హ�స్ బర్ � �� �� స��
సంధ� హర� (ఈ��ంగ్ హర�)
� � స�� �నంద స��� ���ధ మహ�జ్ � �.
ఆర� ���� �ఖ� ��ర �వ చరణ రజ ��
�� � �� ���, భ����� ఆర� �� ��
���య అనంగ సస� �� �� దంగ ��� జన ��
�జ�� �రంగ,
�
�� �రంగ
�
ఆర� ����
జయమ� ���వ తయ �� అ�భవ ��� ద� ఘ�
ఐ� ��� �వ ��� �� ఆర� ����
�మ��మ �� � హ� సంస� ృ� వ� � అ�ధతవకర�
�ర � ��� అ�� ��� అ�� ఆర� ����
క��� అవ�� స��ణ పర�బ�� ��ర అవ�ర � ���
�� � దత� �గంబర, దత� �గంబర ఆర� �� ��
ఆ��వ� ���� భక � క���� �ప�పద ప�వ�
భవభయ ���, భయ��� ఆర� �� ��
���జ �దవ� �వ తవ చరణరజ�� �గ� ��ఆ�
��� �����, ����వ ఆర� ����
ఇ�� � �న�తక �ర� ల �య�జ �ఖ �జ� �ధ��
సం�ళ అ���క, అ���క ఆర�����
�ఖ� ��ర �� చరణ రజ�� �� ��� ���
భ����� ఆర� ����
��� �� పండ��ర ����ర�వర
��ర�వర – ���� ర� వర
�దభ
� � � చం�ద�� – �వ�ండ�క��
�ండ�క �� – �వ�ండ�క ��
�� �� అవ�జన| క����� వందన
��� వందన| క����� వందన||
గ�హ� � ����| �వ�వ �� ఆ�
�వ�� ఆ� �వ�వ ���ఈ
��న ��ంగణ, వం�న చరణ ��� � ��న �ప��|
��� ఆ�ంగన,ఆనం� ��న �� ఓ��న హ� � ��||
త� �వ �� చ �� త� �వ త� �వ బం�శ� స� త� �వ
త� �వ ��� �ద�ణం త� �వ, త� �వ సర� ం మమ�వ�వ
��న �� మన�ం����� ���� త� �� �పకృ� స� ��త్
క�� యద� త� కలం పర�� , ��య��� సమర� ��
అ�� తం�శవం �మ��యణం కృష�
� �దరం ���వం హ�ం
�ధరం
�
�ధవం ���వలభ
� ం
�న��యకం �మచం�దం భ�
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హ��మ హ��మ �మ�మ హ� హ�
హ�కృష � హ�కృష � కృష � కృష � హ� హ� ||

� � ���వదత�
అనం� ��� క�� స���, అనం� ��� క�� న��
అనం� ��� �� �ష �త, నమ�� ర ���ంగ �����
�
�
స� ��మ�త� త� ��త� ��, ఉ��త� భ���
స� ��
�
త�� జ� ����� ��, నమ�� ర � � ంగ �����.
�
వ� �స� �వ� సంత��, �� ఆఙ � �� ప� �జ��
ప� అంత� ��న�వల� ��, నమ�� ర ���ంగ �����.
�
భ�లధ� జన� � �న ��, న��ర �� �ధ��త ��
ధ��� ��� గ�� అహం�, నమ�� ర ���ంగ �����.
�
ధ�� క��న అల� ఙ � ��, క�� అ�� ధన� �ం����
���ల ���ఖ���స అ�, నమ�� ర ���ంగ �����.
�
�� �క �� ం�� ప�వం���, ���క �� స�నత� ��
�ప��� �� � ప�న�మ��, నమ�� ర ���ంగ �����.
�
��� �� ప� �హ� �ప��, స�రంగ� �త� � �� ���
క��స��� స� కృష�
� �, నమ�� ర ���ంగ �����.
�
���గ� �గ� ఏక�� �, క���� �న అత� ంత ��
భ��హ��జ ��� ఆ�, నమ�� ర ���ంగ �����.
�
ఐ� �ఈ�! �� �గంబ�
అ�య�ప అవ�� | సర� � �� పక �
�����, అన������� ��� ఈ�
���� న జప �ప��వ� ����ర ���
�ర� ల న� �ం�
జల���, �����ర�� ఐ� � ��
���ంబత� �మక� ���ల ఢమ���
�
భ��వరదస� �ఖ��, ��ల ����
ఐ� � ��
����� జప�� కమండ�మృగ��
�రణ క��� �గజ�, ��ట �భ��� ఐ� � ��
తత� ర ��� � ��� � అ�య�� ం�సద�
ల�� �సక� �నరజ�, ర��సంకట ��� ఐ� � ��
�ప��� న �� ���� దృశ� క� నయ��
���నంద �� ���, ���హ� �ణ��
ఐ� � ��, �� �గంబర అ�య �ప అవ�� సర� ��� పక �
����� అన���� ���(���) మ��� ఈ�
స�సత� � �పం ��నందకందం
జగత� ంభవ��న సం�ర ��ం
� � ��షం దర� యంతం
స� భ�చ�
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న��శ� రం స���ం ���థం
భవ�� ంత �ధ� ంస ��� ండ�డ� ం
మ��గ�తం ��ర్ �� న గమ� ం
జగ�� � పకం �ర� లం ���ణం �� ం
న��శ� రం స���ం ���థం
భ�ం�� మ�� � ���ం జ��ం
స� ������ం స� భ� � ����ం
స���ర�ర �ం క� సంభవంతం
న��శ� రం స���ం ���థం
స��ంబ వృ�స� ��� ��త్
�����ణం �క � మప� ��యంతం
త�ం కల� వృ��కం �ధయంతం
న��శ� రం స���ం ���థం
స�కల� వృ�స� త�� ���
భవ�� వ���� సప�� ���ం
� � �పదంతం
�
నృ�ం �ర� �ం ��-�
న��శ� రం స���ం ���థం
అ�� శృ� తర� � �� ���:
స� �ష� ృ��న �స� �త� �వం
అహం�వ�నం �పస�� త� �వం
న��శ� రం స���ం ���థం
స�ం ��శ��మ ����మం
స�సజ�
� సం��తం సన� మ�� :
జ��దదం భక � భ�ద �పదంతం
న��శ� రం స���ం ���థం
అజ�� ద� �కం పరం�బహ� ��త్
స� యం సంభవం �మ��వ�ర �ం
భవదర
� � �త� ం��త: �ప�హం
న��శ� రం స���ం ���థం
���శ
�
కృ��� �లనృ�ం స�� ర ����� పద
�ష� �� దరజ: �ప�వమ�లం ���వ�� �మ:
సద� �� � శ� రణం కృ�ంజ��ట: సం������� న్ �ప�
�మ��
�
�ప�శ �ద కమ�న్ �న� చ� రణ� ంమమ
���పధర �ఘ�త�మం
భక ��మ ��ధ ��మం �ప�ం
�య�పహత �త� �ద�
�
�ంత�మ� హ మహ�� శం ��
శర�� �ంశం �ప�మం �ప�శం
కృ�తప�తం తవ���థ
త� �య��బ � స�����ం
స� �� య��ప మ�క��
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ఉ�స��వత ���థ, స�
�ర� ��స� ���తస�� ం
ర�న� �� తవ�ద���
��ం� య�� � మకరంద�బ:�

అ�కజ�� � �త �పసం��
భ�ద� వ�� ద స�జ దర� �త్
�మస� స�� నప�ధ �ంజ�న్
�ప�ద ��శ స��
� ద���
����థ
�
చర�మృత �ర ����
త�� ద �వనర� స� త తంచ భ�� �
సం�రజన� ���ఘ ��ర � ���
�వల� �మ పరమం సమ��� వం�
�� �త� తత� �ద� �� � �న� రస�న� �స�
స���: ���థస� కృ���తం భ�ద� వం
��మమ���ం�� మజవ���� ��
��మమ���ంగ� ��య��త� �� ��
��భ�నబం� � స� �ర ���� ��
నదత� ����� మఝవ� క�� ��
��న �న���� మజన �����
�� ��న ��య�య� ��యస�న��� ��
�� �హృద�సఖ స� జన�ప� బం�
�� ప�న ����� మఝవ� క�� ��
��న అబ��� త�ణ వృద�
� � ��
��న ����� మజన �ర�� ��
��నచబ� �� �జన���� ��
ప�న ����� మఝవ� క�� ��
��చ�రత�� �త్ ��ధ ��ఙ�
� � � ��
�� � �� ���� �శల పం��� ��
��మ�ప�య� భజక�ప�� ��
నదత� ����� మఝవ� క�� ��
��క�ఋ� �� అనఘ�ద�
�
� ��
���గృహ�వ���ల��మ�� ��
��ఖల��చ� � మ�న��� �� �
నదత� ����� మఝవ� క�� ��
��మృగఖగకృ� అ�ల�వజం���
�� �టప�పస�� అచల ఆప�����
��ఖపవ��� �ర్ అవ�పంచత��� ��
నదత� ����� మఝవ� క�� ��
�� �మల�న� � అమలయ��� ��
��శ�ఖ��� గగ� �ర�� ��
�� అమర�జ� అదయ ధర� �� ��
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నదత� ����� మఝవ� క�� ��
�� మన సరస� � చపల�త� �� ��
��వ�����క�న�ల� � ��
��సకల �శ� �మ�� �బహ� �ళం ��
నదత� ����� మఝవ� క�� ��
��డ హ� �� హ� మజనమత� �� ��
ప���� ఉళ �� జననకర ��� ఫ�
న�ర � దృ�� ధ� అ�వ �వ �� ఖ�
� �� ఠ�
�పపం� మన��� దృడ�ర��
��� ఘృ�న�నచస� ృహక�� అ�
స�వ హృద� వ� మన��� � �� వ�
ప��పణయ�ర� ��ల దృశ� �� ��
నదత� ����� ఉప��చ�� ��
హ� ఓం య�న
� య ఙమ
� యజంత�� ���ధ�� �
�పధ��� సన్ | �హ�కం మ��న:స� చంత
య�త��� ��� స� ం� ��:|

ఓం �����య పసహ� ���
న�వయం � �శవ�య �ర� �
స���న్ �మ��య మహ� ం
��శ� � ��శవ� ద��
���య ��శవ�� మ���యనమ:
ఓం స� �� ���జ� ం �జ� ం
�� �జ� ం ��జ� ం �ర�ష� ం�జ� ం
మ��జ� ��పత� మయం సమంతప��
ఈ�� �� ర� �మ �� �� ��న్
��ప���త్ ����� స��ద ప�� ం��
ఏక��� � తద�� ష ������ మ�త:
ప����� మ�త� �� వసన్ ���
ఆ��తస� �మ ��ర్ ��� ��స�సద ఇ�

్ర� ��యణ���వ స�� �నంద స��� ���ధ్ మ��జ్ � �
కరచరణ కృతం ��� య జం కర� జం �
�శవణనయనజం � �నసం � ప�ధం
��తమ ��తం � సర� �తత్ �మస�
జయజయ క���� � � �ప� ���ధ.
� � స�� �నంద స��� ���ధ్ మహ�జ్ � �
����జ ���జ పర�బహ� �����మహ�జ్
�
్ర� స�� �నంద స��� ���ధ్ మహ�జ్ � �
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�� అ��త�ర శత ��వ�
1. ఓం � � �� ��యనమః
2. ఓం � � �� ల�� ��య�య నమః
3. ఓం � � �� కృష�
� మ�వ ���� � ��య నమః
4. ఓం � � �� �ష��� నమః
5. ఓం � � �� ��వ�తట ������ నమః
6. ఓం � � �� భక � హృదయల�య నమః
7. ఓం � � �� సర� హృ�� ల�య నమః
8. ఓం � � �� �� ��య నమః
9. ఓం � � �� �త భ�ష� �� వ వ� ��య నమః
10. ఓం � � �� ����య నమః
11. ఓం � � �� ��య నమః
12. ఓం � � �� �ల��య నమః
13. ఓం � � �� �లదర� దమ�య నమః
14. ఓం � � �� మృ�� ంజ�య నమః
15. ఓం � � �� అమ�� � య నమః
16. ఓం � � �� మ�� � భయ �ప�య నమః
17. ఓం � � �� �� ��య నమః
18. ఓం � � �� స�� ��య నమః
19. ఓం � � �� భ��వస సమ��య నమః
20. ఓం � � �� భ��వన �ప���య నమః
21. ఓం � � �� అన� వ�స��య నమః
22. ఓం � � �� ఆ�గ� �మ�య నమః
23. ఓం � � �� ధన �ంగల� �ప�య నమః
24. ఓం � � �� ���� ��� �య నమః
25. ఓం � � �� ��త ��త కళ�త బం� �య నమః
26. ఓం � � �� �గ �మ వ�య నమః
27. ఓం � � �� ఆపద� ంధ�య నమః
28. ఓం � � �� �ర � బంధ� నమః
29. ఓం � � �� �� � �� � స� ��ప వర ��య నమః
30. ఓం � � �� ���య నమః
31. ఓం � � �� ��� వర ��య నమః
32. ఓం � � �� అంత�� �� నమః
33. ఓం � � �� స�� �త� � నమః
34. ఓం � � �� ��� నం�య నమః
35. ఓం � � �� పరమ �ఖ�య నమః
36. ఓం � � �� పర�శ� �య నమః
37. ఓం � � �� పర�బహ� � నమః
38. ఓం � � �� పర�త� � నమః
39. ఓం � � �� ��నస� ��� నమః
40. ఓం � � �� జగ�� �� నమః
41. ఓం � � �� భ���ం ��� ��� ��మ�య నమః
42. ఓం � � �� భ�� భయ �ప�య నమః
43. ఓం � � �� భక � ప���య నమః
44. ఓం � � �� భ����గహ �త�య నమః
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45. ఓం � � �� శర�గత వత� �య నమః
46. ఓం � � �� భ� � శ� � �ప�య నమః
47. ఓం � � �� ��న ��గ� �య నమః
48. ఓం � � �� ��మ �ప�య నమః
49. ఓం � � �� సంశయ హృదయ �ర� ల� �ప కర� �స� �య క�య నమః
50. ఓం � � �� హృదయ�గం� �ద�య నమః
51. ఓం � � �� కర� ధ� ం�� నమః
52. ఓం � � �� �ధ� సత� ��
� య నమః
53. ఓం � � �� ���త ��త� � నమః
54. ఓం � � �� అనంత క�� ణ ��య నమః
55. ఓం � � �� అ�త ప��క�య నమః
56. ఓం � � �� జ�� నమః
57. ఓం � � �� �ర �� ��� య నమః
58. ఓం � � �� అప���య నమః
59. ఓం � � �� ����� అ��త గత� నమః
60. ఓం � � �� అశక� ర��య నమః
61. ఓం � � �� సర� శ� � �ర �� నమః
62. ఓం � � �� స� �ప �ంద�య నమః
63. ఓం � � �� ��చ�య నమః
64. ఓం � � �� బ��ప �శ� �ర �� నమః
65. ఓం � � �� అ�� వ� �� య నమః
66. ఓం � � �� అ�ం�� య నమః
67. ఓం � � �� ��� య నమః
68. ఓం � � �� స�� ంత�� �� నమః
69. ఓం � � �� మ��గ ��య నమః
70. ఓం � � �� ��మ �ర �� నమః
71. ఓం � � �� �లభ �ర ��య నమః
72. ఓం � � �� అస�య స��య నమః
73. ఓం � � �� అ�థ �థ �న బంధ� నమః
74. ఓం � � �� సర� �ర భృ� నమః
75. ఓం � � �� అక�� �క కర� �క�� � నమః
76. ఓం � � �� �ణ� �శవణ �ర ��య నమః
77. ఓం � � �� ���య నమః
78. ఓం � � �� ����య నమః
79. ఓం � � �� స�ంగత� నమః
80. ఓం � � �� సత� �య�య నమః
81. ఓం � � �� �క��య నమః
82. ఓం � � �� �వ�న�య నమః
83. ఓం � � �� అమృ�ంశ� నమః
84. ఓం � � �� �స� ర �ప�య నమః
85. ఓం � � �� �బహ� చర� తపస� �� � ��వ�య నమః
86. ఓం � � �� సత� ధర� ప�య�య నమః
87. ఓం � � �� ��శ
� � �య నమః
88. ఓం � � �� �ధ� సంక�� య నమః
89. ఓం � � �� ��శ� �య నమః
90. ఓం � � �� భగవ� నమః
91. ఓం � � �� భక � వత� �య నమః
92. ఓం � � �� స�� ��య నమః
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93. ఓం � � �� ���త��య నమః
94. ఓం � � �� సత� తత�� �ధ�య నమః
95. ఓం � � �� ��� షడ్ �� ధ� ం�� నమః
96. ఓం � � �� అ��నం��భవ �ప�య నమః
97. ఓం � � �� సమ సర� మత సమ� �య నమః
98. ఓం � � �� � � ద�� �ర �� నమః
99. ఓం � � �� � � �ంక�శ రమ�య నమః
100.
ఓం � � �� అ�� �నంత చ�� య నమః
101.
ఓం � � �� �పప�� � � హ�య నమః
102.
ఓం � � �� సం�ర సర� �ఃఖ �యక�య నమః
103.
ఓం � � �� సర� �త� ర� � ��య నమః
104.
ఓం � � �� స�� ంతర� � ��
� య నమః
105.
ఓం � � �� సర� మంగళ క�య నమః
106.
ఓం � � �� స�� �ష � �ప�య నమః
107.
ఓం � � �� సమరస స�� ర � ��ప�య నమః
108.
ఓం � � �� సమర � స��� �� ��య నమః
ఓం ..... ఓం ........ ఓం ..... ఓం ........ ఓం

గ�ష మం్రతం
���ం బరధరం ���ం శ�వర �మ్ చ��� జమ్ |
�పసన� వదనం �� �త్ సర� ��� ప�ంత� ||
అగ�నన ప�� ర� ం గ�నన మహ�� శమ్ |
అ�కదంతం భ���ం- ఏకదంత��స� � ||
�� మం్రతం
���ర� �� ���� ��ః ��� �� మ�శ� రః |
��ః ��త్ పర�బ�� త�� � � �ర� నమః ||

�య్ర� మం్రతం
ఓం ��� వ�� వః | తథ� ’��ర� �”ణ� ం |
భ��’ �వస� ’ �మ� | �� � నః’ �ప�ద�”త్ ||

సరస� � మం్రతం
సరస� � నమ��భ� ం వర� �మ��� |

��� రంభం క��� � ��ర
� � వ� � స� ||
మ� మృ�� ంజయ మం్రతం
ఓం �తయంబకం య� మ�
�గం�ం �� � వర �నం
ఉ�� �క�వ బంధ�త్
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మృ�� ర్ ��య �మృ�త్
�� మం్రతం
స��ంబ వృ�స� ��� ��త్
�����ణం �క � మప� ��యంతం
త�ం కల� వృ��కం �ధయంతం
న��శ� రం స���ం ���థం

�� భజన�
1. గ�శ శరణం శరణం గ�శ (2)
��శ శరణం శరణం ��శ (2)
2. గజవదన గణ�ధ గజవదన ��యక
��� �త �వతన� ��� �ప�యక గ�నన
�ర� � నందన భవభయ భంజన
�గ�గవం�త � � � గ�శ
3. జయ జయ మంగళ �� � గ�ష్
జయ జయ గణప� జయ� గ�ష్
�జ �� �పథమ్ ���� �ష్ �ప్ అ�ర్ సంకట్ ��
జయ� గ�నన్ జయ్ స�� ష్
జయ జయ మంగళ్ ...
�భ్ అ�ర్ �భ్ � �మ్ �త �మ్ � ��� ��� ��త
�ర� ల్ ��� క� అ��ష్
జయ జయ మంగళ్
��� ��� � �మ్ � �� � �వ్ న�� న�� న��
సబ్ � �ఘ్� హ� ��� ష్
జయ జయ మంగళ్
4. ఆనంద� �� ��� అ�� త� �� ���
అఖండ� �� �ర్ మయ�, �ందర � �� �ప�
అ� �ందర� �� �ప�
5. ��ల �ధ �� (2)
�ర� �� నంద �ల � �ర� �� నంద �ల
�శవ �ధవ జ�ర �న (2)
వన�ల బృం�వన ��
�ర� �� నంద �ల, �� �ర� �� నంద �ల
6. ఆనంద �గర �ర�ధర
�� �ప� �� �� మ్ �� ���
నంద య�ద ఆనంద ��ర
� � ��ల �ల � �� ���
7. అ�ధ� �� �మ్ �మ్ �మ్ దశరథ నందన �మ్
ప�త �వన �న� �వన �� �హన �మ్
8. �ల ��ల - �� �ల ��ల
�వ� నందన ��ల
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���వ నందన ��ల
య�ద నందన ��ల
నంద ��ల ఆనంద ��ల
�� ��� సత� �� ��ల
9. భ� ఘన�� � భ� �ర� ��ల్
భ�, నంద � �ల్ భజ ��
��ధర్ ��ల్ మ�ర ��
కమల నయన � �వల� �మ
10. �� �� సబ్�ల్ �� ఓం నమః ��య
ఓం నమః ��య ఓం నమః ��య
�� �� సబ్�ల్ �� ఓం నమః ��య
�ట జ�� గం� ��
���ల �� ఢమ� బ��
డమ డమ డమ డమ ఢమ� బ��
�ంజ్ ఉ�� నమః ��య
ఓం నమః ��� (4)
11. చరణ కమ� బం� �� �� � చరణ కమ� బం�
� ��ష వం� �� చర���త, �వన � �� ఆనం�
12. �నవ భంజన �మ �� �� మల �మల �మ్
� �మ �మ జయ �మ ��, �మ �మ �మ్
�నవ భంజన �మ �� �� మల �మల �మ్
దశరథ నందన �మ ��, ద� �గర �మ్
��ం � �ప� �మ ��, �మ �మ �మ్
13. ��� ��� �మ్ ��� ��� �మ్ �� �� �థ్
�� �� �థ్ (4)
��దంగ �� �వ �వ �వ ఓం
ఢమ� �� హ� హ� హ� ఓం
�� �� �� �మ్ �� �మ్
�� �� �థ్ (4)
14. �� � �� � �� � � � �
క�� �గ� �
�� క��� �
జగ����� �
జగదం� � � � (Repeat)
15. �� �వ జయ �వ �� �వ ద� మయ
��� �ందర శ�ంక �ఖర
�� శంక� ద� క� (2) (�� �వ)
��ల నందన �� ���
ర��ల �షణ �� �మ
� మధ�ంతక ��� క� (2)
16. హ� �వ శంకర శ�ంక �ఖర
హర భమ్ హర భమ్ భమ్ భమ్ �� (2)
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భవ భయంకర ��� శంకర
�మ్ �మ్ �మ్ తక నర �న �� (2)

17. హ� ఓం నమః ��య
�వ �వ శంకర పర�శ� ర
��శ� �య నమః ఓం (2)
హ� ఓం నమః ��య
18. జయ జయ �� న�
జయ �భ�� న�
జయ ��ంద జయ ��ల
జయ మ��వ న�
జయ జయ �� న�
అభయ �ప�త �శ� ��త
జగ���ర న�
జయ జగ�శ జయ ప� �శ
జయ పర�శ న�
19. �నస భ�� �� చరణం
�స�ర భవ �గర తరణం
�� మహ�జ్ �� � �
�� �థ స��� � �
ఓం నమః ��య ఓం నమః ��య
ఓం నమః ��య ��య నమః ఓం
అ��చల �వ అ��చల �వ
అ��చల �వ అ�ణ ��ం
ఓం�రం ��, ఓం�రం ��,
ఓం�రం �� ఓం న� ��
20. ��ల ��ల �� ��ల
�� �� �� నం� �� (2)
�మ ఝమ �మ ఝమ �� ��ల (2)
�� �� �� నం� ��
21. మృ�� ంజ�య నమః ఓం
�తయం��య నమః ఓం
�ం�శ� �య నమః ఓం
��శ� �య నమః ఓం
ఓం నమః ��య నమః ఓం (4)
22. నట�� నట�� నర �న �ందర నట��
�వ�జ �వ�జ �వ��� ��య �వ�జ
�దంబ�శ నట�జ
ప� ���� �వ�జ
23. ��� నందం స�� �నందం
హ� హ� హ� ఓం ��యణ
��యణ �� ��యణ
హ� హ� హ� ఓం ��యణ
��మ స� �ప ���నంద (2)
హ� హ� హ� ఓం ��యణ
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24. �� �ందర్ నంద ��ం�, �� ��యణ్ �� ఓం (2)
�� �శవ్ హ� ��ంద, �� ��యణ్ �� ఓం (2)
వన�� �ర���, �వర �న్ ��వ��� (2)
�ట్ �ట్ కర్ మఖన్ ��, �� మ��� (2)
�� �ందర్ - �� �శవ్
ఆ� � �� �, �� � � �� �
ఆ� � �� �, హమ్ సబ్ � �� �
�� �ందర్ - �� �శవ్
25. �ఠ� హ� �ఠ� (3)
�ం�రంగ �ఠ� హ� ��యణ (2)
�రందర �ఠ� హ� ��యణ (2)
హ� ��యణ భ� ��యణ(2)
�� ��యణ సత� ��యణ (2)
�ఠ�... హ�... �ఠ� (3)
�ం�రంగ �ఠ� హ� ��యణ
�రందర �ఠ� హ� ��యణ
హ� ��యణ భ� ��యణ
�� ��యణ సత� ��యణ
హ� ��యణ భ� ��యణ
�� ��యణ సత� ��యణ
�ఠల �ఠల �ఠ� హ� ��యణ (4)
హ� ��యణ భ� ��యణ (2)
�� ��యణ సత� ��యణ(2)
26. జగద� � హ� �� ��� (2)
జగ���ర �� నంద �ల
మ�� �ప� కృష � ��ల (2)
మ�ర మ�ర � �న ��� (2)
జగ���ర �� నంద �ల (2)
జగద� � హ� �� ���
జగ���ర �� నంద �ల
�� నంద �ల, � � ��ల (8)
జగద� � హ� �� ���
జగ���ర �� నంద �ల (2)
27. ��మ ��త మ�� క�....
�మ �మ �మ్, �మ �మ �మ్.....� � �మ �మ �మ్,…. � � �మ �మ �మ్
�ప్ క�, �ఖ్ ��, �� �మ �మ్
భవ స��ద, �ఖద �వ, ఏక �మ �మ్ (�మ �మ �మ్..)
పరమ �ం�, �ఖ ��న, �వ� �మ �మ్
���ర, � ఆ�ర, ఏక �మ �మ్ (�మ �మ �మ్..)
పరమ �ప� , పరమ �వ� , మం�త �మ �మ్
�ంత హృదయ, స� వసత, ఏక �మ �మ్ (�మ �మ �మ్..)
�త ��, బం� స�, సబ్ � �మ �మ్
భక � జనర, �వన ధన, ఏక �మ �మ్ (�మ �మ �మ్..)
��మ ��త మ�� క�
�మ �మ �మ్, �మ �మ �మ్, � � �మ �మ �మ్, � � �మ �మ �మ్

అ�� హ�� � ్రప�� �ంచబ�న� © – హ�స్ బర్ � �� �� స�� – ఓం �� �మ్

Page - 12

28. �� �� �ప�మ్, �� � �� �ప�మ్
ఓ �� ఆ�� �మ్, � � �� �ప�మ్
ఈశ� ర్ అ�� �మ్, సబ్ � � �� �మ్
�రన క� �� �మ్, � పరమమ్ �ం� ��య �మ్
29. సత� స� ��� � �� ��మ స� ��� �
ఆనంద ��� హృదయ ����, ప� � ���� �
�ఘ� ����, భవ భయ ��� ������ �
� ���వన ��� మంగళ ��� �� �ప��� �
(పరమ్) ఆనంద ��� హృదయ ����, ప� � ���� �
30. �� � �� �� రక �� �ప�ం� �� �� �మ్
�� �మ్ �� �మ్, ఏక్ �మ్ �ందర �మ్
�� � �� �� రక �� �ప�ం� �� �� �మ్
అ�� ఈశ� ర్ �� �మ్
ప� � �� � � భగ�న్
ద� క�, ద� క�, ద� క� � భగ�న్
ద� క�, ��� క�, ర� క� � భగ�న్
�� �మ్ �� �మ్, ఏక్ �మ్ �ందర �మ్
31. �� � �� �� రక�� స�� ంత�� � �� �మ్ (2)
�� �మ్ �� �� మ్ �ఘ �� మ్ �ందర్ �మ్
�� � �� �� రక�� స�� ంత�� � �� �మ్
అ�� ఈశ� ర్ �� �మ్, �� ��� � � భగ�న్
ద� క�, ��� క�, శ� క�, �� �మ్
�� �మ్ �� �� మ్ �ఘ �� మ్ �ందర్ �మ్
�� � �� �� రక�� స�� ంత�� � �� �మ్ (2)
�� �మ్ �� �� మ్ �ఘ �� మ్ �ందర్ �మ్ (2)
32. �వ మ�శ� ర �వ మ�శ� ర �వ మ�శ� ర �� �మ్
�వ మ�శ� ర �వ మ�శ� ర, �వ మ�శ� ర, �� �మ్
��స �� మ��వ
���వన �ల �� �� �వ
33. �� �థ భగ�న్ �� �థ భగ�న్
సత� ం �వం �ందరం, �� �థ భగ�న్ (2)
�� �థ భగ�న్ �� �థ భగ�న్
�దం
� శరణం గ�� �
ధర� ం శరణం గ�� �
సంఘం శరణం గ�� �
��శ శరణం గ�� �
34. � � � గణ �య� � � �ఘ� ��శక
� �భ మంగళ �యక ��� ��� �ప�యక
గజ వందన �� నందన(2)
గం�ధర �వ శం� నందన
35. ఓం �� న�ఃయ ఓం �� న�ః�
హర హర �� �� న�ః�
అనంత �� �బ�� ండ �యక
��� �� �� ��
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ప� �బహ� � � స�� ��నంద
స��� �� �ద న�ః�
�� ��త్ పర �బహ�
త�� � � ��� న�ఃయ
�మద్
�
పర�బహ� �� స� ��
�మద్
�
పర�బహ� �� భ��
ఓం � � �� ��� నమః
ల�� ��య�� నమః
ఓం కృష � �మ �వ ���� � ��య
ఓం �ష ��� న� న�ః
ఓం ��వ� తట �� � ���
భక � హృదల�య న� న��
��శ� �య న� న�య
ఓం భగవ� న� న��
ఓం ���య న� న�య
����య న� న�య
ఓం ����య ��య నమః
�ల ��య న� న�య
ఓం ��� వర ��య ���య నమః
ఓం అంత�� �� న� న�య
ఓం స�� ��త� � ��� నం�య
పరమ �ఖ �య న� న�య (ఓం �� న�ః�)
36. చక� నయ� �� �� ఏక� �న� �
� దర� న� � �� పగ� �� ��� �
�వ �వ �� ��...చల�
� మ�� �డవయ�
� ఆశ � ��� మ�� �� ..వ � వయ�
మ�� ��డ �వయ�
క�� �� ��� �ం� �గ� � ��ం� ��
� ఆశ � ��� మ�� �� ..వ � వయ�
మ�� ��డ �వయ�
37. ఓం నమః ��య ఓం నమః ��య
హర హర �� నమః ��య
��శ� .�య్ �వ ��శ� �య్
హర హర �� నమః ��య
గం� .. ధ�య్ �వ గం� ... ధ�య్
హర హర �� నమః ��య
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జ� .... ధ�య్ �వ జ� .. ధ�య్
హర హర �� నమః ��య
�� �శ� �య్ ... �వ �� �శ� �య్
హర హర �� నమః ��య
��� శ� �� �వ ��� శ� ��
హర హర �� నమః ��య
38. ���� య్ ���� య్ అమ� అ��
ఉన్ ��� ఉ��� య్ అమ� అ��
క�� � క��� ��� ��
మ�ల�� �దం� ��� ��
ఉల� ఆలమ్ ��
���� ��
(���� య్)
39. అ�� తం �శవం కృష � ��దరం
�మ ��యణం �న� వలభ
� ం
�న్ �హ� � భగ�న్ ఆ� న�
�మ్ �� � �� ��� న� (అ�� తం)
�న్ �హ� � భగ�న్ �� న�
�ర్ శభ� � �� ��� న� (అ�� తం)
�న్ �హ� � భగ�న్ �� న�
� య�ద � �� ��� న� (అ�� తం)
�న్ �హ� � భగ�న్ �చ� న�
��� � త� �ం న�� న� (అ�� తం)
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40. �� �� గయ� �� �� �� ల్
��� �� మదన్ ��ల్
ఆ� ఆ� గయ� �� �� �� ల్
�చ్ � �� మదన్ ��ల్ (�� �� గయ� )
�� �� గయ� �� �� �� ల్
�� మ్ బరన్ �� మదన్ ��ల్ (�� �� గయ� )
�స్ �� గయ� �ధ్ �� �� ల్
�ఖన్ �� �� మదన్ ��ల్ (�� �� గయ� )
�� �� ల�� �� �� �థ్
బ�� బ�� �� మదన్ ��ల్ (�� �� గయ� )
�� �� స�� మ�బన్ �ల్
�స్ ర�� �� మదన్ ��ల్ (�� �� గయ� )
�� �� గయ� �� �� �� ల్
��� �� మదన్ ��ల్
41. ����ర్ �ర � � హ� కృష � ��యణ ��ల్ (2)
��ం� �ధవ �ర� �� ��యణ ��ల్ (2)
��యణ ��ల్ � � హ� ��యణ ��ల్ (2)
�హన �ర��� � � హ� ��యణ ��ల్ (2)
�వర �న ���� ��� ��యణ ��ల్ (2)
42. �� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� �� న్ ల�.... (2)
�� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� గ� � ల��ం�
అం��న్ మన్ � �ల్ అం��న్ మన్ � �ల్ ��� దర� న్ � క��ం�,
అం��న్ మన్ � �ల్ అం��న్ మన్ � �ల్ ��� దర� న్ �హ్ క��ం�, �� గ� �
ల��ం�
�� �� న్ ల�...�� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� �� న్ ల�
� �మ్ �మ�� �హ్, � కృష � క�య
�
�హ్, వ� �� �� � ..
సత్ కర� �� � చ�� ��� � వ� జగ�శ్ �న్
��మ్ � ��ర్ ... ��మ్ � ��ర్ �� �ప్ � జ��ం�,
��మ్ � ��ర్ ... ��మ్ � ��ర్ �� �ప్ � జ��ం�, �� గ� � ల��ం�
�� �� న్ ల�...�� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� �� న్ ల�
��� � �� �, బ��ం� ��� క� �మ్ ���
ఉ�� ద� దృ� � జబ్ జబ్ ప�� �మ్, � భవ్ తర్ ���
ఐ� � ��� స్ .. ఐ� � ��� స్ మన్ � �� త్ � జ��ం�,
ఐ� � ��� స్ .. ఐ� � ��� స్ మన్ � �� త్ � జ��ం�, �� గ� � ల��ం�
�� �� న్ ల�...�� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� �� న్ ల�
��� � ౠ�� � �� �ష� మ�� �, ��...�ణ్...�ణ్ ... �
�� � � చర� � �� � సకల్ సృ�,� �� ... భగ్ ... �న్ � ... �
మ�� � అ�ర్ మ�� � అ�ర్, సత్ � �హ్ �హ్ ���ం�,
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మ�� � అ�ర్ మ�� � అ�ర్, సత్ � �హ్ �హ్ ���ం�, �� గ� � ల��ం�
�� �� న్ ల�...�� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� �� న్ ల�
�� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� గ� � ల��ం�
�� �� న్ ల�...�� �� న్ ల� �� �� �� ఆ�ం�, �� �� న్ ల�
43. ఆ� �ష అనంత శయన
���స
� � �ంక�శ (2)
�
ర��ల �లక ర� �మచం�ద
��ప� � � �మచం�ద (ఆ� �ష)
య��ల �షణ య�ద నందన
��ప� ��ల కృ�� (ఆ� �ష)
�ంఢ� �షణ ��స �స
��ప� �వ శం� శంకర (ఆ� �ష)
�గర లంకన � ��మ �త
అంజ� ��త � � ఆంజ�య (ఆ� �ష)
�� �ం బరధర � � ��� �స
���ప� � � �� �థ (ఆ� �ష)
క��గ �వ క��ంచ�వ
మం�ప� � � �ంక�శ (ఆ� �ష)
�ంక�శ �ంక�శ �ంక�శ �� �మ్
���స
���స
���స
�
�
�
ర� �మ్ (2)
�
�ంక�శ �� �మ్ � ��స ర� �మ్
���స
�
�� �మ్ �ంక�శ ర� �మ్ (2)
44. �� �హం నజర్ క�� , బ�� ంక � �లన్ క�� (2)
�� ��� జగత్ � ��, సబ్-� �ట్ జ�� (2) (�� �హం)
� అం� � బం� ఆ�� , �జ్-�-�ప� ���న (2) (�� �హం)
�స్ గ� క� అబ్ �� ��, తక్ � �� ర�� (2) (�� �హం)
�� �హం నజర్ క�� , బ�� ంక � �లన్ క�� (2)
45. ��ంద �ధవ ��ల �శవ (3)
� నంద ��ం� నంద ��ంద �� ��ల (2) [��ంద �ధవ]
���� ���� జ� �� ��ల
ఘన �� మ్ �� మ్ �� మ్ � � �� ��ల [��ంద �ధవ]
� నంద ��ం� నంద ��ంద �� ��ల
��ంద �ధవ ��ల �శవ
46. �� మ్ ��ల � � ���మ్
��మ్ భ� �ల్ � హ�� �� �మ్
హ�� �� �మ్ బ� �� � �� �మ్
��మ్ భ� �ల్ � హ�� �� �మ్
హమ్ భ�� � �మ్ ఏక్ �� �మ్
�ం �� జగత్ � బ� �� � �� � �మ్
సంగ్ ర� హ� దమ్ హ�� �� �మ్ (3)
47. �� �మ్, �� �� మ్, �� �మ్, �� �� మ్
జగ్ � స�� �� �మ్ (�� �మ్ �� �� మ్)
� � ��, � � �� �
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� � � � ���మ్ (�� �మ్ �� �� మ్)
� అంత�� �, సబ్ � �� �
�� చ�� � �� �ం (�� �మ్ �� �� మ్)
� � ���, � � స��
ఇస్ జగ్ � �� �మ్
� � జగ��త, �శ� ��త
� � �బః �, � � �� మ్ (�� �మ్ �� �� మ్)

48. హ� �మ్ �� చ�
భజన్ హ� �మ్ �� చ�
�� �మ్ �� చ� (2)
హ� �మ్ �� చ�
�� �మ్ �� చ� (2)
�ధవ్ ��ంద్, ��ంద్ �ధవ్ �మ్ �� చ� (2)
హ� �మ్ �� చ�
�� �మ్ �� చ�
హ� �మ్ �� చ�
�� �మ్ �� చ�
��ంద్ �ఠ� ��ల్ �ఠ� (2)
� ప� � �ఠ� � �� �ఠ� (2)
�ధవ్ ��ంద్ ��ంద్ �ధవ్ �మ్ �� చ� (2)
49. ��� �ల� ��జ�ల (2)
�� నంద్ �� �� నంద్ �� (2)
�షమ్ � �� �� � ప�� (2)
ఆర� ఉ�� ��జ�ల
�� నంద్ �� �� నంద్ ��
ఆంగన్ � �� నట్ ఖట్ కనయ
� � (2)
�ఖన్ ��� ��జ�ల
�� నంద్ �� �� నంద్ ��
స��ుం � సంగ్ కన � �స్ ర�� (2)
�ం �ం �� ��జ�ల
�� నంద్ �� �� నంద్ ��
��� �ల� ��జ�ల (2)
�� నంద్ �� �� నంద్ �� (2)
�� నంద �� �ల� ��జ�ల
��� �ల� ��జ�ల (2)
�� నంద్ �� �� నంద్ �� (2)
50. ఫత�ర్ �డ్ ప�డ్ � ��� నగ�� ట్ � ఆ� � �
మ�� � ...మ�� � ...మ�� � ...
�న్ మ�� � చ� బ�బర్ �న్ క� అ�� � � (2)
లంగర్ �� చ� బ�బర్ అ��న్ క� అ�� � �
మ�� � ...మ�� � ...మ�� � ...
�న్ మ�� �� క� ర�� �న్ భ� �� �� � (2)
��� మ�� క� ర�� �మ్ జల్ బ� � �� �
మ�� � ...మ�� � ...మ�� � ...
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శరణ్ �డ్ క� �� �� మ�� �� శరణ్ � ఆ� � �
మ�� � ...మ�� � ...మ�� � ...
ఫత�ర్ �డ్ ప�డ్ � ��� నగ�� ట్ � ఆ� � �
51. �ఠ �ల �ఠ �ల �ఠ �ల �ం�రంగ (12)
�� తం�� �� తం�� (No Repeat)
�ఠ �ల �ఠ �ల �ఠ �ల �ం�రంగ (8)
�� తం�� �� తం��
��� �� తం�� �
�ుగ� �� �గ� �� �గ� వంతవ �� (2)
�� తం�� �� తం��
��� �� తం�� (2)
�ఠ �ల �ఠ �ల �ఠ �ల �ం�రంగ (8)
అన� �నవ ��వ��
అన� ఛ�టవ �టవ
� �� (2)
అన� వ� �య �టవ
� �� (2)
అ��న భజ�య ��వ�� (No Repeat)
�� తం�� �� తం��
��� �� తం�� � (2)
�ఠ �ల �ఠ �ల �ఠ �ల �ం�రంగ (2)
�ఠ �ల �ఠ �ల �ఠ �ల �ం�రంగ (2)
�� �మ నన స� స� � �వ ��
���� �� రంతవ�� (2)
క� క� సం�రవ ��వ�� (2)
�రందర �ఠ �లన ��త�� (No Repeat)
�� తం�� �� తం��
��� �� తం�� � (2)
�ఠ �ల �ఠ �ల �ఠ �ల �ం�రంగ (8)
52. ��� ఆ� ��� � చల్ �� � నగ�� (2)
�� � నగ�� చల్ �� � నగ�� (2)
�� � ఆ� ��� � చల్ �� � నగ� �
�� ��� � �� � ఉ�� (2)
��� � �గ� � ��� � చల్ �� � నగ��
�� � ఆ� ��� � చల్ �� � నగ��
�శద� స�� � �వన్ ల��
�వన్ ��� �వన్ ల��
�శద� స�� � �వన్ ల��
��� � �� ��� � చల్ �� � నగ��
�� � ఆ� ��� � చల్ �� � నగ��
�� �� � �� ఉ�� � మ�� (2)
�� � �ం� చ�� � చల్ �� � నగ��
�� � ఆ� ��� � చల్ �� � నగ��
��� నయ� � �ర్ � ల�� (2)
అ�� హ�� � ్రప�� �ంచబ�న� © – హ�స్ బర్ � �� �� స�� – ఓం �� �మ్

Page - 19

�� � �రన్ �� � చల్ �� � నగ� �
�� � ఆ� ��� � చల్ �� � నగ��
�� � � �వన్ �� � చందన్
�� � చందన్ �� � చందన్
�� � � �వన్ �� � చందన్
�� � �లక్ �� ఆ � చల్ �� � నగ��
�� � ఆ� ��� � చల్ �� � నగ��
�� � చర� � �� � ��
�� � �� �� � ��
�� � చర� � �� � ��
ఉ�� సబ్ �చ్ �య � చల్ �� � నగ��
�� � ఆ� ��� � చల్ �� � నగ��
53. �స్ ఓర్ � � �� �� �� నజర్ ఆ� �� �� నజర్ ఆ�
�స్ ఓర్ � � ��.....�� �� నజర్ ఆ�...... �� �� నజర్ ఆ�
హమ్ �డ్ � దర్ �� ... �� �డ్ � దర్ ��
అబ్ ఔర్ �దర్ ��
�స్ ఓర్ � � ��.....�� �� నజర్ ఆ�...... �� �� నజర్ ఆ�
�� � �క�య, అ�� � బదల్ గ� �, హమ్ �త్ �� ��� � �ర్ �కల్ గ� �
��� కరమ్ పర్ �..... �� ��� కరమ్ పర్ �
� బ�� � ����
�స్ ఓర్ � � ��.....�� �� నజర్ ఆ�...... �� �� నజర్ ఆ�
�� � � �� �, �� ఖబర్ �నఓ
� ం�, బస్ ఇ�� స� �� �� �� �నఓ
� ం�
�� దర్ � � సర్ ��....�� దర్ � � సర్ ��
ఔర్ �ంస్ �కల్ ��
�స్ ఓర్ � � ��.....�� �� నజర్ ఆ�...... �� �� నజర్ ఆ�
హమ్ స�� క� � � ఏక్ � � స�� �, �వన్ � నయ� � బస్ �� ��� �
�� నౙ�న్ కరమ్ � �...�� నౙ�న్ కరమ్ � �
హమ్ సబ్ � తర్ ��
�స్ ఓర్ � � ��.....�� �� నజర్ ఆ�...... �� �� నజర్ ఆ� (2)
హమ్ �డ్ � దర్ �� ... �� �డ్ � దర్ ��
అబ్ ఔర్ �దర్ ��
�స్ ఓర్ � � ��…..
�� �� నజర్ ఆ�.….
�� �� నజర్ ఆ�…..
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54. �� మల �మల కృష � ��� (2x)
�� మ� .... �న �� మ� .... �ఘ �� మల �మల కృష � ���
� � ధర య� వర కృష � ��� (2x)
� � ధర .... నందయ�వర .... భవభయ హర ��ధర కృష � ��� (2x)
� � ధర య�వర కృష � ��� (2x)
55. �� భం�� �� �వ �వ �వ �� ��
అ�త ర�క �న ద�� ప�త �వన �� �� (2)
�� భం�� �� �వ �వ �వ �� ��
��శ� ర �� ��� ��శ� ర � ����� (2)
��� నం� �బహ� నంద ���నంద �� ��
56. డమ్ డమ్ డమ్ డమ్ డమ� బ� డమ� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
డమ్ డమ్ డమ్ డమ్ డమ� బ� డమ� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘం� బ�
ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘం� బ�
ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘన్ ఘం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
డమ్ డమ్ డమ్ డమ్ డమ� బ� డమ� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
బమ్ బమ్ బమ్ బమ్ �� � �వశంకర్
బమ్ బమ్ బమ్ బమ్ �� � �వశంకర్
బమ్ బమ్ బమ్ బమ్ �� � �వశంకర్
బమ్ బమ్ బమ్ బమ్ �� � �వశంకర్
డమ్ డమ్ డమ్ డమ్ డమ� బ� డమ� బ�
�� �థ్ �� �థ్ �� �థ్
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
డమ్ డమ్ డమ్ డమ్ డమ� బ� డమ� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
అ� �� �థ్ �వ శం� బ�
�� �థ్ �� �థ్ �� �థ్
�� �థ్ �� �థ్ �� �థ్
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57. హ� �వ శంకర్ �� �థ్, �� � ��శ� ర్ �� �థ్
�గ �షణ �� �థ్
పరమ �మంగళ్ �� �థ్
� ��� రమణ భవభయ హరణ ��స �ణ ���థ్
హ� �వ శంకర్ �� �థ్, �� � ��శ� ర్ �� �థ్
జ� �ట సర్ �ష �ర్ �జంగ్ �ండన్ �ర్ గ�
�ల్ ��చన్ �నన్ �ంఢల్ గం� �ర్ చ�
సర్ � గం� �ర్ చ�
�� �� �థ్
హ� �వ శంకర్ �� �థ్, �� � ��శ� ర్ �� �థ్
హ� హ� �వ �వ �� శంకర్ బమ్ బమ్ �� �థ్
బమ్ బమ్ �� �థ్
� హ� హ� �వ �వ �� శంకర్ బమ్ బమ్ �� �థ్
బమ్ బమ్ �� �థ్
బమ్ బమ్ �� �థ్
హర్ హర్ �� �థ్
బమ్ బమ్ �� �థ్
హర్ హర్ �� �థ్
58. � � �ఘవం దశర�త� జం అ�ప�యం
�� ప�ం ర���న� య రత� �పం
ఆ�� ��ం అర�ంద ద�య��ం
�మం ��చర ��శకరం న��
59. ఆనంద �� �థ రమణ
ఆనంద �� �థ
�బహ� ��� స���
హర హర హర హర మ��వ
�� ఆ� �ంద��ం
�� �థ �� �థ ఏం�� ప���ం (ఆనంద...)
60. వన�� �ధ రమ�
���� ��ం�
�� �ఘ �ందర
��యణ ��ం�
వన�� �ధ రమ�
���� ��ం�
భక �-హృదయ మం�ర �� �� �ందర
నంద నంద �ప ��ంద ��యణ ��ం�
వన�� �ధ రమ�
���� ��ం�
�� �ఘ �ందర
��యణ ��ం�
హ� ��యణ ��ం�
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61. ��� �� య�ద � �ల్ నవ�త �� ��ల్
��ల్ ��ల్ ��ల్ �వర �న �ర ��ల్
��ల్ ��ల్ ��ల్ ��ల్ �వర �న �ర ��ల్
62. �� �� ��, �న బం� సఖ (2)
�� చర� � �� �� �� �ప�ం (2)
�� �� ��, �న బం� సఖ
�� శ� � �, �� �� �వ (2),
�� భ� � �, �� �� �వ (2),
�� �� � �, �� �� �వ (2),
�� �� ��, �న బం� సఖ (2)
�� చర� � �� �� �� �ప�ం (2)
�� �� ��, �న బం� సఖ
63. ఏక్ ఫ�� ఆ� �� � �వ్ � ...
ఆ �� ఏక్ �మ్ � తం� �� �
�� � ��� న్ �� �� �
ఆ �� ఏక్ �మ్ � తం� �� �
ఏక్ ఫ�� ఆ� �� � �వ్ �
ఆ �� ఏక్ �మ్ � తం� �� �
తం� �� � ..
క� అ��హ్ అ��హ్ �� క� �మ్ �మ్ �న్ ��
�� క� సంత లగ� � �� �ర్ ఫ�� బ��
�� �ర్ ఫ�� బ��
�� ��� �� క� హ�� �
ఆ �� ఏక్ �మ్ � తం� �� �
ఏక్ ఫ�� ఆ� ....
తం� �� �
� �న్ �� న �� �� ఉ�� � పహ��
�ల ఫ�� � �హ� �� జగ్ � �త �
�� జగ్ � �త �
�� స�� �ం� �ర్ �� �
ఆ �� ఏక్ �మ్ � తం� �� �
ఏక్ ఫ�� ఆ� ......
తం� �� �
� ��� �త్ ల�య ఉ�� హర �ఖ్ �ట్ ��
� � � �� ��� హర �� ఉ� �ల్ ��
హర �� ఉ� �ల్ ��
�ం� �న్ కర్ �ల్ ��� �హ్ �
ఆ �� ఏక్ �మ్ � తం� �� �
ఏక్ ఫ�� ఆ� ......
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తం� �� � �� �
64. దశరథ నందన �మ ద� �గర �మ
ర� �ల �లక �మ సత� �� � � పరం�మ
దశరథ నందన �మ ద� �గర �మ
అహ�� ��రక �మ �ప ��చన �మ
�� ���శ �మ �టప
� � ��� పరం�మ
65. ��� ప� ర� నందన
�మ, �ఘవ, ��వ �చన
��� ప� ర� నందన ||
��వన � క��మయ
కమల నయన, �సల� తనయ
��� ప� ర� నందన ||
66. �మ న� జయ �మ న� జయ �� �మ న�
జయ �మ న� జయ �మ న� జయ �� �మ న�
జయ కృష � న� జయ కృష � న� జయ �� కృష � న�
రం� న� జయ రం� న� జయ �ం� రం� న�
జయ రంగ న� జయ రంగ న� జయ �ం� రం� న�
జయ �మ న� జయ కృష � న� జయ �ం� రం� న�
67. � � �మ చం�ద కృ�� బ�, మన, హరణ భవ భయ ద�నం;
నవకంజ -�చన కంజ-�ఖ, కర-కంజ పద-కంజ�నం ... 1
కనర
� � అగ�త అ�త చ�, నవ�న �రజ్ �ందరం;
పత�త మన� త�త �� ��, �� జనక-�తవరం ... 2
భ� �నబం� ��శ �నవ-��� -వంశ �కందనం
ర�నందన ఆనందకంద, �శల� కంద దశరథ-నందనం ... 3
�ర ��ట �ండల �లక క�, ఉ�� అంగ ��షణం
అజ� �జ శర�ప ధర, సం��మ-�త కర-�షణం ... 4
ఇ� వ�త �ల� �స శకర, �ష ��మన రంజనం
మమ ��దయ-కంజ ��స �ర, కమ� కలదల గ
68. హ� �మ, హ� �మ, హ� �మ, హ� హ�;
హ� కృష,� హ� కృష,� హ� కృష,� హ� హ�
� � �మ, � �మ, � � �మ;
� � �మ, � �మ, � � �మ
� � �మ హ�, � � �మ హ�,
� � �మ హ�, �ఖ �మ హ�;
� � �మ హ�, చ� �మ హ�,
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మన్ �హన్ �ందర్ �� మ హ�
�ై ర�నందన్, � �య �మ,
�న�-వలభ
� �� �మ;
ర� ప� �ఘవ్ �� �మ,
ప�త �వన �� �మ
69. ఆత� �మ ఆనంద రమణ
ఆ�� త �శవ హ� ��యణ
భవ భయ హరణ వం�త చరణ
ర� �ల �షణ ��వ �చన
ఆ� ��యణ అనంత శయన
స�� �నంద � � సత� ��యణ
ఆత� �మ ఆనంద రమణ
ఆ�� త �శవ హ� ��యణ
70. �� ఓ� �లన �మచం�ద �ల�
ఐ� �ందర్ �లన �మచం�ద �ల�
ఐ� �ందర్ �లన �� మ �ందర �ల�
అ�ధ� � జన� �� ఆ��త �ల� (2 ���)
ఐ� �ందర్ �లన �మచం�ద �ల�
ఐ� �ందర్ �లన �� మ �ందర �ల�
మ�ర � జన� �� ఆ��త �ల� (2 ���)
ఐ� �ందర్ �లన �మచం�ద �ల�
ఐ� �ందర్ �లన �� మ �ందర �ల�
పృ�� � ��� �శ్ �గ్ ��న (2 ���)
ఐ� �ందర్ �లన �మచం�ద �ల�
ఐ� �ందర్ �లన �� మ �ందర �ల�
ఇం�ద �క్ � ��వ్ ఉత � రంభ
�య� �య� �చ� �ల్ ��దంగ �జ�
71. శంక� స��వ స� ప� మ�హ�
చం�ద �కర జ�ధర ఉ� మ�శ� ర
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72. బ� ��� �� బృం�వన సం�ర
��ల ��ల � �ర� ��ల
�వర ����ర ��ల ��
�� మ�హర �� ��ల
73. క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
�ం �మ్ �ప్ � ఆ� (x2)
�� �త్ ��, ధ�ష్ �త్ ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
�ం �� మ్ �ప్ � ఆ� (x2)
�� �త్ ��, �ర� �త్ ��
చ� ఆ� �ప�� చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
�ం �వ � �ప్ � ఆ� (x2)
�� �త్ ��, డమ� �త్ ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
�ం ��� �ప్ � ఆ� (x2)
ల�� �త్ ��, చ�క �త్ ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
�ం గణప� �ప్ � ఆ� (x2)
��� �త్ ��, ��� �త్ ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�
క� �మ్ బ�� క� �� మ్ బ��
చ� ఆ� �ప� � చ� ఆ�

అ�� హ�� � ్రప�� �ంచబ�న� © – హ�స్ బర్ � �� �� స�� – ఓం �� �మ్

Page - 26

74. బ� గణ �యక గజ వదన
మంగళ్ �యక �వ తనయ
��� ��యక �వ నందన
ఆనంద్ �యక �� చందన
�� � �ప�యక జగ వందన
75. అఖండ �� � జ�� �� మన మం�ర్ �
అఖండ �� � జ��
�� �ర� స� �జ స� �ప
�� �మ్ � �వ� స� �ప
అఖండ �� � జ��, అఖండ �� � జ��
�వ� �� � ��న �� � ��మ �� � జ��
అఖండ �� � జ��
76. ��ంద కృష � �ఠల
�� ��ల కృష � �ఠల
�ం�రంగ �ఠల � పండ� �థ �ఠల
��ంద �ఠల ��ల �ఠల
�ం�రంగ �ఠల పండ� �థ �ఠల
�ఠల �ఠల �ం�రంగ (4X)
77. సరస� � సరస� � సం�త ర�� సరస� �
�మ�న��� సరస� �
చ��� ద-వం�త సరస� �
�ద-�బహ� స� ��� ��
�మ ర�త �శ� -�� �� �త
��-��-��దంగ ����
�� భరణ ��ష� -రంజ�
78. జయ జయ � భగవ� �ర �ర�
తవ చర� �ప�మ మహ
�ద �బహ� మ� జయ ��శ� �
శరణం � గచ� మ�
త� మ� శరణ� ���వన ధన� ,
�ర �� వం�త చర�
నవ రస మ�ర క�త �ఖర,
�� త �� ��� భరణ
అ�� భవ �నస హం�,
�ండ ��న శ� ధవ�
హర జగ��� �� ��సం,
��త పంకజ త� �మ�
ల�త క�మ� జన
� ��మ�
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�� �స�క ���
మ�ర స��� తవ పద కమల,
అయ్ �ంత �ష ���
79. కృష � ఓ కృష �
�� దర� న్ � కృష �
కృష ,� ఓ కృష �
�� దర� న్ � కృష �
���� ��� కృష �
ఘన�� ం ��� కృష �
కృష � కృష � ��� కృష �
� �� మ్ ��� కృష �
కృష � కృష � ��� కృష �
� �� ��� కృష �
అబ్ ఆ�� కృష �
�� దర� న్ � కృష �
కృష � ఓ కృష �
�� దర� న్ � కృష �
80. ర�ప� �ఘవ �� �మ్
ప�త �వన �� �మ్
ఈశ� ర్ అ�� �� �మ్
స�� సమ� � � భగ�న్
ర�ప� �ఘవ.....
�� �మ్ �� �మ్
భజ్ �� � � �� �మ్
ర�ప� �ఘవ �� �మ్
81. దశరథ నందన �మ ద� �గర �మ
ర� �ల �లక �మ సత� �� � � పరం�మ
దశరథ నందన �మ ద� �గర �మ
అహ�� �రక �మ �ప ��చన �మ
������ �మ �టప
� � � �� పరం�మ
82. శంకర �వ శంకర �వ శంకర శం�
శంకర భయంకర �వ శం� మ��వ
ఢమ ఢమ ఢమ� భ� �వ గణ గణ ఘం� భ�
ఢమ ఢమ ఢమ� భ� శంకర గణ గణ ఘం� భ�
ఢమ ఢమ ఢమ� భ� శం� గణ గణ ఘం� భ�
ఢమ ఢమ ఢమ� భ� మ��వ్ గణ గణ ఘం� భ�
హర �� �థ శం� సత� �� �థ శం�
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83. జయ �� ఓం�� జయ జయ స��� ఓం�� ఓం
�బహ� ��� స� �వ
హర హర హర హర మహ�వ
84. �� �� గ�నన �ర� �-��త గ�నన (2)
��క-�హన గ�నన �ుదక-హస� గ�నన
�� �� గ�నన �ర� �-��త గ�నన
�మర-కర � గ�నన �లం�త-��త గ�నన
�� �� గ�నన �ర� �-��త గ�నన
�మన-�ప గ�నన మహశ� ర-��త గ�నన
�� �� గ�నన �ర� �-��త గ�నన
�ఘ� -��శక గ�నన తవ - �ద నమ�� గ�నన
�� �� గ�నన �ర� �-��త గ�నన (2)
85. �� �� �� �� ����ం�... బృం�వన చం�
అనథ�త ��బం� �� ��ం�
నంద��ర నవ�త �� �� ��ం�.... బృం�వన చం�
అనథ�త ��బం� �� ��ం�
��ణ ��ష �ణ� ��క �� ��ం� ….బృం�వన చం�
అనథ�త ��బం� �� ��ం�
పండ��థ�ం�రంగ �� ��ం�..… బృం�వన చం�
అనథ�త ��బం� �� ��ం�
� � �ఠల జయ హ� �ఠల �� ��ం�... బృం�వన చం�
అనథ�త ��బం� �� ��ం�
86. � � గణ ��య మ� గ��య
��శ ధన�య న� న�
�� సరస� � �� �� �ర�
వర�య� అం� న� న�
� � ��బమణ� �వ �� ��య
సరవన భ�య న� న�
హ� హర ���య భక � జన ���య
శబ� ���య న� న�
�దంబ��� య �వ�� ���య
���చ�య న� న�
అ��ండ �� �బ�� ండ �య�
ఆ� ప�శ� � న� న�
� � �మ చం��య �త స��య
దశరథ ���య న� న�
య�ద ��య య��ల �ల�య
�ల ���య న� న�
� � �ంక��య ��ండ ��య
��
� ��య న� న�
అంజన ���య హ�మంత్ ��య
ప�� లయ ��య న� న�
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87. �మ �మం మ�రం మ�రం
�వ� మం�తం � � ర� �మం
�మ �మ � � �మ �మ �న� �మ జయ ర� �మ – �రస్
�రక మం�తం � � �మ �మం
�ద స� �పం ఆ �మ �మం (�మ �మ � � �మ �మ ....)
అమృత �ల� ం � � �మ �మం
అమర ��మం ఆ �మ �మం (�మ �మ � � �మ �మ ....)
అభయ �ప�తం � � �మ �మం
ఆ��త కలశం ఆ �మ �మం (�మ �మ � � �మ �మ ....)
�రతం స� రనమ్ � � �మ �మం
�� � �ప�తం ఆ �మ �మం (�మ �మ � � �మ �మ ....)
స� ర �� �ర �ం � � �మ �మం
�ు�� �ర �ం ఆ �మ �మం (�మ �మ � � �మ �మ ....)
�మం �మం రమ�య �మం
� � �మ నమన్ ���� �మం (�మ �మ � � �మ �మ ....)
�మ �మం మ�రం మ�రం
�వ� మం�తం � � ర� �మం (�మ �మ � � �మ �మ ....)
�మ �మ �మ �మ �మ �మ �ఘవ
�న� మ�హర �మ �మ �ఘవ (2)
�మ �మ � � �మ �మ �న� �మ జయ ర� �మ
88. �మ్ �మ్ �� �� నటన �వ
�ండవ �� ��స �వ
�మ్ �మ్ �� �� నటన �వ
�� ��ష �శ �వ
�ం�ద� వ కర �� �వ
�� �వ హర �ల �వ
�మ్ �మ్ �� �� నటన �వ
�ండవ �� ��స �వ
�ంగ �వ ఆత� �ంగ �వ
�ం�ద� వ కర �� �వ
�� �వ హర �ల �వ
89. నమ �ర� � పత� హర హర ... హర హర శంకర మ��వ
హర హర శంకర మ��వ
హర హర హర హర మ��వ
�వ �వ �వ �వ స� �వ (2)
మ��వ స��వ
స��వ మ��వ (2)
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90. భజ� �నవ � �� చరణం (2)
స��� చరణం ��శ చరణం (2)
భజ� �నవ � �� చరణం
స��� చరణం ��శ చరణం
భజ� �నవ � �� చరణం
� �� చరణం � �� చరణం
ప��� ��రక �వన చరణం (2)
�వన చరణం �వన చరణం
ప��� ��రక �వన చరణం
�ప��శక ప� �ష చరణం (2)
�ం� �ప�యక � � �� చరణం
... �ప�ం� �ప�యక � � �� చరణం (2)
ప��� ��రక �వన చరణం....
�వన చరణం �వన చరణం....
�ం� �ప�యక � � �� చరణం
�ప�ం� �ప�యక � � �� చరణం
భజ� �నవ ... భజ� �నవ .... భజ� �నవ ... � �� చరణం
91. �� �మమ్ భజ �.... �నస్ ... �� � �ందరం ... �� త వరణం... ఈశం (2)
�� �మమ్ భజ �
దశరథ నందనం దశ�ఖ మర �నం (2)
దశం�ద �పం �న ద��నం (2)
�� �మమ్ భజ �.... �నస్ ... �� � �ందరం ... �� త వరణం... ఈశం (2)
�� �మమ్ భజ �
క�� �గరం క�శ ��రం (2)
క�మల దదనం �వల� �మం
క�� �గరం క�శ ��రం.... క�మల దదనం �వల� �మం
క��గ వర �ం �ప� ���మం (2)
కనకం వర� �నం ప�శం (2)
�� �మమ్ భజ �.... �నస్... �� � �ందరం ... �� త వరణం... ఈశం (2)
�� �మమ్ భజ �
92. అ��హ్ ఈశ� ర్ ఏక్ �మ్ � � �మ్ � � �మ్ ర�ం ... �ప� �మ్ � � కృష � క�ం (2)
�నక్ �� మ��ర్ �మ్ �
�ద� �ర��� ��వ �మ్ �
సర� ధ�� ��య �� �ందర్ (2)
సత� ధర� �ం� ��మ్ �మ్ � �
�మ్ � � �మ్ ర�ం ... �ప� �మ్ � � కృష � క�ం
�నక్ �� మ��ర్ �మ్ �
�ద� �ర��� ��వ �మ్ �
సర� ధ�� ��య �� �ందర్ (2)
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సత� ధర� �ం� ��మ్ �మ్ � �
�మ్ � � �మ్ ర�ం ... �ప� �మ్ � � కృష � క�ం
అ��హ్ ఈశ� ర్ ఏక్ �మ్ � � �మ్ � � �మ్ ర�ం ... �ప� �మ్ � � కృష �
క�ం (2)
93. హర హర �� హర హర �� (�రస్ � �చ్)
�వ �వ �� �వ �వ �� (�రస్ � �చ్)
భమ్ భమ్ �� �����శ (2)
హర హర �� ... �వ �వ �� ... భమ్ భమ్ �� �����శ (2)
నం� �హన.... �గ�షణ...చం�ద�ఖర... జ�ధర (No repeat)
నం� �హన �గ�షణ చం�ద�ఖర జ�ధర (2)
గం�ధర్ హర �� మ�హర్ ��� �ం� స� �వ (2)
గం�ధర్ హర �� మ�హర్ ��� �ం� స� �వ (2)
హర హర �� ... �వ �వ �� ... భమ్ భమ్ �� �����శ (2)
��శ �స.... కనక స�శ... . �� మ�హర ... ��� శ (No repeat)
��శ �స కనక స�శ �� మ�హర ��� శ (2)
��శ �స కనక స�శ �� మ�హర ��� శ (2)
శ� �న �స �దంబ�శ �ళకంఠ నట�జ
శ� �న �స �దంబ�శ �ళకంఠ నట�జ
హర హర �� ... �వ �వ �� ... భమ్ భమ్ �� �����శ (2)
��ధర.... �� ��ప�శ...��� �ందర ... పర�శ (No repeat)
��ధర �� ��ప�శ ��� �ందర పర�శ (2)
భమ్ భమ్ భమ్ భమ్ ఢమ�క �థ �ర� � రమణ �� �వ (2)
భమ్ భమ్ భమ్ భమ్ ఢమ�క �థ �ర� � రమణ �� �వ (2)
భమ్ భమ్ భమ్ భమ్ భమ్ ఢమ�క �థ �ర� � రమణ �� �వ (2)
హర హర �� హర హర �� (�రస్ � �చ్)
�వ �వ �� �వ �వ �� (�రస్ � �చ్)
భమ్ భమ్ �� �����శ (2)
హర హర �� ... �వ �వ �� ... భమ్ భమ్ �� �����శ (2)
�� �థ్ ఉ� ప� �� శంకర్ �� ప� (2)
�� �థ్ ఉ� ప� �� శంకర్ �� � ప� (2)
94. ష�� గ ష�� గ �� �ందర
�వ శరవణభవ ఓం
�� శరవణభవ ఓం
మంగళ �� శంకర నందన
�వ శరవణభవ ఓం
�� శరవణభవ ఓం
��� ��� � � సత� ��
�వ శరవణభవ ఓం
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�� శరవణభవ ఓం
ప� � ��� �పణవ��
�వ శరవణభవ ఓం
�� శరవణభవ ఓం
95. వన�� ���వ మన�హన ��రమణ
శ�వదన సర�జనయన జగ�� హన ��రమణ
�ర� డ�ల్ ప��
� ండ పరం�మ ��రమణ
��
భ ర� �న్ ����� ం �రంగ
�
��రమణ
�న� య్ �ండ �యవ� కన� � ��రమణ
�ం�మ్ వరం తం��� �రంగ
�
��రమణ
�త � ద�� �� �� ... �క్ దర � స� � �� �
ఉ�� � స� � �ం� � ... �హ్ సబ్ � ��� క� � �
�ర �న్ � � �వన్ �� ... ద�� ర్ �ల � సబ్ � ��

�హ్ స�� �� �� �... �హ్ సబ్ � �� బ� � � - (�న�వృతం �య��)

96. ఆ� �జ� �వ గ�న�
�� త�య ��న�
ఆ� �జ� �వ గ�న�
గ�న� గజవధన
�ర�� వం�త �ణ సధన
ఆ� �జ� �వ గ�న�
�ఘ� ��శక ��� ��యక
జయ జగ వం�త తవ చరణం (2)
�ఘ� ��శక ��� ��యక
జయ జగ వం�త తవ చరణం (Low)
గ�న� గజవధన
�ర�� వం�త �ణ సధన

97. �మకృష � ��ంద �ధవ �శవ...
�ం�రంగ �ఠల ��� � �ధవ
� �మ్ �మ్ �మ్, � �మ్ �మ్ �మ్, � �మ్ �మ్ �మ్, � �మ్ �మ్ �మ్
� � �మ్ �మ్ �మ్, � � �మ్ �మ్ �మ్, � � �మ్ �మ్ �మ్, � � �మ్ �మ్ �మ్
� ��ల ��ల ��ల � ��� �ం�రంగ
� ��ల ��ల ��ల � ��� �ం�రంగ (Fast)
�ం�రంగ �ం�రంగ �ం�రంగ �ం�రంగ
�ం�రంగ పండ��థ �ం�రంగ �� �థ
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98. � �ర� �ధ�
�
- �� కృష � �� �� మ్
�శవ �ధవ ��వ నందన - �� కృష � �� �� మ్ || � �ర� ||
నంద నందన �� �� మ్ - నవ�త �� �� �� మ్
�శవ �ధవ ��వ నందన - �� కృష � �� �� మ్ || � �ర� ||
భక �వత� ల �� �� ం - భగవత ��య �� �� మ్
�శవ �ధవ ��వ నందన - �� కృష � �� �� మ్ || � �ర� ||
�ం�రంగ �� �� ం - పండ��థ �� �� మ్
�శవ �ధవ ��వ నందన - �� కృష � �� �� మ్ || � �ర� ||
99. అ�ధ� �� �మ్ � �� ర� � ఆ�
�� ర� �� �� మ్ � �� � � ఆ�
�� � �� �� మ్ � ప� � సత� ��
�� �మ్ �� �మ్ �� సత� �� �మ్
�మ్ �మ్ �మ్ �మ్ �� �మ్ �మ్ �మ్
100. శం� �వ శం� �ర శం� �ర శం� (3)
�మ�� ��య శంకర ... ��మ హృదయ ర� శంకర
నర �న �వ పర�శ� ర (No Repeat)
ఈశ� ర జగ�శ� ర హ� (2)
శం� �వ శం� �ర శం� �ర శం� (3)
�మ�� ��య శంకర ... ��మ హృదయ ర� శంకర
నర �న �వ పర�శ� ర (No Repeat)
ఈశ� ర జగ�శ� ర హ� (2)
శం� �వ శం� �� శం� �� శం� (2)
నం� �హన నమః ��య
��భర� నమః ��య
నటజన �లన నమః ��య
న� న� ఓం నమః ��య
���ల ధర �� నమః ��య
����త ధర �� నమః ��య
���క �లన నమః ��య
న� న� నమః ��య
శంకర �వ శంకర
శంకర �పళయంకర
శంకర ఓం శంకర
శంకర �వ శంకర
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శంకర భయంకర
శంకర ఓం శంకర
నటన మ�హర నమః ��య
�ట� మ�హర నమః ��య
నట�జ �వ నమః ��య
న� న� ఓం నమః ��య
ఎ��శ� ర నమః ��య
���శ� ర �వ నమః ��య
మం� �థ �వ నమః ��య
న� న� ఓం నమః ��� (2)
జయ జయ శంకర �వ �వ శంకర (Repeat)
�మ�� ��య శంకర
101. �� ��యణ � � �ఠల
ల�� ��యణ రం� రం� �ఠల
��ంద �ఠల ర��� �ఠల
��ల �ఠల �ం�రంగ �ఠల
� � రంగ �ఠల �� రం� �ఠల
�ం�రంగ � �ఠ� �ఠ� �ఠ�
హ� ��యణ ��ంద్ హ�
�� � ��యణ్ ��ంద్ హ�

102. హ� �ందర్ నంద ��ంద హ� ��యణ హ� ఓం
హ� �శవ హ� ��ంద హ� ��యణ హ� ఓం
వన�� �ర�� �� �వర �న్ ��వ���
�ట్ �ట్ కర్ �ఖన్ �� �� మన్ హ�
ఆ� � �� � ��ల్ � �� �
ఆ� � క�� � ��ల్ � �� �
ఆ� � �� � �స్ ర�� �
�వ్ � �� � �స్ ర�� �
103. ��ంద �ధవ ��ల �శవ
� నంద ��ం� నంద ��ం� �� ���
���� ���� �� ���
�� �� ... �� ... �� �� మ్ ....
�� �� ... �� ... �� �� మ్ .... (2)
��ంద �� హ� ��ల �� (2)
��ంద �� ��ల ��
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�� రమణ హ� ��ల్ ��
� � కృష � ��ంద హ� �ర�
� �థ ��యణ ���వ (2)
�� �� ... �� ... �� �� మ్ ....
�� �� ... �� ... �� �� మ్ .... (2)
�� �� మ్ �� మ్ �� మ్ ....
�� �� మ్ �� మ్ �� మ్ ....
�� �� మ్ �� మ్ �� మ్ ....
�� �� మ్ �� �� మ్
�� �� ... �� ... �� �� మ్ ....
�� �� ... �� ... �� �� మ్ .... (2)

104. �మన్
�
��యణ్, భజ్ మన్ ��యణ్ (2)
హ� ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్
ల�� ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్
��న్
�
��యణ్, భజ్ మన్ ��యణ్ (2)
హ� ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్
సత� ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్
�బహ� ��యణ్ ��� ��యణ్ (2)
�వ ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్ (2)
చంద ��యణ్ �రజ్ ��యణ్ (2)
�� ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్ (2)
మాతా నారాయణ పితా నారాయణ్ (2)
�� ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్ (2)
��� ��యణ్ ��� ��యణ్ (2)
స�� ��యణ్ ��యణ్ ��యణ్ (2)
యహన ��యణ్ వహ ��యణ్ (2)
జ� �� వ� ��యణ్ ��యణ్ (2)
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105. భ�� � � ఆజ్ ���
హ�� ��� �� స�� ���
�� �� హమ్ � స��
�� �� హమ్ � స�� - (�న�వృతం ��)
ఆ� � ప�గ �� అ� � ప��
ఆ� � ప��
�� � � అ� �� ప� � � అ�
మ�ర � అ� � అ�ధ� � అ�
మ�� � అ� య మ�� � అ�
ఓ �� �� ఓ �� �� �మ్ క� � � అ�
ఆ� � ప�� �� ఆ� � ప��
ఆ� � ప��
�� �మ్ �� �మ్ ... �� �మ్ �� �మ్
అ�� ఈశ� ర్ �� �మ్ ... �� �మ్ �� �మ్
ర�ప� �ఘవ్ �� �మ్ ... �� �మ్ �� �మ్
�ర� �� �� �మ్ ... �� �మ్ �� �మ్
ఢమ� �� �� �మ్ ... �� �మ్ �� �మ్
�� �మ్ �� �మ్ ... �� �మ్ �� �మ్
ఆ� � ప�� �� అ� � ప�� ...
106. �� � ద�� �� �� ... �క్ దర � స�� �� � �

ఉ�� � స� � �ం� � ... � సబ్ � ��� క� � �
�ర �న్ � � �వన్ �� ... ద�� ర్ �ల � సబ్ � ��
� స�� �� �� �...� స�� �� భ� � � (No Repeat)
�� �� � ఆ� హమ్ � �� � ��� (2)
�� � బన్ ��ం� సబ్ � �మ్ (No Repeat)

ఆ� ��� �� �� �� � �మ.....ఆ� ��� �� �� � �� � �మ్ (2)

�ం � ఉ��ం� �� � � ���
�� ఓర్ బ�� � బ�� ��ల్ �

�� �� � నగ� హమ్ �� న� అ�ం�
రఖ్ �ం� �జ్ �� అ�� స�ల్ �
�� �� భజన � � �న్ � మగన్
సబ్ � ��� క�ం� �� �మ్ (No Repeat)

ఆ� ��� �� �� �� � �మ్.....ఆ� ��� �� �� � �� � �మ్
�స్ � � �ం� �� �� � భం�ర్ �
�� న� �� �� �� � ద�� ర్ �
�� � �� �� �� � � �� � �
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�� � �గ� బ� �� � � �� ర్ �
స� ర్ � � � భ� �� �� � గ�
వహ ��య �ం � � ���మ్

ఆ� ��� �� �� �� � �మ్.....ఆ� ��� �� �� � �� � �మ్

�� �� � ఆ� హమ్ � �� � ��� (2)
�� � బన్ ��ం� సబ్ � �మ్ (No Repeat)

ఆ� ��� �� �� �� � �మ్.....ఆ� ��� �� �� � �� � �మ్ (2)

107. భస� ���ం� �� చం�ద�ఖర
�ల ��త �ల ధ� �� శంకర
భస� ���ం� �� చం�ద�ఖర
�మ �న ��యక� �� �ందర
హ� �� హ� �వ శం� నటన �ఖర
ప� � �స �� �వ �� శంకర
�� � �స �� �వ �� శంకర
�� శంకర సత� �� శంకర
108. శం� మహ�వ స��వ అం�జ నయన ��యణ
�ర ఓం హర ఓం స��వ హ� ఓం హ� ఓం ��యణ
పన� గ �షణ స��వ పన� గ శయన ��యణ
��స�స స��వ ��ంట �స ��యణ
�� స�త స��వ ల�� స�త ��యణ
శం� మ��వ స��వ
�ర� � రమణ స��వ �� ��చన ��యణ
భస� ���త స��వ �� గంధ ��త ��యణ
అ�థ ర�క స��వ ఆపత్ �ంధవ ��యణ
�న� �నంద స��వ �న� య �� ��యణ
శం� మ��వ స��వ
109. �� �� మ్ �� �� మ్
�� �ధవ �ఘ�� మ్
య�ద నందన ���� మ్
�ర� కృష � �ఘ�� మ్
కర � �ండల క��� �ల�
���� భరణ �� �� మ్

�ందర వద� ���� మ్
నంద ��ల �ఘ�� మ్
�ధర
�
�ధవ �దవ నంద�
��ల కృష � �� �� మ్
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110. �మ కృష � ��ంద ��యణ
��యణ హ� ��యణ
�మ కృష � ��ంద ��యణ
� � ల�� రమణ ��యణ

హ� ఓం అనంత ��య�
ఓం అనంత ��యణ
హ� ��యణ
�� ��యణ
సత� ��యణ
ఓం అనంత ��యణ
హ� ఓం అనంత ��య�

111. భజ మన �మ్
�ం�రంగ � � రంగ భజ మన �మ్
�ం�రంగ �� రంగ భజ మన �మ్
భజ � �ధవ భజ మన �శవ
భజ � యధవ భజ మన �మ్
�ం�రంగ � � రంగ భజ మన �మ్
�ం�రంగ �� రంగ భజ మన �మ్
భజ మన ��ంద భజ � ��ంద
భజ � ఆనంద భజ మన �మ్
�ం�రంగ � � రంగ భజ మన �మ్
�ం�రంగ �� రంగ భజ మన �మ్

112. �మ �� �మ �� �మ �� �మ్ (2)
�స�� నందన దశరథ �మ్
�న� వలభ
� జయ జయ �మ్
ల�� ణ ��త �వణ� �మ్
�వణ మర �న రణ�� �మ్
అ�ధ� �� �� �మ్
అంజ� ��య �� ఆ�� � �మ్
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113. �� దర� న క� � � �� మన్ � ��� �
జబ్ � �మ్ ����… హ� �� �� ఆ� �
�రజ్ � �� ���… చంద � �� � (2)
�� � �ల్ �ల్ �… �� �� � బ�� �… (�� దర� న్ క�� �…)
�� � �ం� ���… క�� � �� � (2)
�ల� � ప�� �… �� �� � �ప�� � (�� దర� న్ క� � �…)
�� � �ం� ���...గ�� � �� �
�� � � ఆంగన్ �… �� �� � స�� � (�� దర� న్ �…)
ప�� � �ం� ���… అ�� � � �� � (2)
�శ�� ఓౌర్ స�� � పత్… హమ్ సబ్ � ��య �… (�� దర� న్ క� � �…)
114. హ� ��యణ హ� ��యణ హ� ��యణ భ�� (2)
�� మ �ందర మదన ��ల
స�� �నంద �� ��ల
��ల� �� ��ల� �� ��ల� భ��
��యణ హ� ��యణ హ� ��యణ భ��
హ� ��యణ భ�� (4)

115. �హమ్ నజర్ క� అబ్ �� ��… �ం �న్ న� �� � �ప్ �య్
�హమ్ నజర్ క�

మ� అం� � బం� ���� (2)

మ� � ��… మ� � ��…
అ��హ్ ఇ-��
�హమ్ నజర్ క�…. �హమ్ నజర్ క� అబ్ (Chorus)
�� జ�� �� గ�య (2)
�� అ�ర్ �..�� అ�ర్ �…
ఆర్ � ��
�హమ్ నజర్ క�…. �హమ్ నజర్ క� అబ్ (Chorus)
అ�� మ�ద్ � �� గ� � (2)
��క్ హ��… ��క్ హ��
��క్ హ�� �మ్ �� ��
�హమ్ నజర్ క� అబ్ �� ��… �ం �న్ న� �� � �ప్ �య్ (�రస్ Chorus
�హమ్ నజర్ ��
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116. ��ంజ్ � �ర� ఘన�� ం �� �� (2)
ఘన�� ం �� �� ఘన�� ం �� ��
ఘన�� ం �� �� � �� మ్ � ���
�� ��
�� మ్ ��� (Chorus)
�� మ్ ���
�� �� (Chorus)
117. �� �� � �� �� �� � �� � ��
ఏక్ � �న్ �ర్ సంగ్ �య్ �వక్ � ���
�� ఆ� � భ��ం� ��
సంగ్ చ� � �� � ��

�ఖ్ � �� � �మ్ చ� �� � � �మ్
యహ ల�� �… యహ ల�� � భ��ం � �� (No Repeat)
�� �� �….
ఛ� �� �న �� ర� ��
వహ �� � �� జ��
క� �గ� � �మ్ ఐ� �� � � �మ్
�� �� �… �� �� � ��� � �� �� (No Repeat)
�� �� �….
� ర� �� � ఆ�ష్ సర్ �
భ�� అ� �య్ �� � దర్ �
�� �� �న �త్ �ర్ �� డ�� � �త్
�� భ�� �… �� భ�� � స�� రంగ్ �� (No Repeat)
�� �� �….

118. హర గం� జ� ధ� �� శంకర ��� మన రమణ
జయ మృ�� ంజయ మ��వ మ�శ� ర మంగళ �భ చరణ
నం� �హన �గ �ష�
��పమ �ణ సద�
నటన మ�హర �ల కంఠ ��
��జ దళ నయన (��)
119. క��� �లకం ��యణం

కమల నయనం ��యణం [ క��� ...]
����ర్ �ర ��యణం
క� �గ అవ�ర ��యణం
��ంద ��ంద ��యణం (2)
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ఆంజ�య
ఆంజ�య ర� �ర
�మ �త �మ్ ��
ఆంజ�య మమ బం�
ఆంజ�య ద� �ం� (2X)
ఆంజ�య ర� �మ
ఆంజ�య పరం �మ

l l అఘ�త �న �న అ�ప�య ఆంజ�య ��� l l (2 �గం)

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------

ఆంజ�య �ర హ�మంత �ర
�� ��ర �నర �ర
ఆంజ�య �ర ...
�� ��ర ...
� � �మ్ � �మ్ � � �మ్,
�� �మ్ � �� �� ం (4X)
�్రబహ� ణ� ం �్రబహ� ణ� ం
��బహ� ణ� ం ��బహ� ణ� ం ష�� ఖ �థ ��బహ� ణ� ం
��బహ� ణ� ం ��బహ� ణ� ం �� �థ ��బహ� ణ� ం
�వ �వ �వ �వ ��బహ� ణ� ం హ� హ� హ� హ� ��బహ� ణ� ం
�వ �వ హ� హ� ��బహ� ణ� ం హ� హ� �వ �వ ��బహ� ణ� ం
�వ శరవణభవ ��బహ� ణ� ం �� శరవణభవ ��బహ� ణ� ం
�వ �వ హ� హ� ��బహ� ణ� ం హ� హ� �వ �వ ��బహ� ణ� ం
��బహ� ణ� ం ��బహ� ణ� ం ష�� ఖ�థ ��బహ� ణ� ం
��బహ� ణ� ం ��బహ� ణ� ం �� �థ ��బహ� ణ� ం
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�� మంగళం
� � � ���ం (2)
ఓం �� మంగళం �� �మ్ మంగళం (2)
�వన �� �� � �� �మ్ మంగళం (2)
స���, సంత్, స� �ప్ �� �థ్ మంగళం
పరమ �� � �ప్ ���త్ మంగళం
ప�త �వన �మ్ �భ ��న్ మంగళం
��� ��� � �� క�� ణ్ మంగళం
(ఓం �� మంగళం)
(�వన ��)
�� � �మ్ � ���, �భ్ దర� న్ మంగళం
�� � స�� �జన్ బంధన్ మంగళం
�� �రథ్ � ��� � �వన్ మంగళం
సర్ � ల�� బ�� �వన్ మంగళం
(ఓం �� మంగళం)
(�వన ��)
� � � ���ం (2)
�� �� � దర� న్ �న్ �న్ మంగళం
�ఖ్ �ం� � ��� � వ��న్ మంగళం
�� మంగళం �� భవన్ మంగళం
��, �ఠ్, �� న్, �� అర� ణ్ మంగళం
(ఓం �� మంగళం)
(�వన ��)
�� ర��� � � ర�� మంగళం
�� మంగళమ్ �� �� � మంగళం
�� ర��� � �ందర్ �� ర్ మంగళం
�ం�� �� � � � �ర్ మంగళం
(ఓం �� మంగళం)
(�వన ��)
మం�ర్ మంగళం మం�ర్ �� ర్ మంగళం
�� � స�� ఔర్ ద�� ర్ మంగళం
�మ� �ప్ �� � ఆ�ర్ మంగళం
�న వ�స్� �� � ��ం�ర్ మంగళం
(ఓం �� మంగళం)
(�వన ��)
� � � ���ం (3)

మం్రత �ష� ం
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ఓం హ� � ఓం
�’உ�ం �ష� ం �ద’ �ష� ’�న్ �ప��”న్ ప��న్ భ’వ� | చం�ద� � అ�ం �ష� మ్” |
�ష� ’�న్ �ప��”న్ ప��న్ భ’వ� | య ఏవం �ద’ | �உ��యత’నం �ద’
| ఆయతన’�న్ భవ� |

అ�� �� అ��యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | �”�� �యత’నం �ద’ | ఆయత’న�న్
భవ� | ఆ�� అ�� �యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | య ఏవం �ద’ | �’
உ��యత’నం �ద’ |ఆయత’న�న్ భవ� |

���� అ��యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | � ���యత’నం �ద’

| ఆయత’న�న్ భవ� | ఆ� � ���యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | య ఏవం �ద’ |
�’உ��యత’నం �ద’ |ఆయత’న�న్ భవ� |

అ� � తప’న� ��యత’నమ్ ఆయత’న�న్ భవ� | �’உ�ష� తప’త ఆయత’నం �ద’

| ఆయత’న�న్ భవ� | ఆ�’ � అ�ష� తప’త ఆయత’నమ్ |ఆయత’న�న్ భవ� | య ఏవం
�ద’ | �’உ��యత’నం�ద’ | ఆయత’న�న్ భవ� |

చం�ద� � అ��యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | యః చం�దమ’స ఆయత’నం �ద’

| ఆయత’న�న్ భవ� | ఆ� � చం�దమ’స ఆయత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | య ఏవం
�ద’ | �’உ��యత’నం�ద’ | ఆయత’న�న్ భవ� |

న���’��� � అ��యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | � న���’����యత’నం �ద’

| ఆయత’న�న్ భవ� | ఆ� � న�’����యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | య ఏవం �ద’
| �’உ��యత’నం �ద’ | ఆయత’న�న్ భవ� |

పర ��� � అ��యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | యః పర �న� ’�� యత’నం �ద’

| ఆయత’న�న్ భవ� | ఆ� � పర �న� �� యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | య ఏవం �ద’ |
�’உ��యత’నం �ద’ |ఆయత’న�న్ భవ� |

సంవత� � � అ��యత’నమ్ | ఆయత’న�న్ భవ� | యః సం’వత� ర�� యత’నం �ద’

| ఆయత’న�న్ భవ� | ఆ� � సం’వత� ర�� యత’నం �ద’ | ఆయత’న�న్ భవ� | య ఏవం
�ద’ | �”உ�� �వం�ప�’��
� ం �ద’ | �ప�� వ �’ష�
� |

� � స�� �నంద స��� ���ధ మహ�జ్ � �
�గ్
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ఆ� �గ్ ల�� �� ��
�� �� �గ్ ల�� �� �� (2)
ఐ� �గ్ ల�� �� ��
సబ్ అమృత్ � �� �� �� (2)
సర� � జల �� �� ��
�న్ �� �ఖ్ ర� �� �� (2)
భ��ం � అ� � �� �� ��
తవ చర� � ర� �� �� (2)
� �� ఇస్ �గ్ � ��
� �� � �� �� �� (2)
ఆ� �గ్ ల�� �� ��
�� �� �గ్ ల�� �� ��
ఆ� �గ్ ల�� �� �� (2)
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�్ర� �ర� (Night Arthi)

్ర� స�� �నంద స��� ���ధ మహ�జ్ � �
ఓ�� ఆర� ��� స����� ��� ����|
�ం�� తత�� ం� �ప ��� ఆ�
����� ��
� �� ఆ�� ఆ� �� ఆ�� ఆ�
స�� ఘ� భ�� ఉర� �����
ఓ�� ఆర� ��� స����� ��� ����|
�ం�� తత�� ం� �ప ��� ఆ�
రజతమ సత�� �� ���పసవ� �� �� �పసవ�
���య ���� �� ఉద� వ�…
ఓ�� ఆర� ��� స����� ��� ����|
�ం�� తత�� ం� �ప ��� ఆ�
సప��గ��� �ళ �ం�� �� �ళ �ం��
���� �ళ అవ� ���ర��
ఓ�� ఆర� ��� స����� ��� ����|
�ం�� తత�� ం� �ప ��� ఆ�
�బ�� ం�� రచ��� �ఖ���� ���ఖ����
��హ� � �� �� � కృ�� ��
ఓ�� ఆర� ��� స����� ��� ����|
�ం�� త�� � ం��ప��� ఆ�
�ప���న �� �త� ణ���
అవ�� �ం�రం� �మ��� ���
ఆర���న�� మ� �వల� �జ
��� �� సం� మ��దల �� ఆర���న��..
కనక� �ట�� ఉభ� ��క ��
�రద �ం�ర� �మ�యన��
ఆర� ��న�� మ� �వల� �జ
��� �� సం� మ��దల �� ఆర���న��..
��గట �హ� �� �శ� �బహ� ���
�మజ�ర �� �� మస�క���
ఆర� ��న�� మ� �వల� �జ
��� �� సం� మ��దల �� ఆర� ��న��
ఆర� �క�� �� � స��� ��
స�� �నంద�� � �య�ఖ� ఆమ ఆర� �క��
�ఘ� �గ�� ��ణ���
�� �� �� అభంగ ర��
ఆర� �క�� �� � స��� ��
స�� �నంద�� � �య �ఖ� ఆమ… ఆర� �క��
��త �ల �� �బహ� ���ఆ�
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మ�� ��శ� � చ�� మస�క���
ఆర� �క�� �� � స��� ��
స�� �నంద�� � �య �ఖ� ఆమ.. ఆర� �క��
�� ���ధ ఆ� ప��� మం��� (2)
ఆళ�� స��� �జ� ఆర� �ఉ� క��..
�� ���ధ ఆ� ప���మం���
రంజ�� � మ�ర��� ��జ��జ ���
రంజ�� � మ�ర��� ��జ��జ ���
����� ��చ హ� �� �జ�వక �:ఖ� �
����� ��చ హ� �� �జ�వక �:ఖ� �
� సనహ�� దర� న �� �� ��
���భకవ�
��� భక �వ� సనహ�� దర� న �� �� ��
�� అస�ల కస � అ�శ� �మ� ���ల�
�����ధ ఆ� ప��� మం���
ఆళ�� స��� �జ� ఆర��ఉ� క��
�����ధ ఆ� ప��� మం���
��శయన �ంద���� �మన�జ�� వ��
��శయన �ంద���� �మన�జ�� వ��
�� � �� భక � జ�ం� �జన అ��క��
�� � �� భక � జ�ం� �జన అ��క��
ఓ���పంచ��ణ �� � �మ�క� �
ఓ���పంచ��ణ �� � �మ�క� �
���ంకరభక � ��� అత�రప�మళ�� �
�����ధ ఆ� ప��� మం���
ఆళ�� స��� �జ� ఆర� �ఉ� క��
�����ధ ఆ� ప��� మం���
����� �:ఖ�ట� �� త� చ� ర�� �
����� �:ఖ�ట� �� త� చ� ర�� �
� హ అ�ర్ �ప�ద �ఉ� �జసద�� �
ఆ�స
� వ
� హ అ�ర్ �ప�ద �ఉ� �జసద�� �
ఆ�స
� వ
��ఆ� �ఉ �నర� త� చ� ర���� �
��ఆ� �ఉ �నర� త� చ� ర���� �
ఉఠ��జల ����� �జ�త �� �� �
�� ���ధ ఆ� ప��� మం�� �
ఆళ�� స��� �జ� ఆర� �ఉ� క� �
�� ���ధ ఆ� ప��� మం�� �
ఆ��� � ����� క� అవ�� �� క� ����
�న� య� �ఖ�మ ��� ప�� ఏ�ంత
���� � �ంచ �ఉ� �క ��� ���క ���
త� వ� ����� �డ���ద�
ఆ��� � ����� క� అవ�� �� క� ����
�న� య� �ఖ�మ ��� ప�� ఏ�ంత
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�యఘ�� �తల �ందర నవ�� భ� � �� నవ�� భ� �
���ం�� సమ���� ఉజల�� �� �
ఆ��� � �� ��� క� అవ�� �� క� ���ధ
�న� య� �ఖ�మ ��� ప�� ఏ�ంత
����ం� మంచక ��ద����ం�� ��ద� ���ం��
మ�� �మ� క����� ��
ఆ��� � �� ��� క� అవ�� �� క� ���ధ
�న� య� �ఖ�మ ��� ప�� ఏ�ంత
�� �� క�ట��� ఏక�త�� �� ఏక�త ��
��� �ం
� �� �ం� ��� పడ� ���
ఆ��� � �� ��� క� అవ�� �� క� ���ధ
�న� య� �ఖ�మ ��� ప��ఏ�ంత
ఆ�తృష � కల� �� ��� గలబ� �� �ం�� గలబ�
ద��� �ం� �� ఉ�� � ��
ఆ��� � �� ��� క� అవ�� �� క� ���ధ
�న� య� �ఖ�మ ��� ప��ఏ�ంత
అల�� ఉన� � �ఉ� ��క �శ� � �� ��క �శ� �
�రంజ� స����� � �జ�ల� ��
ఆ��� � �� ��� క� అవ�� ��క� ���ధ
�న� య� �ఖ�మ ��� ప�� ఏ�ంత
స��� ���థ్ మ��జ్ � �
� � ���వ దత�!
���ప��� �ట �� ��ఓ�� ��
���ఉ� � �� ����జన
�� ఏకస��హ� ఆళం����
���ఉ� � �� ����జన
��హ� � �త� క�����
���ఉ� � �� ����జన
�వ��ప�దఆత ���జ� �� ఆ��జ�
ఆ��� �శమక��త���
ఆ��� � �� ��� క� ��� ���� ద��
�ర�మ�రధ �� ఆ��స�
�
�హ� � �గ� ఆహ� ఆ��� �� �� ఆ��� ��
�� �భ క�� �ష హ�వ���
అ��� � �� ���క���� ���� ద��
�ర�మ�రధ �� ఆ��స�
�
��హ� ��ద� ఉ�� ����జన ఉ�� ��� �జన
���వ�� అహ� ఆ��� ���
అ��� � �� ���క���� �� �� ద��
�ర�మ�రధ�� ఆ��స�
�
స��� ���థ్ మ��జ్ � �
����జ ���జ పర్రబహ� ���థ్ మ��జ్
్ర� స�� �నంద స��� ���థ్ మ��జ్ � �
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��� మం్రతం
పరమమ్ ప��తం �� ���ం
పరమమ్ ���తం �� ���ం
పర�ర � ఇ��ర � �� �ప�నం
�� ���ం ఇదం ఆ�శ��
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