
ద్రు వతాల 
కొతియాద్రె బిడనెొ బలుపరి 
భుతలదొ లు పాయాడలు బిడెనొ 
ఖ్ాాతి తొరదె్ర కచ్రుటహాకలు బిదనెొ 
చాతుర బిటట రె బిడనెొ నా బిడెనొ 
బీతి బీరలు బిడెనొ మాతు 
మాతిగె హలుు  తొరలు బిదెణొ 
గాతుర గగనకెె బలెెసలు బిడనెొ 
కొతి సెవిసలు బిడనెొ 
ఆతురద్లి వనది లంఘిసిద్రె బిడ ె
ఆ తురుగల కితెె లు బిడెనొ 
వీతిహొతున బాలద్లిు ఇటట ర ెబిడెనొ 
జాతి ధరమవ బిటట ర ెబిడెనొ 
ఈ తెరదె్లిు నీ ఇద్ద రెన ైయా భ ె
నాాతు కెలువుద్ర నా బిడబలెు న  
తాతా ఇన్నాద్రింద్ ఆవుదాద్రు బరలి 
దాతా మెతెిద్రనిద  ఏనాద్రాగలి 
సో తు హిందాగద్రపొ ద్రె న్ననా పద్దాణె 
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యాతెకెె  సంశయవొ బిడెనొ బిడనెొ ఖ్ 
దొ ాత మండల పొ గలు బిడెనొ 
మాతు పొ ళ్ళాద్రె నరర ంద్ర కుల ఎనా 
గ తుద్వరిగె గతి ఎలిుదొ  
వాతనా మగనాద్ ఆతనా రుపవ 
గాతురద్లిు న్ననొాళగె తోరో 
జొతిరమయ రుప విజయవిటటలరెయన 
ద్ూత ద్రరజనహార ిద్రఖ్న్నవార ి
మటా తాల 
భుతళదొ ళగె ఇద్ద  భుమిసరతెలు బిడ ె
భీతినామవనరా ఇటటట కొండరె బిడ ె
నీ తిరిద్రండరె బిడనెొ బిడెనొ ఆ 
రాతిగలిగె సూతు అడవి సీరలు బిడనెొ 
సూతుమతన బిటటట  అడిగిమాడలు బిడె 
పాతక నీనాగి కులవ కొనద రె బిడ ె
మాతుగారికెయంద్ యతియాద్రె బిడెనొ 
ప్ిుతి సలహొ ఎనా సాకదిద్ద రె న్ననా 
పుతరె దిితియొశన ంద్ర పొ గళలాాక ె
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నాథనలిు న్ననా మంతిు తనవ నొ 
పొ తబావ నమమ విజయవిటటలరెయనా 
తుమదొ ళగటిట  భారతి రమణా 
తిువిడ తాల 
భారవ  నానొబబ శరణా న్ననగలు వ  
బారిబారిగె న్ననా ఐహిక సౌఖ్ాా 
మిరదె కొడు ఎంద్ర బెడి బాాసరిసి వి 
సాె రవాగి గురువ  కాడిదెనొ 
ధారుణయిొళు పుటటట  పారుగాణద్ సం 
శార హెయవ ంద్ర కెలి న్ననగ ె
ద్ూరిదనెొ ఇద్ర దెనైాదింద్లిు వి 
చారిసిద్ర ళితె ఇలిుదిద్ద రె లీస ె
భారిభారిగె న్ననా సౌభాగా చ్రణవ 
తొరిస ిద్నానా మాడెందనెొ 
కారుణాద్లి కెటైభారి ప్ిుయన  
ఆరనా కాణెనొ న్ననా వినా 
కిరుతి అపకరిిె న్ననదెైయాా 
వారణావర వంద్ా విజయవిటటలరెయన 
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సెరువ పరిమాడో  తారతమా భావద్లి 
అట తాల 
నీనర ఒలియె హరి తాన  ఒలివన ైయా 
నీనర మున్నద్రె హరి తాన  మున్నవనర 
ఏన ంబె న్ననా మేలిన హరి కారుణా 
నీనలు దలిు ద్ సాా నవ తాన్నలాు  
పుా ణెశ నమొ నమొ న్ననా పాదాబజ కె 
వానరెశ సరగరీవ వాలి సాక్షి 
జాాన శ భకిె విరకెెశ అమరెశ 
ఆనంద్ ఆనంద్ మురుతి గురురాయ 
పాణిగీహణ మాడు పతిత పావన దేవ 
పుా ణ ందిుయగలు దహె చెతన చితెవ 
దాన మాడలి సరి న్ననాదీనవ ంద్ర 
నీన్నరలావాగ అనా జనరగిె మతాె నర 
బిన ైాప్నెొ దెహ తాాగవాగ ి
శీ్రనాథ విజయవిటటలరెయ పాద్ 
రరణు ద్రిసరవ సరిరుదాద రర 
ఆది తాల 
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ఎలు  కాలద్లిు న్ననాలిు భకిె ఇపప 
సలు లిత మనరజర పద్పాంస శ్రర 
ద్లిు ద్రసిరవంతె సతత మతి యతుె  
బలిుద్ కామ బిడసిర బలవంత గుణవంత 
బలు వ భవద్రర నీన  గతియో జగ 
దొ లు భ ముంద్ణ పుా ణేశ సరఖ్పురణ 
అలు దిద్ద రె ఎనా కావ కరుణియ కాణ ె
మలు మరదన నమమ విజయ విటటలరయెన 
న్నలిుసర మనద్లిు పుతికులవాగద ె
జత ెతాల 
అనంత జనరమకెె  నీన  గురు ఎంబ 
జాానవ  కొడు జీయా విజయవిటట లన దాసా 
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