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�� స����నంద సదు� ర� �ా !�" మహ#ా$ %& జ( ౖ
 

*+ఉ- పం/�కర1 కర2బ4బ456 ఆర1 
�ా 78ీ ఆర1 కర2బ4బ456 ఆర1 
ఉ:ా ఉ:ా; బ4ంధవ ఓ>ాళ@ హరమ�ధవ 
�ా 7#ామ�ధవ ఓ>ాళ@ హరమ�ధవ 
కర2-య�8ిCరమన DాహEగంFరహH���!� 
�ా 7/ే హH���!� DాహEగంFరహH���!� 
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కృషL  !�M� దతO�ా 7 జPో�తOతRST Dా 7 
�తO  (దతO ) బ4బ4�ా 7 జPో�తOతRST Dా 7 
ఆర
 �ా బ4బ4 �Wఖ���Y�రZ>ా 
చరణ�రజY�] ���>ా���ా^�ావ 
భ%ాO ం^�ావ ఆర
�ా బ4బ4 
జ`ళa-య అనంగసcసcర2dి#ాహHదంగ 
మeమef జన��^ -జPోg7 ��రంగ 
Pోg7 ��రంగ ఆర
 �ా బ4బ4 
జయమ5జ(ౖ�ాh4వ తయYౖె�ాఅనుh4వ 
��^8ిదయ�ఘ�� ఐ8ీతRSlహmమ�వ, 
తRSlహmమ�వ ఆర
�ా బ4బ4 
తRమ/ే!�మ ���Y� హ#n సంసoృ
 >ా��� 
అpాధతవకరణqమ�ర���^8ి అ!��� 
��^8ి అ!�M� ఆర
�ా బ4బ4 
క]యepr అవY�ర సగeణపరబsహtస/�ర 
అవY�రLఝ�ల�8w �ాcxదY�O �ిగంబర 
దY�O �ిగంబర ఆర
 �ా బ4బ4 
ఆ:ా�ివ�ా గeర�>ా#z భకOక#z
 >ా#z 
పsభeపద ప{వయ� భవభయ 

->ా#rభయ�->ా#r ఆర
�ా బ4బ4 
మ�ఝ� -జదsవ� :nవ తవ చరణరజ8w>ా 
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మ�గణ| హH� ఆY�తR{t �ే>ా�ి�ే>ా 
�ే>ా�ి�ే>ా ఆర
�ా బ4బ4 
ఇ��Y� �ీన /�తక -రtల Y�య -జ సూఖ 
Dాజ>�మ�ధ>ాయ సంబ4ళ ఆప��h4క 
ఆప��h4క ఆర
�ా బ4బ4 
�Wఖ� ��Y�రZవచరణ రజY�� 
���>ా���ా^�ా>ా భ%ాO ం ^�ా>ా ఆర
�ా బ4బ4 
జయ�ేవ జయ�ేవ దY�O  అవదూత ఓ�ా  అవదూత 
జ�డ�- కరతవ చరణq:n̂ Y�మ�M� జయ�ేవ జయ�ేవ 
అవతర8ీతూ  �Y� ధ#ాt� Yే pా� 5 
!�8ీO %ా!�హ�తూ ల�^8ి -జభజ5 
��^8ి!�!��ల� అసంఖ�ర2Dా5 
క#r8ీ �ే>ా� /ేతూ సంకట �ినరజ5 
జయ�ేవజయ�ేవ దY�O  అవధూY� ఓ �ా 7 అవధూY� 
జ�డ�-కరతవచరణ� :n̂ Y�మ�M� జయ�ేవ జయ�ేవ 
యవcనసcర2dీ ఏ%ా�దర�నY�c�ి దల� 
సంశయ -రసు-య� త�ౖెcY�ఘ�ల^ల� 
p�dిచం�� మం��Y�c� /ే ఉద�#rల� 
�xన వం� జనుt- ల�%ా Y�#rయల� 
జయ�ేవ జయ�ేవ దతO  అవదూY� ఓ �ా 7 అవదూత 
జ�డ�-కరతవ చరణq :n̂ Y� మ�M� జయ�ేవ జయ�ేవ 



మ���హ� ఆర
మ���హ� ఆర
మ���హ� ఆర
మ���హ� ఆర
 
 

________________________________________________________________________ 

మ�గంట�మ�గంట�మ�గంట�మ�గంట�    వం�వం�వం�వం�    �హ��హ��హ��హ�  www.maganti.org 

h�దతతO �హmందూ యవ!�� /�%ాహ� 
��>ాయ�8ిఝ�ల�ప�నరdిర�ేహm 
Dాహ8ి dwsమ�!�� తూ హmందుయవ!�హm 
��^8ి ఆతtY�c!� >ా�ప� {�ా 7 
జయ�ేవ జయ�ేవ దతO  అవదూY� ఓ �ా 7 అవదూత 
జ�డ�-కరతవ చరణq :n̂ Y� మ�M� జయ�ేవ జయ�ేవ 
�ేవ�ా !�M� తcత�దనత {c!� 
పరమ�య��హmత జన�చన ఝణ�{c!� 
తతoృపయ� సకల�� /ే సంకట-ర�ా>� 
�ే�ల త#r�ేతcదృశ కృ�ాL !�pా!� 
జయ�ేవ జయ�ేవ దY�O  అవదూY� ఓ �ా  అవదూY� 
జ�డ�- కరతవచరణ� :n̂ Y� మ�M� జయ�ేవ జయ�ేవ 
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�#rPి మ�ST పండ#rప�ర�ా బ4బ4రమ�వర 
బ4బ4రమ�వర -  �ా బ4బ4రమ�వర 
�ద�భ%�Oచందs h4pా -  h4వప�ండ�కజ`pా 
య; య�; అవ*+ జన -  కర2బ4బ456వందన 
�ా 8ీవందన -  కర2బ4బ456వందన 
గణ�హtణ| బ4బ4�ా 7 -  ��వDావమ�ST ఆఈ 

Dావమ�ST ఆఈ -  ��వDావమ�ST ఆఈ 

ఘ��న ల�ట4ంగణ వం�ీన చరణ 
Pోల��-Dాహ�నర2పతRST 
dws ¡ ఆ]ంగన ఆనం�ేప¢£� 
h4>� ఓ>ా¤న హtణ|!�మ� 
తc ¡వ మ�Y� చ dిY� తc ¡వ 
తc ¡వబంధుశ� సఖ�తc ¡వ 
తc ¡వ ^��� దŝ ణం తc ¡వ 
తc ¡వ సరcం మమ�ే�ేవవ 
%ా �న >ా/� మన8wం�ిs �#ాc 
బe��� ¥తt!�>ా పsకృ
 సch4>ా¦ 
క#�x యద�త6కలం పర8§ౖt 
!�#ాయణ�  �
 సమర�య�x 

అచు�తం%nశవం #ామ!�#ాయణం 
కృషL���దరం >ాసు�ేవం హ#rం 
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��ధరం మ�ధవం p�dి%ా వల�భం 
జ`న%&!�యకం #ామచందsం భజn 
హ#n#ామ హ#n#ామ #ామ#ామ హ#nహ#n 
హ#nకృషL  హ#nకృషL  కృషL  కృషL  హ#nహ#n 
�� గeర��ేవదతO 
హ#rః ఓం యఙª«యఙ«మయజంత �ే>ా�ాO -ధ#ాtణ� 
పsధమ�!��స� Yేహ!�కం మహmమ�నః సచంత 
యతs ప¢#nc�ా��� స6ం
�ే>ా 
ఓం #ాజ`�ి#ాజ`య పసహ��ాహm!� 
న�వయం >¬ౖ శ�వణ�య మహ�ం 
%ా ¡శc#� >¬ౖశ�వణ ద��తR 
క®బ�#ాయ >¬శౖ�వణ�య� మ{#ాజ`యనమః 
ఓం సc8ీO  �ామ�̄జ�ం h°జ�ం 
�ాc#ాజ�ం >¬ౖ#ాజ�ం Dార ¡ష± ¥ం#ాజ�ం 
మ{#ాజ� మ��ిపత�మయం సమంతప#ా� 
ఈ²ా� �ా6రch³మ �ా6#ాc యe�ా� 
Y���ప��#ా� ¦ పృMి>¬ౖ�సమeదs ప#ా�ంY�య� 
ఏక#ా¤´
 తదdw�ష ²µ� %¶·prY� మర�తః 
ప#r>��ా± #� మర�తO  �ా�వస� గృహH 
అ^¸ితస�%ామ dws¹ ^²ºc�ే>ాసh4సద ఇ
. 
�� !�#ాయణ>ాసు�ేవ స����నంద సదు� ర� �ా !�" మ{#ా$ %� జ( ౖ
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అనంY� తRల�Yే క8w#n సO>ా>� 
అనంY� తRల�Yే క8w#n నమ�>� 
అనంY� మeఖ�/� �ణ| ²ºష pాY� 
నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�థ 
 

సt#ా>� మ5తcత��� -త�h4>� 
ఉ#ా>� త#zభ%�O �ా:z సch4>� 
త#ా>�జpా Y�ర�5 మ�యY�Y� 
నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�థ 
 

వ8wజ� స�� ��వయ� సంత�ల� 
�ి8w ఆఙ« ల�%ాప#z జ� జ!�ల� 
ప#z అంత#zఙ½« న %(¾వల� ��Y� 
నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�థ 
 

భ#ాల�ధల� జనt{ మ�న>ా/� 
న#ా�ార�%ా �ాధ5భ�త�ా/� 
ధర2�ా 7 dwsమ� గg7య�అహంY� 
నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�థ 
 

ధ#ా>� క#z�ాన అల�ఙ«బ4ల� 
క#ా>� ఆ{tధన� చుంh°-pాల� 



మ���హ� ఆర
మ���హ� ఆర
మ���హ� ఆర
మ���హ� ఆర
 
 

________________________________________________________________________ 

మ�గంట�మ�గంట�మ�గంట�మ�గంట�    వం�వం�వం�వం�    �హ��హ��హ��హ�  www.maganti.org 

మe¿ఘ�ల dws ¡ఖ#ాpాస ఆY��  

నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�థ 
 

సు#ా�ీక జ`�ం/�� ప�� వం�ిY�1 
సు%ా�ీక జ`Yే సమ�నతc�ే1 
పsయ�pా�ి1#n� ప�ీ నమ;̄Y� 
నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�M� 
 

తRఝ�� జ`�ప�� DాహY� p�పబ4� 
స��రంగ� �త6�ర2dీ xg7� 
క#z#ాస%&�P� స>� కృషL!�M� 
నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�M� 
 

తRల�మ�గY� మ�గణ| ఏక���>� 
క#ాజ�PిY� �ీన అత�ంత h4>� 
భÀ�హ5#ాజ {Y�#r ఆY� 
నమ�ాoర �ా�ా± ంగ �� �ా !�M� 
 

ఐ�ా  �ఈబ4! �ా  �ిగంబ#ా 
అfయర2ప అవY�#ా సరcహm>ా�పక తూ 
శృ
�ా#ా అనసూయ�
sక®మ�#ా(బ4బ4 �) మహ#ాజn ఈబ4 
%ా��ా�న జప పs
�ివ8ీ %Âల�Ã ప�రÄ ņ8ీ 
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-రtలన�ి తRంpా జలDsా 8ీ -��s మ�హEర�ే� 
ఐ�ా  �  7బ4 
SÅgÆల�ంబYే8w >ామక#z 
sÇల ఢమర2��#r 
భ%ాO వరదస�� సుఖ%ా#z�ే�ల మe%&O/�#z 
ఐ�ా  �  7బ4 
Dా Dాదు%ా జపమ�ల� కమండలÉమృగÊ�ల� 
��రణక#r�బ4 !�గజట4మeక®ట ²µభY�మ��� 
ఐ�ా  �  7బ4 
తత�ర తRఝ��య� జn���5 అfయY�cం/ేసదÀ 
ల¸ీt>ాసక#z �ినరజ5 రf8ిసంకట >ార�- 
ఐ�ా  �  7బ4 
య�ప#r���న తRST గeర�#ాయ� దృశ� క#zనయ!�య� 
ప¢#ాL నంద సుఖnహ�%ాయ� 
ల�^8ిహ#r గeణpాయ� ఐ�ా  �  7బ4 
�ా  �ిగంబ#ా అfయ ర2ప అవY�#ా 
సరcహm>ా�పకతూశృ
�ా#ా అనసూయ�
s 
క®మ�#ా మహ#ాజn (బ4బ4 �)  7బ4 
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స��సత6�ర2పం ���నందకందం 
జగత6ంభవ �ాC న సం{రహHతRÌ 

సcభ%nOచÍయ� మ�నుషం దర�యంతం 
నమ�Îశcరం సదు� ర�ం �ా !�థÌ 

 

భవ��cంత ^ధcంస మ�రOండ Îడ�ం 
మ!Ï>ాగ1తం మe-¹ ���న గమ�Ì 

జగ��c¥పకం -రtలం -ర�� ణంY�cం, 
నమ�Îశcరం సదు� ర�ం �ా !�థÌ 

 

భ>ాంh°�ి మpా�#rC Y�!�ం జ!�!�ం 
సcDా����Y�!�ం సcభ%�O dిsయ�ణ�ం 
సమe��� రణ�ర�ం కలÐసంభవంతం 
నమ�Îశcరం సదు� ర�ం �ా !�థÌ 

 

స��-ంబ వృfస�మeల��ి >ా�ా¦ 
సు���sా ^ణం 
కO మప� dిsయతం 
తర�ంకల� వృ¸Ñ�ికం �ాధ�ంతం 
నమ�Îశcరం సదు� ర�ం �ా !�థÌ 
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స��కల�వృfస�త�ా��ిమeల��ిcమ�ల� 
భవ#ాÒవబe��� ¥ సప#ా��ి8w>ాÌ 

నృణ�ం క®రcY�ంభ%�O మe%�Oపsదంతం 
నమ�Îశcరం సదు� ర�ం �ా !�థÌ 

 

అ!�%ాశృY�ం తరo¥�ల� ^ల�8§ఃౖ 
నమ�^షoృYే²ాన h4సcతsÓ h4వÌ 
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