
విభుతి సంధ ి
 
హరికథామ్ర్ ఇతసార  గు ుగళ 
క ుణదిందాపనితసు పేళువ ె
ప మ భగవద్భకతరది్నాద్ ది కేళువుద్ు 
 
శీ్రతస ుణవిల్లభన ప మవి 
భూతి ూపవ కండ కండ 
లీతె ది చంతిసుతస మనద్లి నోడు సంభరమది 
నీతస ారధా ణ విశషే స 
జాతి నెైజాహితసవు సహజ విజాతి 
ఖండాఖండ బగెగళనరితసు బుధరింద్ ౫-౧ 
 
జల్ధరరగసదొళగె చరిసువ 
హల్వు జీవ  నిమిసిహనద్ 
రొళు సజాతి విజాతి ారధా ణ విశషేగళ 
తిళిద్ు తసతసతతాథానద్లి వ ె
గగళిసి హబ్బిద్ మనది పూజిసు 
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తసల్వవరాపతన  ూపగళ నోడుతసల్ె హగిుగ తి ు ౫-౨ 
 
పరతిమ శరలిగరీ మ గో అభ్యా 
గతసనతిథి శీ్రతసుళస ిపిపపల్ 
యతి వనసథ  గ్ ఇహసథ  వటు యజమాన సవప జన 
ప్ ఇథివి జల్ శిఖి పవన తారర 
పథ నవగీహ యోగ క ణ భ 
తిథ ిసితాసతిసపఅ సంకీమణవనధిష్రా న ౫-౩ 
 
కరద్ కరంచనదోళగ ెశోభిప 
ఆదితేయాసాన త ెది ల్కు 
మీధవను పరతిదనిది శరలిగరీ మదొళగపిప 
ఐద్ుారవి  మలే్ె మూవ 
తెతత ద్ధకి ఐనూ ు  ూపద ి
భూధ గళభిమాని దివిజరొళిపపననవ తస ౫-౪ 
 
శీ్ర మణ పరతిమగెళొళగె హద ి
మూ ధికవరగపిప మేల్ె ై
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నూ ు  ూపవ ధరసిి ఇపపను అహితాచల్ద ి
దా ుమథనవ గెయైె పరవక 
తో ువంతె పరతీక సు రొళు 
తో ుతిపపను తసతసతదాకర ద్లి నోళపరగిె ౫-౫ 
 
క ణనీయామకను తానుప 
క ణదొళగెవైతెత  డు ార 
వి ద్ హదనిాల్కధకి శతస ూపంగళనె ధరిస ి
ఇ ుతిహను తసద్ూర ప నామగ 
ళరితసు పూజిసుతిహ  పూజయె 
ని ుతస కెగైొంబను త్ ఇఉషష్రతసను జల్వ క ంబంతె ౫-౬ 
 
బ్బంబ ూపను ఈ తె ది జడ 
ప ంబసు  మొద్ల్ాద్ సు రొళ 
గింబుగొండిహనెంద్రిద్ు ధమాథకరమగళ 
హంబలిసది్నుదనిది విశవకు 
టుంబ్బ క టట  కణానన కుతిితస 
కంబళియె ాౌభ్యగావెంద్వనంఘి్ిగళ భజిసు ౫-౭ 
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వరరియొళగిపపతసతనాల్కు 
మూరె డుారవి ద్ మేల్ుు 
నూన  హదినేళెనిప  ూపవు శీ్ర తసుల్సి ద్ళద ి
నూ  అ వత్త ంద్ు పుషపద ి
మూ ధిక ద్శ దపీదొళు నా 
నూ  మూ ు సుమూతిగళు గంధదొళగి ుతిహవు ౫-౮ 
 
అషటద్ళసధ్ ఇద్య కమల్ా 
ధిష్ిటతసను తానాగి సవో 
త్్ ఇషటమహిమను ద్ళగళలి సంచరసిుత్ళగిద్ుు  
ద్ుషటరిగె ద్ుబుదిి  కమ వి 
శిషతరగిె సుజ్~నాన ధమ సం 
పుష్ిటగెైసుతస సంతెపై నిద్ుషట సుఖపూణ ౫-౯ 
 
వితసతదేహాగర  దారర 
పతసామితరా దగిళొళగె గుణ 
చతసతబుది్యదిందిరయగళొళు జ్~నానకమదొళు 
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తసతసతదాహవయనాగ ికరెసుతస 
సతసాసంకల్ాపనుార ది 
నితసాద్లి తా మాడమిాడిపనెంద్ు సురిసుతి ు ౫-౧౦ 
 
భ్యవ ద్రవాకరీయెగళెనిసువ 
ఈ విధాదెైవతసతసరయంగళ 
భ్యవిసుతస సద్భకరతయలి సవతసర మరయెద్ల్ె 
తావకను తానెంద్ు పరతిదిన 
సేవిసువ భకతరిగె తసననను 
ఈవ కరవ ్ ఇపరళు కరివ గొలిద్ త ెనంతె ౫-౧౧ 
 
బయంద్ళవె మొద్ల్ాద్ద్రొళొం 
దొంద్ లి పూజా సుారధన 
వెందెనిసువ పదాథగళు బగబెగెయ నూతసనద ి
సంద్ణసిిక ండిహవు ధాానక ె
తసందినితసు చంతిస ిసదా గో 
వింద్నచసి నోడు నలినలిదాడు క ండాడు ౫-౧౨ 
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జల్జానాభన మూతి మనద్లి 
నెల్ెగొళిసి నిశచల్భకుతియలి 
చళిబ్బసలి్ుమళెగరళిగళ నిందిసద ెనితసాద్లి 
నెల్ద్లిహ గంధవె సుగంధవు 
జల్వ ె స  ూపవ ెసుదీపవు 
ఎల్ ు చామ  శబువరద్ాగళపసిల్ు ఒలివ ౫-౧౩ 
 
గోళకగళు  మా మణన ని 
జాల్యగళనుదనిది సంపర 
ఆల్నెయె సముజనవు క ణగళె దీపగళు 
ారల్ు తసతసతదవిషయగళ స 
మేుళనవె పరయింక తసతసుిఖ 
దేళిగెయె సుపపతిత  గరతసునివేద్నవె వసన ౫-౧౪ 
 
పరపకమవు పరద్ుకెగళను 
ల్ేపనవు సతసుపణా శరారత ా  
ల్ాపనవె శీ్రతసుల్సి సుమనోవ్ర్ ఇతితగళు సుమన 
కోప ధూపవు భకరత భూషణ 

www.yo
us

igm
a.c

om

6



వరాపిసది్ సద్ుిదిి  ఛతసరవు 
దీపవ ేసుజ్~నాన వర తిగళే గుణకతసన ౫-౧౫ 
 
మన వచన కరయక పరద్ఇణ ె
యనుదినది సవతసర వరాపక 
వన ుహేఅణగపిసుతస మోదిసుతసలి ు సతసతస 
అనుభవకె తసంద్ుక  సకల్ ార 
ధనగళొళగిదె ముఖా పరమ  
మనుజరిగె పేళిద్ర ెతిళియద్ు బుధరగిల్లద్ల్ె ౫-౧౬ 
 
చతసు విధ పు ుష్రథ పడవెరె 
చతసు ద్శ ల్ోకగళ మధాదొ  
ళితస ుపరయగళిల్ల  నోడల్ు సకల్ శరసత రద్లి 
సతసతస విషయ ందిరయగళలిల పరవి 
తసతసనెనిసి రరజిసువ ల్కుమీ 
పతిగె సవ సమపణెయు మహపూజ ెసద్ుపరయ ౫-౧౭ 
 
గోళకవె కుండాగిన క ణవు 
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మేల్ొద్గి బహ విషయ సమిధెయు 
గరళి యతసనవు కరమ ధూమవు సనినధానాచ 
మేళనవె పరజావల్ె కరడిగళు 
తసూళిదానంద్గళె తసతసత  
తాకల్ మాతసుగళెల్ల  మంతరా ధాాతసుయజ్~నవిద్ు ౫-౧౮ 
 
మధువిరోధియ పటటణకె పు 
వద్ కవరటగళఇ నాసిక 
వద్న శోీతసరగళె డు ద్ఇణ ఉషతసత దావ  
గుద్ ఉషపసథగళె డు పశిచమ 
కద్గళెనిపవు షట్ సరోజవ ె
సద్న హ్ ఇద్యవ ెమంటపంగళు తిరగుణగళె కల్శ ౫-౧౯ 
 
ధాతసుగళు సపరత వ ణ ఉషప 
వీథిగళె నాడగిళు మద్గళు 
యూథపగళు సుషుమాన నాడియె రరజపంథాన 
ఈ తసనూ ుహగళె వనంగళు 
మాతసరిశవను పంచ ూపద ి
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పరతసకగళెంబరగిళను సంహరిప తసళవర  ౫-౨౦ 
 
ఇన శశరంకరదిగళె ల్మీ 
వనితెయ సన దావ పరల్క 
రెనిసుతిపప ు మనద్ వ్ర ఇతితగళే పదాతిగళు 
అనుభవిప విషయంగళే ప 
టటణకె బపప పార గళు జీ 
వను సువతసక కపపగళ కెైగొంబ హరి తాను ౫-౨౧ 
 
ఉష ుపరరకీమన మనిగె ద్శ 
క ణగళు కననడయి ారల్ుగ 
ళ విద్ూ న సదివహా కె చతసత  మంటపవు 
మ ళి బీసువ శరవసగళు చా 
మ  విల్ాసిని బుదిి  దామో 
ద్ గె ారష్రత ంగ పరణామగళే సుశయనగళు ౫-౨౨ 
 
మా మణన మనగెె సుమహా 
దావ వెనిసువ వద్నక పుపవ 
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తో ణ సుశీ్రగళు కేశగళె పతాకెగళు 
ఊరి నడవెంఘి్ిగళు జంఘగ 
ళూ ు మధో ాద్  శి గళా 
గర ద్ుపపరిగగెళు కోశగళెదై్ు కోణెగళు ౫-౨౩ 
 
ఈ శర ీవె  థ పతాక సు 
వరసగళె పుండరగళు ధవజ సిం 
హాసనవె చతసతవు సుబుదిియె కల్శ సనునవ ె
పరశ గుణ ద్ండతసరయగళు శ్ర 
భ్యశ్రభద్వయ కమ చకీ మ 
హా సమథాశవగళు ద్శక ణంగళెనిసువువు ౫-౨౪ 
 
మాతసరిశవను దేహ థదొళు 
సూతసనాగిహ సవకరల్ద ి
శీ్రతస ుణవిల్లభ  థకినెంద్రిద్ు నితసాద్లి 
పరరతియంద్లి పో ష్సిుతస వర 
తాతసపరదిగళింద్లి వి తస 
ఈ తసనువినొళు మమతె బ్బటటవనవనె మహయోగీ ౫-౨౫ 
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భవవెనిప వనధయిోళు కమ 
పరవహదొళు సంచరిసుతిహ ద ే
హవ సునావయె మాడి తసననవరిందొడగూడి 
దివస దవిసగళలిల ల్కుమీ 
ధవను కరీడిపనెంద్ు చంతిస ె
పవననయా భవరబి్బ దాటిసి ప మసుఖవీవ ౫-౨౬ 
 
అపణాల్యగతస పదాథవు 
సరత  పు ుష ుగళిందిరయగళలి 
దపీ పరవకరొళిడుతిహ తెలై్ాద ిద్రవాగళ 
ఆ ప మగవదానవెంద్ు ప 
దేపద ేమరెయద్ల్ె సురిసుతస 
భూపనంద్ది సంచరిసు నిభయది సవతసర ౫-౨౭ 
 
వరరిజభవరండవె సుమంటప 
మే ుగిరి సింహాసనవు భ్య 
గీ థయిె మజజనవు దిగవసత రగళు నుడ ిమంతసర 

www.yo
us

igm
a.c

om

11



భూ ుహజ ఫల్పుషప గంధ స 
మీ  శశి వి దీప భూషణ 
తా కెగళెంద్పిసల్ు కెైగొండు మనినసువ ౫-౨౮ 
 
భూసు రోళిపపబజ  భవనొళు 
వరసుదేవను వరయు ఖగప స 
దాశివహపిేంద్రను వివారవనానమక సూయ 
భ్ేశ కరమమరరసా వ ుణా 
ద ిసు  ు అతిరయరొళిపప ు 
వరసవరగిహ సంక ుషణన నోడి మోదపి ు ౫-౨౯ 
 
మీనకేతసనతసనయ పరర ణా 
పరన వరానోదాన ముఖెయా 
కోన పంచాశను ుద్గ ణ  ఇద్ర వసుగణ ు 
మేనకరతసుజె కువ  విషవ 
కేిన ధనపరద్ానిమిష ు స 
దానురరగది ధేనిపుద్ు వెశైారొళు పరద్ుామన ౫-౩౦ 
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ఇ ుతిహ ు నాసత యద్సర ు 
ని ు ఇతియు యమధమ యమ కరం 
క  ు మదేిని కరల్మ్ర ఇతసుా శనెశైచరరదిగళు 
కరెసకి ంబ ు శూద్రరెంద్న 
వ తస శూద్రరొళిపపరివరొళ 
గ విద్ూ ని ుది్నిహనెంద్రతిసు మనినపుద్ు ౫-౩౧ 
 
వీతసభయ నారరయణ చతసు 
ష్రపతసు తానెందెనిసి తసతసత  
జాజ తి ధమ సుకమగళ తా మాడి మాడిసువ 
చేతసన  ఒళహొ గ ెఓతస 
పోర తసనాగదిెుల్ల రగిె సం 
పరరతియలి ధమాథకరమదిగళ క డుతిహను ౫-౩౨ 
 
నిధనధనద్ విధాతస విగతా 
భాధిక సమాసమవతి ారమగ 
తిరద్శగణ సంపుజా తిరకకుదాి మ శ్రభనామ 
మధుమథన భ్ ఇగురరమ ఘోటక 
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వద్న సవపదాథదొళు తసుద ి
మొద్ల్ు తసుంబ్బహనెంద్ు చంతిసు బ్బంబ ుపద్లి ౫-౩౩ 
 
కననడయి కెైవిడది్ు నోడల్ు 
తసనిన వు సవరాపసవాది 
కణిిగొపుపవ తె ది అని ుధి్నిగె ఈ జగవు 
భినన భిననవ తో ుతితపుద్ు 
జనావరద్ుద్రింద్ పరతి బ్బం 
బననమయగరనెంద్రిద్ు పుజిసల్ు కెైక ంబ ౫-౩౪ 
 
బ్బంబరెనిప ు ాో వతసతమ ు పరతి 
బ్బంబరెనిప ు ారవవ  ు పరతి 
బ్బంబబ్బంబగళొళగ ెకేవల్ బ్బంబ హరయిెంద్ు 
సంభరమది పరడుతసలి నోడుతస 
ల్ుంబుడువు దడిువుద్ు క డువుద ె
ల్ల ంబుజాంబకనంఘిి్ పుజెగళెంద్ు నలిదాడు ౫-౩౫ 
 
నదియ జల్ నదగిరెెవ త ెద్ం 
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ద్ద్లి భగవద్ుతసత  కమగ 
ళుద్ధిశయననిగపిసుతస వరావతస నీనాగి 
విధినిష్ేధాదిగళిగొళగర 
గద్ల్ె మాడుతస ద్వియంద్ద ి
పద్ుమనాభన సకల్ కమగళలిల నెనవెుతి ు ౫-౩౬ 
 
అరియదిద్ ు ఎమొుళిద్ున 
వ తస విషయగళుంబ జ్~నానో 
తసత ది తసనగపసిల్ు చతసుిఖవితసుత  సంతెైప 
సరితసు కరల్పరవహగళు కం 
డరెయు సరి కరణదిరె పరివువు 
మ ళి మజజన పరన కమగళింద్ సుఖవిహవు ౫-౩౭ 
 
ఏను మాడువ కమగళు ల్కు 
మీ నివరసనిగపిసనుసం 
ధాన పువకదింద్ సందేహిసదె దనిదనిది 
మాననిధి కెకై ండు సుఖ వి 
తాత నతస  సంతెపై త్ ఇణజల్ 
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ధేను తానుండనవ తస పరల్ెగ రవె త ేనంతె ౫-౩౮ 
 
పూ వ ద్ఇణ పశిచమోతసత  
పవతీ పతియగినవరయు సు 
శరవరీక  దిగవల్యదొళు హంసనామకను 
సవకరల్ది సవ ుళు సు  
ారవభ్ౌమను సవేచెెయలి మ 
తోత వరగిె గోచరిసద్వాకరత తసు నెందెనిస ి౫-౩౯ 
 
పరి ఇడావతసి ను సంవ 
తసి దొళని ుదాి ది  ుపవ 
ధరిసి బయహసవతసా ాౌ భ చంద్రమను ఎనిసి 
ఇ ుతిహ జగనానథ వితాసల్ 
సురిసువవ న సంతెైపనెం 
ద్ు ుపరరకీమవుచతస ారధన యోగాతెయనరితసు ౫-౪౦ 
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