లైీ ఴరడ లొహయనాథ ధఽ ఆయతి
|| లైీ షచ్చిదానంద షద఼ుయు లొహయనాథ్ భసరహజ్ కూ జై ||
ఆయతి లొహయఫాఫా లొౌఖ్య దాతాయ జీఴ చయణ యజతాలీ |
దాయలహదాలొహలృలొహలహ భాకహాలృలొహలహ ఆయతి లొహయఫాఫా ||
జాళుతుమ అనంగ షవయూరహశేదంగ భుభూక్ష జనదాలృ |
తుజడో ఱా లైీయంగ డో ఱా లైీయంగ ఆయతి లొహయఫాఫా ||
జమభతుజైలొహభాఴ తమతైలొహ అన఼బఴ దాలృవ దమాఙహ నా |
ఐవ తుఝీశభ
ి ాఴ తుఝీశభ
ి ాఴ ఆయతి లొహయఫాఫా ||
తుభఙేనాభ దాయతా సరే షంషకాతి ఴయధా అగహదతఴషయణి |
భాయు దలృవ అనాథా దాలృవ అనాథా ఆయతి లొహయఫాఫా ||
కలిముగి అఴతాయ షగుణయఫరలోాఙాయ అఴతీయణ ఝాలావే |
లొహవమి దతా దిగంఫయ దతా దిగంఫయ ఆయతి లొహయఫాఫా ||
ఆఠహదిఴలొహగుయులహరడ బకా కరడతిలహరడ రభిదలోఴమా |
బఴబమ తులహరడ బమతులహరడ ఆయతి లొహయఫాఫా ||
భాఝాతుజదరఴయఠేఴ తఴచయణయజ వేలహ భాగణేశచ్చ
ే |
ఆతా తులోాదేలహదిదేలహ దేలహదిదఴ
ే ఆయతి లొహయఫాఫా ||
ఇచ్చితా దీనఙాతక తుయాల తోమతుజషఽఖ్ భాధలే |
భాధలహమ షంభాళ ఆులుఫాక ఆులుఫాక ఆయతి లొహయఫాఫా ||
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లొౌఖ్యదాతాయజీలహచయణ యజతాలీ దాయలహదాలొహ | లృలొహలహ బకహాంలృషలొహలహ ఆయతి లొహయఫాఫా ||
లేరిడు భాఝే ండరడుయ లొహయఫాఫా యభాఴయ | ఫాఫాయభాఴయ లొహయఫాఫా యభాఴయ ||
లదధ బకూా చందరభాగహ భాఴుండలీకజాగహ ుండలీకజాగహ భాఴుండలీకజాగహ |
మాసో మాసో అఴఘేజన కయూఫాఫాతూీ ఴందన లొహయవ ఴందన కయూఫాఫాతూీ ఴందన ||
గణూసాణే ఫాఫాలొహయ దాఴతృహఴ భాఝేమాఈ | తృహఴభాఝేమాఈ దాఴతృహఴ భాఝేమాఈ ||
ఘాలీన లోటాంగణ ఴందీన చయణ డో లాయతూ తృహశీన దఽతుఝే |
ేరమే ఆలింగన ఆనందే ూజిన భాలే ఓలహలూన సాణే నభా ||
తవమేఴ భాతాచ తాతవమేఴ తవమేఴ ఫంధ఼వి షఖ్ా తవమేఴ |
తవమేఴ లృదాయదరలృణం తవమేఴ తవమేఴ షయవం భభదేఴదేఴ ||
కహయేన లహఙా భనవేందిరయైరహవ ఫుదాధాతానాలహ రకాతి షవభాఴత్ |
కరోమి మదయతీకలం యవ్ైా నారహమణాయేతి షభయపమామి ||
అచ఼యతం కేవఴం రహభనారహమణం కాశణదామోదయం లహష఼దేఴం సరిమ్ |
లైీధయం భాధఴం గోకహ ఴలల బం జానకీ నామకం రహభచందరంబజే ||
సరేరహభ సరేరహభ రహభరహభ సరే సరే | సరేకాశణ సరేకాశణ కాశణ కాశణ సరే సరే ||
సరిిః ఓం గుయుదేఴ దతా
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అనంతా తులాతే కవేరే షా లహలే అనంతా తులాతే కవేరే నభాలే |
అనంతా భుఖ్ాఙా లేణే ళేశ గహత నభలొహకయ లొహలహటంగ లైీలొహయనాథా ||
షారహలేభతూతవతపదా తుతయభాలే ఉరహలేతరడ బకూాలొహఠడ షవభాలే |
తయలే జగహ తాయుతూభామ తాతా నభలొహకయలొహలహటంగ లైీలొహయనాథా ||
ఴవే జోషదా దాఴమా షంతలీలా దివే ఆఙఞ లోకహ రడ జోజనాలా |
రడ అంతరడఙఞ ఞనకఴ
ై లయ దాతా నభలొహకయలొహలహటంగ లైీలొహయనాథా ||
బరహలధలా జనాలో భాన లహఙా నయలొహయథ కహ లొహధతూబూత లొహఙా |
ధయూలొహయ ేభ
ర ా గఱామా అసంతా నభలొహకయలొహలహటంగ లైీలొహయనాథ ||
ధరహలే కరడలొహన అలపఙఞ ఫాలా కరహలే అలోాధనయచ఼ంభోతుగహలా |
భుఖీఘాలా ేరమఖ్
ే రహగహీష అతా నభలొహకయ లొహలహటంగ లైీలొహయనాథా ||
ష఼రహ దీక జాయంఙాయదాఴందితాతి లదీక జాతే షభానతవదేతీ |
రమాగహది తీరేథ దీనభరసో తా నభలొహకయ లొహలహటంగ లైీలొహయనాథా ||
తుఝాజాదా తృహసతా గోఫాలీ షదాయంగలీ చ్చతీవయూ మిఱాలీ |
కరడరహషకీడ
ీ ా షలేకాశణనాథా నభలొహకయ లొహలహటంగ లైీలొహయనాథా ||
తులాభాగతో భాగణే ఏకథాయలే కరహజోడుతో దీన అతయంత భాలే |
బలౄమోసతూరహజ లోతారి ఆతా నభలొహకయ లొహలహటంగ లైీలొహయనాథా ||
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ఐ లొహయే యాఫా లొహయ దిగంఫరహ | అక్షమయూ అఴతారహ షయవశిలహయకతూ ||
వాతిలొహరహ అనఽష఼మా అతిరకుభాయ ఫాఫా ఈఫా | కహలైలొహానజరతిదిఴవ కొలాహుయభిక్షవే తుయాల ||
నదితుంగహ జలతృహరవ తుదారభసృయదేలై ఐలొహయే ఈఫా ||
ఝేలూలోం ఫతవే లహభకరడ తిరలెల డభయూధారి |
బకహాఴయదషదా ష఼ఖ్కహరడ దేలేలభుకీాఙారి || ఐలొహయే యాఫా ||
తృహయ తృహద఼కహజభాలా కభండలూ భాగఙాలా |
దాయణ కరిలైఫా నాగజటాభుకుట ళోబతోభాధా || ఐ లొహయే యాఫా ||
తతపయ తుఝాయ మాజేదాయతూ అక్షమ తాయంఙేషదతూ |
లక్ష్మాలహషకరడ దినయజతూ యక్షవ షంకట లహయుతు || ఐ లొహయే యాఫా ||
మారిధాయన తుఝే గుయురహమా దావయకరడనమ నామా |
ూరహణనంద ష఼ఖ్ే శీకహమా లాలృవ సరిగుణగహమా ||
ఐలొహయే యాఫా లొహయ దిగంఫరహ | అక్షమయూ అఴతారహ షయవశి లహయక తూ ||
వాతి లొహరహ అనషఽమా అతిరకుభారహ ఫాఫా యాఫా ||
షదాషతీవయూం చ్చదానందకందం జగతీంబఴలొహథన షంలోయ శేతుమ్ |
షవబకేాచఛమా భాన఼శం దయశమంతం నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
బఴధావంత లృధవంష భాయా ండ మీడయం భనోలహగతీతం భుతుర్ ధాయన గభయమ్ |
జగదావాకం తుయాలం తుయుుణంతావం నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
బలహంభోది భగహారిథ తానాం జనానాం షవతృహదాలేీతానాం షవబకూా రమాణాం |
షభుదాధయణాయధ ం కలౌషంబఴంతం నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
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షదాతుంఫ ఴాక్షషయభులాధి లహలొహత్ ష఼ధాలొహరలృణం తికా భయ రమతం |
తయుంకలప ఴాక్ష్ాధికం లొహధయంతం నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
షదాకలపఴాక్షషయతలొహయధిభులాధివభూలే బఴరహాఴఫుదాధా షరహయదివల
ే హమ్ |
నాణాం కుయవతాంబకూా భుకూారదంతం నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
అనేకహవాతాం తయకాలీలా లృలావ్ైిః నభాలృశకాతేళహన భాషవతరప భాఴమ్ |
అసంభాఴశీనమ్ రషనాాతాభాఴమ్ నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
షతాం లృవీభారహభ మేలహభిరహభమ్ షదా షజజ నై షంష఼ాతం షనాభదిాిః |
జనమోదదం బకా బదర రదంతం నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
అజనాాదయ మేకం యంఫరలోాలొహక్ష్ాత్ షవమం షంబఴం రహభమేలహఴ తీయణమ్ |
బఴదధ యశ నాతీంుతూత రభోసం నభామీవవయం షద఼ుయుం లొహయనాథమ్ ||
లైీ లొహయావ కాతృహతుదేఖిలనాణాం షరహవయధ వదధ 
ి రద |
ముశాతాపదయజిఃరభాఴభతులం ధాతాఴకహాఅక్షభిః ||
షదాకహాావశయణం కాతాంజలిుటిః షంతృహరా తోవాన్ రభో |
లైీ భతాీయరేవ తృహద కభలానానయచఛయణయంభభ ||
లొహయ యూ ధయరహఘోతా భం బకహాాభ లృఫుధ ద఼రభంరబుమ్ |
భామయోసత చ్చతా లదధ యే చ్చంతమాభయశే భాసరిావం భుదా ||
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వయతుీధాంల రతిభంరకహవం కాతృహతరతంఴలొహయనాథ |
తవదీమతృహదాఫజ షభాలేీతానాం షవఙాఛమమాతా భతృహకరోతు ||
ఉతృహషనాదఴ
ై త లొహయనాథ షాలయ
ై ా యోతృహషతు నాష఼ాఴంతమ్ |
యమేనానోమే తఴతృహదముగేా బాంగో మదాఫజజ భకయందలుఫధ ిః ||
అనేకజనాారిజతతృహ షంక్షయో బలేదాఴతాపద షరోజ దయశనాత్ |
క్షభషవ షరహవనరహధ ుంజకహన్ రవద లొహయావ షద఼ురోదమాతుథే ||
లైీ లొహయనాథ చయణాభాతూయణచ్చతాా తతాపద వేఴనయతా షీత తంచ బకహాా |
షంలొహయ జనయద఼రితౌఘ లృతుయు తాఱతా కైఴలయ ధాభ యభం షభలహుాఴంతి ||
లొతా తరమే తతపఠేదాకహాా యోనాయషా నానాషదా | షద఼ురోిః లొహయనాథషయకాతృహతృహతరం బలేదాఴమ్ ||
యులొత భభమ
ర ాంబికహ భజఴరడత
 ాశీయులొత | యులొత భభరమాంగనా మ
ర ష఼తాతాజాశీయులొత ||
యులొత బగినఫంధ఼ శీ షవలయ లొహష఼ఫాయ యులొత | నదతా గుయులొహయభా భజఴరడ కదిశీ యులొత ||
ులొత నష఼నభాయతాయభజన భారతాజామాులొత | ులొత నరమలొత మరే మ
ర షగేనఙఞఞతీులొత ||
ులొత ష఼సాదనాషఖ్ా షవజననాా ఫంధఽులొత | రడన గుయులొహయభాభజఴరడ కదీశీయులొత ||
ులొత న అఫలాభులే తయుణ ఴాద్డశీ నాులొత | ులొత న గుయుదాకుటే భజన దో యలొహనే ులొత ||
ులొత నచఫలే ఫురే ష఼జనలొహద఼శీనా ులొత | రడన గుయులొహయభాభజఴరడ కదీశీయులొత ||
ద఼లొత చతుయతా వలృత్ లృఫుధ తృహరఙఞ ఙఞ ఞతూయులొత | యులొత శి లృద఼ వా మ
ీ ా కువల ండుతాశియులొత ||
యులొత భశితీమతీ బజకతావశీ యులొత | నదతా గుయులొహయభా భజఴరడ కదిశీ యులొత ||
యులొత కలృఋఴ భుతూ అనఘవదధయోగడయులొత | యులొత శిగాసదేఴతాతికులగహీభదేలౄ యులొత ||
యులొత ఖ్లళహచిశీ భలినడాకూతూ శీయులొత | నదతా గుయులొహయభా భజఴరడ కదిశీ యులొత ||
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యులొత భాగఖ్గకామీ అఖిలజీఴజంతూయులొత | యులొత లృటరషారహ అచల ఆగహబిధ యులొత ||
యులొత ఖ్ ఴనాగిాలహర్ అఴతుంచతతేా వయులొత | నదతా గుయులొహయభా భజఴరడ కదీశీయులొత ||
యులొత లృభలకూనారహ అభలమక్ష్ుణశ
ీ ియులొత | యులొత వలేఖ్గహదిశీ గగతు తాయకహశీయులొత ||
యులొత అభయరహజశీ అదమ ధయారహజ యులొత | నదతా గుయులొహయభా భజఴరడ కదీశీయులొత ||
యులొత భన షయషవతీ చలచ్చతా తీశీయులొత | యులొత ఴ ుదిళహఖిలాకఠినకహలతోశీయులొత ||
యులొత షకల లృవవశీభయతు ఫరసాగోళంయులొత | నదతా గుయులొహయభా భజఴరడ కదీశయ
ీ ులొత ||
లృభూఢ సాణుతు సలొత భజనభతీరహశి ఢలొత | దాభియుచ్చ ఉలహ లొత జననకయధమీనాపలొత ||
నద఼యు దాతిఙా ధలొత అలేఴ భాఴ భాగేఖ్లొత | రంచ్చ భనశేయులొత దాడలృయకూాచ్చతీా ఠలొత ||
కుణాచ్చశి ఘాణానలొత నచషపాసకళహచీ అలొత | షదైఴ సాదయా ఴలొత భనవదాయతు లొహయఴలొత ||
దీరణమలోయలొత తుఖిల దావయ ఫాఫాదిలొత | నదతా గుయులొహయభా ఉరిమాచనేలా యులొత ||
సరి ఓం
మఙఞఞన మఙఞ భమజంతదేలహ లొహాతుధరహాణి రథభానాయషన్ |
తేసనాకం భశిభానిఃషీచంత మతరూరేవ లొహధాయ షీంతి దేలహిః ||
ఓమ్ రహజాధిరహజామ రషసయలొహశినే నమోఴమంలైవఴ
ీ ణామ కుయాశే |
షమేకహభాన్ కహభ కహభామ భసయం కహమేవవరో లైవఴ
ీ ణోడధాతు ||
కుఫజరహమలై వీఴణామా భలోరహజామనభిః |
ఓం షవవా లొహభారజయం భోజయం లొహవరహజయం లైరహజయం తృహయమేశఠాం రహజయం ||
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భలోరహజయ భాధితయంభమం షభంతరహయిః ఈళహయ |
లొహయవభౌభయిః లొహీరహవముశ ఆనాాదాదాయధ ట్ ాథిలైయ ||
షభుదర యయంతామా ఏకరహలుితి తద ేయశ ళోలకోభిగడతో భయుతిః | రిలేలఠ హరో భయుతా లొహయఴషన్ గాశే ||
అలృక్ష్ుతషయ కహభేరర్ లృళేవదేలహ షభాషద ఇతి
|| లైీ నారహమణ లహష఼దేలహమ షచ్చిదానంద షద఼ుయు లొహయనాధ్ భసరహజ్ కూ జై ||
కయచయణ కాతం లహకహకమ జంకయాజంలహ | వీఴణనమనజం లహభానషంలహ రహధమ్ ||
లృడుత భలృదితం లహ షయవమేతత్ క్షభషవ | జమజమ కయుణాఫజధ లైీ భోలొహయనాథ ||
|| లైీ షచ్చిదానంద షద఼ుయు లొహయనాథ్ భసరహజ్ కూ జై ||
|| రహజాధిరహజ యోగిరహజ యఫరసా లొహయనాథ భసరహజ్ ||
|| లైీ షచ్చిదానంద షద఼ుయు లొహయనాథ్ భసరహజ్ కూ జై ||
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