద్ు కృష్ణా  
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పణవెనుత కొడె సరవకరిస ిసంతెైప కర్ుణాళు ౧౩ 

 

ఏళు వధద్నన పరకర్ణవ 

కేళి కోవద్రాసుదింద్లి 

ఆల్సవ మాడద్ల్ ెఅనిర్ుదధా ది ర్ూపగళ 

కాల్కాల్ద ినెనెద్ు పూజిసు 

సూాల్మతిగళిగిద్ను పేళదె 

శ్రలీ్కువలవల్లభనె అనానద్నన అననద్ను ౧౪ 

 

ఎంద్రిద్ు సపతా ననగళ దె ై

నందినద ిమరెయదె సదా గో 

వంద్గపిసు నిభయది మహయజ్య్ావధుయి ముధ  

ఇందిరేశను సరవకరిసి ద్య 

దింద్ బేడిసికొళదె తవకది 

తంద్ుకొడువను పర్మమంగళ తనన దాసరిగె ౧౫ 

 

సూజి కర్ద్లి పిడిద్ు సమర్వ 

నా జ్యిసువెను ఎంబ నర్నం 

తీ జ్గతితనొళుళళ అజ్ా్ యానిగళు నితుద్లి 
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శ్ర ీజ్గతపతిచర్ణయుగళ  

సరోజ్ భకరాజ్ా్ యానపువక 

పూజిసద ెధమాహకామవ బయస ిబళల్ువర్ు ౧౬ 

 

శకటభంజ్న సకల్జీవర్ 

నికటగను తానాగి ల్ోకకె 

పరకటనాగదె సకల్కమవ మాడి మాడిసుత 

అకుటిల్ాతమక భకుత జ్నరిగ ె

సుఖద్నెనిసువ సవకాల్ది 

అకటకట ఈతన మహామహిమెగళిగేనెంబె ౧౭ 

 

శ్రలీ్కువలవల్లభను వెైకుం 

ఠాల్యది పరణవ పరకృథి కీ 

ల్ాల్జ్ాసన ముఖు చేతనరొళగె నెల్ెసిద్ుు  

మూల్కార్ణ అంశనామది 

లీల్ెగెైసుత తోరికొళళదె 

పాలినోళు ఘ్ృథవధ్ధ తెరెద్ంతిపప తిరసళాది ౧౮ 

 

మూర్ు యుగద్లి మూల్ర్ూపను 
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సూరిగళ సంతయిసి దితియ కు 

మార్కర్ సంహరిస ిధమవనుళుహబేకెంద్ు 

కార్ుణిక భూవలయొళు నిజ్పరి 

వార్సహితవతరిస ిబహువధ 

తోరిద్ను నర్వథ్రవృథాి్య సకల్ చేతనకె ౧౯ 

 

కార్ణావహయ పరకృథియొళగి  

ధ్ాధ ర్ధిక హదినెంటు తతవవ 

తా ర్చసి తద్ూర ప తనానమంగళనె ధరిసి 

నీర్జ్భవాండవను నివలసి 

కార్ుణిక కాయాఖుర్ూపది 

తోర్ువను సహజ్ాహితాచల్గళలి పరతిదినది ౨౦ 

 

జీవర్ంతయావల అంశి క 

ళేవర్గళొళగిందిరయగళలి 

తా వహార్ గెైవుతనుదిన అంశనామద్లి 

ఈ వషయగళనుండు సుఖమయ 

ఈవ సుఖ సంసార్ద్ుుఃఖవ 

దేవ మానవ దానవరిగవర్త సుధామసఖ ౨౧ 
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దేశ దేశవ సుతిత దేహా 

యాసగొళిసదె కాముకమ ద్ు 

రాశెగొళగాగద్ల్ె బరహామద్ుఖిళచేతనర్ు 

భూ సలిల్పావకసమీరా 

కాశ మొద్ల్ాద్ఖిళ తతతవ ప 

రేశగివధిష్ాానవెంద్రితచసనవర్త ౨౨ 

 

ఎర్డు వధద్లి ల్ోకదొళు జీ 

వర్ుగళిపపర్ు సంతత క్షరాక్షర్ 

వలింగ సలింగ సృజ్ాుసృజ్ు భేద్ద్లి 

కరెసువుద్ు జ్ద్పరకృథి ప రణవా 

అర్ మహాద్ణుకాల్నామది 

హర ిసహిత భేద్గళ పంచక సమరిసు సవతర ౨౩ 

 

జీవ జీవర్ భేద్ జ్డ జ్డ 

జీవ జ్డగళ భేద్ పర్మను 

జీవ జ్డ సువల్అణను ఎంద్రిద్ు నితుద్లి 

ఈ వరించాండదొళు ఎల్లా  
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ఠావనలి తిళిదెైద్ు భేద్ క 

ళేవర్దొళరితచుుతన పద్యి ైద్ు శ్రఘ్రద్లి ౨౪ 

 

ఆదియలి అరాఅరాఖు 

దేవధ అఅర్దొళు ర్మా మధు 

సూద్నర్ు అర్గళొళు పరక్ ఇతి పరణవ కాల్గళు 

వేధ ముఖు థృణామ ాజీవర్ 

భేద్గళనరితీ ర్హసువ 

బోధిసదె మంద్రిగె సవతరద్లి చంతిపుద్ు ౨౫ 

 

దీపదిం దీపగళు పొర్మ 

టాాపణాల్యగత తివలర్గళ 

తా పరిహార్గెైసి తద్గతపదాథ తోపంతె 

సౌపర్ణివర్వహన తా బహు 

ర్ూపనామది ఎల్ల కడెయలి 

వాుపిసిద్ుు  యథేషమాహిమెయ తోప తిళిసద్ల్ె ౨౬ 

 

నళినవలతరగె ఇంద్రధను పరతి 

ఫలిసువంతె జ్గతరయవు కం 
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గొళిపుద్నుపాధియలి పరతిబ్ధంబావ హయది హరిగె 

తిళియి  తిరకకుదధా మనతి మం 

గళ సుర్ూపవ సవఠావలి 

పొళెవ హృధయకె పిరతిదివస పరహాల ద్పోషకను ౨౭ 

 

ర్సవశేషదొళతి వమల్ సిత 

వసన తోయిసి అగినయొళగిడె 

పసరిసువుద్ు పరకాశ నసుగుంద్ద్ల్ె సవతర 

తిరశిర్ద్ూషణవెైరి భకరతసు 

ర్సది తోయు మహాతమర్ను బా 

ధిసవు భవదొళగిద్ురెయు సర ిద్ురితరాసిగళు ౨౮ 

 

వారిధియొళగఖిళ నదిగళు 

బేరెబేరె నిర్ంతర్ద్లి వ 

హార్ గెైవుత పర్మ మోద్ద్లిపప తెర్నంత ె

మూర్ు గుణనగళ మానియి నిసువ 

శ్రరీ్మార్ూపగళు హరియలి 

తోర్ుతిపపవు సవకాల్ది సమర్హితవెనిసి ౨౯ 
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కోకనద్ సఖనుద్య ఘ్ూకా 

ల్ోకనకె సొగసదిరె భాసకర్ 

తా కళంకనె ఈ కృథిపథి జ్గనానథనిరె 

సరవకరిస ిసుఖబడల్రియద్వ 

వేకరగళు నిందిసిద్రేనహు 

దీ కవతవవ కేళి సుఖబడదిహర ెకోవద్ర్ు ౩౦ 

 

చేతనాచేతనగళలి గుర్ు 

మాతరిశావంతగత జ్గ 

నానథ వఠల్ నిర్ంతర్ది వాుపిసి తిళిసికొళదె 

కాతుర్వ పుటిాసి వషయద్లి 

యాతుధానర్ మోహిసువ ని 

భీత నితాునంద్మయ నిదోష నిర్వద్ు ౩౧ 
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