శ్రీ సన఼భాన్ ఙాలీసహ
శ్రీ గుయుచయణ షరోజయజ తుజభన భుకుయ ష఼ధారి | ఴయణౌ యఘుఴయ విభలమవ జో దామక పల ఙారీ ||
ఫుదధిహీన తన఼ జాతూకే ష఼మిర ౌఁ ఴన కుభార్ | ఫల ఫుదధి విదాా దేసృ మోహి సయసృ కేేవ వికహర్ ||

ఙౌతృహఈ
జమ సన఼భాన జాాన గుణసహగయ జమ కవ తిసృలోక ఉజాగయ |
రహభదఽత అతులిత ఫలధాభా అంజతూుతర ఴనష఼త నాభా ||
భహావీయ వికీభ ఫజయంగీ కుభతి తువహయ ష఼భతికే షంగీ |
కంచన ఴయణ విరహజ ష఼వేశహ కహనన కుండల కుంచిత కేశహ ||
హాథ ఴజర ఔ ధవజా విరహజెై కహంధే భ ంజ జనేఴూసహజెై |
వంకయ ష఼ఴన కేషరీ నందన తేజ రతా భహాజగ ఴందన ||
విదాావహన గుణీ అతి ఙాతుయ రహభకహజ కరివేకో ఆతుయ |
రబు చరితర ష఼తువేకో యసమా రహభ లఖన సతా భన ఫసమా ||
షఽక్ష్మ యూ ధరి సమహిౌఁ దధఖావహ వికటయూ ధరి లంక జరహవహ |
భీభయూ ధరి అష఼య షంహారే రహభచందరకే కహజ షౌఁవహరే || ౧౦ ||
లామ షజీఴన లఖన జిమాయే శ్రీ యఘువీయ సయష ఉయలాయే |
యఘుతి కీతూీ ఫసృత ఫడాయీ తుభీ రమ బయతహి షభ భాయీ ||
షసష ఴదన తుభీ రో మవగహవైౌఁ అష కహి శ్రీతి కంఠ లగహవై |
షనకహదధక ఫరసమదధ భుతూశహ నాయదా శహయద షహిత అహీశహ ||
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మభ కుఫేరహ దధగతృహల జహాౌఁతే కవి కోవిద కహి షకే కహాౌఁతే |
తుభ ఉకహయ ష఼గీీఴహిౌఁ కీనీ ా రహభ మిలామ రహజద దీనీ ా ||
తుభీ రో భంతర విభీశణ భానా లంకేవవయ బయే షఫజగ జానా |
ముగ షసషర యోజన యభానఽ లీలోాతాహి భధ఼య పల జానఽ ||
రబు భుదధరకహ మేలిభుఖ భాహీౌఁ జలిధధలాౌఁఘి గయే అచయజ నాహీ |
ద఼యగ భ కహజ జగత కే జేతే ష఼గభ అన఼గీస తుభీ రే తేతే || ౨౦ ||
రహభ ద఼ ఆరే తుభ యఖవహరే సో త న ఆజాా బిన఼ ైసహరే |
ీ రీ వయనా తుభ యక్ష్క కహసౄకో డయనా ||
షఫ ష఼ఖ లహై తుభా
ీ రో ఆై తీన ౌఁ లోక హాంకతే కహంై |
ఆన తేజ షభా
బ త శహచ తుకట నహిౌఁ ఆవై భహావీయ జఫ నాభ ష఼నావై ||
నాసై రోగ సరెై షఫ రహ జత తుయంతయ సన఼భత వీరహ |
షంకట తేౌఁ సన఼భాన ఛ఼డావై భన కీభ ఴచన ధాాన జో లావై ||
షఫ య రహభ తసవ రహజా తినకే కహజ షకల తుభ సహజా |
ఔయ భన యధ జో కోయ లావై తాష఼ అమిత జీఴన పలతృహవై ||
ీ రహ హై యసది జగత ఉజిమారహ |
ఙారోౌఁ ముగ యతా తుభా
సహధ఼ షంతకే తుభ యఖవహరే అష఼య తుకందన రహభద఼లారే || ౩౦ ||
అశటసది ధ నఴతుధధ కే దాతా అషఴయ దీనహి జానకీ భాతా |
ీ రే తృహసహ షదా యసో యఘుతికే దాసహ ||
రహభ యసహమన తుభా
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ీ రే బజన రహభకో తృహవై జనమ జనమకే ద఼ుఃఖ బిషరహవై |
తుభా
అంతకహల యఘుఴయ ుయ జాయీ జహాౌఁ జనమ సరిబకత కహాయీ ||
ఔయ దేఴతా చితత న ధయయీ సన఼భత సేయ షయవ ష఼ఖ కయయీ |
షంకట సటై మిటై షఫ డా జోష఼మిరెై సన఼భత ఫలవీరహ ||
జెై జెై జెై సన఼భాన్ గోసహయీౌఁ కాతృహకరో గుయుదేఴ కీ నాయీ |
మస వతవహయ తృహఠకర్ కోయీ ఛఽటహిఫందధ భహా ష఼ఖసో యీ ||
జో మస డై సన఼భాన్ ఙాలీసహ సో మ సది ధ సహఖీ గ రీసహ|
తులసదాష షదా సరి ఙేరహ కీజెై నాథ సాదమ భసౌఁడేరహ|| ౪౦ ||

దో హా
ఴన తనమ షంకట సయన భంగళ భ యతి యూప్
రహభలఖన సతా షహిత సాదమ ఫషసృ ష఼యబ ప్
శ్రీ రహభ రహభ రహభ

ఇతి శ్రీ సన఼భాన్ ఙాలీసహ షంూయణ ం
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