వౄీ షద఼ుయ ఴరు సహయధాథ కహకడ ఆయతి
జోడఽ తుమాకయ చయణి ఠేవిలాభాతా | రిసహవీ వినంతీ భాఝూ ండరుధాతా ||
అసో నసో భాలహఆలో తూఝిమాఠహమా | కాతృహదాఴితృహశే భజకడే షద఼ుయూరహమా ||
అఖండుత అసహలేఐవే లహటణేతృహయీ సహండుతూ షంకోఙాీవ్ తో డాసహథేయీ |
తుకహసమణే థేలహభాఝూ లేడీలహక్డీ ధామే బఴతృహశ్ హాతి ఆులాాణోడీ ||
ఉఠహతృహండుయంగహ ఆణా రభాత షభయో తృహతలా | లృైశణలహంఙా మేఱీ గయడ తృహరు థాటలా ||
గయూడాతృహరహ తృహష఼తూ భహాథాారహ యాంణా | ష఼యఴరహంచీ భాంథీ ఉబూ జోడఽతు హాత్ ||
వుకషనకహథిక ధాయదతుంఫయ బకహతంఙాాకోటీ | తిరవూలఢభయూ ఘేఉతు ఉభా గిరిజేఙాతీ ||
కలిమృగుఙా బకహతధాభా ఉభాక్యతతూ | తృహఠుభాగే ఉబూడో లా లాఴుతుమాజతూ ||
ఉఠహ ఉఠహ వౄీసహయధాథగృయచయణకభల థాలహ | అదిలహాది బఴణా లహయతూ ణారహ జడజీలహ ||
గేలీతుహామ సో డు తుమాబఴ తభయ యజతూవిలమా | రిశీ అఙఞాధావ తభచీ బృలవియోగభామా ||
వకూతన అహామమతికంచితీీ తిజలాసహరహమా | తుశీమచ్ తీణేసహయతు థాలహ భృఖజనణారహమా ||
భో సహయధాథ్ భసరహజ్ బఴ తిబృయధావకయవీ | అఙఞాతూ అశీమకూతి తఴ ఴరహణవీతఴదో యవీ ||
తీఴరిణణాభా గలే ఫసుఴదతుళేశ విదికవీ |
షకాసో ఉతు భశిభాతుభఙా తుశీమచఴదలహలహ ||
ఆథిలహాదిబఴ ణాలహయతు ణారహజడజీలహ | ఉఠహ ఉఠహ వౄీసహయధాథ గృయచయణకభలథాలహ ||
ఆథిలహాదిబఴ ణాలహయతు ణారహజడజీలహ | బకత భతూషథాాఴ ధయతుజే తుహామఅన఼షయలే ||
థాామాషత ఴణే దయశనతుభఙే థాారి ఉఫేఠల
ే ే ||
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థాానసహథ తిహామష తృహసుతూ భన అభృఙేఘాలే | రితదాచధాభాత తృహరళహమా అతుయ ణేఝాలే ||
ఉఘ్ృ
ు తూధేతరకభలా థీనఫంధఽయభాకహంణా | తృహశిఫాకాతృహదాఴి ఫాలకహజవ భాణా ||
యంజవీభధ఼యలహణీ సరిణాప్ సహయధాతా | అశిమచ్ అులేకరిమాషత ఴతుజకశివిణోథేలహ ||
షసనకరివృలె ఐకెవిథాావీ భేట్ కాశణథాలహ | ఉఠహ ఉఠహ వౄీ సహయధాథ్ గృయచయణకభలథాలహ ||
ఆథిలహది బఴణాలహయతు ణారహజడజీలహ ||
ఉఠహ తృహండుయంగహ ఆణా దయశనథాాషకఱీ | ఝాలా అయణోదమాషయలీ తుథేరఙె లేఱీ ||
షంతసహధఽభృతూ అఴఘే ఝాలేతీగోఱీ | సో డాళేజే ష఼ఖ్ ఆణా ఫసుజాభృఖకభలా ||
యంగభండనే భహాథాారు ఝాలీవేథాటీ | భన ఉ ణావీళయూ హాఴమాదాఴి ||
రహయీయఖ఼భాఫాయ తుహామయేఊథాాదమా | ళేజే హాలఴుతూ జాగే కరహథేఴరహమా ||
గయూడ సతుభంత ఉభే తృహసతీలహట్ | షారుుఙే ష఼యఴయఘే ఉతు ఆలేభోభాట్ ||
ఝాలే భృకత థాారహ లాభ్ ఝాలారోకడా | విశు
ణ థాస్ ధాభౌభా ఘే ఉతుకహకడా ||
ఘేఉతుమా ంఙాయతీ కయూఫాఫావ ఆయతీ | ఉఠహఉఠహసో ఫాంధఴ ఓలహళృ సయభాధఴ ||
కయూతుమా వథరహభన తృహసుగంబూరహశేదాాన | కాశణధాతా దతత సహయీ జడో చితత తుఝేతృహయీ ||
కహకడ ఆయతీ కరుణో ! సహయధాథ థేలహ | చినమమయూ థాఖవీ ఘే ఉతు! ఫాలకలఘృ వేలహ|| కహ||
కహభకోీథభదభతసయ ఆటౄతు కహకడాకేలా | లృర
ై హగహాఙే తూవ్ కహఢుతూ బౄణో బిజవీలా ||
సహయధాథగృయ బకూత జాలిధే ణోబౄనేటవిలా | తదాాతీత జాళుతూ గృయధే రకహవతృహడులా ||
థెైాతతభాధాష఼తూబృళవీ తతసవయూ జీలహ | చినమమయూథాఖవీ ఘేఉతుఫాలకలఘృ వేలహ ||
కహకడ ఆయతీకరుణో సహయధాథ థేలహ | చినమమయూథాఖవీ ఘేఉతుఫాలకలఘృ వేలహ ||

Page 2 of 7

బే ఖేచయ లహాుతూ అఴఘే సాతకభలీరహఴవ | ణోచీ దతత థేఴ ఴరిడీ రహసుతు తృహఴవ ||
రహసుతుయేదే అనాషథ రశి తూ బకహతషత ఴదాఴవ | వయష఼తు మా షంకటాథాసహ అన఼బఴ థావీవ ||
నకలేతాలీీ లాశీకోణాా థేలహలహ భానలహ | చినమమయూథాఖవీ ఘేఉతుఫాలకలఘృ వేలహ ||
కహకడ ఆయతీకరుణో సహయధాథ థేలహ | చినమమయూథాఖవీ ఘేఉతుఫాలకలఘృ వేలహ ||
తాదావాద఼ంద఼బుధేసహరే అంఫర్ శే కోందలే | షగృణభేరుత తృహసణాా ఆతుయ జనవృరిడీఆలే ||
తృహవుతు తదాచధాభాత అభృఙేథేసఫాన్ సయపలే | సో డుతుమాద఼యబుభాన భానష తాచచయణి లహశిలే ||
కాతృహకయతూ సహయభాఴులే థానదరిఘాాలహ | చినమమయూథాఖవీ ఘేఉతుఫాలకలఘృ వేలహ ||
కహకడ ఆయతీకరుణో సహయధాథ థేలహ | చినమమయూథాఖవీ ఘేఉతుఫాలకలఘృ వేలహ ||
బక్తచిమా తృో టీఫో ధ్ కహకడ జోాతీ | ంచతృహరణజీలే భాలే ఓలహళృ ఆయతీ ||
ఓలహళృ ఆయతీభాఝాా ండరుధాతా భాఝాాసహయధాతా | థో తూ కయజోడుతుచయణీ ఠేవిలాభాతా ||
ణ ఆణా సహంగణేక్తీ | కోటిఫరసమ సతాబృఖ తృహసణా జాతీ ||
కహమభశిభా ఴయూ
రహయీయఖ఼భాఫాయీ ఉభాా థో ఘీథో ఫాశీ | భమేయనంఛ ఙాభరేడాలుతి సహయీంచ ఠహయ ||
తుకహసమణే థీఘే ఉతు ఉనమతూతళోభా | విటేఴరు ఉఫాథివే లాఴణాా గహభా ||
ఉఠహసహద఼షంతసహథా ఆులాలే శిణా | జాఈల్ జాఈల్ హానయథేస భగకౄైఙా బగఴంత ||
ఉఠోతుమా హాటేఫాఫా ఉభా అవేవీటే | చయణతమాంఙేగోభటీ అభాత దాఴి అఴలోకహ ||
ఉఠహ ఉఠహసో లేగవ
ే చలా జఊరహఉఱీవ | జలతిలతృహతకహన్ చమారహవౄ కహకడ ఆయతిథేఖిలిమా ||
జాగేకరహయకూమణీఴరహ థేఴ అశేతుజష఼రహన్ త | లేగలి
ే ంఫలోణ్ కరహ దాఴి సో ఈల్ తమావ ||
థారుఫాజంతీర లహజతీ ఢో లె డభామే గయజ తీ | సో తవేకహకడాయతి భఝాా షద఼ుయ రహమచీ ||
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వంసధాథ వంఖ ఫేరి ఆనందసో ణోభహాథాారు | కేవఴరహజ విఠేఴరు ధాభాచయణ ఴంథిణో ||
సహయధాథ గృయభాఝే ఆయీ |భజలా ఠహలహ థాాలహతృహయీ ||
|| వౄీ షచిచథానంద షద఼ుయ సహయధాథ్ భసరహజ్ క్ జౄై ||
దతత రహజ గృయభాఝే ఆయీ | భజలా ఠహలహ థాాలహతృహయీ ||
సహయధాథ గృయభాఝే ఆయీ | భజలా ఠహలహ థాాలహతృహయీ ||
రభాత షభయీషభా వుబ యవీ రభాతృహకలీ | షమరే గృయ షథా అళహషభయీణాాఛఱే ధాకలీ ||
సమణోతుకయజోడుతూకయ అణాగృయూ తృహరయథ ధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
తభా తుయవ భాన఼హాగృయశి ధావ అఙఞానణా | యంతుగృయ చీకరు నయవిశీకథీ సహభాణా ||
ుధాీతిబృయ జనమఘే గృయకానేతు అఙఞానధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
యవి రగటసో ఉతు తారితఘాల వీ ఆలసహ | తసహగృయశిసో డవీ షకల ద఼శకాతీ లాలసహ ||
సరోతు అబుభానశీ జడవి తతపథీభాఴధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
గృయూవ ఉభాథివవి
ే ది సరు సరహాఁచీఉణీ | కెఠోతు భగ్ ఏఇతీ కఴతు మా ఉగుతృహసూణి ||
తుఝూచ ఉభాతులాఫయవిళోబణే షజజ ధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
షభాది ఉతరోతుమా గృయచలాభవౄథీకడే | తాథీమ ఴచధోకత తీ
ూ భధ఼య లహరితీసహకడే ||
అజాతరిు షద఼ురో అఖిల తృహతకహ బంజధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
అహాష఼షభమావమా గృయ ఉఠోతుమా ఫష
ై లే | విలోకెతు థావృీణా తథిమ ఆథే ధావలే ||
ఆసహష఼శిత కహరిమా జగతికోణిశీ అనాధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
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అవేఫసుతళహసణా రినజాాగృయూాఁచీకాతృహ | నతతాాశిత ణాాకఱేకరితవే రికహభాా గతృహ ||
జరుగృయథాధయతూష఼దాడ బకూతధేణోభధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
గృరోవినతి బౄకరు సాదమ భంథిరు మాఫసహ | షభషత జగ్ శే గృయషాయూచి ఠసో భానసహ ||
గడో షతత షతకాతీమతిశిథే జగణాపఴధా | షభయథ గృయసహయధాథ ుయవీ భధోలహషధా ||
రమేమా అశికహవౄపడుతు గృయఴరహ రరథ తీ
ి జేరభాతి | ణాాాఁఙేచిణాతవథేణో అఖిలసయతుమా భారంతిబృతుతాళహంతి ||
ఐవే శేసహయధాదేకథ఼తూ ష఼చవిలే జేవిమాఫాలకహవౄ | ణేవిణాాకాశణతృహయీ నభృతు షవినయే అరిపణో అశికహవౄ ||
వౄీ షచిచథానంద షద఼ుయ సహయధాథ్ భసరహజ్ కూ జౄై |
సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా | సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా ||
జాధాతుభధే జగత్రసహరహ షఫశీఝాట్ జభాధా | జాధాతుభధే జగత్రసహరహ షఫశీఝాట్ జభాధా ||
సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా | సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా ||
మై అందాసూఫంథా ఆకహభృఝవే రబృథిఖలాధా | మై అందాసూఫంథా ఆకహభృఝవే రబృథిఖలాధా ||
సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా | సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా ||
థాషగణేకశే అబ్ కహాఫో లూ థక్ గయీమేరుయషధా | థాషగణేకశే అబ్ కహాఫో లూ థక్ గయీమేరుయషధా ||
సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా | సహయయసమ్ నజర్ కయధా ఫఙోచంకహతృహలన్ కయధా ||
రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మేరే సహయీ | తుభబీన నశిభృఝే భాఫాప్ భాయీ రహమ్ నజర్ కరో ||
మై అందాసూ ఫంథా తుహామరహ మై అందాసూ ఫంథా తుహామరహ |
మైధాజానఽ, మైధాజానఽ మైధాజానఽ అలాీఇలాశి ||
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రహమ్ నజర్ కరో రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మేరే సహయీ | తుభబీన నశిభృఝే భాఫాప్ భాయీ రహమ్ నజర్ కరో ||
రహమ్ నజర్ కరో రహమ్ నజర్ కరో | ఖాలీ జభాధా మైధే గభామా మైధే గభామా ||
సహతీ ఆఖిర్ కహ సహతీ ఆఖిర్ కహ సహతీ ఆఖిర్ కహ కూమానకోయీ |
రహమ్ నజర్ కరో రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మేరే సహయీ ||
తుభబీన నశిభృఝే భాఫాప్ భాయీ | రహమ్ నజర్ కరో రహమ్ నజర్ కరో ||
అనేే భవజద్ కహ జాడఽగనఽ శై | అనేే భవజద్ కహ జాడఽగనఽ శై ||
భాలిక్ సభారే భాలిక్ సభారే | భాలిక్ సభారే తుమ్ ఫాఫాసహయీ ||
రహమ్ నజర్ కరో రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మేరే సహయీ | తుభబీన నశిభృఝే భాఫాప్ భాయీ ||
రహమ్ నజర్ కరో రహమ్ నజర్ కరో |
తుజకహమథేఉ సహఴళా బౄభామాతరియో | తుజకహమథేఉ సహఴళా బౄభామాతరియో ||
బౄద఼ఫలు ఫటిక ధాభాా చిజాణ వౄీసరు | బౄద఼ఫలు ఫటిక ధాభాా చిజాణ వౄీసరు ||
ఉచిచశీ తులాథేణశ
ే ి గోశిధాఫరి యో | ఉచిచశీ తులాథేణశ
ే ి గోశిధాఫరి ||
తూ జగధాేథ్ తుజఙే కవౄరేభాకరి | తూ జగధాేథ్ తుజఙే కవౄరేభాకరి ||
నకో అంతభథీమా తృహసూ షఖాాబగఴంణా వౄీకహంణా | భదాాసేరహతిర ఉలటోతుగే లిశి ఆణా అణచిణాత ||
జసో ఈల్ తుఝాజేకహకడా కూరహ ఉళతరి యో | జసో ఈల్ తుఝాజేకహకడా కూరహ ఉళతరి ||
అణతీల్ బకత ధృైలేదాశి ధాధారి అణతీల్ బకత ధృైలద
ే ాశి ధాధారి | తుజకహమథేఉ బౄభామా తరియో ||
తుజకహమథేఉ షద఼ుయ బౄభామా తరు | బౄద఼ఫలు ఫటిక ధాభాాచి జాణ వౄీసరు ||
బౄద఼ఫలు ఫటిక ధాభాాచి జాణ వౄీసరు | వౄీ షద఼ుయ ఫాఫాసహయీ సో వౄీ షద఼ుయ ఫాఫాసహయీ ||
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తుజలహచ఼తు ఆవీమధాశీబేతలీ తుజలహచ఼తు ఆవీమధాశీబేతలీ |
బౄ తృహనతితదీభంణా బౄ తృహనతితదీభంణా ||
ణాయణేభలా గృయధాతా ఝడకరు ణాయణేభలా సహయధాతా ఝడకరు |
తూళహంతిక్షమేఙామేయూ తూళహంతిక్షమేఙామేయూ ||
తుబృ బలహయణ వీఙేణాయూ గృయఴరహ | తుబృ బలహయణ వీఙేణాయూ గృయఴరహ ||
గృయఴరహభజవ తృహభరహ అణా ఉదద రహ | తారితలఴలాశీ తారిత లఴలాశీ ||
బౄఫృడణో బఴబమడో శీ ఉదద రహ | బౄఫృడణో బఴబమడో శీ ఉదద రహ ||
వౄీ షద఼ుయ ఫాఫాసహయీ సో వౄీ షద఼ుయ ఫాఫాసహయీ | తుజలహచ఼తు ఆవీమధాశీబేతలీ ||
తుజలహచ఼తు ఆవీమధాశీబేతలీ ||
|| వౄీ షచిచథానంద షద఼ుయ సహయధాథ్ భసరహజ్ క్ జౄై ||
|| రహజాదిరహజ యోగిరహజ యఫరసమ సహయధాథ్ భసరహజ్ ||
|| వౄీ షచిచథానంద షద఼ుయ సహయధాథ్ భసరహజ్ క్ జౄై ||
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