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సనల

{॥ సనల ॥}

॥ సనల ల మన॥

ఓం ం ం ం  ం వత న వ జగత ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః॥

ఓం న భగవ య ।

సనలం

శం కమలపం వనననం హ ।

తసంప కృషం న మదన ॥౧॥

నమహం వం తసంప హ ।

యఙగతం లం లం ననననన॥ ౨॥

అకం య నం వత ।

నమహం వం వనననం స ॥ ౩॥

లం మకం వ కమపమత ।

సంప కృషం న యఙవ ॥ ౪॥

ఫలదం క ం కమప ।

వనననం వ తసప మమ ॥ ౫॥

పప పద పదభ జరన ।

  తనయం శ వ జగత ॥ ౬॥

యఙగతం లం నం వత ।
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అకం  య న శమత ॥ ౭॥

ప వశ  రరత ।

న  తం  న ం జరన ॥ ౮॥

భక మద న భక ం ర భద ।

  తనయం కృష వలభ  ॥ ౯॥

థ సశ   తనయం స ।

భక మ ర ప మహం శరణం గతః ॥ ౧౦॥

వత న వ జగత ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౧౧॥

వ జగదన ప తమ ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౧౨॥

క  కమథ పరతమ ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౧౩॥

లప పదభ న వత ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౧౪॥

రరణయ య  స ।

న ర ఖయ య  ॥ ౧౫॥

వ మ వ హ క ।

భం న శ తనయం   హ ॥ ౧౬॥
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అకం య భ ం జగత ।

  తనయం కృష వ రప ॥ ౧౭॥

నర వ పరక ।

  తనయం కృష వ జగత ॥ ౧౮॥

అకం సంం ష యననన ।

రప వ న వత ॥ ౧౯॥

వ తం  తనయం  ధవ ।

ం   కృష వతం  మ ॥౨౦॥

మకం  కృష ఆతజం  ఘవ ।

భక మ ర   తనయం ననననన ॥ ౨౧॥

నననం   కృష వ జగత ।

కమలథ న న వత ॥ ౨౨॥

అన శరణం  తవ శరణం మమ ।

తం  యం  యం ం   ॥ ౨౩॥

యసననజం బనం యనననం ।

వఽహం రం కం హం స ॥ ౨౪॥

ననననన శ నననం    ।

రప వ యం ం జగత ॥ ౨౫॥

ం యం యం ం ం   ధవ ।
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అకం నకస అవరయ ప ॥ ౨౬॥

ల మ న వ రప ।

అకం మకం  యం  జగత ॥ ౨౭॥

మతఫలం  వననత ।

మమ తం ధనం ష యననన ॥ ౨౮॥

ఽహం ం యం ం   సంపద।

భక మ మ కలవృ మ ॥ ౨౯॥

ఆతజం నననం ం రం మకం త ।

అరకం తనయం  స  రననన ॥ ౩౦॥

వ సనలం ధవం భక మద ।

అకం సం స నమత ॥ ౩౧॥

ఓంరక ం లం క ం యననన ।

ంక ం వం న యయక ॥ ౩౨॥

వ శ న ధత ।

  తనయం కృష రథ మ ॥ ౩౩॥

వ న క హ  ।

సమసమవరద   తనయం స ॥ ౩౪॥

అబపదభం పదవృనప జగత ।

  వరసం రయక ధవ ॥ ౩౫॥
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ననల ధల న యననన ।

  తనయం కృష వలభ  ॥ ౩౬॥

సమ ర న న ధత ।

ల ణ   తనయం య ॥ ౩౭॥

యయక పశ ననపవత ।

  తనయం కృష ధర ణయక ॥ ౩౮॥

అకం తం   ం రప ।

భగవ కృష సశ వ జగత ॥ ౩౯॥

రహృదయసంరసతమనః య ।

  తనయం కృష వలభ  ॥ ౪౦॥

చన  న ణ  ధవ ।

అకం గసం  వ జగత ॥ ౪౧॥

ణప ప పదభసమత ।

  తనయం కృష వననననన ॥ ౪౨॥

వత థ వ జగత ।

సమసమఫలద   తనయం స ॥ ౪౩॥

భక మ ర గర శఙత ధవ ।

  తనయం పలవతల ప ॥ ౪౪॥

ప శ వయననన ।
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భక మ ర   తనయం జగం  ॥౪౫॥

జగథ రథ థ ద ।

శ సశ   తనయం  ॥ ౪౬॥

థ కమలప వ జగత ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౪౭॥

సమ ర న భక మ  ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౪౮॥

న ణ  రథ మ ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౪౯॥

థ కమలప న మదన ।

మఫలదరం భ ం జరన ॥ ౫౦॥

స నం బనం జనంజం క మనతజఙ ।

సశనమనస నమ ర యఙగతం న ॥ ౫౧॥

ఽహం సనం భవనం పదచన ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౫౨॥

అకం సమన  జగత ।

ం   తవం భవ వత ॥ ౫౩॥

వ జగథ ప తమ ।

 ం దతం చ కృష న త ॥ ౫౪॥
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 ం దతం చ యయననన ।

మహం చ సనం తవంభవ హ ॥ ౫౫॥

వ జగథ న వత ।

  తనయం మ శయననన ॥ ౫౬॥

పదప న   మన ధవ ।

  తనయం ణయక ఘవ ॥ ౫౭॥

క  కృష న మత వత ।

లజ మ   తనయం స ॥ ౫౮॥

  తనయం మ దశరథయననన ।

యక క  నవరద ॥ ౫౯॥

షణస  ల ద  భవ  ।

అకం తతణ తనయం  ధవ ॥ ౬౦॥

భవయపం న రనర ।

  తనయం ణవలభ ఘవ ॥ ౬౧॥

మ మమవరద తఫలద ।

  తనయం శ కమసనవత ॥ ౬౨॥

మ ఘవ శ లజ   ।

గవసనం దశరథయననన ।

  తనయం మ కృష ల ధవ ॥ ౬౪॥
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కృష ధవ న మత శఙర ।

  తనయం శ పలకయక ॥ ౬౫॥

పల మధన  త ధవ ।

  తనయం కృష వ జగత ॥ ౬౬॥

శ శ ం వననఽయం

శ శ ం గవభ ।

శ శ ం  ఘ మచ 

శ శ ం వంశ  రః ॥ ౬౭॥

యం న తనమయః తః ।

 నననః యన స మమ ॥ ౬౮॥

మ ఘవ న వత ధవ ।

  తనయం శ పలకయక ॥ ౬౯॥

వంశ రకం ం   మదన ।

తం  తం  మహం శరణం గతః ॥ ౭౦॥

మషతం  కం ధత ।

తం  తం  మహం శరణం గతః ॥౭౧॥

చ  రకలపరనం తనయం  ధవ ।

తం  తం  మహం శరణం గతః ॥౭౨॥

వనం మనం మనం తనయం స ।

  తనయం కృష వననన  ॥ ౭౩॥
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న ం పద తయ మద ।

నం ణం నం మదన ॥ ౭౪॥

భగవ కృష న సరమఫలద ।

  తనయం ం మహం శరణం గతః ॥ ౭౫॥

ంసం భగవ మ కృష ధవ మద ।

  తనయం తం మహం శరణం గతః ॥ ౭౬॥

తనయం ఓ న క  కమప ।

తం  తం  మహం శరణం గతః ॥౭౭॥

పప పద మ జనక  ।

తం  తం  మహం శరణం గతః ॥ ౭౮॥

శఙచగఖడ ర రప ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౭౯॥

యణ రథ వపచన ।

తం   శ పదపవత ॥ ౮౦॥

మ ఘవ న వవరననన ।

థ సశ రత ॥ ౮౧॥

వత న వ జగత ।

  తనయం శ పలకయక ॥ ౮౨॥

వత న వలభ  ।
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  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౮౩॥

తపజమర సక నస ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౮౪॥

రహృదయపజల ధవ మద ।

మషతం  మహం శరణం గతః ॥ ౮౫॥

వ రథ ం మఙలద ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౮౬॥

కణద న  వత ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౮౭॥

ద శ వలభ  ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౮౮॥

ణ న వ జగత ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౮౯॥

ద వ న వత ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౯౦॥

సమతరం నం వత ।

వ మ స కృషం  భ న ॥ ౯౧॥

ణధ వలయ ర ।

నమ య   తనయం  ॥ ౯౨॥
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నమసౖ రయ వలయ  ।

  తనయం శ పలకయక ॥ ౯౩॥

నమ య తయ చ ।

య చ సన  రఙ ॥ ౯౪॥

రఙ రథ మఙలద ధవ ।

  తనయం శ పలకయక ॥ ౯౫॥

సస  తం  నమ ర ఘవ ।

తం  తం  ం  రప ॥ ౯౬॥

యతనషనరతః స ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥౯౭॥

మషవ న వ జరన ।

  తనయం కృష మహం శరణం గతః ॥ ౯౮॥

 ధన  ంశ ప ।

భగవంసతశ న త ॥ ౯౯॥

యఃప శతకం ఽ స భత ।

వకతం రతం య చ ॥ ౧౦౦॥

జప పతం భం ధనం య ।

ఐశరం జసనం స  న సంశయః ॥ ౧౦౧॥
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