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��
�� �� చరన స�జ రజ �జ మ� ��ర ��ర
బర�ం ర�వర �మల యశ � �య� ఫల�ర ||

����న త� ��� ���ం పవన��ర
బల ��� ���  �� ��ఁ హర� క�స ��ర ||

�� || ఆప� మప��� రం ��రం సర� సంప�ం
����మం ���మం �� �� న�మ� హం ||

���
జయ హ��న ��న �ణ �గర |
జయ క�శ ��ం �క ఉ�గర || 1 ||

�మ �త అ��త బల �� |
అంజ���త పవన�త �� || 2 ||

మ��ర ��కమ బజరం� |
�మ� ��ర �మ� � సం� || 3 ||

కంచన బరన ��జ ��� |
�నన �ండల �ం�త �� || 4 ||

�థ వ�జ ఔ ధ� � ��� |
�ం� �ంజ జ�ఊ �� || 5 ||

సంకర �వన �స�నందన |
�జ �ప�ప మ� జగ వందన || 6 ||

��� �న �� అ���ర |
�మ �జ క�� � ఆ�ర || 7 ||

�ప� చ��త ��� � ర�� |
�మ లఖన �� మన బ�� || 8 ||

���  �ప ధ� �య�ఁ ��� |
�కట �ప ధ� లంక జ�� || 9 ||

�మ �ప ధ� అ�ర సం�� |
�మచం�ద � �జ సం�� || 10 ||

�య స�వన లఖన ��� |



��ర��ర హర� ఉర �� || 11 ||

ర�ప� ��� బ�త బ�� |
�మ మమ ��య భరత సమ �� || 12 ||

సహస వదన �మ�� యస ��ఁ |
అస క� ��ప� కంఠ ల��ఁ || 13 ||

సన��క �బ�� � ��� |
�రద �రద స�త అ�� || 14 ||

యమ ��ర ��� ల జ�ం � |
క� ��ద క� స� క�ం � || 15 ||

�మ ఉప�ర ���వ�ం ���  |
�మ ��య �జ పద ���  || 16 ||

�మ�� మం�త ��షన �� |
లం�శ� ర భ� సబ జగ �� || 17 ||

�గ సహ�స �జన పర �� |
���  �� మ�ర ఫల �� || 18 ||

�ప� ���� �� �ఖ ��ఁ |
జల� �ం� గ� అచరజ ��ఁ || 19 ||

�ర�మ �జ జగత � �� |
�గమ అ��గహ �మ�� �� || 20 ||

�మ �ఆ� �మ రఖ�� |
�త న ఆ��  �� ��� || 21 ||

సబ �ఖ ల� ��� � సర� |
�మ ర�క �� � డర � || 22 ||

ఆపన �జ సం�� ఆ� |
��ఁ �క �ంక �ఁ �ం� || 23 ||

�త ��చ �కట న�ఁ ఆ� |
మ��ర జబ �మ ��� || 24 ||

�� �గ హ� సబ �� |
జపత �రంతర హ�మత �� || 25 ||

సంకట� హ��న ��� |
మన �కమ వచన �� న � �� || 26 ||

సబ పర �మ తప��  �� |



�న � �జ సకల �మ �� || 27 ||

ఔర మ�రథ � �� �� |
�� అ�త �వన ఫల �� || 28 ||

��ఁ �గ �ప�ప ��� � |
� �ప�ద� జగత ఉ��� || 29 ||

�� సంత � �మ రఖ�� |
అ�ర �కందన �మ ��� || 30 ||

అష� ��� నవ �� � �� |
అస బర �న �న� �� || 31 ||

�మ ర�యన �మ�� �� |
స� ర� ర�ప� � �� || 32 ||

�మ�� భజన �మ � �� |
జన�  జన�  � �ఖ �స�� || 33 ||

అంత �ల ర�ప� �ర �� |
జ�ఁ జ��  హ�భక � క�� || 34 ||

ఔర �వ� �త� న ధర� |
హ�మత �� సర�  �ఖ కర� || 35 ||

సంకట క� �� సబ �� |
� ��� హ�మత బల�� || 36 ||

� � � హ��న ���ఁ |
కృ� కర� �� �వ � ��ఁ || 37 ||

యహ శత �ర �ఠ కర �� |
�ట� బం� మ� �ఖ �� || 38 ||

� యహ ప� హ��న చ�� |
�య ��� �� ��� || 39 ||

�ల��స స� హ� �� |
�� �థ హృదయ మహ �� || 40 ||

��-
పవనతనయ సంకట హరణ
మంగల �ర� �ప ||
�మ లఖన �� స�త
హృదయ బస� �ర �ప ||
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