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అఅంగడి నెవవ్వరు నఅంటకురో యీ -
అఅంగనలాల మనచే నాడిఅంచుకొనెనెఁగాన
అఅంచితపుణణ్యులకక  తే హరి దక వ మవనెఁగాక
అఅంజనాతనయనెఁడక న హనుమఅంతనెఁడ
అఅంజినీదేవికొడకు హనుమఅంతనెఁడ

అఅంటనెఁబారి పటట కోరె అమమ్మలాల యిద
అఅంటకోకురో యమమ్మలాలా యీ
అఅంతటనే వచిచ్చి కాచు నాపదదఅంధనెఁడ హరి
అఅంతటిదక వమ వటగానెఁగా
అఅంతయ నతన మహా మహిమే అతనెఁ-
అఅంతయ నీవే హరి పుఅండరీకాక
అఅంతరఅంగములో నునన్న హరియే గతి గాక
అఅంతరఅంగములో నునన్న హరియే గతిగాక
అఅంతరఅంగమెలాల  శశ హరి కొపపఅంచకుఅండితే
అఅంతరాతమ్మ నీ యాధీన మఅంతయ
అఅంతరాతమ్మ హరి గలనెఁడఅంతే చాల
అఅంతరుమాలినయటిట  అధములాల
అఅంతరాణ్యుమీ అలసితి సొలసితి
అఅంతరాణ్యుమీ అలసితి సొలసితి
అఅంతరాణ్యుమీ వో అఅంతరాణ్యుమీ
అఅంతవాన కఅంతసేయ నమరునట
అఅంతా నీకు లోనే అనరుదద  మన
అఅందరి కాధారమెక న ఆదిపురుషనెఁ డీతనెఁడ
అఅందరి రకఅంచే దేవనెఁ డాదరిఅంచీ జీవలను
అఅందరి వసమా హరి నెరునెఁగ
అఅందరిక నెకుక్కుడక న హనుమఅంతనెఁడ
అఅందరిక సులభనెఁడక  అఅంతరాతమ్మ యనన్నవానెఁడ
అఅందరిబశ దుకుల నాతనవే
అఅందరిలోనా నెకుక్కుడ హనుమఅంతనెఁడ
అఅందరివలెనే వనాన్ననెఁ డాతడానెఁ వనెఁడ
అఅందరు వికార మఅందుదురె
అఅందనెఁకా నమమ్మలేక అనుమానపడ దేహి
అఅందనెఁకా వక షష వ మటకటక
అఅందనెఁకానెఁ దనెఁదనే అఅంత కకుక్కుడ గానెఁడ

అఅందిచూడనెఁగ నీకు నవతారమొకట
అఅందితిననెఁ బఅందితి నీయఅం దఖిలభోగముల
అఅందుకలాల  లోనుగాన అటట  యెచచ్చిరికతోడ
అఅందుకు హరికథ యనుతీరర అంబున
అఅందుకునెఁగాదు నేనెఁ గొలచ్చి టామీనెఁదిపన కఅంతే
అఅందుక నాపక  దయ దలనెఁచు మాతరబఅంధనెఁడవ
అఅందుక నేనెఁ జిఅంతిఅంచెదను అచుణ్యుత నీశరణాగతనెఁడ
అఅందుక వఱనెఁగయీణ్యున ఆహా నాకు
అఅందుక సుమీమ్మ నేనెఁజేసే  ఆచారాల దక వమా
అఅందుకపో నీపక  నాసపుటిట  కొలిచేది
అఅందుల కద పశ తియౌషధము
అఅందులకు నఅందులకు హరిసేసినలఅంక
అఅందులకునెఁగాదు ననన్నడిగేది
అఅందులోనె వనన్నవానెఁడ ఆదిమూరితి
అకక్కుటా నీమాయ కగపడ జీవనెఁడ
అకక్కుటా నే నరమ్మలనెఁడనయేణ్యు దినెఁక నెనన్ననెఁడ
అకక్కుటా పశ ణికన అహఅంబశ హమ్మతవ్వమే కాన
అకక్కుటా రావణ బశ హమ్మహతణ్యు నీకు నేడది
అకక్కుటా లోకోనన్నతనెఁడ హరినెఁజేరి యిటల యితి
అకక్కుడ నాపటల వడి యికక్కుడ నీపట పడి
అకక్కుడ నెకక్కుడి నరకము ఆ మాట కలాల
అకక్కురకొదగనయటిట యరర ము
అకక్కులాల చూడనెఁడఅందరును
అకయఅంబగు మోక మఅందుట తగునెఁగాక
అఖిలలోకక కవఅందణ్యు హనుమఅంతనెఁడా సీత-

అచచ్చిపు రాల యమునలోపల
అచచ్చిముగా శశ హరిఅంక అడడ మాడ వఱత
అచుచ్చిత మముమ్మనెఁ దలనెఁచే యఅంతపన వలెనా
అచుచ్చిత కకృపలబబ  మదియనెఁగాక
అచుచ్చిత శరణమే అనన్నటికన గురి
అచుచ్చితడనయెడి నామముగలిగినయటిట  నీవేకాక
అజజ నులకవి యరుహము లిఅంతే
అటమీనెఁద మరి యేమ నావలలేదు సరవ్వ
అటమీనెఁద శరణఅంటి ననన్నటా మానణ్యుము నాకు
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అటమీనెఁదిపనులకు హరి నీవే కలవ
అట గుడవ మనస నీ వనన్నలాగులనెఁ బరలి
అట గొనాన్నళల అందనెఁక యిట గొనాన్నళల అందనెఁక
అటగన నే రోయనెఁగనెఁ దగవా
అటగాన మోసపోక హరి నీక అనన్నయను
అటగాన శరణఅంటి నపరాధము లెఅందుకు
అటగానా యేమ సేసినా యధికుల దూషఅంపనెఁగ జనదు
అటవఅంటివానెఁడవో హరిదసునెఁడ
అటవలెనె సుజజ న యనన్న పుణణ్యుములనెఁ జేసి
అటవలెనే వఅండవలద హరిపక  భక కయను
అటట యితే నాయఅంతరాణ్యుమవేలెక తివయాణ్యు
అటిట వానెఁడనెఁ గనకనే హరి నీదసునెఁడ నెక తి
అటిట వేళనెఁ గలనెఁగనీ దదివో వివేకము
అటట  నీ సుకకృతము ఆపనున్నన రకఅంచితే
అటట  పఅంచితేనెఁ బెరుగునడనెఁచితే నడనెఁగును
అడర శశ వణబహుళాషట మ నేనెఁ డితనెఁడ
అడియ నడియనయణ్యు యఖిలలోకక కనాథ
అడకుల చకక్కులాల ఆనవాల నురుగుల
అడడ ము చెపపగరాదు అవనెఁగాదననెఁగరాదు
అడడ ములేననాలిక నాడదురుగాక భూమ
అణమాతశ పు దేహినఅంతే నేను
అణరేణ పరిపూరష మెక న రూపము
అణరేణ పరిపూరుష నెఁడక న శశ వలల భన
అతనెఁడ లకమ్మకాఅంతనెఁ డనన్నయ నొసనెఁగునెఁగాక
అతనెఁడ లోకోనన్నతనెఁ డాదిమపురుషనెఁడ అనన్నటాను 
పరిపూరుష నెఁడ

అతనెఁడే గతి యఅంటి ననన్నటా మానుణ్యునెఁడే
అతనెఁడే గతియన యఅంట ననన్నటా మానుణ్యునెఁడ
అతనెఁడే పరబశ హమ్మ మతనెఁడే లోకనాయకునెఁ-
అతనెఁడే యెకుక్కుడదక వ మఅందరికఅంట
అతనెఁడే యెరునెఁగును 
మమునెఁబుటిట అంచినయఅంతరాతమ్మయగునీశవ్వరునెఁడ

అతనెఁడే రకకునెఁ డఅందరి కతనెఁడే
అతనెఁడే సకలము అన భావిఅంపుచు
అతనెఁడే సకలవాణ్యుపకునెఁడతనెఁడే  యాతరబఅంధవనెఁ 

అతనెఁడేమ సేసినా మాకదే గురి
అతన నడగవో చితశ గుపక నాయఅందలి యౌనెఁగాము లనన్నయను
అతన నమమ్మలే రలపమతల భవి
అతననెఁ బాడదను అది వశ తము
అతనకటల  సతమెక తినో కడ-

అతనభజియిఅంచరో ఆతమలాల శశ -

అతనలోనే యణనెఁగె ననన్నయను
అతిదుషట నెఁడ నే నలసునెఁడను
అతిశయమగు సౌఖణ్యు మనుభవిఅంపుమనన్న
అతిసులభఅం బిది యఅందరిపలిక
అతిసులభఅం బిద శశ పతిశరణము అఅందుకు నారదదుల సాక
అతిసులభడవ నీ వవి ననున్ననెఁ గొలిచి
అదరీ బెదరీ నఅంతనఅంత
అది నాయపరాధ మది నాయపరాధ
అది నేనెఱగనా అఅంతలో భశ మతనెఁ గాక
అది బశ హమ్మఅండనెఁ బిది పఅండాఅండఅం -
అదిగాక నజమతఅం బదిగాక యాజకఅం-

అదిగాన నీతి శఅంతాలనన్నటకనెఁ గారణము
అదియెపో శశ హరినామము
అదియే విషష పదము ఆతమకు నెలవ
అదియేల తా మాను మాయఅందు నషట రమే కాక
అదివో అలల దివో హరివాసము
అదివో చూడరో అఅందరు మొమ కక్కురో
అదివో నతణ్యుశూ (స?)రుల అచుణ్యుత నీదసుల
అదివో నీపశ తాపము హనుమఅంతా
అద చూడరయాణ్యు పదద  హనుమఅంతన
అద చూడ తిరువేఅంకటాదిశ  నాలగు యగము
అద లఅంక సాధిఅంచె నవన భారము దిఅంచె
అద వచెచ్చి రాఘవనెఁ డాతన దటి ముటట
అద వానెఁడ యిద వనెఁడ అఅందు నఅందు నేనెఁగీన
అద శిరశచ్చికశ ము లేనటిట  దేవర లేదు
అదవచెచ్చి నదివచెచ్చి నచుణ్యుత సేనాపతి
అదిద రా వోయయణ్యు నేనఅంతవానెఁడనా! వొక-

అధమునక నను విధాయకుల విధియిఅంచరో
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అనఅంత మదుద్భుత మాశచ్చిరణ్యుఅం బిది
అనఅంతమహిమునెఁడవ అనఅంతశ క కవి నీవ
అనఅంతాపరాధి నేను అటగాన శరణఅంటిన
అనరాదు వినరాదు ఆతనమాయల నేనెఁడ
అనలము సరుణ్యునెఁడ ననన్నటఅందు వలసిన (నా?)

అనాథుల రకఅంచేది అనన్నటానెఁ బుణణ్యుము గాద
అనాది జగమున కౌభళము
అనాది జగముల అనాది దేవనెఁడ
అనాది జీవనెఁడనన్నయనెఁ గనన్నవే
అనాది విషయ విహారము గన ఆతమ
అన బశ హామ్మదులెఅంచేరు హరిబాలలీలల
అన యానతిచెచ్చి గకృషష నెఁ డరుర నునతో
అన రావణతల లటట లనెఁ బఅందిఅంచి
అనశమునెఁ దలనెఁచరో అహోబలఅం
అనుచు దేవగఅంధరావ్వదుల పలికరు
అనుచు నదద రునాడే రమడలవలెనే
అనుచు మునుల ఋష లఅంతనఅంత నాడనెఁగాను
అనుచు రావణసేన లట భశ మయచు వనెఁగె
అనుచు లోకములెలల  నద జయవటట రు
అనుచునెఁ బగడనెఁ జొచెచ్చిరద బశ హామ్మదుల మఅంట
అనుమానపుబశ దు కది రోనెఁతా తన
అనన్నలఅంటానెఁ దముమ్మలఅంటా ఆఅండల అంటా బిడడ లఅంటా
అనన్న చోటల నెఁ పరమాతమ్మ నీవ
అనన్నటా నా పలిటిక హరి యాతనెఁడే కలనెఁడ
అనన్నటా నటట  కాన యగపడదు
అనన్నటా నీ పఅంపు విఅంత హనుమఅంత నీ-

అనన్నటా నీ వఅంతరాణ్యుమవి అవట ధరమ్మమే అయినాను
అనన్నటా నీవే వఅందునఅందువగా
అనన్నటా నేరుపరి హనుమఅంతనెఁడ
అనన్నటా శఅంతనెఁడక తే హరిదసునెఁడ దనే
అనన్నటా శశ హరిదసునెఁడగు వానక
అనన్నటానెఁ దము నతిశయలే
అనన్నటాను హరిదసు లధికుల
అనన్నటి కకుక్కుడ యీవి హరియిచేచ్చిది

అనన్నటి పక  నునన్నటల  హరిపక  నుఅండదు మతి
అనన్నటి మూలఅం బతనెఁడ
అనన్నటిక గారణము హరియే పశ పనున్నలకు
అనన్నటిక నారదదు లదివో సాక
అనన్నటిక నది పరమౌషధము
అనన్నటిక నొడయనెఁడవక  న శశ పతివి నీవ
అనన్నటిక మూలమన హరి నెఅంచరు
అనన్నటిక మూలమన హరి నెఅంచరు
అనన్నటిక మూలము శశ హరియె సుఅండి
అనన్నటిక హరి యఅంతరాణ్యుమ మూలము
అనన్నమఅంతశ ముల నఅందే యావహిఅంచెను
అనన్నయ నడగవే నేనే మఱచితి నవి హరి నీక తెలిసినవి
అనన్నయ నాయఅందే కఅంటి ననన్నటివానెఁడా నేనే
అనన్నయ నాలో నుఅండనెఁగ నవవ్వల నేమ చూచేము
అనన్నయ నీతనమూల మాతనెఁడే మాపలనెఁ జికక్కు
అనన్నయనెఁ జదివితినెఁగా ఆహా నేను
అనన్నయను నతన కకృతణ్యుములే
అనన్నయను హరి సేసే యటమటాలే యివి
అనన్నయనునెఁ దన ఆచారాణ్యుధీనము
అనన్నవిధములనెఁ దనెక  యాతమలో మరి వనెఁడే
అనన్నవిభవముల అతనెఁడితనెఁడ
అపరాధిన నేనెక నాను
అపపనెఁడ దక వాలరాయనెఁ డాదిమూల మీతనెఁడ
అపపటపపటివేలల ననన్నయ వివేకఅంచి
అపపటి సుఖమేకాన యటమీనెఁదఅంచు కొననెఁడ
అపపడక నహరి యెకక్కు నదివో తేరు
అపపనవరపశ సాది అనన్నమయాణ్యు
అప్పుడ చూచేదివో అధికుల నధముల
అప్పుడగాన తలనెఁపు అలవాటక  వఅండదు
అప్పుడవో ననునెఁ గొలవనెఁగ నరుహము గలగుట పశ ణిక
అప్పుడే కకృతారుర నెఁడ అప్పుడే లోకపూజణ్యునెఁడ
అప్పులవారే అఅందరును
అప్పులేన సఅంసార మెక నపట చాల
అభయదయకునెఁడ వద నీవే గతి
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అభయమభయమో హరి నీకు
అమరాఅంగన లద యాడేరు
అమెమ్మడి దొకటి అసిమలోదొకటి
అమేమ్మ దొకటియను అసిమ లోనదొకటి
అమేమ్మ దొకటియను యసిమలోదొకటి యన
అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుష
అయాణ్యు మానువనెఁగదవయణ్యు మనుజనెఁడ తన-

అయణ్యు నా నేరమక అటట  యేమన వగత
అయణ్యు నేనేకా అనన్నటికఅంటనెఁ దీల
అయణ్యు మాయలనెఁ బఅంది అఅందునఅందు నునన్నవారు
అయణ్యు యేమరి నే నానెఁ డప్పు డేమెక  వఅంటినో
అయణ్యు వారిభాగణ్యు మఅంతేకాక
అయణ్యు వికలపవాదులఅంతటా సిగుగ వడరు
అయణ్యు సద మతకనెఁడను హరి నీ దసుల ననున్న
అయణ్యుపోయనెఁ బాశ యమునెఁ గాలము
అరసి ననున్ననెఁ గాచినాతనక శరణ
అరిగానెఁపులము నేము అఅంతరాణ్యుమవి నీకు (వ?)

అరిది నేనెఁతలే చేసి తలాల డ నలాల డ
అరు దరుదు నీమహి మతిమానుషము చూడ
అరుదరుదీగతి యహోబలేశవ్వర
అరుదరుదు నీమాయ హరి హరీ
అరుదీ కపఅందుద న యధిక పశ తాపము
అరుదు నీచెరితశ ము హరి నే నదియే తలనెఁచుకొన
అరుదక న భవదూరునెఁడగు నీతనెఁడ 
అఱిముఱి హనుమఅంతనెఁ డటిట బఅంట
అఱిముఱినెఁ జూడనెఁబోతే నజజ న నేను
అలబశ హామ్మదుల కణనెఁగ దిది
అలర నుతిఅంచరో హరిన
అలరనెఁ జఅంచలమెక న ఆతమ్మలఅందుఅండ నీ యలవాట సేసె 
నీవయాణ్యుల

అలసితిన పుణణ్యుపపముల ఆకలినెఁబడి నేను
అలపశక కవానెఁడ నేను అధికశక కవి నీవ
అలల దకో విజయధవ్వజము జగ -
అలల నానెఁడే కఅంటి విఅంటి నథోకజ
అలల నానెఁడే యిదరనెఁగ మెక తిమ గాన

అలల ము బెలల మౌనా అనన్నలాల
అలల వానెఁడే గదద  మీనెఁద నౌభళపు గుహలోన
అవధారు చిత కగిఅంచు హనుమఅంతనెఁడ వనెఁడ
అవధారు దేవ హరికులరామ
అవధారు పరాకుసేయకు మపరాధముగా నెఅంచకు
అవధారు రఘుపతి యఅందరిననెఁ జిత కగిఅంచు
అవధారు సకలలోకక కనాథ
అవాపకసకలకామునెఁ డనుమాట నీకునెఁ జెలెల
అవి యట భావిఅంచినటాల ను
అవియ నాకునెఁ బశ థమాచారుణ్యుల
అసల చెరుచకుమీ యచుణ్యుత
అసమ్మదదీనాఅం అనేణ్యుషఅం
అహోబలేశవ్వరునెఁ డఖిలవఅందితనెఁడ
అహోబలేశవ్వరునెఁ డరికులదమనునెఁడ
అహోబలేశవ్వరునకు నాదిమూరి కక
ఆ మూరితియే యీ మూరితి అఅందు నఅందు ఖేదము లేదు
ఆ రూపమునక హరి నేను మొకక్కుదను
ఆనెఁకటివేళల నలపక న వేళలను
ఆఅంజనేయ యనలజ హనుమఅంత నీ -
ఆకాశమడడ మా అవవ్వలయ నడడ మా
ఆచార విచారా లవియ నే నెరనెఁగ
ఆచారుణ్యునెఁ డొకక్కునెఁడే యద నీకు నొపపగిఅంచె
ఆజజ నజఅంతవ నేనెక తినెఁ గాక
ఆట యెవవ్వరికనెఁ గొర నేను అఅంతరాణ్యుమక కాక
ఆటవానకవలెనెఁ దో డయీణ్యునెఁ బశ కకృతి
ఆటవారినెఁ గూడి తౌరా ఆటవారినెఁ గూడి అనన్నచోటల  బమమ్మ-

ఆడరమమ్మ పడరమమ్మ అఅంగనల చూడరమమ్మ
ఆడరమమ్మ పడరమమ్మ అఅందరు మీరు
ఆడరో పడరో ఆనఅందిఅంచరో
ఆడతానెఁ బాడతా నీతో నటట  ముదుద గునుసుతా
ఆతనెఁ డితనెఁడా వనన్న లఅంతట దొఅంగలినానెఁడ
ఆతనెఁడ భకకసులభనెఁ డచుణ్యుతనెఁడ
ఆతనెఁడ సేసే చేనెఁత లనుణ్యుల సేయనెఁగలరా
ఆతనెఁడే బశ హమ్మణణ్యుదక వ మాదిమూలమెక నవానెఁడ
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ఆతనెఁడే యజమానునెఁడ ఆదినారాయణనెఁడ
ఆతనెఁడే యినన్నయ నచుచ్చి నడిగినవలాల ను
ఆతనెఁడే విషష అం డఖిలము నడపడి
ఆతనెఁడపో మాయేలిక ఆతనెఁడే జగనమ్మల-

ఆతడానెఁ యీతనెఁడ పదద హనుమఅంతనెఁడ
ఆతననెఁబో పొగడేము ఆతన శరణఅంటిమ
ఆతననే నే కొలిచి నే నఅందితినెఁ బో నజసుఖము
ఆతనమూలమే జగమఅంతా నది
ఆతమ సఅంతసపటట టది యెఱుక, తా-

ఆతమ సఅంతోసపటట  టది యెఱుక తా
ఆతరబఅందుగునెఁడవ హరినారాయణ కకృషష
ఆది పురుష అఖిలాఅంతరఅంగా
ఆదిదేవ పరమాతమా
ఆదిదేవనెఁడననెఁగ మొదల నవతరిఅంచి జలది సొచిచ్చి
ఆదిదేవనెఁడక  అఅందరిపలిటి
ఆదినారాయణ నాకు నభయ మీవ
ఆదిమపురుషడ అహోబలమునను
ఆదిమపూరుషనెఁ డచుణ్యుతనెఁడచలనెఁడనఅంతనెఁడమలనెఁడ
ఆదిమునుల సిదబ అంజనము
ఆదిమూరిక యీతనెఁడ పశ హాల ద వరదునెఁడ
ఆదిమూలమే మాకు నఅంగరక
ఆదివిషష  వతనెఁడే యటరమామ్మ
ఆనఅందనలయ పశ హాల దవరద
ఆనతియణ్యునెఁగదవే అఅందుక కాచుకునాన్ననెఁడను
ఆనాథులనెఁ గాచుట అలవాట తొలేల  నీకు
ఆనాది సఅంసారి వటగాన
ఆపదల సఅంపదల నలయ టమట మాను
ఆపదలలేన సుఖ మదియెపో విరతి
ఆపదదఅంధనెఁడ హరి మాకునెఁ గలనెఁడ
ఆపనున్నలపలి దక వమాతనెఁడే గతినెఁదకక్కు
ఆమీనెఁది నజసుఖ మరయలేము
ఆయఅంబిది తెలియఅంగల దీయాతమ్మజజ నఅంబు
ఆరసి వేరొకచో ముకకడగనెఁగవలదు
ఆరుకనెఁడ నేను నీకడడ  మెఅందును లేదు

ఆరుపల బబదలె నవ వినునెఁడ
ఆలవటపతశ శయివక నరూప మటిట దన
ఆలాగుపొఅందులను నటవఅంటికూటముల
ఆలిఅంచు పలిఅంచు ఆదిమపురుష కమ
ఆశబదుబ నెఁడనెక  యలసి ననున్ననెఁ గడ
ఆసమీనెఁద విసుపౌ దనెఁక యీ
ఆహా నమో నమో ఆదిపురుష నీకు
ఆహా యేమ చెపపది హరి నీ చికుక్కు
ఆహా యేమ చేపపది హరి నీమాయ
ఇఅంక నా దక నణ్యుము చూచి యెటట  రకఅంచేవో కాన
ఇఅంక నేమసేసేము యినన్నటానెఁ దనసితిమ
ఇఅంక మా బోఅంటల  కది విధ
ఇఅంకనేల నాకు వరపఅంతమాట గలిగియ
ఇఅంకనెక న హరినెఁ జేరు యిఅంతే చాల
ఇఅంకనెక నా రోయరాద యీపటివార మఅంతే
ఇఅంకా నో దక వమా యేల వఱిఱ్ఱి  దవివ్వఅంచేవ
ఇఅంకానేలా తరక్కువాదముల యినన్నయ నఅందునే ముగిసెను
ఇఅంచుకఅంత ధరమ్మములో నునన్నది యిఅందరి మేలనునెఁ గీడను
ఇఅంత మాతశ ము మా నేమ మఅందు నీ కమ గూడీన
ఇఅంత లేకుఅంట నది యెకక్కుడి సుజజ నము
ఇఅంత సేయకుఅండితే నే సేడ నుఅందును
ఇఅంత సేసినవానెఁడవ యినెఁక న నేన్నలక పోదు
ఇఅంత సేసెనెఁబో దక వ మఅంతలోననే అయణ్యు
ఇఅంతకఅంట ఘన మనెఁక లేదు
ఇఅంతకఅంట నేమసేసే మదే మా మానసపూజ
ఇఅంతకఅంట మఱి నీవ యేమ సేతవ
ఇఅంతకఅంట నే మునన్నది యెఅంత దలపోసినాను
ఇఅంతకఅంట మరిలేదు యెవవ్వరిక నుపయము
ఇఅంతకఅంటనెఁ దగుబఅంధ లిఅంక నునాన్నరా
ఇఅంతగా మనన్నఅంచి ననున్న నేలకొఅంటి విలలోన
ఇఅంతగాలమాయ ననున్న యేమీ ననన్నవారు లేరు
ఇఅంతగాలమాయను యేడనునాన్నరో వరు
ఇఅంతటనెఁ గావనెఁగదే ఇఅందిరానాయక ననున్న
ఇఅంతటనెఁ బో కానవచుచ్చి నెకుక్కువ తకుక్కువలెలల
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ఇఅంతటా హరినేకాన యెఅందునను గాన ననున్న
ఇఅంతటి దక వము లేనెఁడ యెఅందునెఁ జెపప చూపనెఁగ
ఇఅంతటిదక వమవ మాకు నట నీవ గలగనెఁగ
ఇఅంతదేవనెఁ డిఅంక వేనెఁడీ యెఅంచి చూపునెఁడా
ఇఅంతయ నీమాయమయ మేగతినెఁ దలియనెఁగ వచుచ్చిను
ఇఅంతలోనే యెచచ్చిరేది ఇఅంతలో మోసపోయేది
ఇఅంతిజవవ్వనవనాన ననన్నయ నెలకొనెను
ఇఅంతలాల చూడరమమ్మ ఇదద రు జణలే వరు
ఇఅంతే మరేమ లేదు యిఅందుమీనెఁదను
ఇఅంతే మఱేమలేదు యిఅందుమీనెఁదను
ఇఅంతే యిఅంతే యీఅంకా నెఅంత చూచినా
ఇఅంతేకాన తెలిసితే నెవవ్వరూనెఁ గర కల గారు
ఇఅంతేపో వారివారి హీనాధికము లెలల
ఇఅంతేసివారలకఅంట నెకుక్కుడా తాము
ఇఅంద రెరినెఁగినపన కనెఁకనెఁ దపపఅంచుకోరాదు
ఇఅందరి జూచి చూచి యెఱనెఁగవదద
ఇఅందరి బుదుబ ల యీశవ్వరేచచ్ఛకు సరిరావ
ఇఅందరి బశ దుకులను యీశవ్వరున చేతి దే
ఇఅందరికఅంట నెకుక్కుడ యెఅంచనెఁగ యగీశవ్వరునెఁడ
ఇఅందరిక నభయఅంబు లిచుచ్చినెఁ జేయి
ఇఅందరిగాచిన నీవ యిటట  నీవ నాకు
ఇఅందరిపక  భినన్నభకుకలేనెఁటిక మాకనెఁక
ఇఅందరిలో నే మెఅందునెఁబోలదుము యిఅందరినెఁ బోలిన జీవలమే
ఇఅందరు నీకొకక్కుసరి యెకుక్కువ తకుక్కువ లేదు
ఇఅందరు నెఱినెఁగినదీ బదుకు
ఇఅందరు నెఱునెఁగుదు రీయరర యే భవి
ఇఅందరూ జీవలే యెఅంచి చూచితే-

ఇఅందనెఁకా వచెచ్చినెఁ జేనెఁతల యినెఁకనో బుదిబ
ఇఅందిర వడిడ అంచ నఅంపుగను
ఇఅందిరకు నురము మీనెఁదిచిచ్చిన నానెఁడ
ఇఅందిరయనెఁ దనునెఁ గూడి యిటట  వరాలొసనెఁగుతా
ఇఅందిరా నాయక యిదివో మాపట
ఇఅందిరాధిపున సేవ యేమరకుఅండటగాక
ఇఅందిరానాథునెఁ డినన్నటి కీతనెఁ డిఅంతే

ఇఅందిరానాథునెఁడవ యిఅందరిక నేలికవ
ఇఅందిరానామ మఅందరిక
ఇఅందిరాపతిమాయల యిఅంతల సుఅండీ
ఇఅందిరారమణనెఁ దచిచ్చి యియణ్యురో మాకటవలె
ఇఅందు నఅందు నెఅంచ భేద మెఅంతెక ననెఁ గలదు
ఇఅందు సాధిఅంచన యరర  మెఅందున సాధిఅంపరాదు
ఇఅందునెఁగల పస యెలల  యిఅంతే నుఅండీ
ఇఅందుకఅంట మరి యినెఁకలేదు హితోపదేశము వో మనసా
ఇఅందుకా కోరి పుటట  యిటిట బదుకు
ఇఅందుకు ధద వాదు లిట సాక
ఇఅందుకు విరహితములినన్నయ సజజ నమన
ఇఅందుకునెఁ జిఅంతిఅంచనేల యీశవ్వరున మాయ లివి
ఇఅందుకునెఁగా నా యెరనెఁగమ నేమన దూరుదును
ఇఅందుక కాలమఅందే యీతన శరణఅంటిమ
ఇఅందుకది వపయ మోయీశవ్వర నీక తెలసు
ఇఅందుకపో వరగయీణ్యు నేమఅందును
ఇఅందుకొరక యిఅందరును నటల యిరి
ఇఅందునఅందునెఁ దిరుగుచు నెవవ్వరివానెఁడవగాక
ఇఅందునుఅండ మీ కడ లేదు
ఇఅందునే తదిపద మెకక్కు రిఅందరును
ఇఅందునే వనన్నది యెఱుకయ మఱపును
ఇఅందురు నేల దూరేరు హితవే నీవ సేయనెఁగా
ఇఅందులో నే నెవవ్వనెఁడను యెఅంచి ననున్ననెఁ బగడనెఁగ
ఇఅందులో నే నెవవ్వనెఁడనో యేమేమ సేసితినో
ఇఅందులో మొదలికరక యెవవ్వనెఁడ లేనెఁడ గానెఁబోల
ఇఅందులోన నే నెవవ్వరినెఁబోలదు
ఇఅందులోననెఁగల సుఖమఅంతే చాల మాకు
ఇఅందులోనే కానవచెచ్చి ననన్నటా నీ మహిమల
ఇఅందులోనే కానవదద  యితనెఁడ దక వమన
ఇఅందువలల  నేమగదుద  యినుపగుగిగ ళల అంతే
ఇఅందే కలిగె నీకు ననన్న భోగాల
ఇఅందే వనన్నది కానమెఅందో వదకతిమ
ఇచచ్చిలోనెఁ గోరేవలాల  ఇచేచ్చి ధనము
ఇచిచ్చితివి తొలేల  నాకు యియణ్యునెఁగల వనన్నయను
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ఇచిచ్చినవానెఁడ హరి పుచుచ్చికొనన్నవానెఁడ నేను
ఇట గరుడన నీవకక్కునను
ఇట నను దలియనెఁగ ఎఅంతటివారము
ఇటగన సకలోపయము లడిగిన యీశవ్వరునెఁడే రకకునెఁడ
ఇటలెక తేనెఁ బుణణ్యుము నీకు యిది వపకారఅంబౌను
ఇటవఅంటి దురుగ ణి ననెన్నటట  గాచితవో గాన
ఇటవఅంటివారల నెటట  బోధిఅంచనెఁగ వచుచ్చి
ఇటవఅంటివలాల  నీక యిటట  సెలవ వేసితి
ఇటవలెనె పో యిఅంకా మాకు
ఇటవలెనేపో సకలము యిఅంచుకగన భావిఅంచిన
ఇటిట  నా వఱిఱ్ఱి తనము లేమన చెప్పుకొఅందును
ఇటిట  నాసికకుల మాట యేమన నమెమ్మడి దినెఁక
ఇటిట  పశ తాపము గల యీతన దసుల నెలల
ఇటిట  బాశ హమ్మణణ్యు మెకుక్కుడ యినన్నటిలోన
ఇటిట  ముదుద లానెఁడి బాలనెఁడేడ వానెఁడ - వాన
ఇటిట  యవివేకబుదిబ  యే పనక వచుచ్చిననెఁక
ఇటిట  సఅంసారికదియ లేదనెఁయ
ఇటిట  సుదుద లితనవి ఇదివో కొలవనాన్ననెఁడ
ఇటిట జీవల కఅంక నేది వాటి
ఇటిట దివో హరికకృప యెఅంచినను
ఇటిట వానెఁడవ సులభమెటాల  నెక తివోకాక
ఇటిట వాన ననున్న దక వ మెటట గాచెను
ఇటట  జజ నమాతశ మున నెవవ్వరెక నా ముకుకలే
ఇటట  మముమ్మ రకఅంచుట యేమదొడడ  నీకు నేనెఁడ
ఇటట  నా సేవలను యిచేచ్చిటి నీ యీవలను
ఇటాల నే యగలకణ్యు మెఱునెఁగుకొఅంట ఫలిఅంచు
ఇతనెఁడ చేసిననేనెఁత లెనన్నలేవిలమీనెఁద
ఇతనెఁడ తారకబశ హమ్మ మీతనెఁడ సరేవ్వశవ్వరుడ
ఇతనెఁడ రామునబఅంట యితన కవవ్వ రెదురు
ఇతనెఁడే పరబశ హమ్మ మదియే రామకథ
ఇతనెఁడే బశ హమ్మసవ్వరూప మతనెఁడే పరతతవ్వము
ఇతనెఁడే యతనెఁడ గానెఁబో లేలిక బఅంటను నెక రి
ఇతనెఁడొకనెఁడే సరేవ్వశవ్వరునెఁడ
ఇతన కతనెఁడేకాక యితరుల సరియా

ఇతన పశ సాదమే యినన్నయను
ఇతన మఱచితిమ యెదుటనే యఅండనెఁగ యినాన్నళల ను నే 
మెరనెఁగక

ఇతనకఅంట ఘను లినెఁక లేరు
ఇతనకఅంట నుపయ మనెఁక లేదు
ఇతనకఅంట మరి దక వమునెఁ గానము యెకక్కుడ వదకన నతనెఁడే
ఇతనచఅందము హరిహరి యేమ చెపపనెఁ గొలనెఁది హరిహరి
ఇతర చిఅంత లినెఁక నేమటిక
ఇతర దేవతల కది గలద
ఇతర మేదియ లేదు యెఱనెఁగ మఅంతేకాన
ఇతరధరమ్మము లఅందు నఅందు గలద
ఇతరము లినన్నయ నేమటిక
ఇతరము లేదినెఁక నెఅంచి చూచితేనెఁ
ఇతరము లేమయను నెఅంచవలదు
ఇతరములనన్నయ నడమఅంతశ ములే యెఅంచిచూచినను 
యిఅంతాను

ఇతరమెరనెఁగ గతి యిదియె శరణణ్యుము
ఇతరుల దూరనేల యెవవ్వరూ నేమ సేతరు
ఇతరుల నడగము యితనెఁడే మా దత
ఇతరులకు నను నెరుగతరమా సతత సతణ్యువశ తల
ఇతరోపయములెలల  యీసఅందివే
ఇతకడి బఅంగారుసేయ నఅంతకు నేరుతనఅంటా
ఇది కలల యనరాదు యిది నశచ్చియిఅంపరాదు
ఇది గాదు తెరువ యీడేరేవారిక
ఇది తద మొదలన యెఱునెఁగ రెవవ్వరును
ఇది నమమ్మలేనెఁడ పుణాణ్యులేమేమో చేసీ దేహి
ఇది నీ మాయ యిఅందశ జలమో యేమయ నెఱుఅంగను
ఇది నీకు నుపకార మఅంతగా నేనెఁ జేసితి
ఇది యరుదను నొకనెఁడిది యరుదన చెప్పు
ఇది యెరినెఁగినవారె యెఅంచనెఁగ నీ దసుల
ఇది యొకక్కుటి వివేకులకు యెఅంచి చూచి తెలియనెఁగలది
ఇదిగా దదిగా దినన్నయ నఅంతే
ఇదిగాన తన ధరమ్మ మఅంచుకా వదలరాదు
ఇదిగో రూపక  తోనెఁచీ యిఅందరియెదుట నవి
ఇదియె నాకు మత మది వశ తము
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ఇదియే ఉపయ మనెఁక నాకు నఅందులకఅంట మఱి లేదు
ఇదియే కామనదన మదియే మూలధనము
ఇదియే కావలెనన తానెఁ గెక కొన యిచచ్చిగిఅంచువానెఁడే ఘనునెఁడ
ఇదియే బుదిబ  నాకు నఅంతకఅంట మఱిలేదు
ఇదియే మరమ్మము హరి యిఅందునెఁగాన లోనుగాడ
ఇదియే వేదఅంత మఅందుకఅంట లేదు
ఇదియే సాధనమహపరములకును
ఇదియే సులభఅం బిఅందరిక
ఇదివో తెరమరనెఁ గిహ పరములకును
ఇదివో నాసఅంపద ఆసి కయనెఁ బాసిక నీవ ఇతరఅంబుల నాకునెఁ 
బనలేదు

ఇదివో నీపశ తాపము యెకక్కుడ చూచినానెఁ దనే
ఇదివో మా యజజ న మెప్పుడను సహజమే
ఇదివో మాయిఅంట నేనెఁడ యిఅంతసేసెనెఁ గకృషష నెఁడ
ఇదివో వథివథుల నీతన తేరు
ఇదివో వనాన్నర మఅంతట నఅంతట
ఇదివో శద తిమూల మెదుటనే వనన్నది
ఇదివో సఅంసారమెఅంత సుఖమో కాన
ఇదివో సుజజ నము 'సతేశ  మణిగణా యివ'గాన
ఇద చాలద మముమ్మ నీడేరచ్చిను
ఇద చికక్కుతివినెఁక నెఅందు వోయెదవ
ఇద నీ కనున్నల యెదిటిక వచిచ్చితి
ఇద నీ చిత కఅం బిఅంక నాభాగణ్యుము యినన్న వినన్నపము లిఅందునే 
వనన్నది

 న ఇద వనెఁడ కఅంటిమమమ్మ యేతలవానెఁడ
ఇదద రము నదద రమె హకృషీకశ
ఇదద రు దేహసఅంబఅంధ మదిగో మాయ
ఇదద రు దేహసమమ్మఅంధ మదివో మాయ
ఇనాన్నళల  నఅందు నఅందు యేమ గఅంటిన
ఇనాన్నళల  నఅందునఅందు నేమ గఅంటివి
ఇనాన్నళల  నా యహఅంకార మెఱునెఁగన దయె ననున్న
ఇనన్న జనమ్మము లేనెఁటిక హరిదసు-

ఇనన్న దేహములనెఁ బుటిట  యేమ గఅంటిమ
ఇనన్న నేనెఁతలకు నది యొకట
ఇనన్న యపయము లిఅంక నేడ కకుక్కు శశ హరి

ఇనన్న లాగులచేత లివియపో కడ-

ఇనన్ననెఁ దమ కలిపతము లితరసమమ్మత లౌనా
ఇనన్నచేనెఁతలను దేవనెఁడిచిచ్చినవే
ఇనన్నజనమ్మము లెతికన యిఅందుకా నేము
ఇనన్నటా నఅంతటా నరవొకట
ఇనన్నటా నొరయక యెఱు కది
ఇనన్నటా శశ హరిభకక యిది లాభము
ఇనన్నటి మూలఅం బీశవ్వరునెఁ డాతన-

ఇనన్నటిక నీశవ్వరేచచ్ఛ యిఅంతేకాక
ఇనన్నటిక నోపునా యీ మనసు ననున్న
ఇనన్నటిక మూలము యిఅందిరానాయక నీవే
ఇనన్నటిక మూలము యెప్పుడ నీవే
ఇనన్నటికనెఁ బశ రకునెఁడ యీశవ్వరునెఁడిఅంతే
ఇనన్నయ ముగిసెను ఇట నీలోననె
ఇనన్నయనెఁ గలగు టజనమ్మముననెక ననెఁ
ఇనన్నయనెఁ జదువనేల యిఅంతా వదకనేల
ఇనన్నళళ్ళు నెఱనెఁగక యిఅందులోనే వోలాడితి
ఇనన్నవిధాల యినెఁకనేల పశ  -
ఇప్పుడిట కలగఅంటి నెలల  లోకములకు
ఇప్పుడ నముమ్మనవారి కఅంతకఅంట సులభనెఁడ
ఇప్పుడే నే నొడనెఁబడ మరవనెఁగనెఁ దగదు జెపపతి యెలల నానెఁడ
ఇరవగువారిక యిహపర మదియే
ఇరవగా ననెన్నరినెఁగిరి యిదివో నీదసుల
ఇరవక నయటట అండ యెఱనెఁగనీ దీమాయ
ఇల జణతనము లినన్నటికనెఁ గలదు
ఇలయను నభమును నేకరూపమెక
ఇలవేలిపతనెఁడే ఇఅందరికన మరి
ఇవి నమమ్మ గరివ్వఅంచ నేమటిక
ఇవి సేయనెఁగ నే నలసునెఁడ యెటవలె మోకఅం బడిగెదను
ఇవిగో మీమహిమల యేమన పొగడవచుచ్చి
ఇవియే తొలిల టివారు యెఅంచి నడచిన శఅంతి
ఇవియే పో పశ దుణ్యుమన్న యిహ పర సాధనము
ఇవవ్వల వదకతేనే యేమ లేదు
ఇహపరములకును యిది సుఖము
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ఇహపరముల గొన నీ దేవనెఁడే
ఇహపరసాధన మది యొకట
ఇహపరసాధన మీ తలనెఁపు
ఇహమునెఁ బరమునెఁ జికక్కు నీతన వఅంక
ఇహమునునెఁ బరమును యిఅందే వనన్నవి
ఇహమెటట  పరమెటట  ఇనెఁక నాకు
ఇహమే పరము మరి యిఅంతా నీ మయముగాన
ఇహమేకాన యినెఁకనెఁ బరమేకాన
ఈ తగవే నాకు నీకు నెఅంచి చూచితే
ఈ దేహవికారమునకు నేదియనెఁ గడపల గానము
ఈ దేహిక నఅంకాను
ఈ పదమేకద యిలనెలల నెఁ గొలిచినది
ఈ యీ యీ యీ యీ యీ
ఈ రూపమెక  వనాన్ననెఁడ యీతనెఁడే పరబశ హమ్మము
ఈ విశవ్వఅంబు యెవవ్వరికనెఁ దోనెఁప దిది
ఈ సురలీ మునులీ చరాచరముల
ఈజీవనకు నేది గడపల తనకు
ఈడ నఅందరిక నేలికక  వనాన్ననెఁడ
ఈడనుఅండ నఅందనెఁకా నఅంటి ముఅంగిట
ఈతనెఁడఖిలఅంబునకు నీశవ్వరునెఁడక  సకల-

ఈతనెఁడ తారక బశ హమ్మమతనెఁడ మాదేవనెఁడ
ఈతనెఁడ బలవనెఁడౌట కవియే సాక
ఈతనెఁడ విషష నెఁడ రిపు లెకక్కుడ చొచేచ్చిరు మీరు
ఈతనెఁడే దిశ షట వరము లియణ్యునెఁగానెఁ గానెఁక
ఈతనెఁడే ముక కదోవ యీతనెఁడే మాయాచారుణ్యునెఁ
ఈతనెఁడే యీతనెఁడే సుఅండి యెఅంత యెఅంచిచూచినా
ఈతనెఁడే హరునెఁడ యీతనెఁడే యజనెఁడ
ఈతన కదురు లేరు యెకక్కుడ చూచిన నద
ఈతన దఅంతపశ తాప మీతన దఅంతవదుట
ఈతన నెఱనెఁగకుఅంట నల సావ్వమదోశ హము
ఈతన మరచివఅంటి మనాన్నళల ను
ఈతన మహిమల యెఅంతన చెపపద
ఈతననెఁ గొలిచితేనే యినన్న గొలలనునెఁ దీరు
ఈతనమూలమెపో యిలనెఁగల ధనముల

ఈపట సుఖమూ యిలలోన జీవనక
ఈభవనమునకునెఁ జూడ నేది గడపల తనదు-

ఈమాట విన ననున్న నఅందుక నవివ్వతి నేను
ఈయపరాధముల సహిఅంచవయాణ్యు
ఈలగదద  మూకనెఁలోన యిఅంచుకకోడిపలల కు
ఈశవ్వరా నా భావ మది యెటట నన్నదో నీ తలనెఁపు
ఈహీ శశ హరినెఁ గఅంట యిఅంత లేదుగా వటిట -

ఉఅండినటట  వఅండను వఅండకునన్న మానును
ఉడివోన సఅంసారాన నునాన్నరము నటట -

ఉనన్న మఅంతాశ  లిఅందు సరా వొగి విచారిఅంచుకొఅంట
ఉనన్న సుదుద లేల మాకు వూర విచారములెలల
ఉనన్నచోనే మూనెఁడలోకా లూహిఅంచి చూచితే నీవే
ఉనన్నతోనన్నతనెఁడ వడయవరు
ఉనన్నదిఅందునే వొకక్కు విచారము
ఉనన్నమాట లిక నేల వో దేవా
ఉనన్నవిచారములేల వోవో సఅంసారులాల
ఉపకారి దేవనెఁడ అపకారి గానెఁడ
ఉపపవడము గాకునన్న రిఅందరు
ఉమమ్మడికరమ్మములాల వఅండనెఁ జోట మీకు లేదు
ఉవిదలాల చూడరే వదద గిరి కకృషష నెఁడ
ఊరక కలగునా వనన్నతపు మోకము
ఊరక దొరుకునా వనన్నతోనన్నతసుఖము
ఊరక నీ శరణన వఅండట నా పననెఁ గాక
ఊరక నోరుమూసుక వొఅంటి నీకు మొకక్కుమయణ్యు
ఊరక పటల నెఁ బడి వొడలే నతణ్యు మనుచు
ఊరక వదకనేల వనన్నవి చదువనేల
ఊరకక తే ననున్ననెఁ గాన మొకకారణాననెఁ గాన
ఊరికనెఁ బోయెడి వోతనెఁడ కడ-

ఎఅంచనెఁ బోతే మావలల  నీ క మునన్నది
ఎఅంచి చూచితే నతన కవవ్వ రెదురు
ఎఅంచి చూచితే మాకు నఅందే నతణ్యుసుఖము
ఎఅంచి చూడరో ఘనులార యిఅందీవరాకనెఁడ రకకునెఁడ
ఎఅంచి సేయపను లినెఁక లేవ
ఎఅండగాన నీడగాన యేమెక ననెఁగాన
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ఎఅండలోననీడ యీమనసు
ఎఅంత కఠినమో హకృదయ మది
ఎఅంత గాల మెక నా నటట  యీ జీవలకు నెలాల
ఎఅంత గాలమెక నాను హెచీచ్చి నాసల శశ -

ఎఅంత చదివి చూచిన నీతనెఁడే ఘనము గాక
ఎఅంత చదివిన నేమ వినన తన-

ఎఅంత చేసిన తనకది తద
ఎఅంత పరాకశ మము యీసిఅంహము
ఎఅంత పశ తాపము వానెఁడ యెఅంతటి నేరుపరి
ఎఅంత బలిమ సేసినా నేమ పనక వచీచ్చిన
ఎఅంత బానెఁప నా సోద మఅంత గలద
ఎఅంత బోధిఅంచి యేమ సేసిననెఁ దన-

ఎఅంత భకకవతత్సలనెఁడ విటట అండవలద
ఎఅంత భాగణ్యువఅంతలమో యీతననెఁ బడగఅంటిమ
ఎఅంత మఅందమేళము యే మననెఁగ వచుచ్చి నాకు
ఎఅంత మహిమో నీది యెవవ్వరి కలవిగాదు
ఎఅంత మాతశ మున ఎవవ్వరు దలనెఁచిన అఅంతమాతశ మే నీవ
ఎఅంత లేదు లోకము యెచేచ్చిది కుఅందేది
ఎఅంత వలచితివయాణ్యు యిఅంతిక
ఎఅంత వాటవడ నీశవ్వరునెఁడ
ఎఅంత విచారిఅంచుకొనాన్న నదియే తత కవ్వము హరి
ఎఅంత విభవము గలిగె నఅంతయను నాపదన
ఎఅంత వఱిఱ్ఱి నెఁ గొఅండదవివ్వ యెలకనెఁ బటట ద నేను
ఎఅంత సోదిఅంచి చూచినా యెనెన్ననన్న చదివినా
ఎఅంతకత నడిపతి వే మ జోలినెఁ బెటిట తివి
ఎఅంతకఅంత యిది యేమన పొగడట
ఎఅంతగాలఅంబెక ననెఁ దపపదు యెవవ్వరిక నేమననెఁగ వచుచ్చిను
ఎఅంతగాలమునకక నా యీ యరర మే కలది
ఎఅంతగాలమొకద యీ దేహధారణము
ఎఅంతటివానెఁడవ ననున్న నేమన నుతిఅంతను
ఎఅంతటివారల నెవవ్వరును హరినెఁ
ఎఅంతన నుతియిఅంత రామరామ యిటిట  నీ పశ తాపము రామరామ
ఎఅంతన పొగడవచుచ్చి నతన పశ తాపము
ఎఅంతన పొగడవచుచ్చి నీతన సేవిఅంచరో

ఎఅంతనేయనెఁగలేదు యిటవఅంటివిధి యభవ-

ఎఅంతపరమబఅంధనెఁడవ యేమన నుతిఅంత మముమ్మ
ఎఅంతపపకరమ్మమాయ యెఅంతవిఅంతచిఅంతలాయ
ఎఅంతపుణణ్యుమో నీకు హీనున రకఅంచితివి
ఎఅంతపుణణ్యుమో యిట మాకునెఁ గలిగె
ఎఅంతపశ తాపమో నధి యెఅంచి చూచితే
ఎఅంతమానుమనన్ననెఁ జిఅంతలేల మానునే
ఎఅంతలే దిది యెఅంచిన
ఎఅంతలేదు చితకమా యీనెఁతలేల మోనెఁతలేల
ఎఅంతలేదు నీబతిక యెరనెఁగరా యిఅందరును
ఎఅంతవిచారిఅంచుకొనాన్న నదియే తతవ్వము హరి
ఎఅంతసేసినా నెడయక పోయ
ఎఅంతెక న దొలనెఁగవక  తేదక న నామతిక
ఎఅందరి వఅంటల నేనెఁగేము
ఎఅందరితోనెఁ బెననెఁగేను యెకక్కుడన పొరలేను
ఎఅందరివఅంట నెటల నెఁ దిరుగవచుచ్చి
ఎఅందరు గలిగిన నతన లోనే
ఎఅందరు సతలో యెఅందరు సుతలో
ఎఅందరెక ననెఁ గలరు నీ కఅందశ చఅందశ దిసురల
ఎఅందలివానెఁడనో యెఱునెఁగను
ఎఅందలివారమో నేము యెఱనెఁగ వసముగాదు
ఎఅందనెఁక నదశ  నీకద తెలల వారెనెఁ గద
ఎఅందనెఁక నేచిత క మేతలనెఁపో
ఎఅందు నీకు బిశ యమో యీ తెపపతిరుణాళళ్ళు
ఎఅందు వదకనేల యే పశ యాసాల నేల
ఎఅందునెఁ గానెఁపురము సేత నేది నజ మేది గలల
ఎఅందునెఁ జూచిననెఁ దనకు ననన్నయను నటల నే
ఎఅందునెఁ జూచినా నీవే ఇదివో నీ పశ తాపము
ఎఅందునెఁ బడమతివవెూ యెఱనెఁగము మా-

ఎఅందుకు విచేచ్చియనేల ఇనన్నయ నాలోనవే
ఎఅందుకునెఁ బనగొఅందము యేమ సేతమవి యెలాల
ఎఅందును బోరాదీ సఅంసారము
ఎఅందునునెఁ బఅందన యెడకాట మద యన
ఎఅందునెక నా మీరనెఁబోతే నెవవ్వరిక జవిగాదు
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ఎకక్కుడ చూచిన వరే యిఅంటిఅంటి ముఅంగిటను
ఎకక్కుడ చొచచ్చిడి దీభవమేదియనెఁ గడపల గానము
ఎకక్కుడ దనెఁగనెఁగ వచుచ్చి నఅంక నీకును
ఎకక్కుడ నీ వదోణ్యుగ మెట విచేచ్చిసేవయాణ్యు
ఎకక్కుడ నునాన్నరో సురలెవవ్వరు భూమక దికోక్కు
ఎకక్కుడ నెదురు లేక యీరేడలొకములఅందు
ఎకక్కుడ వోయెనో జతసమ్మరతవ్వము యేమ సేయనెఁగలవానెఁడను 
నేను

ఎకక్కుడనెఁ గడచేరీ నరుల
ఎకక్కుడనెఁ జొచెచ్చిదరిఅంక రకక్కుసుల
ఎకక్కుడనునాన్న నీతనెఁడ
ఎకక్కుడనునాన్ననెఁ బోదు యేతలెక ననెఁ బోనీదు
ఎకక్కుడి జలి యేనెఁటిక నీకు యెవవ్వరివఅంకా నేమనెఁకనెఁ గలదు
ఎకక్కుడి దురవసర  లేనెఁటిదేహము లోననెఁ
ఎకక్కుడి నరకముల యెకక్కుడి మకృతణ్యువ మాకు
ఎకక్కుడి పుటట గ లినెఁక నెకక్కుడి మరణముల
ఎకక్కుడి పురాకకృతము యేమ సేసీన
ఎకక్కుడి మానుషజనమ్మఅం బెతి కన ఫలమే మునన్నది
ఎకక్కుడి విరతి మాకు నహమెలాల నెఁ దగుల
ఎకక్కుడి వదోణ్యుగాల నేడకకుక్కు జీవనక
ఎకక్కుడి వపయముల నే మునన్నది
ఎకక్కుడి సుదిద  యీ భశ మనేల పడేరు
ఎకక్కుడికఅంసుడ యినెఁక నెకక్కుడిభూభారము
ఎకక్కుడిది వివేక మెఅంతవారికన యినన్నయ నీమాయనెఁ దోయక 
లేదు

ఎకక్కుడిపపము లెకక్కుడిపుణణ్యుము
ఎకక్కుడిమతము లిఅంక నేమ సోదిఅంచేము నేము
ఎకక్కుడిమాటల యేనెఁటి విచారము
ఎకుక్కుడ బశ హమ్మపటాట న కద కాచుకునాన్నవానెఁడ
ఎకుక్కువ కులజనెఁడక న హీన కులజనెఁడక న
ఎకుక్కువ తకుక్కువ లేవి యిఅందరిలోపల నేను
ఎకక్కునెఁగా రానెఁగా రానెఁగా యిఅందనెఁకానెఁ దగుల
ఎచచ్చిరి బశ దుకవలె యెఱినెఁగినవారిక
ఎచోచ్చిటి కనెఁగిన యెప్పుడనెఁ దమలోన -
ఎటలనెఁబుటిట అంచితో నీవరునెఁగుదువ

ఎటవఅంటి వఱిఱ్ఱి నో యేమన వినన్నవిఅంతను
ఎటవఅంటిరౌదశ మో యెటవఅంటికోపమో
ఎటవలె సిదిద అంచు నీ పనుల యెవవ్వరు వినాన్న నవవ్వదురు
ఎటట యినా జేయము యినెఁక నీచిత కము
ఎటట యినానెఁ జేసుకో ఇనెఁక నీ చిత కము ననున్న
ఎటిట దో మీమాయావిలాసము యెఱినెఁగిన నెఱనెఁగనీదు
ఎటిట వారికనెలల  నటిట కరమ్మముల మా-

ఎటిట హితోపదేశకునెఁ డటవఅంటిదయాళవ
ఎటట  గడిఅంచె దక వము యిఅందరికన సుఖము
ఎటట  గెలతనెఁ బఅంచేఅందిశ యముల నేనెఁ
ఎటట  దరిఅంచీ నద యీజీవనెఁడ
ఎటట  దోయవచుచ్చి విన నెఅంతటివారికక  నాను
ఎటట  దోయవచుచ్చి వన నెఅంతటివాన కక నాను
ఎటట  మనన్నఅంచేవో ననున్న యిటవఅంటి వానెఁడను
ఎటట  మోసపోతి నేను యివియెలల  నజమన
ఎటట  రకఅంచేవో కాన యిఅందిరారమణ ననున్న
ఎటట  వలసిననెఁ జేయ మనన్నయ నీచిత కమె
ఎటట  వలసినానెఁ జేయ మేనెఁటి వినన్నపము లినెఁక
ఎటట  వలసినానెఁ జేయ మేమీ నననేరమయణ్యు
ఎటట  వేగిఅంచీ జీవనెఁ డినన్నటిలోనా చే-

ఎటట  వేగిఅంచె దిఅందుకగురే సితరకాఅండల
ఎటట  సేయనెఁగలవానెఁడవో యినెఁక నీచేతిది నావనక
ఎటట చేసిననెఁ జేసె నేమ సేయనెఁగవచుచ్చి
ఎటట నన్నదో నీచిత క మెదురాడ నే వఱత
ఎటట నానెఁ గావకపోదు యే నెఅంత సేసినాను
ఎటట కో దక వమా ఇద నీకు శరణఅంటి
ఎడమపురివటట  పరహితవివేకము, లోన
ఎతకరే ఆరతల యియణ్యురేకానుకల
ఎతకకొనన్న బహురూప మనెఁక మరి మానరాదు
ఎదిరిఅంచి పోటాల డ నెవవ్వరితరము లినెఁక
ఎదిరిక మాకును యెకుక్కుడతకుక్కువ లివి
ఎదుట నెవవ్వరు లేరు యిఅంతా విషష మయమే
ఎదుటనే వనన్నవి యినన్నయను
ఎదుటినధానమ వటచూచిన నీ-
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ఎదురా రఘుపతిక నీ విట రావణా నేనెఁ
ఎదురు లేక చరిఅంతరెటట నా శశ వక షష వల
ఎదురుమాటలాడితి నీకు యీతప్పుల లోనెఁగొను నీవ
ఎదురేది యిఅంక మాకు యెఅందు చూచినను నీ-

ఎదురేది యెఅంచి చూడ నతన పశ తాపనకు
ఎనుపోతతో నెదుద  నేరుగటిట నయటల
ఎనన్ననెఁ డినెఁక యేది గొలనెఁదిపట
ఎనన్ననెఁగలగు భూతకోటి నెలల నెఁ జేసినటిట చేనెఁత
ఎనన్ననెఁడ గలగు మరి యీభాగణ్యుము
ఎనన్ననెఁడ దీరీ నీ తెఅందేపల
ఎనన్ననెఁడ దలిసే మెచచ్చిరికపుడ
ఎనన్ననెఁడ దేవన గనే మెనన్ననెఁడ బుదద ఱినెఁగేము
ఎనన్ననెఁడ నే ననెఁక బుదబ రినెఁగేది యీశవ్వర నను నేనెఁ దగిలెడిది
ఎనన్ననెఁడ నేనెఁగఅందు నఅందు నఅందిరాపతి నీవే
ఎనన్ననెఁడ పకవ్వము గా దిద యిఅందిశ యభోగఅంబులచే
ఎనన్ననెఁడ మఅంచివానెఁడ నయేణ్యును నేను
ఎనన్ననెఁడ మానవ యీ దురుగ ణముల యేది అవషదము 
యిఅందుకును

ఎనన్ననెఁడ విజజ నమనెఁక నాకు
ఎనన్ననెఁడ వివేకఅంచే దీడేరె దనన్ననెఁడ
ఎనన్ననెఁడనెఁ జెడనయీవ లిచీచ్చిన మాధవనెఁడ
ఎనన్ననెఁడనెఁ దీరవ యీ పనుల
ఎనన్ననెఁడొకో నే నీచెరనెఁ దగులక
ఎనన్ననెఁడొకో నేనెఁ దలిసి యెకుక్కుడయి బశ దికది
ఎనన్ననెఁడొకో బుదబ రినెఁగి యీడేరేది జఅంతవల
ఎనన్ననెఁడొకో బుదబ రినెఁగి యీడేరేది జఅంతవల
ఎనన్ననెఁడొకో సుజజ నము యీ యాతమ్మకు
ఎనన్నటి కవవ్వరికతనెఁడే
ఎనన్నటిక జీవనెఁడినెఁక నీడేరేది
ఎనన్నటిక నీకు జీవనెఁడా యిదియె బుదిబ  వోజీవనెఁడా
ఎనాన్నళళ్ళుదనెఁకనెఁ దనటట  వఅండట బుదిద
ఎనాన్నళళ్ళునాన్న నటట  కద
ఎనన్న చఅందముల నెటట న నుతిఅంత
ఎనన్న భాధలనెఁబెటిట  యేనెఁచెదవ నీవిఅంక నెఅంతకాలముదనెఁకనెఁ 
గరమ్మమా

ఎనన్న లేవ నా కటవఅంటివి
ఎనన్న లేవ యీ యిఅందశ జలముల యెటట  నమెమ్మడిది వో 
సరేవ్వశవ్వర

ఎనన్నకక  శశ వేఅంకటశనెఁ డితడ గలగనెఁగానె
ఎనన్నచేనెఁత లెనన్నగుణా లెనన్నభావాల
ఎనన్నటికనన్నటికన యెకక్కుడనెఁ దగిలెదము
ఎనన్నపటల నెఁ బడాడ ను యెవవ్వరికనెఁ జెపపనాను
ఎనన్నమహిమలవానెఁడ యీదేవనెఁడ
ఎపపటిజీవనెఁడే యెపపటిజగమే యెఅంతగాలమును నీరీతే
ఎప్పు డేబుదిబ  వటట నో యెరనెఁగరాదు
ఎప్పుడను నడచేవ యేకాలమెక నాను
ఎరినెఁగీ నెరనెఁగదు యేమ సేత మతి
ఎరునెఁగుదు రిఅందరు నెఱినెఁగీనెఱనెఁగరు
ఎఱనెఁగనెఁడ పరసుఖ మీశవ్వర నీమాయ
ఎఱనెఁగక వేసారు నల జీవనెఁడ
ఎఱినెఁగితి నమమ్మతి నతనెఁడ దయానధి
ఎఱినెఁగినవారిక హిఅంస లినన్నయ మాన
ఎఱునెఁగుటకఅంట నెఱనెఁగమే మేల
ఎఱునెఁగువా రెరునెఁగుదు రీయరర ము
ఎఱుక గలిగితేను యీతనెఁడ దికుక్కు
ఎఱుక గలగునానెఁ డఱనెఁగనెఁడటా
ఎఱుగుకోలేన జీవి యెడడ గాక
ఎలల లోకములవారి కలిక దనే
ఎవవ్వ రేమ సాదిఅంచే రెవవ్వరు నే మెఱినెఁగేరు
ఎవవ్వనెఁడ కాన యెరనెఁగరాదు కడ-

ఎవవ్వరము నేమ సేసేమేమ గడమల నీకు
ఎవవ్వరి దూరనెఁగనెఁ జోట లేదు మరి యేమననెఁ గలదిదివో తగవ
ఎవవ్వరి దూరనెఁగనేల యేమీ నననెఁగనేల
ఎవవ్వరి నేమననెఁగల నెఅంతబలవనెఁడ నేను
ఎవవ్వరి వసము గెలవ్వ నఅంతా వనమయమే
ఎవవ్వరినెఁ గాదనన్న నది ననున్ననెఁ గాదఅంట
ఎవవ్వరినెఁ దలనెఁపనెఁడ ఎవవ్వరి నొలల నెఁడ
ఎవవ్వరిక యెవవ్వ రయేణ్యురు యిఅందరిక నీవే దికుక్కు
ఎవవ్వరికక నను యీవాశ నెఁత నను
ఎవవ్వరినేరుపల జెపప నఅందు నేది
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ఎవవ్వరిభాగణ్యుఅం బెటట నన్నదో
ఎవవ్వరివఅంకా నే మునన్నది
ఎవవ్వరివానెఁడానెఁ గాను యిద పరివకులెక
ఎవవ్వరివానెఁడానెఁగాను యేమఅందు నఅందుకు
ఎవవ్వరివానెఁడ యీదేహి
ఎవవ్వరివానెఁడ యెఱనెఁగరాదు
ఎవవ్వరు గురకల గారు యిఅందిరానాథునెఁడే కర క
ఎవవ్వరు దికక్కుఅంక నాకు నేది బుదిబ
ఎవవ్వరు ననున్నదబ రిఅంచే రిఅంతట వఱవకు మన
ఎవవ్వరు నాకు దికుక్కు యేమన చెప్పుదు ననెఁక
ఎవవ్వరునెఁ గాననవానెఁడ యశోద గనెనటట
ఎవవ్వరుగల రెవవ్వరిక
ఎవవ్వరుచెపపనా మనసేల మానును
ఎవవ్వరెవవ్వరివాడ యీ జీవనెఁడ చూడ-

ఎవావ్వరులేరూ హితవ చెపపనెఁగ వటిట -

ఏ కులజనెఁడేమ యెవవ్వనెఁడక ననేమ
ఏ దుపయము యే ననున్ననెఁ జేరుటకు
ఏ దస మోకము లేదు యెవవ్వరిక ననేరు మీ-

ఏ ననున్న దూరక నెవవ్వరి దూరుదు నీ-

ఏ నోరువటట క ననున్న నేమన కావమఅందును
ఏ పటి తన కరమ్మ మాపటి కాపట
ఏ పురాణముల నెఅంత వదకనా
ఏ పొదుద  చూచిన దేవనెఁ డిటానే యారగిఅంచు
ఏ బలిమ నమమ్మ వరపరనెఁగరు దేహులాల
ఏ యాజజ  అయిననెఁ బెటట  యిదివో నా దురర నము
ఏ లోకమున లేనెఁడ యిఅంతటి దక వము మరి
ఏ వలల  నౌనెఁగాము లినెఁక నేవి అనన్నయ నీలోనే
ఏ వపయము నెఱునెఁగ యిద నీకు వినన్నపము
ఏనెఁటి జణతనమే యేమే నీవ
ఏనెఁటి నేను యేనెఁటి బుదిబ  యెకక్కుడి మాయ
ఏనెఁటి పరిణామము మమేమ్మల యడిగేరయణ్యు
ఏనెఁటి బిడడ నెఁ గఅంటివమమ్మ యెశోదమమ్మ
ఏనెఁటి బశ దుకు యేనెఁటి బశ దుకు వొకక్కు
ఏనెఁటి విచారము యెకక్కుడి యాచారము

ఏనెఁటి విజజ న మేనెఁటి చదువ
ఏనెఁటి వివేకము యెరవల చిత క మద
ఏనెఁటిక దలనెఁకద రిఅందరును
ఏనెఁటిక నీ కతరమారగ ముల యేల తవవ్వదవ చిత కమా
ఏనెఁటిక నెవవ్వరిపొఅందు యిసిత్సరో చీచీ
ఏనెఁటిమాట లివి విన నఅంపయీణ్యునా మది-

ఏనెఁటిసుఖము మరి యేనెఁటిసుఖము నొక-

ఏకాతమ్మవాదులాల యిఅందు కది వత కరము
ఏకాలము నామనే యెఱినెఁగిన దసులకు
ఏకాలము నామనే(???) యెరినెఁగిన దసులకు
ఏగతి నుదబ రిఅంచేవో యిఅంతటిమీనెఁదట మముమ్మ
ఏగతి నుదబ రిఅంచేవో యిఅంతటిమీదట మముమ్మ
ఏడ ధరమ్మ మేడ కరమ్మ మనన్నయ నీ సేవేకాక
ఏడ పదద ల మెటట తిమో మరి
ఏడ వలపడ మచిచ్చిక ఏడ సుదుద ల
ఏడ సుజజ న మేడ తెలివి నాకు
ఏడకడ నీచెరిత లేమన పొగడవచుచ్చి
ఏడనుఅందురో తాము యెనన్నకపౌనెఁజల దనెఁటి-

ఏడే జేనల యీదేహఅంబును
ఏణ నయనల చూపులెఅంత సొబగెక యఅండ
ఏతపముల నేల యేదనముల నేల
ఏదయ నేమ హరి యిచిచ్చినజనమ్మమే చాల
ఏది కడ దీన కది మొదల |  వటిట  ...
ఏది గతి నే నొకక్కునెఁడనే యెఅందరి కోపుదును
ఏది చూచిననునెఁ గడ నటవఅంటి సోదణ్యుములే
ఏది చూచినా నీవే యినన్నయను మఱి నీవే
ఏది జూచిననెఁ దమకు యినన్నయను నటవలెనె
ఏది తద దీనకది మొదల
ఏది నజఅంబన యెటవలె నముమ్మదు
ఏది మాకు గతియిక నీశవ్వరేశవ్వరా
ఏది యిఅందులో సుఖ మెవవ్వరు మఅంచివారల
ఏది వలసె నీవది సేయ యిఅందులోన నో జీవాతమ్మ
ఏదియనెఁగాననెఁడ నేది గాదఅందు
ఏదియనులేన దేనెఁటిజనమ్మము
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ఏదక న దేవనెఁడ పశ ణికయణ్యుక లేదు
ఏదక నా సుఖమే యినన్నటా నీవ గలవ
ఏదక వము శశ పదనన్నఖముననెఁ బుటిట నగఅంగ
ఏపను లెవవ్వరికనెఁగల దఅంత యఅంతేకాన
ఏపనుల సేసినా నటవలెనేపో
ఏపటి గలవానెఁడ నదివో నేను
ఏపటివారిక నాపటివానెఁడవ
ఏపొదూద  నీచేనెఁతలెలాల  యెదుటనే కానవచీచ్చి
ఏమఅందు మఅందుకు నెఱినెఁగినదే తొలిల
ఏమఅందురు యీమాటకు నఅందరూ ననున్న
ఏమన వచుచ్చిను చెలల చునన్నవివ యీశవ్వర నీమాయల గొనన్న
ఏమననెఁగ వచుచ్చినమమ్మ ఇటవఅంటి వారినెఁ జూచి
ఏమనవచుచ్చిను గొఅందరికఅంపౌనెఁ బులసులనెఁ దీపుల
ఏమన చెపపనెఁగవచుచ్చి నదివో నీ పశ తాపము
ఏమన చెపపగవచుచ్చి నీసఅంతోషవసుదిద
ఏమన చెపపనో కాక యిలనెఁగల శసాస ల
ఏమన చెప్పుట మా యజజ నము యెఱినెఁగి యెఱినెఁగి 
తెలియనెఁగలేము

ఏమన చెపపద నటమీనెఁద హరీ
ఏమన తలనెఁచవచుచ్చి నటవఅంటి నీచి త కము
ఏమన తలనెఁచవచుచ్చి నెవవ్వరినెఁ గా దనవచుచ్చి
ఏమన నుతిఅంచవచుచ్చి నతనరూపము
ఏమన నుతిఅంత నేను యిఅందిరానాయక నీవ
ఏమన పొగడవచుచ్చి నటవఅంటిది నీమాయ
ఏమన పొగడవచుచ్చి నీతన పశ భావము
ఏమన పొగడదు నటిట  నీగుణము
ఏమన వినన్నవిఅంచేను యెనెన్నన కాచేవ నీవ
ఏమన వినన్నవిఅంత నదివో నా భాగణ్యుము
ఏమన వనన్నదో యీ మనసు
ఏమరక తలనెఁచరో యిదే చాల
ఏమఱనెఁ జనదు బశ దికటి కాలము యెఱినెఁగిన మహాతమ్మలకును
ఏమఱకు జీవనెఁడా యే కాలమూ
ఏమ గలదిఅందు నెఅంత గాలఅంబెక న
ఏమ గలదిఅందు నెఅంత పనగిననెఁ వకృధా
ఏమ గలిగెను మా కఅందువలన

ఏమ చితశ అం బమ మహిమల యేమ నీ మాయావినోదము
ఏమ చెపపడి దిఅందు నేమ గలదు
ఏమ చెపపడినో శసస రహసణ్యుము యేమచెపపడినొ వేదముల
ఏమ చెపపది నీ సుదుద  లిటవఅంటివి
ఏమ చెపపది పశ తాప మెటిట  విలకానెఁ డితనెఁడ
ఏమ చెపపదిది యీశవ్వరమాయల
ఏమ దిరిగేమెఅందక నను ఊర
ఏమ నదిద రిఅంచేవ యెఅందనెఁకాను
ఏమ నెఱనెఁగనమముమ్మ నెకుక్కువనేసి
ఏమ నేయవార మనెఁకను
ఏమ వొరలేరు యేమ మరలేదు
ఏమ సేత నఅందుకు మఅందేమెక ననెఁ బోయ రాద
ఏమ సేయనెఁగల యెఅంతాశకునెఁడను
ఏమ సేయనెఁగలనెఁడ తానీ జగమెలాల ను
ఏమ సేయనెఁగలవానెఁడ నదివో నేను
ఏమ సేయనెఁగలవార మెఅందుకు నౌదుము నేము
ఏమ సేయనెఁగవచుచ్చి నీశవ్వరాధీనఅంబు
ఏమ సేయవచుచ్చినెఁ గరమ్మమచిచ్చినఅంతేకాన లేదు
ఏమ సేయదు నఅంక నఅందిరాధీశవ్వరునెఁడా
ఏమ సేయదును నా కది బుదిబ  యఅంతరాణ్యుమ
ఏమ సేయదును నా యదోణ్యుగముయెఅంతో నా యాసోదము
ఏమ సేయదును నే నేమ సేయదును
ఏమ సేయవానెఁ డ నవి విరసమొకటకటి
ఏమ సేసినా నీరుణ మెటట  వాసును
ఏమ సేసే మనెఁక నేము యెఅంతన దనెఁచుకొఅందుము
ఏమటనెఁ గడమ యినెఁక హరిదసులకు
ఏమటానెఁ బోరాదు దేహి కఅందిరా నాథునెఁడే
ఏమటిక వటిట  చిఅంత యెకక్కుడివి దుదుఃఖముల
ఏమటికనెఁక నతరపుణణ్యుముల
ఏమటివఅంకసుఖము యెఅంచి చెపపనెఁగా వచుచ్చి
ఏమటివానెఁడ నేను యిఅందులోను దక వమా
ఏమటివానెఁడనెఁ గాను యినెఁకనేను నా -
ఏమఫలము ద ననన్నయనునెఁ దలిసినను
ఏమయనెఁ జేయనెఁగవదుద  యిఅంతలోనె మోకము
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ఏమవలసిన నచుచ్చి నెప్పుడక ననే
ఏమసేత దేవదేవ యిఅంతయను నీమాయ
ఏమసేత దక వమా యెనన్ననెఁడ గరుణిఅంచేవో
ఏమసేత నాభాగణ్యు మటల నన్నది
ఏమసేయవచుచ్చి హరియెలయిఅంచే మాయ లివి
ఏమసేయవచుచ్చినెఁ గరమ్మమచిచ్చినఅంత కాన లేదు
ఏమసేయదు నఅంతయ నీ మాయ
ఏమసేసే దినెఁకను యెటట  ననున్ననెఁ దలనెఁచేది
ఏమీ నడగ నొలల  నెచుచ్చికొఅందు లన నొలల
ఏమీ నడగనొలల  హెచుచ్చికొఅందు లననొలల
ఏమీ నెఱనెఁగననా కడపుణణ్యుము
ఏమీ నెఱనెఁగననానెఁడ యిట ననున్ననెఁ గొలిచేనా
ఏమీనెఁ జదువ నేల యెవవ్వరి నడగ నేల
ఏమొకొ నేమేమొకో
ఏమో తెలిసెనెఁ గాన యీ జీవనెఁడ
ఏమో తెలిసెనెఁగాన యీజీవనెఁడ
ఏరీతి నెవవ్వరు ననున్న నెటట  భావిఅంచినాను
ఏల పొరలేవలేవే యిఅంతలోనపనక
ఏల మముమ్మ గాసిసేసే రిఅంకా మీరు
ఏల మోసపోయిరొకో యెఅంచి కాలపువారు
ఏల లోకులకునెఁ జూప విఅందశ దులనెఁ బితరుల
ఏల వటిట సేయిఅంచే విఅందున నీకమవచెచ్చి
ఏల సమకొను సుకకృత మెలల  వారిక మహ -
ఏలచెపపన సుదుద  లెఅందనెఁకా నీతోను
ఏలయణ్యు పరమాతమ్మ యేలికవ మాకునెక  నాలినే పటిట తివి 
నాడను

ఏలవచీచ్చి యేలపోయీ నెఅందుఅండీనెఁ బాశ ణి
ఏలవయణ్యు లోకమెలల  యిటట  రాము దీవనచే
ఏలిక బఅంటవరుస కది చెలల నా
ఏలికయెక న హరి నేల మరవనెఁగవలె
ఏలికవ నీవట యిఅంకా దక నణ్యుమేల
ఏలిక చెపపనపన కదురాడేనా
ఏలిక విఅందరిక యీ దేహభూమ నీది
ఏలికవక  ననొన్నకన నేలనెఁగాను నీ
ఏలిన వారికనెఁ బోదు యీడేరిఅంచనెఁ దమసొముమ్మ

ఏలినవానెఁడవ గన యెప్పుడ రకఅంచేవే
ఏలొకో కరమ్మమా యిఅందుకునెఁ బాలెక తిన
ఏలోకమఅందునాన్న నేమ లేదు
ఏవఅం శద తిమత మదమేవ త-

ఏవిచారముల వొదుద  యీతనెఁడ రకకునెఁడ
ఏవ నుపయాలగావ యెకుక్కువ భక కకాన
ఏవపయముల మాకనెఁకనెఁ బనకరావ
ఏవపయముల యెకక్కుడి కకక్కుసు
ఐన దేది కాన దఅందులో నేది
ఐనటట యీణ్యునెఁ గాక హరికలిపతము లివి
ఐనదయీణ్యునెఁ గానదలాల  నట గాకుఅండితే మానీ
ఐనానెఁ గాన నే నోపనఅంత ననున్ననెఁ బగడేను
ఒఅండ లౌకకమూ వొఅండ వక దికము
ఒకటి కొకటి లఅంకయి వఅండ నరర ముల కలల
ఒకటి కొకటి లఅంకక  వూరకక నానెఁ బెనగొను
ఒకటి సుజజ నము ఒకటి అజజ నము
ఒకరి కొకరు వొడడ  దప్పులనే
ఒకరినెఁ గాననెఁగ నొడనెఁబడదు మనసు
ఒకరిబుదుబ ల వేరొకరి పనకరావ
ఒకక్కునెఁ డవవ్వనెఁడ వరివ్వక దక వము
ఒకక్కునెఁడవ లోకానకొడయడనెఁవ నీవ
ఒకక్కునెఁడే అఅంతరాణ్యుమ వపకారి చేపటట
ఒకక్కునెఁడే దక వఅం బునన్నతనెఁ డీతనెఁడ
ఒకక్కునెఁడే మోకకరక వొకక్కుట శరణాగతి
ఒకక్కునెఁడే యీ జీవనెఁడ వొడల మోపననానెఁడ
ఒకక్కునెఁడే యేకాఅంగవరునెఁ డరివ్వక దక వమౌనా
ఒకక్కుటి తరువాత వేరొకటక  కాచుకుఅండ
ఒకక్కుటికొక ఱివి యగముల
ఒకక్కుమనసున నే నుఅండేనెఁగాక
ఒకక్కుమానెఁటలోనవే వొగి బఅంధమోక్షాల
ఒకక్కుమాట శరణన వఅండేనఅంతే కాక
ఒడనెఁబడనెఁ గదవో వో మనసా
ఒడనెఁబరుచుకొఅంటివి వపఅందశ  ననున్న నపుడ
ఒప్పులెక  నొప్పులెక  వఅండనెఁగాన
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ఒరసి చూడనెఁగబోతే నొకటి నజములేదు
ఒరుల కొపపఅంచరాదు వోపనఅంట నప కీరి క
ఒలపకము లేనొకక్కు దేవనెఁడవ
ఒలల నెఁడ గాక దేహి వదోణ్యుగిఅంచనెఁడ గాక
ఒసనెఁగితివినన్నయ నొకమానెఁట
ఒహో వొడలమాన వోపక గడమేల
ఓ పవనాతమ్మజ వో ఘనునెఁడ
ఓడల బఅండల  వచుచ్చి నొగి బఅండల డ లెకుక్కు
ఓడవిడిచి వదర వూరకల పటట వ
ఓపనయణ్యు వోపనయణ్యు
ఓపనయణ్యు వోపనయణ్యు
ఓపకగలవారిక వొడి నుఅండ నవి రెఅండ
ఓపతేనెఁ దనే తగిలి వోపకునన్ననెఁ దనే మాన
ఓయమమ్మ యెటట సేసె నొకటకట
ఓవో రాకాసులాల వొదుద  సుఅండి వక రము
ఓహో ఢఅంఢఅం వొగి బశ హమ్మమదియన
ఓహో నలిచిన దొకటిదియే
ఓహో యెఅంతటివానెఁడే వొదద నునన్నవానెఁడే హరి
ఓహోహో యనరో పరి
ఔనయణ్యు జణనెఁడవ పశ హాల దవరద
ఔలే నే నొకపనక నవదు నీకును
కఅంచూనెఁ గాదు పఅంచూనెఁ గాదు కడనెఁబెలచు మనసు
కఅంటి నఖిలాఅండ కర క నధికున గఅంటి
కఅంటి నదే యరర ము ఘనశసస ముల దవివ్వ
కఅంటి మనన్నటి సతవ్వల కమలాక యినెఁక నీవే
కఅంటి మద యీ యరర ము ఘనవిధానమువలె
కఅంటినెఁగఅంటి వనెఁడివో కన కకృతారుర నెఁడనెక తి
కఅంటిమ నేనెఁ డిద గరుడా చలపతి
కఅంటిమ రెఅంటిక భూమ గలగు దకృషట అంతము
కఅంటిరా విఅంటిరా కమలనాభన శక క
కఅంటిరా వో జనులాల కరుణానధి యితనెఁడ
కఅంట సులభ మది కానక యఅంట దురల భ:

కఅందరపజనక గరుడగమన
కఅంబములో వడలితివి కరిరాజనెఁ గాచితివి

కఅంభమున వడలి ఘన నరసిఅంహము
కటకట నేమూ కరకలము గాము
కటకట యీమాయ గడచుట యెటల
కటకట హరిమాయాకలపనెటిట దో
కటకటా కరమ్మమా కాలములో మరమ్మమా
కటకటా జీవనెఁడా కాలముదోలకరానెఁగ
కటకటా దేహఅంబు గాసినెఁబెటట నెఁగ వలనె
కటకటా మీరితివి కలికాలమా - పుణణ్యు
కటకటా యిటచేసెనెఁ గరమ్మబాధ
కటకటా యీ పశ ణి గతిగనుట యెనన్ననెఁడ
కటకటా యీ యాతమ్మ లేగతి నీడేరనెఁ గలరు
కటకటా యేమటాను కడవర గాననెఁడిదే
కటట దుర వక కుఅంఠము కాణాచయిన కొఅండ
కడగనుట సౌఖణ్యుముగాక యీ-

కడనుఅండి చూచే నీకునెఁ గనకరమెక తేనెఁ గన
కడనుఅండి రావ కానవి నెక నవి
కడనుఅండే విజజ నకనెఁ గా దిటవలెను
కడలడిప నీరాడనెఁగానెఁ దలనెఁచువారలకు
కడవ రాదు హరి ఘనమాయ! తెగి
కడ నజజ నపు కరవకాలమద
కడనెఁ జఅంచలముల కడనధద వముల
కడనడసు చొరనేల కాళళ్ళు గడగనెఁగనేల
కడపు నఅండ ననెఁకనెఁ గడమేది మును
కడపఅంత తానెఁ గుడచు కడపఅంత దీనకక
కత గాదు దకృషట  మది కలిగె మాకు
కతకరాల చిముమ్మచుఅండనెఁ గదలచుఅండ
కదిరి నకృసిఅంహునెఁడ కఅంభమున వడలె
కదిసి యాతనెఁడ మముమ్మనెఁగాచునెఁగాక
కనకము కనకమే కడ ననుమనుమే
కన గుడడ ను నద విన చెవడను నద
కననవాఅండానెఁ గాను కాననవానెఁడానెఁ గాను
కనయ గానన మనసు కడమగాక
కనయనెఁ గానరు నీమహిమ కౌరవకఅంసజరాసఅంధాదుల
కనయఅండి భశ మసితినెఁ గటాట  నేను
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కనయెడి దిదియే వినయెడి దిదియే కడలనెఁ జదివడి దిదియపో
కనునెఁగాక పుణాణ్యుల కడనెఁబడనా
కనునెఁగొననెఁగ జీవనెఁ డరనెఁగనెఁడగాక యెరినెఁగినను
కనునెఁగొననది హరి కలిపతము
కనన్నదేనెఁటిదో వినన్నదేనెఁటిదో కానెఁగలదినెఁక నేదో
కనన్నవారి కలాల  నేల కలగు వక షష వము
కనన్నవారివదద  నెలల నెఁగావఅంగ నేమగదుద
కనన్నవినన్నవారెలాల  కాకు సేయరా
కనున్న లెదుటిదే ఘన వక కుఅంఠము
కనున్నలపఅండగ లాయనెఁ గడపరాయన తేరు
కనున్నలపఅండగలాయ కమమ్మ సేవిఅంచేవారిక
కనున్నలపఅండగలాయనెఁ గనన్నవారి కఅందరిక
కప్పురమునకునెఁ గప్పురమెక
కమలారమణ నీకలిపతపుమానసిన
కమమ్మఅంటనెఁ గావా కానెఁగల వనన్నయ
కమమ్మరను జీవనకన ఇది కారణ మేమయ లేదట
కరుణానధి నీవే కనునెఁగొఅంచునునాన్ననెఁడవ
కరుణానధిఅం గధాదరఅం
కరుణానధివి గటట కో యేపుణణ్యుమెక న
కరుణానధివి గాన కాచితేనేమో కాన
కరుణానధివిగానెఁగ కాచేవ గాక
కరుణిఅంచవే నజగతి బోధిఅంచవే
కరుణిఅంచి నీవ గానెఁగానెఁ గాచితివి గాక
కరుణిఅంచు మనెఁకనెక న కానెఁపురమా
కరమ్మ మఅంటా మాకు మాయ గపపవ గాక
కరమ్మ మెఅంత మరమ్మ మెఅంత కలిగిన కాలమఅందు
కరమ్మమూలము జగము గాదనవిడవక
కలనెఁడా యిఅంతటి దత కమలనాభనెఁడేకాక
కలకాల మటాల యనెఁ గానెఁపుర మెలాల
కలకాల మెవవ్వరికనెఁగానెఁ బాటవడ దేహి
కలకాలము నటట కానెఁపురపు బదుకాయ
కలకాలము యిఅందునెఁ గల దిఅంతె హరినెఁ
కలదఅందే పో సరవ్వమునెఁ గలదు కామతారర మునునెఁ గలదు
కలది గలటట  కరమ్మఫలఅంబుల

కలది యీమూరికవలల  గతి గనవలెను
కలదిదివో సుఖము గలిగినను గరద్భుము నలవక మానునా
కలదు తిరుమఅంతశ ము కల దిహమునెఁ బరము
కలదొకక్కుట గురి కమలాక నీ కరుణ
కలలోన నటల నే కానెఁపురము నటల నే
కలలోన సుఖమే కలియగమా,వనన్న
కలవి రెఅండే భూమ కామనధానఅంబుల
కలశపురము కాడ గఅంధపు మాకుల నీడ-

కలశపురముకాడ కఅందువ సేసుకొన
కలశపురముకాడనెఁ గాచుకునాన్ననెఁడ
కలిగిన మీనెఁదనెఁ గడమేలా
కలిగినది యొకక్కుట కమలాపతిసేవ
కలిగిననానెఁడే చుటట రికఅంబులనెఁ దిరుగు నవి
కలిగినమతి వకృథ గాకుఅండా
కలిగె నద నాకు కక వలణ్యుము
కలిగె మాకద కక వలణ్యుసారము
కలిగె మాకు నది కక వలణ్యుఅం
కలిదోషములాల కడ నేల మీరేరు
కలిమ గలిగియ నధమగతి యదేల
కలిమలేములెలాల  కాలము సవ్వభావము
కలియగ మెటలెక నానెఁ గలదుగా నీకరుణ
కలియగఅంబునకునెఁ గలదిదియే
కలగుట గలిగిననానెఁడే నే ఘనపపములకు దొలఅంగీనా
కలషపు చీకటి గలగనెఁగను
కలల మాడ దొడడ ముదశ  కటకటా
కానెఁపులము నేము కరకవ నీవ
కానెఁపులము నేము నీకు కర కవ నీవ మాకు
కాఅంతల మానమనేటి కరవటాన్నలకు దిగె
కాక మరి యిఅంతేల కలగునెఁ దమకతముకు
కాకుఅంట యీ శూనణ్యువాద కఠినచితకల చేత
కాకునన్న మాపట కడమునన్నద
కాకునన్న సఅంసారగతలేల
కాదన తొలనెఁగ రాదు కరుణిఅంచనెఁ బాడి నీకు
కాదన తోయనెఁగ నెఅంతటివారలఘనసఅంసారుల నరులను 
సురలను
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కాదన వాదిఅంప నోప కలనెఁగ నోప
కాదన వేరే సేయనెఁగలవానెఁడా తాను
కాదనేటి వారెవవ్వరు కడలనుఅండి
కాదనన్నవారిక వారికరమ్మమే సాక
కాదు వివేకము యిది కాదు యవివేకము
కానన యజజ నులాల కరమ్మజతలాల మీరు
కానరు నాలగు కరములవానన
కానవచీచ్చినెఁ గానరావ కమలాక నీమాయ
కానవచెచ్చి నఅందులోన కారుణణ్యునరసిఅంహా
కాను సవ్వతఅంతద నెఁడనననెఁ గాదన తలనెఁగ లేను
కామకోశ ధవికార జలనధిక కలశభవనెఁడ మీ నామము
కామధేనువిద కలపవకృకమదే
కామధేనువ దేవకలిపతము భవిలోన
కామధేనువక  కలిగె నీధరణి
కాయ పఅండ సేయనెఁబోతే కడ పులసే కాక
కాయమనేవూరిక గఅంతల తొమమ్మదియాయ
కాయము జీవనెఁడగలనానెఁడే తెలియవలె
కాయము నాదే ఆట కర కను నే నట నా-

కాయముల కాణాచి కానెఁపులము
కాలమఅందే నీ దసులెక  కడ ధీరులౌట గాక
కాలము కాలము గాదు కపటాలే తఱచాయ
కాలవిశేషమో లోకముగతియ సనామ్మరగ అంబుల_

కాలాఅంతకునెఁడనువేనెఁటకానెఁ డప్పుడనెఁ దిరిగాడను
కావనెఁగ నీక పోదు కరుణానధివిగాన
కావనెఁగ నీక పోదు కరుణానధివిగాన
కావకుఅంట నేదీ గతి కమలాక్షా యిఅందరిక
కఅం కరిషణ్యుమ కఅం కరోమ బహుళ-

కఅంకదీర 'నదక వఅం కశవాతపర'మన
కఅందుపడి మొకక్కుకుమీ కశవా
కనన్నజనేఽహఅం కశవాతపర మహో
కుడచునెఁగాక తనకొలనెఁదిగాన మేల
కుడవనకుడపుల కొనసాగె మమతల
కూడదు రూరక వొకచో గుమ వితకరు వేరొకచో
కూడలేక యానెఁటికనెఁ గూరనెఁ దినన్నటల

కూడవఅండట గఅంజికొరకా తనకు
కవల కకృషష వతార కశవా
కశవ నారాయణ కకృషష  గోవిఅంద ముకుఅంద
కశవదసినెక తి గెలిచితి ననన్నటాను
కక కొఅంట కాక కమలనాభనయాజజ
కక కొనవయాణ్యు కరివరద
కక కొనన్నకొలనెఁది కరమ్మము
కక వలణ్యుమునకఅంట కక అం కరణ్యు మెకుక్కుడ
కొఅంచపడితినొక కొనాన్నళళ్ళు
కొఅంచెమును ఘనమునెఁ గనునెఁగొననేల హరినెఁదలనెఁచు
కొఅండ దవవ్వట యెలక గోరిపటట ట దీన
కొఅండఅంతపొడవతోడ కోనేటిరాయనెఁడ వనెఁడ
కొఅండలలో నెలకొనన్న కోనేటిరాయనెఁడ వానెఁడ
కొఅండవఅంటి దేవనెఁడ నేనెఁ గొలిచే దేవనెఁడ వనెఁడే
కొఅండా చూతము రారో కోఅండక తిరుమలకొఅండా
కొఅండ నుయణ్యు కుమతలాల
కొఅందరి కవి సమమ్మతియెక తే కొఅందరి కవి గావ
కొతకబఅంట పనెఁతబఅంట కోరినానెఁడ నేనెఁడ నీకు
కొనమొద లేదో గుఱిగాన రొరుల
కొనరో కొనరో మీరు కూరిమమఅందు
కొనుట వగగ ళము దనెఁ దినుట యలపము మీనెఁదు-

కొమమ్మల చూడరే గోవిఅందునెఁడ
కొలనెఁది పుణణ్యుపపలే కొఅంగు రొకక్కుముల వటిట
కొలిచితే రకఅంచే గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
కొలిచినవారల కొఅంగు పక నెఁడితనెఁడ
కొలిచినవారి పలి కొలల లివివో
కొలిచినవారికనెఁ గొమమ్మన వరములిచీచ్చి
కొలవరో మొకక్కురో కోరి తలనెఁచరో
కొలవరో మొకక్కురో కోరినవరము లిచీచ్చి
కొలవ విరిసె నద గోవిఅందునెఁడ పొదుద వోయ
కొలవనెఁడీ భక కనెఁ గొఅండలకోనేటి-

కొలవనెఁడ వలసితేనెఁ గొలవక మానునెఁడ
కొలవక తా నలల వానెఁడ కూచునాన్ననెఁడ గదద మీనెఁద
కొలల వలపుల చలేల  గోవిఅందరాజ ననున్న
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కొసరనేల నాగుణము లివి
కొసరి కొసరి యినెఁకనెఁ గోరనెఁగనేనెఁటిక
కొసరి నీతోనెఁ బెననెఁగి గునసి మోక మడగ
కోటాననెఁ గోటాల య కోరికల జనమ్మముల
కోటికనెఁ బడగయెతిక కొఅంకనేల
కోటిమనమ్మథాకార గోవిఅంద కకృషష
కోనేటి దరులనెఁ గనునెఁగొనరో మూనెఁడదేరుల
కోరి ధరమ్మము చాల కుకక్కునెఁబటట  మనన్నరీతి
కోరి నీ యీవిక దొడడ నెఁ గొఅంచెము లేదు
కోరి మాభజముల డాగుల మోచుకునాన్నరము
కోరిక దీరుట యెనన్ననెఁడ గుణమును నవగుణమునునెఁ జెడి
కోరు వఅంచరో కోటారు
కోరుదు నామది ననశము గుణాధరు నరుగ ణనెఁ గకృషష న
కోలలెతకకొన గోపలలనునెఁ దను
కౌసలాణ్యునఅందనరామ కమలాప కకులరామ
గటిట గానెఁ దలకొఅంట కనన్నదే కఅంటి గురుమ (త ? )

గడడ పర మఅంగితే నానెఁకలి దీరీనా యీ-

గతలనన్న ఖిలమెక న కలియగమఅందును
గదద రి జీవనెఁడ కామధేనువ మాన
గరిమతో వరపల కమలాక దసులకు
గరిమల నెరనెఁగరునెఁ గాక మానవల
గరుడగమన గరుడధవ్వజ
గరుడధవ్వజఅం బెకక్కు కమలాక పఅండిల క
గరుడాదిశ  వేదదిశ  కలిమ యీప
గాడిదపలల  కోమలికమె కలిగినది
గాలినే పోయనెఁ గలకాలము
గుఱఱ్ఱి లనెఁ గటట న తేరు కొఅంక కఅందక నానెఁ బారీ
గులల  గులేల  రాయి రాయే గురి యెఅంతవేసినాను
గెలిచితి భవముల గెలిచితినెఁ గామాదుల
గెలిచితి భవముల గెలిచితి లోకము
గొరబెక  మొద లఅండనెఁగనెఁ గొనలకు నీరేల
గోనెలె కొత కల కోడలెపపటివి
గోవిఅంద కశవ నీకు కుయణ్యు మొఱఱ్ఱి
గోవిఅంద గోవిఅంద యన కొలవరె

గోవిఅంద నీవనన్నటిలోనెఁ గూడితేనెఁ జలనెఁగాన
గోవిఅంద ముకుఅంద కకృషష  గోపనాథ నరహరి
గోవిఅంద హరిగోవిఅంద గునసి యాడదఅం బిటరారో
గోవిఅంద నే నటిట వానెఁడ గురుత ననెన్నఱినెఁగీనా
గోవిఅంద మేలొక్కునవయాణ్యు
గోవిఅంద శిశ తగోకులబకృఅంద
గోవిఅందది నామోచాచ్చిరణ కొలల ల దొరకను మనకపుడ
గోవిఅందుదసులమెక  కొన కకుక్కుదుమునెఁ గాక
ఘన నఅంసారులకలల  కరమ్మమెక  పొడచూపు
ఘనమనోరాజణ్యుసఅంగతి చెలనెఁగిననెఁగాన
ఘనసుఖము జీవనెఁ డఱునెఁగనెఁడ గాక యెఱినెఁగినను
ఘనునెఁ డీనెఁతనెఁడొకనెఁడ గలగనెఁగనెఁగద వేదముల
ఘనునెఁడాతనెఁడా యితనెఁడ కలశపురము కాడ
ఘనునెఁడాతనెఁడే మమునెఁ గాచునెఁగాక హరి
ఘెరదురితములచే గుణవికారములచే
ఘోరవిచారణ నారసిఅంహ నీవరూపముతో నెటల అండితివో
చఅంకగుదియ యిదే శరణారి క నే నదే
చఅంచలపడనెఁగవదుద  సారె సారెనెఁ గోరవదుద
చఅంచలమతలకునెఁ దలియనే సాతివ్వకధరమ్మముల
చఅంచలము మానతేను సఅంసారమే సుఖము
చఅండ పశ చఅండాది జయ విజయలన
చకక్కునెఁదనములవారి సతలాల
చకశ మా హరి చకశ మా
చతరునెఁడ వనన్నటాను జనారద నా మముమ్మ
చదివి చదివి వటిట జలినెఁబడ టిఅంతేకాక
చదివి బతకరో సరవ్వ జనుల మీరు
చదివితినెఁ దొలిల  కొఅంతచదివే నఅంకానెఁ గొఅంత
చదివనెఁబో పశ ణి సకలము యీ-

చదివేవి వేదము లాచారము మదినెఁ బటట డ
చదువలోనే హరిన జటిట గొనవలెనెఁగాక
చరమారర మఅందు నీవ చాటితివి గాన
చలపదిరోగ మీసఅంసారము నేనెఁడ
చలమె చెలిల అంచుకొనన్న సతలాల
చలవకు వేనెఁడిక సరిక సరి
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చవి నోరి కడనెఁ దతక సఅంప దేడనెఁదతక వన
చవిచేసుక యిట జరగెదము
చవలకునెఁ జవి సఅంసారము
చాటదనదియే సతణ్యుము సుఅండ
చానప లోపలనెఁ జవిగలద! యివి
చాల నొవివ్వ నేయనటిట జనమ్మమేమ మరణమేమ
చాలద నా సఅంసారము
చాలద బశ హమ్మమది సఅంకీరకనఅం మీకు
చాలద మా జనమ్మము నీ-

చాలద హరినామ సౌఖణ్యుమకృతము దమకు
చాలద హరిసఅంకీరకనఅంగల-

చాలనెఁ జల నీసటలనెఁ బరలితిమ
చాలనెఁ జలనెఁ దొలనెఁగవో జలికోపమా
చాలనెఁజల నీ హరియే మాకును సకలకశ యలకు నాయకునెఁడ
చాలనదే నావిరతి సకలసామాద జణ్యుము
చావతో సరియెక న సౌఖణ్యుఅంబులోనెఁ దగిలి
చిఅంతల రేనెఁచకు మముమ్మ చిత కమా నీవ
చికక్కువదుద  చొకక్కువదుద  సిలగునెఁ బశ పఅంచముల
చికుక్కువడడ పనకనెఁ జేసినదే చేనెఁత
చితక మతిచఅంచలము చేనెఁత బలవఅంతఅంబు
చితకగిఅంచవే దేవ శశ పతి నావినన్నపము
చితకగిఅంచి రకఅంచు శశ హరి నీవ
చితకగిఅంచు మా మాటల శశ నరసిఅంహ
చితకజగురునెఁడ నీకు శశ మఅంగళఅం నా
చితకజగురునెఁడ వో శశ  నరసిఅంహా
చితకములో ననున్ననెఁ జిఅంతిఅంచనేరక
చితకమో కరమ్మమో జీవనెఁడ దేవనెఁడ
చితాక అవధారు జియణ్యు పరా కచచ్చిరిక
చితాకననెఁ బెటట కు మీమానెఁట శశ రమణ మరవకు
చినన్నవానెఁడ నాలగుచేతలతో నునాన్ననెఁడ
చిరఅంతనునెఁడ శశ వరునెఁడ
చిరకాలధరమ్మముల చివకు దవవ్వనెఁగనెఁబోతే
చీ చీ వివేకమా చిత కపు వికారమా
చీచీ నరుల దేనెఁటి జీవనము

చీచీ నరుల దేటిజీవనము
చీచీ వో జీవనెఁడా చిఅంతిఅంచుకో జీవనెఁడా
చీచీ వోబదుకా సిగుగ లేనబదుకా
చూచి మోహిఅంచకుఅందురా సురలెక న నరులెక న
చూచే చూపొకటి సటిగుఱి యొకటి
చూచేవారిక ధరమ్మము సులభమువలె నుఅండ
చూచేవారికనెఁ గలిమ సుఖమే తోనెఁచునెఁ గాన
చూడ నరుదయనమమ్మ సొరిది నఅందరికన
చూడ నొకక్కునెఁడవ గాన సుదుద  లెనెక న్న నానెఁ గలవ
చూడ వేడకల సొరిది నీ మాయల
చూడనెఁజూడ మాణికాణ్యుల చుకక్కులవలె నునన్నవి
చూడరెవవ్వరు దీనసోదణ్యుఅంబు పరికఅంచి
చూడరో చూడరో నేనెఁడ సురలార నరులార
చూడవమమ్మ కకృషష నెఁడ నీ సుతనెఁడయమమ్మ
చూడవే గోవిఅంద సోదణ్యుము లినన్నయ
చూడనెఁ డిఅందరిక సులభనెఁడ హరి-

చూతముగా యినెఁకనెఁ దమ సుదుద  లెలాల ను
చూపనెఁ జెపపగల భకక సుజనునెఁడవ మాకు
చెదఱక వలనెఁగే చేను మేయనెఁగనెఁజొచెచ్చి
చెపపనెఁగా నెఱనెఁగరా చేరి వేదవాణ్యుసుల
చెపపనెఁబోతే యీ యరర ము చితకము వొడనెఁబడదు
చెపపనెఁబోతేనెఁ బస లేదు శశ పతిదసుల ననున్న
చెపపరాన మహిమల శశ దేవనెఁడితనెఁడ
చెపపరానమహిమల శశ ధరా నీవ
చెపపవే ననున్న మనన్నఅంచి శశ పతి నాకు
చెపపతే నాశచ్చిరణ్యుము సేసినచేనెఁత లితనెఁడ
చెపపతేనెఁ బాసునఅందురు చేసిన దోసములెలాల
చెపపనఅంతపన నేనెఁ జేయనెఁగలవానెఁడ నఅంతే
చెపపనఅంతపన నేనెఁ జేయగలవానెఁడ నఅంతే
చెప్పుడమాటలే చెపపకొనుటగాక
చెపప నామాట విను చిత కమా
చెలనెఁగి నా కఅందుక చిఅంతయీణ్యున
చెలనెఁగి యధరమ్మము వటిట అంప నీకల సకృషట అంపనెఁగ మరి నీకల
చెలి నేనెఁడ తానేమ సేయనమమ్మ చెలి యేమసేయ నీ-
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చెలల  నెకక్కుకొఅంటివిగా జీవనెఁడ యీబలకోటా
చెలల నెఁబో తియణ్యుననోరనెఁ జేనెఁదేనెఁటిక యీ-

చెలల నెఁబో యీజీవ లిలనెఁ జేసిన పప మెఅంతో
చెలల నెఁబో యేమ చెపపది జీవన యజజ నము
చెలల నెఁగా కట నీక చిఅంతిఅంపనెఁగా పూరి -
చెలల నయాణ్యు యీ మాట శశ హరి
చెలల బడీ కలల లటచేనెఁత లివి నీవియట
చెలెల  నీచేనెఁతల నీక చేరి మేడగుడిదినన్న
చేకొఅంటి నహమే చేరిన పరమన
చేకొన కొలవరో శశ నరసిఅంహము
చేకొనువారిక చేరువిదే పక కొను జీవల భాగణ్యుమదే
చేకొనన్న భకుకల పలి చిఅంతామణి
చేతలెతిక మొకక్కురో జీవకోటాల ల యిద
చేపటిట  మముమ్మనెఁ గావ శశ నరసిఅంహా నీ-

చేపటట నెఁ గుఅంచము శశ విభనెఁడ
చేరి కొలవ్వరో యాతనెఁడ శశ దేవనెఁడ
చేరి మొకక్కురో నరుల శశ మఅంతనెఁడీతనెఁడ
చేరి యఅందలమోతతో చెనన్నకశవా
చేరి యశోదకు శిశ వితనెఁడ
చేసిన నావినన్నపము చితాకననెఁ బెటట కొమీమ్మ
చేసినటట  సేసునెఁ గాక చిఅంత మాకలా
చొచిచ్చితి నీకు శరణ సుదుద  లినెఁకనేనెఁటిక
జగతి వక శఖశదబ చతరద శి మఅందవార-

జగతిలో మనకలల  జయఅంతి నేనెఁడ
జగదీశవ్వరున లీలాచకశ ములోపలనుఅండి
జగనాన్నథా నీ కొకక్కునక శరణ చొచిచ్చితిమ కావనెఁ గదే
జగనోమ్మహనాకార చతరునెఁడవ పురుషత కమునెఁడవ
జగమఅంతా నీమయము సరవ్వఅం విషష మయఅంబు గాన
జగములెలాల  నీడేరె జయ వటిట  రిఅందరును
జగములేలేవానెఁడవ జనారద నునెఁడవ
జగమెలాల నెఁ జూచితిన చనవరులెక  యనాన్నరు
జడమతిరహఅం కరమ్మజఅంతరేకోహఅం
జతనము జతనము సరేవ్వశ నగరిది
జననమరణముల జఅంతరాసులకు

జనఅంచె నదిగో శశ వణబహుళాషట మన
జనుల నమరులను జయలిడనెఁగా
జపములనెఁ దపములసఅంధాణ్యుదివిధలకు
జపఅంయిఅంచరె సరవ్వజనుల యీ నామము తమ
జయ జయ నకృసిఅంహ సరేవ్వశ
జయ జయ రామా సమరవిజయరామా
జయమఅంగళము నీకు సరేవ్వశవ్వరా
జయము జయము ఇనెఁక జనులాల
జయము మనది వనచరులాల
జలజనాభ హరి జయ జయ
జలి మోహినీగజము సఅంసారమది
జీవనుమ్మకుకలము శశ పతి దసులము
జీవముల దవవ్వవోయ చీమలనునెఁ బుటట చొచెచ్చి
జీవాతమెక  యఅండ చిలకా నీ-

జీవాతమ్మన దీమముగానెఁ జేసుక యిఅందరినెఁ గూడక
జీవనెఁ డిఅంచుకఅంత చేనెఁత సముదశ మఅంత
జీవనెఁ డఅంతటివానెఁడ చిత క మెఅంతటిది తన
జీవనెఁడ నేనొకనెఁడను సకృషట కనెఁ గర కవ నీవ
జీవనెఁడ నతణ్యునెఁడ యీ చిఅంత లెటట  దొరకనో
జీవనెఁడ పశ కకృతియను శశ పతియనెఁ గలనెఁడన
జీవనెఁడ నొకక్కుట చిత కమూ నొకక్కుట
జీవన కకాలము శశ హరి చేరువబఅంధవనెఁడీతనెఁడ
జీవనక నట బుదిబ  చెపపవయాణ్యు హరి నీవ
జూటనెఁదనాలవానెఁడవ సుగీశ వనారసిఅంహ
జూడనెఁగనెఁ జూడనెఁగ సుడిగొనె మాయల
జోజో యన మీరు జోల వాడరో
జజ నఅంబకట జగమున కధికఅం మరి
జజ నము నెఱనెఁగము అజజ నము నెఱనెఁగము
జజ నయజజ  మీగతి మోకసాధనము
జజ ననెక నా నీకునెఁ బో దజజ ననెక నా నీకు బోదు
జజ నులాల యగులాల సకలవిరకుకలాల
డలాయాఅం చల డలాయాఅం హరే డలాయాఅం
తఅందనాన ఆహి తఅందనాన పురె
తకక్కున చదువలొలల  తపప నొలాల
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తకక్కున వలాల నెఁ దహతహలే
తగు మునుల  ఋషల తపముల సేయనెఁగ
తగుల వరిక గుఱి తానెఁ దనే
తచిచ్చిచూచితేనెఁ జల దక వమే కలనెఁడగాక
తతిగాన యీపట దక వమా విచారిఅంచవే
తతిగొన యేమఱక తలనెఁచనెఁగవలెనెఁ గాక
తథాకురుషవ్వ ముద మామదేణ్యువ
తన కరమ్మమెఅంత చేనెఁతయ నఅంతే
తన చితకము కొలనెఁది తమకఅంచ ననెఁకనేల
తన దసునకొరకు ధరియిఅంచె నీరూపము
తన పటఅంచు కోనెఁడ దక వమా యీ యాతమ గాచి
తన సొమీమ్మడేరిఅంచక తా మానీనా
తనకరమ్మవశఅం బిఅంచుక,దక వకకృతఅం బకయిఅంచుక
తనకనెఁటి యేతలిఅందరిలోన
తనకడ చదువల తనకడ శసాస ల
తనకోరిక లేనెఁటిక నాతనెఁడ యినన్నయనెఁ గలిపఅంచనెఁగ
తనదీనెఁగాక యిఅందరిదీనెఁగాక
తనమనసే తనకు తారుకాణవచుచ్చినెఁ గాక
తనలోనుఅండిన హరి దనెఁ గొలవనెఁడీ దేహి
తనవారన యాస దగిలి భశ మయనేల
తనవారల పరవారలనెఁ దనన యెడివానెఁ డవవ్వనెఁడ
తనవి లేక చీనెఁకటి దవవ్వ దేహి
తనసితి మనన్నటి తగులేలో
తనునెఁ ద నేమఱక దక వము మఱవకుఅంట
తపముల బడలనెఁగ తమ కల మునులకు
తపప దీయరర మొకటి దనెఁచిన ధనము సుఅండీ
తపపనెఁ దోయవే దక వశిఖమణి
తపపదు తపపదు దక వము కకృపయిది
తపపదు యీయరర ము ధరణిలోన
తపపన బఅంకన యటిట  దమోదర నాకు
తపపఅంచుకోరా దినెఁక దక వమే గతి
తప్పు జదువలవార తరక్కువాదములవార
తప్పు లెఅంచ కనెఁక దరి చేరచ్చివయాణ్యు
తప్పుల వొప్పుల దేహి తన మూలమే

తమ తమ యఅంతటిక తమవారె
తమ యెఱుక తమకునెఁ దగినఅంతే
తమవదోణ్యుగము లేల తమకము లేల
తమసతవ్వ మెఱినెఁగియ దనెఁచిరి గాకా
తరి నధానము గనన్నదనెఁకా దరిదశ అంబు
తరితీపులనెఁ బెటట న తనముఅందర నప్పుడ
తల మొలా నొకక్కుసరా తను వొకక్కుటనెఁగాక
తల లేదు తోనెఁక లేదు దక వమా నమాయలకు
తలనెఁ పనన్ననెఁడ ననునెఁ దగులనయాణ్యు
తలనెఁచరో జనుల యీతన పుణణ్యు నామముల
తలనెఁచి చూడ పరతత కవ్వఅం బితనెఁడ
తలనెఁచినప్పుడ వచుచ్చి దయ యెప్పుడనెఁ దలనెఁచు
తలనెఁచినవినన్నయనెఁ దనకొరకనెఁ వలినెఁ
తలనెఁచుకో వో మనస తగిన దిశ షట ము లివి
తలనెఁప వనక నుయిణ్యు తగరు ముఅందట దీననెఁ
తలనెఁపు కామాతరతవ్వముమీనెఁదనలవడిన-

తలనెఁపులో కొటట గొన దక వమే వనాన్ననెఁడ
తలనెఁపులోననే దక వము వనెఁడిగో
తలనెఁపులోన వలితే దక వము వలితౌ
తలనెఁపులోపలి తలనెఁపు దక వమతనెఁడ
తలగరో లోకుల తడవకరో మముమ్మ
తలపోనెఁత చిత కముననెఁ దరిగానక బుదిబ
తలపోనెఁత బానెఁతె తలనెఁపులకునెఁ దమ
తలమేల కులమేల తపమే కారణము
తలరో లోకాఅంత పరుల తడవము పుణణ్యుపపమును
తలిల నెఁ బాసి బిడడ లెలల నెఁ దలల డిఅంచినటట  నా
తలిల కనెఁ గలగు ముదుద  దది కునన్నద
తలిల యాప కకృషష నకనెఁ దఅండిశ  యీతనెఁడ
తలిల యనెఁ దఅండిశ య మరి దక వము నాతనెఁడే కాక
తహతహ లినన్నటిక తానే మూలము గాన
తానెఅంత బశ దుకఅంత దక వమా నీమాయ యెఅంత
తానే కాకవవ్వరు మాకు దతయ దక వము తన
తానే తానే యిఅందరి గురునెఁడ
తానే తెలియవలె తలనెఁచి దేహి తనున్న
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తానే తెలియనెఁ గాక తలనెఁచనెఁగ నెటట వచుచ్చి
తానేడ వారేడ తనువేడ మరి తకక్కునవలాల నేడ
తాప లేక మేడ లెకక్కునెఁదలనెఁచేము
తాము సవ్వతఅంతద ల గారు తమయఅంతను
తాము సవ్వతఅంతద ల గారు 'దసోహము'ననలేరు
తామునెఁ దలియరూ తగనెఁ జెపపన వినరూ
తాళపకనన్నమాచారణ్యు దక వమవ నీవ మాకు
తిమమ్మరెడిడ  మాకునచెచ్చి దిషట మెక నపొలము
తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహుత కరాయ
తిరువధ లేనెఁగీన దేవతల జయవటట
తీపనుచు చేనెఁదు తెగనెఁదిన వనకనెఁ బడరాన
తీరుచు నతనెఁడే దినకరమ్మఅంబది
తద సమసకమును దురల భమే
తదిలేనబఅంధము తోడనీడక  నేను
తెగనెఁగోయటకు హరి దివణ్యు నామ కీర కనము
తెగక పరమునకునెఁ దరువలేదు
తెలియనెఁ జీకటిక దీపమెత కక పదద -

తెలియనెఁడగాక దిశ షట ము జీవనెఁడ
తెలియక వూరక తిరిగేము
తెలియదు నీ మనసు దేవోత కమా
తెలియనవారికనెఁ దరమరునెఁగు
తెలియరాదు నీమాయ తెరమరనెఁగు పకుక్కు-

తెలియరాదు మాయదేహమా మముమ్మ
తెలియట యెనన్ననెఁడ దేహి తనఅంతట
తెలిసి చూచినవేళ దేవనెఁ డొకక్కునెఁడే నలిచి
తెలిసి బదుకరో దేహూలాల
తెలిసితే మోకము తెలియకునన్న బఅంధము
తెలిసిన బశ హమ్మపదేశ మదే
తెలిసిన వారిక తెరు విది మరి లేదు
తెలిసిననెఁ దలియనెఁడ తెలియనవారల
తెలిసినమాటల నీసముఖఅంబున దీకొన న నన్నడగకపోదు
తెలిసినవానెఁడానెఁ గాను తెలియనవానెఁడానెఁ గాను
తెలిసినవారి కఅంతా దేవనెఁడక  యఅండ
తెలిసినవారిక తేటాయె

తెలిసినవారిక దేవనెఁ డితనెఁడే
తెలిసినవారెలాల  దేవననెఁ జేరి బదిక-

తెలిసియ నతణ్యుఅంతదీనునెఁడక  తనున్ననెఁ
తెలిసియనెఁ దలియదు దేరిన చిత కము
తెలిసియనెఁ దలియను తెగదీ చికక్కుమటాను
తెలపనెఁగ రాదిది దేవన మాయల
తెలల వారనయణ్యురో తెరువ యీ-

తే శరణ మహఅం తే శరణ మహఅం
తొకక్కునచోటల  దొకక్కుడిమనసు
తొలనెఁబాపపుణాణ్యులతోడనెఁ బుటిట తినట
తొలిల  కలవే ఇవియ తొలిల  తానునెఁ గలనెఁడే
తొలిల  యెటట అండనో తాను తద నెటట అండనో తాను
తొలిల  యేరుపరచిరి దొడడ వానెఁడ హరియన
తొలిల టివారికఅంట దొడడ  నేను పతకాన
తొలిల టివారు వటిట నతోవ యిది
తొలిల యను మఱఱ్ఱి కు తొటట లనె యనెఁగెనెఁగన
తోనెఁటకూరదొఅంగలాల తొయణ్యులలాల
తోరణములే దోవలాల
తిశ కరణశదిబ గా చేసిన పనులకు దేవడ మెచుచ్చిను లోకము 
మెచుచ్చిను

తిశ జగముల నెరునెఁగు దేవదేవనెఁడ
తవ్వమేవ శరణఅం తవ్వమేవ శరణఅం
తవ్వమేవ శరణఅం తవ్వమేవ శరణఅం
తవ్వమేవ శరణఅం తావ్వమేవ మే
దనుజల గనరి తత కవ్వమది
దవవ్వలతెరువ మరేనెఁటిక తడనెఁబాటల మరి యేటినెఁక
దనెఁచుకో నీపదలకునెఁ దగ నేనెఁ జేసిన పూజలివి
దనెఁటలేను యీ మాయ దక వమా నేను
దనెఁటలేను యీమాయ దక వమా నేను
దనవారితోడి పగ ధరిఅంచరాదు మీకు
దనకనెఁగల గుణము తపప దఅంతయిన
దసవరగ ముల కలాల  దరిదపు మీరె కాన
దసుల పలిటి నధానమెక  వనాన్ననెఁ డదిగో
దసోహమను బుదిబ నెఁ దలచరు దనవల
దికక్కుఅందరికనెక న దేవనెఁడ కడనెఁ
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దికుక్కు నీవే జీవలకు దేవసిఅంహమా
దికుక్కుల సాధిఅంచనెఁబూన దేవదుఅంధభల మోమ య
దికుక్కులెలాల  సాధిఅంచి దేవదుఅందుభల మోమ య-

దికుక్కులేకపోయే నటట  దినదినము
దికుక్కులేనవారు నీవే దికక్కున కొలవనెఁగా
దినమట రాతిరట తీరుచునన్నద
దినము దవ్వదశి నేనెఁడ తీరర దివసము నీకు
దిబదల వటట చునెఁ దేలిన దిదివో
దీనరకకునెఁ డఖిలవినుతనెఁడ దేవదేవనెఁడ రామునెఁడ
దీనునెఁడ నేను దేవనెఁడవ నీవ
దురితదేహులే తొలిల యను శశ -

దురితమకృతణ్యువట దొఅంగలట
దకృషట అంత మది దపపదు తెలసుకోవలెనెఁ గాన
దేవ దేవ నీ దివణ్యుమహిమ లివి
దేవ దేవఅం భజే దివణ్యుపశ భావఅం
దేవ నమో దేవా
దేవ నావలన గుణము తెలిసి కాచే ననేటి
దేవ నీ పకపతమో తిరిగే లోకుల వలోక
దేవ నీదయ యెఅంతనో దివణ్యుసులభ మెఅంతనో
దేవ నీమాయతిమర మెటిట దో నా-

దేవ నీవిచేచ్చియఅందుకు దీనకనెఁగా నఅంతయేల
దేవ నీవ గలిపఅంచిన తెరువ లివి
దేవ నీవేకాల మెటట  దిపపనానెఁ దిరుగుట గా-

దేవ నే నీయాధీనము దికుక్కు దస నాకు నీవే
దేవత లెఅందునన్నవారో దిషట  మెవవ్వరినెఁ గానము
దేవతలనెఁగాచిన దేవనెఁ డితనెఁడ
దేవతల గెలవరో తెగి దక తణ్యుల పరరో
దేవదుఅందుభలతోడ తేటతెలల మెక నానెఁడ
దేవదుఅందుభలతోడ దివణ్యులతోడ
దేవదేవడకక్కు నద దివవ్వరథము
దేవదేవోతకమ తే నమో నమో
దేవదేవోతకమ నాకు దికుక్కు నీవే యెప్పుడను
దేవదేవోతకమున తిరుతేరు
దేవశిఖమణి కామధేను వేకబల నీకు

దేవశిఖమణి దివిజల వొగడనెఁగ
దేవశిఖమణివి దిషట దక వమవ నీవ
దేవా నీమాయ తెలియనలవి గాదు
దేవా నీవే యినన్న చఅందముల తిరముగ మహోపకారి వక తివి
దేవనెఁ డొకక్కునెఁడే మఱి జీవల వేరు
దేవనెఁ డొకక్కునెఁడే మాకు దికుక్కుగాన
దేవనెఁడవ నీవ జీవల నీ బఅంటల
దేవనెఁడ గలనెఁడగా దీనకమ
దేవనెఁడగలవారిక దిగులనెఁ జిఅంతయ లేదు
దేవనెఁడొకక్కునెఁడే గురి దలిసినవారిక
దేవదేవనెఁ డితడే దివణ్యుమూరితి
దేవనక దేవికన తెపపల కోనేటమమ్మ
దేవనపసాశ దము తెరళ లఅందుకోరో
దేవనమరవకు మఅంతే మాట చిత కమా
దేహ మది యొకట దేవనెఁడ నీవొకనెఁడవే
దేహ యీతగవ దీరచ్చివయాణ్యు
దేహఅంబకట దేహియ నొకనెఁడే
దేహము ద నసిబ రమట దేహి చిరఅంతనునెఁడౌనట
దేహము సమమ్మఅంధము యివి దేహికనెఁ బనలేదు
దేహముతోడిది లఅంక తీరదిది హరిమాయ
దేహి నతణ్యునెఁడ దేహము లనతాణ్యుల
దక వఅంబవ కరకవ నీవే హరి
దక వకకృతఅంబట చేనెఁతట తనకరామ్మధీనఅంబట
దక వమ నీవే గతి మాతప్పుల పనలేదు
దక వమ నీవే దయదలనెఁచుట గా
దక వమ నీవే యినెఁక దరి చేరుతవనెఁ గాక
దక వమా ననన్నఅందులోతగు మానసినెఁగానెఁ జేసి
దక వమా ననున్న దూర దగవ గాదు నా
దక వమా నీ వలితేది తమ వలితేకాన
దక వమా నీ వొకక్కునెఁడవే దకక్కున ధనము గాక
దక వమా నీకు వలితా తలనెఁపువలితేకాక
దక వమా నీచేనెఁతల తపపదు మా రోనెఁతల
దక వమా నీచేతిదే మాధరమ్మపుణణ్యుము
దక వమా నీతప్పు లేదు తలనెఁచేవారి భాగణ్యుమే
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దక వమా నీపరరేనెఁపణ లివి తపపక వనన్నవి జీవలకు
దక వమా నీమాయ తలమొ లెఱనెఁగనీదు
దక వమా నీవే దయాధరమ్మము దలనెఁచు టిఅంతే
దక వమా నీవే మముమ్మ దయదలనెఁచుట గాక
దక వమా నీవే యిఅందు దయ దలనెఁచుటనెఁ గాక
దక వమా పరదక వమా
దక వమా యేమ సేత తలనెఁప నీవే దికుక్కు
దక వమా వో దక వమా ననున్న దయనెఁజూడనెఁ దగద
దక వము చేసిన సేనెఁత తపపఅంచ రాదు
దక వము తోడిదే తన తగుల
దక వము దూరనెఁగనేల తమనేరుప నేర మఅంతే
దక వము నెరనెఁగము తతవ్వమునెఁ దలనెఁచము
దక వము పుటిట అంచినటిట  తన సహజమే కాక
దక వమూ నొకక్కునెఁడ తాను నెపపటివానెఁడ
దక వమే నేరుచునెఁగాక తగిలిఅంచ విడిపఅంచ
దక వమొకనెఁడే మాతలనెఁపు నొకట
దక వమొకక్కునెఁడే సఅంతత భజనీయనెఁడ
దొఅంతివిషయములాల దొరలాల
దొరకనయప్పుడే తదగాక
దొరక మాపలికనెఁ గఅందువయరర ము
దొరతనములతోడ తొడపక  శశ సతితోడ
దొరుకునా యితన కకృప తదిపదఅంబు
దోమటి నఅంతెరనెఁగరా తొలిల టివారు
ధన మెఅంత గలిగినా తగు సఅంరకణ లేక
ధనముగన మరికద ధనకునెఁడౌట - మొదల
ధర నీవే తలిల యను దఅండిశ యవక  యఅండనెఁగాను
ధరనెఁ గడపట నేజఅంతవకక నా తన జనమ్మమే సుఖమెక  తోనెఁచు
ధరణి నెఅంద రెనన్నతపముల చేసినాను
ధరలో "నెదద్భువఅం తదద్భువ"తనెనెఁ గాన
ధరలో నా జనమ్మమే తనువ నదియె
ధరలోను జనహితము నానా భకకరకణము నడపనెఁ గదయాణ్యు
ధరమ్మమునక మము దయనెఁ గావవే యినెఁక
ధరామ్మధరమ్మము లాల దక వము లాల
ధద వ విభీషణాదుల సాక

ధద వవరద సఅంసుకతవరద
ధద వవరదునవలె తదకకుక్కునెఁగాక మరి
నఅంద నఅందన వేణనాద వినోదము
నఅందకధర నఅందగోపనఅందన
నఅందగోపనఅందనుడే నానెఁటి బాలడ
నగధర నఅందగోప నరసిఅంహ వో
నగవల నజమన నమేమ్మద
నగునెఁబాటల నెఁ బడేనాజిహవ్వ
నగునెఁబాటల కు లోనెక  నడచునెఁగాక
నగుమొగముతోడి వో నరకసరి
నటనల భశ మయకు నామనసా
నడచీ లోకము బశ హమ్మనానెఁటనుఅండి సహజము
నడప వేనెఁటిక నాటకము
నడవరో జడియక నవణ్యుమారగ  మది
నడమ రెఅంటికన నా మేను
నదు లొలల వ నా సాన్ననము కడ
ననునెఁ జూచి హరి నీవ నవవ్వకుఅండేవా
ననునెఁ దలపనెఁ గదవే నారాయణ నీ మహిమ
ననున్న నఅంతగా గడిఅంచి నాయమా దిగవిడవ
ననున్న ననున్న నెఅంచుకోవో నారాయణా
ననున్న నెఅంచుకొన నయాణ్యు నగునెఁబాటల  నేను
ననున్న నెవవ్వరు గాచేరు నానెఁటి పగెఅంతరునెఁ గాక
ననున్న నేనే ఆహహా నవవ్వకొనవలద
ననున్ననఅంత సేయకఅంట నవవ్వలనన్నవా పఅంట
ననున్ననఅంతగా గడిఅంచి నాయమా దిగవిడవ
ననెన్నఅంచనెఁ బనలేదు ననెన్నఅంచుట కాన
ననెన్నరనెఁగలేనయణ్యు నాయఅంతరాణ్యుమెక
నమామణ్యుహఅం మానవసిఅంహఅం
నమతదేవఅం భజే నారసిఅంహఅం
నమో నమో జగదేకనాథ తవ సరేవ్వశ
నమో నమో దశరథనఅందన మముమ్మరకఅంచు
నమో నమో దశరధనఅందన రామ
నమో నమో దనవవినాశ చకశ మా
నమో నమో రఘు కుల నాయక దివజ వఅందణ్యు
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నమో నమో లకమ్మనరసిఅంహా
నమో నారాయణ నా వినన్నప మదివో
నమో నారాయణాయ నమదుః
నమో నారాయణాయ నారాయణాయ సగుణబశ హమ్మణ
నమమ్మలేము కానలేము నరులాల మనమఅంతే
నమమ్మవలెనెఁగాన యెనన్ననెఁడ సఅందేహము లేక
నమమ్మ కొలవనెఁగదరో నరులాల శశ హరిన
నమమ్మతినెఁజమీమ్మ వోమనసా నాక హితవయి మెలఅంగుమీ
నమమ్మతే నతనెఁడే మనన్నననెఁ గాచు
నమమ్మన దిదివో నాపతరారిర త
నమమ్మన దొకట నాకు నీశరణము
నరరూప పశ హాల దనరసిఅంహా
నరసిఅంహ రామకకృషష  నమో శశ  వేఅంకటశ
నరహరి నీ దయమీనెఁదట నా చేనెఁతల గొనాన్న
నరునెఁడా యీతనెఁడ ఆదినారాయణనెఁడ గాక
నరులార నేనెఁడవో నారసిఅంహజయఅంతి
నరులాల మునులాల నానా దేవతలాల
నలినాక నీకు నమసక్కురిఅంచిన-

నలల నెఁబలిల  చెనున్ననెఁడ నాపలిటి వనున్ననెఁడ
నవనారసిఅంహ నమో నమో
నవనీత చోర నమో నమో
నవమూరుకలెక నటిట  నరసిఅంహము వనెఁడ
నా తప్పు లోనెఁ గొనవే ననున్ననెఁ గావవే దేవ
నానెఁటకమఅంతా నవవ్వలక
నానెఁటిక నానెఁడే నా చదువ
నాకు నఅందు కమవోదు ననున్న నీ వేమచూచేవ
నాకు నాక సిగగ యీణ్యున ననున్న జూచుకొఅంటను
నాకు నీవ గలవ హరి నాలోపలనుఅండి
నాకునెఁ గలపన యిద నారాయణనెఁడ నీవ
నాకల విచారము నాకల యాచారము
నాకొఱక గడిఅంచెనో నగి యీలోకము హరి
నాగుణాల దలనెఁచక నీగుణాలే తలనెఁచుకో
నాటిక నానెఁడ గొ త క నేటిక నేనెఁడ గొత క
నానానెఁటి బదుకు నానెఁటకము

నానాటికనెఁ బెరిగీన నరసిఅంహము
నానాదికుక్కుల నరులెలాల
నానాభకుకలివి నరుల మారగ ముల
నానాభరణముల నరసిఅంహా
నానామహిమల శశ  నారసిఅంహము
నానావరగ ముల నానెఁటకొను నొకయగి
నానావరష ముల నడగొఅండవలెను
నానావపయముల ననున్ననెఁ గాచేది పడి
నాపలి ఘన నధామవ నీవే ననున్న
నాయఅంత జజ నము లేదు నాకు మావారు చెపపన
నాయఅంతనే వదద అండఅంబున నీ నగరు చొచిచ్చి సోదిఅంచనెఁగ లేదు
నారాయ ణాచుణ్యుతానఅంత గోవిఅంద
నారాయణ నను నమమ్మన నాకును
నారాయణ నీ నామమహిమలకు
నారాయణ నీ నామమె గతి యినెఁక
నారాయణ నీదసుల నడకలివి
నారాయణ నీనామము బుదిబ నెఁ
నారాయణ నీపఅంపో నాభాగణ్యుమో ఇది
నారాయణ నీవే నాథునెఁడ వక తి నాకు
నారాయణ నే నసవ్వతఅంతద నెఁడను నాకా పనగా దేవియను
నారాయణతే నమో నమో
నారాయణాచుణ్యుతానఅంత గోవిఅంద హరి
నారాయణాచుణ్యుతానఅంత ననొన్నకచోట
నారాయణాయ నమో నమో నానాతమ్మనే నమో నమో
నారాయణనెఁ డీతనెఁడ నరులాల
నారాయణనెఁడ నీ నామము మఅంతిశ అంచి వేసి
నారాయణనెఁడే సరవ్వనాయకునెఁడ
నారాయణన దివణ్యునామము దలనెఁచలేక
నారాయణన శశ  నామమది
నాలో నునాన్ననెఁడవ ననున్ననెఁ గావ(క) నీకునెఁబోదు
నాలోనే నీ వనాన్ననెఁడవ ననేన్నల భశ మయిఅంచేవ
నావలల  నీ కమునన్నది నారాయణ నీవ ననున్న
నఅండిన జగములెలాల  నీయాధీనము
నఅండ కఅంతటా నునన్నది నీమాయ
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నఅండనధానమువలె నీవ గలిగుఅండనెఁగాను
నఅండమనసే నీ పూజ
నఅండ ననన్నచోటలను నీమహిమలే
నఅండను లోకములెలల  నెరి నతనకరుణ
నకక్కుమెక న నాలోన నెలవ గానలేను
నకక్కుఅంచీ గరష ముల మానసిమెకము
నఖిలమఅంతయ మేల నేనే తీల
నగమనగమాఅంత వరిష త మనోహర రూప
నచచ్చిలూ లోకము చూచి నవవ్వరగయీణ్యు నాకు
నచచ్చిలూనెఁ జెడనయటిట  నీక తెలసునెఁ గాక
నజము దలియన మానేరమే కాక
నజమో కలోల  నమషములోననె
నతణ్యు పూజలివివో నేరిచిన నోహో
నతణ్యుసుఖనఅంద మద నీ దసణ్యుము
నతాణ్యుతమ్మడక  యఅండి నతణ్యుడక  వలగొఅందు
నతాణ్యునఅంద ధరణీధర ధరారమణ
నతాణ్యునఅందులము నరమ్మలలమదే నేము
నతణ్యుల ముకుకల నరమ్మలచితకల నగమాఅంతవిదుల వక షష వల
నదిద రిఅంచీనెఁ బాలజలనధివలెనే
ననునెఁ గొలవనదలాల  నీ భాగణ్యుము
ననన్నడిగే నాన తీవే నే నీ పుటట గులకు
ననున్న నమమ్మ విశవ్వము నీపక  నలపు కొన
ననున్న నమమ్మ విశవ్వసము నీపక  నలపుకొన
ననున్న నీవే తెలసుకో నరుహేతకబఅంధనెఁడ -
ననున్న వేసారిఅంచ నేల నీ దనెఁకా నేల
ననున్ననెఁ దలనెఁచి నీపరు దలనెఁచి
ననున్ననెఁగొలిచితేనెఁ జల నీయఅంతవాననెఁ జేతవ
ననన్న ననన్ననెఅంచుకోన నేరమ గాక
నమష మెడతెగక హరి ననున్న దలచి
నరఅంతరఅంబును నీమాయే పరఅం-

నరుహేతక దయానధివి నీవ
నరుహేతకాన ననున్న నీవ రకఅంచే విఅంతే
నరమ్మలల వరు నతణ్యుసుఖుల
నలచినవానెఁడవ నీవేకాక దక వమా

నలిచినచోటనెలాల  నధాన మీతనెఁడ
నలవ నా నుడిలోన నజముగా నపుడ
“నశిచ్చిఅంతఅం పరమఅం సుఖ  మనుమాట నజము నజము ”
తెలియరు గాన

నీ కథామకృతము నా నరత సేవన నాకు
నీ కథామకృతము నా నరతసేవన నాకు
నీ చేతనెఁలోవారము నీవారము
నీ దయాధరమ్మమునకు నీ చిత కమనెఁక
నీ మహిమ దలనెఁచుకొన నీవే రకఅంచుట గాక
నీ మహిమ లినన్నటిక నీలకఅంఠుడ సాక
నీ మాయ లిఅంతేకాక నీరజ నాభనెఁడ! యివి
నీ యాధీనములిఅంతే నఖిల పశ పఅంచమును
నీ యపకారమే మాకు నలిచే దిఅంతే కాక
నీ వానెఁడనెక  నేను నచచ్చిల సఅంసారము
నీ వనన్నచోట నతణ్యుము నఖిలమెక నవారిక
నీ వనన్నచోట వక కుఅంఠము నెరసుల మఱి చొరరాదు
నీ వఅంత నే నెఅంత నేనెఁడ నాయగగ లి కఅంత
నీ వఅంత నే మెఅంత నీ కకృప యెఅంచుట గాక
నీ వటసేసిన నజభోగణ్యుఅంబౌ
నీ వరనెఁగనది లేదు నీయాజజ  మోచితి నఅంతే
నీ వేలికవ మాకు నీదసులము నేము
నీ వొకక్కునెఁడవే నాకునెఁ జల నీరజక నారాయణ
నీ శరణమే గతి నే నతర మెరనెఁగ
నీకఅంట నతరము మరి లేదు నేనెవవ్వరితో భాషఅంత
నీకు నాకు నెటట గూడ నీ వటట  ననేన్నలితివి
నీకు నీ సహజమది నాకు నా సహజమది
నీకు నీవే వలసితే నీవ ననున్ననెఁ గాచుకొముమ్మ
నీకు నీవే వలసితే నీవననున్ననెఁ గాచుకొముమ్మ
నీకు సరి లే రీనఖిలలోకములలో
నీకునెఁ దొలేల  యలవాట నరుహేతకపుదయ
నీకట వలసె నటసేయి నీచిత కము నా భాగణ్యుము
నీక నే శరణ నీవ ననున్ననెఁ గరుణిఅంచు
నీక శరణఅంటి ననేన్న నమమ్మతినయణ్యు
నీక సెలవన నెపమువేయట యిఅంతే
నీకమటిక గడమ నీకొఱకు నఅంత యేల
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నీకల యీగుణము నీ వేమ గటట కొఅంటివి
నీగురుతల చూచుకో నీబిరుదు లెఅంచుకో
నీచమెక ననావలల  నెరవక  దక వమా
నీచితక మఅందరినేరుపు నేరమ
నీచితకము నాభాగణ్యుము నే నెఅంతటివానెఁడను
నీటముఅంచు పలముఅంచు నీచిత క మనెఁకను
నీదనెఁక వలెనా నఖిలము వారికలల
నీదనెఁకా వలెనా నచచ్చిల నారాయణా
నీదసుల భఅంగముల నీవ చూతరా
నీదసులపఅంచ నీడ నుఅండితేనెఁ జల
నీదసణ్యుమొకక్కుట నలిచి నమమ్మనెఁగలది
నీనామమే మాకు నధియ నధానము
నీపలల నెఁ గడమ లేదు నజమూరి కవి
నీమహతకవ్వఅంబు లోనకనెఁ వలపలికనెఁ గపప
నీమహి మది యెఅంత నీవ చేసే చేనెఁతలెఅంత
నీమాయ కలల గాదు నజము దలియరాదు
నీయఅంత నీవే యెరినెఁగి నచచ్చి ననున్ననెఁ గాత గాక
నీయఅంతటివా రెవవ్వరు నీకు నెదురేది యెఅందు
నీయఅంతవానెఁడనా నేను నేరము లే మెఅంచేవ
నీయఅంతవారు గారు నఅండసామరర ణ్యుము లేదు
నీయాజజ  దలమోచి నీ దేహధారి నెక తి
నీవఅంటిదక వాల వేరీ నఖిలలోకములఅందు
నీవననెఁగ నొకచోట నలిచివఅండటలేదు
నీవనేనమమ్మనయటిట నీవారము
నీవారెక నవారిక నీపక  భక కకాక
నీవ చేసినపనుల నీక చెలెల నెఁ గాక
నీవ జగనాన్నథునెఁడవ నే నొకజీవనెఁడ నఅంతే
నీవ తరగముమీనెఁద నేరుప మెరయ
నీవ దేవనెఁడవ నే నొక జీవనెఁడ
నీవ నటల  నేరుపు నేరమ నేనెఁడ నా యెడకునెఁ జూడకుమీ
నీవ ననున్న రకఅంచితే నఅంద నీపక  బడదు
నీవ నాసొమమ్మవ నేను నీసొముమ్మ
నీవ లకమ్మపతివి ననున్న నమమ్మనవారిక
నీవ లోకోనన్నతనెఁడవ న నెన్నఱునెఁగరా యిఅందరు

నీవ వటిట నటిట  చికుక్కు నీవే తెలపవలె
నీవ సరవ్వగుణసఅంపనున్ననెఁడవ నే నొకదురుగ ణిన
నీవ సరవ్వసముడనెఁవ నీవ దేవదేవనెఁడవ
నీవగలిగిననెఁ జల నకక్కుము అనీన్ననెఁ గలవ
నీవఅంత నేనెఅంత నీకు నాకు నెఅంతదవవ్వ
నీవట దలనెఁచిన నఖిలము నటట
నీవే కాచుటగాక నేరుపు నాయఅందేది
నీవే ఘనునెఁడవ నే నొక దేహిన
నీవే తెలసు కొమీమ్మ నీ సుదుద ల
నీవే దయదలనెఁచుక నెమమ్మ రకఅంచుట గాక
నీవే దయసేసి నేనెఁడ మముమ్మనెఁ గాతగాక
నీవే ననునెఁ గరుణిఅంతవ గాక
నీవే ననున్న దయనెఁ గావ నీవ సవ్వతఅంతద నెఁడవ
నీవే నయామకునెఁడవ నీవదయానధివి
నీవే నీదసులన ననుగఅంటినెఁ గఅంటిన
నీవే నేరవగాన ననున్ననెఁ బఅండిఅంచేము నేము
నీవే బోధిఅంచి ననున్న నీవే యీడేరుక గాక
నీవే మాకు దికుక్కు ననేన్న తలనెఁతము
నీవే మూలమువో నేరిచిన పదద లకు
నీవే యఅంతరాణ్యుమవి నీ వనన్నదే వక కుఅంఠము
నీవే యెరినెఁగి సేయ నీ చిత కము వచిచ్చినటట
నీవే రకఅంతవగాక ననున్న నమమ్మతిమ నేము
నీవే వచిచ్చి పశ తణ్యుకమెక  నలతవ గాక మాకు
నీవే సేసిన చేనెఁత నీవే చేకొనుటిఅంతే
నీవేకా చెపపనెఁజూప నీవ నీవకా
నీవేకానఅంక నే ననణ్యు మెఱనెఁగ యే-

నీవేమ సేతవయణ్యు నీవ దయానధి వఅందువ
నీవొకక్కునెఁడవే యితకవ ననున్ననెఁ గొలిచ్చినవారిక
నీవొకక్కునెఁడవే సరావ్వధారము ననేన్న యెరినెఁగిన ననన్నయ 
నెఱునెఁగుట

నీసొముమ్మ చెడకుఅండ నీవ చూచుకొనవయణ్యు
నుఅంచి వయసుకాలము మాయతో నేమరి వఅండి
ననెఁతల దవవ్వనెఁగనెఁబోతే బతాళముల వటట
నరవదుద  తాగవదుద  నోరు చేనెఁదుగావదుద
నెటట న శశ సతిమగనక శరణ
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నెటట న నఅంతమాతాశ న నీ వానెఁడ వానెఁడ
నెప్పున ధరమ్మపుణణ్యుము నీచేతి దిఅంతే
నెమమ్మది ననేన్న గొలిచి నశిచ్చిఅంతలమె కాక
నెరబిరుదినన్నటాను నీ బఅంట
నెరవాది సాహసుల నతణ్యుశూరుల
నే నననెఁగా నెఅంతవానెఁడ నెయణ్యుపుజీవలలోన
నే ననన్నటానెఁ గూద రునెఁడ నీవేగతిగా వచిచ్చితి
నే నవగుణి నెక న నీకునెఁ బోదు భవి
నే నెఅంత నీచునెఁడనెక నా నీకునెఁ బోవనా
నే నెఅంతవానెఁడను ననున్న నడిగే నఅంట
నే నే భాగణ్యువఅంతనెఁడను నీ కకృప గలిగె నాకు
నే నేమ సేయదును ననున్ననెఁ బో వివేకము
నే నేమ సేయదును నీవ నాలోపలనుఅండి
నే వినన్నవిఅంచే దేమ నీవే యెఱునెఁగుట గాక
నేనెఁడ దపపఅంచుకొఅంటను నేరుపునన్నద
నేనెఁడ నీ మహిమ నెరపడి సమయము
నేనెఁడగాక దొరనెక తి నేను నారాయణనెఁ గొలిచ్చి
నేనెఁడే హరిసేవ లయితే నతణ్యుభోగముల
నేనా గెలవలేను నీమాయ
నేననెఁక వఱపను నీవ నాకునెఁ గలవ
నేనఅంత సేసినయటిట  నేరమ మరవవయణ్యు
నేనే తలనెఁచ ననున్న నేరమ యేమ చెపపది
నేనే పో ఘనునెఁడను నీకఅంటను
నేనేమ బానెఁతి నీకు నీరుణము పపలేను
నేనేమనెఁ జేయనెఁగలేను నీవ పరిపూరుష నెఁడవ
నేనేమెరినెఁగి సేసేనో నీకునెఁ దిరువారాధన
నేనెక  విడవవదుద  తానెక  తగులవదుద
నేనెక తే నీడేరుదు నీకు లీలా మాతశ  మఅంతే
నేనొకక్కునెఁడ లేకుఅండితే నీ కకృపకునెఁ బాతశ మేది
నేము నీ కనుణ్యులమా నీవ మాలో లేవా
నేము సేసేయఅందు మారు నీవే చేకొఅంటివి
నేమెఅంత మూఢులమెక నా నీలవరుష నెఁ డఅంతరాతమ్మ
నేమే బశ హమ్మమనుకో నేరము నేము-

నేర మెలాల  నాదే కాక నీకునెఁ గడమ వనన్నద

నేరనెఁగల దొకక్కుట నశచ్చిలబశ హమ్మవిదణ్యు
నేరనెక తి నఅంతేకాక నే ననాన్నళల
నేరి చెవవ్వనెఁడ బశ దిక నేరక యెవవ్వనెఁడ చెడ
నేరిచిబశ దికవారు నీదసుల
నేరుపు నతనెఁడే నేరమ నతనెఁడే
నేరుపకఅంటనెఁ బెనన్నధి గదద
నేలమనున్న నొకక్కుటక న నీబఅంట వొకక్కు-

నేవే భావే శశ  బకృఅందఅం
పఅంకజకల సొలసిపలిక నగనెఁగా
పఅంచేఅందిశ యములనే పటట ణ సావ్వములాల
పఅంచేఅందిశ యములాల పఅంచభూతములాల
పఅంట వఅండకొనేవారిభాగణ్యుము లిటమీనెఁద-

పఅంటల భాగుణ్యుల వరా బహు వణ్యువసాయల
పఅండియనెఁ బఅండదు చిత కము పరిభవ యెడయదు కాఅంకల
పఅంతగానెఁడ మకక్కులి నీ పవనజనెఁడ
పఅంతగానెఁడ మకక్కులి బఅంటతనమునను
పఅంతపుటాసల బఅండల  రానెఁగా
పఅంతము దపపదు నీకు పశ దుణ్యుమాన్న వొకక్కు
పఅంతముతోడత మెఱసీ నదివోపశ కకృతిమూలమెక యీ సఅంసారము
పచిచ్చిగానెఁ దలియకుఅంట బహుముఖమెక  తోనెఁచు
పచిచ్చిదేరుచు నుటల  పఅండగాయను
పటశిషట పశ తిపలకునెఁడ వననెఁగ
పటట రాన యాసోదము పలవొఅంగినటట  వొఅంగి
పటట రాన సఅంసారము బయలవఅందిలి యిది
పటట రో వదులనెఁ బరువలవటిట
పటట లేన మన భశ మగాక
పటట వసముగానబాలనెఁడా పనునెఁ-
పటిట  పసుక ననెఁక బనలేదు
పటిట న ముటట నుఅండరు పదరుదు రఅంతలోనే
పటిట న వారల భాగణ్యుమదే
పటిట నచోనే వదక భావిఅంచవలెనెఁగాన
పటిట నదలాల  బశ హమ్మము
పటిట నవశ తము నీవే పరిపలిఅంతవగాక
పటిట నవశ తమే పఅంతము హరితో
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పదియారు వనెన్నల బఅంగారుకాఅంతల తోడ
పదిలము కోట పగవారు
పన లేదు పట లేదు భశ మఅంచి వనెఁడ మా
పనగొన నేరిచితే పపమే పుణణ్యుమౌను
పనగొన నేరుచ్చివారి భాగణ్యుముకొలనెఁది యిది
పనగొను వారల భాగణ్యుమది
పనమాలినటిట  వటిట  పఱనెఁదుగాక మాకు
పనలే దేమయ నాకు పఅంపుడ నీబఅంట నఅంతే
పనలేన ధనవాఅంఛనెఁ బడిపొరలిన నటిట  -
పరగీనదివో గదద పక  సిఅంహము వానెఁడ
పరగు బహుసజర నమ్మపరిపకవ్వ హకృదయనెఁడక
పరతఅంతద ల జీవల బహుసవ్వతఅంతద నెఁడవ నీ
పరదేశిపటట ణమున పదుగురునేగురునెఁ గూడక
పరమ పురుషనెఁడీ బాలనెఁడట
పరమ వివేకులాల బఅంధవలాల
పరమ సుజజ నులకు పశ పనున్నలకు
పరమపతకునెఁడ భవబఅంధనెఁడ శశ  -
పరమపురుష నరుపమాన శరణ శరణ 
పరమపురుష హరి పరమ పరాతపర
పరమయగీశవ్వరుల పదబ తి యిది
పరమలాభము శశ పతిభకక యఅండనెఁగాను
పరమవక షష వల భాగణ్యుఅంబిదివో
పరమాతమ్మ నాజడ భావిఅంచ నటిట ది, నీవ
పరమాతమ్మ ననున్న గొలిచ్చి బశ దికము
పరమాతమ్మనెఁడవ నీవ పరఅంజోణ్యుతివి నీవే
పరమాతమ్మనెఁ డొకక్కునెఁడే పరమపవనునెఁడ గన
పరమాతమ్మనెఁడవ నీవ పరతఅంతద నెఁడ నేను
పరమాతమ్మనెఁడ సరవ్వపరిపూరుష నెఁడ
పరమాతమ్మన నోరనెఁబాడచును యిరు-

పరము నహము పఅంటవఅండినయటట
పరము వేరొకచోటనెఁ బానెఁతి యనన్నద
పరమోపకారుల పశ తణ్యుకదక వముల
పరాకు సేయక ననున్న భావిఅంచి చితాకననెఁ బెటట
పరిణామమే మాకునెఁ బతివి నీవ గలగ

పరిపూరష  గరుడాదిశ  పఅంచాననఅం
పరిపూరుష నెఁడవ నీకునెఁ బరాకునన్నద ననున్న
పరులకక తే నదే పపము గాద
పరులసేవల చేసి బశ దికరటా
పరులసేవల సేసి బశ దికరట
పరుసము సోనెఁకక పసినెఁడౌనా
పరుసము సోనెఁకయ బశ దుకవదద
పరుసమొకక్కుటకాద పయినెఁడిగానెఁ జేసేది
పలికటివేదమె పశ మాణము
పలదరువల నీకునెఁ బాటిఅంచనెఁజెలల ను
పలమారు వాదమేల పఅంతమేమ వచెచ్చి నీ(మీ?)కు
పలయనులఅందు పుటిట  బశ మసితిన
పలవిచారములేల పరమాతమ్మ నీవ నాకు
పసలేన యీబశ దుకు
పసినెఁడి యకఅంత లివ పటట రో వేగమే రారో
పసులనెఁ గాచుట యెటట  బఅండిబో యినెఁడవౌటటట
పటిఅంచి నమమ్మనవారి భాగణ్యుము గాద
పటలాల  నొకక్కుచో నుఅండ భాగణ్యు మొకక్కుచో నుఅండ
పడేము నేము పరమాతమ్మ ననున్నను
పడక న యెరుకతో బఅంధమోకములొకక్కు
పప పుణణ్యుముల పకవ్వమదరనెఁగను
పప మెఱనెఁగను పుణణ్యుఫల మెఱనెఁగను
పపపుణణ్యుములరూపము దేహ మది దీన-

పపము చేరువ పశ ణనక
పపము పపము పశ జలా లా
పపమునెఁ బుణణ్యుము పరగ నొకట నద
పపమునెఁ బుణణ్యుమునెఁ బరకట నునన్నది
పపములే సఅంబళమెపుడ యీ-

పపమెరఅంగనబశ హమ్మనెఁడ యెఅందునెఁ
పపనెక ననాపలనెఁ గలిగి తోవ
పమరుల కఅంతెక నా ఫలియిఅంచనేరదు
పయక మతినుఅండి పరగ మేలనెఁగీడను
పయన కరమ్మఅంబులె కడబలవఅంతము లననప్పుడ
పయపుమదముల బఅంధమా మము
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పయమఅంట ముదిమఅంటా బహురూపము - యినెఁక
పరకుమీ వోమనసా పఅంతము విడవకు మీమనసా
పరవేసిన పులాల కు బఅండికలెల  మఅంచినటల
పరితెఅంచి యెతిక వేసి పరవళల తిన (వి?)

పరిరి దనవలెలాల  పఅంచబఅంగాళమెక రి
పలజలనధిలోనెఁ బాయన
పలదొఅంగవదద వచిచ్చి పడేరు తమ-

పవనము గావో జిహావ్వ బశ దుకవో జీవనెఁడా
పుఅండ జీవల కలల నెఁ బుటట క మానదు
పుటట నెఁగనెఁ బుటట నెఁగ పొదొద క విఅంతే
పుటట నెఁగా బుటిట న నాభోగపుటాస
పుటట గులమీమ్మ భవినెఁ గొనరో
పుటిట అంచినవానెఁడ దనే బుదిబ చెపపవానెఁడ దనే
పుటిట అంచేవానెఁడవ నీవే పోరుల వటట వ నీవే
పుటిట నటట  వనన్నవానెఁడ పోలేదు రాలేదు
పుటిట నమొదల నేను పుణణ్యుమేమీనెఁ గాననెక తి
పుటట గు నీయాధీనమే భోగము నీయాధీనమే
పుటట గుల నొకక్కుట పుణణ్యుపపములే వేరు
పుటట భోగులము నేము భవి హరి దసులము
పుటట మాలినబరుబోనెఁకవి ననున్ననెఁ
పుటట డి దిఅంతా బూటకఅంబులే
పుడమనఅందరి బుటట  భూతము కడనెఁ-
పుణణ్యుమున ననున్ననెఁగాచి పురుషరిర వౌదునెఁ గాక
పురాణపురుష నా మనోరథము పొఅందుగ నీడేరచ్చివే
పురుషనెఁడే యధమునెఁడ పొఅంచి యెఅందు దగులక
పురుషఅండన శకృతి వొగడీనట ఆ పురుషనెఁడ నరాకారమట
పురుషల నీ గతి బోధిఅంచి బోధిఅంచి
పురుషలకు పురుషనెఁడవ పురుషత కమా
పురుషతకమ నీవే బుదిబ చిచ్చి కాచుట గాక
పురుషతకమా అనన్నటిలో పూసలలో దరమవూ
పురుషతకమునెఁడ నీవ పురుషధమునెఁడ నేను
పురుషతకమునెఁడ నీవే పుణణ్యుము గటట క ననున్న
పులగు చెపపడినద పొఅంచి మాగురునెఁడ నీకు
పూచిన యీ దేహము పువవ్వగాన పఅందగాన

పకృథుల హేమ కౌపనధరదుః
పఅంచనెఁబెఅంచ మీనెఁదనెఁ బెరిగేటిచెలిమ
పఅంచి తమ పటట నెఁజెటట  పరికవేయ రెవవ్వరు
పకుక్కులఅంపటాల మనసు పదవక తివి నీకు
పటిట న దక వ మెరునెఁగు బీరకాయలోన చికుక్కు
పటిట ననీ వఱునెఁగుదు పనుదికుక్కు
పదయౌబళపునెఁగొఅండనెఁ బెరిగీనదే
పదద  తెరువఅండనెఁగాను పడగఅంతల దీసుక
పరిగి పదద నెఁ గాను మరి పనన్నవానెఁడనెఁ గాను
పరిగినానెఁడ చూడరో పదద  హనుమఅంతనెఁడ
పరుగనెఁబెరుగనెఁ బెదద లగానెఁగా పనువఱిఱ్ఱి  వటట  బుదబ ఱినెఁగితే
పఱుగనెఁగనెఁ బెఱుగనెఁగనెఁ బెదద లమెక తిమ నేము
పరు నారాయణనెఁడవ బెఅంబాడిచేనెఁతల నీవి
పక కొన చూడరో వటల  పఅండగ నేనెఁడ
పొఅందగు నాతామ్మపుతశ నామ మను“ “ -

పొఅందినవలాల  భోగణ్యుములే
పొడవక న శేషగిరి బోయనాయనెఁడ
పొదలనెఁ బదలనెఁగనెఁ దనువ పుణణ్యుపపముపొతక
పొరాక పోయి తలనెఁపుననునన్న దక వఅంబునెఁ
పొరి నీకును విఱిగిపోయిన దనవల
పొలల మెలల నెఁ దిరిగిన బోడదుద
పోకు పోకు మఅంత నీవ పురుషత కమా వటిట
పోయనెఁ గాలఅం బడవికనెఁ గాయ వనెన్నలకరణిన
పోయనెఁ బోయనెఁ గాలమెలల  గాలమెలల  పూనెఁట పూనెఁటకు
పోయనెఁబోయనెఁ గాలమెలల  పూనెఁటవూనెఁటకు
పోయఅం గాలము వకృథయెక  పుటిట న మొదలఅం గటకట
పోయిన బఅంధము లట పోవనెఁ గాక
పోరొ పోరొ యమమ్మలాల బమమ్మలాటవారము
పోలనెఁ జెపప నేమునన్నది పుణణ్యుమువానెఁడవ నీవ
పశ తణ్యుకమే మాకునెఁ బశ మాణము
పశ పనున్నలకు నది పరమాచారము
పశ యాసపడవదుద  బయల వదక వదుద
పశ ణలనేరమ గాదిది బహుజనమ్మపరఅంపరచే
బఅంటకు బఅంటవదురా పపముగాక నీ-



 32

బఅండిఅంచితేనెఁ గలగునా పరమాతమ్మనదసణ్యుము
బఅందుగునెఁడ వనన్నటాను పదుమనాభ వటిట
బడిబడి నఅందిశ యాలే పరువల వటట నెఁగాన
బయలీనెఁ దిఅంచీ నదివో పశ ణలను హరిమాయ
బయల వఅందిలి వటిట  పరగనెఁ జిత కముగలిగె
బయలమొరఅంగగు పరమమాయ ఇది
బలవఅంతనెఁడవ నీవ పటిట నదే యీడేరును
బలవగునెఁ దనరూపము చూప
బలవగుకరమ్మము లివివో జీవలపశ రబబ అంబుల సఅంచితఅంబులను
బలవనెఁడ నాతనెఁడే బఅంధవనెఁడ నాతనెఁడే
బలవనెఁడ హరినెఁ జేపటిట తిన
బలిల దుల నీకఅంటనెఁ బరులనాన్నరా ననున్ననెఁ
బళ బళ దేవనెఁడా బాపు బాపు మాయా
బహుకుటఅంబివి నీవ బశ తకనెఁగ వరవేదో
బాపు దక వమా మా పలిభవమా
బాపు బాపు దేవనెఁడా పఅంతపు వోమనసా
బాపుబాపు రాఘవ నీ పశ తాపమేమన చెపప
బాపురే నీమాయ భమద యిఅంచీ జీవలకు
బాపురే వోపశ ణి బాపురె వోమనసా
బాలలతో వథులలోనెఁ బారాడవానెఁడ
బిరుదు బఅంటితనెఁడ పదద  హనుమఅంతడ
బిరుదులనన్నయ నీవే బిరుదు లోకములెలల
బుదిద మఅంతనెఁడవటనన్ననెఁడ భూమెలాల  వఱుఱ్ఱి ల గాక
బుదిబ  చెపపగదవే పురుషత కమా
బడడ  తామెరలోన గడిడ వయసు పదద
బోధకు లెవవ్వరు లేక భోగినెక తిన
బోధిఅంపరే యెరినెఁగిన బుధలాల పదద లాల
బశ హమ్మ గడిగిన పదము
బశ హమ్మ పూజిఅంచే రఘుపతి విభీషణ కచెచ్చి
బశ హమ్మనెఁగనన్న వానెఁడ పసిబిడడ
బశ హామ్మదులకు నదే పరచిఅంత
బుద వఅంతి బౌదద  బుదద  ఇతి
భకకవతత్సలనెఁడవగా భావిఅంచ నీ కది దగు
భకకసులభనెఁడను పరతఅంతద నెఁడ హరి

భకక కొలనెఁది వానెఁడే పరమాతమ్మనెఁడ
భకక నీపక దొకట పరమసుఖము
భగవదివ్వభవపు పశ తణ్యుకఅం బిది
భళ భళ రామా పఅంతపు రామా నీ -
భవముల వడనెఁగనెఁ బాలిఅంచి
భవరోగవక దుణ్యునెఁడవ పటిఅంచ నీవొకనెఁడవే
భవరోగవక దుణ్యునెఁడక న బలవజర
భారకునెఁ డతనెఁడే బఅంధవనెఁ డతడే
భారము నీదిగాన పటిట  వినన్నవిఅంచేనెఁ గాక
భారము నీపక వేసి బశ దికయఅండట మేల
భారమెక న వేనెఁపమాను పలవోసి పఅంచినాను
భాలనేతాశ నల పశ బల విదుణ్యులల తా-

భావముననెఁ బరబశ హమ్మ మద
భావములోనా బాహణ్యుమునఅందును
భావయామ గోపలబాలఅం మన-

భావిఅంచ నేరిచ్చినవారి భాగణ్యుముకొలది ముక క
భావిఅంచరే చెలలాల పరమాతమ్మన
భావిఅంచరో వేదముల పలికటి వనక
భావిఅంచలే రెవవ్వరును బయలవానెఁకరు గాన
భావిఅంచి తెలసుకొఅంట భాగణ్యుఫలము
భావిఅంచి నేరనెక తి పశబుదిబ  నెక తిన
భావిఅంచు వారలపలి భాగణ్యు మతనెఁ
భావిఅంప నీ వొకక్కునెఁడవే బహురూపల నుఅండదువ
భీకరపు చకశ మద పడగుల రాలీనద
భూమలోననెఁ గొత కలాయనెఁ బుతోశ తత్సవ మదివో
భోగము నాయఅందు నీకు భోగివి నీవ
భోగము నేను నీకు భోగివి నీవ
భోగసహాయలె పొరుగెలాల
భోగి శయనమును బుసకొటట డిన
భోగిఅంచనెఁ బుటిట న సొముమ్మ పొఅంచి పరానకలోపు
భోగీఅందుద లను మీరునెఁబోయి రఅండ
భశ మయక వఅండేదే పరమారర ము
మఅంగళము గోవిఅందునకు జయమఅంగళము గరుడధవ్వజనకును
మఅంగళసతశ  మొకక్కుట మగనాలికనెఁ గటట ది
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మఅంగాఅంబుధి హనుమఅంతన శరణ
మఅంచఅం బెకక్కునపమమ్మట మరి వావియ లేదు
మఅంచిదివో సఅంసారము మదమతత్సరముల మానన
మఅందరధర మధసదన
మఅందులేదు దీనక మఅంతశ  మేమయలేదు
మకుక్కు వలర జేరులెక న మఅంచిపఅండ చూచి నోరు
మగనెఁడ విడిచినా మామ విడవనయటట
మగటిమగల హనుమఅంతరాయ
మచచ్చి కూరమ్మ వరాహ మనుషణ్యుసిఅంహ వామనా
మచచ్చిరములనెఁ గపటఅంబుల మాననఅంత మరికద
మచిచ్చికనెఁ బశ పఅంచపుమరుప బశ హామ్మనఅంద-

మతఅంగపరవ్వతమాడ మాలణ్యువఅంతము నీడ
మతఅంగపరవ్వతము మాలణ్యువఅంతము నడమ
మదనజనకునక మజర నవేళ
మదమతత్సరము లేక మనసుపదక  పో
మదిఅంచిన యేనుగను మావటనెఁడ దిదిద నటట
మనసిజ గురునెఁడితనెఁడ మరియనెఁ గలనెఁడ వేద
మనసు నమమ్మనేరిచ్చితే మనుజనెఁడే దేవనెఁడౌను
మనసున నెప్పుడ మానదిది
మనసులో మరమ్మమెక  మరలనెఁ బారుచునుఅండ
మనసె వశమెక తేనెఁగా మరి మీనెఁదటిపనుల
మనసొకటి కోరికల మాల గలపుచు(?)నుఅండ
మనుజ లూరక తాము మరనెఁగులఅంటా నుఅందురు
మనుజనెఁడక పుటిట  మనుజన సేవిఅంచి
మముమ్మనెఁ జూడ నేమునన్నది మావఅంక నీక లాభము
మముమ్మనెఁజూడనేల నీమహిమే చూతవగాక
మరల విచారిఅంచితే మఅంచము కఅందే నుయిణ్యు
మరలి మరలి జయమఅంగళము
మరిగి వరిపో మాదక వఅంబుల
మరిగితి నేమ సేత మగిడి నేనెఅందు వోదు
మరుగుచునెఁ జేసీ మానదుదోణ్యుగము
మరద  మరద  మమభఅంధాన
మఱనెఁది యనుచు ధరమ్మజనెఁడ భశ మసునట
మఱచితిమఅంట మరిలేదు

మఱచిన వఱచిన మఱి లేదు
మఱవనెఁగ నయణ్యుదు రేనెఁచును మాయాపశ పఅంచమదివో
మఱి తను భోగముల మాయా విలాసముల
మఱి నే నేమ సేయనెఁగలను మాధవ నా శక కగల దిదియే
మఱి యే పురుషరర ము మావఅంక లేదు మీకు
మఱి విచారిఅంచనెఁబోతే మఅంచఅంముకఅందే నయి
మఱి హరిదసునెఁడక  మాయలనెఁ జికుక్కువడితే
మఱిగితి మద బశ హామ్మనఅందము
మఱియ మఱియ నవ మాపనుల
మఱియ మఱియనెఁ బలమారు నీక శరణ
మఱియెఅందూ గతిలేదు మనుప నీవే దికుక్కు
మలసీనెఁ జూడరో మగ సిఅంహము
మహి నఅంతటివారువో మనవారు
మహినుదోణ్యుగి గావలె మనుజనెఁడక నవానెఁడ
మా కలల  'రాజనుమతో ధరమ్మ'యిది నీ
మా దురితముల వాప మముమ్మనెఁ గాచుటరుద
మానెఁటిమానెఁటికనెఁ జూచి మరపులేలె
మాకు నేమీనెఁ బనగాదు మరి యేమగలిగినా
మాకమ నీకరుణ మహాపశ సాదమనేము
మాజహిహి దుషట మనాయితి
మాదకృశనాఅం భవామయ దేహినాఅం
మాధవ కశవ మధసదన విషష
మాధవ భూధవ మదనజనక
మాననెఁ డనన్ననెఁడ శరీరి దు-

మానదు మతిమఱపునునెఁ దలివియ
మానన పుఅండల  మానన
మానరాదు నీ కఅంక మమునెఁ గావవలెను
మానరాదు నేనెఁ దప్పుల మఱి యెనన్న చేసినాను
మానరాన చుటట మవ మధసుదనా నీ
మానరో వో లోకులాల మాకు మీకు నేమ దోడ
మానుప వశమా మాయ లివినన్నయ
మానుషము గాదు మఱి దక వికము గాన
మాపులే మరణముల రేపులే పుటట వల
మాయ కద సహజము మాయను గెలవరాదు
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మాయపుదనుజలమదవక రి కప-

మాయల కగపడి మతిగెడి పశ ణల
మాయలనెఁ బరలనెఁగనేనెఁటిక మనసా కలకాలఅంబును
మాయలో మునునెఁగ నేల మమత లేల
మాయలో మోహమున మరచితివిదే హరి
మాయలోనెఁ బడి మాపట మఱచితి మెఅంతయను
మాయామయములివి మాయకు నీ వేలికవ
మాయామోహము మాన దిది
మాయిఅంటిక రావోయి మాధవా, నీ
మఅంచిన తలపోనెఁతలే మీనెఁద మకక్కులి
మకక్కులిపుణణ్యుల హరి మీదసులే హరి
మగిలిన దేమనెఁకమీనెఁదట దేహిక
మనన్నక వేసాల మాన మేలకోవయాణ్యు
మనున్న నేల మోచె నద మేటి దక వము
మనున్ననేలా నొకక్కుటక న మేటితేరు
మీ మతము పరిభాష మీవలల నే పుటట నెఁగాక
మీరు సాక మీరు సాక మే మేమీ ననలేము
మీరు సేసే పనులకు మేము గోరే పను లేమ
ముఅంచినవేడకతోడ మొకుక్కుటగాక
ముఅందటిజనమ్మములెలాల  ముఅంచెనెఁ బారుబడివడిడ
ముఅందరనెఁ గలదన మోసపోతి నద
ముఅందరనెఁ బారెడి దేరు ముఅంచి వనకా పులి
ముఅందరి కది తెరువ ముకుఅంద యీనతీవయాణ్యు
ముఅందే తొలగనెఁవలె మోసపోక సఅంగమెలల
ముగియదు కాలము ముఅందరిక కఅంకానెఁ
ముచుచ్చినెఁగనన్న తలిల  చేరి మూలకు నొదిగినటట
ముటిట తేనే మూయెక నెఁ బటిట తేనే పఅంతమయీ
ముదమలర కాలముల మీరిట మోసపోక
ముదుద గారే యశోద ముఅంగిటి ముతణ్యుము వనెఁడ
మునుకలగనెఁ బీలిచీ మూనెఁడ లోకాల
మునుకొన పయినెఁడిక ముదశ  వాసిగతి
మునుల తపము నద మూలభూతి యద
మునులాల జనులాల ముఅంచిన దేవతలాల
మూనెఁడమూరుకలనెక న ముఅంచుకొను నీవలపు

మూనెఁడే మాటల మూనెఁడమూఅండల  తొమమ్మది
మెచుచ్చి; మెచచ్చికుఅంట మాను; మఅంచి నే నాడకమాన
మెచుచ్చిల దఅంపతలార మీరే గతి
మేదిన జీవలనెఁగావ మేలకోవయాణ్యు
మేల లేదు తీల లేదు మఅంచీనదే హరిమాయ
మేలకొనవే
మేలకొనవే నీలమేఘవరుష నెఁడా
మేలకో శకృఅంగారరాయ మేటిమదనగోపలా
మేలెలల  నొకక్కుట మఅంచుతీలూ నొకట
మేలేమ కీడేమ మఅంచిన నీరూపమె
మొకక్కురయణ్యు అనన్నటిక మూల మీతనెఁడ
మొకక్కురె మొకక్కురే మీరు ముఅందు ముఅందే జయ లిడి
మొకక్కురో మీరు మోసపోక - మీకు
మొకక్కురో మొకక్కురో వానెఁడ ముఅందర నలచునాన్ననెఁడ
మొకక్కుద మదివో మూనెఁడమూరుకలను
మొకక్కుటి గోపఅంగనల మోహనాకారము
మొదలనే యెచచ్చిరికతో మోసపోక యేపొదూద
మొదలివేలప మా మొఱ యాలిఅంచవ
మొదలఅండనెఁ గొనలకు మోచి నీళళ్ళువోయనేల
మొదలే తెలియవలె మోసపోక మానవలె
మొఱవటట దము మీకు మొగసాలవాకటను
మోపు మోయనే కాన మూలగనెఁగనెఁ బదుద  లేదు
మోసమున మాయావిమోహితనెఁడక  పోయి
మోహము విడచుట మోకమది
యజజ మూరిక యజజ కరక యజజ భోకక వినన్నటాను
రఅంటదపపరపురచన మా బదుకు
రాచాజజ  మరలిఅంచ రాజే కర కగాన
రాజీవనేతాశ య రాఘవాయ నమో
రాజ బజనెఁగెక  గాజనెఁగడియ మాట రామ రామ కడసోదణ్యుములూ
రాతిరినెఁ బగలనేటి రెఅంటి నడమనునెఁ జికక్కు
రాతిరెలల  సతలతో రతల నలసెనేమో
రామ మఅందీవరశణ్యుమఅం పరాతపర -
రామ రామ రామకకృషష  రాజీవలోచన నీకు
రామ రామచఅందశ  రాఘవా రాజీవలోచన రాఘవా
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రామ రామచఅందశ  రాఘవా రాజీవలోచన రాఘవా
రామకకృషష  నీవ నఅందే రాజణ్యు మేలచుఅండదువ
రామచఅందశ  రామభదశ  రఘువరా
రామచఅందుద నెఁ డితనెఁడ రఘు వరునెఁడ
రామభదశ  రఘువర రవివఅంశతిలక నీ-

రామా దయాపరసీమా అయధణ్యుపుర
రామా దశరథరామా నజ సతణ్యు-
రామా రామభదశ  రవివఅంశరాఘవ
రామునెఁడిదే లోకాభిరామునెఁ డితనెఁడ
రామునెఁడ రాఘనెఁవడ రవికులనెఁ డితనెఁడ
రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁ డఅందరిక రకకునెఁ డీతననెఁ దలిసి 
కొలవరో

రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁ డదయిఅంచనెఁగాను
రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁడ
రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁడ తెక త్రైలోకణ్యు-
రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁడ వనెఁడిగో
రామునక శరణఅంట రకఅంచీ బశ దుకరొ
రుచుల నే నట గొనన వేడవి రోనెఁతలయెణ్యుడినెఁగాక నేనెఁడ
రూకలెక  మాడలెక  రువవ్వలెక  తిరిగీన
రెఅంటికననెఁ గొరగాన రేవనకత గా కటిట
రెఅండమూలికల రేయినెఁబగల నునన్నవి
రెకక్కులకొఅండవలె మీరిన బశ హామ్మఅండమువలె
రెపపల మరనెఁగద రేపును మాపును
ఱల దిఅంటా మలిగఅండాల ఱడి రాసిగా నేరేము
లఅంకలూడట లాభము యీ-

లావణణ్యుశకృఅంగారరాయ లకమ్మనాథ
లెఅండ లెఅండ మాటాలిఅంచరో మీరు
లే దఅందువలల నెఁ దలివి యెనన్నటికన
లేదు బహవిదణ్యుమహసుఖము తమ-

లేదు భయము మఱి కాదు భవము
లేరా దేవతలూ లేరా లావరులూ 
లోకమఅంతా నఅండ లోచూపు వలిచూపు
లోకములోపల లూటిబెటిట  - ఇది
వఅందే వాసుదేవఅం
వఅందేహఅం జగదవ్వలల భఅం దురల భఅం

వటిట  లఅంపటము వదల నేరదు గాన
వటిట  విచారములేల వగపులేల
వటిట  సవ్వతఅంతశ  మఅందు లేదు వావాద మఅందు లేదు
వటిట జలినెఁ బడవలదినెఁకను
వటిట జోలి యెఅంత లేదు వక రాగణ్యుమే సుఖము
వటిట మోపు మోయనేల వడినెఁ ములగనెఁగనేల
వటిట యాసల జికక్కు వడినెఁబడట కాక
వటిట యాసలకు లోనెక  వదలక తిరిగాడేవ
వటిట లఅంపటాలనెఁ బడి వడనెఁ బరలటకఅంట
వటిట విచారము లేల వలవన చిఅంత లేల
వదిద క నోపము వటిట  సవ్వతఅంతశ ము
వదుద  వదుద  సట లిఅంక వామనా నీ
వదుద సుమీమ్మ చెపపతిన వలలనెఁ బడనెఁగ వదుద
వననధినెఁ గురిసిన వానలివి మతి-

వరాష శశ మములాల వడినెఁ జితశ గుపు కలాల
వలచి పక కొననెఁగరాదు వలదన తొలనెఁగరాదు
వలపులధికము సేయ వక భవముల
వలవన మోహావసర లనెఁ బరలెడి -
వలసిన వారిక వక  పులివి
వలసినటట  సేయ నావలల నెఁ గల గుణ మది
వలెనను వారిద వక షష వము యిది
వసుధనెఁ జూడ బినన్నవానవలె నునన్నవానెఁడ
వానెఁడివో వనెఁడివో హరి వలసినవారికలాల
వానెఁడ వో పశ హాల దవరదునెఁడ
వాగె బలవ దక వపురాయా - నీ
వాడల వాడల వఅంట వానెఁడివో వానెఁడివో
వాడిక లాయె నీ పొఅందు వాసుదేవనెఁడా
వాడ వేఅంకటాదిశ మీద వరదక వము
వాడ వేఅంకటశనెఁడనే వానెఁడ వనెఁడ
వాదము లేనెఁటిక వలసిన వారిక
వాదమేల సారె సారె వడి ముక క లేదఅంట
వాదమేల సారెసారె వడి ముక క లేదఅంటా
వాదులేల చదువల వారు చెపపనవే కావా
వానక ముదుల యిచిచ్చి వదద న మానుపవే
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వానవాన భావము వదద నరాదు
వానవాన సహజము వదద ననేల
వామన నకృసిఅంహ వాసుదేవ హరి
వారి వారి భాగణ్యుముల వాశ సి వనన్నవి నొసళల
వారిదేపో జనమ్మము వడి ననున్ననెఁ దచిచ్చిరి
వారిధి శయన వో వటపతశ  పరియఅంక
వారివారి కరమ్మములే వారినెఁ జటట కొననెఁగాను
వారివారి సహజపు వరుస లివి
వాసివఅంత విడిచినవానెఁడే; యగి యీ-

వాసుదేవ నీవ నెలవరివి మగుడనేల
విఅంటిమ నీ కతల కఅంటిమ నీమాయల
విఅంతనా నేనెఁ దనకు వేసాలవానెఁడ
విచార మెనన్ననెఁడ లేదు వరిడి జీవలకును
విచారపరులాల వివేకులాల
విచారిఅంచు హరి నావినన్నప మవధరిఅంచు
విచారిఅంచుకొనేవారి వివేకాల కొలనెఁదుల
విచారిఅంచుకొనేవారి వఱిఱ్ఱి తన మఅంతేకాక
విచారిఅంచుకోన వారి వఱిఱ్ఱి తన మఅంతె కాన
విచారిఅంచుకోరో యిది వి???కులాల మెఅండ-

విచచ్చినవిడినీ యాడీ వనెఁడ కకృషష నెఁడ
విచేచ్చియవయాణ్యు వేఅంకటాచలముపొఅంత-

విజయపుటముమ్మ వేసె వేఅంకటశనెఁడ
విజతలనన్నయ వకృథా వకృథా
విడిచితి మనరాదు అవి మరి విడవమవనెఁగరాదు
విడమనవో రోల విడమనవో వేగ
విడవ విడవ నఅంక విషష నెఁడ నీపదముల
విడవదు తనున్న విడవనెఁ జూచిన తనున్న
విడవరా దఅంతెక నా వఱిఱ్ఱి వానెఁడనెక న నీకు
విడవవో మాయా విషష వధీనము
విడవము మనసా వరిడిచేనెఁతల
వితొకకటి వటట నెఁగా వేరొకటి మొలచునా
వితొకకటి వటట నెఁగాను వేరొకటి మొలచీనా
వితొకకటి వటిట తేను వేరొకటి మొలచునా
విదురున విఅంద విజయీభవ

విధి నషేధము లకు వఱవనెఁగనెఁ బనలేదు
వినరయణ్యు నరసిఅంహ విజయము జనులాల
వినరో భాగణ్యుము విషష కథ
వినవమమ్మ జనక నీవిభనెఁ డిఅంతసేసినానెఁడ
వినునెఁ డిద రఘుపతి విజయముల
వినోదకానెఁడవౌదువ విఠలేశవ్వరా
వినన్నప మదియే వేవేలకు గోవిఅంద గోవిఅంద
వినన్నప మదే నీకు వేవేల విధముల
వినన్నపము లేమ సేసే వేగినఅంతాను
విభనెఁడ విఅంతటిక వరవతో ననునెఁగావ
విరతి గలగవలె విషష కుకనెఁడ గావలె
విఱిగి పరెడియటిట  వరిడి య రిపులాల
విఱిగిరి దనవవరు లద
వివరము మాలినటిట  వఱిఱ్ఱి దేహి తొలిల
వివరిఅంచి చూడనెఁబోతే వఱనెఁగయీణ్యు నాకు నేనెఁడ
వివరిఅంచుకోనవారి వఱిఱ్ఱి తనమఅంతే కాక
వివేకమెఱనెఁగనవఱుఱ్ఱి లముగాక నేము
వివేకఅంచ వేళ లేదు విజజ నమారగ మఅందు
విశవ్వపశ కాశనకు వలినెఁయేడ లో నేడ
విశవ్వమెలల  నీ విరాడద పము
విశవ్వరూప నీ మూరి క వివేకఅంచలేను నేను
విశవ్వరూప మదివో విషష రూప మదివో
విశవ్వతమ్మ నీ కఅంట వేరేమయనునెఁ గాన
విషష నెఁడ వచుణ్యుతనెఁడవ విశవ్వపరిపూరుష నెఁడన
విషష నెఁడే యిఅంతానన భావిఅంచుట బుదిబ
విషష నెఁడొకక్కునెఁడే విశవ్వతమ్మకునెఁడ
విషష దేవ పదములే విదణ్యుబుదీబ  మాకు
వనెఁడిగో నలచునాన్ననెఁడ విజనగరములోన
వనెఁడివో కలశపుర వరహనుమఅంతడ
వనెఁడివో కొలవనాన్ననెఁడ విటట లేశనెఁడ
వనెఁడివో యిద విఅంతదొఅంగ
వనెఁడివో లకమ్మపతి వనెఁడివో సరేవ్వశనెఁడ
వనెఁడ గదే శేషనెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ  శేషనెఁడ
వనెఁడ వనెఁడ కూచునాన్ననెఁడ వేడకతో గదద మీనెఁద
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వదిలోన నదేకదే విషష పదము
వదివది వానెఁడేవానెఁడే వనెఁడేవనెఁడే చెలనెఁగీన
వదులవదులనెలాల  విషష నెఁడ సఅంచరిఅంచీన
వధలవధల విభనెఁడేనెఁగీ నద
వననెఁ జూచియెక న నేము విరతినెఁబఅందగలేము
వరు వారనేటివిఅంతేల
వగగ ల మఅంతా వకృథా వకృథా
వటిట  వలపుచలల కు విషష  మూరితి నాతో
వటిట మోపువఅంటిమేను విడనాడి వనెఁ
వడమఅంతశ  మనెఁకనేల వేరువలల అంకుల నేల
వడలె వడలె నద వధలవధల
వడవిచారాల వదుద  విషష  డితనెఁడే
వదకనేనెఁటిక నేయి వనన్న చేతనెఁ బటట కొన
వదకవో చిత కమా వివేకఅంచి నీవ
వదక వదక చొప్పు లెతకచును విచారిఅంచితి ననాన్నళల
వదకతే నీవఅంటి వేలప లెవవ్వ రునాన్నరు
వదకన నదియే వేదఅంతారర ము
వదకననెఁ దలియదు వనక ముఅందరల
వదకద నను నే వేదము చెపపనెఁగ
వనక ముఅందరికనెఁ బెదద లకలల ను వివరపుసమమ్మతి యీ వరవ
వనకదో ముఅందరేదో వఱిఱ్ఱి  నేను నా-

వనుబల మెక ననునెఁ గావనెఁగ వేరీ విషష  డొనెఁకడేకాక
వనన్న చేతనెఁబటిట  నేయి వదకనేలా
వనన్న చేతనెఁబటిట  నేయి వదకనటట
వనన్న ముదద  కకృషష నెఁడ వేవేల చేనెఁతల వానెఁడ
వనన్నల దొఅంగిల నాటి వఱిఱ్ఱి వా నీవ
వనన్నల దొఅంగిలనాటి వఱిఱ్ఱి వా నీవ
వనన్నవటట క నేయి వదకనేలా మరియ
వరగుతో మరచితే వనక లేదు
వరపు దలపునీ వేగిరిమే నీ
వరపుల నొరపుల వకృధా వకృధా
వఱత వఱత నఅండవేడకపడ నటిట -

వఱపఅంచబోయి తానె వఱచెనెఁ దలిల  యశోద
వఱవకు మనసా విషష న యభయము

వఱవకునెఁడీ యిఅందుకునెఁగా విశవ్వహితనెఁడ నేను
వఱిఱ్ఱి  దలిసి జగము వస రోనెఁకలి చుటట ను
వఱిఱ్ఱి  దలిసి మరియ వేనెఁదురు దవేవ్వము నేము
వఱిఱ్ఱి  దలిసి రోనెఁకలి వసనెఁ జటట కొనన్నటట
వఱిఱ్ఱి  మానుప రెవవ్వరు వేనెఁదురు నాయఅంత విడవదు(ను?)

వఱిఱ్ఱి వానెఁడ వఱిఱ్ఱి వానెఁడ వినయనెఁ గనయనెఁ మరి
వఱిఱ్ఱి వానెఁడ వఱిఱ్ఱి గానెఁడ విషష న దసణ్యుము లేక
వఱిఱ్ఱి వారినెఁ దలపుట వేవేల సుకకృతము
వఱుఱ్ఱి లాల మీకు వేడక గలితేను
వలయననన్నయను వకృధా వకృధా
వలసె నహోబలాన విదరణసిఅంహము
వలికీ వళళ్ళునెఁడ చలికీ వరవనెఁడ
వలినుఅండ లోనుఅండ విశవ్వమఅంతటనుఅండ
వలపల మఱవక లోపల లేదు వలపలనెఁ గలిగిన లోపల మఱచు
వలపల వదకతే వస నాతమ్మనెఁ గనునా
వలపలెలల  తనలోనుగాక తను విడవదు వడమాయా
వేనెఁకుననెఁ దిరుపళచిచ్చి విషష నకనెఁ జేయరో
వేఅంకటగిరి గోవిఅందునెఁడా
వేగిర మేనెఁటికన వేసట లేనెఁటికన విషష న సొలయనెఁగ నేల
వేగిరిఅంచ కఅంతేసి తిశ వికశ ము
వేగిరిఅంచనేల విషష నెఁడే యిఅంతకునెఁ గర క
వేదఅం బెవవ్వన వదకడిన
వేదననెఁ బరలే వరవేలా
వేదము దీరచ్చిదు వేరే శసస ముల
వేదముల నుతిఅంచనెఁగ వేడకల దక వారనెఁగ
వేదములే నీ నవాసమట విమలనారసిఅంహా
వేదవటిట  యినెఁక నేమ వదకరు చదివేరు
వేదవేదుణ్యుల వదకటిమఅందు
వేదఅంతవిదులాల వివేకులాల
వేరొకక్కురూ లేరు విశవ్వ మఅంతా నీమహిమే
వేఱొక భావనలేల వనతోనెఁ బెననెఁగనేల
వేఱొకచోట లేనెఁడ వనెఁడివో హరి
వేళ లేదు జడ లేదు వన తోడిదే పట
వేవేల చఅందలవానెఁడ విఠలేశనెఁడ



 38

వేవేల తప్పుల గలాల వనక వేసుకొనుమీ
వేవేల బఅంధముల విడవ ముడవనెఁబటట
వేవేల వినన్నపలేల వేగినఅంతాను
వేసరకు వనెఁడేల యనకుము విడవ ననన్ననెఁక శరణ చొచిచ్చితి
వేసరితినెఁమెటల  నీవఅంటనెఁ దిరిగి
వేసరితేనే లేదు విచారిఅంచితేనెఁ గదుద
వక కుఅంఠపతి ననున్న వడినెఁ గానవలెనెఁ గాక
వక షష వలసొముమ్మ నేను వారు నీసొముమ్మలిఅంతే
వక షష వలగానవార లెవవ్వరు లేరు
వొదుద నీవ నాకదురా వోరి కఅంసునెఁడా
వోవో రాకాసులాల వొదుద  సుఅండి వక రము
శఅంకమ నీవ సాక చకశ మ నీవ సాక
శతాపరాధముల సహసశ దఅండన లేదు
శమము చాలనయటిట  జనమ్మఅం బిదేమటిక
శరణ మాతనక సరవ్వభావాల
శరణఅంటి మాతన సమమ్మఅంధముననెఁ జేసి
శరణఅంట నీవ దికుక్కు సరేవ్వశవ్వరా
శరణఅంటనెఁ జల సరేవ్వశవ్వరునక
శరణఅంబితనెఁడే సకలము నాకును
శరణన బశ దుకరో జనులాల
శరణనన్న విభీషణనెఁ గరుణనెఁ గాచినవానెఁడ
శరణాగత వజశ పఅంజర బిరు దది నీది
శరణాగత వజశ పఅంజరునెఁ డీతనెఁడ చకశ ధరునెఁ డసురసఅంహారునెఁడ
శరణాగతినే యెఅంచనెఁగ నతణ్యులెక రి గాక
శరణాగతనెఁడను విచార మఅంత వలెనా ననున్న
శరణ కపశవ్వర శరణఅం బనలజ
శరణ నేనెఁ జొచిచ్చినది సరి నీవ మనన్నఅంచేది
శరణ వేనెఁడద యజజ సఅంభవ రామ
శరణ శరణ దేవ సరవ్వపోషక
శరణ శరణ నీకు జగదేకవఅందిత
శరణ శరణ నీకు సరేవ్వశవ్వరా నీ
శరణ శరణ రామచఅందశ  నరేఅందశ
శరణ శరణ విభీషణవరద
శరణ శరణ వేదశసస నపుణ నీకు

శిర సుఅండ మోకాల నేసవటిట నయటల
శిర సెత కనెఁగదవయణ్యు శశ నారసిఅంహ నీ
శిషట రకణమును దుషట నగశ హమును
శనక సకరాదుల సుక మఅందే పొఅందినటల
శశ వణ బహుళాషట మ జయఅంతి నేనెఁడ
శశ వణబహళాషట మ సవరేతిశ కాడను
శశ  సతీశ బహుజీవ చెక తనుణ్యునెఁడవ నీవ
శశ పతి నీ కదురుచూచేనాకు నటల నే
శశ పతి నీ సేవ చితకము గోరదు
శశ పతి నీయాజజ  సేసెద మదివో
శశ పతి నీవ సిదిబ అంచుట సిదుబ లనన్నయ
శశ పతి యీతనెఁడఅండగానెఁ జికక్కునవారి నముమ్మట
శశ పతి యొకనెఁడే శరణము మాకును
శశ పతిపురనాయకా జయచిఅంతితాభీషట దయకా
శశ పతియె రకఅంచునెఁ గాక మరి
శశ మనాన్నరాయణ శశ మనాన్నరాయణా
శశ వేఅంకటశనెఁడ శశ పతియ నతనెఁడే
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చేరి విజయమునెఁ బఅంది
శశ వేఅంకటశవ్వరున సిఅంగారము వరిష అంచితే
శశ శో యఅంసుసిర రో యఅం
శశ సతికరుణ దికుక్కు జీవల కలాల
శశ హరి నతణ్యుశేషగిరీశ
శశ హరి సేసిన చిహన్నలివి యీ
షడశకళానధిక షడశోపచారముల
సఅంక లేక తలనెఁచిన జణలకు
సఅంగరహితనెఁడక ననెఁ కాక శఅంత మాతమ్మ కల కలగు
సఅంతత దుదుఃఖపు జడలాల శశ
సఅంతలే చొచిచ్చితినెఁగాన సరకునెఁ గాననెక తి
సఅందడి విడవము సాసముఖ
సఅందడి సొముమ్మల తోడి సాకారమద వనెఁడ
సఅందకాడనెఁ బుటిట నటిట  చాయలపఅంట యెఅంత -
సఅందేహ మెకక్కుడా లేదు సఅంతోషఅంచు కొఅంటి నేను
సఅంసారమే మేల సకలజనులకును
సఅంసారికనెఁ గల సహజమది మతినెఁ
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సఅంసారినెక  ననాకు సహజమే
సకల దేవతల నీ శరీరమన సరేవ్వశవ్వర నను దలనెఁచుట మేల
సకల బలఅంబుల నీవే సరేవ్వశవ్వర నాకు
సకల భూతదయ చానెఁలనెఁగ గలగుట
సకలజీవలకలల  సఅంజీవి యీమఅందు
సకలపురాణముల చాటి ననునెఁ బగడనెఁగా
సకలమునెఁ జదివిన శసస ము లెఱినెఁగిన
సకలమెక నవారిక సహజ మది
సకలలోకనాథునెఁడ జనారద నునెఁ డితనెఁడ
సకలశఅంతికరము సరేవ్వశ నీపక  భక క
సకలశసస జజ నసఅంపనున్ననెఁడట చిత క-
సకలసఅంగశ హము సకలసఅంచయము
సకలసఅందేహమెక  జరగుచునన్నది యెకటి
సకలోపసకులకు నఅందును సగుణఅంబ పశ మాణము
సచరాచర మద సరేవ్వశవ్వరునెఁడే
సడిబెటట నెఁగటకటా సఅంసారము చూడ-

సతతఅం శశ శఅం
సతతము నేనెఁ జేయ ననాచారములకునెఁ గడ యెకక్కుడ
సతతవిరకుకనెఁడ సఅంసారి గానెఁడ
సతణ్యుము సేయనెఁగవచుచ్చిను సరేవ్వశవ్వర యీమాటకు
సద సకలము సఅంపదలే
సదనఅందము సరేవ్వశవ్వర నీ-

సమబుదేబ  యిఅందరిక సరవ్వవేదసారము
సమమతినన నీవే చాటదువ
సమసె రావణనెఁడ సమరములోపల
సముఖ యెచచ్చిరిక వో సరేవ్వశవ్వరా
సమమ్మతిఅంచి కనుకొఅండ సరుస నశచ్చిలబుదిద
సరవల దలియనెఁగనెఁ జనునెఁ గాకా
సరిగానెఁడ వనెఁడనవలదు జగమున రాజ వలసినది దేవల
సరిలే రితనక సాహస వికశ మునెఁ డీతనెఁ -
సరామ్మఅంతరాతమ్మడవ శరణాగతడ నేను
సరవ్వఅం విషష మయఅం బను భావము సతణ్యుఅం బినన్నటను
సరవ్వజజ తవ్వము వదకగనొలల ను సఅందేహిఅంపగనొలల ను
సరవ్వరకకునెఁడక న సరేవ్వశనెఁడేకాక

సరవ్వశక కవి నీవే సకల లోకశవ్వరా
సరవ్వశబద వాచుణ్యునెఁడవ సరేవ్వశ యినన్నటా నీవే
సరవ్వసులభనెఁ డితనెఁడ సరేవ్వశవ్వరునెఁడ
సరావ్వతమ్మకునెఁడవ సరేవ్వశవ్వరునెఁడ నా-

సరేవ్వశవ్వరా నీకు శరణచొచిచ్చితి మదే
సరేవ్వశవ్వరా నీతో సరి యెవవ్వరు
సరేవ్వశవ్వరునెఁడవ సవ్వతఅంతద నెఁడవ నీవ
సరేవ్వశవ్వరునెఁడే శరణణ్యుము
సరోవ్వపయముల జగతి నాకతనెఁడే
సహజ వక షష వాచార వరకనుల-

సహజచారములెలాల  సరేవ్వశవ్వరునయాజేజ
సాదిఅంచరాన దొకక్కుట సతణ్యుమెక న మోకము
సామానణ్యుమా పూరవ్వ సఅంగశ హఅంబగు ఫలము
సాసముఖ నడ సాసముఖ
సిఅంగారమూరితివి చిత కజగురుడనెఁవ
సిఅంగారాల మఅంచీ నరసిఅంహదేవనెఁడ
సిగుగ మాలిన జీవనెఁడ ద
సిబిదతి పడనెఁగనేల చిఅంతలనెఁ బరలనేల
సిరి దొలఅంకడి పగల చీనెఁక టా యితనెఁడేమ
సిరినెఁ దొడపక  నడి శశ నరసిఅంహునెఁడ
సిరిమగనెఁడే మొగసిరి రక
సీతారమణ వో శశ రామచఅందశ  ద-

సీతాశోక విఘాతక
సీతాసమేత రామ శశ రామ
సుఖమును దుదుఃఖమును జోడకోడల
సుగీశ వ నారసినెఁహ సులభనెఁడ వఅందరిక -
సుగీశ వ నారసిఅంహున జూడరో వానెఁడ
సురలకు నరులకు శభమాయె
సురల సఅంతోషఅంచి రసురలెలాల  నడనెఁగిరి
సులభపు మారగ ముల చుటిట రానే వఅండనెఁగాను
సులభమా మనుజలకు హరిభక క
సులభమా యిఅందరిక జూడ సులభముగాక
సులభము యిదియే చూచిన దురల భ మదే
సులభమున నునన్నది సుజజ నము
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సులభనెఁ డీతనెఁ డిదివో సుగీశ వనారసిఅంహుడ
సులభనెఁడ మధసదనునెఁడ మన-

సులభనెఁడక  వనాన్ననెఁడ సుగీశ వ నారసిఅంహునెఁడ
సేయనవానెఁ డవవ్వనెఁడ చేరి చిలల రదోషల
సేయరాన చేనెఁతలెలాల నెఁ జేసితి నేను నీ-

సేవిఅంచరో జనులాల చిత కజగురునెఁ డీతనెఁడ
సేవిఅంచరో జనులాల చేతలెతిక మొకక్కురో
సేవిఅంచి చేకొనన్నవారి చేతి భాగణ్యుము
సేవిఅంచునెఁడీ మొకుక్కునెఁడీ శశ పతి యితనెఁడ
సేవిఅంతరా యితననెఁ జెలనెఁగి పరు లిటల నే
సొగియనా మఱియ ముచుచ్చికునెఁ బఅండవనెన్నలల
సొముమ్మ గలవానెఁడ తన సొముమ్మ చెడనచుచ్చినా
సొరిది మమమ్మట దయనెఁజూతవ గాకా
సొరిది సఅంసారఅంబు సుఖమా యిఅందరిక
సోదిఅంచి చూడనెఁబోతే చూచి మఱపు
సోదిఅంచిరిదియె సురలను మునులను
సౌమతిశ సహోదర దశరథరామా
సవ్వతఅంతద నెఁడవ నీవ సరిలేన దొరవ నే -
హరి సరవ్వపపభోణ్యు ఆహఅం తావ్వ  యనె“ “

హరి గోవిఅంద హరి గోవిఅంద - ఆనఅంద మానఅంద మాతమకును
హరి దగగ రనే వనాన్ననెఁ డఅందనెఁకానెఁ బారనీదు
హరి నారాయణ ఆదిమపురుషనెఁడ
హరి నారాయణ కకృషష  అదివో మావినన్నపము
హరి నను నెరనెఁగన యలమటలిఅంతే శయ
హరి నీ పశ తాపమున కడడ మేది లోకమున
హరి నీక శరణన గెలచుటగాక
హరి నీకనే రుణ మతకనెఁగాక తగవక తే
హరి నీదసులభాగణ్యు మది యెఅంతన చెపపము
హరి నీమయమే అఅంతాను
హరి నీయనుమతో అది నాకరమ్మమో
హరి నీవానెఁడనే కానా ఆదికాలమున నేను
హరి నీవ నాకు లఅంచ మేమచేచ్చివ అనన్న మరమ్మముల చెప్పుదునా
హరి నీవ మాలోన నడనెఁగు టరదుగాక
హరి నీవ లేవా అనన్నచోటల ను తొలిల

హరి నీవే దికుక్కు గాన యట వపయము లేదు
హరి నీవే బుదిబ  చెపప యాదరిఅంచు నామనసు
హరి నీవే సకలలోకారాధణ్యుడనెఁవ గాక
హరి నీవే సరావ్వతమ్మకునెఁడవ
హరి నెఱనెఁగన జనమ్మ మది యేలా ఆ-

హరి నే ననన్నఅందులకునెఁగా దరిచ్చిఅంచి కోరెడిది
హరి పరతతవ్వఅంబగుటకు గురి యిది
హరి యవతారమీతడ అనన్నమయణ్యు
హరి యిచిచ్చిన వరము లటవలెనెఁ గావగా
హరి విశవ్వతమ్మకునెఁడ అఅందరిలో నునన్న వానెఁడ
హరి సరావ్వతమ్మకు డాదిమపురుషనెఁడ
హరి సేవొకట యనఅంతము
హరి హరి జగమెఱుఅంగ నీవాతమలోనే వనాన్ననెఁడవ
హరి హరి నీ మాయామహిమ
హరినెఁ గొలిచిననెఁగాన ఆపద లణనెఁగవన
హరినెఁ గొలిచియ మరీ నపరములా
హరినెఁ గొలవనఫల నునుభవిఅంచుట గాక
హరిక మొరవటిట తె అనన్నపనుల లెసత్సవను
హరిక లఅంకణీహఅంత కఅంతర మటట నన్నది
హరికకృషష  మేలకొను ఆదిపురుష
హరిక మెమెుఱవటట  టఅంతేకాక
హరిదసునెఁ డగుట యది తపము
హరిదసుల మహి మలల దివో
హరిదసులతోడ నలపల సరెనరాదు
హరిదసులే మాకు నడడ మెక  కాతరుగాక
హరినామము కడ నానఅందకరము
హరినీ దసణ్యుమునకు నది యేమ సరిగావ
హరినెఱనెఁగనపుణణ్యు మఅంటరుగాన
హరినే యడగరో ఆమానెఁట
హరిపూజే బశ హామ్మఅండ మవవ్వలి కవవ్వలగాన
హరిబఅంట హరిబఅంట హరిబఅంటను మాపక
హరిభకక గలిగితే అనన్నయ ముఖణ్యుము గాక
హరిభకకవోడ యెకక్కునటిట వారలే కాన
హరిముదశ  ధరిఅంచక అరిచ్చిఅంచనెఁ బాతద నెఁడ గానెఁడ
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హరియవతారమె ఆతనెఁడితనెఁడ
హరియ నొకక్కునెఁడే గురి ఆతమ్మలో నొకక్కుట గురి
హరియ సిరియ నేనెఁగే రదివో తేరు
హరియే యెరునెఁగును అఅందరి బశ తకుల
హరియే సకలకశ యలెక  తకృపక యిచుచ్చినెఁగాక
హరివలల  కడమలే దఅంతనఅంత నునన్నవానెఁడ
హరివారమెక తిమ మ మమ్మవనెఁగాదననెఁగరాదు
హరిశరణాగతి యఅందుల కౌషధ
హరిశరణాగతి యాతమది
హరిహరి నాబదుకు ఆశచ్చిరణ్యుమాయ నాకు
హరిహరి నను సకలాఅంతరాణ్యుమవి ఆతమ్మనెఁదలనెఁచుట యగఅంబు
హరిహరి నీమహిమ లనఅంతముల
హరిహరి నీమాయాజగమది అఅండనే చూచుచు నవవ్వచును
హరిహరి యిఅందరిక నబుదరముగాన యిది
హరిహరియన వరగఅందుటనెఁ గాక
హా సమీచీనమపహసఅంతే
హిత విద తెలసుకొమీమ్మ
హితమదియే కాకనెఁక లేదు - మా
హితవే సేసునెఁ గాకాతనెఁడేల మానును
హీనదశలనెఁబఅంది యిటల  నుఅండటకఅంట
హీనాధికము లిఅంక నేడ నునన్నవో కాన
హీనునెఁడక న ననున్ననెఁ దచిచ్చి యిఅంతగా మనన్నఅంచితివి
హేయ మేమీలేదు జగమఅంతా రుచికరమే
హేయము తన వాసనలేల మానును
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రేకు: 0039-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-241

పలల వి: అఅంగడి నెవవ్వరు నఅంటకురో యీ -
దొఅంగలనెఁ గూడిన దోశ హులను

చ. దోసము దోసము తొలరో శశ హరి -
దసానదసుల దగగ రక
ఆసలనాసల హరినెఱనెఁగక చెడి
వసర పోయిన వఱుఱ్ఱి లను

చ. పపము పపము పయరో కరమ్మపునెఁ-
దపపువారము దగగ రక
చేపటిట  వేదపు శశ హరికథల
యేపొదుద  వినన హీనులము

చ. పఅంకము పఅంకము పక కొనరాకురో
కొఅంకునెఁగొసరులకూళలము
వేఅంకటగిరిపక  విభనపుణణ్యుకథ
లఅంకల వినన యనుణ్యులము

రేకు: 0092-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
454

పలల వి: అఅంగనలాల మనచే నాడిఅంచుకొనెనెఁగాన
సఅంగతెఱినెఁగిన నెరజణనెఁ డితనెఁడే

చ. వొడలలేనవాన కొకక్కునెఁడే తఅండాశ యనెఁగాన
తడయక పురుషత కమునెఁ డితనెఁడే
బడబాగిన్న జలధికనెఁ బాయకలల నెఁడాయనెఁగాన
వడలిఅంచె నమకృతము విషష నెఁ డితడే

చ. పులిగూడదినన్న వానపొఅం దొకక్కుట సేసేనెఁగాన
నలవఅంక లకమ్మనాథునెఁ డితనెఁడే
చలికనెఁ గోవరివానసరుస బావాయనెఁగాన
పలదేవతలకలల  పశ ణబఅంధనెఁ డితనెఁడే

చ. యెకక్కుడ గొలల సతల కఅంటిమగనెఁడాయనెఁగాన
తకక్కుక వదక పరతతవ్వ మతనెఁడే
మకక్కులి శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద మముమ్మ నేలెనెఁగాన
తకక్కుక వేదము చెపప దక వమీతనెఁడే

రేకు: 0099-04 దేసాకసఅంపుటము: 01-498

పలల వి: అఅంచితపుణణ్యులకక  తే హరి దక వ మవనెఁగాక
పఅంచమహపతకులభశ మ వాప వశమా

చ. కాననయజజ నులకు కరమ్మమే దక వము
ఆననబదుబ లకు దేహమే దక వము
మాపననకాముకులకు మగువలే దక వము
పనపటిట  వారివారిభశ మ మానపవశమా

చ. యేమీ నెఱనెఁగనవారి కఅందిశ యముల దక వము
దోమటిసఅంసారి కూరదొర దక వము

తామసుల కలాల ను ధనమే దక వము
పమరుల బటిట నటిట  భశ మనెఁ బాపవశమా

చ. ధర నహఅంకారులకు తానెఁదనే దక వము
దరిదుద నెఁడక నవారిక దత దక వము
యిరవక  మాకు శశ వేఅంకటశడే దక వము
పరులముఅంచినయటిట  భశ మనెఁ బాపవశవమా

రేకు: 0225-06 సాళఅంగనాటసఅంపుటము: 03-
143

పలల వి: అఅంజనాతనయనెఁడక న హనుమఅంతనెఁడ
రఅంజితపు మతఅంగపరవ్వత హనుమఅంతనెఁడ

చ. రాకాసునెలాల నెఁ గొటిట  రావణన భఅంగపటిట
ఆకాసము మోచెనదే హనుమఅంతనెఁడ
చేకొన యఅంగరమచిచ్చి సీతకు సేమము చెపప
భీకర పశ తాపపు పదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. రామున మెపపఅంచి మధణ్యురాతిరి సఅంజీవి దచిచ్చి
ఆముకొన యనాన్ననెఁడ హనుమఅంతనెఁడ
సావ్వమకారణ్యుమునక సరినెఁ బరువడడ వానెఁడ
పశ మముతోనెఁ బూజగొనీనెఁ బెదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. ఉదయాసకశక లముల కొకక్కుజఅంగగానెఁ జనెఁచి
అద సరుణ్యుతోనెఁ జదివ హనుమఅంతనెఁడ
యెదుట శశ వేఅంకటశ కషట నెఁడక  రామజపననెఁ
బెదవల గదలిఅంచీనెఁ బెదద  హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0346-05 మాళవి సఅంపుటము: 04-272

పలల వి: అఅంజినీదేవికొడకు హనుమఅంతనెఁడ
సఅంజీవినదచిచ్చినానెఁడ సారె హనుమఅంతనెఁడ

చ. కలశపురముకాడ కదలీవనాల నీనెఁడ
అలవానెఁడ వనన్నవానెఁడ హనుమఅంతనెఁడ
అలరునెఁ గొఅండలకోన లఅందలిగుహలలోన
కొలవ సేయిఅంచుకొనీనెఁ గోరి హనుమఅంతనెఁడ

చ. పసలగా జఅంగవటిట  పఅండల గుతిక చేతనెఁబటిట
అసురలనెలల నెఁ గొటట  హనుమఅంతనెఁడ
వసుధ బశ తాపఅంచి వడినెఁ దోనెఁక గదలిఅంచి
దసలెలాల నెఁ బాలిఅంచీ దివణ్యుహనుమఅంతనెఁడ

చ. వదద విడి లఅంకచొచిచ్చి వఅంగరము సీతకచిచ్చి
అదిద వో రాము మెపపఅంచె హనుమఅంతనెఁడ
అదుద క శశ వేఅంకటశ కటబఅంటక  వరమచిచ్చి
కొదిద  మీర సఅంతోసాలే గుపప హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0020-04 ఆహిరిసఅంపుటము: 01-122

పలల వి: అఅంటనెఁబారి పటట కోరె అమమ్మలాల యిద
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వఅంటనెఁబారనీదు ననున్న వడమాయతరుము
చ. కానెఁగెడ పరుగుచాడ కవవ్వముతోనెఁ బడిచి

లేనెఁగలనెఁ దోలకొన అలిగిపోయీన
రానెఁగతనమున వానెఁడ రాతిరి నారగిఅంచనెఁడ
ఆనెఁగి ననున్ననెఁ గూడడిగె నయణ్యు ఇఅందనెఁకను

చ. కొలనెఁదిగాన పరుగు కొసరికొసరి పోరి
కలవూరునెఁ గాయలెలల నెఁ గలనెఁచిపటట
పలకనెఁడ చేతిచటిట  పరవేసి పోయీనద
చెలనెఁగుచు మూనెఁటగటట నెఁ జెలల నెఁబో యిఅందనెఁకను

చ. మటట పడ కట నరుమారులెక నా నారగిఅంచు
ఇటట  యిఅందరిలోన నానాన్నళళ్ళును
వటిట క నాకొరకునెఁగా వేఅంకటశనెఁ డారగిఅంచె
యెటట  నేనెఁ డానెఁకట ధరియిఅంచెనో యిఅందనెఁకను

రేకు: 9029-04 రామకశ య సఅంపుటము: 04-550

పలల వి: అఅంటకోకురో యమమ్మలాలా యీ
మఅంటవడడ  కోరికల మానెఁట వారము

చ. మాసిన యాసలనెడి మాలెత వఅంట వఅంటనే
పసి వఅండలేక బాధనెఁబడడ వారము
బన బెలిల  యెఅంగిలెక న పదవినఅంజడ నోరనెఁ
దీసి తీసి సారె సారెనెఁ దినన్నవారము

చ. ఇటట  నటట  ముటట రాన హేయమెక న తోలనెఁదోల
కుటిట  కుటిట  సిగుగ లముమ్మకొనన్నవారము
ముటట  సేయచోటనే మూలమూల సారె సారెనెఁ
బుటిట  పుటిట  యాపదలనెఁ బఅందువారము

చ. చఅంప చఅంప జీవలనే చవలఅంటనెఁ జెడడ తోలనెఁ
గొఅంపలోననెఁ దచిచ్చి పటట కొనన్నవారము
ఇఅంపుల నప్పుడ వేఅంకటశనెఁజేరి భవముల
చిఅంప యిఅంటి హరిభక క చరవారము

రేకు: 0334-06 కాఅంభోది సఅంపుటము: 04-201

పలల వి: అఅంతటనే వచిచ్చి కాచు నాపదదఅంధనెఁడ హరి
వఅంతకు వాసిక నతనవానెఁడనఅంటనెఁ జల

చ. బఅంతినెఁగటిట  నురిపటి పసురము లెడ నెడనెఁ
బఅంత నొకొక్కుకక్కు గవక వచుచ్చికొనన్నటట
చెఅంతల సఅంసారము సేయ నరునెఁడఅందులోనె
కొఅంత గొఅంత హరి నాతమ్మనెఁ గొలచుట చాల

చ. వరుసనెఁ జేనెఁదు దినేవాడ యెడ నెడనెఁ గొఅంత
సరవితోడతనెఁ దీపు చవిగొనన్నటట
దురితవిధల సేసి దుదుఃఖిఅంచు మానవనెఁడ
తరవాత హరిపరు దలనెఁచుట చాల

చ. కడనెఁ బదక నవానెఁడ కాలకరమ్మవశమున
అడగులోనే నధాన మట గనన్నటట
యెడసి శశ వేఅంకటశ నెరనెఁగక గురునాజజ
పొడగనన్నవానభక క పొడముట చాల

రేకు: 0243-06 దేవగాఅంధారిసఅంపుటము: 03-
247

పలల వి: అఅంతటిదక వమ వటగానెఁగా
చెఅంత ననున్ననెఁ గూరిచ్చినదే ఘనము

చ. వరవననెఁ బఅంచమవేద సారముల
సిరుల నను నుతిఅంచిన నుతల
సరవితోడి బహుశసస సఅంతతల
నరతినెఁ జెపపడిన నీకథల

చ. కొఅంగుపక డియగు గురుమఅంతశ అంబుల
సఅంగడి వక షష వసఅంభాషల
నఅంగిక భూమక నజపురాణముల
సఅంగతిగల నీ సఅంకీరకనల

చ.వూనన విధల మహోపనషతకల
నానాగతి నీనామముల
వనులకును శశ వేఅంకటశ మీ-

జజ నారర ముల మమునెఁ జదువ చదువల

రేకు: 0297-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
562

పలల వి: అఅంతయ నతన మహా మహిమే అతనెఁ-
డఅంత సేసినా నెటట యిన నవను

చ. రావలెననన్నవి రాకమానవ
పోవలె ననన్నవి పోకుఅండవ
ఆవల నీవల నలమటలేనెఁటిక
దక వమొకక్కునెఁడే తగిలిన గుఱుత

చ. కాయపు గుణముల కలిగినవే భవి-

నీ యెడ జీవనెఁడ యిట గలనెఁడే
ఆయమఅందునెఁ గా దవనన నెవవ్వరు
కాయజగురునెఁ డొకక్కునెఁడే పశ రకునెఁడ

చ. అఅంతరఅంగమే యాతమ్మజజ నము
విఅంతగు వలపల వడమాయ
చిఅంతిఅంచి రకఅంచ శశ వేఅంకటశనెఁడ
మఅంతకకక్కు ననెఁక మతకములేల

రేకు: 0080-04 పడి సఅంపుటము: 01-385

పలల వి: అఅంతయ నీవే హరి పుఅండరీకాక
చెఅంత నాకు నీవే శశ రఘురామా

చ. కులమును నీవే గోవిఅందునెఁడా నా-
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కలిమయ నీవే కరుణానధీ,

తలనెఁపును నీవే ధరణీధరా ,నా-

నెలవను నీవే నీరజనాభా
చ. తనువను నీవే దమోదరా, నా-

మనకయ నీవే మధసధనా
వినకయ నీవే విటట లనెఁడా,నా-

వనకముఅందు నీవే విషష దేవనెఁడా
చ. పుటట గు నీవే పురుషత కమా కొన

నటట  నడము నీవే నారాయణా,

యిటట  శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడా నాకు
నెటట న గతి యిఅంక నీవే నీవే

ప.అ.రేకు: 0067-01 గుజర రి సఅంపుటము: 15-382

పలల వి: అఅంతరఅంగములో నునన్న హరియే గతి గాక
చిఅంతిఅంచి మొకక్కుతేనెఁ దనే చేకొన రకఅంచును

చ. పుటిట అంచిన కరమ్మమే పోషఅంచకుఅండ నట
బెటట గా మనసే మరపఅంచు నట
పటట యిన దేహమే బతిమాలిఅంపఅంచు నట
చుటట ము లెవవ్వరు యెఅంచి చూచిననెఁ బాశ ణికన

చ. పకక్కున వితికనభూమ పఅంట వఅండకుఅండ నట
యెకక్కుడా మాయే భశ మయిఅంపఅంచు నట
అకక్కురతోనెఁ జేసిన పుణణ్యుమే కటిట వేసు నట
దికుక్కుదస యెవవ్వరు యీ దేహినెఁ గరుణిఅంచను

చ. ఆసలనెఁ బెటట  పయమే అటమట మౌనట
చేసే సఅంసార మజజ ననెఁ జేయ నట
వేసారక యిఅంతకూ శశ వేఅంకటశనెఁ డేలికట
మోసపుచేచ్చి వారెవవ్వరు ముదమే జీవనక

రేకు: 0155-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-259

పలల వి: అఅంతరఅంగములో నునన్న హరియే గతిగాక
చిఅంతిఅంచి మొకక్కుతేనెఁ దనే చేకొన రకఅంచును

చ. పుటిట అంచిన కరమ్మమే పోషఅంచకుఅండనట
బెటట గా మనసే మఱపఅంచునట
పటట న మేనే ఆసల బతిమాలిఅంపఅంచునట
చుటట ములెవవ్వరు యెఅంచి చూచిననెఁ బాశ ణికన

చ. పకక్కున వితికనభూమ పఅంట వఅండకుఅండనట
యెకక్కుడా మాయే భశ మయిఅంపఅంచునట
అకక్కురతోనెఁ జేసిన పుణణ్యుమే కటిట వేసునట
దికుక్కు దస యెవవ్వరు యీ దేహినెఁ గరుణిఅంచను

చ. ఆసలనెఁ బెటట  పయమే అటమటమౌనట
సేసే సఅంసారమే జజ ననెఁ జేయనట

వేసరక యిఅంతకూ శశ వేఅంకటశ డేలికట
వవెూసపుచేచ్చివారెవవ్వరు ముదమే జీవనక

రేకు: 0089-03శదబ వసఅంతఅంసఅంపుటము: 01-437

పలల వి: అఅంతరఅంగమెలాల  శశ హరి కొపపఅంచకుఅండితే
విఅంతవిఅంతవిధముల వడనా బఅంధముల

చ. మనుజనెఁడక  ఫలమేది మఱి జజ నయౌదనెఁక
తనువతిక ఫలమేది దయగలగుదనెఁక
ధనకునెఁడక  ఫలమేది ధరమ్మము సేయదనెఁకా
పనమాలి ముదిసితే పసెనా భవము

చ. చదివియ ఫలమేది శఅంతముగలగుదనెఁకా
పదవతిక ఫలమేది పశ యమాడదనెఁకను
మదిగలిగ  ఫలమేది మాధవనెఁ దలనెఁచుదనెఁకా
యెదుట తారాజెక  తే నేలెనా పరము

చ. పవనునెఁడక  ఫలమేది భక కగలిగినదనెఁకా
జీవిఅంచేటిఫలమేది చిఅంతదీరుదనెఁకను
వేవేల ఫలమేది శశ వేఅంకటశనెఁ గనన్నదనెఁకా
భావిఅంచి తా దేవనెఁడక  తేనెఁ బశ తణ్యుకమవనా

రేకు: 0248-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-272

పలల వి: అఅంతరాతమ్మ నీ యాధీన మఅంతయ
చిఅంతల సిలగుల జీవలకలాల

చ. చితకఅంబనయెడి సిఅంహాసనమది
వతకమ పురుష నీవఅండడిది
హతిక యిఅందిశ యములఅందునెఁ బశ ధానుల
పశ తె కక రాజణ్యుము పశ కకృతియనెఁ గలిగె

చ. కనున్నలనెఁ జెవలను ఘాద ణము నాలిక
వనెన్నమేను నీ వాహముల
పనన్నన కోరుక్కుల భఅండారఅంబుల
సనున్నతి సఅంసారసఅంపద గలిగె

చ. పుటిట న పుటట గు భోగపుకొటారు
పటట ము కరామ్మనుబఅంధఅంబు
గటిట గ శశ వేఅంకటపతి వేలిక-

విటిట  నీ మహిమ లినన్నటనెఁ గలిగ

రేకు: 0178-03 లలితసఅంపుటము: 02-388

పలల వి: అఅంతరాతమ్మ హరి గలనెఁడఅంతే చాల
యెఅంతకఅంత చిఅంతిఅంచనేలా వరవ

చ. వనక జనమ్మపు గతి వివరిఅంచి నే నెరగ
అనుగు మీనెఁదటి జనమ్మమది యెఱగ
ననచి యీ జనమ్మము నానానెఁట దలిసేము
యెనసి యీ భవములకలా వఱవ
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చ. ననన్నటి దినము కత నమషమెక  తోనెఁచీన
కనున్నల రేపటి చేనెఁత కాననెఁగరాదు
పనన్న నేనెఁటి దినము మునున్న నోనెఁచినటల
యెనన్ననెఁగ నెఅందుకునెక నానేలావఱవ

చ. పరము నహము నేనెఁ బెక కొన నా యిచచ్చిగాదు
హరి శశ వేఅంకటపతి యఖిలకరక
శరణఅంటి నాతనక సవ్వతఅంతశ  మతనది
యిరవక తి నఅంకా నాకలా వఱవ

రేకు: 0103-05 మలహరి సఅంపుటము: 02-017

పలల వి: అఅంతరుమాలినయటిట  అధములాల
పొఅంత సఅంతకూటమ పొరిచూపు గాద

చ. కనక మత కడితోడ కలయ సరిదూనెఁచితే
అనువవనా అది దోషమవనెఁ గాక
ఘనునెఁడక న హరితోనెఁ గడహీనదేవతల
ననచి సరివటిట తే నయమవనా భవిన

చ. పటట భదుద నెఁడ గూరుచ్చిఅండే బలసిఅంహాసనముపక
వటిట బఅంటనెఁ బెటట వారు వఱుఱ్ఱి లేకారా
గటిట గా శశ హరితోడ కలగఅంపదేవతలనెఁ
బెటిట  కొలచుట విఅందువటిట  పగగాద

చ. కొఅంచక సిఅంహముఅండేటి గుహ నుఅండవచుచ్చినా
పొఅంచి నకక్కులకలల  బకక్కులే కాక
అఅంచెల శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మలోనే వఅండనెఁగాను
కొఅంచపుదక వాల పలవఅంచలనే కాక

రేకు: 0079-06 లలితసఅంపుటము: 01-381

పలల వి: అఅంతరాణ్యుమీ అలసితి సొలసితి
యిఅంతట నీ శరణిద చొచిచ్చితిన

చ. కోరిన కోరుక్కుల కోయన కటల
తీరవ నీవవి తెఅంచక
భారపునెఁ బగాగ ల పపపుణణ్యుముల
నేరుపులనెఁ బోనీవ నీవ వదద నక

చ. జనుల సఅంగములనెఁ జకక్కురోగముల
నను విడవవ నీవ విడిపఅంచక
వినయపు దక నణ్యుము విడవన కరమ్మము
చనదిది నీవిట సఅంతపరచక

చ. మదిలో చిఅంతల మయిలల మణనెఁగుల
వదలవ నీవవి వదద నక
యెదుటనేనెఁ శశ వేఅంకటశవ్వర నీవద
అదననెఁ గాచితివి అటిట టట నక

రేకు: 0193-02 లలిత సఅంపుటము: 02-475

పలల వి: అఅంతరాణ్యుమీ అలసితి సొలసితి
యిఅంతట నీ శరణిద చొచిచ్చితిన

చ. కోరిన కోరుక్కుల కోయన కటల
తీరవ నీవవి తెఅంచకా
భారపునెఁ బగాగ ల పపపుణణ్యుముల
నేరుపులనెఁ బోవ నీవ వదద నకా

చ. జనుల సఅంగములనెఁ జకక్కురోగముల
విను విడవవ నీవ విడిపఅంచకా
వినయపు దక నణ్యుము విడవన కరమ్మము
చనదిది నీవిట సఅంతపరచకా

చ. మదిలో చిఅంతల మయిలల మణనెఁగుల
వదలవ నీవన వదద నకా
యెదుటనేనెఁ శశ వేఅంకటశవ్వర నీవద
అదననెఁ గాచితివి అటిట టట నకా

రేకు: 0279-06 లలితసఅంపుటము: 03-458

పలల వి: అఅంతరాణ్యుమీ వో అఅంతరాణ్యుమీ
బఅంతి నాకమగలాల  నా పలివానెఁడవ గావా

చ. దొఅంతలెక  అనన్న యనులానెఁ దొలిల  నేనెఁ బుటట టినానెఁడే
అఅంతరాతమ్మవక నవానెఁడ వట నీవేకా
ఇఅంతట విడిచేవా ననన్నఅందిశ యాలనెఁ గటిట వేసి
పొఅంతనెఁ జూచేవిట నాకునెఁ బతకలకానెఁపవగా

చ. తొడరి సవ్వరగ నరక దుదుఃఖసుఖములనానెఁడ
అడరి కరమ్మసాకవట నీవేకా
విడవ వప్పుడ ననున్న విషయాలనెఁ జికక్కునానెఁడ
కడ నరకుఅండనేల కనన్నవానెఁడవ గావా

చ. నీ చేతనెఁగానది లేదు నీవ నాకునెఁ బాశ ణమవ
కాచుటకు నీకఅంట నొకక్కురు వచేచ్చిరా
చేచేత శశ వేఅంకటశ చేరి నీకు శరణఅంటి
యేచి ననున్న మనన్నఅంచితివిది నీ తేజముగాద

రేకు: 0220-06 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-113

పలల వి: అఅంతవాన కఅంతసేయ నమరునట
విఅంతల యీసుదుద లక వరగయీణ్యు మాకు

చ. కదిసి బశ హామ్మఅండముల గరద్భుములోనునన్నదేవనెఁ-
డిద దేవక గరాద్భున నెటట  పుటట నే
అద మఱఱ్ఱి కుమీనెఁదట నట పవవ్వళఅంచువానెఁడ
యెదుట యశోదచేత నెటట  వినోదిఅంచీనే

చ. అడగులమూనెఁట లోకాలట గొలచినవానెఁడ
బడిబడి రేపలెల నెఁ బారాడీన
అడరి యజజ భాగము లారగిఅంచే దేవనెఁడ
సడితో వనన్న ముచిచ్చిలి చవిగొనీనదివో
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చ. వేదపలల వములఅందు విహరిఅంచే దేవనెఁడ
సాదుగొలెల తల రతిసఅంగడినెఁ జికక్కు
మోదపు వక కుఅంఠాన ముదమఅందే కకృషష డ
యీదస శశ వేఅంకటాదిశ  నరవాయ నదివో

ప.అ.రేకు: 0045-05 నాట సఅంపుటము: 15-251

పలల వి: అఅంతా నీకు లోనే అనరుదద  మన
యఅంతరఅంగ మొకక్కు టాయె ననరుదద

చ. అడడ మాడనెఁ జలము నీ కనరుదబ
అడడ నెఁ డమీమ్మనానెఁడనెఁ బోడి యనరుదబ
అడిడ వటట  నఅంక నేల యనరుదబ
అడాడ నెఁక లెఅంచకుమీ యనరుదర

చ. అపపటి వేనెఁడకొనేవా అనరుదబ  నీకు
నపపణ నే నచేచ్చినా యనరుదబ
అప్పుడే వినన్నవిఅంచనా అనరుదబ  వొదద
నపపసమెక  వనన్నదన ననరుదబ

చ. ఆయ మెఱునెఁగుదువోయి అనరుదబ
ఆయెడను డి వచిచ్చితి వనరుదబ
ఆయితమెక  కూడితివి అనరుదబ
ఆయనాయ శశ వేఅంకట యనరుదబ

రేకు: 0067-06 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-351

పలల వి: అఅందరి కాధారమెక న ఆదిపురుషనెఁ డీతనెఁడ
విఅందక  మునాన్నరగిఅంచె విదురునకడ నీతనెఁడ

చ. సనకాదుల గొనయాడడి సరావ్వతమ్మకునెఁ డీతనెఁడ
వనజ భవాదులకును దక వఅంబెక నతనెఁ డీతనెఁడ
యినమఅండలముననెఁ జెలనెఁగేటిహితవక భవనెఁ డీతనెఁడ
మునువటిట న దేవతలకు మూలభూతి యీతనెఁడ

చ. సిరులొసనెఁగి యశోదయిఅంట శిశవక నతనెఁ డీతనెఁడ
ధరనావలమఅందలలో తగనెఁ జరిఅంచె నీతనెఁడ
సరసతలను గొలెల తలకునెఁ జనవలొసనెఁగె నీతనెఁడ
ఆరసి కుచేలనయడకు లారగిఅంచె నీతనెఁడ

చ. పఅంకజభవనకును బశ హమ్మపద మొసనెఁగెను యీతనెఁడ
సఅంకీరకన లాదుణ్యులచే జటిట గొనయె నీతనెఁడ
తెఅంకగ నేకాలమునెఁ బరదేవనెఁడయిన యీతనెఁడ
వేఅంకటగిరిమీనెఁద బశ భల వలసినఘనునెఁ డీతనెఁడ

రేకు: 0170-05 హిఅందొళ వసఅంతఅంసఅంపుటము: 
02-343

పలల వి: అఅందరి రకఅంచే దేవనెఁ డాదరిఅంచీ జీవలను
పొఅందుగా యీమేలెరినెఁగి పొగడరో లోకుల

చ. వనము వటిట నవానెఁడ వానెఁడకుఅండా నీరు వోసి

పనచి కలపు దీసి పఅంచినయటల
పనవడి గొలల వానెఁడ పచిచ్చికపటట ననెఁ బసుల
తనయనెఁగ నలిప నలిప తానే మేపనటల

చ. కనన్నతలిల  బిడడ లకు కానుక వనన్నయనెఁ బాల-

ననన్నము నడి రకఅంచినటవలెను
యెనన్ననెఁగ బఅంటల నేలే యేలిక జీతాల వటిట
మనన్నఅంచి కాచుకొన మనపనయటల

చ. వసుధ వక దుణ్యునెఁడక నవాడ మఅందుమాకు లిచిచ్చి
పొసనెఁగ దేహధారులనెఁ బోషఅంచినటల
యెసనెఁగ శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడే విశవ్వకుటిఅంబి
పసగా వరము లిచిచ్చి భావిఅంచీనటల

రేకు: 9016-01 రామకశ యసఅంపుటము: 04-534

పలల వి: అఅందరి వసమా హరి నెరునెఁగ
కఅందువగ నొకనెఁడగాన యెరనెఁగనెఁడ

చ. లలితపు పది గోటల  నొకనెఁడగాన
కలగనెఁడ శశ  హరినెఁ గన మననెఁగ
ఒలిసి తెలియ పుణణ్యుల కోటల లో
ఇలనొకనెఁడగాన యెరనెఁగడ హరిన

చ.శద తి చదివిన భూసుర కోటల లో
గతియను హరినె యొకానొకనెఁడ
అతి ఘనులటిట  మహాతమ్మ కోటిలో
తతి నొకనెఁడగాన తలనెఁచనెఁడ హరిన

చ. తది కకక్కున నతణ్యుల కోటల లో
పొదుగు నొకనెఁడ తలపున హరిన
గుదిగొను హరి భకుకల కోటల లో
వదకు నొకనెఁడ శశ  వేఅంకటపతిన

రేకు: 0327-02 మాళవి సఅంపుటము: 04-155

పలల వి: అఅందరిక నెకుక్కుడక న హనుమఅంతనెఁడ
అఅందుకొనె సరుణ్యుఫలమన హనుమఅంతనెఁడ

చ. బలిల దునెఁడక  లఅంక చొచిచ్చి బలరాకాసులనెఁ గొటిట
హలల  కలోల లముచేసె హనుమఅంతనెఁడ
వొలల నె రాముల ముదుద టఅంగరము సీతకచెచ్చి
అలల ద నలచునాన్ననెఁడ హనుమఅంతనెఁడ

చ. దకొన యాక ముఅందర తన గుఱుతెరునెఁగిఅంచి
ఆకారమట చూప హనుమఅంతనెఁడ
చేకొన శిరోమణి చేతనెఁబటిట  జలనధి
ఆకసాన దనెఁటివచెచ్చి హనుమఅంతనెఁడ

చ. కొఅంకకటట  సఅంజీవికొఅండ దచిచ్చి రిపులకు
నఅంకకానెఁడక  నలిచెను హనుమఅంతనెఁడ
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తెఅంకనే శశ వేఅంకటాదిశ  దేవన మెపపఅంచినానెఁడ
అఅంకనెఁగలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0249-04 మాళవి సఅంపుటము: 03-281

పలల వి: అఅందరిక సులభనెఁడక  అఅంతరాతమ్మ యనన్నవానెఁడ
యిఅందునే శేషగిరిన యిరవక  విషష నెఁడ

చ. యగీశవ్వరుల మతినుఅండేటి దేవనెఁడ కర-

సాగరశయియెక న సరేవ్వశనెఁడ
భాగవతాధీనునెఁడక  న పరమపురుషనెఁడ
ఆగమోకకవిధలఅందు నలరిన నతణ్యునెఁడ

చ. వక కుఅంఠమఅందునునన్న వనజనాభనెఁడ పర-

మాకారమఅందునునన్న ఆదిమూరితి
ఆకడ సరణ్యుకోటల అందునునన్న పరఅంజోణ్యుతి
దకొన బశ హామ్మఅండాల ధరిఅంచిన బశ హమ్మము

చ. నఅండవిశవ్వరూపమెక  నలిచిన మాధవనెఁడ
దఅండి వేదఅంతముల వదక ధనము
పఅండిన కరమ్మఫలము పలికవచిచ్చిన రాసి
అఅండనే శశ వేఅంకటశనెఁడక న లోకబఅంధనెఁడ

రేకు: 0065-02 పడి సఅంపుటము: 01-335

పలల వి: అఅందరిబశ దుకుల నాతనవే
కఅందువలల  శశ కాఅంతనదే

చ. వేమరునెఁ జదివడి విపుద ల వేదము
సోముకవక రి యశోవిభవఅం
శశ మఅంచున మరల జీవనమెలల  సు-

ధామథనునసఅంతత కరుణ
చ. హితవగు నలలో నీసుఖమెలల ను

దితి సుతదమనునెఁడ దచిచ్చినదే
తతి తలిల  దఅండిశ  తానెక  కాచిన
రతి పశ హల దవరదున కకృప

చ. ఆలరినయమరేఅందశ దుల బశ దుకుల
బలిబఅంధనుకకృపనెఁ బరగినవే
బలసి మునుల యాపదల వాపుటకు
బలనకృపభఅంజను పరిణతలే

చ. పూన యనాథుల పొఅందుగనెఁ గాచిన-

జనకీవిభన సరసతలే
నానాభూభరణఅంబుల నఅందున-

సనునెఁడ చేసినసుకకృతములే
చ. తలకొన ధరమ్మము తానెక  నలపుట

కలషవిదూరునగరవ్వములే
నలిచి లోకముల నలిపనఘనునెఁడగు.-

కలియగమున వేఅంకటపతివే
రేకు: 0146-02 నాట సఅంపుటము: 02-207

పలల వి: అఅందరిలోనా నెకుక్కుడ హనుమఅంతనెఁడ
కఅందువ మతఅంగగిరి కాడి హనుమఅంతనెఁడ

చ. కనకకుఅండలాలతో కౌపనముతోడ
జనయిఅంచినానెఁడ యీ హనుమఅంతనెఁడ
ఘన పశ తాపముతోడ కఠినహసాకలతోడ
పనుతోనెఁక యెతికనానెఁడ పదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. తివిరి జలధి దనెఁటి దీపఅంచి లఅంకయెలాల
అవల యివల సేసె హనుమఅంతనెఁడ
వివరిఅంచి సీతకు విశవ్వరూపము చూపుతా
ధద వమఅండలము మోచె దొడడ  హనుమఅంతనెఁడ

చ. తిరమెక న మహిమతో దివణ్యుతేజముతోడ
అరసి దసులనెఁ గాచీ హనుమఅంతనెఁడ
పరగ శశ వేఅంకటశ బఅంటక  సేవిఅంపుచు
వరములిచీచ్చినెఁ బడవాటి హనుమఅంతనెఁడ
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రేకు: 0108-06 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 02-048

పలల వి: అఅందరివలెనే వనాన్ననెఁ డాతడానెఁ వనెఁడ
యిఅందుముఖులనెఁ గూడినానెఁ డీతనెఁడానానెఁడ

చ. యిఅందరూ నేనెఁటనెఁట జేసే యిఅందశ యాగపు ముదద ల
అఅందుకొన యారగిఅంచినాతనెఁడా వనెఁడ
చెఅంది మునులసతల సతనెఁ దపపఅంచుక మఅంచి-

విఅందు లారగిఅంచినానెఁడ వనెఁ డానానెఁడ
చ. తొలత బశ హమ్మ దనెఁచిన దూడలకు బాలలకు

అలరి మారు గడిఅంచినాతనెఁడా వనెఁడ
నలచుఅం డేడదినాల నెమమ్మది వేలనెఁ గొఅండతి క
యిల నావలనెఁ గాచినానెఁ డీతనెఁ డానానెఁడ

చ. బాలనెఁడక  పూతనాదుల బలరకక్కుసులనెఁ జఅంప
ఆలరి యాటలాడిన యాతనెఁడా వనెఁడ
యీలీల శశ వేఅంకటాదిశ  యెకక్కునానెఁడ తొలతే
యేలెను బశ హామ్మదుల నీతనెఁ డానానెఁడ

చి.ఆ.రేకు: 0008-02 లలిత సఅంపుటము: 10-044

పలల వి: అఅందరు వికార మఅందుదురె
నఅందలేన నీవ నీదసులదకక్కు

చ. సతల సుతలనెఁ జూచి జగములోవారెలాల
మతిలోన భశ మయక మానరు
రతికకక్కునెఁగా హేయరాగరహితనెఁడవక
సతతము గలిగినసావ్వమవి నీవ దకక్కు

చ. ధనధానణ్యుములచూచి తగినజీవల వాన
వనువఅంటనెఁ దిరుగక విడవరు
పనవూన యాశపశ దూరునెఁడవక
ఘనతగలగు శశ కాఅంతనెఁడ నీవదకక్కు

చ. యిలల ముఅంగిలిచూచి యీదేహుల వాన
నొలల  మనుచురోసి వడగరు
వలల విరిగ శశ వఅంకటనాథునెఁడవక
తెలల మెక నయటిట  దేవనెఁడవదకక్కు

రేకు: 0203-06 లలిత సఅంపుటము: 03-018

పలల వి: అఅందనెఁకా నమమ్మలేక అనుమానపడ దేహి
అఅంది నీ సొముమ్మ గనక అదియనెఁ దీరుతవ

చ. నీదసునెఁడన నేటి నజబుదిబ  గలిగితే
ఆ దస నప్పుడే పుణణ్యునెఁడాయ నతనెఁడ
వేద(దు?)తో నొకొక్కుకక్కువేళ వలతల గలిగితే
నీదయవటిట  వనక నీవే తీరుతవ

చ. తొలత నీ శరణము దొరకుటకట కాన
చెలనెఁగి యా జీవనకనెఁ జేట లేదు

కలనెఁగి నడమఅంతాశ న గతిదపప నడచిన
నెలకొన వఅంకలొత క నీవే నేరుతవ

చ. నీవలల నెఁ గొరత లేదు నీ పరు నొడిగితే
శశ వేఅంకటశ యిట చేరి కాతవ
భావిఅంచలేకుఅండనెఁగాను భారము నీ దఅంటనెఁ జల
నీవారి రకఅంచ నీవే దికౌక్కుదువ

రేకు: 0254-03 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 03-310

పలల వి: అఅందనెఁకా వక షష వ మటకటక
నఅందకునెఁ బాసిన నరమ్మలనెఁ డగును

చ. పపపురాసుల పరిహరమెక తే
దీపఅంచు హరిభక క వొడమును
చేపటిట  పుణణ్యుము చేరువలయితే
శశ పతిదసుల సేవే దొరకు

చ. కొటట నెఁగొనకు మతి గోరి పరితే
జటిట గ హరికథ చవిగలగు
పటిట న జనమ్మము పవనమెక తే
మటట లేన తిరుమఅంతశ ము దొరకు

చ. గురుకటాక మొకకొఅంత సోనెఁకతే
శరణాగతి నశచ్చిల మవను
యిరవగ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ గొలిచితే
పరమపదమునకునెఁ బాతద అండవను

రేకు: 0189-03 గుజర రి సఅంపుటము: 02-452

పలల వి: అఅందనెఁకానెఁ దనెఁదనే అఅంత కకుక్కుడ గానెఁడ
ముఅందు వన కఅంచేనా ముఖుణ్యునెఁడే యతనెఁడ

చ. చితక మఅంతరుమ్మఖము సేసుకొన నేరెచ్చినా
అతకల నతనెఁడ యగియననెఁబడను
సతకసతకనెడి సువిచారఅంబు గలిగెనా
వతకమవివేకయన వూహిఅంపనెఁబడను

చ. భావము నభావమును పరికఅంచి తెలిసెనా
కక వలణ్యునలయనెఁడన కాననెఁబడను
దక వఅంబునెఁ దనున్న మతినెఁ దలపోయ నేరెచ్చినా
జీవనుమ్మకుకనెఁడన చెపపనెఁబడ నతనెఁడ

చ. అడరి వక రాగణ్యుధన మారిర అంచనోపనా
దిడవక  జితేఅందిశ యసిర రునెఁడాతనెఁడ
జడియ శశ వేఅంకటశవ్వరుదసునెఁ డాయనా
బడిబడినెఁ దుదనెఁ బరబశ హమ్మమే యతనెఁడ

రేకు: 0356-05 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 04-331

పలల వి: అఅందిచూడనెఁగ నీకు నవతారమొకట
యెఅందువానెఁడవక  తివి యేనెఁటిదయాణ్యు

చ. నవనీతచోరా నాగపరణ్యుఅంకా
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సవనరకక హరీ చకాశ యధా
అవల దేవకపటిట వన యశోదకు ననున్న
నవలనెఁ గొడకవనేదిది యేనెఁటిదయాణ్యు

చ. పటట పు శశ రమణా భవరోగవక దణ్యు
జటిట మాయలతోడిశౌరి కకృషష
పుటిట నచో టకటి పొదలెడిచో టకటి
యెటట న నమమ్మవచుచ్చి నది యేనెఁటిదయాణ్యు

చ. వేదఅంతనలయా వివిధాచరణా
ఆదిదేవ శశ వేఅంకటాచలేశ
సోదిఅంచి తలనెఁచినచోట నీ వఅండదువట
యేదస నీ మహిమే యిదేనెఁటిదయాణ్యు

రేకు: 0268-05 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-393

పలల వి: అఅందితిననెఁ బఅందితి నీయఅం దఖిలభోగముల
కఅందరపజనక నాకునెఁ గలిగితి వినన్నటా

చ. ఘనకుఅండలముల నీ కథల నాచెవలకు
ననుపక న రుచుల నీ నామముల నాలకకు
అనువక  నీకు మొకక్కునెఁగ నఅంటిన నొసలిమనున్న
పనవడి నీకు పటట బదబ (అంధ?)ము

చ. మఅంచి నరామ్మలణ్యుపుదఅండ మఅంగళసతశ ము నాకు
కాఅంచనపురాసి నీ చకక్కున రూపు నామతిక
పఅంచామకృతముల నీ పదతీరర ము మేనక
పఅంచినముదశ  లదే వజశ అంగిజోడ

చ. సకలబఅంధల నీ దసానదసులే నాకు
అకలఅంక జనమ్మఫల మనన్నటా నీకకృప నాకు
పశ కటపు శశ వేఅంకటపతివి నాయాతమలో
మొకరివక  యఅండి ననున్న మోహిఅంచనెఁజేసితివి

రేకు: 0142-01 రామకశ య సఅంపుటము: 02-183

పలల వి: అఅందుకలాల  లోనుగాన అటట  యెచచ్చిరికతోడ
పొఅందుగా హరినెఁ దలనెఁచే పురుషడే ఘనునెఁడ

చ. చలముల పుటిట అంచ సారె మచచ్చిరము రేనెఁచ
కలగు నానావిధ కారణముల
తలనెఁపుల భశ మయిఅంచ తగువేడక్కు లొనరిఅంచ
పలమా రెదుట నలచ్చి బహురూపల

చ. తగవల దిదిద అంచ తగ నలమటనెఁ బెటట
తగుల ననేకబఅంధములెలాల ను
పగ సాధిఅంపఅంచ నపపటి నుపయాల నేరప
నగిడివచుచ్చి ననేకనెపములెలాల ను

చ. తేరక మేనలయిఅంచ దేశమెలాల  నావటిఅంచ
వూరక తోనెఁచు ననేకవదోణ్యుగాల

కోరి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ గొలిచి నశిచ్చిఅంతనెఁ డక తే
ఆరయ మతిలో నఅండ నానఅందల

రేకు: 0332-04 మలహరి సఅంపుటము: 04-
187

పలల వి: అఅందుకు హరికథ యనుతీరర అంబున
నఅంద వాసె ననెఁక నరమ్మలమెక తి

చ. కఅంతనముటట అంట గలసె మదిలో
యెఅంతట శదబ నో యెరనెఁగమనెఁక
సఅంతత సఅంసార జలధల ముననెఁగెద
పొఅంతగరమ్మము పోదిఅంకాను

చ. మాయపు టాసల మాల గలసె మది
యేయెడ శదబ నో యెరనెఁగమనెఁక
ఆయపుభవములయనలము చొచిచ్చితి
పోయిననెఁగరమ్మము పోదిఅంకాను

చ. చకక్కునెఁగనెఁ గలిదోసము గలసెను మది
నెకక్కుడ వోయెనో యెరనెఁగమనెఁక
దకక్కు శశ వేఅంకటదక వమునెఁ గొలిచితి
పుకక్కుట గరవ్వము పోదిఅంకాను

రేకు: 0189-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 02-451

పలల వి: అఅందుకునెఁగాదు నేనెఁ గొలచ్చి టామీనెఁదిపన కఅంతే
ఇఅందు నఅందు నీవే కర క విఅందిరారమణ

చ. ఇఅంచుకఅంత వేలనెఁ గొఅండ యెతి కన దేవనెఁడవ
ముఅంచి నాసఅంసారభారము మోవలేవా
అఅంచల దేవతలకు నమకృతమచిచ్చిన నీవ
కఅంచాన ననన్నమువటిట  కాచుట ననెన్నఅంత

చ. వడి దశ పది కకయ వలవలిచిచ్చిన నీవ
బెడనెఁగు నాకునెఁ గటిన్న(టట న?) చిచ్చి పఅంచుటఅంత
జడసి యిఅందశ దులకు సఅంపదిచిచ్చినటిట  నీవ
కడ నాకు నెక హికభోగము లిచుచ్చి టఅంత

చ. పొసనెఁగ లోకములెలల నెఁ బూరుష నెఁడవక న నీవ
వసురెక  నాలోన (నే?) నీవ వఅండటఅంత
వసుధ శశ వేఅంకటశ వరములిచేచ్చి నీకు
దస నాకోరికలెలాల నెఁ దీరుచ్చిటఅంత

ప.అ.రేకు: 0069-03 లలిత సఅంపుటము: 15-396

పలల వి: అఅందుక నాపక  దయ దలనెఁచు మాతరబఅంధనెఁడవ
యిఅందరిలో నా దక నణ్యు మేమన చెపప ననెఁకను

చ. నేరన వచిచ్చినచోట నీ మొగమే చూతనెఁ గాన
యేరీతినెఁ బరిహరిఅంప నే నోపను
తీరన పపము లఅంటితే నారాయణ యఅందునెఁ గాన
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పరుకొన యది విడిపఅంచుకొన నెఱునెఁగ
చ. పరుల నాఫయినెఁ గినసితే భావిఅంతనెఁగాన ననేన్న

బిరుద నేనెక  మలసి తపపఅంచుకో లేను
సరి నాపదక తే నీక శరణఅంబు చొతకనెఁగాన
వొరులకునెఁ జెపపయటట  వొడిడ అంచుకోనెఁజలను

చ. కడనెఁ జిఅంతెక తే నీవ గలవన వఅందునెఁ గాన
దిడముగా నా బుదిబ  తిపపనెఁగ లేను
అడరి శశ వేఅంకటశ అలమేలమఅంగపతి
బడివాయకుఅందుగాన బయపడనేనకను

రేకు: 0176-02 దేవగాఅంధారిసఅంపుటము: 02-
376

పలల వి: అఅందుక నేనెఁ జిఅంతిఅంచెదను అచుణ్యుత నీశరణాగతనెఁడ
సఅందడి నాభవ మఅందువలల నే నఫలఅంబాయనయాణ్యు

చ. వొకనీనామము వొగినెఁ దలఅంచిన
అకలఅంకఅంబగు నాపపఅంబుల అనన్నయనెఁ బారణ సేసే
అకటా తకక్కున అనఅంతనామముల
వొకట నుపవాసములనన్నవోయయాణ్యు

చ. పరి నీపదము లవి రెఅండే
పరమును విహమును నా కొసనెఁగెను పయిపక నెఁ గకృపతోడ
ధర నీయనఅంతకరముల తా మేమ-

సిరు లిత క మనుచు చెలనెఁగీనయాణ్యు
చ. ఇల నీదసణ్యుఅం బిది యొకట

సిలగుల భవముల జిలగు మానెప నద చిత కము తహ దీర
యెలమన శశ వేఅంకటశవ్వర నీ విద
తలనెఁపుననెఁ బాయక దకక్కుతివయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0006-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
036

పలల వి: అఅందుక వఱనెఁగయీణ్యున ఆహా నాకు
విఅందుల నీ చేనెఁత లివ విచారిఅంచవయణ్యు

చ. నగమాఅంతవిదు లెలల  నీవ పనులనెఁ గావనెఁగా
వగటగా నానెఁడఅందు వదకరో
జగతి యగీశవ్వరుల సరి నీవ గొలెల తల
తగిలినవేళ నెటట  ధాణ్యునము సేసిరో

చ. పరమగురువ లెలాల  పల నీవ దొఅంగిలనెఁగా
అరసి నీమహిమ లేమన చెపపరో
సురల నీవ రేపలెల చొచిచ్చి పరియాడనెఁగాను
ఇరవక  నీవఅంట వఅంట నెటాల  దిరిగిరో

చ. కోరి మునులెలాల  నీవ గోపళలతో నాడనెఁగ
సారెనెఁబగడి యేమన చదువదురో
యీరీతి శశ  వేఅంకటశ యెదుట నీవఅండనెఁగాను

నేరిచి నీ దసులెలల  ననెన్నటాల  మెచిచ్చిరో
రేకు: 0170-03 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
341

పలల వి: అఅందుక సుమీమ్మ నేనెఁజేసే  ఆచారాల దక వమా
నఅందవాయ నామనసు నీపక  నలపవే

చ. బటట బయటనెఁ దోలితేను బఅంద మేయనెఁ బసురము
పటిట  మేపతేను తనపనుల సేయ
ఇటట  వదిలితేను యెఅందక నానెఁ బారు మనసు
కటట క నే మనెఁసుకడక తే కక వసమెక  యఅండను

చ. బడి దపపతే బఅంటల  పరదేసు లౌదురు
యెడయక కూడకొఅంట హిత లౌదురు
విడిచితే నటలానే కడకునెఁ బారు మనసు
వొడలిలో నణనెఁచితే వొదిద కక  వఅండను

చ. చే వదలితే పఅంచిన చిలకక నా మేడ లెకుక్కు
రావిఅంచి గూనెఁటనెఁ బెటిట తే రామా యనును
భావిఅంచకుఅండితే యిటట  పరు నెఅందక నా మనసు
శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచ్చితే చేతనెఁ జికక్కు వఅండను

రేకు: 0167-04 మలహరి సఅంపుటము: 02-
325

పలల వి: అఅందుకపో నీపక  నాసపుటిట  కొలిచేది
మఅందలిఅంచితి ననెఁక మరి నీచిత కము

చ. యిఅందరునెఁ జెపపనెఁగా విఅంటి యెవవ్వరికక నా విషష నెఁడే
కఅందువ మోక మయణ్యునెఁ గర క యననెఁగా
ముఅందే విఅంటి నారదునెఁడ ముఅంచి ననున్ననెఁ బాడనెఁగా
పొఅందుగ లోకములోననెఁ బూజణ్యునెఁడాయననునెఁచు

చ. అపపటి విఅంటి లోకములనన్నటిక హరియే
కపప రకకతావ్వనకునెఁ గర క యననెఁగా
యిప్పుడే విఅంటి ధద వనెఁడ యిట ననున్న నుతిఅంచే
వపపతిలిల  పటట  మేలచునాన్ననెఁడనుచును

చ. యిద విఅంటి శశ వేఅంకటశ బశ హమ్మకునెఁ దఅండిశ వక
కదిసి పుటిట అంచనెఁ బెఅంచనెఁ గర క వనుచు
వదలక విఅంటి నీకు వాలీమ్మక కావణ్యుము చెపప
చెదర కాదుణ్యులలోనెఁ బశ సిదుబ నెఁ డాయననుచు

రేకు: 0320-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-117

పలల వి: అఅందుల కద పశ తియౌషధము
ఇఅందిరాపతిక నెకక్కునచిఅంత

చ. పఅంచబాణములబాసట మఅంటిన-

చఅంచలమౌ నశచ్చిలమనసు
పఅంచబాణగురుపదము దలనెఁచిన
కఅంచునెఁజఅంచలము గకక్కున మాను
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చ. కనకపుటాసలగరళఅం బఅంటిన
ననచినవిజజ నము చెదరు
కనకగరుద్భు నట గనన్నతఅండిశ పక
మనసిడితే నరమ్మలమౌ గుణము

చ. మునుకొన మొదలను మొలచిన ససికన
పనవడి కొననే ఫలియిఅంచు
అనయము శశ వేఅంకటాధిపుకకృపగల -
జనున కహపరము సఫలఅంబు

రేకు: 0312-06 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-072

పలల వి: అఅందులకు నఅందులకు హరిసేసినలఅంక
కఅందువసఅంసారమఅందే కలదు మోకము గాన

చ. దేహ వవెూనాన్నళల  దిరిగె భూమమీనెఁద
దహపులఅంపటములతగు లనాన్నళల
వూహిఅంచి విసుగవదుద  వొలల ననన్ననెఁ బోవవి
శశ హరి నఅందే తలనెఁచి చెలనెఁగనెఁగవలెనెఁగాన

చ. దీపనమోనాన్నళల  మేననెఁ దిరమెక  మెలనెఁగుచుఅండ
తాపపుటాసల మీనెఁదితగు లనాన్నళల
పక పక నెఁ గోపఅంచరాదు పయమనన్ననెఁ బాయ వవి
శశ పతి నఅందే తలనెఁచి చెలనెఁగనెఁగవలెగాన

చ. యెఱుక యెనాన్నళల  మతి నెనసి పయకయఅండ
తఱమేయిఅందిశ యములతగు లనాన్నళల
వొఱలి బఅంధిఅంచవదుద  వనన్నతి శశ వేఅంకటశ-

మఱనెఁగు చొచిచ్చి మఱచి మటట పడవలెనెఁగాన
ప.అ.రేకు: 0001-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
001

పలల వి: అఅందులకునెఁగాదు ననన్నడిగేది
ముఅందరి పనులక మొకక్కునెఁ గాన

చ. సకలలోకములకు సావ్వమవక న నీవ
వొకన ననేన్నల లేక వొలల  ననేవా
మొకరివక  భూమెలల  మోచి యఅండిన నీవ
ఆకట నాపరభారా లానెఁప ననేవా

చ. పలజీవలకు నెలల  పశ ణమవక న నీవ
వొలసి నాలో నుఅండ నొలల  ననేవా
కలిగి బశ హమ్మదులను కనపఅంచిన నీవ
పలచనెక న ననున్ననెఁ బెఅంచ ననేవా

చ. వరుస నఅందరికన వరదునెఁడక న నీవ
యిరవక  వరము నాకు నయణ్యు ననేవా
యెరపు లేక శశ  వేఅంకటశ నాకు నహమెలల
కరుణతో నచిచ్చితివి కడమల గలవా

ప.అ.రేకు: 0023-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-133

పలల వి: అఅందులోనె వనన్నవానెఁడ ఆదిమూరితి
అఅందరాన పదవియెక న నఅందిచుచ్చి నతనెఁడ

చ. ఘను లిఅండల  వాకళళ్ళు కావనెఁ బయేణ్యు జీవనెఁడా
కన నీ యాతమ్మ వాకలి కావరాద
యెనసి పరులరాజణ్యు మేలనెఁబయేణ్యు జీవనెఁడా
అనశము నీ మనోరాజణ్యుము నేలరాద

చ. చెలల రూపము లెలల  చిఅంతిఅంచే జీవనెఁడా
చెలనెఁగి నీ రూప మేదో చిఅంతిఅంచ రాద
కలన సుఖముల భోగిఅంచేటి జీవనెఁడౌ
పొలసి సుజజ నము భోగిఅంచరాద

చ. చేవ సఅంసారాన బలిసిన యటిట  జీవనెఁడా
భావపుటానఅందన బలియరాద
కోవరపు సఅంపదల కోరేటి జీవనెఁడా
శశ  వేఅంకటశన సేవ గోరరాద

రేకు: 0236-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-206

పలల వి: అకక్కుటా నీమాయ కగపడ జీవనెఁడ
యెకుక్కువతకుక్కువ లివి యేమీనెఁ దలపోయనెఁడ

చ. గొఅందినునన్న సవ్వరగ ము గోరి పుణణ్యుము సేయను
యెఅందో తన వాశ నెఁతఫల మెరనెఁగడ
సఅందడిఅంచి మరునానెఁటి చవలక కూడపటట
పొఅంది మఅంగిన కళళ్ళుపులసర మెఅంచనెఁడ

చ. అపపటి దేహసమమ్మఅంధపలిక మనసు పటట
తపపపోయినవారలనెఁ దగులనెఁడ
కప్పుకొనే కోకలక కడనెఁగి చేతల చానెఁచు
చిపపలనెఁ దొలిల  చిఅంచివేసినవనోన్న యెఅంచనెఁడ

చ. యెదిటిగకృహారామాలివే తనకాణాచను
చెదరి కలలోనవి చేపటట డ
వదకు వక కుఅంఠపు విషష మూ రికనెఁ గనేనన
హకృదయములో శశ వేఅంకటశనెఁ జూడనెఅంచనెఁడ

రేకు: 0140-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-175

పలల వి: అకక్కుటా నే నరమ్మలనెఁడనయేణ్యు దినెఁక నెనన్ననెఁడ
చకక్కు ననున్న దిదుద కోనే సరేవ్వశవ్వరా

చ. నేనే మఅంచివానెఁడనెక  తే నఅండకోద జజ నము
కానీలే యిఅంకా నేమేమ గడమో కాక
ఆనుక సుకకృతినెక తే నలవడద విర క క
కానరాన తప్పు లెనన్నగలవో కాక

చ. నామనసే చకక్కునెక తే నాకునెఁ బశ తణ్యుకము గావా
చేముఅంచి నేరమేమ సేసితినో కాక
ఆముక మోక్షాధికారినెక తే నెదురుగా రాద
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కామతారార ల భోగిఅంచనెఁ గలగనెఁబోలనెఁ గాక
చ.ఔలే నామేను పవితశ మెక తే సేవ గొనవా

యేలాగునన్నదో నీచిత క మెఱనెఁగనెఁ గాక
యీలీల శశ వేఅంకటశ యెదుటనే వనాన్ననెఁడవ
యేలకొన చేపటిట  యీడేరచ్చివ గాక

ప.అ.రేకు: 0046-05 భక రవి సఅంపుటము: 15-262

పలల వి: అకక్కుటా పశ ణికన అహఅంబశ హమ్మతవ్వమే కాన
దికుక్కుదస యెక నవాననెఁ దలసుకో నోపనెఁడ

చ. కలలోన సకృజియిఅంచునెఁ గర కయెక  యఅంతరాణ్యుమ
లలినెఁబశ పఅంచ మఅందశ జలములవలె
తలపోయ జీవనెఁడ తనకకృతణ్యుముల గావ
వలి నెఅందునెఁ బుటట  నన విచారిఅంచుకోనెఁడ

చ. యెదుటనే పొడమఅంచు యీరూపు లాతేమ్మశనెఁడ
కదిసి పురాణముల కతలవలె
వదలక జీవనెఁ డవవ్వరిన నేమఅంచలేనెఁడ
పదరక మూలముటట  భావిఅంచుకోనెఁడ

చ. కనపఅంచు మోక మకక్కుడ శశ వేఅంకటశనెఁడ
పనవడి తన తపదుఃఫలమువలె
ఘనతనెఁ బఅందుజీవనెఁడే కరమ్మమువానెఁడగానెఁడ
గొనకొనన్న మహిమల గుఱు తెఅంచుకొననెఁడ

రేకు: 0285-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-493

పలల వి: అకక్కుటా రావణ బశ హమ్మహతణ్యు నీకు నేడది
పుకక్కుటి పురాణలిఅంగపూజ నీకు నేడది

చ. గురుహతణ్యు బశ హమ్మహతణ్యునెఁ గూడీ దోశ ణాచారుణ్యు వఅంక
హరి నీ కకృప నరుర ను కవిలేవాయ
యెరవగానెఁ గలల లాడి యేచిన ధరమ్మజనకు
పరగ నీ యనుమతినెఁ బాపము లేదయను

చ. అదివో రుదుద న బశ హమ్మహతణ్యు వాయనెఁ గాసి యిచిచ్చి
పొదలిననీ వతననెఁ బూజిఅంతవా
అదననెఁ బారవ్వతిదేవి కాతనెఁడే నీ మఅంతశ మచెచ్చి
వదరు మాటల మాయావచనాలేమటిక

చ. తగిలి నీ నామమే తారకబశ హమ్మమెక
జగము వారి పపల సఅంతతమునెఁ బాపనెఁగాను
మగుల శశ వేఅంకటశ మీకు నేడ పతకాల
నగునెఁబాట లిఅంతేకాక నానాదేశముల

ప.అ.రేకు: 0013-04 రామకశ యసఅంపుటము: 15-071

పలల వి: అకక్కుటా లోకోనన్నతనెఁడ హరినెఁజేరి యిటల యితి
యెకుక్కువ సవ్వరాగ న కకక్కు యేకుల వడకుటా

చ. హరిక మొకక్కున మొకుక్కు లలపసుఖమునకు

వరవఱునెఁగక తావచచ్చి పటట టా
గరిమనెఁ గొఅండఅంతపక నెఁడి కలగూరకు మూఢ
నరునెఁడ విలవ యిచిచ్చి ,సరినెఁగొనుకొనుటా

చ. తలనెఁచే హరిమఅంతశ ము తనభోగములకక
నెలవ సేసికొన తానెఁ జెనటి యవట
పలి బఅందివేనెఁట వోయి పూరేడనెఁ బటిట  తెచిచ్చి
ములచ మానవనెఁడ ముదమఅందుటా

చ. శశ  వేఅంకటశవ్వరున సేవిఅంచి యితరులచే
భావిఅంచి యిపపఅంచుమన పనగొనుటా
కావిఅంచి కలపవకృకము గాడిగుఅంజగానెఁ బానెఁతి
ఆవల దురమ్మదదేహి అజజ న యవటా

రేకు: 0015-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-090

పలల వి: అకక్కుడ నాపటల వడి యికక్కుడ నీపట పడి
కుకక్కునోరికళాసమెక  కొలల నెఁబోయ బతకు

చ. ఎఅండచేత నీడచేత నెలల వానెఁడ నటాల నే
బఅండబఅండక  యెఅందునెఁ గడపల గానక
వఅండగిలి నరకాల నుడకబోయెద మఅంక
వఅండనెఁ దరిగినకూరవలెనాయ బతకు

చ. పఅంచమహపతకాలబారినెఁ బడి భవములనెఁ
దఅంచి తెఅంచి ముడివేయ దీదీపులెక
పొఅంచినయాసలవఅంటనెఁ బరలనెఁబోయెద మఅంక
దఅంచనునన్న రోలిపఅండితలనెఁపయ బతకు

చ. యీదచేత వానచేత నెలల వానెఁడ బాయన-

బాదచేత మేలెలల  బటట బయలెక
గాదిలివేఅంకటపతినెఁ గాననెఁగనెఁబోయెద మఅంక
బీదగరచినబూరెపశ యమాయ బశ దుకు

రేకు: 0259-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-340

పలల వి: అకక్కుడ నెకక్కుడి నరకము ఆ మాట కలాల
దికుక్కుల న(నఅం?)ద ఇనన్నయనెఁ దీరుచుకొఅంటిమయాణ్యు

చ. తనువిది మలమూతశ అంబుల(ల?) దకొనయఅండిన పటష ము
దినదినమును వచిచ్చిషట పుదిడల నెఁ దూరెదము
జననము నెతకరు నెముమ్మల సారెకు నరెడిగుఅంతల
మనమన నరకము చొచిచ్చిన మనుజల మద నేము

చ. మదనజలఅంబుల కాలవ మాపదద ల పూరవ్వఅంబుల(?)

పొదలిన పుతద ల యిసిళల పుటట ల వటట దము
యెదుటనె సఅంసారఅంబుల యెడయన కారాగకృహముల
మదిమది నరకము చవిగొను మనుజల మద నేము

చ. వటిట నదే నగన్నతవ్వము బూతో బఅండ యెరనెఁగము
చిటట అంటల వాచవలగు జీవల మద అంగెదము
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నెటట న శశ వేఅంకటశవ్వర నీతోనెఁ గూడనెఁగ జగముల
మటిట నచోట మటట  మనుజల మద నేము

రేకు: 0092-04 ముఖరి సఅంపుటము: 01-456

పలల వి: అకక్కురకొదగనయటిట యరర ము
లెకక్కు లెనన్నయెక నా నేమ లేకునన్న నేమరే

చ. దఅండితోనెఁ దనకునెఁ గాన ధరణిశ రాజణ్యుఅంబు
యెఅండనేమ యది పఅండనేమరే
బెఅండపడనెఁ గేశవననెఁ బరుకొనననాలిక
వఅండనేమ వఅండకుఅండనేమరే

చ. యెదిరినెఁ దనున్ననెఁ గానన యెడపుల గుడిడ కనున్న
మొదలనెఁ దఱచెనేమ మూసెనేమరే
వదక శశ పతిసేవ వేడకనెఁ జేయనవానెఁడ
చదివనేమ చదువ చాలిఅంచెనేమరే

చ. ఆవల నెవవ్వరులేన ఆడవిలోనవనెన్నల
కావిరినెఁ గాసెనేమ కాయకునన్న నేమరే
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ జేరనధరమ్మములెలల
తోవల నుఅండనేమ తొలనెఁగినేమరే

రేకు: 0226-06 శఅంకరాభరణఅంసఅంపుటము: 03-
149

పలల వి: అకక్కులాల చూడనెఁడఅందరును
నకక్కు వారవటట  నేనెఁడ గకృషష నెఁడ

చ. ఆనవాలవటిట  అడకులవటిట
పనకపుటటిట  బలిమనే
ఆనుక కోలల నఅందియఅంది కొటిట
తేనెవటిట  (?) గొటట  దేవకీసుతనెఁడ

చ. పరుగువటిట  మఅంచి పరిన నేతివటిట
సరివనన్నవటిట  చకక్కురవటిట
వరవతోనెఁ గొటిట  వస బాలలతో
పొరుగువటిట  (?) గొటట  పొఅంచి రామునెఁడ

చ. మకుక్కువ నలమేలమఅంగనెఁ గూడి నేనెఁడ
చొకక్కు శశ వేఅంకటశనెఁడ వధల
నకక్కు వటల లాల  నఅండానెఁ గొటిట  వటిట (?)-

చకక్కులాల గొటట  జగతీశనెఁడ
రేకు: 0300-05 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
582

పలల వి: అకయఅంబగు మోక మఅందుట తగునెఁగాక
భకఅంచు పఅండల కు బాశ ణ మీనెఁదగునా

చ. కొఅండఅంత పసినెఁడి కలగూరక వల యిడిన-

నఅండిన వివేకులకు నేరమది గాద
దఅండమడి హరి ననున్న దలనెఁచిన ఫలఅంబెలల -

నఅండ పపము వాపు మనుట కది దగునా
చ. గుఱుత గల రతన్నఅంబు గుగిగ ళల  గొననెఁగ వల-

పఱచుట తన బుదిబ  పడౌట గాద
అఱిముఱి హరి ననున్ననరిచ్చిఅంచు ఫలమెలల
కఱకునెఁ దన దేహభోగముల కననెఁదగునా

చ. కామ ధేనువ దచిచ్చి కాసుక వలకొసగ
కామఅంచి నధికులకు కడనెఁ గొరత గాద
శశ మఅంతనెఁడక  నటిట  శశ వేఅంకటశ నను
సేమముననెఁ గొలిచి తచెచ్చిము లడగనెఁదగునా

రేకు: 0290-05 రామకశ యసఅంపుటము: 03-522

పలల వి: అఖిలలోకక కవఅందణ్యు హనుమఅంతనెఁడా సీత-

శిఖమణి రామునకనెఁ జేకొన తెచిచ్చితివి
చ. అఅంభోధి లఅంఘఅంచితివి హనుమఅంతనెఁడ

కుఅంభినీజదూతవక తి గురు హనుమఅంతనెఁడ
గఅంభీరపశ తాపముననెఁ గడనెఁగితివి
జఅంభారిచే వరముల చయణ్యున నఅందితివి

చ. అఅంజనీదేవికుమార హనుమఅంతనెఁడ
కఅంజపకఫలహసక ఘన హనుమఅంతనెఁడ
సఅంజీవన దచిచ్చిన శౌరుణ్యునెఁడవ
రఅంజిత వానరకులరకకునెఁడ వక తివి

చ. అట లఅంక సాధిఅంచిన హనుమఅంతనెఁడ
చటల సత కవ్వసమేత జయ హనుమఅంతనెఁడ
ఘటన నలమేలమ్మఅంగకాఅంత శశ వేఅంకటశకునెఁ
దటకన బఅంటవక  ధరణి నలిచ్చితివి

రేకు: 9074-04 మేచబౌళ సఅంపుటము: 04-
577

పలల వి: అచచ్చిపు రాల యమునలోపల
ఇచచ్చిగిఅంచి భజియిఅంచితి కకృషష

చ.ఊరునెఁగాయలను నొదిద క చదుద ల
నారగిఅంపుచు నఅందరిలో
సారె బాలల సరసాలతోడ
కోరి చవల గొఅంటివి కకృషష

చ. ఆకసఅంబున కాపుర ముఖుణ్యుల
నాకలోకపు నాఅందులను
కక కొన యజజ కరక యాతనెఁడన
జోకనెఁ గొనయాడనెఁ జొకక్కుతి కకృషష

చ. పయల లేవ పలవనెఁడనుచు
కోయన నోరనెఁ గూనెఁతలను
మాయల బశ హమ్మము మతము మెచుచ్చిచు
చేయన మాయల సేసితి కకృషష
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ప.అ.రేకు: 0029-03 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-167

పలల వి: అచచ్చిముగా శశ హరిఅంక అడడ మాడ వఱత
తెచిచ్చి ననున్న తిదుద కొమీమ్మ దేవనెఁడ వవ

చ. నెరుసు లెఅంచేనఅంట నేనా నీకు నెదురు
కరుణిఅంచి వొకరీతినెఁ గాతవ గాక
వొరగఅంట బఅంగారు వొరతరు గాన మరి
సరిగానెఁ బెఅం కొరసితే సాటి వచీచ్చినా

చ. మనసు సోదిఅంచేనఅంట మఅంచివానెఁడవా నేను
ఘనునెఁడవ నీవ ననున్ననెఁ గాతవ గాక
పనక వజశ ము సాననెఁ బటిట తే మఅం చెకుక్కునెఁ గాక
పనునెఁ బిడక రాచితే పపప గటట ద

చ. మొకక్కునెఁగా రకఅంచేనఅంట మొదల సుజజ ననా
గకుక్కున శశ  వేఅంకటశ కాతవ గాక
నకక్కు అదద ము దోమతే నీడ గానవచుచ్చినెఁ గాక
ముకక్కుమూనెఁకుడ దోమతే మోము గానవచుచ్చినా

రేకు: 0204-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
023

పలల వి: అచుచ్చిత మముమ్మనెఁ దలనెఁచే యఅంతపన వలెనా
యిచచ్చిల మీవారే మాకు నహపరా లియణ్యునెఁగా

చ. మముమ్మ నెఱినెఁగిన యటిట  మీ దసుల నెఱినెఁగే
సమమ్మతివిజజ నమే చాలద నాకు
వమమ్మడి మీ సేవ సేసుకుఅండేటి వక షష వల
సముమ్మఖన సేవిఅంచుట చాలద నాకు

చ. నరతి నీకు మొ కక్కు నీడిఅంగరీలకు
సరవితో మొకుక్కుట చాలద నాకు
పరగ ననున్నబూజిఅంచే పశ పనున్నలనెఁ బూజిఅంచే
సరిలేన భాగణ్యుము చాలద నాకు

చ. అఅంది నీకు భకుకలెక న యల మహానుభావల
చఅందపువారిపక  భక క చాలద నాకు
కఅందువ శశ వేఅంకటశ కడ నీ బఅంటబఅంటకు
సఅందడిబఅంట నవట చాలద నాకు

రేకు: 0243-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-245

పలల వి: అచుచ్చిత కకృపలబబ  మదియనెఁగాక
మచిచ్చిక నాతనెఁడ సేసే మతకమునెఁ గాక

చ. నానాపటల నెఁ బడ నానెఁడ కరి మకరిచే
హీనదస పశ హాల దుడ హిరణణ్యుచేనెఁ బాటవడ
పనపటిట  హరి యది పరిహరిఅంచనవానెఁడా
ఆనుక హరిదసుల కఅంతటనే భఅంగమా

చ. తగిలి భీషమ్మడ శరతలపమఅందు నుఅండనెఁడా

అగడక  విభీషణనెఁడ అనన్నచేనెఁ దనున్నవడనెఁడా
పగపడే చూచుచుఅండ భాగవతలను హరి (?)

తగినపుణణ్యుల నఅందు తప్పు లెఅంచవచుచ్చినా
చ. మఅంతనాన నారదునెఁడ మాయలకునెఁ లోనుగానెఁడా

చెఅంతల నరుర నునకు చేతల దగిపడవా
ఇఅంతలో శశ వేఅంకటశనెఁడిటట  వన మనన్నఅంచనెఁడా
ఇఅంతటి మహానుభావ లిఅందుకు జడతరా

రేకు: 0301-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
003

పలల వి: అచుచ్చిత శరణమే అనన్నటికన గురి
హెచుచ్చికుఅందు మరి యెఅంచనెఁగనేది

చ. యనజనకమగు యొడ లిది
యేనెల వక నా నేనెఁటి కులము
తానును మలమూతశ పునెఁ జెలమ
నానాచారము నడచీనా

చ. పపపుణణ్యుముల బదుకది
యేపొదుద  మోకఅం బెటవలె దొరకు
దీపనబాధల దినములివి
చూపటిట  వదకనెఁగ సుఖ మఅందేది

చ. మరిగినతెరువల మనసుయిది
సరవినెనన్న విజజ నఅంబది
యిరవగ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడే
వరవన కఅంట వలితినెఁక నేది

రేకు: 0318-03 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 04-104

పలల వి: అచుచ్చితడనయెడి నామముగలిగినయటిట  నీవేకాక
కుచిచ్చి నీకు నేశరణన కొలిచితి గురుతగనెఁ గావనెఁగదే

చ. అణరూపగుమశకములోపల నణనెఁగిన నీకఅంట
గుణిఅంచి యెఅంచి చూచినను కొఅంచె మఅంకనేది
పశ ణతిఅంపఅంగ బశ హమ్మఅండకోటల  భరియిఅంచునీకఅంట
గణనకు నెకుక్కుడ నీవేకాక ఘన మనెఁకనేది

చ. దకొన జగముల పుటిట అంచు బశ హమ్మకు తఅండిశ వి నీవే
కక కొన చదువలనెఁ దలిసిచూడ రకకులినెఁక మరి వేరి
యేకోదకముగ వటపతశ మున యీనెఁదేటినీకఅంట
దీకొనపలికన కాలఅంబుల కొనదేవనెఁడ మరివేనెఁడీ

చ. శశ వేఅంకటమున వరములొసనెఁగేటి శశ పతి నీకఅంట
తావనెఁన గనున్నలనెఁజూడనెఁగ బశ తణ్యుకదక వము మరివేనెఁడి
వేవేలకు వక కుఅంఠవిభనెఁడవక  వలిసిన నీకఅంట
భావిఅంచి చూచిన నఅంతరఅంగముననెఁ బరోకదక వము మరివేనెఁడీ

రేకు: 0344-05 దేసిసఅంపుటము: 04-260
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పలల వి: అజజ నులకవి యరుహము లిఅంతే
సుజజ నులకవి చొరనేలయాణ్యు

చ. దక వమునమమ్మనదసులకు
కావిఅంపనెఁగ మరి కరమ్మము లేదు
దవతిజలనధి దనెఁటినవారిక
వోవల మరియను వోడేలయణ్యు

చ. గురుకకృప గలిగిన గుణనధిక
అరయనెఁ బాపపుణణ్యుము మరి లేదు
విరసపునెఁ జీనెఁకటి వడలినవారిక
పరగ మరియ దీపఅంబలయణ్యు

చ. జగములెరునెఁగు వక షష వలకును
తగిలెటి యపరాధఅంబుల లేవ
అగపడి శశ వేఅంకటాధిపునెఁ గొలిచితే
యెగువ దిగువ మాకదురేదయణ్యు

ప.అ.రేకు: 0014-06 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 15-
079

పలల వి: అటమీనెఁద మరి యేమ నావలలేదు సరవ్వ
ఘటన లనన్నయ హరినెఁ గనన్నదనెఁకానే

చ. సరవితో వేదముల చదివేటి వలాల ను
హరినామరుచి గనన్నయఅందనెఁకనే
సిరులతో యజజ ల సేసేటివలాల ను
హరిసేవపరునెఁడ ద నెక  నదనెఁకానే

చ. చలపటిట  తీరార ల చరియిఅంచు టలాల ను
వలయనెఁగనెఁ గరామ్మల బడదనెఁకానే
మొలచిన తపముతో మునులెక  వఅండే దలాల
తలనెఁపులో హరిరూపు తగులదనెఁకానే

చ. వేవేలచఅందల విజజ న మెలాల ను
కావిఅంచి హరిభక క కనుదనెఁకానే
భావిఅంచే సకలోపయము లెలాల ను
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ జేరుదనెఁకనే

రేకు: 0286-05 భక రవి సఅంపుటము: 03-498

పలల వి: అటమీనెఁద శరణఅంటి ననన్నటా మానణ్యుము నాకు
యెట సేసినానెఁ జెలెల  ననెఁకనేల మాటల

చ.ఏది పుణణ్యుమో నాకు నేది పపమో కాన
శశ దేవనెఁడవ నీవే సేయిఅంచేవ
సేదదేర నా మీనెఁదనెఁ జితశ గుపు కనెఁ డేల వా(వాశ ?)సీ
మేదిన సవ్వతఅంతశ  మేది మెరయ నీబఅంటను

చ. పుటిట నటిట  తెరువేదో పోయేటి జడ యేదో
పుటిట అంచితి నీవే పురుషత కమ
వటిట  సఅంసారబఅంధాల వఅంటవఅంట నేలవచీచ్చి

ఇటట  యెవవ్వరివానెఁడ నఅందులోన నేను
చ. చితక మెటవఅంటిదో జీవనెఁ డట వఅంటి వానెఁడ

హతికన శశ వేఅంకటశ అఅంతరాతమ్మవ
యెతికన మదము ననున్న నేల కాననయణ్యుదయ
నతెకము తొలేల  నేను నీవానెఁడనెఁగాన

రేకు: 0342-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-248

పలల వి: అటమీనెఁదిపనులకు హరి నీవే కలవ
సటలెక న నజమెక నా జరపముగాక

చ. పరమాతమ్మ నీమాయనెఁ బాయగ నే నెఅంతవానెఁడ
దొరయెక తే రాజజజ  దోయవచుచ్చినా
తొరలిన యిఅందిశ యాలనెఁ దోసిపోవ నెటట వచుచ్చి
సిరుల నేలికపఅంపు సేయ టిఅంతేకాక

చ. శశ పతి యీసఅంసారము సేయకుఅండ నెఅంతవానెఁడ
మాపుదనెఁకా రాచవటిట  మానవచుచ్చినా
పపపుణణ్యుము లొలల క పరగ నాకటట  వచుచ్చి
తేపనెఁ దలిల  వగుగ వటట నెఁ దినకుఅండవచుచ్చినా

చ. దేవ నీవిచిచ్చినమేను తెగి రోయ నెఅంతవానెఁడ
కావిఅంచి రాచయీవికనెఁ గడమునన్నద
శశ వేఅంకటశ నీచిత కములోవానెఁడ నఅంతే
యేవిధినెఁ బెటిట నా నేనయణ్యుకొఅంటగాక

రేకు: 0023-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-142

పలల వి: అట గుడవ మనస నీ వనన్నలాగులనెఁ బరలి
ఇట గలిగె నీకు నెక హితవిచారముల

చ. కోరికలకునునెఁ గలిగె ఘెరపరితాపఅంబు
కూరిమకనెఁ గలిగె ననుకూలదు:ఖముల
తారతమణ్యుమములేనతలపోనెఁతలకునెఁ గలిగె
భారమెక నటిట  లఅంపటమనెడి మోపు

చ. తనువనకునెఁ గలిగె సఅంతతమెక న తిమమ్మటల
మనువనకునెఁ గలిగె నామన వికారముల
పనలేన సఅంసారబఅంధఅంబునకునెఁ గలిగె
ఘనమెక న దురిత సఅంగతి తోడిచెలిమ

చ. దేహికననెఁ గలిగె నఅందిశ యములను బోధిఅంప
దేహఅంబునకునెఁ గలిగె తెగనసఅంశయము
దేహతమ్మకుఅండయిన తిరువేఅంకటశనకు
దేహిదేహాఅంతరసిర తినెఁ జూడనెఁగలిగె

రేకు: 0339-02 వరాళ సఅంపుటము: 04-227

పలల వి: అట గొనాన్నళల అందనెఁక యిట గొనాన్నళల అందనెఁక
కటకటా శనకపు గతి యాయనెఁ గావవే

చ. పసిమనెఁ బాపమనేటి బఅందల మేసితిన
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కసరి దేహపు కటట గాడి నుఅంటిన
కొసరి కరమ్మపుమెడగుదియ మోనెఁచితిన
పసురమువఅంటివానెఁడనెఁ బాలిఅంచవే

చ. పఅంచేఅందిశ యములనే బాడిగె మోనెఁచితిన
లఅంచపు సఅంసారమనే లాడినెఁబడితి
పఅంచల నాసలచేత బఅందమ వటిట అంచుకొఅంటి
ముఅంచినగుఱఱ్ఱి మువఅంటి మూఢునెఁడనెఁ గావవే

చ. మరిగి `యజజ న మనేమద మెతిక తిరిగితి’

`మరునెఁ డనే మావటన మాయనెఁ జికక్కుతి’

గరిమ శశ వేఅంకటశ కరినెఁ గాచితివిగాన
కరి నెక తి ననున్న నీవ కరుణిఅంచవే

రేకు: 0112-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-071

పలల వి: అటగన నే రోయనెఁగనెఁ దగవా
నటనల శశ హరి నటమఅంతే

చ. చిడముడి మూనెఁగిన జీవలలోపల
కడనెఁగి నే నొకక్కునెఁడ నఅంతే
విడవక పకల వకృకము లిలపక
వడనెఁగు భోగముల వదకీనా

చ. తనువల వవెూచిన తగుపశ ణలలోనెఁ
గనునెఁగొన నొకమశకమ నఅంతే
మునుకొన కీటకములనెఁ జీమల నల
చెనక దొరతనము సేసీనా

చ. శశ వేఅంకటపతిసేవవారిలో
సోవల నొకదసునెఁడ నేను
భావిఅంచి సురల బశ హామ్మదు లతన-

దక వపు మాయల దనెఁటరా
రేకు: 0189-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-450

పలల వి: అటగాన మోసపోక హరి నీక అనన్నయను
ఘటియిఅంచుట యెకుక్కుడ కమలారమణ

చ. ననున్ననెఁజూడన కనున్నల నీచువలకనున్నల
చినన్న నీకథవినన చెవల రాటన్నపునెఁ జెవల
వనన్నతి నీకడకు రాకునన్న కాళల  మరగాళల
సనున్నతిసేయన జిహవ్వ హరి నుపజిహవ్వ

చ. చేరి ననున్ననెఁ బూజిఅంచన చేయి దఅంతెనపునెఁజేయి
తారి నీకు మొకక్కునటిట  తలయే పడతల
సారె నీముదశ లేన భజముల బుదుదజముల
తేరి నీదసణ్యుములేన దేహము సఅందేహము

చ. వనమాలలనన్న గీశ వము కఅంబుగీశ వము
ఘన మది దలియట కక వలణ్యుము

యెనయ శశ వేఅంకటశ ఇట ననున్న నేలితివి
అనుమానమెలల నెఁ బాసె ననన్నటా నాకును

ప.అ.రేకు: 0076-01 కాఅంబోది సఅంపుటము: 15-
435

పలల వి: అటగాన శరణఅంటి నపరాధము లెఅందుకు
తటకున బశ దికఅంచి దయనెఁ జూడవే

చ. యెఅంచరాన నేరముల యినన్ననెఁ జేసి యేలికకు
వఅంచనతో మొకక్కుతే భావము గరనెఁగు
పొఅంచి పొఅంచి వగటగానెఁ బోరినవానెఁడక  నాను
మఅంచిమాట లాడితే సమమ్మతి హితనెఁ డౌను

చ. ఆనాజజ  దోసినటట  యాతనెఁడక నా యేలికకు
కానక చేతి కచిచ్చితేనెఁ గురుణ వటట
మోసముతో సొమెమ్మలాల  ముచిచ్చిలిఅంచి తిన వచిచ్చి
దీనతతో లెఅంక యెక తే దిగులెలాల నెఁ బోవను

చ. వాలాయిఅంచి దూరుచేసి వచిచ్చియెక నా యేలికకు
వేళ గాచి కొలిచితే వేడక పుటట
యీలీల శశ వేఅంకటశ యేజతివానెఁ డక నాను
మూల నీముదశ  మోచితే మునుప రకఅంతవ

ప.అ.రేకు: 0046-01శదద దేశి సఅంపుటము: 15-258

పలల వి: అటగానా యేమ సేసినా యధికుల దూషఅంపనెఁగ జనదు
పటగతి వారల మహాతమ్మణ్యుఅంబుల పరికఅంపనెఁగా ననఅంతముల

చ. ధరలో దురావ్వసునెఁడ గోపయెక న తపమునకు భఅంగ మననెఁ దగునా
పరాశరునెఁడ మతత్సణ్యుగఅంధినెఁ గోరిన పపమఅంటనా యాతనక
అరసి వాయజనెఁడ బశ హమ్మపటట మున కాసగిఅంచితే లాఘవమా
సరి జనకునెఁడ రాజణ్యునెఁబు చేసితే సదగ తినెఁ బఅందక తొలఅంగెనా

చ. అనలనెఁ డప్పుడ సరవ్వభకకునెఁడక తే నశచితవ్వము గలద
దినకరుకరణము హేయము లఅంటిన దినదీపకక నగడ మగునా
వొనర చఅందుద నకు కళఅంకు గలిగిన నుడగక శక తణ్యుము మానీనా
ఘనునెఁడగు శేషనెఁడ విషధరునెఁడక తే కడనెఁ బాఅండితణ్యుము దరగీనా

చ. అల పశ హల దుడ రాకస జనమ్మఅంబెక నఅంతనె భక కకనెఁ గొదువా
కులముగల హరిశచ్చిఅందుద నెఁడఅంతణ్యుజననెఁ గొలిచిన సతణ్యుము కడ మగునా
కలహపశ యడక నా నారదునకునెఁ గలిగిన సాతివ్వకముననెఁ గొఱతా
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఁడ తనదసుల యిఅండల నునన్న నధికునెఁడే కానెఁడా

రేకు: 0097-02 లలిత సఅంపుటము: 01-484

పలల వి: అటవఅంటివానెఁడవో హరిదసునెఁడ
అటమటాల విడిచి నాతనెఁడే సుఖి

చ. తిటట టిమాటలను దీవిఅంచేమాటలను
అటట  సరెన తలనెఁచి నాతనెఁడే సుఖి
పటిట  చఅంపవేళను పటట ము గటట  వేళ
అటట  నటట  చలిఅంచనల యాతడే సుఖి

చ. చేరి పఅంచదరిడిననెఁ జేదు దచిచ్చి పటిట నాను
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అరగిఅంచి తనవొఅందే యతనెఁడే సుఖి
తేరకాఅండల నెఁ జూచిన తెగరాన చుటట ముల
నారయ సరిగానెఁజూచే యాతడే సుఖి

చ. పొఅంది పుణణ్యుము వచిచ్చి పొరినెఁ బాపము వచిచ్చిన-

నఅందలి ఫలమొలల న యాతడే సుఖి
విఅందుగా శశ వేఅంకటాదిశ  విభనదసులనెఁ జేరి
అఅందరానపద మఅందననాతనెఁడే సుఖి

ప.అ.రేకు: 0074-02 శఅంకరా రణఅం‘ సఅంపుటము: 15-
424

పలల వి: అటవలెనె సుజజ న యనన్న పుణణ్యుములనెఁ జేసి
తటకున హరి కచిచ్చి తా నుఅండవలెను

చ.వూరి పసులను మేప వొపపగిఅంచి యిఅండల కు
చేరి జఅంగిలివానెఁడ నశిచ్చిఅంతనెఁడక  వఅండ
తేరకానెఁడ మోసి మోచి తెచిచ్చి నగరి కొపపఅంచి
నేరుపుతో వటిట  వానెఁడ నెమమ్మది నదిశ అంచును

చ. అఅంటి బూరెల వఅండినయాప చేతలట చూప
యిఅంటివారి కొపపగిఅంచి యేనెఁగినయటట
నఅంటతోడనెఁ బరటాల నాగవలిల యెక నమీనెఁద
వొఅంటినెఁ దన నెలవన నరకునన్నయటట

చ. కూటమ వచిచ్చినవానెఁడ గుఅంపులెలాల  విచిచ్చిపోతే
యేనెఁటివానెఁడనెఁ గాక తన యిచచ్చినే వఅండ
పటిఅంచి శశ వేఅంకటశబఅంట యేలికపనుల
గాటాన ననన్ననెఁ జేయనెఁ గర క యేమీ గానెఁడ

ప.అ.రేకు: 0065-04 నారాయణగౌళ సఅంపుటము: 15-
373

పలల వి: అటవలెనే వఅండవలద హరిపక  భక కయను
పటవక  భాగవతల భాగణ్యుఫలము గానా

చ. పడిపోయిన యరర ము పకక్కుననెఁ గననపుడ
వడినెఁ బాశ యము మగుడనెఁగనెఁ దవచిచ్చినయపుడ
బిడిసిన కారణ్యుము పొఅందక  చేకూరినయపుడ
అడరిన సఅంతన మఅంతఅంతనవచుచ్చినే మతిక

చ. అటట  దేశఅంతరగతడగు సుతనెఁ గన నపుడ
నెటట ననెఁ బయేణ్యు పశ ణము నలిచినయపుడ
దటట మెక  మఱచిన పదణ్యుము దలనెఁపయిన యపుడ
వొటిట న సఅంతస మెఅంతన వొనగూడను మతిక

చ. అలిగిన యేలిక తనునెఁగ గడ నాదరిఅంచినపుడ
చెలనెఁగుచు దూరపు కాఅంతను చేరినయపుడ
బల శశ వేఅంకటగిరిపతి పశ తణ్యుక మెక నపుడ
నెలకొన సఅంతస మెఅంతన నఅండకుఅండ మతిక

రేకు: 0189-05 పడి సఅంపుటము: 02-454

పలల వి: అటట యితే నాయఅంతరాణ్యుమవేలెక తివయాణ్యు
మటట మీఱి ముకకయాస మాననటవయాణ్యు

చ. పొలనెఁతల లేరా భూమ భోగిఅంచే నే లేనా
కలకాల మఅందిశ యాల కాణాచి లేవో
తొలి యీసఅంసారము లేదో నాకాఅంకల లేవో
యెలమ ననున్ననెఁ గొలచు టిఅందుకటవయాణ్యు

చ. ధరలోనెఁ బసినెఁడి లేద తగిలి నాయాస లేద
సిరుల యజజ నపుచీనెఁకటి లేద
అరయనెఁ జవల లేవా అఅందుకో నాలిక లేద
యిరవక  ననున్ననెఁ గొలచు టిఅందుకటవయాణ్యు

చ. అటట  సరావ్వపరాధి నపరాధా లెఅంచనేల
గటిట రాళల లో మలిగఅండేల రనేల
నెటట న శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ జూచి కావకుఅంట
ఇటట  ననున్ననెఁ గొలచు టిఅందుకటవయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0002-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
009

పలల వి: అటిట వానెఁడనెఁ గనకనే హరి నీదసునెఁడ నెక తి
వొటిట న యపరాధము లొడిడ అంచుకో వశమా

చ. యెనన్న నేరాలెక ననెఁ జేసి యేమటానెఁ ధీరన తప్పు
వనన్నతి నీ లెఅంక నెక తే వూరక పోవ
పనన్న పగసేసి వచిచ్చి బలవఅంతన మరునెఁగు
తనున్న దనే చొచిచ్చితేను దకక్కుపోవనెఁ బనులూ

చ. వొడిడ న సొమెమ్మలాల నెఁ దిన వూనన ఋణమునకు
బిడడ పరు వటిట తేను బీతి వాసును
అడడ మెక  జగడగాన ఆడరానమాట లాడి
ముడిడ మీది కతకకొన మొకక్కుతేనే పోవను

చ. పపమే కూడగ నుఅండి పటిట  నారా యఅంటను
చేపటిట  వక కుఅంఠ మచిచ్చి చేరి కాచితి
యేపున శశ  వేఅంకటశ యిదీ వినే పో నేను
మూనెఁపున నీ యచుచ్చి మోచి ముఅందర నలిచితి

రేకు: 0098-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
489

పలల వి: అటిట వేళనెఁ గలనెఁగనీ దదివో వివేకము
మటట పడితే శఅంతము మఱి యేలా

చ. జడధల వొఅంగినటట  సఅందడిఅంచు నఅందిశ యముల
వొడలిలో జీవనక నొకొక్కుకక్కువేళ
బడబాగిన్న రేగినటట  పక కొనీ ముఅంగోపము
వడికఅంచు మనసెలల  నొకొక్కుకక్కువేళా

చ. ఆరయ గొఅండయెతికనటట  వేనెఁగౌ సఅంసారము
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వూరక కలిమలేము లొకొక్కుకక్కువేళ
మేరలేన చీకటియెక  మఅంచును దుదుఃఖములెలాల
వూరట లేనకరిమ్మక నొకొక్కుకక్కువేళా

చ. పనుగాలి వచినటట  పకుక్కుకోరికల ముఅంచు
వొనర నజజ నక నొకొక్కుకక్కువేళ
యెనయనెఁగ శశ వేఅంకటశదసుడక నదనెఁకా
వనకనెఁ బాయ వినన్నయ నొకొక్కుకక్కువేళా

ప.అ.రేకు: 0051-01 లలిత సఅంపుటము: 15-287

పలల వి: అటట  నీ సుకకృతము ఆపనున్నన రకఅంచితే
చుటట మవ నీవే కకృపనెఁ జూడనెఁగదవయాణ్యు

చ. వఱత ముననెఁగేవాన దరి నుఅండేవానెఁడ
వఱవక చే యిచిచ్చి వళల నెఁదీసును
మఱచి యజజ నములో మగుగ చు నుఅండేటి ననున్న
యెఱినెఁగిన సరేవ్వశవ్వర యెతి క కావవయాణ్యు

చ. చులకనెఁగాన వానక సుఖియెక న వక దుణ్యునెఁడ
బలవక న మఅం దిచిచ్చి బశ దికఅంచును
కొలయెక న పపములనెఁ గుఅంగుచు నుఅండేటి ననున్న
యిలధరనామామకృత మచిచ్చి కావవయాణ్యు

చ. నరునెఁబద యెక నవాన నఅండిన ధనవఅంతనెఁడ
ఆరసి లేముల మానప యాదరిఅంచును
సరి ననాథునెఁడనెక  శరణ చొచిచ్చితి ననున్న
హరి శశ వేఅంకటశ మే లఅందిచిచ్చి కావవయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0073-04 వరాళ సఅంపుటము: 15-420

పలల వి: అటట  పఅంచితేనెఁ బెరుగునడనెఁచితే నడనెఁగును
దిటట లెక  వివేకులాల తెలసుకోరో

చ. తగలకుఅండనెఁగవలె తలనెఁచితేనెఁ గామాదుల
పొలచు నప్పుల నేయి పోసినటల
కలనెఁగకుఅండనెఁగవలె కలనెఁగితేను మనసు
చెలనెఁగి చీమలపుటట  చిమమ్మ రేనెఁగిన టట అండ

చ. యెడ మయణ్యుకుఅండవలె యెడమచిచ్చితేనెఁ గోపము
విడివడడ కోనెఁతిక వఱఱ్ఱి తి కనటల
వొడిగటట కుఅండవలె వొడిగటిట తే నాసల
కడళల తో సముదశ ము కడతేరనటట

చ. తగలకుఅండనెఁగవలె తగిలితే భోగముల
జిగురుగఅండనెఁ బకల చికక్కునటల
తగు శశ వేఅంకటశవ్వరు దసు లిఅందు భశ మయరు
జిగి మఅంచే నమకృతము చేతి కబిదనటల

రేకు: 0328-01 రామకశ యసఅంపుటము: 04-160

పలల వి: అడర శశ వణబహుళాషట మ నేనెఁ డితనెఁడ

నడరేయి జనయిఅంచినానెఁడ చూడనెఁగదరే
చ. గొఅంతిదేవిమేనలల నెఁడ గోపసతలమగనెఁడ

పఅంతపుపఅండవలకు బావమరనెఁది
వఅంతతో వసుదేవదేవకులకుమారునెఁడ
ఇఅంతటికకృషష నెఁడ జనయిఅంచినానెఁడగదరే

చ. బలరామునతముమ్మనెఁడ పఅంచసాయకునతఅండిశ
మలసి మేటక నయభిమనుణ్యునమామ
లలి సాతణ్యుకసుభదశ లకునెఁ దోనెఁబుటిట నయనన్న
ఇలపక నెఁ గకృషష నెఁడ జనయిఅంచినానెఁడగదరే

చ. సరసేనుమనుమనెఁ డచుచ్చిగ ననరుదుబ తాత
పౌరవయాదవలోకబాఅంధవనెఁడ
ఆరయ శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమ్మఅంగకునెఁ బతి
యీరీతినెఁ గకృషష నెఁడ జనయిఅంచినానెఁడగదరే

రేకు: 0371-01 బౌళ సఅంపుటము: 04-416

పలల వి: అడియ నడియనయణ్యు యఖిలలోకక కనాథ
తడతానెఁకులతాపతశ యము మానుపుటకు

చ. శరణ శరణ వోసరేవ్వశవ్వర నీకు
మరణభయములెలల  మానుపుటకొఱకు
మొరయొ మొరయొ నీకు ముకుఅంద మాధవ
దురితములినన్నయనెఁ దొలనెఁగిఅంచుటకు

చ. దఅండము దఅండము నీకు దక వశిఖమణి
పఅండియనెఁ బఅండన మతి పకముసేయ కొరకు
అఅండనే దసణ్యుము దసణ్యుము నీకు నేనెక తి
నఅండ నీకరుణ నాపక  నఅంచేటి కొరకు

చ. అభయ మభయము శశ యాదినారాయణ
వభయకరమ్మము నాకు నడచుట కొరకు
విభనెఁడ శశ  వేఅంకటశ వినుతి సేసెద ననున్న
శభములనన్నయ మాకునెఁ జూపటి కొరకు

రేకు: 0305-03 దేపళఅం సఅంపుటము: 04-027

పలల వి: అడకుల చకక్కులాల ఆనవాల నురుగుల
వడపప్పు మొదలగా వాముల కొలనెఁదుల

చ. దేవక కొడకునెఁగనన్న దినమది శశ జయఅంతి
భావిఅంచ మన కనున్నలపఅండగులాయ
దేవననెఁ బూజిఅంచితిమ తేరో నెక వేదణ్యుల
కక వసమెక  కకృషష నక గఅంపల కొలనెఁదుల

చ. వసుదేవనెఁ డతెకను శశ వణబహుళాషట మన
పసగానెఁ దొటల  ననెఁచి పడనెఁగలిగె
సిసువితనక మొకక్కు చేసేము జగరాల
కొసరరో వరముల కోటల  కొలనెఁదుల

చ. బలభదుద తముమ్మనెఁ డాయ పతి యలమేలమ్మఅంగకు
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నెలమతో మనకలల  నేలికాయ
తలనెఁచి శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ దనే యవతారమఅంద
అల సఅంతోషమఅందరో అబిదనకొలనెఁదుల

రేకు: 0195-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
490

పలల వి: అడడ ము చెపపగరాదు అవనెఁగాదననెఁగరాదు
వొడిడ న దనుభవిఅంచే దోపక జీవలది

చ. యీరికలెతెక జనమ్మము లినన్న జఅంతవలయఅందు
కోరికల గొనసాగెనెఁ గోటాననెఁగోటి
నారుకొనె సఅంపదల నానారూపములెక
తీరదేమటా నీచికుక్కు దేవనెఁడ వటిట నది

చ. అలల కొనెనెఁ గరమ్మముల అకక్కుడిక నకక్కుడిక
వలల విరాయను మాయ వనకా ముఅందు
కలల రేనెఁగె దేహమఅందే కముమ్మల చుటట రికాల
పొలల వో దనన్ననెఁడ భూమ పుటట గానెఁ బుటిట నది

చ. పఅండను సఅంసారము ఫలమెక న నానానెఁటిక
నఅండను నాలికకు నెమమ్మదినెఁ జవల
అఅండనే శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాణ్యుమెక  వఅండి
వఅండ వఅండనటల గ (?) వనెన్న కకక్కుఅంచినది

రేకు: 0315-06 బౌళసఅంపుటము: 04-089

పలల వి: అడడ ములేననాలిక నాడదురుగాక భూమ
దొడడ వానెఁడేమ సేసినా దోస మఅందు నేది

చ. ఆతమలో మదనునెఁడవయేణ్యు వానెఁడవ నీవే
ఆతల నాలిమగనెఁడవనే వానెఁరల నీవే
ఘాతల పరాఅంగననెఁ గలసితివన ననున్న
తోతో మునుల కనెఁక దూరనెఁ జోటదయాణ్యు

చ. దేహము లోపలనునన్న దీపనాగిన్నయ నీవే
దహము నానెఁకలి నీవే తగురుచులెలల  నీవే
ఆహా శబరియెఅంగి లారగిఅంచి తనుమాట
సోహల నఅందిఅంచి నవవ్వనెఁ జోటిఅందు నేది

చ. పుటట గు లోపలనునన్న భోగము లనన్నయ నీవే
ఇటట  ఆచారముల హీనాధికముల నీవే
గుటట న శశ వేఅంకటశ గొలల నెఁడవక  పుటిట నఅందు-

కుటిట పడి యెవవ్వరిక నహిఅంచనెఁజోటది
రేకు: 0260-05 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 03-347

పలల వి: అణమాతశ పు దేహినఅంతే నేను
ముణినెఁగెద లేచెద ముఅందర గానను

చ. తగు సఅంసారపు తరనెఁగల నీమాయ
నగమముల యడవి నీమాయ

పగలనదశ ల వచేచ్చి భవముల నీమాయ
గగనపు నీమాయనెఁ గడవనెఁగ వశమా

చ. బయలవఅందిలి కరమ్మబఅంధముల నీమాయ
నయమపునెఁ బెనుగాలి నీమాయ
కశ య నసుకపనెఁతర కలొల తక నీమాయ
జయమఅంది వడలనెఁగ జనులకు వశమా

చ. కులధనములతోనెఁ జిగురునెఁగఅండ నీమాయ
నలవ నవరగాయ (?) నీమాయ
యెలమతో శశ వేఅంకటశ నీకు శరణన
గెలచుటనెఁ గాక యిది గెలవనెఁగ వశమా

రేకు: 0186-01 దేవగాఅంధారిసఅంపుటము: 02-
432

పలల వి: అణరేణ పరిపూరష మెక న రూపము
అణిమాది సిరి యఅంజనాదిశ మీనెఁది రూపము

చ. వేదఅంతవేత కలెలాల  వదకటి రూపము
ఆదినఅంతణ్యుములేన యారూపము
పదుగ యగీఅందుద ల భావిఅంచు రూపము
యీదస నదివో కోనేటిదరి రూపము

చ. పలజలనధిలోననెఁ బవళఅంచే రూపము
కాలపు సరణ్యుచఅందశ గిన్నగల రూపము
మేలిమ వక కుఅంఠాన మెరసిన రూపము
కీలెక నదిదే శేషగిరిమీనెఁది రూపము

చ. ముఅంచిన బశ హామ్మదులకు మూలమెక న రూపము
కొఅంచన మఱఱ్ఱి కుమీనెఁది కొన రూపము
మఅంచి పరబశ హమ్మమెక  మముమ్మనేలిన రూపము
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటాదిశ నదే రూపము

రేకు: 0070-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-365

పలల వి: అణరేణ పరిపూరుష నెఁడక న శశ వలల భన
బశ ణతిఅంచువారువో బాశ హమ్మల

చ. హరి నామములనె సఅంధాణ్యుది విధలొనరిఅంచు
పరిపూరష మతల వో బాశ హమ్మల
హరి మఅంతశ  వేద పరాయణల హరి భక క
పరులెక న వారువో బాశ హమ్మల

చ. యేమ చూచినను హరి యినన్నటానెఁ గలనెఁడనుచు
భావిఅంచువారువో బాశ హమ్మల
దేవకీనఅందనునెఁడ దేవనెఁడన మతినెఁదలియ
పవనుల వారువో బాశ హమ్మల

చ. ఆదినారాయణన ననయఅంబునెఁ దమయాతమ్మనెఁ
బాదుకొలిపన వారు బాశ హమ్మల
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వేద రకకునెఁడక న వేఅంకట గిరీశవ్వరున
పద సేవకులవో బాశ హమ్మల

రేకు: 0310-05 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 04-059

పలల వి: అతనెఁడ లకమ్మకాఅంతనెఁ డనన్నయ నొసనెఁగునెఁగాక
యితరుల వేనెఁడకొఅంట నేమ గలదు

చ. మోదముతో నొకమాన మొదలనెఁ బోసిన నీరు
పదుకొన కొనకకక్కు ఫలిఅంచునెఁగాక
ఆదిమూలమగుహరి నాతమ సేవిఅంచక
యే దక వములనెఁగనాన్న నేమ సెలవ

చ. తలిల  భజిఅంచినవలాల  తగు గరద్భుము శిశవ-

కలల గానెఁగనెఁ బరిణామ మచుచ్చినెఁగాక
వలల ము లోపలి హరి కొసగన పూజలెలాల
వలిల నెఁ జిఅంతపఅంటివలె వకృథా వకృథా

చ. వోలి నెఅంత జరిపడాడ  నరక యెవవ్వరికక నా
నేలే యాధారమెక  నలచునెఁగాక
తాలిమ శశ వేఅంకటశనెఁదలనెఁచక తలనెఁచినా
పలిఅంచ నాతనెఁడేకాక పరులకు వశమా

రేకు: 0165-02 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 02-
313
పలల వి: అతనెఁడ లోకోనన్నతనెఁ డాదిమపురుషనెఁడ అనన్నటాను పరిపూరుష నెఁడ

చతరునెఁడితనెఁడే రకఅంచనెఁగలవానెఁడ శరణన బశ దుకవో వో మనసా
చ. మరుతఅండిశ నెఁ జూచిన మఅంచికనున్నలను మరొకరినెఁ జూచిన నఅంపౌనా

సిరువరు నామమునొడిగిన నోరను చికక్కున పరుల యితవౌనా
పరమాతమ్మనెఁ దలచిన మనసులోపలను పరులనెఁ దలనెఁచితే నొడఅంబడనా
కరుణానధి పుణణ్యుకథలవినన చెవల కడలసుదుద ల విన 
సమమ్మతిఅంచునా

చ. నరహరినెఁ బూజిఅంచినయటిట  కరముల నరుల సేవసేయ నరుహములా
మురహరు శరణన మొకక్కున శిరసున మూఢులకు మొకక్కు నుచితములా
హరిమఅందిరమున కరిగెడ పదముల అధములిఅండల  కనెఁగనెఁగ నలవడనా
పురుషతకము లాఅంఛనము మోచిన మేను భవి హీనవకృతి కకనెఁ బసనెఁగీనా

చ. గోవిఅందునెఁడే దికక క్కు  వఅండ ఘనులకు కొలిపనా దేవతాఅంతరఅంబుల
భూవలల భదసనెఁ బుటిట న జజ నము పొఅంది వేరొకట నలిచీనా
శశ వేఅంకటపతిపక  నడిన భక క చెలలపక  నునుపనెఁగనెఁ దగవవనా
దేవకనఅందనునెఁ డితనదసులనెఁ దలియనెఁగ జడలకునెఁ దరమయీణ్యునా

ప.అ.రేకు: 0019-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-110

పలల వి: అతనెఁడే గతి యఅంటి ననన్నటా మానుణ్యునెఁడే
యితరముల మాననెఁగా నతనక శలవ

చ. మీఱి శశ  రమణన మెపపఅంచు సేవకులకు
వఱిడి కరమ్మముల వటిట  మానణ్యుము
ఆఱడి యితన భకుకలెక న చనవరులకు
ఆఱితేరి పుణణ్యుపప లడడ పటి లేదు

చ. తకక్కుక యితన ముదశ  ధరిఅంచే దసులకు
చొకుక్కుల భవబఅంధపు సుఅంకమానణ్యుము
లెకక్కుఅంచి యితనకక న లెఅంకలకు జోడ కల
కొకక్కుట విధినషేద లూహిఅంప లేవ

చ. సరుస శశ  వేఅంకటశ శరణాగతలకును
పరగ మాయల దొడిడ  బఅంద మానణ్యుము
పరమెక న యీతన పళల ము కూటివారిక
తరితో జగములోన తపొపప్పులే లేవ

రేకు: 0199-04 ముఖరి సఅంపుటము: 02-511

పలల వి: అతనెఁడే గతియన యఅంట ననన్నటా మానుణ్యునెఁడ
ఇతరాల మాననెఁగానే యీతనక శలవ

చ. శశ రమణన నతణ్యుసేవకులకునెఁ దొలెల
వేరులేన కరమ్మముల వటిట  మానణ్యుము
ఆరీతి నతనభకుకలెక న చనవరులకు
ఆరితేరి పుణణ్యుపప లడడ పట లేదు

చ. తకక్కుక యితనముదశ  ధరిఅంచిన దసులకు
చొకుక్కుల భవబఅంధాల సుఅంక మానణ్యుము
లెకక్కుఅంచ నతనకక న లెఅంకలకు బడకల-

కొకక్కుట విధినషేధా లూహిఅంపలేవ
చ. సరుస శశ వేఅంకటశ శరణాగతలకును

పరగ మాయల దొడిడ బఅంద మానణ్యుము
పరమమెక న యితన పళల ముకూటివారిక
ధరలో నేమటివఅంకానెఁ దప్పులే లేవ

రేకు: 0282-01 లలిత సఅంపుటము: 03-470

పలల వి: అతనెఁడే పరబశ హమ్మ మతనెఁడే లోకనాయకునెఁ-
డతనకఅంట మరి యధికుల వేరయాణ్యు

చ. కమలవాసిన లకమ్మ కలద యెవవ్వరి కక నానెఁ
గమలనాభనక నొకక్కున క కాక
కమలజనెఁడక న బశ హమ్మ కలనెఁడా యెవవ్వన నాభి-

నమరవఅందుణ్యునెఁడ మా హరిక కాక
చ. అఅందరు నుఅండడి భూమ యనుణ్యులకునెఁ గలద

అఅందపు గోవిఅందునక ఆలాయనెఁగాక
చెఅందిన భాగీరథి శశ పదలనెఁ గలద
మఅందరధరునెఁడయిన మాధవనకనెఁ గాక

చ. నచచ్చిల నభయమచేచ్చినేరుపు యెఅందునెఁ గలద
అచుచ్చిగ నారాయణనయఅందే కాక
రచచ్చిల శరణాగత రకణ మెఅందునెఁ గలద
తచిచ్చిన శశ వేఅంకటాదిశ దక వానక కాక

రేకు: 0366-01 ముఖరి సఅంపుటము: 04-387

పలల వి: అతనెఁడే యెకుక్కుడదక వ మఅందరికఅంట
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తతినఅంకానెఁ జెపపచూప దక వాల గలవా
చ. జలధి దచేచ్చినానెఁడ సకల దేవత లఅండ

యెలమ నేదేవనెఁ జేరె నఅందిరాదేవి
అల గజేఅందుద నెఁడ మూలమన మొరవటట నానెఁడ
వలయ నే దేవనెఁడ విచేచ్చిసి కాచెను

చ. పుడమ గొలచునానెఁడ పొడవక న దేవతల
కడసి యెవవ్వ రడగు కఅంద దనెఁగిరి
కడలేన జగముల గలిపఅంచే బశ హమ్మదేవనెఁ -
డడరి యే దేవ నాభియఅందునెఁ బుటట ను

చ. యెఅంచి నానెఁడ దేవతల నఅందిశ యాల జొకక్కుఅంచే -
పఅంచబాణనెఁ డేదేవనపటిట , యిపుడ
కొఅంచక శశ  వేఅంకటాదిశ నెఁ గోరిన వరము లిచిచ్చి
అఅంచల లోకములేలీ నఅండ నే దేవనెఁడ

రేకు: 0376-01 లలితసఅంపుటము: 04-442

పలల వి: అతనెఁడే యెరునెఁగును 
మమునెఁబుటిట అంచినయఅంతరాతమ్మయగునీశవ్వరునెఁడ

అతికీ నతకదు చిత కశఅంతి యిద ఆతమ్మవిహారఅం బినెఁక నేదో
చ. కనుచునాన్నరము సరణ్యుచఅందుద లకు 

ఘనవదయాసకమయముల
వినుచునాన్నరము తొలిల టి వారల విశవ్వములోపలికథలెలాల
మనుచునాన్నరము నానానెఁటిక మాయలసఅంసారములోన
తనసీనెఁదనయము తెలిసీనెఁదలియము తరువాతి పనులినెఁక నేవో

చ. తిరిగెద మదివో ఆసలనాసల దికుక్కుల నరార రర న కొరకు
పొరలెద మదివో పుణణ్యుపపములభోగములఅందే మతకలమెక
పరిగెద మదివో చచెచ్చిడి పుటట డి భీతిగలగు దేహములోనే
విరసము లెరనెఁగము మరచీ మరవము వనకటికాలము విధియేదో

చ. ఱటట నారము హరినుతిచే నాఱడి గురువనుమతిన
పటిట నారమద భక కమారగ మద బలవగు విజజ నముచేత
గటిట గ శశ వేఅంకటపతి శరణన కఅంటి మదివో మోకము తెరువ
ముటిట ముటట ము పటట పటట ము ముఅందటి కక అం కరణ్యుఅంబదో

రేకు: 0364-06 దేశక సఅంపుటము: 04-380

పలల వి: అతనెఁడే రకకునెఁ డఅందరి కతనెఁడే
పతి యఅండనెఁగ భయపడనెఁ జోటది

చ. అనఅంతకరము లనఅంతాయధము-

లనఅంతడ ధరిఅంచెలరనెఁగను
కనునెఁగొన శరణాగతలకు మనకును
పనవడి యినెఁక భయపడనెఁజోటది

చ. ధరణి నభయహసకముతో నెప్పుడ
హరి రకకునెఁడక  యలరనెఁగను
నరహరికరుణ నమమ్మనవారిక

పరనెఁదున ననెఁక భయపడనెఁజోటది
చ. శశ  వేఅంకటమున జీవలనెఁ గాచుచు

నావల నీవల నలరనెఁగను
దక వ శిఖమణి దపగు మాకును
భావిఅంపనెఁగ భయపడనెఁజోటది

రేకు: 0205-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
025

పలల వి: అతనెఁడే సకలము అన భావిఅంపుచు
నీతితో నడవక నలకడ యేది

చ. యెఅందునునెఁ జూచిన యీశవ్వరునెఁ డఅండనెఁగ
విఅందుల మనసుకు వలితేది
సఅందడిఅంచే హరిచెక తనణ్యు మదివో
కఅందువలినెఁక వదకనెఁగ నేది

చ. అఅంతరాతమ్మనెఁడక  హరి పొడచూపనెఁగ
పఅంతపు కరమ్మపు భయమేది
సఅంతత మాతనెఁడే సవ్వతఅంతద నెఁ డిదివో
కొఅంతగొఅంత మరి కోరెడి దేది

చ. శశ వేఅంకటపతి జీవన నేలనెఁగ
యీవల సఅందేహ మనెఁక నేది
భావఅం బీతనెఁడ పశ పఅంచ మీతనెఁడ
వేవేలగ మరి వదకడి దేది

రేకు: 0068-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-353

పలల వి: అతనెఁడే సకలవాణ్యుపకునెఁడతనెఁడే  యాతరబఅంధవనెఁ -
డతనెఁడ దలనెఁపుల ముఅంగిట నబుదట యెనన్ననెఁడొకో

చ. సారేకు సఅంసారఅంబను జలనధ లీనెఁదుచు నలసిన-

వారిక నొకదరిదపగు వానెఁ డినెఁక నెవవ్వనెఁడొకో
పరిన యజజ నఅంబను  పనునెఁజీనెఁకటి  తనునెఁగపపన
చేరువవలనెఁగెక  తోనెఁపడిచెలి యికనెఁ నెవవ్వనెఁడొకో

చ. దురితపుకాననములలో తోశ వట దపపనవారిక
తెరు విద కొమమ్మన చూపడిదేవనెఁడి  దవవ్వనెఁడొకో
పరిగిన యాశపశము పడగేలగనెఁ  దనునెఁగటిట న
వరవకుమన విడిపఅంచేటి విభనెఁడినెఁక నెవవ్వనెఁడొకో

చ. తగిలిన యాపదలనయెడి  దవానలముల  చుటిట న
బెగడకుమన వడినారెపడి బిరుదినెఁక నెవవ్వనెఁడొకో
తెగువయనెఁ  దఅంపును గలిగిన తిరువేఅంకట విభనెఁడొకక్కునెఁడే
సొగిసి తలఅంచినవారిక సురతరువగువానెఁడ

రేకు: 0303-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
013

పలల వి: అతనెఁడేమ సేసినా మాకదే గురి
మతిలో నాతనెఁడఅండనెఁగా మాయల మాకనెఁటిక
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చ. ఆసలకలాల  గురి హరి యొకక్కునెఁడేకాన
వేసరక కనన్నవారి వేనెఁడనోపను
చేసేటిసేనెఁతకు గురి శశ విభనెఁడే కాన
వాసి దపప హీనుల సేవల సేయ నోపము

చ. ముచచ్చిటకలాల  గురి మురహరునెఁడే కాన
చెచెచ్చిర నెవవ్వరికక నానెఁ జెపపనోపము
నచచ్చిల మాబశ దుకలాల  నీలవరుష నక కాన
రచచ్చిల దుషట లతోడిరానెఁపులకు నోపము

చ. పరము నహమునకు పరమాతమ్మనెఁడే గురి
పరులకధీనమెక న బానెఁతి యేనెఁటిక
సిరులకలాల  గురి శశ వేఅంకటశనెఁడేకాన
అరపరికతనపుటలమట లేదు

రేకు: 0161-02 లలిత సఅంపుటము: 02-294

పలల వి: అతన నడగవో చితశ గుపక నాయఅందలి యౌనెఁగాము లనన్నయను
అతనెఁడే మీ కుత కరము చెపపడిన యనన్నటికన మమునెఁ దడవకుమీ

చ. కరచరణాదుల నాకునెఁ గలిపఅంచిన యతనెఁడే
గరిమల నా వభయకరమ్మసఅంఘములకునెఁ దనెఁ గరాక
సరుగనెఁ బాశ ణము లొసనెఁగి చెక తనణ్యు మతనెఁడే
పరగనెఁగ నాయపరాధఅంబుల పరిహరిఅంచనెఁ గరాక

చ. రమణతో ననునెఁ బుటిట అంచి రకఅంచే యతనెఁడే
అమరనెఁగ ననున్న వహిఅంచుక నా వళకఅంతయనెఁ దీరచ్చినెఁగనెఁ దనెఁ గరాక
పశ మదమున నాయఅంతరాతమ్మయెక  పదుకొనన్నయతనెఁడే
మమతల మీలోకము చొరకుఅండా మాటలాడకొననెఁ దనే కరాక

చ. యెప్పుడనెఁ బాయక దసుననెఁగా నేలకొనన్న యతనెఁడే
తపపక యిహమునెఁ బరమునచిచ్చి వొరుల దడవకుఅండనెఁ జేయగనెఁ గరాక
చెపపనెఁగ నాపలి దేవరా శశ వేఅంకటశనెఁ డతనెఁడే
అపపణిచిచ్చి మము సమమ్మతి సేయచు నట మమునెఁ గావనెఁగనెఁ దనే కర క

రేకు: 0292-04 వసఅంతవరాళసఅంపుటము: 03-
533

పలల వి: అతన నమమ్మలే రలపమతల భవి
నతనెఁ డాదుణ్యునెఁడ పరమాతమ్మనెఁడ

చ. సకలలోకపతి సరేవ్వశవ్వరునెఁడట
వొకనెఁడినెఁక దొర మరి వనాన్ననెఁడా
పశ కటిఅంచనెఁగ శశ పతియే దతట
వకలి నయణ్యునెఁగొన వేరే కలరా

చ. దివిజవఅందితనెఁడ దికుక్కుల హరియట
యివల మొకక్కు సురలినెఁక వేరీ
కవ నఅంతరాణ్యుమ కరుణాకరునెఁడట
వివిధభఅంగులను వదకనెఁగనేలా

చ. వేదఅంగునెఁడ శశ వేఅంకటపతి యట
ఆదిమతము లినెఁక నరసేద

యేదస నెవవ్వరి కప్పుడనెఁ గలనెఁ డితనెఁ-
డీదేవనెఁడ మన కహపర మొసనెఁగ

ప.అ.రేకు: 0070-05దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-404

పలల వి: అతననెఁ బాడదను అది వశ తము
చతరున శేషచలనవాసున

చ. నకాదుల యే సరేవ్వశనెఁ గొలిచిరి
అనశము శకునెఁ డవవ్వననెఁ దలనెఁచె
మును ధద వనెఁ డేదేవన సనున్నతిఅంచె
ఘననారదునెఁ డేఘనుననెఁ బగడను

చ. యెలమ విభీషణనెఁ డేదేవ శరణనె
తలనెఁచె భీషమ్మ డేదక వమును
బల పశ హాల దున పశ ణశనెఁ డవవ్వనెఁడ
యిలలో వసిషట నెఁ డేమూరికనెఁ దలిసె

చ. పురిగొన వాణ్యునెఁసుడేపురుషననెఁ జెపపను
తిరముగ నరుర న దికక్కువవ్వనెఁడ
మరిగిన యలమేలమ్మఅంగపతి యెవవ్వనెఁడ
గరిమల శశ వేఅంకటశనెఁ డీతనెఁడ

రేకు: 0070-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
369

పలల వి: అతనకటల  సతమెక తినో కడ-

హితవో పొఅందులహితవో యెఱనెఁగ
చ. హకృదయము తలనెఁపున నరవయిననెఁగద

పదిలమౌను లోపలిమాట
వదకనచిత కము వర వఱనెఁగదు నే -
నెదిరి నెఱనెఁగ నే నేమయ నెఱనెఁగ

చ. కాలూనెఁద మనసు గలిగికద నా-

తాలిమ మతిలోనెఁ దగులౌట
మేలిమపతిలో మెలనెఁగుటదో నే -
నేలో నే నపుడకక్కుడ యెఱనెఁగ

చ. నేనెఁడన రేపన నే నెఱినెఁగికద
పోనెఁడిమ మతిలో పొలపౌట
వానెఁడే వేఅంకటశవ్వరునెఁడ రానెఁగలిగె
ఆనెఁడజనమ్మమేనౌటిది యెఱునెఁగ(రేకు 71 నుఅండి 77 వరకు 
లేవ)

రేకు: 0319-03 లలిత సఅంపుటము: 04-108

పలల వి: అతనభజియిఅంచరో ఆతమలాల శశ -

పతి యితనకరుణ ఫలమఅంతేకాన
చ. సఅంగమే భఅంగమే సుఅండి సకలవిరకుకలాల

వఅంగలివిషయములే విషము సుఅండీ
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అఅంగపుబఅందువలెలల  అఅంటబఅంధముల సుఅండీ
సఅంగతి హరి యెమెుకక్కునెఁడే సతమఅంతేకాన

చ. మోహమే దహముసుఅండి మోక్షోపయకులాల
సాహస సఅంసారమే నసాత్సరము సుఅండి
దేహము గొనాన్నళళ్ళుకు సఅందేహమెక  తోనెఁచు సుఅండి
శశ హరి సేవోకక్కుట వచిచ్చినదిఅంతేకాన

చ. కోపమే తాపముసుఅండి కోరన సాతివ్వకులాల
రూపులేన భోగమెలల  రుణము సుఅండి
కక పుసేసి యనన్నటాను గడిచిశశ వేఅంకటశ-

నోప శరణన మనేదకక్కుట సుఅండి

రేకు: 0298-03 వరాళ సఅంపుటము: 03-568

పలల వి: అతనలోనే యణనెఁగె ననన్నయను
కతలెనెక న్న నానెఁ గలవ కమలాకనెఁ గనరో

చ. యిసుక లెకక్కువటిట తే నెఅంతెక  నానెఁ గలదు
అసముదిఅంచన పుణాణ్యు లటవఅంటివే
వసగాన పకుక్కు దేవతలనెఁ గొలచుకఅంట
సుసరాన హరివారెక  సుఖియిఅంచరో

చ. గోడ గడగనెఁగనెఁ బోతేనెఁ గొనదనెఁకా రొఅంప
ఆడకోల తరక్కువాద లటవఅంటివే
వాడిక నారుమతాలవానెఁడక  తిరుగుకఅంట
యీడనే శశ పతివారెక  యీడేరరో

చ. మనసుననెఁ బాల దగితే మటట  లేదు మేర లేదు
అనుగు సఅంసారభోగా లటవఅంటివే
దినదిన తపములనెఁ దీదీపులవకఅంట
తనసి శశ వేఅంకటశదసులెక  బశ దుకరో

రేకు: 0013-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-078

పలల వి: అతిదుషట నెఁడ నే నలసునెఁడను
యితర వివేకఅం బినెఁకనేది

చ. ఎకక్కుడ నెనన్నట యేన సేసితినొ
నకక్కుపునెఁదప్పుల నేరముల
గకక్కున ననన్నట కలిగిననీవే
దికుక్కుగాక మరి దికక్కుది

చ.ఘోరపునెఁబాపము కోటల సఅంఖణ్యుల
చేరువ నవ నాచేసినవి
నీరసునకు నట నీకకృప నాకనెఁక
కూరిమ నా యెడ గుణమేది

చ. యేఱినెఁగి చేసినది యెఱనెఁగక చేసిన
కొఱతల నాయెడనెఁ గోట లివే
వఱపు దీరిచ్చి శశ వేఅంకటశ కావ

మఱవక నాగతి మరి యేది
రేకు: 0025-06 లలిత సఅంపుటము: 01-154

పలల వి: అతిశయమగు సౌఖణ్యు మనుభవిఅంపుమనన్న
హితవ చేకొననొలల  రిఅందరు

చ. కడలేన విజజ నగతికనెఁ దోడగారు
యెడపుల వారలె యిఅందరు
అడరిన మోకసహయ లెవవ్వరు లేరు
యిడమ పటల వారె యిఅందరు

చ. తిరమెక న పుణణ్యుము బోదిఅంచేవారు లేరు
యెరపులవారే యిఅందరు
తిరువేఅంకటాచలాధిపున మీనెఁది చిత క
మరపు నేయకపోయి రిఅందరు

రేకు: 0102-04 మలహరి సఅంపుటము: 02-
010

పలల వి: అతిసులభఅం బిది యఅందరిపలిక
గతియిది శశ పతి కక అం కరణ్యుఅంబు

చ. పలసముదశ ము బలిమనెఁ దచిచ్చికొన-

రాలరిదేవత లమకృతమును
నాలక నద హరినామపుటమకృతము
యేల కానరో యిహపరసుఖము

చ. అడరి బానెఁతిపడి యవన దేవతల
బడివాయరు యజజ భాగాలకు
విడవక చేతిలో విషష పశ సాదము
కడిగడియెక నది కానరు గాన

చ. యెకుక్కుదురు దిగుదు రేడలోకముల
పకక్కుననెఁ దపముల బడలచును
చికక్కునానెఁడ మతి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ -
డికక్కుడి తదిపద మెఱనెఁగరు గాన

రేకు: 0107-05 బౌళ సఅంపుటము: 02-041

పలల వి: అతిసులభఅం బిద శశ పతిశరణము అఅందుకు నారదదుల సాక
పశ తిలే దిదియే నతాణ్యునఅందము బహువేదఅంబులె యివే సాక

చ. వేసరకుమీ జీవనెఁడా వదకవదక దక వమును
ఆసపటగా హరి యనాన్ననెఁడిద అఅందుకునెఁ బశ హాల దునెఁడే సాక
మోసపోకుమీ జనమ్మమా ముఅంచిన యనుమానములను
సేసినభకకకనెఁ జేట లేదు యీసేనెఁతకలల  ధద వనెఁడే సాక

చ. తమకఅంచకుమీ దేహమా తగుసుఖదుదుఃఖఅంబుల నలసి
అమతము నరహరికరుణ నమమ్మతే నఅందుకు నరుర నునెఁడే సాక
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భశ మయకుమీ వివేకమా బహుకాలఅంబుల యీనెఁదీనెఁది
తమతో దసణ్యుము తను రకఅంచును దనక బలీఅందుద నెఁడే సాక

చ. మరిగివఅండమీ వోజిహావ్వ మరి శశ వేఅంకటపతినుతల
అరయనెఁగ నదియే యీడేరిఅంచును అఅందుకు వాణ్యుసాదులే సాక
తిరుగకుమీ విజజ నమా దిశ షట పుమాయలకును లోనెఁగి
సరిలే దితనపదసేవకును సనకాదులబశ దుక సాక

ప.అ.రేకు: 0017-03 బౌళ సఅంపుటము: 15-095

పలల వి: అతిసులభడవ నీ వవి ననున్ననెఁ గొలిచి
తతి మేలే కొఅందునెఁ గాన తప్పు మాకులేదు

చ. తిటట  శిశపలనకు దివణ్యుపద మచిచ్చితివి
ముటిట  కొలచువారిక మోక మయణ్యువా
వటిట  బఅండి రొపపఅంచిన విజయననెఁ గాచితివి
నెటిట న నీ కఅంకరుల నీవ గావ కుఅందువా

చ. తనన్ననభకృగువ నట తగ సఅంతోషఅంచితివి
అనన్నటానెఁ బూజిఅంచువారి నాదరిఅంచవా
ననున్న రోషనెఁచు కాళఅంగు నెమమ్మ గరుణిఅంచితివి
వనన్నతినెఁ గొలిచ్చినవారి నొగినెఁ గరుణిఅంచవా

చ. అముమ్మమొనకునెఁ జికక్కున అఅంబుధి మొరాలిఅంచితి
నమమ్మనవారిమాట వినవా నీవ
యిముమ్మల శశ వేఅంకటశ యినెఁక సరిలేదు నీకు
పమమ్మ శరణాగతలనెఁ బాలిఅంచకుఅందువా

రేకు: 9035-02 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
555

పలల వి: అదరీ బెదరీ నఅంతనఅంత
అదవదలెక  మాయామకృగము

చ. పొలసీ మలసీనెఁ బదలీనెఁ గదలీ
నెలసీనెఁ బలమారు నెలవలను
కలసీ మకృగములనెఁ గశ మమ్మర బెదరీ
అలసీనట మాయామకృగము

చ. దనెఁగీ లోనెఁగీనెఁ దటకన వనుకకు
వనెఁగీ నేనెఁగీ విసవిసనెక
రేనెఁగీగతి వచరిఅంపుచునెఁ జూపుల
నానెఁగీనద మాయామకృగము

చ. వఅంకటగిరి రఘువర నీముఅందర
కొఅంకీనెఁ గొసరీనెఁ గొనగొనల
జఅంకల బాణాసన బౌణఅంబున
సఅంకలనెఁ బడ మాయామకృగము

రేకు: 0044-04 మాళవి సఅంపుటము: 01-271

పలల వి: అది నాయపరాధ మది నాయపరాధ

మదియ నదియ నాయపరాధము
చ. నెరయ రూపములెలల  నీరూపమేకా

నరయన యది నాయపరాధము
పరిపూరుష నెఁడగు ననున్ననెఁ బరిచిచ్ఛనున్నననెఁగా-

నరయట యది నాయపరాధము
చ. జీవాతమ్మననెఁగానెఁ జిఅంతిఅంపనెఁ దలనెఁచుట

యావఅంక నది నాయపరాధము
సేవిఅంచి నను నాతమ్మనెఁ జిఅంతిఅంపకుఅండట
ఆవల నది నాయపరాధము

చ. యీడరనెఁగక వేఅంకటశనెఁడ ననునెఁ గొన-

యాడట యది నాయపరాధము
యేడనెఁ జూచిన నాయెదుర నుఅండనెఁగ ననున్న
నాడ నీడ వదకుటపరాధము

రేకు: 0142-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
185

పలల వి: అది నేనెఱగనా అఅంతలో భశ మతనెఁ గాక
మదనజనక నాకు మఅంచి బుదిబ యియణ్యువే

చ. యెఅంత లోకానుభవము అఅంతయ విశ థా నషట
కొఅంతెక నా బశ హమ్మచిఅంత కోటిలాభము
విఅంతెక న జనులతోడి వినోదము నషష్ఫలము
చెఅంత సజర నసఅంగతి చేరిన యాదయము

చ. నానాదేశవారకల నడమనెఁ జిఅంతామూలము
పూనన పురాణగోషట  పుణణ్యుమూలము
ఆనన కకృషవాణిజణ్యులనన్నయనెఁ దీరనవటిట
మానన యాచారమాతమ్మకునెఁ బడడ పట

చ. పల చుటట రికముల బటట బయల తగుళళ్ళు
చెలనెఁగు నాచారణ్యుసేవ జీవనుమ్మక క
బలిమ శశ వేఅంకటశ పరగ రెఅండవిధాల
నలకడయిన వానెఁడవ నీవే యినన్నటిక

రేకు: 0363-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-373

పలల వి: అది బశ హమ్మఅండనెఁ బిది పఅండాఅండఅం -
బుదుట జీవలము వనాన్నర మదివో

చ. వదయాసకమయము లొనరినవలెనే
నదురల మేలక్కును నయమముల
కదిసి తిశ సఅంధాణ్యుకాలఅంబులవలె
గుదిగొను దేహిక గుణతశ యముల

చ. పుడమ నసణ్యుముల పొదలినవలెనే
వొడలిరోగము లనన్న వివే
వడగన వలపటి వదోణ్యుగమువలె
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కొడిసాగేటి మతి కోరికల
చ. వలపలనెఁగల శశ  వేఅంకట విభనెఁడే

కలనెఁ డాతమలో ఘనునెఁ డితనెఁడే
చలమున నీతన శరణాగతియే
ఫలమును భాగణ్యుము బహుసఅంపదల

రేకు: 0006-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-040

పలల వి: అదిగాక నజమతఅం బదిగాక యాజకఅం-

బదిగాక హకృదయసుఖ మదిగాక పరము
చ. అమలమగు విజజ నమను మహాధవ్వరమునకు-

నమరినది సఅంకలపమను మహపశవ
పశ మదమను యపగఅంబమున విశసిఅంపఅంచి
విమలేఅందు యాహుతల వేలపఅంగవలద

చ. అరయ నరమ్మమకార మాచారుణ్యునెఁడక  చెలనెఁగ
వరుసతో ధరమ్మదేవత బశ హమ్మ గానెఁగ
దొరకొనన్న శమదమాదుల దనధక రణ్యుభా-

సవ్వరగుణాదుల విపశ సమతి గావలద
చ. తిరువేఅంకటాచలాధిపునజధాణ్యునఅంబు

నరులకును సోమపనఅంబు గావలద
పరగ నాతన కకృపపరిపూరష  జలదిలో
నరుహులెక  యవబకృథఅం బాడఅంగవలద

రేకు: 0389-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
516

పలల వి: అదిగాన నీతి శఅంతాలనన్నటకనెఁ గారణము
పదిలమెక  వివేకఅంచి బశ దుకనెఁగ వలయ

చ. తఱచు మానెఁటలాడితే తప్పులెనెక న్న నానెఁ దొరల
పఱచెక  తిరిగితేను పప మఅంటను
మెఱసి తిరిగాడితే మకక్కులి దూరు ముటట
యెఱకగలవానెఁ డిఅందు నేమఱ డప్పుడను

చ. కనన్నవలాల నెఁ జూచితే కడనాస లపపతిల
కనెన్నల పకుక్కుగూడితే కరనెఁగు మేను
సనన్నల సారెకునెక తే చవకౌ దొరతనము
యినన్నట నేరపరెక నవానెఁ డేమఱనెఁ డప్పుడను

చ. మటట మీరి నవివ్వతే మచచ్చిరా లూరక పుటట
గుటట లేక నడచితేనెఁ గొఅంచపడను
నెటిట నె శశ  వేఅంకటశ నీకు శరణచొచిచ్చి
యిటట  నీ దసునెఁడక నవానెఁ డేమరనెఁ డప్పుడను

ప.అ.రేకు: 0026-01శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-147

పలల వి: అదియెపో శశ హరినామము
తదిపద మదియె ధకృవమెక  కలిగె

చ. తొడరి చితశ కతనెఁడే నామము
తడవి లోకమఅంతయ గెలిచె
విడవక బశ హమ్మయ వనెఁస నే నామము
బడిబడి నుడగుచు పశ భడక  నలిచె

చ. హరునెఁడే నామము అద తారకముగ
నరతినెఁ దడవి యెనన్నక మీఱ
ధర నేనామము దలనెఁచి నారదునెఁడ
సురమునయెక  సఅంసుకతలకు నెకక్కు

చ. ధకృవనెఁడేనామము దొరకొన నుతియిఅంచి
ధకృవపటట అంబున తద బశ దిక
జవళ శశ  వేఅంకటశవ్వరుదసు లెలాల ను
భవి నేనామము భోగిఅంచి మనరి

రేకు: 0180-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
402

పలల వి: అదియే విషష పదము ఆతమకు నెలవ
అదే జననకారణ మాకాశపదము

చ. మఅంచిమానెఁటలెక నానెఁ గానమాటలెక న నొకచోట
ముఅంచిముఅంచి యాకాశముననే యణనెఁగును
యెఅంచరాన నటట రుప లెనన్న వొడమనాను
అఅంచల నణనెఁగిపోవ నాకాశమును

చ. చూపులెఅంత దవక వ్వ నా సరణ్యుచఅందుద లనెఁ దనెఁక
ఆపొఅంతనే యణనెఁగు నాకాశమునను
రూపుల మెక నీడలను రుచులనెఁ గాలతశ యము
పక పక నే యణనెఁగును బహిరాకాశమున

చ. యిలనెఁ జీనెఁకటి వలనెఁగు యెఅండ నహోరాతాశ లనెఁ
గలసి మెలనెఁగు నాకాశతతవ్వమున
చలవక  శశ వేఅంకటశ సాకారనరాకారా-

లలరి వలనెఁగుచుఅండ నఅంతరాకాశమున
రేకు: 0178-04 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 02-389

పలల వి: అదియేల తా మాను మాయఅందు నషట రమే కాక
చెదరి వితొకకటియనెఁ జెటట కటి యౌనా

చ. కడనెఁ బుణణ్యుపపల గలిగిన జనమ్మము
చెడనెఁ బుణణ్యుపపల సేయకుఅండీనా
పుడమలో ముషట మాననెఁ బడమన శఖల
బడి ముషట పఅండల  పఅండకుఅండీనా

చ. పఅంచేఅందిశ యాలనెఁ బుటిట  పరగిన యీమేను
పఅంచేఅందిశ యాలమీనెఁది భశ మ మానీనా
పొఅంచి హేయములోననెఁ బుటిట న కీటములెలల
కొఅంచి హేయమే చవిగొనకుఅండీనా

చ. శశ వేఅంకటశ నీవచేసిన యీమాయల
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నీవలల  మానునెఁ గాక నేనెఁ గర కనా
దక వమవక  నాలోననెఁ దగిలి నాదురుగ ణాల
వేవేగ మానుపనెఁగ వతదీరెనెఁ గాక

రేకు: 0004-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-023

పలల వి: అదివో అలల దివో హరివాసము
పదివేలశేషల పడగల మయము

చ. అద వేఅంకటాచల మఖిలవనన్నతము
అదివో బశ హామ్మదుల కపురూపము
అదివో నతణ్యునవాస మఖిలమునులకు
నద చూడనెఁడద మొకుక్కునెఁడానఅంద మయము

చ. చెఅంగట నలల దివో శేషచలము
నఅంగినునన్న దేవతల నజవాసము
ముఅంగిట నలల దివో మూలనునన్న ధనము
బఅంగారు శిఖరాల బహు బశ హమ్మమయము

చ. కక వలణ్యుపదము వేఅంకటనగ మదివో
శశ వేఅంకటపతిక సిరులెక నది
భావిఅంప సకలసఅంపద రూపమదివో
పవనములకలల నెఁ బావనమయము

రేకు: 0197-03 పడి సఅంపుటము: 02-498

పలల వి: అదివో చూడరో అఅందరు మొమ కక్కురో
గుదిగొనె బశ హమ్మము కోనేటిదరిన

చ. రవిమఅండలమున రఅంజిలల  తేజము
దివినెఁ జఅందుద నలో తేజము
భవి ననలఅంబుననెఁ బడమన తేజము
వివిధఅంబులెక న విశవ్వతేజము

చ. కరాఅంబుధిలోనెఁ జెలనెఁగు సాకారము
సారె వక కుఅంఠపు సాకారము
యీరీతి యగీఅందుద లెఅంచు సాకారము
సారెకు జగముల సాకారము

చ. పొలసిన యాగఅంబులలో ఫలమును
పల తపములలో ఫలమును
తలనెఁచిన తలనెఁపుల దనఫలఅంబును
బలిమ శశ వేఅంకటపతియే ఫలము

రేకు: 0105-01 వరాళ సఅంపుటము: 02-025

పలల వి: అదివో నతణ్యుశూ (స?)రుల అచుణ్యుత నీదసుల
యెదురులేనవారు యేకాఅంగవరుల

చ. రచచ్చిల సఅంసారమనే రణరఅంగములోన
తచిచ్చి కామకోశ ధాల తలల గొటిట
అచచ్చిపు తిరుమఅంతశ పు టారుపుబబదలతోడ

యిచచ్చిలనే తిరిగేరు యేకాఅంగవరుల
చ. మొరసి పటట గులనే ముచుచ్చినెఁబౌనెఁజల కురిక

తెరలి నడములకునెఁ దగవేసి
పొరినెఁ గరమ్మమునెఁ బడిచి పోటగఅంటలనెఁ దూరి
యెరగొన తిరిగేరు యేకాఅంగవరుల

చ. వొడిడ న దేహములనే వూళల లోపల చొచిచ్చి
చెడడ  యహఅంకారమను చెఱలవటిట
అడడ మెక  శశ వేఅంకటశ నఅండనుఅండి లోకులనే-

యెడడ ల జూచి నవేవ్వరు యేకాఅంగవరుల

రేకు: 0287-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
500

పలల వి: అదివో నీపశ తాపము హనుమఅంతా
యెదురులేదు నీకు నెకక్కుడా హనుమఅంతా

చ. యెతికననీ కుడిహసక మల నసురల చూచి
హతికరి పతాళము హనుమఅంతా
చితకగిఅంచి నీ యెడమ చేతి పడికటిక
తతకరిఅంచి చికక్కురద దక తణ్యుల హనుమఅంతా

చ. నలియనెఁ దొకక్కున నీ వనన్నతపునెఁ బాదముకఅంద-

నలమటిఅంచే రరుల హనుమఅంతా
చలపటిట  నీవ జఅంగ చానెఁచిన పదహతిన
బలదనవల భఅంగపడిరి హనుమఅంతా

చ. వడి నీవ మీనెఁదిక వాలమలాల రిచ్చిన
అడనెఁగిరి రాకసుల హనుమఅంతా
బడినే శశ వేఅంకటశపఅంపున నీవ గెలవ్వనెఁగ
బెడిదమెక  పొగడేరు పదద  హనుమఅంతా

రేకు: 0387-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-509

పలల వి: అద చూడరయాణ్యు పదద  హనుమఅంతన
గుదిగొన దేవతల గొనయాడేరయాణ్యు

చ. వదయాసక శక లముల వొక జఅంగగానెఁ జనెఁచె
అదివో ధద వ మఅండల మఅంద శిరసు
చదివ సరుణ్యున వఅంట సారె మొగము దిశ ప్పుచు
యెదుట నీతన మహి మేమన చెపపమయాణ్యు

చ. దఅండిగా బశ హామ్మఅండముదనెఁకనెఁ దోనెఁక మీనెఁదికతె క
మెఅండగు దికుక్కుల నఅండ మేను వఅంచెను
గుఅండగూడ రాకాసులనెఁ గొటట నెఁగనెఁ జేతల చానెఁచె
అఅండనీతన పశ తాప మరుదరుదయాణ్యు

చ. దికుక్కుల పకక్కుటిలనెఁగ దేహరోమముల వఅంచె
పకక్కున లోకములకునెఁ బాశ ణమెక  నలెచ్చి
ఇకక్కుడ శశ  వేఅంకటశ హితవరిబఅంటాయ
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మకక్కులి నీతనలావ మేల మేలయాణ్యు
రేకు: 0037-01 మలహరి సఅంపుటము: 01-227

పలల వి: అద చూడ తిరువేఅంకటాదిశ  నాలగు యగము
లఅందు వలగొఅందీ పశ భ మీరనెఁగాను

చ. తగ నటయిరువక  యెనమది తిరుపతల గల
సార నకులను చకశ వరి క పఠకములను
అగణితఅంబెక న దేశఅంతద ల మఠఅంబులను
నధికమెక  చెలవొఅందనెఁగాను

చ. మగుల నునన్నతములగు మేడలను మాడగుల
మతిలేన దివణ్యు తపసులనన్న గకృహములను
వొగి నొరగునెఁ బెరుమాళళ్ళు వనక పటట యివలయ
దిగువ తిరుపతి గడవనెఁగాను

చ. పొదలి యరయజనము పొడవననునెఁ బలపొఅంది
పదినొఅండ యజనఅంబుల పరపుననునెఁ బరగి
చెదరక వఅంక చూచిన మహాభూజముల
సిఅంహశరూద లములను

చ. కదిసి సురవరల కనన్నరుల కఅంపురుషలను.....

గరుడ గఅంధరవ్వ యకలను విదణ్యుధరుల
విదితమెక  విహరిఅంచు విశశ అంతదేశముల
వేడకల దక వారగాను

చ. యెకుక్కువల కకుక్కువక  యెసనెఁగి వలసిన పదద -

యెకుక్కు డతిశయముగా నెకక్కు నఅంతటిమీనెఁద
అకక్కుజఅంబెక న పలల వరాయన మటము
అలయేటల పడ గడవ
చకక్కునేనెఁగుచు నవవ్వచరినెఁ గడచి హరినెఁ దలనెఁచి
మొమ కుక్కుచును మోకాళళ్ళుముడగు గడచిన మీనెఁద-

నకక్కుడకక్కుడ వేఅంకటాదీశ శ సఅంపదల
అఅంతఅంతనెఁ గానరానెఁగాను

చ. బుగులకొను పరిమళఅంబుల పూవనెఁదోనెఁటలను
పొఅందక న నానావిధఅంబుల వనఅంబులను
నగిడి కకక్కురిసి పఅండిన మహావకృకముల-

నీడలను నలిచి నలిచి
గగనఅంబు దనెఁక శకృఅంగార రసభరితమెక  -
కనకమయమెక న గోపురములనునెఁ జెలవొఅంది
జగతీధరున దివణ్యుసఅంపదల గల నగరు
సరుగననునెఁ గానరానెఁగాను

చ. పశ కటఅంబెక న పపవినాశనములోన
భరితమగు దురితముల పగిలి పరుచునుఅండ
ఆకాశగఅంగ తోయముల సోనెఁకన భవము

లఅంతఅంత వనెఁడి పరనెఁగను
యీకడనునెఁ గోనేట యతలనెఁ బాశపతల్ మును-

లెనన్న నగగ లమెక వనన్న వక షష వలలో
యేకమెక  తిరువేఅంకటాదీశ శనెఁడాదరిన
యేపొశ దుద  విహరిఅంచనెఁగాను

రేకు: 0389-01 మాళవిగౌళసఅంపుటము: 04-
514

పలల వి: అద లఅంక సాధిఅంచె నవన భారము దిఅంచె
విదితమెక  పశ తాపము వలయిఅంచె నతనెఁడ

చ. రవి వఅంశ తిలకునెఁడ రామునెఁ డితనెఁడ
భవినెఁ బుటట  దశరథ పుతద నెఁ డితనెఁడ
భవనెఁడఅంచెనెఁ దరక బశ హమ్మ మీతనెఁడ
పవనజ కచిచ్చినానెఁడ బశ హమ్మపటట  మీతనెఁడ

చ. బలవనెఁడ సీతాపతి యితనెఁడ
తలకొనన్న వాలి మరద నునెఁ డితనెఁడ
విలసిలెల  నేకాఅంగ వరునెఁ డితనెఁడ
చలమరి కోదఅండ దీక్షా గురునెఁ డితనెఁడ

చ. శరణాగత వజశ పఅంజరునెఁ డితనెఁడ
సరిలేన యసుర భఅంజకునెఁ డితనెఁడ
వరదునెఁడ శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁ డితనెఁడ
అరయ విజయనగరాధీశనెఁ డీతనెఁడ

రేకు: 0391-05 నాట సఅంపుటము: 04-530

పలల వి: అద వచెచ్చి రాఘవనెఁ డాతన దటి ముటట
యెదిరిఅంచరాదు మీకు నేది దరు విపుడ

చ. భవిలోన రామునెఁడక  పుటట నట విషష నెఁడ
అవల మీకు దికక్కుది యసురలాల
తివిరి మముమ్మ వదక దివణ్యు బాణాలాతనవి
రవళ నెఅందు చొచేచ్చిరు రాకాసులాల

చ. చలపటిట  కొఅండలచే సముదశ ము గటట నట
తల చూపరాదు మీక దక తణ్యులాల
వలగొన దేవతల వానరులెక  వచిచ్చిరట
నలవరా దినెఁక మీకు నశచరులాల

చ. రావణనెఁ జఅంపనట రణములోనెఁ జికక్కుఅంచుక
దవతినెఁ బారరో మీరు దనవలాల
యీ వేళ శశ  వేఅంకటశనెఁడితడే విభీషణన
లావన శరణనరో లఅంకావాసులాల

రేకు: 0087-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
424
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పలల వి: అద వానెఁడ యిద వనెఁడ అఅందు నఅందు నేనెఁగీన
వదకవదక తిరువధలఅందు దేవనెఁడ

చ. అలసరణ్యువధి నేనెఁగీ నాదితణ్యునతేరిమీద
కలికకమలానఅందకరునెఁడగాన
తలపోసి అదియను దవవ్వ చుటట ఱికమన
యిలనెఁ దేరిమీనెఁద నేనెఁగీ నఅందిరావిభనెఁడ

చ. చకక్కు సోమవధి నేనెఁగీ జఅందురునతేరిమీనెఁద
యెకుక్కువక న కువలయహితనెఁడగాక
చుకక్కుల మోచిన దవవ్వచుటట రిక మదియన
యికుక్కువతో వధి నేనెఁగీ నెనన్నకక న దేవనెఁడ

చ. యిఅంతలమనోవధి నేనెఁగీ మరుతేరిమీనెఁద-

నఅంతటా రతిపశ యనెఁ డటగాన
రఅంతల నదియనెఁ గానరానచుటట రికమన
విఅంతరీతి నేనెఁగీ శశ వేఅంకటాదిశ దేవనెఁడ

రేకు: 0194-06 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
485

పలల వి: అద శిరశచ్చికశ ము లేనటిట  దేవర లేదు
యిద హరిముదశ అంకత మఅందే తెలియరో

చ. ఆనాయధ సో అసురా అదేవా యన
వినోదముగ ఋగేవ్వదము దలిపడి
సనాతనము విషష చకశ ధారణకును
అనాది పశ మాణ మఅందే తెలియరో

చ. యెచచ్చి యిఅందేశ  యన "యచచ్చి సరేణ్యు" యన
అచుచ్చిగ తద కకక్కు(కక్కు?) నదే పొగడీ శద తి
ముచచ్చిట గోవిఅందున ముదశ ధారణకు
అచచ్చిమయిన పశ మాణ మఅందే తెలియరో

చ. మును "నేమనా తపకముదశ అం ధారయే" తకన
వనువఅంట శద తి యద వలల విరి సేసీన
మొనసి శశ వేఅంకటశ ముదశ ధారణకు
అనువగనెఁ బశ మాణ మఅందే తెలియరో

రేకు: 0114-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
079

పలల వి: అదవచెచ్చి నదివచెచ్చి నచుణ్యుత సేనాపతి
పదిదికుక్కులకు నటట  పరరో యసురల

చ. గరుడధవ్వజఅంబద ఘన శఅంఖరవమద
సరుసనే విషష దేవచకశ మద
మురవక రి పఅంపులవ ముఅందరిసేనలవ
పరచి గగుగ ల కాడక  పరరో దనవల

చ. తెలల న గొడగులవ దేవదుఅంధబులనవ
యెలల  దేవతల రథాలిఅంతటానవ

కలల రేనెఁగీ నకక్కు హరికీరి క భజములవ
పలల పు పతాళాననెఁ బడరో దనుజల

చ. వఅండిపక నెఁడి గుదలవ వఅంజమరలవ
మెఅండగు కక వారాల మఅంచినవవ
దఅండి శశ వేఅంకటపతి దడిముటట నద యిద
బఅండబఅండక  జజర రిఅంచి పరరో దక తేయల

రేకు: 0205-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
026

పలల వి: అదిద రా వోయయణ్యు నేనఅంతవానెఁడనా! వొక-

కొదిద  నీ దసుల సేవ కోరనెఁగలనెఁ గాక
చ. హరి నీమాయలకు నే నడడ ము చెపపవానెఁడనా

అరిదక న దదియ రాచాజజ  గనక
పరమపదన కాసపడటయ దోశ హము
సొరిది నీ భఅండారము సొముమ్మ గనక

చ. పఅంచేఅందిశ యముల నేనెఁ బారనెఁదోలేవానెఁడనా
ముఅంచి నీవ వటిట నటిట  ముదశ  కర కల
అఅంచల నా విజజ న మది దలనెఁచవచుచ్చినా
నఅంచి నీవ పనెఁతినటిట  నధాన మది

చ. వొటిట  సఅంసారపుమోపు వోపననేవానెఁడనా
వటిట  మముమ్మనెఁ జేయిఅంచేటి వేడక నీది
గటిట గా శశ వేఅంకటశ కదిసి నీ శరణఅంటి
ఱటట గ నేనెఁ జెపపనా మీఱనెఁగ నీ రహసణ్యుము

రేకు: 9082-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
584

పలల వి: అధమునక నను విధాయకుల విధియిఅంచరో
విధిలోననెఁ గొఅంత దురివ్వధి నెరపనానెఁడ

చ. పతకున పపల పరిహరిఅంపఅంచరో
భూతఅంబులాల తోనెఁబుటట లాల
యేతలకు హరి దలనెఁచి యిటవఅంటి యీ మేన
బూతనెఁజేతలనె వొరపుల నెరపనానెఁడ

చ. పపకరుమ్మనక  భకృగుపతనఅంబు చూపరో
తాపతశ యములాల తముమ్మలాల
దీపఅంచు హరి దలనెఁచి ధకృతిలేక మరి మనో
వాణ్యుపరముల గొనన్న వడినెఁ దలనెఁచినానెఁడ

చ. చఅంచలన కది నశచ్చియవిధి విధిఅంచరో
పఅంచేఅందిశ యములాల బఅంధలాల
ఎఅంచనరుదగు వేఅంకటశవ్వరునెఁ బగడనోర
కాఅంచి యితరుల నాలికకునెఁ జేరిచ్చినానెఁడ

ప.అ.రేకు: 0054-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
308
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పలల వి: అనఅంత మదుద్భుత మాశచ్చిరణ్యుఅం బిది
సనాతనునెఁడ నను సరవినెఁ గావవే

చ. బలిమ నసురలకు భయఅంకరునెఁడవ
అలరి యమరులకు నానఅందకరునెఁడవ
తలకొన ఋషలకు తపదుఃఫలదునెఁడవ
పల నీ మహిమల పలకనెఁగ వశమా

చ. అరయ వేదముల కాధారఅంబవ
పరగనెఁగ జీవల పశ ణనాథునెఁడవ
పరమయగులకు పరబశ హమ్మమవ
తిరముగ నీమూరిక దలియనెఁగ వశమా

చ. జగముల కలల ను సరవ్వబఅంధనెఁడవ
తగిలిన శశ కాఅంతకు నవాసమవ
జిగి శశ వక షష వలకు శశ వేఅంకటపతివి
తగు నీ కత లివి తలనెఁచనెఁగ వశమా

రేకు: 0214-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-081

పలల వి: అనఅంతమహిమునెఁడవ అనఅంతశ క కవి నీవ
యెనలేన దక వమా ననేన్నమన నుతిఅంతను

చ. అనన్నలోకముల నీయఅందు నునన్నవఅందురు నీ-

వనన్నలోక మటిట దన వూహిఅంచరాదు
యెనన్న నీవ రకకునెఁడ విఅందరిపలిటిక
ననున్న రకఅంచేటివారి నేనెవవ్వరి నఅందును

చ. తలిల వి దఅండిశ వి నీవ తగు బశ హామ్మదులకు
యెలల గా నీతలిల దఅండద  లెవవ్వరఅందును
యిలిల ద వరముల నీ వితక విఅందరికన
చెలల నెఁబో నీకొకదత చెపపనెఁగనెఁ జోటది

చ. జీవల కలికవ శశ వేఅంకటశనెఁడవ నీ-

వేవలనెఁ జూచిన నీ క యేలిక లేనెఁడ
వేవేల మునులను వదకరు ననున్నను
నీవవవ్వరి వదకవ నరమ్మలమూరితివి

రేకు: 0167-02 మలహరి సఅంపుటము: 02-
323

పలల వి: అనఅంతాపరాధి నేను అటగాన శరణఅంటిన
యెనలేన గుణాల యేమచూచేనయాణ్యు

చ. దగగ రి కొలత నాతరతమణ్యు మెఅంచుకోను
సిగుగ వడ నటట  ననున్ననెఁ జేరి పడదు
వొగిగ  వినన్నపల సేత వబుదననెఁ జిత క మెరనెఁగ
యెగుగ  లెఅంచితే నావలల  నెనన్న లేవయాణ్యు

చ. పదలఅంటి మొకుక్కుదును పరిశదిబ  దలనెఁచను
సాదిఅంచి కొలవవతక సతవ్వ చూడను
యేదేసనెక ననా నుతిఅంత యెఅంగిలినోరన మాన

పదుగా విచారిఅంచితే బలమూఢునెఁడనయాణ్యు
చ. మఅంచముపక నెఁ దలపోత మఅందమేళమనయన

కఅంచముకూడరిపఅంతనెఁ గాదననేర
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశ యినన్నటా నీబఅంట నెక తి
పఅంచలనెఁ జూచితే నీపలివానెఁడనయాణ్యు

రేకు: 0139-02 దేసాక సఅంపుటము: 02-167

పలల వి: అనరాదు వినరాదు ఆతనమాయల నేనెఁడ
దినదిన కొశ త కలాయ దిశ షట మదే మాకు

చ. ఆడడి బాలల హరి అఅంగిలి చూపుమన
తోడనే వాఅండల నోర దుముమ్మల చలిల
యీడ మాతోనెఁ జెపపగాను యిఅందరమునెఁ గూడిపోయి
చూడనెఁబోతే పఅంచదరెక  చోదణ్యుమాయెనమామ్మ

చ. తీనెఁటతీగెల సొమమ్మఅంటా దేహమునఅండా గటట
తీనెఁటకునెఁ గాక బాలల తెగి వాపోనెఁగా
పటిఅంచి యీసుదిద  విన పరితెఅంచి చూచితేను
కోటికోటి సొముమ్మలాయ కొత కలోయమామ్మ

చ. కాకజనున్న జనున్నలఅంటా గఅంపనెఁడేసి తినపఅంచి
వాకొలిప బాలలెలల  వాపోవనెఁగా
ఆకడ శశ వేఅంకటశనెఁడా బాలల కఅంటినీరు
జోకగ ముతాణ్యుల సేసెనెఁ జూడనెఁగానే నేము

రేకు: 0188-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-445

పలల వి: అనలము సరుణ్యునెఁడ ననన్నటఅందు వలసిన (నా?)

ఘనపవితశ మెక నటట  ఘనునెఁడే పో జజ న
చ. కాఅంచనము అఅంటవడిననెఁ గలద అఅందు నఅందణ్యుము

పఅంచు ముటట అంటవడిననెఁ బెకుక్కువ దూషణ్యుము గాక
అఅంచల సుజజ ననెఁ బాపమఅంటనా తానెఁ జేసినాను
పఅంచల నజజ ననెక తేనెఁ బెక కొననెఁ గాక

చ. యెఱుకగల నాలిక నఅంతెక నా జిడడ అంటనా
యెఱుకలేనచేత నఅంతా జిడడ అంటనెఁ గాక
కఱతలయగిన కరమ్మములివఅంటనా
చుఱచుఱ జడనెక తేనెఁ జటట కొనునెఁ గాక

చ. తామెరపకుల నీరు తగ నఅందు నఅంటనా
ఆమేర నెఅందక నాను నఅంటనెఁ గాక
యీమేర శశ వేఅంకటశన దసునెఁడ భూమనెఁ
గామఅంచి తా నుఅండినానునెఁ గడ మాయలఅంటనా

ప.అ.రేకు: 0064-03 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 15-
366

పలల వి: అనాథుల రకఅంచేది అనన్నటానెఁ బుణణ్యుము గాద
పననెఁగి నతికటట  బిడడ నెఁ బటట వలద
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చ. నావలె మతకనెఁడవా నానా భోగలోలనెఁడవా
కావిఅంచి బుదిబ  యెఱునెఁగనవానెఁడవా
భావిఅంచి నే జీవఅండను పశ కకృతి యిటట తేనేమ
దేవనెఁడవ నాలోనుఅండి తెలపనెఁగ వలద

చ. చఅంచలచితకనెఁడవా సఅంసారబదుబ నెఁడవా
పొఅంచి నావలెనే నీ వకఅంచనునెఁడవా
ముఅంచి తెరువఱునెఁగన మూఢునెఁడ నెక తి నేమ
యెఅంచి సఅంగడీనెఁడవ యెచచ్చిరిఅంచవలద

చ. యేమఱేటివానెఁడవా హీనగుణమువానెఁడవా
పమరపు నేనెఁతల బాగువానెఁడవా
నే మానసి నెక తే నేమ నీవ శశ వేఅంకటశవ్వర
దోమటిచుటట మవ పొఅందుగానెఁ గావ వలద

రేకు: 0305-05 నారాయణి సఅంపుటము: 04-
029

పలల వి: అనాది జగమున కౌభళము
అనేకాదుద్భుతఅం బౌభళము

చ. హరినవాస మీ యౌభళము
అరిది పరమపద మౌభళము
అరిదక తాణ్యుఅంతక మౌభళము
హరముఖసేవిత మౌభళము

చ. అమలరమాకర మౌభళము
అమతమునీఅందశ అం బౌభళము
అమరవఅందితఅం బౌభళము
అమరెనెఁ బుణణ్యుముల నౌభళము

చ. అగరాజఅంబీ యౌభళము
అగణితతీరర అం బౌభళము
తగు శశ వేఅంకటధామవిహారఅం-

బగు శభాఅంచితఅం బౌభళము
ప.అ.రేకు: 0019-03 నాట సఅంపుటము: 15-107

పలల వి: అనాది జగముల అనాది దేవనెఁడ
వినోదముల గన వినుకదు మాయ

చ. పుటట టి జీవల పోయిన జీవల
వొటిట న జీవల వనాన్నరు
చుటట రు దినముల సరణ్యుచఅందశ దుల
తెటట  దరువననె తెగడ కాలము

చ. కలనెఁడ బశ హమ్మయను కల రిఅందశ దుల
కల వనేకముల కారణ్యుముల
ఫలబోగఅంబుల పక  పక  నునన్నవి
కలియనెఁ గరమ్మమునెఁ గడవనెఁగ లేదూ

చ. శశ  వేఅంకటశనెఁడ చిత కములో వనెఁడ
భావములోపల భక క యిదే
భావిఅంచి బశ దుకుట పశ పనున్నల వరిద
యేవలనెఁ జూచిన యిహమే పరము

రేకు: 0302-04 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 04-010

పలల వి: అనాది జీవనెఁడనన్నయనెఁ గనన్నవే
వినోదమఅందలి విరతే వలయ

చ. వలినెఁ దోనెఁచిన యీ విశవ్వఅంబెలాల
కలసిన మనోగతములివి
పల విషయేఅందిశ య భావములెలాల
వలయనెఁద ననుభవిఅంచినవే

చ. సహజపు వరాష శశ మము లివలాల
యిహముననెఁ దధరియిఅంచినవే
బహువేదశసస పఠన లివలాల
వహి కకక్కునెఁగనెఁద వచియిఅంచినవే

చ. దినదిన సఅంసార తిమరఅం బెలాల
ఘనముగనెఁ దను మునున్న గపపనవే
అనయము శశ వేఅంకటాధిపునెఁ డాతమ్మకు
ననచి తొలిల  కల నాయకునెఁడే

రేకు: 0376-05 భక రవి సఅంపుటము: 04-446

పలల వి: అనాది విషయ విహారము గన ఆతమ
అనేకమెక  వనెఁగె నఅందుక యీ యాతమ

చ. అనన్నట కరమ్మపునెఁబఅంక మఅంటిన దీయాతమ
మునున్న కోప దురగ అంధములనెఁ బానెఁగె నీ యాతమ్మ
పనన్న భవముల తప్పు పటిట న దీయాతమ
యెనన్ననెఁడ సుజజ న మఅంక నెరినెఁగీనో యాతమ్మ

చ. చెఅంచెలపునెఁ దిపప పఅంటనెఁ జివికన దీయాతమ్మ
పఅంచలయాసల నురినెఁబడిన దీయాతమ్మ
కఅంచపు భోగపునెఁగానెఁక గరివడీ నీయాతమ్మ
యెఅంచి విజజ నమెనన్ననెఁ డరినెఁగీనో యాతమ్మ

చ. యెలమతో శశ  వేఅంకటశ కకృప నీ యాతమ్మ
తెలిసి యిఅంచుకఅంచుక తేటపడ నాతమ్మ
అలరి యాచారుణ్యున అధీనమెక నాతమ్మ
మలసి యజజ నమెటట  మరచెనో యాతమ్మ

రేకు: 0345-01 మేఘరఅంజి సఅంపుటము: 04-
262

పలల వి: అన బశ హామ్మదులెఅంచేరు హరిబాలలీలల
వనక శకాదులచే విఅంటిమ నేమదివో

చ. పొతకలలోనెఁ బవవ్వళఅంచె పురుషత కమునెఁడ దొలిల
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హతిక మఱఱ్ఱి కుపక నెఁ బఅండినటవలెనె
వొతకగిలి బోరగిలి వఅండనెఁజొచెచ్చినెఁ గకృషష నెఁడ
తతకరాననెఁ గూరామ్మవతారమెక న గతిన

చ. తప్పుటడగుల వటట  తగనెఁ దిశ వికశ మునెఁడక
గొపపపదలను భూమ గొలచినటట
అప్పుడే కొదల మానెఁటలాడనెఁజొచెచ్చినెఁ గకృషష నెఁడ
తపప నసుర సతలనెఁ దగనెఁ బోధిఅంచినటల

చ. అచచ్చిపు రేపలెల లోన నాడనెఁజొచెచ్చినెఁ గకృషష నెఁడ
మెచుచ్చిల వక కుఅంఠాన మెరసినటల
నచచ్చిల శశ వేఅంకటాదిశ నలయనెఁడక  యనన్నవానెఁడ
అచుచ్చిగ జీవలలోన నాతమెక నయటల

రేకు: 0187-01 లలిత సఅంపుటము: 02-438

పలల వి: అన యానతిచెచ్చి గకృషష నెఁ డరుర నునతో
విన యాతన భజిఅంచు వివేకమా

చ. భూమలోను చొచిచ్చి సరవ్వభూతపశ ణలనెలల
దీమసాననే మోచేటి దేవనెఁడ నేను
కామఅంచి ససణ్యుముల గలిగిఅంచి చఅందుద నెఁడనెక
తేమల బఅండిఅంచేటి దేవనెఁడ నేను

చ. దీపనాగిన్ననెక  జీవదేహముల యనన్నముల
తీపుల నరగిఅంచేటి దేవడ నేను
యేపున నఅందరిలోన హకృదయములోన నుఅందు
దీపఅంతనెఁ దలనెఁపు మరపక  దేవనెఁడ నేను

చ. వేదములనన్నటిచేతా వేదఅంతవేత కలచేతా
ఆది నేనెరనెఁగనెఁదగిన యాదేవనెఁడను
శశ దేవితోనెఁగూడి శశ వేఅంకటాదిశ  మీనెఁద
పదక న దేవనెఁడను భావిఅంచ నేను

రేకు: 0206-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
031

పలల వి: అన రావణతల లటట లనెఁ బఅందిఅంచి
చెనక భూతముల చెపప బుదిబ

చ. కటిట రి జలనధి కపసేన లవిగో
చుటట  లఅంక కఅంచుల విడిసె
కొటిట రి దనవకోటల  తలలదే
కటిట డి రావణగతియ నీకు

చ. యెకక్కురి కోటల యిఅందరు నొకపరి
చికక్కురి కలిగిన చెరయెలల
పకక్కున సీతకునెఁ బరిణామమాయ
నకక్కు(కక్కు?)ము రావణ నీకో బశ దుకు

చ. పరగ విభీషణనెఁ బటట ము గటట ను

తొరలి లఅంకకును తొలనెఁదొలతే
గరిమెల శశ వేఅంకటగిరిరామునెఁడ
మెరసెను రావణ మేలాయనెఁ బనుల

రేకు: 0290-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
520

పలల వి: అనశమునెఁ దలనెఁచరో అహోబలఅం
అనఅంతఫలదఅం బహోబలఅం

చ. హరినజనలయఅం బహోబలఅం
హరవిరిఅంచినుత మహోబలఅం
అరుణమణిశిఖర మహోబలఅం
అరిదక తణ్యుహరణ మహోబలఅం

చ. అతిశయశభదఅం బహోబలఅం
అతలమనోహర మహోబలఅం
హతదురితచయఅం బహోబలఅం
యతిమతసిదబ అం బహోబలఅం

చ. అగు శశ వేఅంకట మహోబలఅం
అగమణ్యు మసురల కహోబలఅం
అగపడనెఁ బుణణ్యుల కహోబలఅం
అగకులరాజఅం బహోబలఅం

రేకు: 0137-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
154

పలల వి: అనుచు దేవగఅంధరావ్వదుల పలికరు
కనకకశిపు నీవ ఖఅండిఅంచే వేళను

చ. నరసిఅంహ నరసిఅంహ ననునెఁగావ ననునెఁగావ
హరి హరి నాకు నాకు నభయమీవే
కరిరక కరిరక గతమెక రి దనుజల
సురనాథ సురనాథ చూడ మముమ్మనెఁ గకృపను

చ. దేవదేవ వాసుదేవ దికుక్కు నీవే మాకు మాకు
శశ వక శశ వక సేవకులము
భూవనతనాథ నాథ పొడమె నీపశ తాపము
పవన పవన మముమ్మనెఁ బాలిఅంచవే

చ. జయ జయ గోవిఅంద శరణచొచేచ్చిము నీకు
భయహర భయహర పప మడనెఁగె
దయతో శశ వేఅంకటశ తగిలి కాచితి మముమ్మ
దయనెఁజూడ దయనెఁజూడ దసులము నేము

రేకు: 0103-02 రామకశ యసఅంపుటము: 02-014

పలల వి: అనుచు నదద రునాడే రమడలవలెనే
మొనసి యివలాల నెఁ జూచి మొమ కక్కురి బశ హామ్మదుల

చ. రామునెఁడ పఅండల  నాకు రఅండ వటట రా
యేమరా యిటాల నె నాకు యితకవా నీవ
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పశ మపుతముమ్మనెఁడనెఁ గాన పనన్ననే నీకు
యీమాట మఱవకు యిఅందిరాకకృషష నెఁడా

చ. యెకక్కున వటిట పక  ననున్న నెకక్కుఅంచరా వోరి
వకుక్కుననెఁ బడేవ రాకు వదుద రా నీవ
పకుక్కున మొకక్కురా నీపయినెఁడికాళళ్ళుకు వోరి
అకక్కుతోనెఁ జెపపనెఁ గాన అఅందుకొనే రారా

చ. యెవవ్వరు వొడవో సరి నట నలతమురా వోరి
నవవ్వటిలల  నీవిఅంత నకక్కువొదుద రా
రవవ్వల శశ వేఅంకటాదిశ రాయనెఁడనేరా అయితే-

యివవ్వల నీకఅంటనెఁ బెదద  యిది నీ వఱనెఁగవా
రేకు: 0342-06 భక రవి సఅంపుటము: 04-249

పలల వి: అనుచు మునుల ఋష లఅంతనఅంత నాడనెఁగాను
వినయ విననయటట  వడ యాడీనెఁగాన

చ. ముకుఅందునెఁ డితనెఁడ మురహరునెఁ డితనెఁడ
అకటా నఅందునకొడకాయనెఁగాన
శకుఅంతగమనునెఁ డితడ సరేవ్వశనెఁ డితనెఁడ
వకలి రేపలెల వధి విహరిఅంచీనెఁగాన

చ. వేదమూరితి ఇతనెఁడ విషష దేవనెఁ డితనెఁడ
కాదనలేక పసులనెఁ గాచీనెఁగాన
ఆదిమూల మతనెఁడ యమరవఅందుణ్యునెఁ డితనెఁడ
గాదిలిచేనెఁతల రోలనెఁ గటట వడనెఁగాన

చ. పరమాతమ్మనెఁ డితనెఁడే బాలనెఁడక  వనాన్ననెఁడగాన
హరి యీతనెఁడే వనన్నముచాచ్చియనెఁగాన
పరగ శశ వేఅంకటాదిశ పతియను నీతనెఁడ
తిరమెక  గొలెల తలచేనెఁ దిటట వడీనెఁగాన

ప.అ.రేకు: 0027-06బౌళ సఅంపుటము: 15-158

పలల వి: అనుచు రావణసేన లట భశ మయచు వనెఁగె
యినకులచఅందశ  నేనెఁ డిదిగో నీమహిమ

చ. దదదద దదదద దశరథ తనయా
కదిసితినెఁ గకకక కావవే
అద వచెచ్చి బాణాల హా నాథ హా నాథ
పదపద పదపద పరరో పవఅంజలూ

చ. మమమమమ్మ మమమమమ్మ మనన్నఅంచునెఁడ కపులార
సమరాన చచచచచ్చి చావకుఅండా
మెమెమెమెమ్మ మెమెమెమెమ్మ మేము నీ వారమె
మొమొమొమొమ్మ మొమొమొమొమ్మ మొకక్కుము మీకు

చ. తెతెతెతెక తెతెతెతెక తెరు వేది లఅంకకు
తతతతక తలమన దనెఁగుదురూ
గతియెక న శశ  వేఅంకటగిరి రఘునాథ
సతమెక  మమమ్మఅంక నేల జయ జయ నీకు

రేకు: 0119-03 పడి సఅంపుటము: 02-111

పలల వి: అనుచు లోకములెలల  నద జయవటట రు
ననునెఁ గొలిచ్చితినెఁ గావవే నీరజకనెఁడా

చ. అదివో కోనేటిలోన నదివో సరవ్వ తీరర ముల
అదివో పక నెఁడిమేడల హరినగరు
పొదలి పరుషలెలాల  పొదిగి సేవిఅంచేరు
యిదివో వరములిచెచ్చి నఅందిరానాథునెఁడ

చ. అదివో వేదఘోషము అదివో సురలమూనెఁక
అదివో విశవ్వరూపము అదుద్భుతమఅంద
గుదిగొనెనెఁ బుణణ్యుముల కోటల  సఅంఖణ్యుల చేరె
యిదివో దయదలనెఁచె నీశవ్వరేశవ్వరునెఁడ

చ. అదివో శశ వేఅంకటశనెఁ డకుక్కున నలమేల్ మఅంగ
అదివో నతణ్యుశూరుల ఆళవారల
నదుల శేషచలము నకక్కు పక పక నెఁ బడచూప
యిదివో కొలవనాన్ననెఁడ హకృదయాఅంతరాతమ్మనెఁడ

రేకు: 0340-03 పడి సఅంపుటము: 04-234

పలల వి: అనుచునెఁ బగడనెఁ జొచెచ్చిరద బశ హామ్మదుల మఅంట
మొనసి యీ బాలనక మొకక్కుము నేము

చ. వనన్నతపు లోకముల వదరాన నునన్నవానెఁడ
అనున్నవ నీ దేవకగరద్భుమఅందు వటట ను
మనన్నఅంచి యగీఅందుద లమదిలోనుఅండడవానెఁడ
పనన్నన పొతకలలోన బాలనెఁడక  వనాన్ననెఁడ

చ. పలజలధిలోన పయనగోవిఅందునెఁడ
పల వనన్న లారగిఅంచె పక నెఁడికోరను
వోలినెఁ దన విషష మాయ నోలలాడినటిట వానెఁడ
చాలి మఅంతశ సానులచే జలకమాడీన

చ. ముగురువేలపలకు మూలమెక న యటిట వానెఁడ
తగుబలభదుద నక తముమ్మనెఁడాయను
నగిడి వక కుఅంఠమున నలిచి రేపలెల నుఅండి
యెగువ శశ వేఅంకటాదిశ  నరవాయ వనెఁడే

రేకు: 0004-06 ముఖరి సఅంపుటము: 01-026

పలల వి: అనుమానపుబశ దు కది రోనెఁతా తన
మనసెనయనకూటమ మరి రోనెఁతా

చ. అపకీరుకలనెఁబడి ఆడికలోనెక
అపవాదియౌట అదిరోనెఁత
వపమ గెలిచేనన వొరునెఁ జెరుచుటల
విపరీతపుగుణవిధ మొకరోనెఁతా

చ. తనగుటట లాల  నెరినెఁగినవారలముఅందట
తనయెమెమ్మల చెప్పుకొనుట రోనెఁత
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వనతలముఅందట వదరుచు వదరుచు
కనునెఁగవ గాననగరవ్వము రోనెఁత

చ. భవి హరి గతియన బుదిబ నెఁదలఅంచన-

యవమానపుమన సది రోనెఁత
భవసఅంహరునెఁడక  పరగువేఅంకటపతి-

నవిరళముగనెఁ గొలవన దది రోనెఁత

రేకు: 0036-05 వరాళ సఅంపుటము: 01-224

పలల వి: అనన్నలఅంటానెఁ దముమ్మలఅంటా ఆఅండల అంటా బిడడ లఅంటా
వనెన్నల నప్పులగొనన్నవారువో వరు

చ. తెగనీక అప్పులెలాల నెఁ దీసితీసి | వారు
తగిలిననెఁ బెటట లేక దనెఁగి దనెఁగి
వగటననెఁ బారిపోనెఁగా వఅంట వఅంట |  పకుక్కు
పగల నప్పులగొనన్న వారువో వరు

చ. సేయరానపనులెలల నెఁ జేసిచేసి | తవ-

రాయడిక లోలోనే రాసిరాసి
కాయములోచొచిచ్చిచొచిచ్చి కానెఁచికానెఁచి | మునున్న
వాశ యనపతాశ ల కానెఁగేవారువో వరు

చ. దొరయెక  యప్పులవారినెఁ దోసితోసి | యీ-

పరిభవములనెలల నెఁ బాసిపసి
సిరులవేఅంకటపతినెఁ జేరిచేరి | యిటిట  ...
వరుసనే గెలిచినవారువో వరు

రేకు: 0045-06 ముఖరి సఅంపుటము: 01-278

పలల వి: అనన్న చోటల నెఁ పరమాతమ్మ నీవ
యినన్నరూపుల భశ మయిఅంతవగా

చ. పలజలనధినుఅండి బదరీవనాన నుఅండి
ఆలయమెక  గయలోనెఁ బశ యాగ నుఅండి
భూలోకనధివక  పురుషత కమాన నుఅండి
వేలసఅంఖణ్యులరూపక  విచేచ్చితగా

చ. వతకర మధరలో నయధణ్యు లోపలినుఅండి
సతెత న నఅందవశ జన నుఅండి
చితకగిఅంచి పఅంచవటి సిఅంహాదిశ లోననుఅండి
వతకగా లోకముల పవనము సేయనెఁగను

చ. కక వలణ్యుముననుఅండి కమలజలోకాన
మోవనెఁగ శశ రఅంగమున నుఅండి
యీవల నావల నుఅండి యీవేఅంకటాదిశ పక
నీవే నీవే వచిచ్చి నెలకొఅంటిగా

రేకు: 0203-03 లలిత సఅంపుటము: 03-015

పలల వి: అనన్నటా నా పలిటిక హరి యాతనెఁడే కలనెఁడ
యెనన్నకగానెఁదుదిపద మెకక్కుతిమ మేల

చ. కొఅందరు జీవల ననున్ననెఁ గోపగిఅంచినా మేల
చెఅంది కొఅందరటట  సఅంతసిఅంచినా మేల
నఅందిఅంచి కొఅందరు ననున్న నేనెఁడే రోసినా మేల
పొఅందుగ కొఅందరు ననున్ననెఁ బగడినా మేల

చ. కోరి ననున్ననెఁ బెదద సేసి కొఅందరు మొకక్కునా మేల
వేరే హీనునెఁడన భావిఅంచినా మేల
కూరిమనెఁ గొఅందరు ననున్ననెఁ గూడకుఅండినా మేల
మేరతో విడిచి ననున్న మెచచ్చికునాన్న మేల

చ. యిపపటికనెఁ గల పటి యెఅంత పదయినా మేల
వపపతిలల  సఅంపద నాకుఅండినా మేల
యెప్పుడ శశ వేఅంకటశ క నచిచ్చిన జనమ్మమది
తప్పు లే దతనతోడి తగులమే మేల

రేకు: 0321-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-120

పలల వి: అనన్నటా నటట  కాన యగపడదు
అనన్నమదమున జిత క మగపడదు

చ. సొలసి సఅంసారములో సుఖమునెఁ బఅందేనఅంట
అలమటలేకాన యగపడదు
పలచదువలవఅంకనెఁ బరము గనేనఅంట
అల సఅంశమోకాన యగపడదు

చ. వడదేహము మోనెఁచి విరతినెఁ బఅందేనఅంట
అడియాసలేకాన యగపడదు
సడినెఁ గోపమే యఅండనెఁగ శఅంతినెఁ బఅందేనఅంట
అడవినెఁ బడటకాన యగపడదు

చ. నేరిచి నీ మాయలోన నజభక క గనేనఅంట
అరీతి నాఱడేకాన యగపడదు
మేరతో శశ వేఅంకటశ మఅంచి నీక శరణఅంట
ఆరి తేరి కరమ్మబఅంధ మగపడదు

రేకు: 0153-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
249

పలల వి: అనన్నటా నీ పఅంపు విఅంత హనుమఅంత నీ-

వనన్న చోట నశిచ్చిఅంతమో హనుమఅంత
చ. రామున సేనలనెఁగాచి రావణ గరవ్వమడనెఁచి

ఆముకొనన్న బలవఅంత హనుమఅంతా
గోమున జలధి దనెఁటి కొఅండతో సఅంజీవి దచిచ్చి
ధీమఅంతడనెఁవక తివిఅంత దివణ్యు హనుమఅంత

చ. చుకక్కుల మొలపూసలెక  సరణ్యుమఅండలము మోనెఁచె
అకక్కుజపు నీ రూపఅంత హనుమఅంత
చొకక్కుమెక  మీరుఅండనెఁగాను సుగీశ వాదులకలాల
అకక్కుర లేదిఅంచుకఅంతా హనుమఅంతా
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చ. జఅంగచానెఁచి చేయెతిక సరినెఁ బిడికలిఅంచుక
అఅంగము నకక్కుఅంచితెఅంత హనుమఅంత
రఅంగగు శశ వేఅంకటాదిశ  రామున దేవి కచిచ్చితి-

వఅంగులియణ్యుక మొకక్కుఅంత హనుమఅంతా
రేకు: 0080-05 బౌళ సఅంపుటము: 01-386

పలల వి: అనన్నటా నీ వఅంతరాణ్యుమవి అవట ధరమ్మమే అయినాను
యెనన్ననెఁగ నీవొకక్కునెఁడవే గతియన యెఅంచికొలచుట పశ పనన్నసఅంగతి

చ. యేకాఅంతఅంబున నుఅండినపతిన యెనసిరమఅంచుట సతిధరమ్మఅంబు
లోకమురచచ్చిలోనుఅండినపతి లోనెఁగొన పక కొన రానటల
యీ కొలనెఁదులనే సరవ్వదేవతలయినన్న రూపులెక  నీ వనన్నప్పుడ
కక  కొన నను బహుముఖములనెఁగొలచుట గాదు పతివశ త వశ త ధరమ్మఅంబు

చ. పూనన బాశ హమ్మణల లోపలనే ననునెఁ బూజిఅంచుట వేదోకకధరమ్మము
శవ్వనకుకుక్కుటాదులోపల నను సరినెఁ బూజిఅంచనెఁగరానటల ,

యీనయమములనె పశ కకృతజనులను యీశవ్వర నీశరణాగత 
జనులను
కానక, వొకక్కుట సరిగానెఁజూచుట కాదనెఁ వివేకధరమ్మఅంబు

చ. శశ  వేఅంకటపతిగురువనుమతినే నేవే నాకును శిషణ్యుధరమ్మము
ఆవలనీవల నతరమారగ ముల యాతమ్మలోన రుచిగానటల
భావిఅంపనెఁగ సకలపశ పఅంచమును బశ హమ్మఅం సతణ్యుజజ నమనఅంతము
కక వశమెక  యినన్నటా వనుతగుల కాదవివేకధరమ్మఅంబు

రేకు: 0167-03 మలహరి సఅంపుటము: 02-
324

పలల వి: అనన్నటా నీవే వఅందునఅందువగా
యినన్న నీవ పుటిట అంచిన విన నీసొముమ్మలే

చ. నలిచిన రూపులెలాల  నీగుళల గానెఁ దలనెఁత
మెలనెఁగేటి చెక తనణ్యుము మముమ్మగానెఁ దలనెఁత
యిలలోన ధవ్వనుల నీపలకులగానెఁ దలనెఁత
సకల పఅంచభూతా లపకరణాలగానెఁ దలనెఁత

చ. నారుకొనన్న పఅంటల నీనెక వేదణ్యులగానెఁ దలనెఁత
నీరెలాల  నీతీరర మన నెమమ్మనెఁదలనెఁత
ధారుణి భోగాల పూజదశ వాణ్యులగానెఁ దలనెఁత
నేరిచిన పనులెలాల  నీలీలలగానెఁ దలనెఁతను

చ. కాలతశ యము నీగతలగానే తలనెఁత
చాలి సురల నీయనుచరులనెఁగానే తలనెఁత
నాలోన శశ వేఅంకటశ నాతఅండిశ వన తలనెఁత
తాలిమ నీదేవలను తలిల యన తలనెఁతను

రేకు: 0225-01 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
138

పలల వి: అనన్నటా నేరుపరి హనుమఅంతనెఁడ
పనన్ననానెఁడే రవినఅంట పదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. ముటిట న పశ తాపపు రామున సేనలలోన

అటట  బిరుదుబఅంట శశ హనుమఅంతనెఁడ
చుటిట  రానుఅండినయటిట  సుగీశ వ పశ ధానులలో
గటిట యెక న లావరి చొకక్కుపు హనుమఅంతనెఁడ

చ. వదలక కూడినటిట  వనచర బలములో-

నద యేకాఅంగవరునెఁడ హనుమఅంతనెఁడ
చెదరక కుఅంభకరుష  చేతి శూలమఅందరిలో
సదరాన విరిచె భీషణ హనుమఅంతనెఁడ

చ. తిశ జగముల లోపల దేవతాసఅంఘములోన
అజన పటాట న నలెచ్చి హనుమఅంతనెఁడ
విజయనగరాన శశ వేఅంకటశ సేవకునెఁడక
భజబలనెఁడక  యనాన్ననెఁ డిప్పుడ హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0190-05 బౌళ సఅంపుటము: 02-460

పలల వి: అనన్నటా శఅంతనెఁడక తే హరిదసునెఁడ దనే
సనున్నతినెఁ దనేపో సరవ్వదేవమయనెఁడ

చ. అతకల మనసు యిఅందిశ యాధీనమెక తేను
చితకజనెఁడనెడివానెఁడ జీవనెఁడ దనే
కొతకగానెఁ దనమనసే కోపన కాధీనమెక తే
తతకరపు రుదుద నెఁడనునెఁ దనే తానే

చ. భావము వదోణ్యుగముల పశ పఅంచాధీనమెక తే
జీవనెఁడ బశ హామ్మఅంశమెక  చెలనెఁగునెఁ దనే
కావిరి రేయినెఁబగల కనున్నల కాధీనమెక తే
ఆవలనెఁ జఅందశ సరాణ్యుతమ్మకునెఁడ దనే

చ. కోరికనెఁ దనబశ దుకు గురువాకాణ్యుధీనమెక తే
మోరతోపులేన నతణ్యుముకుకనెఁడ దనే
ఆరయ శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ ఆధీనమెక తే
ధారుణిలో దివణ్యుయగి తానే తానే

రేకు: 0112-02 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
068

పలల వి: అనన్నటా శశ హరిదసునెఁడగు వానక
కొనన్న దక వములనెఁ గొలవనెఁగనెఁ దగునా

చ. విహితకరమ్మముసేసి వదకటి హరి నటట
సహజమెక  కొలచేటి సరసునక
గహనపునెఁ గరామ్మల కడమలెక న నేమ
మహినెఁ గనకాశ దిక మరి పక నెఁడి వలెనా

చ. పలదనములకలల  బలమెక న హరి నటట
బలపుగ జేకొనన్న భకుకనకన
నెలకొన యాతనెఁ డనన్నయనునెఁ జేసినవానెఁడ
తెలిసి సరుణ్యుననెఁ జూడ దీపల వలెనా

చ. వేదవేదుణ్యునెఁడ శశ వేఅంకటపతినామ-

మాదిగానెఁ బఠియిఅంచే యధికునక
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ఆదక న చదువల అఱచేతి వతనక
మేదిననెఁ దిరుగాడ మెటల  వలెనా

రేకు: 9117-04 లలిత సఅంపుటము: 04-606

పలల వి: అనన్నటానెఁ దము నతిశయలే
యెనన్ననెఁగ నధికులె యెసనెఁగనెఁగను

చ. పరఅంపరలగు భవములనెఁ బడమయ
చిరఅంతనుసే జీవలిదే
ధరఅంధరులే దురిత సుకకృతముల
జరామరణ విశరదులే

చ. సద బహుల విషయమతకలయణ్యు
మదతరులే మనుజలిదే
ముదసకుకలే మోహవిదూరులే
చిదనఅందులే చిరయశలే

చ. భకృశఅం సుఖులే పుణణ్యులఅందరు
సుశఅంతాతమ్మలే శభమతలే
విశరదులే వేఅంకటరమణన
వశఅంవదులే వరిషట లే

రేకు: 0139-05 మలహరి సఅంపుటము: 02-
170

పలల వి: అనన్నటాను హరిదసు లధికుల
కనున్నలవఅంటివారు కమలజదులకు

చ. అఅందరును సమమెక తే నరుహానరుహము లేద
అఅందరిలో హరియెక తే నౌనెఁ గాక
బఅందితో విపుద న దచిచ్చి పూజిఅంచినటట  వేరే
పొఅందుగాన శనకమునెఁ బూజిఅంచనెఁదగునా

చ. అనన్నమతముల సరియెక తేను వాసి లేద
చెనన్నగునెఁ బురాణాల చెప్పునెఁ గాక
యెనన్ననెఁగ సొరాష టఅంక మఅంతటానునెఁ జెలిల నటల
సనన్నపునెఁ దోలబిళల ల సరిగానెఁ జెలల నా

చ. గకుక్కుననెఁ బెక రువితకనెఁగా గాదము మొలచినటట
చికక్కున కరమ్మములెలాల నెఁ జెలనెఁగెనెఁ గాక
తకక్కుక శశ వేఅంకటశదసణ్యు మెకుక్కుడక నటట
యెకక్కుడా మోక్షోపయ మనెఁకనెఁ జెపప నునన్నద

రేకు: 0102-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
009

పలల వి: అనన్నటి కకుక్కుడ యీవి హరియిచేచ్చిది
మనన్నఅంచు నాతనకఅంట మఱి లేరు దొరల

చ. తగు బశ హమ్మలోకముదనెఁకా నెకక్కుచూచిన
మగుడనెఁ బుటట  లోకాలే మనుజలకు
తెగి యిచేచ్చి యిఅందశ దిదేవతల వరముల

యెగువదిగువలను యీసఅందివే
చ. మాయలోననెఁ బుటట ది మాయలోననెఁ బెరిగేది

కాయదరులకు నెలాల నెఁ గలిగినదే
సేయరాన పుణణ్యుమెలాల నెఁ జేసి గడిఅంచుకోనేది
చాయల బహురూపపుసఅంసారమే

చ. చెడన వక కుఅంఠ మచుచ్చినెఁ జేటలేన వర మచుచ్చి
వడమాయనెఁ బెడబాపు విషష నెఁ డీతనెఁడే
యెడయెక శశ వేఅంకటశనెఁడక  వనాన్ననెఁడ వనెఁడే
జడియ కతనెఁడే కాచు శరణఅంటనెఁ జలను

రేకు: 0322-01 నారాయణి సఅంపుటము: 04-
124

పలల వి: అనన్నటి పక  నునన్నటల  హరిపక  నుఅండదు మతి
కనున్నలనెఁ బశ హమ్మదువలె కనునెఁగొను టరుద

చ. పులగు నరిచ్చిఅంచొకనెఁడ పూనెఁచెనాగతమెరిగి
వలసి ఘనునెఁడనఅంటా విఱఱ్ఱి వనెఁగీన
జలజకపదముల సారె నరిచ్చిఅంచేటివారు
ఇలలోననెఁ బరమారర  మెరునెఁగుటయరుద

చ. మానవోడ నమెమెుమ్మకనెఁడ మహాజలధి దనెఁటి
నానారర ముల గూరిచ్చి నటియిఅంచీన
శశ నాథుపదముల చేకోననమమ్మనవానెఁడ
పూన భవవారిర  దనెఁటి పుణణ్యుమఅందు టరుద

చ. దీపమువటిట  యెమెుకనెఁడ తెగనచీనెఁకటినెఁ బాసి
చూపులననన్నటినెఁ గన సుఖమఅందీన
చేపటిట  పరఅంజోణ్యుతి శశ వేఅంకటశభకుకనెఁ-
డప ముకక కడగన వనన్నతనెఁడౌ టరుద

రేకు: 0285-04 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
491

పలల వి: అనన్నటి మూలఅం బతనెఁడ
వనున్నన కఅంటను వేలపల లేరు

చ. పఅంచభూతముల పశ పఅంచ మూలము
ముఅంచిన బశ హమ్మకు మూలము
పొఅంచిన జీవల పుటట గు మూలము
యెఅంచనెఁగ దక వము యితనెఁడే కానెఁడా

చ. వనుకొన పొగడేటి వేదల మూలము
మునుల తపములకు మూలము
ఘనయజజ దుల కరమ్మపు మూలము
యెనలేన దక వ మతనెఁడే కానెఁడా

చ. అగపడి సురలకు నమకృత మూలము
ముగురు మూరుకలకు మూలము
నగు శశ వేఅంకటనాథునెఁడే మూలము
యెగువ లోకపతి యితనెఁడే కానెఁడా
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రేకు: 0094-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 01-470

పలల వి: అనన్నటిక గారణము హరియే పశ పనున్నలకు
పనన్ననలోకులకలల  పశ కకృతి కారణము

చ. తలనెఁపు గారణము తతవ్వవేత కలకును
చలము గారణము సఅంసారులకును
ఫలము గారణము పరమవేదఅంతలకు
కలిమ గారణము కరుమ్మలకును

చ. తనయాతమ్మ గారణము తగినసుజజ నులకు
తనువే కారణము తగ జఅంతవలకు
ఘనము క క గారణము కడగనన్నవారికలాల
కనకమే కారణము కమమ్మనబఅంధలకు

చ. దేవనెఁడ గారణము తెలిసినవారికలాల
జీవడ గారణము చిలల రమనుజలకు
దేవడ వేరే కానెఁడ దికుక్కు శశ వేఅంకటశనెఁడే
పవన మాతనకకృప పరమకారణము

రేకు: 0275-02 లలిత సఅంపుటము: 03-431

పలల వి: అనన్నటిక నారదదు లదివో సాక
యినన్నటా మాకునెఁ గలిగె నేమెక నానెఁ గాన

చ. భూమలోన నెనన్నయెక నా పుణణ్యుముల గలవ
కామఅంప నాచారాల కల వనెక న్న నా
సామజవరదు నొకక్కుసారె దలనెఁచినఅందుకు
యేమయను సరిగావ యెటట యినానెఁ గాన

చ. వతకమలోకసుఖము లొగి నెనెక న్న నానెఁ గలవ
యితకల సిరుల గల విల నెనెక న్న నా
చితకజగురున నట సేవిఅంచే పుణణ్యుమువలె
నతెకము గావ గాన నచచ్చిల నెఅంతెక నను

చ. కలవ మతాల గొనన్న కలవ ముకుకల గొనన్న
కలవ మాయల పకుక్కు గలిపఅంచేవి
తలనెఁచి శశ వేఅంకటశ దసునెఁడక న భాగణ్యు మది
గలిగె నటట  మాకునెఁ గాణాచి గాన

రేకు: 0361-02 లలిత సఅంపుటము: 04-358

పలల వి: అనన్నటిక నది పరమౌషధము
వనున్నన నామమే విమలౌషధము

చ. చితకశఅంతికన శశ  పతి నామమె
హతికననజ దివౌణ్యుషధము
మొతకపు బఅంధవిమోచనఅంబునకు
చితకజ గురునెఁడే సిదబ షధము

చ. పరిపరి విధముల భవ రోగములకు
హరిపద జలమె యౌషధము

దురితకరమ్మములనెఁ దొలనెఁగిఅంచుటకును
మురహర పూజే ముఖణ్యుషధము

చ. యిల నహపరముల నఅందిరావిభన -
నలరి భజిఅంపుట యౌషధము
కలిగిన శశ  వేఅంకటపతి శరణమే
నలిచిన మాకది నతౌణ్యుషధము

రేకు: 0111-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-064

పలల వి: అనన్నటిక నొడయనెఁడవక  న శశ పతివి నీవ
యెనన్నరాదు మాబలనెఁగనెఁ మెఅంచుకో మాపౌనెఁజ

చ. జజ నఅందిశ యము లెక దు శరీరిలోపల
ఆనక కరేమ్మఅందిశ యము లెక దు
తానకపు కామకోశ ధాల వరగ ము లారు
యీనెలవ పఅంచభూతా లెఅంచు మాపౌనెఁజ

చ. తపపనగుణాల మూనెఁడ తనువికారము లారు
అపపటి మనోబుదబ ణ్యుహఅంకారాల
వపపతిలల  విషయము లడివోన వొక అయిదు
యిపపటి మఅంచేకోపము యెఅంచుకో మాపౌనెఁజ

చ. ఆనెఁకలిదపపయను మానావమానములను
సోనెఁకన శతోషష ల సుఖదుదుఃఖల
మూనెఁకగమకానెఁడ నేను మొకక్కుద శశ వేఅంకటశ
యేనెఁకటారనెఁ గడపవా నెఅంచుకో మాపౌనెఁజ

రేకు: 0155-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
261

పలల వి: అనన్నటిక మూలమన హరి నెఅంచరు
పనన్నన మాయలో వారు బయల వానెఁకరు

చ. పశ కకృతిబోనుల లోపలనెఁ జికక్కు జీవల
అకట చకక్కునవార మనుకొనేరు
సకలపుణణ్యుపపల సఅంది జనమ్మములవారు
వకలి సఅంసారాలక వేడకపడేవారు

చ. కామునయేటల  దిగనెఁగారేటి దేహుల
దోమటి తమబదుక దొడడ దనేరు
పమడి కోరికలకు బఅంటల నవారల
గామడితనాలనెఁ దమే కరకలమనేరు

చ. యితరలోకాలనెడి యేనెఁతపుమెటల  పశ ణల
కతల వవెూకమారగ ము గఅంటిమనేరు
తతి నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశవ్వర
మతకాన నునన్నవారు మారు మలసేరు

రేకు: 0159-03 సామఅంతఅం (02-261)సఅంపుటము: 
02-284

పలల వి: అనన్నటిక మూలమన హరి నెఅంచరు
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పనన్నన మాయలో వారు బయల వానెఁకరు
చ. పశ కకృతిబోనుల లోపలనెఁ జికక్కు జీవల

అకట చకక్కునవార మనుకొనేరు
సకలపుణణ్యుపపల సఅంది జనమ్మములవారు
వకలి సఅంసారాలక వేడకపడేవారు

చ. కామునయేటల  దిగనెఁగారేటి దేహుల
దోమటి తమబదుక దొడడ దనేరు
పమడి కోరికలకు బఅంటల నవారల
గామడితనాలనెఁ దమే కరకలమనేరు

చ. యితరలోకాలనెడి యేనెఁతపుమెటల  పశ ణల
కతల వవెూకమారగ ము గఅంటిమనేరు
తతి నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశవ్వర
మతకాన నునన్నవారు మారు మలసేరు

ప.అ.రేకు: 0052-03శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
295

పలల వి: అనన్నటిక మూలము శశ హరియె సుఅండి
వినన్నవార కనన్నవార విచారిఅంచు కొనునెఁడీ

చ. దక వమునునెఁ దలనెఁచక తతవ్వమును నెఱునెఁగక
భావిఅంచుధాణ్యునము బటట బయల సుఅండీ
తోవ దలసుకొనక దొడడ మతసుర డ గాక
కావలెనఅంట మోకము కలగదు సుఅండీ

చ. అతిభకక నలపక హరినెఁ గొనయాడక
వతకటి చదువల వకృథా సుఅండీ
యితరము లడగక యినన్నటిపక రోయక
జతకామునెఁడ గానెఁబోతే చికక్కుదు సుఅండీ

చ. పపముల విడవక పరిశదుబ నెఁడ గాక
యేపున జనమ్మఫల మీడేరదు సుఅండీ
దపుగా శశ వేఅంకటశదసునెఁడ నఅంటనెఁ గాక
తీపుల బశ హామ్మనఅందము తిరము గాదు సుఅండీ

రేకు: 0187-05 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 02-
442

పలల వి: అనన్నటిక హరి యఅంతరాణ్యుమ మూలము
వినన్నకనన్న గతలెలాల  వకృథా మూలము

చ. లాలిత వక రాగణ్యుమూలము మోకము
ఆలరిసఅంసారమూల మతిబఅంధము
మేలిమశఅంతిమూలమే సుఖము
వలి కోశ ధమూలమే వడదుదుఃఖము

చ. కక కొను భవములే కరమ్మమూలము
శశ కాఅంతపక  భక క చినమ్మలము
పక కొనన్న ధాణ్యునమెలల  భావమూలము

దీకొన లఅంపటముల దేహమూలము
చ. అరుదక  సుజజ న మాచారుణ్యుమూలము

ధరణి జగతెకలాల  ధనమూలము
పరము శశ వేఅంకటపతి మూలము
హరి నాతన శరణాగతి మూలము

రేకు: 0375-02 లలిత సఅంపుటము: 04-438

పలల వి: అనన్నమఅంతశ ముల నఅందే యావహిఅంచెను
వనన్నతో నాకునెఁ గలిగె వేఅంకటశ మఅంతశ ము

చ. నారదుఅండ జపయిఅంచె నారాయణ మఅంతశ ము
చేరెనెఁ బశ హాల దునెఁడ నారసిఅంహ మఅంతశ ము
కోరి విభీషణనెఁడ చేకొనె రామమఅంతశ ము
వేరె నాకునెఁగలిగె వేఅంకటశ మఅంతశ ము

చ. రఅంగగు వాసుదేవ మఅంతశ ము ధద వనెఁడ జపఅంచె
నఅంగవిఅంచెనెఁ గకృషష మఅంతశ  మరుర నునెఁడను
ముఅంగిట విషష మఅంతశ ము మొగి శకునెఁడ పఠిఅంచె
విఅంగడమెక  నాకు నబెద వేఅంకటశ మఅంతశ ము

చ. యినన్న మఅంతశ ములకలల  యిఅందిరా నాథునెఁడే గురి
పనన్ననదిదియే పర బశ హమ్మమఅంతశ ము
ననున్ననెఁ గావనెఁ కలిగెనెఁబో నాకు గురునెఁడియణ్యునెఁగాను
వనెన్నలవఅంటిది శశ  వేఅంకటశ మఅంతశ ము

రేకు: 0143-01 గుజర రి సఅంపుటము: 02-189

పలల వి: అనన్నయ నడగవే నేనే మఱచితి నవి హరి నీక తెలిసినవి
మనన్నఅంచి నా కీజనమ్మ మొసనెఁగితివి మరమ్మగానెఁడ 

మనమ్మథునెఁడొనెఁకడ

చ. పలజనమ్మఅంబుల నేనెఁ దశ గిన చనునెఁబాల గొలిచితే నెనౌన్ననో
తలిదఅండద ల మరియెఅందరో తా మెకక్కుడ నునాన్నరో
తిలకఅంపనెఁగ నాహారఅంబునకును తెగినకొలచు లవి యెనెన్ననోన్న
యిలపక  నే బశ దికనకాలము యెఅంతన వాశ సెనో చితశ గుపు కనెఁడ

చ. చినునెఁగనెఁగనెఁ జినునెఁగనెఁగనెఁ గటట కోకలకునెఁ జెలిల నపతిక ద నదియఅంతో
కనక మెఅంతో నాకాభరణములెక  కాయఅంబులతో నొరసినది
పననెఁగీ రమఅంచిన కామనీమణల పరు లెనన్నయ తొలిల టివి
ఘనముగ నను నట భోగిఅంచనెఁజేసిన కరమ్మమే యెఱునెఁగు నవియెలాల

చ. గరిమల నే గడియిఅంచినయిఅండల నెఁ గాణాచిచోటల  యేడేడ
పొరలిన యిడమల యెఅందుకకక్కునో పొదలితి భవిపక  ననాన్నళల
అరయనెఁగ నఅందరి కఅంతరాణ్యుమన అఖిలకారణఅంబును నీవే
నరతపు శశ వేఅంకటశవ్వర దయగల నీచిత క మెటవలెనెఁ దలచీనో

రేకు: 0266-03 మాళవి సఅంపుటము: 03-379

పలల వి: అనన్నయ నాయఅందే కఅంటి ననన్నటివానెఁడా నేనే
మునెన్న నా భావముతో ముడిచివేసినది
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చ. చెలనెఁగి సఅంసారమే చిఅంతిఅంచి సఅంసారినెక తి
ములిగి ముకకదలనెఁచి ముకుకనెఁడనెక తి
పలమతాల దలనెఁచి పషఅండబుదిబ నెక తి
చెలనెఁగి శశ పతినెఁ దలనెఁచి వక షష వనెఁడనెక తి

చ. పొసనెఁగనెఁ బుణణ్యుము సేసి పుణాణ్యుతమ్మనెఁడనెక తి
పసలనెఁ బాపముచేసి పపకరుమ్మనెఁడనెక తి
వస బశ హమ్మచారినెక తి వేరె యాచారమున
ముసిప మరొకాచారమున సనాణ్యుసినెక తి

చ. వొగి నొడడ భాషలానెఁడి వొడడ వానెఁడనెక తిన
తెగి తెలనెఁగాడ నేరిచ్చి తెలనెఁగువాడనెక తి
అగడక  శశ వేఅంకటశ అనన్నయ విడిచి నేను
తగు నీదనెఁసుడనెక  దసరి నేనెక తి

రేకు: 0333-01 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 04-190

పలల వి: అనన్నయ నాలో నుఅండనెఁగ నవవ్వల నేమ చూచేము
యెనన్ననెఁడ గాననమాయ యెరనెఁగవో మనసా

చ. యీడనే సఅంసార మద యిఅందశ జలమెక  యఅండనెఁగ
యేడకక నానెఁ జూడనెఁ బోయే మఅందశ జలము
పడితో నా పటట గులే బహురూపలెక  యఅండనెఁగ
వేడకయీణ్యు బహురూపవిదణ్యుల చూడనెఁగను

చ. నటన దినదినము నాటకమెక  యఅండనెఁగాను
సటవట నాటకాల సారెనెఁ జూచేము
ఘటన మాయలెదుటనెఁ గనుకటట  వఅండనెఁగాను
అటమటపువిదణ్యుల అనన్నయనెఁ జూచేము

చ. పపపుణణ్యుముల రెఅండ బారివిదణ్యు లఅండనెఁగాను
కోపుల నాటలవారినెఁ గోరి చూచేము
యేపున శశ వేఅంకటశ డిట మముమ్మ భశ మపప
నాపనుల నేనే చూచి నవవ్వల నవేవ్వను

రేకు: 0206-05 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
035

పలల వి: అనన్నయ నీతనమూల మాతనెఁడే మాపలనెఁ జికక్కు
కనున్నల వేడకకు కడయేది యినెఁకను

చ. కామధేనువ గలి(గి?)తే గరివ్వఅంచు నొకక్కురునెఁడ
భూమ యేలితే నొకనెఁడ పొదలచుఅండ
కామఅంచి నధి గఅంట కళలమఅంచు నొకనెఁడ
శశ మఅంతనెఁడగు హరి చికక్కు మాకు నదివో

చ. పరుసవేదిగలి(గి?)తే పఅంతములాడ నొకనెఁడ
ధరనెఁ జిఅంతామణబిదతే దనెఁట నొకనెఁడ
సురలోక మబిదతేను చొకుక్కుచునుఅండ నొకనెఁడ
పరమాతమ్మనెఁడే మా పలనెఁ జికక్కునదివో

చ. అమకృతపనము సేసి యానఅందిఅంచు నొకనెఁడ
భశ మను దేహసిదిబ నెఁ బరగొకనెఁడ
తమ శశ వేఅంకటశనెఁడే దనెఁచిన ధనమెక  మాకు
అమరి నా మతినెఁ జికక్కు నడడ ములే దిదివో

రేకు: 0261-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
354

పలల వి: అనన్నయనెఁ జదివితినెఁగా ఆహా నేను
నునన్ననమాటల నోరు నుడిగెడిదేదో

చ. వొదద నుఅండే నాజనమ్మమోహో మరచితినెఁగా
చదిద వఅంటి మాతలిల చనున్న మఱచితినెఁగా
ముదుద తోనెఁ బరలే మలమూతశ ము మఱచితినెఁగా
యెదుద వఅంటివానెఁడ నేను యెఱినెఁగేటిదేదో

చ. యిపపటిచవి రేపటికఅంచి తనయలేనెఁగా
తపపక కాఅంతలనెఁ జూచి తలనెఁపు దనయలేనెఁగా
ముపపరినెఁ బెకుక్కుగాలము ముదిసీనెఁ దనయలేనెఁగా
పపపవఅంటివానెఁడ నేను పననెఁగేటిదేదో

చ. యేడదో యీదేహమౌత యేనేమ నెఱనెఁగనెఁగా
కూడిన మనువకక్కుడొ గురుతూ నెఱనెఁగనెఁగా
యీడనే శశ వేఅంకటశనెఁ డిటట  ననున్ననెఁ గాచెనెఁగా
నీడవఅంటివానెఁడ నేను నేరుపఅంకనేదో

రేకు: 0003-07 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-020

పలల వి: అనన్నయను నతన కకృతణ్యుములే
యెనన్నయెక నానవ నతనెఁడేమ సేసినను

చ. అణరేణ పరిపూరుష నెఁడవలి మోమెక తేను
అణవౌను కమలభవాఅండమెక న
ఫణిశయనున కకృపపరిపూరష  మెక తే
తకృణమెక న మేరువౌ సిర రముగా నపుడే

చ. పురుషతకమున భక క పొరపొచచ్చి మెక తే
ఎరవలౌ నజసిరుల ఎనెక న్న నను
హరిమీనెఁది చిఅంత పయక నజఅం బెక తే
నరతినెఁ బటిట నవలాల  నధానములే

చ. మదనగురున సేవ మదిక వగటక తేను
పదివేల పుణణ్యుముల పపఅంబులే
పదిలమెక  వేఅంకటపతి భక క గలిగితేను
తదిపదఅంబునకలల  దొడవవ నపుడే

రేకు: 0113-03 బౌళ సఅంపుటము: 02-075

పలల వి: అనన్నయను హరి సేసే యటమటాలే యివి
పనన్నన సుజజ నక బయలెక  తోనెఁచు

చ. తిరుపక  యవవ్వలవవ్వలనెఁ దిరుగుచుఅండేటివేళనెఁ
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దిరిగినటల నుఅండ దికుక్కులెలాల ను
సిరుల సఅంసారభశ మనెఁ జికక్కున జీవనకన
పరగ నెక హికమే పరమెక  తోనెఁచు

చ. సొగసి యదద మునీడ చూచినవేళనెఁ దనకు
మగుడ వేఱొకరూపు మతినెఁ దోనెఁచును
తగిలి యిటాల నేపో తనునెఁద నెఱనెఁగకునన్న
నగిడిన పుటట వల నజమెక  తోనెఁచు

చ. కదిసిన సకలాఅంధకార మఅంతటానెఁ గపప
వదయమెక తే ననీన్న నొదిగినటట
హకృదయపు శశ వేఅంకటశనెఁడ వలల విరెక తే
మదిలో నజజ నము మాయమెక  తోనెఁచు

రేకు: 0115-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
090

పలల వి: అనన్నయనునెఁ దన ఆచారాణ్యుధీనము
చెనున్నమీఱ హరిపదసేవ చేయ మనసా

చ. దక వమూనెఁ గొఅంచము గానెఁడ తాన గొఅంచము గానెఁడ
భావిఅంచి కొలచేవారి పరిపటి
చేవలనెఁ బతికముదుగు చేనముదుగూ లేదు
వావిరినెఁ బోనెఁగెతే కటి వారివారి నేరుపు

చ. కాలము కడమలేదు కరమ్మము కడమ లేదు
కలి విశవ్వసము గలిగిన పటి
వాశ లకు ముదిమీ లేదు వకక్కుణ ముదిమీ లేదు
పోలిఅంచేటి విదవ్వఅంసుల బుదిబ లోన నేరుపు

చ. జజ నానకునెఁ దప్పులేదు జనామ్మనకునెఁ దప్పులేదు
నానాటిక వివేకఅంచి నడచేపటి
పనపటిట  శశ వేఅంకటపతి యిఅంతకు మూలము
ఆనుక యీతన శరణనేవారి నేరుపు

రేకు: 0309-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
051

పలల వి: అనన్నవిధములనెఁ దనెక  యాతమలో మరి వనెఁడే
పనన్నన యీ పరమాతమ్మభావనే మా బశ దుకు

చ. గోపలకకృషష నచూప కోరిన పనులపనెఁడి
గోపకావలల భకకృప కూరిమ్మవనత
శశ పతిదయే మాకునెఁజేరే ధనధానణ్యుముల
చేపటిట న బశ హమ్మతఅండిశ చిత కమే మాపుతద ల

చ. జలధిశయికరుణ సరవ్వరతన్నములసొముమ్మ
అల పతాఅంబరువాతత్సలణ్యుమే వసస ముల
మలయ గరుడధవ్వజమనన్ననే వాహనముల
యిల నచుణ్యుతనామమే యిదే మాకాయషణ్యుము

చ. అమకృతమథను మహిమద మా గాదల కొలచ్చి
విమతదక తాణ్యురి యావేశమే భయహరము

అమర శశ వేఅంకటశ నడగులే మాకు నఅండల
తమతో నాతనదేవే తలిల యనెఁ దఅండిశ యను

రేకు: 9035-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
554

పలల వి: అనన్నవిభవముల అతనెఁడితనెఁడ
కనున్నల వేవేలగల ఘనుడితనెఁడ

చ. వేదఅంతకోటల  విభనెఁ డితనెఁడ
నాదబశ హమ్మపు నడమతనెఁడ
ఆది నఅంతణ్యుములకు నరుదితనెఁడ
శశ  దేవనెఁడ సరసిజ నాభనెఁడితనెఁడ

చ. భవములణనెఁచు యదుపతి యితనెఁడ
భవనములినన్నటికనెఁ బడవితనెఁడ
దివిక దివమెక న తిరమతనెఁడ
పవనసుత నేలినపతి యితనెఁడ

చ. గరుడన మీనెఁదటి ఘనునెఁడితనెఁడ
సిరులిఅందరిక నచేచ్చి చెలవితనెఁడ
తిరువేఅంకటనగము దేవనెఁడితనెఁడ
పరమపదమునకునెఁ బశ భనెఁడితనెఁడ

రేకు: 0167-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-326

పలల వి: అపరాధిన నేనెక నాను
కకృపగలవారికనెఁ గపటములేదు

చ. సనాతనా అచుణ్యుతా సరేవ్వశవ్వరా
అనాది కారణ అనఅంతా
జనారద నా అచల సకల లోకశవ్వరా
నను మరచియనాన్ననెఁడ ననునెఁ దలపవయా

చ. పురాణపురుష పురుషత కమా
చరాచరాతమ్మక జగదీశ
పరాతపరా హరి బశ హామ్మఅండనాయకా
యిరవ నీవే యట యెఱినెఁగిఅంచనెఁగదే

చ. దేవోతకమా శశిదినకరనయనా
పవనచరితా పరమాతామ్మ
శశ వేఅంకటశ జీవాఅంతరఅంగా
సేవకునెఁడను బుదిబ  చెపపనెఁగవలయ

రేకు: 0109-02 శఅంకరాభారణఅం సఅంపుటము: 02-
050

పలల వి: అపపనెఁడ దక వాలరాయనెఁ డాదిమూల మీతనెఁడ
యిప్పుడిటిట మహిమల నెకుక్కుడాయ నీతనెఁడ

చ. చేకొన తొలితొలతే చేసిన పనీన్నరుకాపు
జోకనెఁ గాలవలెక  సొరిది జర
సెక కపునీలాదిశ నుఅండి జలజల బారేటి-
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రేకల సెలయేరులరీతి నునన్న దిదివో
చ. తెపపలగా గుపపనటిట  తెలల న కప్పురకాపు

చిపపలచు వనెన్నలలెక  చిఅందనెఁగాను
పుపొపడినెఁదోనెఁగిన కలపభూజము నలచునన్న-

చొప్పున నునాన్ననెఁడిదివో సొఅంపుల మీరుచును
చ. పొఅందుగ నఅంతటిమీనెఁదనెఁ బూసిన పునుగుకాపు

కఅందువ మాణికణ్యుముల గనయెక నటట
అఅంది శశ వేఅంకటశవ్వరు కద యలమేలమఅంగ
చెఅంది యరతనెఁ గటట నెఁగా శశ విభనెఁడక  నలిచె

ప.అ.రేకు: 0041-02 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 15-
232

పలల వి: అపపటపపటివేలల ననన్నయ వివేకఅంచి
తపపకుఅండా దక వమునే తలనెఁచపోయి జీవనెఁడా

చ. తచిచ్చిన యాహారము తరవాతనే నదశ
వచుచ్చి సురతాఅంతమున వక రాగణ్యునెఁము
గచుచ్చిల కరామ్మఅంతముననెఁ గానవచుచ్చి నల పలాల
మెచుచ్చిల సతణ్యుము కొన మఅంచి యఅండ ధరమ్మము

చ. పసినెఁడి వచిచ్చిఅంచునానెఁడ పటట ను లోభము లెలాల
ముసలితనాన వచుచ్చి విసు వలాల ను
వస సఅంసారపు వేళనే యాసల వటట
పొసనెఁగి యిటట  జజ నముపొఅంత నుఅండ సుఖము

చ. కోపము దేరినమీనెఁద కూడవచుచ్చి శఅంతము
చేపటిట  భక క గలిగితే చేరు మోకము
యేపొదుద  శశ వేఅంకటశ నెడయక శరణఅంట
కాపడి యతనెఁడే యిచుచ్చి ఘనబశ హామ్మనఅందము

రేకు: 0348-06 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 04-
284

పలల వి: అపపటి సుఖమేకాన యటమీనెఁదఅంచు కొననెఁడ
ఉపపతిలల  జీవన వదోణ్యుగా లిటిట వి

చ. తనుభోగపురతల దలపోయచుఅండనెఁగాన
తన నరకకూపల దలపోయనెఁడ
కనకభూషణముల గన వరగఅందునెఁగాన
ఘనకరమ్మబఅంధాలకునెఁ గడ వరగఅందనెఁడ

చ. యీకడాకడనెఁదనెఁ జేసేటియెమెమ్మలే యెఅంచునెఁగాన
పక కొన కూడేటిపపము లెఅంచనెఁడ
దీకొన జగములోన దిశ షట ములే చూచునెఁగాన
భీకరపు జనమ్మముల పరివకు చూడనెఁడ

చ. విఅంతవిఅంత మాటలవేడకలే వినునెఁగాన
అఅంతటనెఁ దనెఁ బడేపటల వి విననెఁడ
ఇఅంతటా శశ వేఅంకటశనెఁడేలనెఁగా నెరినెఁగెనెఁగాన

యెఅంతచెపపనాను బుదిబ  యినాన్నళళ్ళు నెరనెఁగనెఁడ
రేకు: 0306-05 పడి సఅంపుటము: 04-035

పలల వి: అపపడక నహరి యెకక్కు నదివో తేరు
యిప్పుడ తిరువధల నేనెఁగీ తేరు

చ. సముదశ లమీనెఁదనెఁ దోలె సరేవ్వశవ్వరునెఁడ తేరు
భశ మయ జరాసఅంధపక నెఁ బరపనెఁదేరు
తిమురుచు రుకమ్మకుపక నెఁ దిరుగనెఁ దోలెనెఁ దేరు
పశ మదన సకృగాలనపక నెఁ దోలెనెఁ దేరు

చ. కమమ్మ యకూద రునెఁడ దేనెఁగా కఅంసునపక  నెకక్కునెఁ దేరు
బమమ్మరపో దఅంతవకుస పక నెఁ దోలెనెఁ దేరు
దుముమ్మలగా సాలవ్వనపక  దొడడ గానెఁ దోలినతేరు
దొమమ్మ రుకమ్మణిపఅండిల కనెఁ దోలినటిట తేరు

చ. వివెూఱి హఅంసడిచికులమీనెఁదనెఁ దోలినటిట తేరు
తూఱి సఅంధిమాటలకునెఁ దోలినతేరు
అఱడి శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగనెఁ గూడి
చూఱలగొన నెకక్కును శోభనపుతేరు

చి.ఆ.రేకు: 0004-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 10-
023

పలల వి: అపపనవరపశ సాది అనన్నమయాణ్యు
అపపసము మాక కలనెఁ డనన్నమయాణ్యు

చ. అఅంతటిక నేలికక న ఆదినారాయణనెఁ దన
యఅంతరఅంగాన నలిప ననన్నమయాణ్యు
సఅంతసాననెఁ జెలవొఅంద సనకసనఅందనాదు
లఅంతటివానెఁడ తాళల పకనన్నమయాణ్యు

చ. బిరుదు టకక్కుములగా బెకుక్కు సఅంకీర కనముల
హరిమీనెఁద వినన్నవిఅంచె ననన్నమయాణ్యు
విరివిగలిగినటిట  వేదముల యరర  మెలాల
అరసి తెలిపనానెఁడ అనన్నమయాణ్యు

చ. అఅందమెక న రామానుజచారణ్యుమతమున
అఅందుకొన నలిచినానెఁ డనన్నమయాణ్యు
విఅందువలె మాకును శశ వఅంకటనాథున నచెచ్చి
అఅందరిలో దళల పక అనన్నమయాణ్యు

రేకు: 0120-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-117

పలల వి: అప్పుడ చూచేదివో అధికుల నధముల
తపపక యెచచ్చిరి యిదే తలనెఁచవో మనసా

చ. కొఅండలవఅంటి పనుల కోరి ముఅంచుకుఅంట నర-

కుఅండి కక కొననవానెఁడే యగీఅందుద నెఁడ
నఅండిన కోపములకు నెపముల గలిగితే
దఅండితోనెఁ గలనెఁగన యాతనెఁడే ధీరునెఁడ
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చ. సదులవఅంటి మాటల సొరిదినెఁ జెవి సోనెఁకతే
వాదుల వటట కొననవానెఁడే దేవనెఁడ
పదుకొనన్న సఅంసారబఅంధము నోరూరిఅంచితే
ఆదిగొన మతకనెఁడ గానెటిట వానెఁడే పుణణ్యునెఁడ

చ. గాలాలవఅంటి యాసల కడనెఁ దగిలి తీసితే
తాలిమతోనెఁ గదలనాతనెఁడే ఘనునెఁడ
మేలిమ శశ వేఅంకటశమీనెఁద భారము వేసుక
వలక తనలో విఱఱ్ఱి వనెఁగువానెఁడే నతణ్యునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0066-02 భౌళ సఅంపుటము: 15-377

పలల వి: అప్పుడగాన తలనెఁపు అలవాటక  వఅండదు
వపపతిలల  తత కవ్వజజ నక వూహిఅంపుచు నుఅండనెఁగవలెను

చ. సాలీన మతి పడగు చరిసేసే యఅందే యఅండ
గాలిపు బెఅండపక  వేనెఁటకాన కుఅండను
వాలాయిఅంచి దకృషట  విఅంటివానక గుఱిపక  నుఅండ
యీ లీల తత కవ్వజజ నక యెచచ్చిరికక  యఅండవలెను

చ. దునేన్నవానక మనసు తొలతనెఁ జలపక  నుఅండ
పనన్న జూజరిక నాటపక  నుఅండను
సనన్నలనెఁ గోమటిచూపు సరకులపక  నుఅండ
యెనన్ననెఁగానెఁ దత కవ్వజజ నక యెచచ్చిరికక  యఅండవలెను

చ. భూమలో దొఅంగకు చిఅంత పొదుద  పక నే వఅండ
కాముకున తలపోనెఁత కాఅంతపక  నుఅండ
ఆముకొన శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాతమ్మయెక  యఅండను
సాముగా తత కవ్వజజ నక సాధిఅంపుచు నుఅండవలెను

రేకు: 0006-07 లలిత సఅంపుటము: 01-043

పలల వి: అప్పుడవో ననునెఁ గొలవనెఁగ నరుహము గలగుట పశ ణిక
కపపనదియనెఁ గపపనదియనెఁ గనునెఁగొననెఁగలనానెఁడ

చ. ఆపదలకు సఅంపదలకు నడడ ముచెపపననానెఁడ
పపములకు పుణణ్యుములకునెఁ బనదొలనెఁగిననానెఁడ
కోపములకు శఅంతములకునెఁ గూటమ మానననానెఁడ
లోపల వలపల తనమతిలోనెఁ దలిసిననానెఁడ

చ. తనవారలనెఁ బెరవారలనెఁ దనెఁ దలిసిననానెఁడ
మనసుననెఁ జెక తనణ్యుఅంబున మఱపఅందిననానెఁడ
పనవడి తిరువేఅంకటగిరిపతి నీదసులదసులనెఁ
గనునెఁగొన నీభావముగానెఁ గనువిచిచ్చిననానెఁడ

ప.అ.రేకు: 0009-05గౌళ సఅంపుటము: 15-054

పలల వి: అప్పుడే కకృతారుర నెఁడ అప్పుడే లోకపూజణ్యునెఁడ
తప్పు లేదు ముప్పు లేదు దక వమే గురుత

చ. ఎవవ్వనెఁడ పుణణ్యునెఁడ గానెఁడ యెవవ్వనెఁడ పతక గానెఁడ

యివవ్వలనెఁ దొఅంటి జనమ్మము లెఅంచి చూచితే
నెవవ్వగనీ జీవనకీ నేరుపది నేర మేది
అవవ్వల శశ హరి శరణనన్నదే గురుత

చ. పుటట న కులము లేవి భజిఅంచన వసుకవేది
యిటట  యీ జీవల నెలాల  యెఅంచి చూచితే
గుటట  దలిసితి మఅందు కొఅంచమేది దొడడ  యేది
అటట  నటట  హరిదసునెఁ డక నదే గురుత

చ. ఎఱినెఁగి సేసు టది యెఱునెఁగక మానుటది
తఱినెఁ బశ పఅంచమునఅందునెఁ దలపోసితే
మెఱయ పరుస మఅంట మఱి పక నెఁడే మను మేమ
గుఱిగా శశ  వేఅంకటశనెఁ గొలచుట గురుత

రేకు: 0013-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 01-081

పలల వి: అప్పులవారే అఅందరును
కపపనెఁగనెఁ దిపపనెఁగనెఁ గర కల వేరీ

చ. ఎకక్కుడ చూచిన నీ పశ పఅంచముననెఁ
జికుక్కుల సిలగులనెఁ జిఅంతలనే
దికక్కువవ్వరు యీ తీదీపులలో
దికుక్కుముకుక్కులకు దేవనెఁడనెఁకాక

చ. యేది దలఅంచిన నేకాలఅంబును
సదులమూనెఁటల సుఖములివి
కాదన నౌనననెఁ గడ గనపఅంచనెఁగ
పోదికానెఁడ తలనెఁపుననెఁ గలడొకనెఁడే

చ. యెనన్ననెఁడ వడీ నెప్పుడ వాసీ
బనన్నన తమతమ బఅంధముల
వనన్నతి సేయనెఁగ వొప్పుల నెరపనెఁగ
వనున్ననెఁడ వేఅంకటవిభనెఁడే కలనెఁడ

రేకు: 0019-02 గుజర రి సఅంపుటము: 01-114

పలల వి: అప్పులేన సఅంసార మెక నపట చాల
తప్పులేనజీత మొకక్కు తారమెక ననెఁ జల

చ. కఅంతలేన గుడిశొకక్కు గఅంపఅంతయిననెఁ జల
చిఅంతలేన యఅంబలొకక్కు చారెనెఁడే చాల
జఅంతగాన తరుణి యేజతెక న నద చాల
విఅంతలేన సఅంపదొకక్కు వసమే చాల

చ. తిటట లేన బశ దుకొకక్కు దినమెక న నద చాల
ముటట లేన కూడొకక్కు ముదద నెఁడే చాల
గుటట చెడి మనుకఅంట కొఅంచెపు మేలెక ననెఁ జల
వటిట  జలినెఁ బడకుఅంట వచిచ్చినఅంతే చాల
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చ. లఅంపటపడన మేల లవలేశమే చాల
రొఅంప కఅంబమౌ కఅంట రోయట చాల
రఅంపపునెఁ గోరిక కఅంట రతి వేఅంకటపతి-

పఅంపున నాతననెఁ జేరే భవమే చాల
రేకు: 0273-03 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 03-
420

పలల వి: అభయదయకునెఁడ వద నీవే గతి
యిభరకక నను నపుడ గావవే

చ. భయహర దక  తేయభఅంజన కశవ
జయ జయ నకృసిఅంహ సరేవ్వశవ్వరా
నయతము మా కద నీ పదములే గతి
కశ యగా మమేమ్మలి కఅంక లడపవే

చ. బఅంధవిమోచన పపవినాశన
సిఅంధరవర దశిశ తరక
కఅంధరవరుష నెఁడ గతి నీ నామమె
అఅంధకారముల నణనెఁచి మనుపవే

చ. దక వశిఖమణి తత చకాశ యధ
శశ వేఅంకటగిరి శశ రమణా
సావధాన నీ శరణణ్యుమే గతి
వేవేలకు నావినన్నప మదియే

రేకు: 0080-02 పడి సఅంపుటము: 01-383

పలల వి: అభయమభయమో హరి నీకు
విభనెఁడ విఅంతటిక వర వినెఁక నేది

చ. జడిగొన మదిలో శఅంతము నలవదు
కడనెఁగడ దుసత్సఅంగతి వలన
యిడమలేన సుఖ మఅంచుక గానము
అడియాసల నా యలమటవలన

చ. తలనెఁపులోన నీతతవ్వము నలవదు
పల లఅంపటముల భశ మవలన
కలిగిన విజజ న గతియను దనెఁగెను
వలి విషయపు పరివకుల వలన

చ. పకక్కుననెఁ బాపపు బఅంధము లూడను
చికక్కుక ననునెఁ దలనెఁచిన వలన
చికుక్కుల వాసెను శశ వేఅంకటపతి
నకక్కుము నా కద నీకకృప వలన

రేకు: 0305-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
026

పలల వి: అమరాఅంగన లద యాడేరు
పశ మదఅంబున నద పడేరు

చ. గరుడవాహనునెఁడ కనకరథముపక

యిరువగ వధల నేనెఁగీన
సురలను మునులను సొఅంపుగ మోనెఁకుల
తెరలిచి తెరలిచి తీసేరు

చ. యిలధరునెఁడదివో యిఅందశ రథముపక
కలయచు దికుక్కుల గెలిచీన
బల శేషదుల బశ హమ్మశివాదుల
చెలనెఁగి సేవలట సేసేరు

చ. అలమేలమ్మఅంగతో నట శశ వేఅంకట
నలయనెఁ డరదమున నెగడీన
నలగడ ముకుకల నారాదదులను
పొలపు మగులనెఁ గడనెఁ బగడేరు

రేకు: 0097-01 లలిత సఅంపుటము: 01-483

పలల వి: అమెమ్మడి దొకటి అసిమలోదొకటి
బిమమ్మటి నఅందేటి పదద లమయాణ్యు

చ. సఅంగము మానక శఅంతియనెఁ గలగదు
సఅంగలఅంపటము సఅంసారము
యెఅంగిలిదేహఅం బిఅంతకు మూలము
బెఅంగల మఅందేనెఁటి పదద లమయాణ్యు

చ. కోరిక లడగక కోపఅం బుడగదు
కోరకుఅండ దికుక్కువ మనసు
కూద రతవ్వమునకు కుదువ యీబశ దుకు
పరడి నేమటి పదద లమయాణ్యు

చ. ఫలము లఅందితే బఅంధము వడదు
ఫలముతో తగుల పశ పఅంచము
యిలలో శశ వేఅంకటశ దసులము
పలవనెఁగ నేమటి పదద లమయాణ్యు

రేకు: 0231-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-176

పలల వి: అమేమ్మ దొకటియను అసిమ లోనదొకటి
ఇముమ్మల మాగుణముల యెఅంచనెఁ జోటదయాణ్యు

చ. యెప్పుడ నేము చూచిన నఅందిశ యకఅంకరులము
ఇప్పుడ నీకఅంకరుల మెటట యేణ్యుమో
తపపక ధనమునకు దసణ్యుము నేము సేసేము
చెపప నీదసులమన సిగుగ గాద మాకు

చ. పడనెఁతల కప్పుడను పరతఅంతద లము నేము
వడి నీ పరతఅంతశ భావము మాకది
నడమ రుచులక నాలక అముమ్మడవోయ
యెడయేది ననున్న నుతి ఇఅంచే అఅందుకును

చ. తనువలఅంపటానకు తగ మీనెఁదతి కతిమద
వొనరి నీవూడిగాన కొదిగేదటట
ననచి శశ వేఅంకటశ నానెఁడే నీకు శరణఅంటి
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వనక ముఅందఅంచక నీవే కావవయాణ్యు

రేకు: 0367-06 పడి సఅంపుటము: 04-398

పలల వి: అమేమ్మ దొకటియను యసిమలోదొకటి యన
కముమ్మకొన నీయఅందే కలిగె నీమానెఁట

చ. సరవితో నను నుపనషదవ్వకణ్యుములయఅందు
పురుషతకముడవనుచునెఁ బగడనెఁగాను
అరిది నారాయణివియెక  యమకృత మొసనెఁగుచో
అరయ శద తిద విరోధఅంబాయ నీమానెఁట

చ. తలపోయ ధరమ్మసఅంసార పనునెఁడవన ననున్న
చెలరేనెఁగి శసస ముల చెపపనెఁగాను
తలనెఁక కట గోప పరదరగమనము నీవ
యిలనెఁ జేయ శసస విరహితమాయ నీమానెఁట

చ. వక కుఅంఠపతి వనుచు వడినెఁ బురాణములెలల
యేకమొకట వశియిఅంచనెఁగాను
యీకడ శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁడవక తి విద
చేకొలనెఁది నట నీక చెలల  నీమానెఁట

రేకు: 0353-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
313

పలల వి: అయమేవ అయమేవ ఆదిపురుష
జయకరఅం తమహఅం శరణఅం భజమ

చ. అయమేవ ఖల పురా అవనీధరసుక సో
పణ్యుయమేవ వట దళాగాశ ధి శయనదుః
అయమేవ దశవిధక రవతారరూపక శచ్చి
నయమారగ  భవి రకణఅం కరోతి

చ. అయమేవ సతతఅం శిశ యదుః పతిరేద వేష
అయమేవ దుషట  దక తాణ్యుఅంతకసుక
అయమేవ సకల భూతాఅంతరేషవ్వకశ మణ్యు
పశ య భకక పోషణఅం పశ తాణ్యు తోతి

చ. అయమేవ శశ  వేఅంకటాదశ  విరాజతే
అయమేవ వరదోప యాచకానాఅం
అయమేవ వేద వేదఅంతెక శచ్చి సచితో
వణ్యుయమేవ వక కుఅంఠాధీశవ్వరసుక

రేకు: 0049-03 నాట సఅంపుటము: 01-300

పలల వి: అయాణ్యు మానువనెఁగదవయణ్యు మనుజనెఁడ తన-

కయణ్యుపునెఁగఅంగనెఁ గాననెఁడ
చ. పపపుణణ్యులఅంపటనెఁడక నా దషట -

రూపుడ జనమ్మరోగి యటగాన
పక పక నే దశ వణ్యుతాపజవ్వరము వటిట
యేపొదుద  వొడలెరనెఁగనెఁడ

చ. నరకభవనపరిణతనెఁడక నా కరమ్మ
పురుషనెఁడ హేయభోగి యటగాన
దురితపుణణ్యుతిశ దోషజవ్వరము పటిట
అరవరమాట లాడీన

చ. దేహమోహసిర రునెఁడక నా న-

రావ్వహునెఁడ తరక్కువాది యటగాన
శశ హరి వేఅంకటశశ కాఅంతననెఁ గన
వూహలనెఁ జేరనొలల నెఁడ

రేకు: 0207-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-039

పలల వి: అయణ్యు నా నేరమక అటట  యేమన వగత
ముయణ్యుఅంచు చఅంచలాన మోసపోతినెఁ గాక

చ. కాననా నావఅంటివారే కారా యీ జఅంతవల
నానాయనులనెఁ బుటిట  నడచేవారు
మానక నా గరవ్వమున మదఅంధమున ముఅందు
గానక భయపడిన కరమ్మ నఅంతేకాక

చ. చదువనా నేనెఁ దొలిల  జనమ్మజనామ్మఅంతరముల
ఇది పుణణ్యు మది పప మఅంతఅంతన
వదలక నా భోగవాఅంఛలే పఅంచిపఅంచి
తద కకక్కు వదకన దుషట నెఁడ నేను

చ. విననా నేనెఁ బురాణాల వనకటివారినెలల
మనెడి భాగవతల మహిమ లెలాల
యెనయచు శశ వేఅంకటశ కకృపచేత నేడ
ఘనునెఁడ నయితినెఁ గాక కషట నెఁడనెఁ గానా

రేకు: 0114-02 లలిత సఅంపుటము: 02-080

పలల వి: అయణ్యు నేనేకా అనన్నటికఅంటనెఁ దీల
గయాణ్యుళనెక  విశ ధా గరివ్వఅంతనెఁగాన

చ. తడిపవదికనటిట  ధౌతవసస ముల నా-

యొడల మోనెఁచినమీనెఁద యగణ్యుము గావ
వడివోక వనములో వొపక పనవిరుల నే-

ముడిచి వేసినఅంతనే ముటట రాదయను
చ. వకక్కుసపు రచనల వేవేల రుచుల నా

వొకక్కునాలకఅంటితేనే యగణ్యుముగావ
పకక్కున దేవారర పునెఁ బరిమళ గఅంధముల నా-

ముకుక్కుసోనెఁకనఅంతలోన ముటట రాదయను
చ. గగనాననుఅండి వచేచ్చిగఅంగాజలములెక న

వొగి నాగోరఅంటితేనే యగణ్యుము గావ
నగు శశ వేఅంకటపతి ననేన్న రకఅంచినదనెఁక
మొగడక  యెరుక తదిముటట రాదయను

రేకు: 0102-06 భక రవి సఅంపుటము: 02-012
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పలల వి: అయణ్యు మాయలనెఁ బఅంది అఅందునఅందు నునన్నవారు
యియణ్యుగొననెఁ గర కలగా రెఱనెఁగరు జడల

చ. చుకక్కులెక  యఅండినవారు సురలెక  యఅండినవారు
యికక్కుడనుఅండి పోయిన యీజీవలే
దికుక్కుల వారి నఅందరు దేవతలఅంటా మొకక్కురు
యొకుక్కుడక న హరి నాతమ్మ నెఱనెఁగరు జడల

చ. పతాళవాసులను పలలోకవాసులను
యీతరవాత నుఅండిన యీ జీవలే
కాతరాన వారిపుణణ్యుకతలే వినేరు గాన
యీతల శశ హరికత లెఱనెఁగరు జడల

చ. యిరవఱినెఁగిన ముకుక లెఱనెఁగన బదుద ల
యిరవక  మనలోనునన్న యీజీవలే
సిరుల మఅంచినవానెఁడ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడే
శరణాగతల దకక్కు చకక్కునెఁ గారు జడల

ప.అ.రేకు: 0001-06బౌళ సఅంపుటము: 15-006

పలల వి: అయణ్యు యేమరి నే నానెఁ డప్పు డేమెక  వఅంటినో
అయణ్యుడ నీ దసి నెక తే ఆదరిఅంతగా

చ. అలల నానెఁడ బాలనెఁడవక  ఆవలనెఁగాచేవేళ
చిలల ర దూడనెక తే చేరి కాతవగా
వలెల గా విటనెఁడవక  రేపలెల లో నుఅండే నానెఁడ
గొలెల త నయినా ననున్న కూడకొఅందుగా

చ. మేలిమ రామావతారవేళ రాయి రపప నెక నా
కాల మోప బదికఅంచి కాతవగా
వాలి సుగీశ వలవదద  వానరమెక  వఅండినాను
యేలి ననున్ననెఁ బనగొన యీడేరుకవగా

చ. వారిధిలో మచచ్చి కూరామ్మవతారములెక న నానెఁడ
నీరులో జఅంతవనెక నా నీవ గాతవగా
యీరీతి శశ  వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న నటట
మోరతోపున ననాన్నళళ్ళు మోసపోతినెఁగా

రేకు: 0106-03 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
033

పలల వి: అయణ్యు వారిభాగణ్యు మఅంతేకాక
నెయణ్యుపువనన్న వటట క నెయిణ్యు వదకరు

చ. దేవనెఁడ వలల విరెక  దికుక్కులెలాల  నఅండఅండనెఁగా
సోవల నాసికకునకు శూనణ్యుమెక  తోనెఁచు
యీవల వాన గురిసి యేరెఅంతబఅంటి వారినా
కావరపు జీవనకు గతగతక

చ. హరి శరణఅంటనెఁ గాచే  అటిట యపయమే వఅండనెఁగ
విరసానకునెఁ గరమ్మమే వగగ ళమాయ

పరగ నరులకలాల నెఁ బటట పగలెక  యఅండనెఁగా
అరయనెఁ గొనన్న జఅంతల కఅంధకారమాయను

చ. యికక్కుడ శశ వేఅంకటశనెఁ డదుటనే వఅండనెఁగాను
అకక్కుటా మూఢున కఅందు ననుమానమే
మకుక్కువ నఅంతా నమకృతమయమెక ననెఁ గోడిక
తెకుక్కులనెఁ దవవ్వనెఁ బయేణ్యుది తిపపపఅంటలే

రేకు: 0209-04 లలిత సఅంపుటము: 03-052

పలల వి: అయణ్యు వికలపవాదులఅంతటా సిగుగ వడరు
యియెణ్యుడ నెటట గలిగె నీ యసురమతము

చ. నీ ముదశ లూ నొలల రు నీదసోహము నొలల రు
కామఅంచి నీ మీనెఁది భక క కడ నొలల రు
నామమఅంతశ ము నొలల  రనామయఅండ వనెఅందురు
తాము వక షష వల మఅంటానెఁ దరిక్కుఅంతరు

చ. పక తకృకవేళ నీపసాశ దమూ నొలల రు
ఘాతల నరబ వ్వపుఅండశ ము గాదఅందురు
జతర దక వాల ననున్న సరిగానెఁ బూజిఅంతరు
ఆతల వక షష వల దమనుకొఅందురు

చ. శశ వక షష వలనెఁ గఅంటనెఁ జేతలెతి క మొకక్కురు
భావిఅంతరు పగవారినెఁబలెనెఁ గనన్నటట
ఆవల వక కుఅంఠమూ ననతణ్యుమఅందురు
కావిఅంచి వక షష వలము కామా నేమఅందురు

చ. 4: వరుస రావణాదుల వలె నెజజ ల సేతరు
సరుస నటట  వేదమూనెఁ జదువదురు
నరతి శశ వేఅంకటశ నీ మహిమ లెరనెఁగక
అరిది వక షష వలమే యన యాడకొఅందురు

రేకు: 0220-01 గుజర రి సఅంపుటము: 03-108

పలల వి: అయణ్యు సద మతకనెఁడను హరి నీ దసుల ననున్న
ఇయెణ్యుడనే దయనెఁజూచి యీడేరిచ్చిరినెఁ గాక

చ. తెగక కనున్నలమూసి దేహము మఱచేవానెఁడ
నగిడి దేవనెఁడవన ననెన్నరినెఁగేనా
తగనెఁ బసినెఁడి చూచి నే ధరమ్మము మరచేవానెఁడ
జగతి విజజ నము సరవరినెఁగేనా

చ. వలచి సతలనేటి వలలనెఁ బడేటివానెఁడ
మలసి తపపఅంచుక నీ మాయ దనెఁటనా
వలయ ననీన్ననెఁ జదివి వివేకమొలల నవానెఁడ
చలివాసి నీభక క చవిగొనేనా

చ. మఅంచు సఅంసారము చొచిచ్చి మీనెఁదు దలియనవానెఁడ-

నఅంచ నీ వఅంతరాణ్యుమవన మొకక్కునా
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యెఅంచక శశ వేఅంకటశ ఇట ననున్న నేలితివి
మఅంచిదయ ననెఁక నది మానబయేణ్యునా

రేకు: 0029-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
179

పలల వి: అయణ్యుపోయనెఁ బాశ యమునెఁ గాలము
ముయణ్యుఅంచు మనసున నే మోహమతినెక తి

చ. చుటట అంబులా తనకు సుతలనెఁ గాఅంతలనెఁ జెలల
వటిట  యాసలనెఁ బెటట వారే కాక
నెటట కొన వరు గడ నజమనుచు హరి నాతమ్మనెఁ
బెటట నేరక వకృధా పరివకులెక తి

చ. తగుబఅంధలా తనకునెఁ దలల లనునెఁ దఅండద లను
వగలనెఁ బెటట చునెఁ దిరుగువారే కాక
మగుల వరలపొఅందు మేలనుచు హరినాతమ్మనెఁ
దగిలిఅంచ లేక చిఅంతాపరునెఁడనెక తి

చ. అఅంత హితలా తనకు ననన్నలనునెఁ దముమ్మలను
వఅంతవాసికనెఁ బెననెఁగువారే కాక
అఅంతరాతమ్మనెఁడ శశ వేఅంకటాదీశ శనెఁ గొలవ కట
సఅంత కూటముల యలజడిక లోనెక తి
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రేకు: 0265-03 లలిత సఅంపుటము: 03-374

పలల వి: అరసి ననున్ననెఁ గాచినాతనక శరణ
పరము నహమునేలే పతికన శరణ

చ. వేదముల దచిచ్చినటిట  విభనక శరణ
ఆదిమూలమఅంట వచిచ్చినతనక శరణ
యేదసానెఁ దనెక  యనన్నయీతనక శరణ
శశ దేవిమగనెఁడక న శశ పతిక శరణ

చ. అఅందరికనెఁ బాశ ణమెక న  అతనక శరణ
ముఅందు మూనెఁడమూరుకలమూరి కక శరణ
దిఅందుపడి దేవతల దేవనక శరణ
అఅంది మనున్ననేల నేకమెక నతనక శరణ

చ. తానేనెఁ చేతనణ్యుమెక న దక వానకు శరణ
నానాబశ హామ్మఅండాలనాథునక శరణ
ఆనుక శశ వేఅంకటాదిశ యఅందునుఅండి వరముల
దీనుల కఅందరికచేచ్చి దేవనక శరణ

రేకు: 0296-03 వరాళ సఅంపుటము: 03-556

పలల వి: అరిగానెఁపులము నేము అఅంతరాణ్యుమవి నీకు (వ?)

యిరవక  నీ చెపపనటట  యేమ సేతమయాణ్యు
చ. గాలి ముడి గటిట నటట  కాయము మోచితిమ

కాలము గొలచితిమ కనురెపపల
జలి రొపపతిమ వటిట  సటలనే యేపొదుద
యేల మెచచ్చివిఅంకాను యేమ సేతమయాణ్యు

చ. చుకక్కుల లెకక్కుఅంచినటట  చూడనెఁగ మా జనమ్మముల
వకుక్కుననెఁ గరమ్మములకు నొడిగటిట తి (మ?)

తెకుక్కులను వఅంటవఅంటనెఁ దిరిగేము బఅంటల మెక
యెకుక్కువాయ వటిట  మాకు నేమ సేతమయాణ్యు

చ. పల వొఅంగినటవలెనెఁ బాయము మోచితిమ
నాలక కకక్కునవలాల  నమలితిమ
యీలీల శశ వేఅంకటశ ఇఅంత సేసితివి
యేలినవానెఁడవ ఇఅంకా నేమసేతమయాణ్యు

రేకు: 0048-02 ముఖరి సఅంపుటము: 01-294

పలల వి: అరిది నేనెఁతలే చేసి తలాల డ నలాల డ
సరిలేక వఅండితివి జలరాశికాడ

చ. పొలియనెఁ బీరిచ్చితి వొకతినెఁ బురినెఁటి మఅంచముకాడ
నలనెఁచితి వొకన గగనఅంబుకాడ
బలిమనెఁ దనన్నతి వొకన బఅండిపోతలకాడనెఁ
దులిమతివి యేడగురనెఁ దోలి మఅందకాడ

చ. తడవి మోదితి వొకన తాటిమానెఁకులకాడ...

నడిచితివి వొకననెఁ బయలకాడను
పడిచివేసితి వొకన బకృఅందవనముకాడ

వొడిసితివి వొకన నావలమఅందకాడ
చ. పటపటన దికుక్కుల పగుల బగతలనెఁ దునమ

నటియిఅంచితివి మామనగరికాడ
కుటిలబహుదక తాణ్యుఅంతకునెఁడవ వేఅంకటరాయ
పుటమెగసితి జగఅంబులయిఅంటికాడ

రేకు: 0185-04 మాళవి సఅంపుటము: 02-429

పలల వి: అరు దరుదు నీమహి మతిమానుషము చూడ
పురుషతకమను దివణ్యుపుర జగనాన్నథా

చ. పసులనెఁ గాచే దేడ బశ హమ్మ నుతియిఅంచు టడ
సిసువౌ టడ నాలగుచేత లేడ
కొసరి వేలనే యేడ కొఅండగొడగెతక టడ
వసమా ననున్ననెఁ బగడ వరజగనాన్నథా

చ. జనవేష మేడ పరిజతము దచిచ్చిన దేడ
తనవనన్న ముచిచ్చి మేడ దక వికమేడ
పన బఅండిబోయినెఁడేడ బాణన నరకు టడ
విననెఁ గత నీమహిమ విషష  జగనాన్నథా

చ. కమమ్మ రోలనెఁ గటట  టడ గరుడవాహన మేడ
దొమమ్మ భదశ సుభదుద ల తోనెఁబుటట  వేడ
చిముమ్మల నలగిరిన (?) శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద-

నుమమ్మడి నరవకొఅంటివో జగనాన్నథా
రేకు: 0241-04 ఆహిరినాట సఅంపుటము: 03-
236

పలల వి: అరుదరుదీగతి యహోబలేశవ్వర
పొరినెఁబరి దసుల పొగడట యెటట

చ. యెదుటనెఁ జిఅంచితివి హిరణణ్యుకశిపున
అద పశ హాల దునెఁడ బఅంటగుటటల
కదిసిన రుదుద న గరవ్వ మడనెఁచితివి
గుదిగొన దివిజల కొలచుట యెటట

చ. ఘనసిఅంహాకకృతి గెక కొనవఅంటివి
యెనయనెఁగనెఁ గరినెఁ గాచిన దటల
పనవడి కఅంబము వగుల వడలితివి
మనుజల పూజిఅంచి మరుగుట యెటల

చ. సరవితో వరరసమున మఅంచితివి
అరయనెఁగ శకృఅంగారివౌటటట
సిరిపుర మెకక్కును శశ వేఅంకటాదిశ న
యిరవగ నీ తొడ యెకుక్కుట యెటట

రేకు: 0096-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-480

పలల వి: అరుదరుదు నీమాయ హరి హరీ
అరసి తెలియరాదు హరిహరీ
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చ. అనఅంతబశ హమ్మఅండము లవ రోమకూపముల
అనఅంతములెక  వనన్నవి హరిహరీ
పొనగి కుఅంగినవొకక్కు భూమ నీ వతి కనది యే-

మన నుతిఅంత ననున్న హరి హరీ
చ. పొదిగి బశ హమ్మదుల నీబడడ ను నేకాలము

అదివో పుటట చునాన్నరు హరిహరీ
పొదలి యీజీవలను పుటిట అంచే యీసామరర ణ్యుము
అదన నేమనచెపప హరి హరీ

చ. పవనవక కుఅంఠము నీపదమూల మఅందునన్నది
ఆవహిఅంచేభక కచేత హరి హరీ
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద చేరి నీ విటట  వఅండనెఁగా-

నావల వదకనేల హరిహరీ

రేకు: 0381-01 మాళవి సఅంపుటము: 04-470

పలల వి: అరుదీ కపఅందుద న యధిక పశ తాపము
సురలకు నరుల కీ సుదుద  లెఅందునెఁ గలవా

చ. వదయాచలము మీనెఁది నొకక్కుజఅంగ చానెఁచుకొన
వదుటన నపరాదిశ  నొకక్కుజఅంగ చానెఁచుకొన
తద సరణ్యుమఅండలము తోడ మోము దిప్పుకొఅంటా
పదవలెతిక చదివనెఁ బెదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. వొకక్కు మొలగఅంట చఅందుద  డొకక్కు మొలగఅంట రవి
చుకక్కుల మొలపూసలెక  చూపటట నెఁగా
నకక్కున వాలాగశ మఅందు నఅండిన బశ హమ్మలోకము
పకక్కుటిలల నెఁ బెరిగెను పదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. పడికలిఅంచిన చేత బిరుదుల పఅండల  గొల
తడయక కుడి చేత దశ దికుక్కుల
జడియక శశ  వేఅంకటశవ్వరునమనన్ననబఅంట
బెడిదపు మహిమల పదద  హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0166-05 భక రవి సఅంపుటము: 02-321

పలల వి: అరుదు నీచెరితశ ము హరి నే నదియే తలనెఁచుకొన
శరణఅంటినెఁ గావ మదియ వినన్నపము సరిలేరు నీకు

చ. పరగ నీయకారణబఅంధతవ్వ మహలణ్యుయఅందునెఁ గఅంటిమ
కరియఅందు నారకరకకతవ్వము మెరయనెఁగనెఁ గఅంటిమ
అరసి దశ పదియఅందు నాపదుదబ రకతవ్వము గఅంటిమ
శరణఅంటనెఁ గాచుట ధర విభీషణనఅందునెఁ గఅంటిమ

చ. మును భకకవతత్సలతవ్వము నీకు శబరియఅందునెఁ గఅంటిమ
అనాథనాథుడవ నీ వగుట గీశ వనఅందునెఁ గఅంటిమ
పననెఁగి నరుహేతకపశ మ పరీకతనఅందునెఁ గఅంటిమ
ననునెఁ గిఅంకరాధీనునెఁడన పశ హాల దునయఅందేనెఁ గఅంటిమ

చ. గోవరబ నమఅందు సరవ్వజీవదయాపరతవ్వము గఅంటిమ

భావిఅంచి సాఅందీపునఅందు పశ తిజజ పలకతవ్వము గఅంటిమ
దేవ శశ వేఅంకటశవ్వర నీవ దిశ షట వరదునెఁడవగుట
తావక న నీకొనేటిదఅండ నొసనెఁగేయఅందే కఅంటిమ

రేకు: 9020-01 లలిత సఅంపుటము: 04-
539(అవతారాల)

పలల వి: అరుదక న భవదూరునెఁడగు నీతనెఁడ 
అరిది భవములఅందునతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. కొడకుటకక్కుమురూపు కోరి కక కొన పదద
కొడకు కొరకునెఁగా గోరపడి
కొడకువక రి భక కనెఁ గూడిన యాతన
నడవిలోనెఁ జఅంపన యతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. ఆలి తముమ్మన రాక కలరి మెచెచ్చిడిచోట 
ఆలనెఁ దనును నుఅండి యఅందులోన
ఆలిచఅంటికఅంద నడడ మువడకునన్న
ఆలవాలమువఅంటి అతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. సవతి తముమ్మనెఁడ గోవనెఁ జఅంపనెఁ బటట క పోయి
సవతి తముమ్మనయిఅంట సడినెఁబెటట నెఁగా
సవతలేనపఅంటనెఁ జపపరిఅంచివేసి 
అవల యివల సేసి నతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. తొడ జనఅంచిన యిఅంతి దొరకొనాపద సేయ
దొలనెఁగి తోలాడడి దొడడ వాన
తొడమీనెఁద నడి వానకడపులో తొడవలే
యడియాలమగు మేన యతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. పదము దనొసనెఁగుచునెఁ బదమడగగనెఁ బోయి
పదము వదము మౌవనెఁ బరగనెఁ జేసి
పదముననె దివణ్యుపదమచిచ్చి మనుమన
నదిమ కాచినయటిట  అతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. అతకకొడకుపరి యాతననెఁ దనకూరిమ్మ
యతకయిఅంటిలోన నధికునెఁ జేసి
మతికలల  తనతోడ మలసిన యాతన
నతకలిత కల సేసినతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. పముతోడతనెఁ బోరి పఅంతముగొనువాన
పముకునెఁ బాశ ణమెక  పరగువాన
పశ మపునెఁ దనయన బిరుదుగా నేలిన 
ఆమాటనజముల అతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. ఎతకక వరవడినేనెఁగెడి దనుజన
యెతకకలగు మద మగుర మోనెఁది
మతికలల  చదువల మౌననెఁ 
జఅం.......................................
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అతకలేన యలల నెఁడతనెఁడ వో యితనెఁడ
చ. బిగిసి మేనెఁకమెడ పసికడి మాటల

పగలగానెఁగ రేయివగల సేసి
జగములోన నెలల  జటచునెఁ బెదద ల 
అగడసేయనెఁ బుటిట నతనెఁడ వో యితనెఁడ

చ. మెటట నచోటల  మెటట చునెఁ బరువల
పటట డిరాయ....................................

కటట డికాలము కడపట నదయల(?)

నటట లాడిఅంచిన అతనెఁడ వో యితనెఁడ
చ. తలనెఁకకనన్నయనెఁ జేసి తనునెఁగాన యాతన వలెనె నేనెఁడ వచిచ్చి 

వసుధలోన
వలనెఁగొఅంది వేఅంకటవిభనెఁడక  వలసినయలవిగాన విభనెఁడతనెఁడ వో
యితనెఁడ
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రేకు: 0347-05 గౌళ సఅంపుటము: 04-278

పలల వి: అఱిముఱి హనుమఅంతనెఁ డటిట బఅంట
వఱపు లేన రఘువరునక బఅంట

చ. యేలికను దక వమునెఁగా నెఅంచి కొలేచ్చివానెఁడే బఅంట
తాలిమగలిగిన యాతనెఁడే బఅంట
పలమాలక యేపొదుద  పనసేయవానెఁడే బఅంట
వేళ గాచుకవఅండేటి వరవరే బఅంట

చ. తను మనోవఅంచనలెఅంతటా లేనవానెఁడే బఅంట
ధనముపటట న శదబ తమ్మకునెఁడే బఅంట
అనశము నెదురు మాటాడనవానెఁడే బఅంట
అనమొననెఁ దిరుగనయతనెఁడే బఅంట

చ. చెపపనటల నే నడచినయాతనెఁడే బఅంట
తప్పులేక హితనెఁడక నాతనెఁడే బఅంట
మెపపఅంచుక విశవ్వసాన మెలనెఁగువానెఁడే బఅంట
యెప్పుడను దోశ హిగాన హితనెఁడే బఅంట

చ. అకక్కుర గలిగి కడ నాపు కనెఁడక నవానెఁడే బఅంట
యెకక్కుడా విడిచిపోనయిషట నెఁడే బఅంట
తకక్కుక రహసణ్యుముల దనెఁచినవానెఁడే బఅంట
కకక్కుసీనెఁడగాక బతికగలవానెఁడే బఅంట

చ. కానపనులకు లోనుగానవానెఁడే బఅంట
ఆనాజజ  మీరనయాతనెఁడే బఅంట
నానాగతి శశ వేఅంకటనన్నతనెఁడక నయతనక
తా ననన్నటా దసునెఁడక నధనుణ్యునెఁడే బఅంట

రేకు: 0223-02 దేవగాఅంధారిసఅంపుటము: 03-
127

పలల వి: అఱిముఱినెఁ జూడనెఁబోతే నజజ న నేను
మఱనెఁగు చొచిచ్చితి మీకు మహిలో నారాయణా

చ. ననున్న ధాణ్యునము సేసీన నచచ్చినచచ్చినెఁ దళల పక-

అనన్నమయణ్యునెఁగా రెదుట నదిగోవయణ్యు
పనన్న యాతననే చూచి పతకులమెక న మముమ్మ
మనన్నఅంచవయణ్యు వో మధసదనా

చ. సఅంకీరకనల సేసీ సారెనెఁ దళల పకనన్నయణ్యు
అఅంకల నీసనన్నధినే అదిగోవయణ్యు
అఅంకఅంచి నే వారివానెఁడనన దుషట డనెక నా నా-

సఅంక దీరనెఁ గావవయణ్యు సరేవ్వశవ్వరా
చ. పదలఅం దునాన్ననెఁడ దళల పకనన్నమయణ్యు మీకు

ఆదరాన ముకుకనెఁడక  అదిగోవయణ్యు
యీదస శశ వేఅంకటశ యీసమమ్మఅంధాననే ననున్న
నీదయపటిట  రకఅంచు నెమమ్మది భూరమణా

రేకు: 0346-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
268

పలల వి: అలబశ హామ్మదుల కణనెఁగ దిది
గెలవనెఁగ వశమా కశవ మాకు

చ. పపము మనసుననెఁ బారకమానదు
కోపము మాననెఁగనెఁగూడదు
యేపున దేహఅం బెనాన్నళల  మోనెఁచెను
తీపుల యిది యా దేహపుగుణము

చ. ఆనెఁకలిదీరదు యట నానానెఁటిక
కానెఁకల మానవ కాఅంత లేక
మానెఁకువఅంటి జనమ్మము గలకాలము
చీనెఁకటి దేహపు చిత కపుగుణము

చ. నీవ వొసనెఁగినద నరమ్మలదేహము
నీవ నా నేరుపనేరముల
శశ వేఅంకటశనెఁడ జిగి నీ శరణన
దీవననెఁ బఅందితి దేహపుగుణము

రేకు: 0065-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
338

పలల వి: అలర నుతిఅంచరో హరిన
యెలయిఅంచి మము భశ మయిఅంచీననెఁ గాలము

చ. సేయరో మనుజలార చిఅంత హరిననెఁకనెక న
రోయరో మీభజియిఅంచు రుచులమీనెఁద
కాయ మసిర రము యీకలి మధద వము చాలనెఁ
బోయనెఁబో యెఅందుకునెఁగాకపోయనెఁ గాలము

చ. మెచచ్చిరో మనుజలార మీరే హరికథల
పుచచ్చిరో మీమదిలోన పొరలెలాల ను
కొచచ్చిరో మనుజలార కోరికలెలల ను మీకు-

నచీచ్చిన శభముల యివి యెలల కాలము
చ. కనరో వేఅంకటపతినెఁ గనున్నలదనయనెఁగా

వినరో యీతనసుకతి వనుల నఅండ
మనరో శశ హరిచేతిమనన్ననల మీరు
తనమీనెఁదిమది బుదిబ  దనెఁచీననెఁ గాలము

రేకు: 0011-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-067

పలల వి: అలరనెఁ జఅంచలమెక న ఆతమ్మలఅందుఅండ నీ యలవాట సేసె నీవయాణ్యుల
పలమారు నుచాచ్ఛవ్వసపవనమఅందుఅండ నీ భావఅంబు దలిప నీవయాణ్యుల

చ. ఉదయాసక శక లఅంబు లొనరనెఁ గఅంభములెక న వడమఅండలము మోనెఁచె 
నుయాణ్యుల
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అదన నాకాశపద మడడ దూలఅంబెక న అఖిలఅంబునఅండ నీవయాణ్యుల
పదిలముగ వేదముల బఅంగారుచేరులెక  పటట  వరపక  తోనెఁచె నుయాణ్యుల
వదలకట ధరమ్మదేవత పఠమెక  మగుల వరిష అంప నరుదయె నుయాణ్యుల

చ. మేలకటల యి మీకు మేఘమఅండలమెలల  మెఱునెఁగునకు మెఱునెఁగాయ 
నుయాణ్యుల
నీలశక లమువఅంటి నీమేన కాఅంతికన నజమెక న తొడవాయె నుయాణ్యుల
పలిఅండల  గదలనెఁగా బయణ్యుదల రానెఁపడ భామనుల వడిననెఁచు నుయాణ్యుల
వోలి బశ హామ్మఅండముల వొరగునోయన భీతి నొయణ్యునొయణ్యున వూనెఁచి 
రుయాణ్యుల

చ. కమలకును భూసతిక కదల కదలకుమముమ్మనెఁ గౌనెఁగిలిఅంపనెఁగనెఁ జేసె 
నుయాణ్యుల
అమరానెఁగనలకు నీ హావభావ విలాసమఅందఅంద చూప నీవయాణ్యుల
కమలాసనాదులకునెఁ గనున్నలకు పఅండగెక  గణతిఅంప నరుదయ నుయాణ్యుల
కమనీయమూరిక వేఅంకటశక లపతి నీకు కడవేడకక  వఅండ నుయాణ్యుల

ప.అ.రేకు: 0067-03నాట సఅంపుటము: 15-384

పలల వి: అలసితిన పుణణ్యుపపముల ఆకలినెఁబడి నేను
గెలిచితిన ననున్ననెఁ గొలిచి యిఅంకనెఁ గీరి కఅంపుచు నరమ్మలనెఁడనెక తిన

చ. యిఅంక నేను యీ పదునాలగు లోకముల చొచిచ్చి యెనాన్నళళ్ళు 
దపపఅంచుకొనువానెఁడ
యిఅంక నేను నేనెఁ జేసిన దనఅంబుల చూప యెఅందనెఁకానెఁ బెననెఁగెడవానెఁడ
యిఅంక నేను నా పుతశ మతద ల నడమ నెటట  దనెఁగనెఁ గలవాడ
యిఅంక నేను యిల దివణ్యుతీరర ముల వఅంటవఅంట నెకక్కుడన పరేడనెఁ గలవానెఁడ

చ. యిఅంక నేను నానాదేవతల మఱునెఁగునను యేది గొలది దొబదనెఁ గలవానెఁడ
యిఅంక నేను బహు జఅంతరూపముల గెక కొన యేపగిదిన బఅంకనెఁగలవానెఁడ
యిఅంక నేను మఅంతశ ముల జపఅంచి యేరీతి మాయల గెలిచేటివానెఁడ
యిఅంక నేను సఅంసారము చూప యేమన నమమ్మఅంచనెఁ గలవానెఁడ

చ. యిఅంక నేను నీ దసునెఁడనెక  ఇటవలె నుఅండనెఁ గలవానెఁడ
యిఅంక నేను నీవే గతి యన యిహమునెఁ బరమునెఁ జేకొనువానెఁడ
యిఅంక నేను అలమేలమఅంగకు యీశవ్వరునెఁడవక న శశ వేఅంకటశ
యిఅంక నేను ఆచారుణ్యుననుమతి హకృదయములోపలనెఁ దలనెఁచువానెఁడ

రేకు: 0178-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-390

పలల వి: అలపశక కవానెఁడ నేను అధికశక కవి నీవ
పోలప నెఅంతపనకనెఁ బూనతినయాణ్యు

చ. నీపదధాణ్యునములోనే నఅండను నామనసెలల
యేపున నీసాకార మేమట భావిఅంతనయణ్యు
చూపు నీసిఅంగారమఅందే చొకక్కు తగులాయ నద
ఆనెఁప నే నీయఅంగకాఅంత ల వేమట జూతనయణ్యు

చ. నాలక నీకడలేన నామములే నుడిగీవి
మేలిమ నీగుణము లేమటనెఁ బగడదునయణ్యు
గాలివఅంటివనుల నీకథలనెఁ దనసెనయణ్యు
యీలీల నీయనఅంతమహిమ యెఅందు విఅందునయణ్యు

చ. నీకు శరణన యిటట  నే ధనుణ్యునెఁడనెక తి
యీకడ నీసేవ సేసి యేమ గటట కొఅందునయణ్యు
శశ కాఅంతనెఁడవక న శశ వేఅంకటశ నీకు
వూనెఁకొన నాజనమ్మఫల మొకమొకుక్కు చాలనయణ్యు

రేకు: 0362-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
364

పలల వి: అలల దకో విజయధవ్వజము జగ -
మెలల నెఁ జేకొనయె నీతనెఁడ

చ. తొకక్కునచోటల  దొకక్కుటి తరగపు
రెకక్కులమీనెఁదటి రేవఅంతనెఁడ
చకుక్కుగ నసురల సఅంహరిఅంచి యిద
దికుక్కుల గెలిచెను దేవదేవడ

చ. వోడక శఅంఖము నొగి చకశ ముతో
సడకునెఁ దిరిగేటి శూరునెఁడ
యీడనుఅండి సురలిఅందరినెఁ గాచెను
మేడపు మన లకమ్మ విభనెఁడ

చ. శరణన వారలనెఁ జయణ్యున గాచిన
శరణాగత రకణ ఘనునెఁడ
తిరమెక  యిఅంతకు దికక క్కు  నలిచెను
గరిమెల శశ  వేఅంకట విభనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0045-01మాళవి సఅంపుటము: 15-253

పలల వి: అలల నానెఁడే కఅంటి విఅంటి నథోకజ
అలల కొఅంటి విన చెలల నధకజ

చ. అఅందు నఅందు నీ యిర వధకజ
అఅందల చెపప వచేచ్చి వధకజ
అఅందరు నెఱునెఁగుదురు యధకజ మాకు
నఅందుకొన బా సిచేచ్చి వధకజ

చ. అఅంగడి మొకుక్కువారమా అధకజ నీక
యఅంగము యీ నడవడి యధకజ
అఅంగజముదశ ల నఅంచే వధకజ నీ
యఅంగనల గాదనేరా యధకజ

చ. అసరాదు గాక ననున్న నధకజ కడ
ననుకాయెనెఁ బిశ యముల అధకజ
అనునెఁగు శశ వేఅంకటాదిశ  యధకజ మముమ్మ
నవిశమునెఁ గూడితివి యధకజ

రేకు: 0269-05 దేసాక సఅంపుటము: 03-399

పలల వి: అలల నానెఁడే యిదరనెఁగ మెక తిమ గాన
యిలిల ద దేవన కకృప యీడ నునన్నది సుఅండి

చ. చేరువవో మోకము శశ హరిభకకకన
ధారుణినెఁ గరమ్మమునక దవవ్వగాన
యీరీతి నఅందిశ యముల నఅంచుకఅంతే దనెఁటిన
దూరముగాదు జజ నపుతోవ వనన్నది సుఅండి

చ. ధరనెఁ జేతిది వక కుఅంఠ మతన దసణ్యుమునకు
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పరధరమ్మముల కగపడదు గాన
అరుదక న యాసల ఆయము వొడిచితేనే
అరసి యాకఅంతగుఅండా నఅందవచుచ్చినెఁ జఅండి

చ. తలనెఁపులో దకక్కు ముక క తగు శరణాగతిక
శిలగునెఁ బుణణ్యుములకునెఁ జికక్కుదుగాన
తెలిసి శశ వేఅంకటశ తిరుమఅంతశ ము నాలికనెఁ
బలికనాడనే దివణ్యుపద మబుదనెఁ జఅండి

చి.ఆ.రేకు: 0003-04 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 10-016

పలల వి: అలల ము బెలల మౌనా అనన్నలాల
యెలల కాలమును గుణ మేల మానీనయాణ్యు

చ. నకక్కుము గొఅండలనీరు నేలకు వేగమె పరు
యెకుక్కువనేలపక  నీరు యెకుక్కు దఅందుకు
మకక్కులి పశ కకృతిలోన మెలనెఁగెటివానక
చొకక్కు మెక నజజ న మెటట  సొగసీనయాణ్యు

చ. అచచ్చిపునెఁబాలలోన తోడఅంటితేనె పరుగౌను
పచిచ్చి సేసిననెఁ బెరుగు పల గాదు
వచిచ్చి వచిచ్చి యెఱనెఁగనవానకనెఁ దలపవచుచ్చి
కుచిచ్చితన నెటవలె గుణినెఁ జేసేదయాణ్యు

చ. చఅందనపువానల సఅంగడి మానెఁకుల నఅంట
అఅందలివాన లిఅందు నఅంట వనన్ననెఁడ
కఅందువక న శశ వఅంకటనాథున దసు
లెఅందుఅండినా నతరము లేల తోనెఁచీనయాణ్యు

రేకు: 0387-02 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
505

పలల వి: అలల వానెఁడే గదద  మీనెఁద నౌభళపు గుహలోన
యెలల వారినెఁ గరుణతో నేలకొనాన్ననెఁడ

చ. వకుక్కునెఁగఅంభములోనెఁ బుటిట  వగశ నారసిఅంహునెఁడ
మొకక్కులపు హిరణణ్యున ముఅందలవటిట
గకక్కుననెఁ గడపు చిఅంచి ఘనమెక న పగుల
వకక్కుసపు జఅంధాణ్యులగా వేసుకొనాన్ననెఁడ

చ. కోరల దీనెఁడకొఅంటాను ఘోర నారసిఅంహునెఁడ
సారె సారె నెతకరుల చలల కొఅంటాను
వరులెక న దనవల వదక వదక కొటిట
గోరి కొననెఁ గఅండలెలాల నెఁ గోయచునాన్ననెఁడ

చ. విచిచ్చిన విడిన శశ  వేఅంకటనారసిఅంహునెఁడ
పచిచ్చిదేర నటట  పకపక నవివ్వ
కచుచ్చి పటిట  దేవతలనెఁగాచి యభియమచిచ్చి
పచుచ్చి రేనెఁగి సఅంతోసాననెఁ బెరుగుచునాన్ననెఁడ

రేకు: 0384-04 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 04-
490

పలల వి: అవధారు చిత కగిఅంచు హనుమఅంతనెఁడ వనెఁడ
భవిలోన గలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. రామ నీ సేవకునెఁ డిద రణరఅంగ ధీరునెఁడ
ఆముకొనన్న సతవ్వగల హనుమఅంతనెఁడ
దీమసాన లఅంక సాధిఅంచి వఅంగరము దచెచ్చి
కామత ఫలదునెఁడ యీ ఘన హనుమఅంతనెఁడ

చ. జనకీరమణ సపకజలధల లఅంఘఅంచి
ఆనుక సఅంజీవి దచెచ్చి హనుమఅంతనెఁడ
పూన చుకక్కులెలాల  మొలపూసలనెఁగానెఁగనెఁబెరిగి
భాను కోటి కాఅంతితోనెఁ జొపపడ హనుమఅంతనెఁడ

చ. యినవఅంశ శశ  వేఅంకటశ నీ కరుణతోడ
అనుపమ జయశలి హనుమఅంతనెఁడ
పనపూన ఇటమీనెఁది బశ హమ్మపటట మునకు నీ -
యనుమతినెఁ గాచుకునాన్న డద హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0226-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
144

పలల వి: అవధారు దేవ హరికులరామ
వివిధమెక  నీబఅంట వలయచునాన్ననెఁడ

చ. అద కలశపురము హనుమఅంత రాయనెఁడ
కదనములోన రకక్కుసులనెఁ గొటిట
యెదుట నఅందరిలోన నేకాఅంగవరునెఁడక
కొదలేక పశ తాపఅంచి కొలవక  వనాన్ననెఁడ

చ. చలల న వనాలనీడ సాగుడనెఁ గొఅండలోన
వలెల గా వేసుకొనన్న వాలముతోడ
పలల దన వలకల పఅంతమున నెతకకొన
కొలల న మఅంటపములోనెఁ గొలవక  వనాన్ననెఁడ

చ. పకుక్కు పఅండల గొలల పడికటనెఁ బటట కొన
చకక్కునెఁగానెఁ బెరిగి పదద జఅంగ చానెఁచి
యికుక్కువ శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక న సరేవ్వశ
గుకక్కుక నీపక  భక కనెఁ గొలవక  వనాన్ననెఁడ

రేకు: 0161-03 లలిత సఅంపుటము: 02-295

పలల వి: అవధారు పరాకుసేయకు మపరాధముగా నెఅంచకు
వివరిఅంపనెఁగ నీవే గతి విషష నెఁడ మనన్నఅంచనెఁగదే

చ. నాకునాక నీసనన్నధానము గలిపఅంచుకొన
చేకొన వినన్నపములెలాల నెఁ జేయచునాన్ననెఁడను
కాకుసేసి ననున్న వనెఁ డఅంత గటట వాయ యనక
శశ కాఅంతా నీ విఅంతట నుఅందువ చిత కగిఅంచి వినవే

చ. చూచిచూచి నీమూరితి నాసొముమ్మగనెఁ జేసుకొన
చేచేత నాలో ధానణ్యుము సేయచునాన్ననెఁడను
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కాచుకొన వనక నాకూనెఁ గారణ మేమనక
యేచోటా నీరూపమే హరి యెదలోనుఅండనెఁ గదే

చ. కోరికోరి నేనరక నీకొలవ గడిఅంచుకొన
చేరి నీవూడిగముల సేయచునాన్ననెఁడను
యీరీతల శశ వేఅంకటశవ్వర యివి యేనెఁటిసలిగె లనక
నారాయణ సరేవ్వశవ్వరునెఁడవ ననున్న నేలనెఁ గదవే

రేకు: 0285-05 లలిత సఅంపుటము: 03-492

పలల వి: అవధారు రఘుపతి యఅందరిననెఁ జిత కగిఅంచు
యివల నఅండనెఁ గొలవిద నడ సముఖ

చ. రామ రాఘవ రామభదశ  రామచఅందశ
శశ మదయధాణ్యుపతి సీతాపతి
పశ మ నారదునెఁడ వానెఁడీనెఁ బెకుక్కు రఅంభాదు లాడేరు
మోమెతిక కపులెలాల  మొకక్కురదివో

చ. యినవఅంశకులజత ఇక్షావ్వకుతిలకా
ఘనదశరథసుత కౌశికపశ య
మునుల దీవిఅంచేరు ముఅందట భరతనెఁ డద
వనక లకమ్మణనెఁడ సేవిఅంచీ విఅంజమర

చ. కఅందువనెఁ గౌసలాణ్యుగరద్భురతాన్నకర
చెఅందిన శశ వేఅంకటాదిశ  శశ నవాసా
సఅందడినెఁ గుశలవల చదివేరు వొకవఅంక
చెఅంది నీ రాజసము చెపపరాదు రామా

రేకు: 0287-05 ముఖరి సఅంపుటము: 03-504

పలల వి: అవధారు సకలలోకక కనాథ
సువరష రూపమెక న సుగీశ వ నారసిఅంహా

చ. అరుదుగ మీరు సిఅంహాసనముపక  నుఅండనెఁగ
యిరుగడ సేవిఅంచేరు ఇఅందశ దుల
పరగ నెటట నెదుట పశ హాల దునెఁ డనన్నవానెఁడ
సొరిదినే చిత కగిఅంచు సుగీశ వ నారసిఅంహా

చ. చాపలపు హిరణణ్యున సమయిఅంచి వనన్నమీకు
చేపటిట  మొకక్కురు వశిషట దుల
యే పొదుద  మీ తొడమీనెఁద నఅందిర గాచుకునన్నది
చూపులనెఁ గరుణ నఅంచు సుగీశ వ నారసిఅంహా

చ. లలితముగ నీవ జగముల రకఅంచనెఁగా
వలనుగనెఁ బగడేరు వాణ్యుసాదుల
యెలమ శశ వేఅంకటశ ఇఅందునఅందు నెలకొన
సులభమూరికవక తివి సుగీశ వ నారసిఅంహా

రేకు: 0219-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-103

పలల వి: అవాపకసకలకామునెఁ డనుమాట నీకునెఁ జెలెల
వివేకఅంచనెఁ బురుషరర విధి మా యఅందేది

చ. మరిగి నీపక  భక క మాకునెఁ గలగుటలాల ను
అరసి నీవ రకఅంచే ఆసకొరక
హరి నీవ భకకవాతత్సలణ్యుము మాపక  జేయటలల
ఇరవక న నీకు నరుహేతకమే

చ. కొసరుచు ననున్న నేము కొలిచినదలాల ను
వస మా భారము నీపక  వేయకొరక
వసముగా నీవ ననున్న వలెనన యేలటలల
యిసుమఅంతెక న నరుహేతకమే

చ. శశ వేఅంకటశవ్వర నీకునెఁ జేయెతి క మొకుక్కుటయెలల
నీవే మావానెఁడవక  మనన్నఅంచుకొరక
ఆవటిఅంచి అఅంతరాణ్యుమవక  నీవఅండటయెలల
యేవలనెఁ జూచిన నరుహేతకమే

రేకు: 0113-04 లలిత సఅంపుటము: 02-076

పలల వి: అవి యట భావిఅంచినటాల ను
కవగొన యిఅందుకునెఁ గలనెఁగరు ఘనుల

చ. అరయనెఁగ నేనెఁబదియకరములె పో
ధరలోపల నఅందసుకతల
సరినెఁ బురాణముల శసస వేదముల
యిరవగ ననన్నయ నఅందే పొడమె

చ. వొకక్కు దేహమున నునన్నయఅంగముల
పకుక్కువిధములెక  బెరసినవి
చికుక్కులనెఁ గొనన్నటి సిగుగ ల దనెఁతరు
యెకుక్కువ యతలకు ననన్నయ సమము

చ. అఅంతరాతమ్మలో నఅంతరాణ్యుమెక
బఅంతలనెఁ దిరిగేటి బఅంధవల
చిఅంతిఅంప నతనెఁడే శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ-
డిఅంతకునెఁ గర కన యెఅంతరు బుధల

రేకు: 0183-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
416

పలల వి: అవియ నాకునెఁ బశ థమాచారుణ్యుల
తవిలి యీనెపము మమునెఁ దలనెఁపఅంచునెఁగాన

చ. ధనవాఅంఛ మతిలోననెఁ దగిలినపపటివేళ
దనుజరి మీమీనెఁద దలనెఁపు గలగు
పొనగి భయదుదుఃఖములనెఁ బరలినపపటివేళ
పనవూన మీమీనెఁది భక క గలగు

చ. చెలనెఁగి పపముల మఅంచినవేళ హరి మీ-

నలవ నామోచాచ్చిరణఅంబు గలగు
బలిమ భవరోగముల బడలినపపటివేళ
వలమారు మీసఅంపశ రర నల గలగు

చ. ఇనన్నటానెఁ దొలనెఁగి మము నెరినెఁగి కొలిచినవేళ
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మనన్ననల పరిణామఅంబు గలగు
వనన్నతపు శశ వేఅంకటతకమునెఁడ మము నెదుటనెఁ
గనన్న యీవేళ సౌఖణ్యుఅంబులే కలగు

ప.అ.రేకు: 0042-02లలిత సఅంపుటము: 15-238

పలల వి: అసల చెరుచకుమీ యచుణ్యుత
ఆ సుదుద లె యీ సుదుద ల అచుణ్యుతా

చ. అలవాట తొలేల  నీకు నచుణ్యుతా
అలగము ఇఅంక నీతో నచుణ్యుతా
ఆలయకు మఅంక నీవ అచుణ్యుతా ననున్న
నలమ పటట నెఁగాన యచుణ్యుతా

చ. ఆలసిఅంచనెఁ బనలేదు అచుణ్యుతా
ఆలిమగన సఅంధి నచుణ్యుతా
ఔలే నీ విటట  యచుణ్యుతా
ఆలిఅంచి మమేమ్మలితివి ఆచుణ్యుతా

చ. ఆసము దిఅంచకు మఅంక నచుణ్యుతా
అసురుసురెక  చికక్కుతి మచుణ్యుతా
ఆసల చెమటనెఁ గడి యచుణ్యుతారతి
యసుద శశ వేఅంకటాదిశ  యచుణ్యుతా

రేకు: 0068-06 పడి సఅంపుటము: 01-357

పలల వి: అసమ్మదదీనాఅం అనేణ్యుషఅం
తసిమ్మకా తసిమ్మకా తతశ చ పునశచ్చి

చ. సతతాధణ్యుయననషట పరాణాఅం దకృఢ -

పశ తినాఅం యతీనాఅం వనవాసినాఅం
గతిరిహ సమ్మరుకఅం కా జగతాణ్యుఅం పర-

సిర తిరియఅం కా విషష సేవా పునశచ్చి
చ. మోహినామతణ్యుఅంతముషక్కురాణాఅం గుణ-

గాశ హిణాఅం భవనెక కకఠినానాఅం
దేహసఅంక్షాళన విదేశకోవా ద
శశ హరిసమ్మరణవిశేష: పునశచ్చి

చ. కఅంకురావ్వణదు:ఖితజీవినాఅం
పఅంకలమనోభయభాశ అంతానాఅం
శఅంకాఅం నరురుతి సత్సరసా కా, శశ -

వేఅంకటాచలపతేరివ్వనుతి: పునశచ్చి
రేకు: 0346-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-271

పలల వి: అహోబలేశవ్వరునెఁ డఖిలవఅందితనెఁడ
మహి నతననెఁ గొలిచి మనునెఁ డినెఁక జనుల

చ. మూనెఁడమూరుకలకు మూలఅం బీతనెఁడ
వేనెఁడిపశ తాపపు విభనెఁ డీతనెఁడ
వానెఁడిచకాశ యధవరధనెఁ డీతనెఁడ

పోనెఁడిమనెఁ బురాణపురుషనెఁ డీతనెఁడ
చ. అసురలకలల నెఁ గాలాఅంతకునెఁ డీతనెఁడ

వసుధ దివణ్యుసిఅంహఅం బితనెఁడ
విసువన యేకాఅంగవరునెఁ డీతనెఁడ
దసలనెఁ బరాతపరతేజఅం బితనెఁడ

చ. నగిడి శశ వేఅంకటనలయనెఁ డీతనెఁడ
బగివాయనశశ పతి యితనెఁడ
సొగిసి దసులకు సులభనెఁ డీతనెఁడ
తగు నహపరములదతయ నీతనెఁడ

రేకు: 0119-04 నాట సఅంపుటము: 02-112

పలల వి: అహోబలేశవ్వరునెఁ డరికులదమనునెఁడ
మహామహిమలను మలసీ వానెఁడే

చ. కదలనెఁ గనున్నలను కరాళవదనము
గుదిగొను భయదపునెఁ గోరలను
అదరు మీసముల నలరనెఁగ నవవ్వచు
వదుట తోడనెఁ గొలవనాన్ననెఁడ వానెఁడ

చ. అతిసిత నఖముల ననఅంత భజముల
వితతపరాకశ మ వేషమును
అతలదీరర జిహవ్వయనెఁ గడ మెరయనెఁగ
మతిలేన కరుణ మెరసీ వానెఁడే

చ. సఅందడి సొముమ్మల శఅంఖచకశ ముల
పొఅందుగ దివిజల పొగడగను
యిఅందిరనెఁ దొడపక  నడి శశ వేఅంకట-

మఅందు నఅందు గడనెఁ నలరీ వాడే
రేకు: 0152-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
243

పలల వి: అహోబలేశవ్వరునకు నాదిమూరి కక
విహారమే పఅంతము వరసిఅంహమునకు

చ. చుకక్కుల మొలపూసల సరణ్యుచఅందుద ల కనున్నల
దికుక్కుల చేత లెఅండల దివాణ్యుయధాల
మకుక్కుటపు వేదముల మఅంచునెఁగొస వఅంటద కల
రకక్కుసులనెఁ జెఅండే విదరణసిఅంహమునకు

చ. శక  లములే పదముల జనువలే లోకముల
కాలచకశ మే నోరు గశ హాల పఅండల
చాలకొనన్న మేఘముల సకలదివాణ్యుఅంబరాల
పలిఅంచే పశ తాపపుసిఅంహమునకు

చ. అఅంతరికమే నడము అటట  భూమయే పరునెఁదు
వఅంతనెఁ గకృపరసము వారుబ లెలాల ను
యిఅంతటా శశ వేఅంకటాదిశ  యిరవ మహాగుహ
రఅంత లరుముల ఘోరరౌదశ సిఅంహమునకు
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ప.అ.రేకు: 0077-01వరాళ సఅంపుటము: 15-441

పలల వి: ఆ మూరితియే యీ మూరితి అఅందు నఅందు ఖేదము లేదు
సోమరక్కునేతద నెఁడ విశవ్వరూపముల చూచినవారమే మును నేము

చ. బలిమతోడ వతాత్సపహరణమున బశ హమ్మకు నీ మాయ చూపతివి
విలసిలల నెఁగ రణభూమన నరునకు విశవ్వరూప మట చూపతివి
అలరిన నీ రూపు జలమధణ్యుఅంబున ఆకూద రున కట చూపతివి
చెలనెఁగి కుమారసావ్వమక నా రూపు శశ వేఅంకటగిరినెఁ జూపతివి

చ. దక వికముగ దురోణ్యుధను సభను పశ తాపము నీ రూపు చూపతివి
ఆ విధముననే నీరూపు ముదఅంకు నా శశ మమున నీట చూపతివి
నీవిధ మెఱునెఁగన భీషమ్మకునకు మఱి నరమ్మలరూపము చూపతివి
శశ వేఅంకటగిరి నారూపఅంబ చేరి పరుషలకునెఁ జూపతివి

చ. పుటిట నప్పుడే వసుదేవనకు చతరుద్భుజముల నీ రూపు చూపతివి
జటిట గ గొలెల తలకు రూపము రా సకీశ డలలోనెఁ జూపతివి
యిటట  నారదునకు దవ్వరకలొ యిఅంటిఅంట నీ రూపు చూపతివి
పటట గ శశ వేఅంకటవవ్వర ఆ రూపమె మాకప్పుడ చూపతివి

రేకు: 0378-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-457

పలల వి: ఆ రూపమునక హరి నేను మొకక్కుదను
చేరి విభీషణన శరణాగతనెఁడన చేకొన సరినెఁ గాచితివి

చ.ఫాలలోచనునెఁడ బశ హమ్మయ నఅందుద నెఁడ
సోలి నగిన్నయను సరణ్యుచఅందుద లను
నీలో నుఅండనెఁగ నెరినెఁ గనెనెఁ గిరీటి
మూల భూతి వగు మూరి కవి గాన

చ. అనఅంత శిరసుల ననఅంత పదముల-

ననఅంత నయనము లనఅంత కరముల
ఘన నీ రూపము గనునెఁగొనెనెఁ గిరీటి
అనఅంత మూరితి వనన్నటనెఁ గాన

చ. జగము లినన్నయను సకల మునీన్నఅందుద ల -
నగు శశ  వేఅంకటనాథునెఁడ ననేన్న
పొగడనెఁగనెఁ గిరీటి పొడగనె నీ రూపు
అగణిత మహిమునెఁడ వనన్నటనెఁగాన

రేకు: 0026-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-158

పలల వి: ఆనెఁకటివేళల నలపక న వేళలను
తేనెఁకువ హరినామమే దికుక్కు మఱిలేదు

చ. కొఱమాలి వనన్నవేళ కులము చెడినవేళ
చెఱనెఁవొడి వొరులచేనెఁ జికక్కునవేళ
వొఱపక న హరినామ మొకక్కుట గతిగాక
మఱచి తపపననెక న మఱిలేదు తెరనెఁగు

చ. ఆపద వచిచ్చినవేళ యారడినెఁబడినవేళ
పపపు వేళల భయపడినవేళ
వోపనఅంత హరినామ మొకక్కుట గతిగాక

మాపుదనెఁకానెఁ బరలిన మరిలేదు తెఱనెఁగు
చ. సఅంకళనెఁ బెటిట నవేళ చఅంపనెఁ బిలిచిన వేళ

అఅంకలిగా నప్పులవారానెఁగిన వేళ
వేఅంకటశనామమే విడిపఅంచ గతిగాక
మఅంకుబుదిబ నెఁ బరలిన మరిలేదు తెఱనెఁగు

రేకు: 0378-06 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
458

పలల వి: ఆఅంజనేయ యనలజ హనుమఅంత నీ -
రఅంజకపునెఁ జేనెఁతల సురల కఅంచ వసమా

చ. తేరిమీనెఁద నీ రూపు దచిచ్చిపటిట  యరుర నునెఁడ
కౌరవల గెలిచె నఅంగర భూమన
సారెకు భీమునెఁడ పురుషమకృగమునెఁ దచుచ్చిచోట
నీరోమముల గావా నఖిల కారణము

చ. నీమూలముననెఁగాద నెలవక  సుగీశ వనెఁడ
రాముననెఁ గొలిచి కపరాజయను
రామునెఁడ నీవఅంకనే పో రమణి సీతాదేవినెఁ
బశ మముతో మగుడను బెఅండాల డను

చ. బలదక తణ్యులను దుఅంచ బఅంటతనము మఅంచ
కలకాలమును నెఅంచనెఁగలిగితిగా
అల శశ  వేఅంకటపతి యఅండనే మఅంగానెఁబుధి -
నలయపు హనుమఅంత నెగడితిగా

రేకు: 0047-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
288

పలల వి: ఆకాశమడడ మా అవవ్వలయ నడడ మా
శశ కాఅంత భజియిఅంచు సేవకులకు

చ. పతాళమడడ మా బలిమథను దసులకు
భూతలఅం బడడ మా పుణణ్యులకును
సేత కక లాసముల చిరభూములినన్నయను
పక  తోశ వలట పరమ భాగవతలకును

చ. అమరావతమడడ మా హరి దసులకు మహా
తిమరఅంబులడడ మా దివణ్యులకును
కమలాసనున లోకఅంబదియ నడడ మా
విమలాతమ్మలెక  వలనెఁగు విషష  దసులకు

చ. పరమపద మడడ మా బశ హామ్మఅండధరునెఁడక న
ధర వేఅంకటశవ్వరున దసులకును
యిరవక న లోకముల ననన్నటా భోగిఅంచి
వరుసలను విహరిఅంచు వరవక షష వలకు

రేకు: 0367-03 లలిత సఅంపుటము: 04-395

పలల వి: ఆచార విచారా లవియ నే నెరనెఁగ
వాచామ గోచరపు వరదునెఁడ నీవ
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చ. తపమొకక్కుట నాకునెఁ దగు నీ శరణనుట
జపమొకక్కుట ననున్న సారెకు నుతిఅంచుట
వపమొకక్కుట నీవ వనన్నతనెఁడవఅంట
విపరీత విజజ న విధలేమ నెరనెఁగ

చ. కరమ్మమొకక్కుట నీ కక అం కరణ్యుగతి నాకు
ధరమ్మమొకక్కుట నీ దసాను దసణ్యుము
మరమ్మమొకక్కుట నా మతి ననున్ననెఁ దలనెఁచుట
అరిమ్మలి నఅంతకఅంట నవల నే నెరనెఁగ

చ. బలిమయొకక్కుట నాకు భక క నీపక నెఁ గలగుట
కలిమ యొకక్కుట నీవ గలవన నముమ్మట
యెలమతో శశ  వేఅంకటశ నీవ గతిదకక్కు
పలబుదుద ల నేనెఁబరల భావనలేనెరనెఁగ

ప.అ.రేకు: 0054-06నాట సఅంపుటము: 15-310

పలల వి: ఆచారుణ్యునెఁ డొకక్కునెఁడే యద నీకు నొపపగిఅంచె
నేచి ననున్న రకఅంచేది యినెఁక నీ చేతిది

చ. వరుసనెఁ బుణణ్యుము లెలాల  సవ్వరగ మున కొపపగిఅంచు
సరుసనే చదువల సఅంశయముల కొపపఅంచు
సురలనెఁ బూజిఅంచుపూజ కదశ విదణ్యుల కొపపఅంచు
కరలి నీ కకృప కొపపగిఅంచ నెవవ్వరు లేరు

చ. ఘనసఅంకలపముల భోగములకు నొపపగిఅంచు
పొనగి కరమ్మము లెలాల  పుటట గుల కొపపగిఅంచు
ధనము లఅంపటముల తగులన కొపపగిఅంచు
కనసి నీ సేవ కొపపగిఅంచ నెవవ్వరు లేరు

చ. సారె నేరిచ్చిన నేరుపల సఅంసారమున కొపపఅంచు
అరయనెఁ గోరిక లెలాల  నజజ నమున కొపపఅంచు
ధారుణి శశ వేఅంకటశ తగ ననున్న నేలితివి
కరి నీ దసాణ్యున కొపపగిఅంచ నెవవ్వరు లేరు

ప.అ.రేకు: 0022-02బౌళ సఅంపుటము: 15-124

పలల వి: ఆజజ నజఅంతవ నేనెక తినెఁ గాక
సుజజ నమూరికవి నీవ చూచుట తగవా

చ. కోరితే రావలెనెఁ గాన కోరనవి రానేల
కోరితిమా దుదుఃఖముల గోవిఅంద ననున్న
ఆరయ పపఫలము లవి యఅంటివా నీవ
యేరీతి నాతమ్మవ నీవ యినెఁక దోషమునన్నద

చ. అనాథనాథునెఁడవ ఆతరబఅంధనెఁడవ
సనాథునెఁడను నేను సరి నుఅండనెఁగా
వినోద మది నీకు విశవ్వపశ పఅంచము
మనోధరమ్మముల నీ మాయ దనెఁటనెఁగలనా

చ. సరి గజదఅంతపరీకల చూడ నెఅంతవానెఁడ

ధర శశ  వేఅంకటశనెఁడ దసునెఁడ నీకు
గురువ నీ కొపపగిఅంచె కోరి నీకు శరణఅంటి
నరతినెఁ జేకొఅంట గాక నేరుప నేరాలనన్నవా

ప.అ.రేకు: 0037-06గుజర రి సఅంపుటము: 15-212
పలల వి: ఆట యెవవ్వరికనెఁ గొర నేను అఅంతరాణ్యుమక కాక

తటకున నతనెఁడే గతి యన యనాన్ననెఁడ తపపకననుమనన్నఅంచీనెఁగాక
చ. హరిదసానుదనెఁసుడ నట నా కాచారణ్యుతవ్వము సఅంగతలా

అరుదుగ విషష యచుచ్చి మోచుకొన యనుణ్యులనెఁ గొలిచిన నముమ్మదురా
విరతి బఅంది యినెఁక విషయము గోరిన వనకటి పగ లివి సాధిఅంచవా
యిరవన నే మొరవటట నెఁగ నట నా యేలిక దనే కాచీనెఁ గాక

చ. సకలపుణణ్యుముల ఫలము లొలల  నన సవ్వరగ ము చొరననెఁకనెఁ బాడి యౌనా
ఆకటా తిరుమఅంతశ ము నుడవనోరధములనెఁ బగడనెఁగజవి యౌనా
వికటపు మోహమున నరకద నన భావిఅంచి పరితే వను కొనద
మొకమెదుటనె వేలచు నుఅండనెఁగ మురహరునెఁడే దయనెఁజూచీనెఁగాక

చ. శశ వక షష వధరమ్మము చేపటిట  జిగినెఁ బిరికతిన మది యేల
దేవతాఅంతరము మాన కమమ్మటి తెరువ దపపహీనము గాద
వేవేల చదువల చదివి పశ కకృతల వేనెఁడచునెఁ దిరిగినను నవవ్వరా
శశ వేఅంకటశనెఁడే గతియన యఅండనెఁగ చేరితనెఁడే రకఅంచీనెఁ గాక

ప.అ.రేకు: 0066-01బౌళ సఅంపుటము: 15-376

పలల వి: ఆటవానకవలెనెఁ దో డయీణ్యునెఁ బశ కకృతి
గాటపు జీవన కఅంత కక వసమో పశ కకృతి

చ. చాటి చదివినవలాల  సారెనెఁ దలఅంపఅంచి యిచుచ్చి
పటిఅంచి యకణి విదణ్యు పశ కకృతి
తేటగానెఁ దొలిల నెఁటి జనమ్మము దచిచ్చి యీ జనామ్మన నచుచ్చి
చీటిక మాటిక యిచిచ్చిన దిచుచ్చినెఁ బశ కకృతి

చ. వొకక్కుచో నుఅండినవాన నొకక్కుచోనెఁ బడచూపఅంచును
పకక్కున పసికవిదణ్యు పశ కకృతి
దుకక్కునేలనెఁ జలిల న వితకల కొటారు కకక్కుఅంచు
వొకక్కుట యనేకముగా నొనరిఅంచునెఁ బశ కకృతి

చ. మనసులోనెఁ దలనెఁచితే మరమ్మముల గరనెఁగిఅంచు
పనవడి యిఅందశ జలమెక  పశ కకృతి పశ కకృతి
యేనలేన శశ వేఅంకటశ యీ జీవలకు
పనగొఅంటివి సఅంసారఫలము యీ పశ కకృతి

రేకు: 0027-02 కనన్నడగౌళసఅంపుటము: 01-
163

పలల వి: ఆటవారినెఁ గూడి తౌరా ఆటవారినెఁ గూడి అనన్నచోటల  
బమమ్మ-

లాట లాడిఅంచ నధికుఅండక తివి
చ. గురుతరమగు పదద కొటాట ములోపల

తిరుమెక న పనుమాయనెఁ దరగటిట
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అరయ నజజ నము లవి యడడ ముగనెఁ జేసి
పరగ సుజజ నదీపముల ముటిట అంచి

చ. తోలబమమ్మల దొరకొన గడియిఅంచి
గాలిచేత వాననెఁ గదలిఅంచి
తూలేటి రసముల తొమమ్మది గడియిఅంచి
నాలగు ముఖముల నలవన నాడిఅంచ

చ. ననేన్నమెతకరుగాన నీకమ నీలేరు
మనన్నఅంచుదతల మరిలేరు
యెనన్ననెఁగనెఁ దిరువేఅంకటశవ్వర నీదసు -
లనన్నతలెక  ననున్న నుబిదఅంచి పొగడనెఁగ

రేకు: 0364-01 లలిత సఅంపుటము: 04-375

పలల వి: ఆడరమమ్మ పడరమమ్మ అఅంగనల చూడరమమ్మ
వేడకనెఁ బరుషలెలల  వధినుఅండరమామ్మ

చ. అలల దివో వోనెఁగుననెఁతలౌభళశపదద కోవ
వలిల  పలనీటిజల వడలేసోన
చలల నమానెఁకులనీడ సఅంగడిమేడలవాడ
యెలల గానెఁగ నరసిఅంహునెఁడేగీ నఅంతితోడను

చ. సిఅంగారపుమఅండపల సిఅంహాలమునమఅంద-

లఅంగపు తెలల  గోపుర మద మనన్నఅంద
చెఅంగట నాడ  వారుల  చేరి పనన్నదద రునెఁగొలవ్వ
సఅంగతినెఁ దనెఁగొలవిచీచ్చి జయనరసిఅంహము

చ. కఅందువ శశ  వేఅంకటశ కలాణ్యుణములవేది
అఅందమెక  భూములకలాల  నాదిక నాది
మఅందల పలకొఅండమలకు నటట నడమ
విఅందగు దసులతోడ విహరిఅంచీ దేవనెఁడ

రేకు: 0220-05 ముఖరి సఅంపుటము: 03-112

పలల వి: ఆడరమమ్మ పడరమమ్మ అఅందరు మీరు
వేడక సఅంతసముల వలల విరియాయను

చ. కమలనాభడ పుటట  గఅంసున మదమణనెఁచ
తిమరి దేవకదేవి దేహమఅందును
అమరులకు మునుల కభయమచెచ్చి నతనెఁడ
కొమరె గొలల తలపక  గోరికల నలిప

చ. రేయినెఁ బగలగనెఁ జేసి రేపలెల నెఁ బెరుగనెఁజొచెచ్చి
ఆయెడ నావలనెఁ గాచె నాదిమూలము
యీయెడ లోకాల చూప నటట  తనకడపులో
మాయ సేసి యిఅందరిలో మనుజనెఁడక  నలిచె

చ. బాలలీలల నటిఅంచి బహుదక వికము మఅంచె
పలవనన్నల దొఅంగిలెనెఁ బరమమూ రి క
తాళ భూభార మణనెఁచె ధరమ్మము పరిపలిఅంచె
మేలిమ శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద నటట  నలిచె

రేకు: 0249-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
280

పలల వి: ఆడరో పడరో ఆనఅందిఅంచరో
వేడక మొకక్కురో విజజ నుల

చ. హరి రకకునెఁడక  యఅందరి కుఅండనెఁగ
పరగనెఁగ బదికరు బశ హామ్మదుల
గరిమ నతనెఁడే చకశ ము చేనెఁబటట గ
సురిగి పరిరదఅం చూడనెఁడ సురల

చ. పదిలపు విషష డ పశ ణమెక  యఅండనెఁగ
యిదివో మెలనెఁగేరు యీజీవల
మొదలను యితనెఁడే మూలమెక  యఅండనెఁగ
పొదలె నీతన పఅంపున లోకముల

చ. శశ వేఅంకటాదిశ న శశ పతి యఅండనెఁగ
తావల నలిచెను ధరమ్మముల
యీవల నతనెఁడే యిచేచ్చిటి వరముల
పవనులెక రిదే పశ పనున్నల

రేకు: 0268-02 లలిత సఅంపుటము: 03-390

పలల వి: ఆడతానెఁ బాడతా నీతో నటట  ముదుద గునుసుతా
వోడక నీదఅండ చేరి వనాన్నరమయాణ్యు

చ. ఆసనెఁ దలిల దఅండిశ మోము అటట  చూచి శిశవల
యే సుఖదుదుఃఖములనెఁ ద మెరనెఁగనటట
వాసుల శశ పతి మముమ్మ వడి నాతమ్మనెఁ దలనెఁచుక
యీసుల పుణణ్యుపపము లెఱనెఁగమయాణ్యు

చ. యేలినవారు వటట గా నేపుననెఁ దొతకల బఅంటల
ఆలకఅంచి పరుల బోయడగనటట
తాలిమ శశ పతి మీరు తగ మముమ్మ రకఅంచనెఁగా
యేలన యేమయనెఁ గోర నెరనెఁగమయాణ్యు

చ. చేతనెఁ జికక్కు నధానము చేరి యిఅంటనెఁగలవానెఁడ
యేతలనెఁ గలిమలేము లెరనెఁగనటట
ఆతమలో శశ వేఅంకటాధిప నీ వఅండనెఁగాను
యీతల నే వలతల నెరనెఁగమయాణ్యు

రేకు: 0301-06 లలిత సఅంపుటము: 04-006

పలల వి: ఆతనెఁ డితనెఁడా వనన్న లఅంతట దొఅంగలినానెఁడ
యేతలకు మదుద ల రెఅండిలనెఁ దోసినానెఁడ

చ. యీతనెఁడా దేవకగనన్నయిఅందశ నీలమాణికము
పూతకచనున్న దగి పొదలినానెఁడ
యీతనెఁడా వసుదేవన యిఅంటిలో నధానము
చేతనే కఅంసుననెఁ బుటట చెఅండ సేసినానెఁడ

చ. మేటియెక న గొఅంతిదేవి మేనలల నెఁ డీతనెఁడా
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కోటికనెఁ బడగెగాను కొఅండ యెతె కను
పటిఅంచి పఅంచే యశోదపలి భాగణ్యు వివెూనెఁతనెఁడా
వాటమెక  గొలెల తలను వలపఅంచినానెఁడ

చ. ముగురువేలపులకు మూలభూతి యీతనెఁడా
జిగి నావలనెఁ బయలనెఁ జేరి కాచెను
మగుల శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది దక వమతనెఁడా
తగి రామకకృషష వతార మఅంద నప్పుడ

రేకు: 0218-04 భక రవి సఅంపుటము: 03-099

పలల వి: ఆతనెఁడ భకకసులభనెఁ డచుణ్యుతనెఁడ
రాతిగుఅండవానెఁడగానెఁడ రఅంత మానునెఁ డినెఁకను

చ. జీవనెఁడా వేసరకు చిత కమా జడియకు
దక వము గరుణిఅంచనెఁ దడవ గాదు
తోవ చూప మనకు తొలేల  ఆచారుణ్యునెఁడ
కావలసినటల యీణ్యునెఁ గలనెఁగకునెఁ డినెఁకను

చ. కాలమా వేగిరఅంచకు కరమ్మమా ననున్నమీరకు
పలిఅంచ దక వానకు నే భార మనెఁకను
ఆలిఅంచి తిరుమఅంతశ మే ఆతన ననున్ననెఁ గూరిచె
వేళగాన  అఅందనెఁకా వేసరకునెఁ డినెఁకను

చ. వఱవకు దేహమా వేసరకు ధాణ్యునమా
యెఱినెఁగి శశ వేఅంకటశనెఁ డడసిపోనెఁడ
తఱి నహపరము లితనదసు లిచిచ్చిరి
గుఱియెక తి ననన్నటికనెఁ గొఅంకకునెఁడీ ఇనెఁకను

రేకు: 0251-02 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
291

పలల వి: ఆతనెఁడ సేసే చేనెఁత లనుణ్యుల సేయనెఁగలరా
జతల మనుజలెలాల  సతమయేణ్యురా

చ. దికుక్కులేనవారికలాల  దేవనెఁ డొకక్కునెఁడే దికుక్కు
చికక్కునవారికనెలాల  శశ పతే గతి
తకక్కున  అనాథులకు దక వమే రకకునెఁడ
యెకక్కుడా నాతనెఁ డఅండనెఁగా నేనెఁటి కనెఁక చిఅంత

చ. బలిమ లేనవారిక పరమాతమ్మనెఁడే బలిమ
కలిమ చాలనవారి కలిమ హరె
యిల నేరనవారిక నఅందిరానాథునెఁడే నేరుప
వలసీతనక వినన్నవిఅంచుటిఅంతే కాక

చ. పొఅందులేనవారికలాల నెఁ బురుషత కమునెఁడే పొఅందు
విఅందును వేడకయ శశ వేఅంకటశనెఁడే
యెఅందరెఅందరుఅండినాను యీతనెఁడ గలనెఁడ మాకు
సఅందడి నాతనెఁడే అనన్న చకక్కునెఁబెటట నెఁ బనుల

రేకు: 0262-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-358

పలల వి: ఆతనెఁడే బశ హమ్మణణ్యుదక వ మాదిమూలమెక నవానెఁడ
ఆతన మానుటలెలాల  నవిధిపూరవ్వకము

చ. యెవవ్వన పరనెఁ బిలత రిలనెఁ బుటిట న జీవల
నవవ్వచు మాసనకతశ నామములను
అవవ్వల నెవవ్వన కశవాదినామములే
రవవ్వగా నాచమనాల రచియిఅంతరు

చ. అచచ్చి మే దేవన నారాయణనామమే గతి
చచేచ్చిటివారిక సనాణ్యుసమువారిక
ఇచచ్చి నెవవ్వరినెఁ దలనెఁచి యితకరు పతాళల కు
ముచచ్చిట నెవవ్వన నామములనే సఅంకలపము

చ. నారదునెఁడ దలనెఁచేటి నామమది యెవవ్వనది
గౌరి నుడిగేటి నామకథ యేడది
తారకమెక  బశ హమ్మరుదశ తతి కవవ్వరినామము
యీ రీతి శశ వేఅంకటాదిశ  నెవవ్వనెఁడిచీచ్చి వరము

రేకు: 0151-03 ముఖరి సఅంపుటము: 02-237

పలల వి: ఆతనెఁడే యజమానునెఁడ ఆదినారాయణనెఁడ
ఆతన బఅంటల ము మాకు ననన్నటా నశిచ్చిఅంతము

చ. యేలికగల బఅంటకు యెకక్కుడిది విచారము
పలిఅంచే మగనెఁడగల పడనెఁతి కడ చిఅంత
కోలముఅందక  తఅండిశ గల కొడకు కది తొడసు
యీలీల హరిదసున కకక్కుడికోరికల

చ. బలదురగ ము వానక భయ మేమటా లేదు
కలిమగలవానక కడమ లేదు
యిల క్షేతశ వఅంతనక నెఅందూ దరిదశ ము లేదు
అల శశ పతిబఅంటల కు నలమట లేదు

చ. పటిట న ముదుద అంగరపుపశ ధాన కదురు లేదు
కుటిట  చాతనకవారికనెఁ గొఅంకు లేదు
నెటిట న శశ వేఅంకటాదిశ నలయ సేవకులము
గుటట తోడ బశ దికము గుఱి మాకు నతనెఁడే

రేకు: 0228-05 భక రవి సఅంపుటము: 03-160

పలల వి: ఆతనెఁడే యినన్నయ నచుచ్చి నడిగినవలాల ను
చేతిలోనే వఅండనెఁగాను చిఅంతిఅంచరు హరిన

చ. వలెనఅంట సఅంపదల వటిట  యలమటనెఁబెటట
అలసి వోపనఅంటను అఅండనే వఅండ
తలనెఁచి యిఅందరు నీతరితీపులనెఁ జికక్కు
తలనెఁచ రెఅందును బరతత కవ్వమెక న హరిన

చ. ఆసపడితే నఅంతల అనన్నటాను బిగుతరు
వాసితో నుఅంటనే తామే వతక రొదిద క
పోసరిఅంచి యిఅందరు నీ పొఅందుల భశ మలనెఁ బడి
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పసి వనాన్నరదే తమ పతియెక న హరిన
చ. గటిట గా రాతిరెలాల ను కలయెక యఅండ జగము

పటట పగలెక తే తమ పల నుఅండను
బటట బయల పఅందిలి పటట రుగాన చే-

పటట రు శశ వేఅంకటాదిశ పక నునన్న హరిన
రేకు: 0166-03 భక రవి సఅంపుటము: 02-319

పలల వి: ఆతనెఁడే విషష అం డఖిలము నడపడి
యీతల నెవవ్వరి కనెఁటికనెఁ జిఅంతా

చ. పుటిట అంచనెఁ బెఅంచనెఁగ పొడవకక్కుఅంచ దేహుల
గటిట గా మానెఁటలాడిఅంచనెఁ గదలిఅంచ
పటిట  వాన గురియిఅంచ పక రుల మొలపఅంచ
తిటట  పటట  నొకానొకదేవనెఁడ గలనెఁడ

చ. అనన్నపనము లొనెఁగ నాపదల గడపనెఁగ
పనన్న మాయల భవినెఁ బచరిఅంచ
వినన్నపల సురలవి విన యఅందరి రకఅంప
వనన్నతోనన్నతనెఁడక  వొకానొకకరక గలనెఁడ

చ. కాల మకయము సేయ కరమ్మము ఫలిఅంచనెఁజేయ
తాళకొన మరపఅంచనెఁ దలనెఁపఅంచ
పలపడి శశ వేఅంకటపతియెక  వేదలచెపప-

యేలిక యొకానొక యీశవ్వరునెఁడ గలనెఁడ

రేకు: 0319-04 మాళవి సఅంపుటము: 04-109

పలల వి: ఆతనెఁడపో మాయేలిక ఆతనెఁడే జగనమ్మల-

మాతనెఁడే శశ వేఅంకటాదిశ  యఅందు మీనెఁది దక వము
చ. కమలవాసిన యెక న కాఅంతనెఁ బెఅండాల డినానెఁడ

కమలములో బిడడ నెఁ గనన్నవానెఁడ
కమలాపు కనలోననెఁ గలిగి మెరయవానెఁడ
కమలనాభనెఁడేపో కలగు మాదక వము

చ. జలధి బఅంధిఅంచి లఅంక సఅంహరిఅంచినవానెఁడ
జలధిచొచిచ్చినదక తణ్యునెఁజఅంపనవానెఁడ
జలధిసుతనకు వరుస బావక నవానెఁడ
జలధి శయనునెఁడేపో చకక్కున మాదక వము

చ. కొఅండ గొడగుగనెతి క గోవలనెఁగాచినవానెఁడ
కొఅండవఅంటి రాకాసినెఁ గొటిట నవానెఁడ
కొఅండలకు నెకుక్కుడక న గురుత శశ వేఅంకటాదిశ -

కొఅండరూపు దనేపో కోరిన మాదక వము
రేకు: 0324-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
141

పలల వి: ఆతడానెఁ యీతనెఁడ పదద హనుమఅంతనెఁడ
చేతలారా నకననెఁ జెఅండివేసినానెఁడట

చ. తొలత రామున గాఅంచి తోడనే సుగీశ వన
కొలవనెఁ బెటిట  యాతనకొమమ్మ నపపఅంచి
జలనధి దనెఁటి లఅంక సాధిఅంచి చొచిచ్చి సీతకు-

నలర నుఅంగర మచెచ్చి నతిసాహసమున
చ. సీతాదేవి యానవాల శశ రామునక నచిచ్చి

నీతి విభీషణన మనన్నఅంచనెఁజేసి
చేతలనే పోటాల డి చెఅండివేసి రాకసుల
ఘాతల సఅంజీవికొఅండ గకక్కుననెఁ దనెఁ దచెచ్చిను

చ. గకక్కున రావణనెఁ గొటిట  కాఅంతను రామున గూరిచ్చి
అకక్కుడ నయధణ్యునెఁ బటట  మటగటిట
నకక్కు కలశపురిన నఅండి శశ వేఅంకటాదిశ న
వకక్కుమీరి హరినెఁగొలిచ్చి వనాన్ననెఁడ వేడకల

రేకు: 0197-04 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
499

పలల వి: ఆతననెఁబో పొగడేము ఆతన శరణఅంటిమ
ఆతనెఁడే సరవ్వజీవల అఅంతరాణ్యుమ

చ. పకుక్కు బశ హామ్మఅండకోటల  పకుక్కు బశ హమ్మకోటల
పకుక్కు రుదశ కోటల ను పకుక్కు యిఅందుద ల
వొకొక్కుకక్కు రోమకూపల నొగి నఅంచుకుఅండనటిట
వొకక్కునెఁడే విషష నెఁడ వనెఁడే వనన్నతోనన్నతనెఁడ

చ. అనఅంత సరణ్యుచఅందుద ల అనఅంత వాయవలను
అనఅంత నకతశ ము లనఅంత మేరువల
కొనల సాగీ ననన్నటి కూటవనెఁ గూడకొనన్నటిట
అనఅంతనెఁడొకక్కునెఁడే మఅంచీ నాదిమూరితి

చ. అసఅంఖణ్యుమహిమలను అసఅంఖణ్యుమాయల
అసఅంఖణ్యుశకుకల వరాలసఅంఖణ్యుముల
పొసనెఁగ ననన్నటినెఁ దనే పుటిట అంచి రకఅంచినటిట
అసఅంఖణ్యుతనెఁడ శశ వేఅంకటాదీశ శనెఁడ

రేకు: 0090-04 గుజర రి సఅంపుటము: 01-444

పలల వి: ఆతననే నే కొలిచి నే నఅందితినెఁ బో నజసుఖము
శశ తరుణీపతి మాయాధవనెఁడ సకృషట యిఅంతయను హరి 

మూలము
చ. కోరుదుమా దునెఁఖముల కోర కతెఅంచు తమునెఁదమే

ఆరీతలనే సుఖముల యేతెఅంచు నఅందును విచార మఅంతేల
సారేకు దక వాధీనము లివి రెఅండ సవ్వయతన్నములగా వవవ్వరిక
కోరేటి దొకట హరిశరణాగతి గోవిఅందునెఁడే యిఅంతకు మూలము

చ. కమమ్మఅంటిమా పశ పఅంచము గలిగీ సవ్వభావము అఅందుకది
యిముమ్మల మోకము యీరీతలనే యీశవ్వరునెఁడిచిచ్చిన యిది గలగు
కమమ్మ అఅంతరాణ్యుమకలిపతఅంబు లివి కాదననవననరా దవవ్వరిక
సమమ్మతిఅంచి ఆసపడియెడి దొకట సరవ్వలోకపతి నజదసణ్యుము
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చ. సరి నెఱనెఁగుదుమా పోయినజనమ్మము సారేకు నేమేమ చేసితిమా
యిరవగ నటాల  మీదనెఁటిజనమ్మముయెఱుకల మఱపుల యినెఁకనేలా
నరతమెక  శశ వేఅంకటశనెఁడ తనయిచచ్చి నరిమ్మఅంచిన దిది యీదేహము
గరిమెల నాతనకక అం కరణ్యుమెపో కలకాలము మాకు కాణాచి

రేకు: 0174-01 లలిత సఅంపుటము: 02-362

పలల వి: ఆతనమూలమే జగమఅంతా నది
ఆతమలో హరి కీల అయివఅండనెఁ గాన

చ. మచచ్చిరము లేకునన్నను మనసే రామరాజణ్యుము
వచిచ్చినటట  వచిచ్చితేను వలప చవి
యెచుచ్చికుఅందు లేకునన్న నెకక్కుడక నా సుఖమే
యిచచ్చికునెఁడక  హరి తన కయణ్యువలెనెఁ గాన

చ. నెటట కొన నడచితే నజమే మూలధనము
పటిట నదే వశ తమెక తే భవమే మేల
జటిట గా నొనగూడితే సఅంసారమే ఫలము
యిటిట  హరి దనకు నయణ్యువలెనెఁ గాన

చ. చెపపనటల  సేసితేను చేరి దేహమే చుటట ము
తప్పుల లేనదియెక తే ధరమ్మమే సొముమ్మ
చొప్పున హరిదసుల సోదిఅంచి చూచిన దిది
యెప్పుడ శశ వేఅంకటశనెఁ డియణ్యువలెనెఁ గాన

రేకు: 0079-03 లలిత సఅంపుటము: 01-378

పలల వి: ఆతమ సఅంతసపటట టది యెఱుక, తా-

నేతెరవ నొలల కుఅండ టిదియే యెఱుక
చ. ముఅంచినబఅంధములలో ముణనెఁగుడవడక తా-

నఅంచల విడనెఁదనున్న టది యెఱుక
చఅంచలపువిషయాల సగుగ డముగుగ డగాక
యెఅంచినెఁ హరినెఁదలపోయ టిదియే యెఱుక

చ. పయనయరబ ములకు బఅంటబఅంటక  తిరుగక
ఆయతమెక  మోసపోన దది యెఱుక
పయపునెఁగామనులతోనెఁ బలమారునెఁ జేయపొఅందు
హేయమనతలపోయ టిదియే యెఱుక

చ. ధరమీనెఁదనెఁగల పశ ణితతల నొపపఅంచక
ఆరయనెఁగ సమునెఁడగు టది యెఱుక
గరిమల శశ వేఅంకటపతిదసునెఁడక
యిరవొఅంద సుఖిఅంచు టిదియే యెఱుక

ప.అ.రేకు: 0015-01 లలిత సఅంపుటము: 15-081

పలల వి: ఆతమ సఅంతోసపటట  టది యెఱుక తా
నే తెరువ వొలల కుఅండ టిదియె యెఱుక

చ. ముఅంచిన బఅంధముల మునునెఁగువడక తా
నఅంచల విడనెఁ దనున్నటది యెఱుక

చఅంచలపు విషయాల సగుగ డ ముగుగ డ గాక
యెఅంచి హరినెఁ దలపోయ టిదియె యెఱుక

చ. పయన యరర ములకు బఅంటబఅంటక  తిరుగక
ఆయితమెక  మోసపోన దది యెఱుక
పయపు కామనులతో పలమారునెఁ జేయపొఅందు
హేమముగనెఁ దలపోయ టిదియె యెఱుక

చ. ధరమీనెఁదనెఁ గల పశ ణితతల నొపపఅంచక
అరయనెఁగ సమునెఁడవట అది యెఱుక
గరిమల శశ వేఅంకటపతి దసునెఁడక
యిరవొఅంద సుఖియిఅంచు టిదియె యెఱుక

రేకు: 0158-02 గౌళ సఅంపుటము: 02-277

పలల వి: ఆతరబఅందుగునెఁడవ హరినారాయణ కకృషష
మా తలనెఁపఱినెఁగి నీవే మనన్నఅంచితి విపుడ

చ. గురుకుమారులనెఁ దచుచ్చికొన రకఅంచినయటల
ధరలో గజరాజ నుదబ రిఅంచినటల
గరిమనెఁ జెరలమానప కాఅంతలనెఁ బెఅండాల డినటల
సిరులతో మమునెఁ దచిచ్చి సేవల గెక కొఅంటివి

చ. నేరుపుననే రుకుమణిదేవినెఁ దచిచ్చినయటల
ధీరత మునపుతద లనెఁ దచిచ్చినయటల
భారమెక న యహలణ్యుశపము మానపనయటల
గారవిఅంచి మము నేనెఁడ కరుణనెఁ జూచితివి

చ. లఅంక సాధిఅంచి సీతను లలినెఁ జేకొననయటల
తెఅంకక ననరుదుబ ననెఁ దచిచ్చినయటల
అఅంకల శశ వేఅంకటశ అటట  నీదసులమన
పొఅంకముగ మాపలిటనెఁ బసనెఁగి యేలితివి

రేకు: 9056-01 నాట సఅంపుటము: 04-568

పలల వి: ఆది పురుష అఖిలాఅంతరఅంగా భూ దేవతా రమణ 
భోగీఅందశ  శయనా
చ. భవపథోనధి బాడబానలభవజీమూత పశ భఅంజనా

భవ పరవ్వత పశ ళయ భయద నరార త దురద్భువ కాలకూటభవ 
బహువిశవ్వరూప

చ. భవఘోరతిమరదురద్భువకాలమారాకఅండభవభదశ  మాతఅంగ 
పఅంచానన
భవ కమలభవ మాధవరూప శేషదిశ భవన వేఅంకటనాథ 
భవరోగవక దణ్యు
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రేకు: 0047-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
289

పలల వి: ఆదిదేవ పరమాతమా
వేద వేదఅంతవేదణ్యు నమో నమో

చ. పరాతపరా భకకభవభఅంజనా
చరాచర లోకజనక నమోనమో

చ. గదధరా వేఅంకటగిరి నలయా
సదనఅంద పశ సనన్న నమో నమో

రేకు: 0063-03 కాఅంబోది సఅంపుటము: 01-324

పలల వి: ఆదిదేవనెఁడననెఁగ మొదల నవతరిఅంచి జలది సొచిచ్చి
వేదములను శసస ములను వదక తెచెచ్చి నీతనెఁడ

చ. వాలి తిరుగునటిట  దక తణ్యువరుల మోహవతలనెలల
మూలమూలనెఁ దోశ సి ముసునెఁగుపల సేసె నీతనెఁడ
వేలఅంఖణ్యులెక నసతల వేడకలలరనెఁజేసి వొఅంటి
నాలిమగనరీతినెఁ గూడి యనభవిఅంచె నీతనెఁడ

చ. కడపులోన జగములెలల నెఁ గదలకుఅండనెఁ బానెఁపరేన-

పడక నొకక్కుమనసుతోడనెఁ బవవ్వళఅంచె నీతనెఁడ
అడగుకఅంద లోకమెలల  నడనెఁచనెఁదలనెఁచి గుఱుతమీర
పొడవ వరిగి మనున్నజలము పొడిచి తెచెచ్చి నీతనెఁడ

చ. కోడవయసునానెఁడ మఅంచి గోపసతల మనములెలల
ఆడి కలకు నోప కొలల లాడి బశ దిక నీతనెఁడ
వేడకలర వేఅంకటాదిశ  వలసి భూతకోటి దనున్ననెఁ
జూడనెఁడనుచు మోకపదము చూరవిడిచె నీతనెఁడ

రేకు: 0021-03 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-127

పలల వి: ఆదిదేవనెఁడక  అఅందరిపలిటి
కీ దేవనెఁడక  వచెచ్చి నతనెఁడ

చ. కోరిన పరమ యగుల చిత కములలోన
యేరీతి నుఅండనో యీతనెఁడ
చేరవచిచ్చిన యాశిశ తలనెలల నెఁ బోశ వ
యీరీతి నునన్న వానెఁడీతడ

చ. కుటిల దనవల కోటాననెఁగోటల
యెటవలెనెఁ దుద అంచెనో యీతనెఁడ
ఘటియిఅంచి యిటవఅంటి కారుణణ్యురూపునెఁడక
యిటవలె నునన్న వానెఁడీతడ

చ. తకక్కుకక్కు బశ హామ్మఅండ తతలెలల  మోచితా-

నెకక్కుడ నుఅండనో యీతనెఁడ
దికుక్కుల వలసిన తిరువేఅంకటశనెఁడక
యికక్కుడ నునన్న వానెఁడీతనెఁడ

ప.శశ .అ.రేకు: 0078-1 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
447

పలల వి: ఆదినారాయణ నాకు నభయ మీవ
కాదన తప్పులెఅంచక కరుణానధీ

చ. తదకకక్కు నఅందిశ యపు దొఅంగలకునెఁ దపచిచ్చితి
యెదుటిక రానెఁగా నీ వే మఅందువో
మదిఅంచి నాలో నుఅండనెఁగా మఱచితి నే ననున్న
యిద కాను కయణ్యునెఁగా నీ వేమఅందువో

చ. పకక్కున నీ యాజజ  దోసి పపము లెలాల నెఁ జేసితి
యికక్కుడనే మొకక్కునెఁగా నీ వేమఅందువో
దికుక్కు నీ వఅండనెఁగానెఁ బరదేవతలనెఁ గొలిచితి
నెకొక్కున రకఅంచు మఅంట నీ వినెఁక నేమఅందువో

చ. తొటిట  కామకోశ ధాలతో దూరు లెలాల నెఁ గటట కొఅంటి
యిటట  ముదశ  మోచే నఅంట నేమఅందువో
నెటట న శశ వేఅంకటశ నీకు నలమేలమ్మఅంగకు
గటిట గా నే లెఅంక నెక తి కరుణిఅం చేమఅందువో

రేకు: 0288-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
507

పలల వి: ఆదిమపురుషడ అహోబలమునను
వేదదిశ గుహలో వలసీ వానెఁడే

చ. వదయిఅంచె నదిగో వకుక్కునెఁ గఅంభమున
చెదరక శశ నరసిఅంహుడ
కదిసి హిరణణ్యున ఖఅండిఅంచి పశ హాల దు-

నెదుట గదద పక  నరవక  నలిచె
చ. పొడచూప నదిగో భవి దేవతలకు

చిడముడి శశ నరసిఅంహునెఁడ
అడర నఅందరిక నభయఅం బసగుచు
నడకొనెనెఁ దొడపక  నఅందిరను

చ. సేవల గొనె నద చెలనెఁగి సురలచే
శశ వేఅంకటనరసిఅంహుడ
దక వమెక  మమేమ్మలి దసుల రకఅంచె
తావకొననెఁగ నట దయతోనెఁ జూచి

రేకు: 0013-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
080

పలల వి: ఆదిమపూరుషనెఁ డచుణ్యుతనెఁడచలనెఁడనఅంతనెఁడమలనెఁడ
ఆదేవనెఁ డీతనెఁడేపోహరి వేఅంకటవిభనెఁడ
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చ.ఏకారష వమెక  ఉదకములేచిన బశ హామ్మఅండములోనెఁ
బెక కొన యఅండనెఁగ నొక వటపతశ ములోపలను
చేకొన పవళఅంపుచు నొక శిశవక  వడినెఁదేలాడిన-

శశ కాఅంతనెఁ డీతనెఁడేపో శశ వేఅంకటవిభనెఁడ
చ. అరుదుగ బలిమద మడనెఁపనెఁగ నాకసమఅంటిన రూపము

సరుగన భూమఅంతయ నొక చరణఅంబున గొలచి
పరగిన పదఅంగుటమున బశ హామ్మఅండము నగిలిఅంచిన
పరమాతమ్మనెఁ డీతనెఁడేపో పతి శశ వేఅంకటవిభనెఁడ

చ. కరపయనధి లోపల శేషనెఁడ పరణ్యుఅంకముగా
ధారుణియను సిరియనునెఁ బాదము లొత కనెఁగను
చేరువనెఁదను బశ హామ్మదుల సేవిఅంపనెఁగనెఁ జెలనెఁవొఅందడి
నారాయణనెఁ డితనెఁడే వనన్నత వేఅంకటవిభనెఁడ

రేకు: 0043-01 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-261

పలల వి: ఆదిమునుల సిదబ అంజనము
యేదసనెఁ జూచిన నదివో వనెఁడే

చ. నగిన సెలవినెఁ బడ నాలగుజగముల
మొగముననెఁ జూప మోహనము
నగిడి యశోదకు నధానఅంబెక
పొగడొఅందీ గకృహమున నద వనెఁడే

చ. కనుదరచిన నలగడ నమకృతము లట
అనువననెఁ గురసీ నపరము
వనతల నఅందవశ జముననెఁ జెలనెఁగనెఁగ
మనకక నరవక  మలసీ వనెఁడే

చ. పరమునకునునెఁ దనెఁ బరమెక  వలసిన-

పరిపూరష  పరాతపరునెఁడ
సరుస రుకమ్మణిక సతణ్యుభామకును
వరునెఁడగు వేఅంకటవరదునెఁడ వనెఁడే

రేకు: 0390-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
524

పలల వి: ఆదిమూరిక యీతనెఁడ పశ హాల ద వరదునెఁడ
యేదననెఁ జూచినానెఁ దనె యీతనెఁడిది దేవనెఁడ

చ. నవవ్వల మోము తోడ నరసిఅంహ రూపు తోడ
జవవ్వన తొడ మీనెఁదట సరస మాడ
పువవ్వల దఅండల యిరు బుజలపక  వేసుకొన
వవివ్వళళ్ళురనెఁ గొలవక  వనాన్ననెఁడ దేవనెఁడ

చ. సఅంకునెఁ జకశ ములతోడ జమళ కోరల తోడ
అఅంకలనెఁ గటియభయహసాక లెతి క
కఅంకణాలహారాలతో ఘన కరీటము వటిట
పొఅంకమెక న పశ తాపననెఁ బదిలీ నీ దేవనెఁడ

చ. నానా దేవతల తోడ నారదదుల తోడ
గానముల వినుకొఅంటా గదద పక  నుఅండి
ఆనుక శశ  వేఅంకటాదిశ  నహో బలము నఅందు
తానకమెక  వరాలిచీచ్చి దసులకు దేవనెఁడ

రేకు: 0309-01 ముఖరి సఅంపుటము: 04-049

పలల వి: ఆదిమూలమే మాకు నఅంగరక
శశ దేవనెఁడే మాకు జీవరక

చ. భూమదేవిపతి యెక న పురుషత కమునెఁడ మాకు
భూమపక  నేడ నుఅండినా భూమరక
ఆమన జలధిశయి అయిన దేవనెఁడే మాకు
సామీపణ్యుమఅందునన్న జలరక

చ. మోమ యచు నగిన్నలో యజజ మూరికయెక న దేవనెఁడే
ఆయముల దనెఁకకుఅండా నగిన్నరక
వాయసుత నేలినటిట  వనజనాభనెఁడే మాకు
వాయవఅందునెఁ గఅందకుఅండా వాయరక

చ. పదమాకసమునకునెఁ బారనెఁజనెఁచే విషష వే
గాదిలియెక  మాకు నాకాశరక
సాదిఅంచి శశ వేఅంకటాదిశ  సరేవ్వశవ్వరునెఁడే మాకు
సాదరము వివెూరినటిట  సరవ్వరక్షా

రేకు: 0234-02 లలిత సఅంపుటము: 03-193

పలల వి: ఆదివిషష  వతనెఁడే యటరమామ్మ
ఆదిగొన భూభార మణనెఁచీనోయమామ్మ

చ. చఅందురునుదయవేళ సవరేతిరికాడ
కఅందువ దేవక బిడడ నెఁ గనెనమామ్మ
పొఅందుగ బశ హామ్మదుల పురునెఁటిఅంటి వాకటను
చెఅంది బాలన నుతల సేసేరోయమామ్మ

చ. వసుదేవన యెదుట వక కుఅంఠనాథునెఁడ
సిసువక  యవతరిఅంచి చెలనెఁగీనమామ్మ
ముసిముసి నవవ్వలతో మునులకు ఋషలకు
యిసుమఅంత వానెఁడభయమచీచ్చినమామ్మ

చ. కనన్న తలిల దఅండద లకు కరమ్మపశము లూడిచి
అనన్నటా రాకాసిమూనెఁక లణనెఁచీనమామ్మ
వనన్నతి శశ వేఅంకటాదిశ నుఅండి లకమ్మదేవితోడ
పనన్న నచచ్చికలాణ్యుణాలనెఁ బరగీనమామ్మ

రేకు: 0287-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-502

పలల వి: ఆనఅందనలయ పశ హాల దవరద
భానుశశినేతశ  జయ పశ హాల దవరద

చ. పరమపురుష నతణ్యు పశ హాల దవరద
హరి యచుణ్యుతానఅంత పశ హాల దవరద
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పరిపూరష  గోవిఅంద పశ హాల దవరద
భరిత కలాణ్యుణగుణ పశ హాల దవరద

చ. భవరోగసఅంహరణ పశ హాల దవరద
అవిరళ కశవ పశ హాల దవరద
పవమాననుతకీరి క పశ హాల దవరద
భవపతామహవఅందణ్యు పశ హాల దవరద

చ. బలయకక నరసిఅంహ పశ హాల దవరద
లలిత శశ వేఅంకటాదిశ  పశ హాల దవరద
ఫలితకరుణారస పశ హాల దవరద
బలివఅంశకారణ పశ హాల దవరద

రేకు: 0163-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
301

పలల వి: ఆనతియణ్యునెఁగదవే అఅందుక కాచుకునాన్ననెఁడను
పూనుక నీవఅంత నేరపరివక నా భవి మనసుపదను నేను

చ. కొలిచేమనే బఅంటల  నీకునెఁ గోటాననెఁగోటల  గలరు ననున్ననెఁ
దలిసేమనే జజ నుల తెఅందేపలనాన్నరు
తలనెఁచి వరములడిగేవారల తలవఅంటద కలఅందరు వారె
యిల సఅందడిలో నాకొలవ యెటవలె నెకీక్కునో

చ. పనులకునెఁ బాలపడినవారు బశ హామ్మదిదేవతలట
వినుతల సేయనెఁ దొడఅంగినవ వేదరాసులట
మునుకొన ధాణ్యునఅంచువారు మునులెఅందరెక నానెఁ గలరట
వినయపు నామనవి సనవలకు వేళ లెపుడ గలిగీనో

చ. వనన్నతితోడత ననున్న మోనెఁచుటకు వనాన్నరు గరునెఁడనెఁడ 
శేషనెఁడ నీకు
అనన్నటాను నీకానెఁగిటిలోపల నలరీ నలమేలమ్మఅంగ
యెనన్ననెఁగ శశ వేఅంకటశ ననున్నను యేలితి విఅంతటిలోనే
పనన్నన నా మొకుక్కుల నీ కబాగులనెఁ జేరినో

ప.అ.రేకు: 0034-05మలహరి సఅంపుటము: 15-
193

పలల వి: ఆనాథులనెఁ గాచుట అలవాట తొలేల  నీకు
వినోదముల గావ విభీషణవరద

చ. మలసి నా చిత కమనే మదమునేనుగ యిద
జలజవాసపు సఅంసారములోన
అలయరాజదవ్వరమను మొసలిచే పడ
కలిగి కావనెఁగద కరిరాజవరద

చ. తద పఅంచపశ ణములతోడనెఁ బుటట వ లెగురు
కదిసి దేహమనేటికాఅంతనెఁ బెఅండిల యాడి
అద దుసత్సఅంగము  అనే అడవలనెఁ దిరిగాడి
పదరెగు కావవే పఅండవవరద

చ. పరికఅంచ జీవనెఁడనే పషణ మొకటి
సరుగనెఁ గరమ్మమనే శపము నొఅంది

నరతి శశ  వేఅంకటశ నీపదధూళ మోప
అరుదుగా ననున్ననెఁ గావ మహలణ్యువరద

ప.అ.రేకు: 0021-05లలిత సఅంపుటము: 15-121

పలల వి: ఆనాది సఅంసారి వటగాన
మనోవికార మది మాన దఅంతయినా

చ. కడ చఅంచలమేకాన కాయములో నజబుదిబ
తొడరదు దురుద్భుదిబ  తోనెఁచి నాకు
దిడవక  (?) శశ హరి నీవ తిదిద తే నేమోకాన
వడనెఁగు నా గుణ మది విడవ దఅంతయినా

చ. పలచిఅంతలే కాన పటిట న నీపక  భక క
కలగ దజజ నమే కపప నాకు
బలిమ బఅందల నీవ నాపతే నేమో కాన
తొలనెఁకు నా మన సిది తొలనెఁగ దఅంతయినా

చ. పటిట న చలమే కాన పక  పక  విరక క నాకు
నెటట కోదు నీ కకృప నలిచీ నాకు
యిటట  శశ  వేఅంకటశ యేలిన వానెఁడవ నీవ
యెటట న నీకునెఁ బోదు యెఱునెఁగ నెఅంతయినా

రేకు: 0024-01 వరాళ సఅంపుటము: 01-143

పలల వి: ఆపదల సఅంపదల నలయ టమట మాను
రూపఅంప ననన్నటను రోసిననునెఁ గాక

చ. కడలేనదేహరోగఅంబు లేమట మాను
జడనువిడిపఅంచునౌషధసేవనెఁగాక
విడవ కడియాస తను వేనెఁచు టమట మాను
వొడలికలగుణమెలల  నుడిగిననునెఁగాక

చ. దురితసఅంగశ హమెక న దుదుఃఖ మేమట మాను
సరిలేన సౌఖణ్యుఅంబు చవిగొనన్ననెఁగాక
కరుకక న మోహఅంధకార మేమట మాను
ఆరిది తేజోమారగ  మలవడిననెఁగాక

చ. చావలోనెఁ బెనగొనన్నజనమ్మ మేమట మాను
యీవలావలి కరమ్మ మెడసిననెఁ గాక
భావిఅంప నరుదక నబఅంధ మేమట మాను
శశ  వేఅంకటశవ్వరున సేవచేనెఁ గాక

రేకు: 0338-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-223

పలల వి: ఆపదలలేన సుఖ మదియెపో విరతి
వోపతేనే కక కొఅంట వొలల కుఅంట మానుట

చ. అలిగిఅంచు ములిగిఅంచు నఅంతలోనే భశ మయిఅంచు
కొలనెఁది సఅంసారపుగుణ మది
మలసి రాలదిఅంటా మలిగఅండల ననేల
వొలిసితేనెఁ గెక కొఅంట వొలల కుఅంట మానుట
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చ. ఆపపటట  మోసపటట  నఅంతలోనే వాసిపటట
గాసిల నీసిరులకు గల దిది
వేసరి చానపనెఁ జవి వదక నదినెఁకనేల
పూసివాసినెఁ గెక కొఅంట వొలల కుఅంట మానుట

చ. మరపఅంచునెఁ దలపఅంచు మరి యేమెక నానెఁ జేసు
మరియను దనకరమ్మమహిమది
గురిగా శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచినవారి కది
వఱకక ననెఁ గెక కొఅంట వొలల కుఅంట మానుట

రేకు: 0089-04 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-438

పలల వి: ఆపదదఅంధనెఁడ హరి మాకునెఁ గలనెఁడ
దూపలి తలనెఁచినా దోషహరము

చ. గరుడననెకక్కునఘనరేవఅంతనెఁడ
గరుడ కతనముగలరథునెఁడ
గరుడనెఁడే తనకును గరియగుబాణము
గరిమె నీతనెఁడేపో ఘనగారుడము

చ. పముపరపుపక  బఅండినసిదుబ డ
పముపశముల పరిహరము
పమున నమకృతమునెఁ పడనెఁదచిచ్చినతనెఁడ
వేమరు నీతనెఁడే విషహరము

చ. కమలాకనెఁ డీతనెఁడ కమలనాభనెఁడను
కమలాదేవికనెఁ గెక వశము
అమరిన శశ వేఅంకటాధిపు డితనెఁడే
మమతల మాకదే మఅంతౌశ షధము

రేకు: 0043-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-266

పలల వి: ఆపనున్నలపలి దక వమాతనెఁడే గతినెఁదకక్కు
యే పొదుద ను భజియిఅంచనెఁగ నతరునెఁడ మరి కలనెఁడా

చ. నరుపధిక నజబఅంధనెఁడ నరతి శయానఅందునెఁడ
కరి వరదునెఁ డితనెఁడే గాక ఘనునెఁడధికునెఁడ గలనెఁడా

చ. సఅంతత గుణ సఅంపనున్ననెఁడ సాధలకునెఁ బశ సనున్ననెఁడ
అఅంతరాణ్యుమతనెఁడే కాక అధికునెఁడ మరి కలనెఁడా

చ. పరమాతమ్మనెఁడ పరమపురుషనెఁడ పరికఅంపనెఁగనెఁ గకృపలనెఁడ
తిరువేఅంకట విభనెఁడే కాక దేవనెఁడ మరి కలనెఁడా

రేకు: 0107-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
037

పలల వి: ఆమీనెఁది నజసుఖ మరయలేము

పమరపు చాయలక భశ మసితిమయాణ్యు
చ. మనసుననెఁ బాల దగి మదియిఅంచి వనన్నటట

ననచి గిలిగిఅంతకు నవివ్వనయటట
యెనసి సఅంసారసుఖ మది నజము సేసుక
తనవొఅంది యిఅందులోనే తడనెఁబడేమయాణ్యు

చ. బమమ్మలాట నజమఅంటానెఁ బూనెఁచి చూచి మెచిచ్చినటట
తెమమ్మగా శివమాడి తా దేవరెక నటట
కముమ్మల యీజనమ్మనఅందు కఅందుమీనెఁదు నేఱక
పమమ్మ భోగములనే తెపపలనెఁ దేలేమయాణ్యు

చ. బాలల యిసుకగుళల  పనెఁస గటట  కాడినటట
వలి వఱిఱ్ఱి వానెఁడ గఅంతవేసినయటట
మేలిమ శశ వేఅంకటశ మముమ్మనెఁ గొలవక నేము
కాల మూరక యినాన్నళళ్ళు గడపతిమయాణ్యు

రేకు: 0317-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-099

పలల వి: ఆయఅంబిది తెలియఅంగల దీయాతమ్మజజ నఅంబు
మాయల యీకాలము కరమ్మము మాధపునాధీనము

చ. దేహమునకు నీడ తిరిగినయటవలెనే
శశ హరిక కళావిధమెక  జీవనెఁడట దిరుగు
దేహమునకునెఁ గల చెక తనణ్యుము తెగి నీడకులేదు
శశ హరికన గల సవ్వతఅంతశ ము జీవనకలేదు

చ. కలలోపలనెఁ గల సుఖము ఘనసఅంతోషము కొరక
యిల లోపలనెఁ గలిగిన సుఖము ఇది సఅంతోషము కొరక
కలలోపలి విజీవన సఅంకలపన లినన్నయను
ఇల లోపలి పశ పఅంచ మఅంతయ నీశవ్వరుసఅంకలపము

చ. చెదరిన బాహణ్యుపునషయముల జీవనపలిటివి
పదిలఅంబగు అఅంతరఅంగమే పరమపువక కుఅంఠము
అదనెరినెఁగి కాలగాలమున ఆతమ శశ వేఅంకటపతిక
పొదిగి యాతనక శరణన కొలిచిన పొఅందగు ముక కక యిది గీల

రేకు: 0175-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
370

పలల వి: ఆరసి వేరొకచో ముకకడగనెఁగవలదు
సారపు లౌకకవిమోచనమే ముక క

చ. మొగినెఁ బుణణ్యుపపవిముక కయే ముకక
వగటనెఁ బశ పఅంచపువిముకక ముకక
తగుల సఅంసారబఅంధవిముక క ముకక
జగములోనెఁ గలగు యాశముకక ముకక

చ. కామకోశ ధాదిసఅంగ విముకక ముకక
వేమారు రుచులపక  విముకక ముకక
నాముల దేహభిమానపు ముకక ముకక
పమెడి కోరికలసఅంపద ముకక ముకక
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చ. ముఅందువనకల కరమ్మమోచనమే ముక క
అఅంది సుఖదుదుఃఖభయ ముకక ముకక
కఅందువ శశ వేఅంకటశనెఁ గన యఅందే శరణన
విఅందుల నతరసేవావిముకక ముకక

రేకు: 0177-01 గుజర రి సఅంపుటము: 02-382

పలల వి: ఆరుకనెఁడ నేను నీకడడ  మెఅందును లేదు
మూరికతశ యాతమ్మక మొగినెఁ గరుణిఅంచవే

చ. సరవ్వసాకవి నీవ సరావ్వఅంతరఅంగునెఁడవ
సరవ్వసరవ్వఅంసహాచకశ వరి క
నరావ్వణమూరిక నగమాఅంతకీరి క
సరావ్వపరాధముల కమయిఅంపవే

చ. పరమాతమ్మనెఁడవ నీవ పరఅంజోణ్యుతివి నీవ
పరమ పరానఅంద పరమపురుష
కరిరాజవరద కారుణణ్యునలయా
శరణాగతనెఁడ ననున్న సరినెఁగావవే

చ. అణవలోపలి నీవ ఆదిమహతకను నీవ
పశ ణత శశ వేఅంకటపశ చురనలయా
అణిమాదివిభవా ఆదణ్యుఅంతరహితా
గణతిఅంచి నాపలనెఁ గలగవే నీవ

రేకు: 0118-06 బౌళ సఅంపుటము: 02-108

పలల వి: ఆరుపల బబదలె నవ వినునెఁడ
యేరపడ నసురల నటవలె గెలిచే

చ. కూలిన తలలను గుఱఱ్ఱి పు డొకక్కుల
నేలపక నెఁ బారిన నెతకరుల
వోలినెఁ జూడనెఁ డిద వదబ గళలీ రణ-

కలిన విషవ్వకత్సనునెఁడ గెలిచె
చ. పడిన రథఅంబుల బాహుదఅండముల

కడసిన గజముల గొడగులను
అడియాలము లివ అకక్కుడ వికక్కుడ
చిడముడి విషవ్వకత్సనునెఁడ గెలిచె

చ. పగుల పగుల వకృషభాసురుననెఁ జఅంప
పగ నీనెఁగె అతన బలములతో
అగపడి శశ వేఅంకటాధిపు పఅంపున
జిగిగల విషవ్వకత్సనునెఁడ గెలిచె

రేకు: 0096-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
478

పలల వి: ఆలవటపతశ శయివక నరూప మటిట దన
కొలవక  పొడచుపవా గోవిఅందరాజ

చ. పడనెఁతలిదద రిమీద బాదముల చానెఁచుకొన

వొడికపు రాజసాన నొత కగిలి
కడలేన జనాభికమలమున బశ హమ్మను
కొడకునెఁగా గఅంటి విద గోవిఅందరాజ

చ. సిరులసొముమ్మలతోడ శేషనపక నెఁ బవళఅంచి
సొరిది దసులనెఁ గకృపనెఁ జూచుకొఅంటాను
పరగుదక తణ్యులమీనెఁద పమువిషములే నీవ
కురియిఅంచితివిగా గోవిఅందరాజ

చ. శఅంకునెఁజకశ ములతోడనెఁ జనెఁచినకరముతోడ
అఅంకల శిరసు కఅంది హస కముతోడ
తెఅంకన శశ వేఅంకటాదిశ  దిగువతిరుపతిలో
కొఅంకక వరములిచేచ్చి గోవిఅందరాజ

రేకు: 0005-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-030

పలల వి: ఆలాగుపొఅందులను నటవఅంటికూటముల
యీలాగులౌట నేనెఁడిద చూడనయితి

చ. అడియాసచూపులకు నాసగిఅంచితినెఁగాన
వడమాయలన లోను వదకలేనెక తి
కడవేడకలనెఁ దగిలి గాసినెఁ బఅందితినెఁగాన
యెడలేనపరితాప మెఱనెఁగలేనెక తి

చ. చిరునగవమాటలకునెఁ జిత కగిఅంచితినెఁగాన
తరితీపులన లోనునెఁ దలనెఁపలేనెక తి
వరుస మోహపునెఁ బసలవలలనెఁ జికక్కుతినెఁగాన
గరువఅంపునెఁ బలయలక గానలేనెక తి

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరుననెఁ జిఅంత సేసితినెఁగాన
దేవోతకమునలాగునెఁ దలియలేనెక తి
యీవక భవముపక  నచచ్చిగిఅంచితినెఁగాన
యీవక భవానఅంద మది పొఅందనెక తి

రేకు: 0357-06 ముఖరి సఅంపుటము: 04-338

పలల వి: ఆలిఅంచు పలిఅంచు ఆదిమపురుష కమ
జలిదీర నీక శరణచొచిచ్చితిమ

చ. గతి నీవే మతి నీవే కర కవ భరకవ నీవే
పతియ నీవే యేపటట నా మాకు
యితరము లెవవ్వరునాన్న రెఅంచిచూడ ననున్ననెఁబోల
చతరునెఁడ ననున్ననే శరణచొచిచ్చితిమ

చ. జననీజనకుల శరణము నీవే
వనక మనక నీవే వపము నీవే
మనసిచిచ్చి నీవే ననున్న మనన్నఅంచుకొఅంటనే
చనవి మనవి నీక శరణచొచిచ్చితిమ

చ. లోకసాకవి నీవే లోకబఅంధనెఁడవ నీవే
యీకడ శశ వేఅంకటశ యిదివో నీవ
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నీకఅంట మరిలేరు నఖిలమఅంతయనెఁ గావ
సాకారరూప నీక శరణచొచిచ్చితిమ

రేకు: 0028-07 లలిత సఅంపుటము: 01-175

పలల వి: ఆశబదుబ నెఁడనెక  యలసి ననున్ననెఁ గడ
గాసినెఁ బెటిట నవానెఁడనెఁ గాను

చ. ఘనకరమ్మపరునెఁడనెక  కరమ్మరూపుననెఁ జేయ
నను దూరి భారము నీకునెఁ గటిట నవానెఁడనెఁ గాను
పనలేన దుదుఃఖలఅంపటనెఁడనెక  దుదుఃఖము
గనుపఅంచకుమన కడవేనెఁడినవానెఁడనెఁ గాను

చ. శశ వేఅంకటగిరి దేవేశ నాకది
గావలె ననువానెఁడనెఁ గాను
కావలసినయవి గదిసిననవి నాకు
గావను మనుజఅండనెఁగాను

రేకు: 0034-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-212

పలల వి: ఆసమీనెఁద విసుపౌ దనెఁక యీ
గాసినెఁ బరచుతన కపటమే సుఖము

చ. తిరమగునెఁ కరమ్మము దగుదనెఁక తన-

గరిమ సుఖము పొగడనఅందనెఁక
పరమారగ అం బగపడదనెఁక తన-

పరితాపపు లఅంపటమే సుఖము
చ. కాయము గడపల గనుదనెఁక యీ

మాయ దనున్న వడమరుదనెఁక
రాయడి మదము గరనెఁగుదనెఁక యీ-

రోయనెఁదగిన తనరూపమే సుఖము
చ. లఅంకలనెఁ బరలి నలనెఁగుదనెఁక యీ

యఅంకల భవము లెరవౌదనెఁక
వేఅంకటపతినెఁ దడవిన దనెఁక యీ
కఅంకురువాణపు గెలప సుఖము

రేకు: 0317-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
097

పలల వి: ఆహా నమో నమో ఆదిపురుష నీకు
యీహల నేనెఅంతవానెఁడ నెటట  గాచితివి

చ. లోకాలోకముల లోన నఅంచుకొనన్న నీవ
యీకడ నాతమ్మలోన నెటట ణనెఁగితి
ఆకడ వేదములకు నగోచరమెక న నీవ
వాకుచే నీనామములనెఁ వడి నెటట ణనెఁగితి

చ. అనన్నటా బశ హామ్మదుల యజజ భోకకవక న నీవ
అనన్నపనములివి యెటాట రగిఅంచితి
సనున్నతి పూరుష నెఁడవక  జనయిఅంచిన నీవ
వనన్నతి నాపుటట గులో వాకచో నెటట అంటివి

చ. దేవతలచే పూజ తివిరి కొనన నీవ
యీవల నాచే పూజ యెటట  గొఅంటివి
శశ వేఅంకటాదిశ  మీనెఁద సిరితోనెఁ గూడిన నీవ
యీవిధి నాయిఅంట నీవ యెటట  నలచితివి

ప.అ.రేకు: 0073-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-418

పలల వి: ఆహా యేమ చెపపది హరి నీ చికుక్కు
ఊహా పోహలచేత వడివోవ వయసు

చ. చేతనెఁ జికక్కునటల అండ చెపపనదనెఁకా జజ నము
ఆతలనెఁ గడచితేను అటట ట వోవ
ఱతనెఁ జేసినటట అండ నాఱడి దేహ మాయషణ్యుముతో
ఆతమ యెడసితేను అదవదలవను

చ. నకక్కుమువలెనే వఅండ నదిశ అంచుదనెఁకానెఁ గల
పకక్కున మేలకొఅంటను బటట బయల
దకక్కున యటల నే వఅండ ధనధానణ్యుముల యిఅంట
చకక్కు ననుభవిఅంచితే సరిక సరి యౌను

చ. సులభమువలె నుఅండ చూచేటి యీ లోకము
యిలనెఁ జేకొననెఁ గోరితే నెల యిఅంచును
యెలమ శశ వేఅంకటశ యిది నీ కలిపతమే
తలపోసి మెలనెఁగ నీదసు లెఱునెఁగుదురు

రేకు: 0140-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
172

పలల వి: ఆహా యేమ చేపపది హరి నీమాయ
మోహములే చిగిరిఅంచీ మొదల జవవ్వనము

చ. యెఅంచనెఁగ భూమ యొకక్కుట యేలినరాజ లెఅందరో
పొఅంచి వారివఅంటవఅంటనెఁ బోవదయను
అఅంచల సరణ్యుచఅందుద లనే గడకుడకల
ముఅంచి కొలచి పోసీన మునుకొన కాలము

చ. దేవలోక మొకక్కుట దేవేఅందుద  లెఅందరో
కక వశమెక  యేలనెఁగ నొకక్కురిదీ గాదు
ఆవటిఅంచి పఅంచభూతాలనేటి శఖల వళల
సావధానాననెఁ బెరిగీ సఅంసారవకృకము

చ. యిచచ్చిట నీ వొకక్కునెఁడవే యిట నీదసు లెఅందరో
తచిచ్చి యెఅంత సేవిఅంచినానెఁ దనవిలేదు
నచచ్చిల శశ వేఅంకటశ నదనము నీభక క
యెచిచ్చినానెఁడ విఅంతటా నీడేరీ జనమ్మము
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రేకు: 0246-06 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-265

పలల వి: ఇఅంక నా దక నణ్యుము చూచి యెటట  రకఅంచేవో కాన
సఅంక దీరనెఁ బులిసితి సరేవ్వశవ్వరా

చ. తపము సేసి నీ మాయ దనెఁటననుచునెఁ బెననెఁగి
అపుడే యలసితిన అదివో నేను
కకృపనెఁ జూచి నీ విఅంక గెలిపఅంచేదటట కాన
వపమల సరివోరి వోడితి నే వానక

చ. పఅంచేఅందిశ యములను పరనెఁదోలేనన చూచి
వఅంచనెఁగ సతవ్వలేక వసమెక తిన
అఅంచె నాపట చూచి నీవడడ మౌటప్పుడకాన
దిఅంచన బీరములాడి దిగితి నే వానక

చ. మోహాఅంధకారముపక  మొనచూపనన పోయి
సాహసము లేక నే జడిసితిన
వూహల శశ వేఅంకటశ వనన్నతి ననేన్నలితివి
బాహుబలమున తదిపదమయితి వానక

రేకు: 0343-03 లలిత సఅంపుటము: 04-252

పలల వి: ఇఅంక నేమసేసేము యినన్నటానెఁ దనసితిమ
సఅంకలెలాల నెఁ దీరెనెఁ దీరె చాలనెఁజలనెఁ గరమ్మము

చ. కోరి పుణణ్యుము లేమెక నానెఁ గొనన్న సేసేమఅంటిమా
కోరిక లిచేచ్చిటి హరి కూడి మాలోనునాన్ననెఁడ
చేరనెఁ జోటవదక పొఅంచి తిరిగేమఅంటిమా
చేరేటివక కుఅంఠపతి చేతిలో నునాన్ననెఁడ

చ. భవహరముగ వేదపఠన సేసేమఅంట
భవహరమగుహరిపటల నోట నునన్నవి
తవిలి సఅంపదలకక  దనమచేచ్చిమఅంటిమా
భవిలోన శశ పతి మాపూజలో నునాన్ననెఁడ

చ. యిహసుఖములకునెఁగా యిఅందరి వేనెఁడేమఅంట
యిహమచేచ్చిశశ వేఅంకటశనెఁ డదుట నునాన్ననెఁడ
సహజమయినయటిట సరేవ్వశనెఁ డీతడే
మహిమలనన్నయనెఁ దనె మాకు నచిచ్చినానెఁడ

రేకు: 0295-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-553

పలల వి: ఇఅంక మా బోఅంటల  కది విధ
కఅంకరులమనయెడి గెలప కాక

చ. యెవవ్వరు గడచిరి యిఅంతక తొలతను
నవవ్వటిలల  హరి నీమాయ
నవవ్వచు నీ శరణాగతి నమమ్మన
మువవ్వఅంక శకాదిమునులే కాక

చ. కనన్నవారెవవ్వరు ఘన వక కుఅంఠము
వనన్నతమగు నీ వరుమహిమ

మునున్న నపుడ నీ ముదశ ల మోనెఁచిన
అనన్నటా ఘనసనకాదులనెఁ గాక

చ. తెలియవారెవవ్వరు దివణ్యుజజ నము
చలనముగానెఁ జెప్పు శసస ముల
యిలలో శశ వేఅంకటశ నీవారెక
చెలనెఁగిరి శేషదిజీవలనెఁ గాక

రేకు: 0244-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
251

పలల వి: ఇఅంకనేల నాకు వరపఅంతమాట గలిగియ
సఅంకలెలల నెఁ బాసె నాసవ్వతఅంతశ ము లొకక్కుట

చ. నేనెఅంత పపబుదిబ నెక  నేరమెఅంత సేసినాను
కానీలే ననెన్నలేవానెఁడ కావనెఁగలనెఁడ
ఆనతిచెచ్చినెఁ దొలెల  యాతనెఁ డద చరమారర మఅందు
మేనదోసమెలల నెఁ బాప మేలొసనెఁగేననుచు

చ. మటట లేకతననెఅంత మరచి నే వఅండినాను
పుటిట అంచిన దేవనెఁడే పోశ వనెఁగలనెఁడ
గుటట చూప తొలెల  తన గుణము పఅండవలఅందు
గటిట గానెఁ దనవారెక తే కాచుకుఅందుననుచు

చ. తపప నే నడచినాను తగిలి శశ వేఅంకటశనెఁ-
డొప్పుల సేసి రకఅంచ నొదద నెఁగలనెఁడ
చెపపనేల గోపకల సేసిన దోసాల దొలిల
కప్పుక పుణాణ్యుల సేసె ఘనునెఁడనెఁ దననుచు

రేకు: 0258-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-331

పలల వి: ఇఅంకనెక న హరినెఁ జేరు యిఅంతే చాల
సఅంకలెలాల నెఁ బెడనెఁబాప చకక్కునెఁజేసీ నతనెఁడే

చ. యెఱనెఁగక పుటిట తివి యినన్నయనులఅందునెఁ దొలిల
తఱినానెఁటి కాయనెఁబోయ దనకమ
నెఱి నఱకములో నాన తివియనెఁ గొనాన్నళళ్ళు
తఱవాయి దలసుకో దనకమ

చ. పపపుణణ్యుములసేసి పరులనెఁగొలిచి తొలిల
తాపములనెఁ బఅందితివి దనకమ
వూపసఅంసారము నమమ్మ పుఅంగునెఁడక  యినాన్నళళ్ళుదనెఁకా
దపులేక బశ తికతి దనకమ

చ. జగములో వారినెఁ జూచి సారెసారె నాసలనే
దగదొటట  నీకునెఁ దొలిల  దనకమ
జిగి శశ వేఅంకటపతి చిత కములో నునన్నవానెఁడ
తగవఅంచుకో జీవనెఁడ దనకమ

రేకు: 0258-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
334

పలల వి: ఇఅంకనెక నా రోయరాద యీపటివార మఅంతే
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మఅంకునెఁదనమేల మామాట వినరాద
చ. తోలబఅంత గటట కొనన్నదొర నఅంతే ననున్న నీవ

కూళసఅంసారమా యేల కొసరేవ
యీలకొనన్న యొముకల ఇఅంటిలో కానెఁపుర మఅంతే
యేల మాయ వఅంటనెఁబెటట  వేమ గదుద  నీకును

చ. పఅంచభూతపు చుటాట ల బదుకులోవానెఁడ నఅంతే
యెఅంచ కఅందిశ యయాచకు లేల వచేచ్చిరు
కఅంచపు గాలావటిఅంచే కలిమలోవార మఅంతే
చఅంచలపుటాసల చేయి చానెఁచనేనెఁటిక

చ. నెతకరుజలదురాగ న నలిచినవానెఁడ నఅంతే
జొతకనెఁబాపముల యేల చోటడిగేరు
హతికన శశ వేఅంకటశనెఁడాతమ్మలోన నునన్నవానెఁడ
మతకపుటజజ నమా మమేమ్మమ చూచేవ

రేకు: 0231-02 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
175

పలల వి: ఇఅంకా నో దక వమా యేల వఱిఱ్ఱి  దవివ్వఅంచేవ
కొఅంక తెఅంచి ముడిగొఅంట కుఱుచే కాద

చ. పక కొన నీదసుల బశ హామ్మదులనెఁ గొలవ్వమన
లోకులనెఁ గొలిచ్చితే వారు లోలో నవవ్వరా
కోక చాకయిఅంట వేసి కొకక్కురాలవఅంటనెఁ బోతే
ఆకడ పురుషరర ము నఅందీనా జీవనెఁడ

చ. వమమ్మడినెఁ గరమ్మఫలము వొలల మన పసినెఁడిక
నమమ్మక చేయి చానెఁచితే నవవ్వద అది
కమమ్మ శిరసుఅండనెఁగా మోకాల సేస వటట నెఁబోతే
సమమ్మతి నఅందరిలోన జణౌనా జీవనెఁడ

చ. సారెకు మాయాపశ పఅంచమునకు లోనునెఁ గాక
నారులకు లోనెక  తే నవవ్వరా వారు
యీరీతి శశ వేఅంకటశ ఇనన్నటా నీశరణన
కూరవఅండి కసవేరినెఁ గోరీనా జీవనెఁడ

రేకు: 0261-05 బౌళ సఅంపుటము: 03-353

పలల వి: ఇఅంకానేలా తరక్కువాదముల యినన్నయ నఅందునే ముగిసెను
యిఅంకానేలా కొఅందరు మోకఅం బెవవ్వరికన లేదనుమాటా

చ. సరయవ పొఅంతను సకల జీవలకు
సిరుల మోకమచిచ్చితివన వినన్నపుడే
మరలచు నాయనుమానము వాసెను
ధర నీవొకనెఁడవే దక వమవన కఅంటినయాణ్యు

చ. తగిన లఅంకవొదద ను రాకసులను
తెగనడిచి ముక కతెరువ చూపనపుడే
వగలనెఁ బెకుక్కుదేవతల వరఅంబుల
జగతి నీపగకు సరిగావయాణ్యు

చ. యేమన చెప్పుదునటిట  నీ మహిమ
వేమరునెఁ బురాణవిధి వినన్నపుడ
శశ మఅంతనెఁడవ శశ వేఅంకటశవ్వర
కామఅంప నీకఅంట ఘనము లేదుగదవో అయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0070-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
400
పలల వి: ఇఅంచుకఅంత ధరమ్మములో నునన్నది యిఅందరి మేలనునెఁ గీడను

వఅంచనతోడతనెఁ గెక కొననెఁ దలనెఁచిన వారలనేరవ లిఅంతేకాన
చ. నరకము లనుభవిఅంచితి నన తలనెఁచిన నలినెఁజెడనెఁబాశ రబర కరమ్మముల

పరదరాదులనెఁ గలయనెఁ దలనెఁచిన పపములెలల నునెఁ జటట కొను
సురల చరితశ ము విననయఅంతలో సుకకృతియెక  వలయనెఁ బురుషడ
దురితచితకల విధఅంబుల విఅంట దుషక్కుకృతణ్యుములకును గుఱియిగును

చ. చచిచ్చినభావమె బశ తికన యప్పుడ శరీరసుఖముల మఱచిన ముకుకనెఁడ
యిచచ్చిల మకృతనకు విభవము సేసిన యేడకు నెకుక్కుదు వకృధా వకృధా
మెచుచ్చిగ నొరులకు నచిచ్చిన యరర ము మీనెఁదమీనెఁద ఫలియిఅంచు
తెచిచ్చి లోభమున దనెఁచిన ధనముల తీరక భూగతమెక యఅండ

చ. యిలవేలపక న శశ వేఅంకటశవ్వరు నెఱినెఁగి కొలిచినను భవ మీ డేరును
పలకరమ్మఅంబుల నెఅంత దొరలినా పశ యాసములే కడ ఘనము
అలమేలమ్మఅంగ పురుషకారమున ఆచారుణ్యుననుమతి మెలనెఁగును
వలవన లావల వశగతనెఁడక  నను వానచఅందముల హరియే

ప.అ.రేకు: 0077-04 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 15-
444

పలల వి: ఇఅంత మాతశ ము మా నేమ మఅందు నీ కమ గూడీన
చెఅంత ధరమ్మమునకు రకఅంచేవ నీవ ననున్న

చ. పడికనెఁడ బియణ్యుమే పదద రికఅంబగు చెలిమ
తొడినెఁబడ సఅంధణ్యు మూనెఁడదోసిళల  నీళల
నుడిగే జపము వేళల  ననెఁటయెనమ దఅంచేది
తడపుకొనేది తీరర సాన్ననము లనన్నయను

చ.వూరక యాకలి గొన వఅండేది మా వశ తముల
నీరసపు టాహారాల నషట లెలాల ను
వూరనెఁ దోనెఁటల పువవ్వ లొగి దేవపూజల
గోరమెక న బతకుల కోరేటి తపముల

చ. బలసాకు తిలల దరద్భుల పతకృపూజల
పలకకుఅండేది మా బల మోసము
యిలపక  శశ వేఅంకటశ యిఅందు ననన్న మెపపఅంచే మా
కలిగినది మాకు ననెఁక మణి కాకా

రేకు: 0334-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-198

పలల వి: ఇఅంత లేకుఅంట నది యెకక్కుడి సుజజ నము
దొఅంతల తనజనమ్మము తొలిల టిదే కాద

చ. యెదిటి వారెరినెఁగితే యేమీ ననక మరి
చెదరకుఅండట పో శశ వక షష వఅం
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కదిసినకాఅంతలను కనకము వొడగఅంట
పదరకుఅండట పో పరమసాతివ్వకము

చ. కశ యయెరనెఁగనవారు కీడ సేసితేనెఁ దను
దయనెఁ జూచుట హరిదసణ్యుఫలము
రయముననెఁ దమసము రాజసము గలిగితే
భయపడి తొలనెఁగుట పశ సనన్నగుణము

చ. వొరసి యెవవ్వనెఁడ దను నుబిదఅంచి పొగడిన
నరతితొ వనెఁగనదే నచచ్చిలబుదిద
యిరవక  శశ వేఅంకటశవ్వరుదసులనెఁ గన
శరణన మొకుక్కుట సరవ్వజజ గుణము

ప.అ.రేకు: 0073-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-421

పలల వి: ఇఅంత సేయకుఅండితే నే సేడ నుఅందును
యెఅంతపుణణ్యుమో నీకు యేమ చెపప దిఅంకను

చ. అటట  ననున్నదబ రిఅంచినయద నీ పశ తాపము
వొటిట  సఅంపనున్ననెఁ జేసె నీ వదరతవ్వము
గుటట న వనకవేసుకొనెను నీ పఅంతము
యిటిట  నా భాగణ్యుము నేనెఁడ యేమ చెపప దిఅంకను

చ. నరకము వళల నెఁ దీసె ననున్న నీ సాహసము
సరగ జజ ననెఁ జేసె నీ చాతరణ్యుము
మరిగిఅంచుకొనె ననున్న మఱి నీ వాతత్సలణ్యుము
యిరవాయె నా వేడక యేమ చెపప దిఅంకను

చ. ననున్న లోకపూజణ్యునెఁ జేసె నానెఁడే నీ దొరతనము
వినన్నపము లాలిఅంచే నీ విచారము
మనన్నఅంచె శశ వేఅంకటశ మముమ్మ నీ పటట పుదేవి
యినన్నటా బశ దికఅంచితి వేమ చెపప దిఅంకను

ప.అ.రేకు: 0069-02గౌళ సఅంపుటము: 15-395

పలల వి: ఇఅంత సేసినవానెఁడవ యినెఁక న నేన్నలక పోదు
చిఅంత దీర నీవే రకఅంచుకొఅంట గాకా

చ. మకుక్కువ నీతో నేను మాటాడి యెఱునెఁగుదునా
చొకక్కుపు నీవక న రూపు చూపతివా
నకక్కుము నీ వఅండేటి నెలవ దలిసితినా
చికక్కు నీవే నా మది నలిచ్చితి విఅంతే కాక

చ. కోరి నీ యవతారాల కూడిమాడి యాడితినా
యేరీతి నెక నా సేవ సేయిఅంచుకొఅంటివా
నేరిచి వొకనానెఁడక నా ననున్న నేనెఁ దలనెఁచితినా
వూరక నీ కకృప నాపక  నుఅంచితివి గాకా

చ. యెనన్ననెఁడక నా ననున్న నేను యెనసి కొలిచితినా
ననన్న దేవ రనుచు నెమకతినా
పనున్నగా నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశ

తినన్ననెఁగా న నున్నదబ రిఅంచితివి నీవే కాక
రేకు: 0046-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
282

పలల వి: ఇఅంత సేసెనెఁబో దక వ మఅంతలోననే అయణ్యు
సఅంతపకలఅంజనెఁ దచిచ్చి సనాణ్యుసినెఁ జేసె

చ. పరిగెలేరేటివాననెఁ బటట పురాజనెఁగా
నరతభోగము లిచిచ్చి నలిపనటల
ధరలోన నతిపతకున ననున్న నటల
అరయ నతకడినెఁ దచిచ్చి యపరఅంజినెఁ జేసె

చ. కుకక్కులవఅండకతినే కులహీనుననెఁ దచిచ్చి
వకక్కుసనెఁబానెఁపననెఁ గావిఅంచినయటల
దికుక్కులెఱనెఁగనెఁగనెఁ గషట దేహిన ననున్ననెఁ దచిచ్చి
గకక్కుననెఁ దలకపఅండి కసకరి సేనె

చ. చెడగెక నదోమనెఁ దచిచ్చి సిఅంహపునెఁగొదమనెఁగా
బెడిదఅంపునెఁ బశ మతోడనెఁ బెఅంచినయటల
కడనధమున వేఅంకటపతి నను నట
చిడిపరాయి దచిచ్చి చిఅంతామణి సేనె

రేకు: 0245-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
259

పలల వి: ఇఅంతకఅంట ఘన మనెఁక లేదు
సఅంతతసౌఖణ్యుము జనారద నునెఁడే

చ. భయనవారణము పరమాతమ్మన నుతి
జయకారణ మీశవ్వరచిఅంత
అయతపుణణ్యుఫల మచుణ్యుతనసేవ
కశ యతో నజ మెరినెఁగినవారికన

చ. కరమ్మహరము శశ కాఅంత దరిశనము
ధరమ్మరాసి మాధవశరణ
అరిమ్మలి సఅంపద లనఅంతన తగుల
నరమ్మలముగనెఁ బూనన దసులకు

చ. ఆగమోకకమీ హరికక అం కరణ్యుము
భోగము విషష నపూజ యిది
యగము శశ వేఅంకటతకమున కొలవ
బాగుల నేరిచ్చిన పశ పనున్నలకును

రేకు: 0157-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
272

పలల వి: ఇఅంతకఅంట నేమసేసే మదే మా మానసపూజ
సఅంతతము నీవ తొలేల  సరవ్వసఅంపనున్ననెఁడవ

చ. అఅంతరాణ్యుమవక న మీకు నావాహనమదివో
అఅంతటా విషష నెఁడ మీకు నాసనము వేసినది
పఅంతపునెఁకోనేరే మీకునెఁ బలమారు నరర ణ్యుము
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చెఅంతనే గఅంగాజలముచలేల  మీకునెఁ బాదణ్యుము
చ. జలధ లనన్నయను నాచమనయణ్యుము మీకు

అల యా వరుణజల మదియే సాన్ననము
వలనుగా మీమహిమలే వసాస భరణముల
అల వేదములే మీకు యజోజ పవతము

చ. ఇరవగనెఁ గుబర  తొలిల చిచ్చినదే మీకు గఅంధము
ధర మాలాకారున పూదఅండలే మీకు పువవ్వల
ఉరుగతి మౌనుల హోమమే మీకు ధూపము
తిరమెక న మీకు రవితేజమే దీపము

చ. నానామకృతములే మీకు నెక వేదణ్యుతాఅంబులముల
పూనన భక క షడశోచారముల
ఆనుక శశ వేఅంకటశ అలమేలమ్మఅంగపతివి
తానకపు జపములే తగ మీకు నుతల

ప.అ.రేకు: 0070-02 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 15-
401

పలల వి: ఇఅంతకఅంట మఱి నీవ యేమ సేతవ
పఅంత మారుకో రాదు నా భావము నీ చేతిది

చ. పలిచితే నాలికపక నెఁ బెనగొన వనాన్ననెఁడవ
తలనెఁచితే మదిలోన దకక్కు వఅందువ
యెలమనెఁ జచితే కనున్నలెదుటనే వనాన్ననెఁడవ
కొలచి బశ తికవారికొలనెఁది భాగణ్యు మనెఁకను

చ. చేరి ననున్ననెఁబూజిఅంచితే చేతిలో నునాన్ననెఁడవ
ఆరగిఅంచుమఅంట కళల అందుకొఅందువ
నేరుపుతో మొకుక్కుకొఅంట నీపక  భక క చేకొఅందువ
కూరిమనెఁ గొలిచే వివేకుల భాగణ్యు మనెఁకను

చ. సతకగానెఁ జదివితేను చదువలఅందునాన్ననెఁడవ
వొతిక ననున్ననెఁ బగడితే వొదద  నుఅందువ
హతిక శశ వేఅంకటశ అలమేలమ్మఅంగపతిన
చితకము రా సేవిఅంచే జీవల భాగణ్యు మనెఁకను

రేకు: 0144-04 భక రవి సఅంపుటము: 02-197

పలల వి: ఇఅంతకఅంట నే మునన్నది యెఅంత దలపోసినాను

చిఅంతదీర నీసేవ సేయట కలది
చ. ఉపకారముగ దేహమొసనెఁగితి విట నాకు

ఉపమఅంచి నేనెఁజేసే పశ తణ్యుపకార మనెఁక నేది
యెపుడ నీధరమ్మమున నట నీరుణసుర నెఁడనెక
పశ పనున్ననెఁడనెక  నేను బశ దుకుట కలది

చ. వేవేగ వఱిఱ్ఱి  జేయక వివేకనెఁ జేసితివి
యీవిక నే మారుకు మా రిచేచ్చి దకక్కుడ నునన్నది
యీవల నీకునెఁ గీరి కగా నటట  నీయాధీనునెఁడనెక
భావిఅంచి భయము లేక బశ దుకుట కలది

చ. జడలలోనెఁ గూరచ్చిక యాచారుణ్యునలోనెఁ (తోనెఁ?) గూరిచ్చితివి
నడపటి నీసరవిక నాసరివి యేమునన్నది
యెడయక శశ వేఅంకటశ నీకు బఅంటనెక
బడివాయ కటాల  నే బశ దుకుట కలది

రేకు: 0169-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
334

పలల వి: ఇఅంతకఅంట మరిలేదు యెవవ్వరిక నుపయము
యెఅంతెక నా నదియ నీ విచిచ్చితేనే కలగు

చ. హరి నీచిత కము వటట యఅందుకు నుపయము
ధర ననున్న బోధిఅంచే నీదసులమానెఁట
దురతములనన్నటిన తొలగిఅంచే వపయము
నరఅంతరమును నీనామజపమే

చ. దఅండితోడ నీమాయ దనెఁటయఅందు కుపయము
నఅండ నధానమెక న నీపక భక క
అఅండనునన్న కామాదుల నణచుట కుపయము
కొడవఅంటి నీమూరికనెఁ గోరి శరణనుట

చ. పుటట గుల గెలిచి ననున్న బఅందుట కుపయము
అటట  నీరూపమెక న  ఆచారుణ్యుడే
యిటట  శశ వేఅంకటశ యినన్నటిక నుపయము
మటట లేన రామానుజమతము చేకొనుట

రేకు: 0180-04 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
400

పలల వి: ఇఅంతకఅంటనెఁ దగుబఅంధ లిఅంక నునాన్నరా
యెఅంత సేసినా నీకు నెదురాడేనా

చ. కోపగిఅంచి చఅంకబిడడ నెఁ గోరీ తలిల  డిఅంచితేను
పక పక నే పడనెఁగాక పసిపొయిణ్యునా
వోపక నానేరముల కొగి నీవ వేసరితే
నీపదలే గతిగాక నే మానేనా

చ. చదివిఅంచే అయనెఁగారు జఅంకఅంచి చూచితేను
వొదిగి చదువనెఁగాక వోపననీనా
యెదుటి గుణములకు నెఅంత నీవ దొబిదనాను
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యిద నీక మొకుక్కుదునెఁగా కఅంక మానేనా
చ. చెకుక్కు మీటి పల పఅంచినదది వోయనెఁగాను

గకక్కున మఅంగుటగాక కాదనీనా
యికక్కుడ శశ వేఅంకటశ యిటల రకఅంచనెఁగ
నకక్కు నే మెరతనెఁగాక నే మానేనా

రేకు: 0254-02 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-309

పలల వి: ఇఅంతగా మనన్నఅంచి ననున్న నేలకొఅంటి విలలోన
విఅంతగా నెవవ్వరిననెఁక వేనెఁడనెఁబయేణ్యునయాణ్యు

చ. కలవారిలోన నీవ గలవానెఁడవన నేను
కలసి లేనవారిలో కరమ్మములేనవానెఁడను
బలవలలో నీ దసణ్యుబలవఅంతనెఁడ నేను
యెలమ మాకనెఁకనెఁ జూడనేమ గడమయాణ్యు

చ. నెమమ్మది లోనవారిలో నీకుక లోపలివానెఁడ
నమమ్మన వలివారిలో నాసి కకుల వలివానెఁడ
పమమ్మ పదసుర లలోన పరమపదమువానెఁడ
ఇమమ్మన ననన్నడిగేది ఇనెఁక నేనెఁటిదయాణ్యు

చ. ధరమ్మపువారిలో నీ దయాధరమ్మపువానెఁడ
మరమ్మపువారిలో నీమాయలమరమ్మమువానెఁడ
అరిమ్మలి శశ వేఅంకటశ అఅంతరాణ్యుమవి నీవ
నరిమ్మఅంచినవానెఁడ నేను నెలకొఅంటినయాణ్యు

రేకు: 0256-04 లలిత సఅంపుటము: 03-323

పలల వి: ఇఅంతగాలమాయ ననున్న యేమీ ననన్నవారు లేరు
చిఅంత సఅంసారపుమాయనెఁ జికక్కుఅంచనే కాన

చ. యెఅందరు బశ హమ్మలో ననున్న యిట వటిట అంచినవారు
యెఅందరు యములో హరియిఅంచినవారు
యిఅందుకు నఅందుకకాన యిల నేనెఁ జేసిన పప-

మఅంది వహిఅంచుక కాచినటిట వారు లేరు
చ. తలిల దఅండద లెఅందరో తనువ వఅంచినవారు

కొలల గా సతలెఅందరో కూడినవారు
చిలల ర పనక కాన చేరనెఁబిలిచి వక కుఅంఠ-
ములల సాన నచేచ్చివారు వొకరూ లేరు

చ. కాలమును వటినెఁబోయె కరమ్మమునునెఁ దగదయ
మూలనుఅండి యెవవ్వరిక మొరవటట ను
అలిఅంచి శశ వేఅంకటశ అఅంతరాతమ్మవక  ననున్న-

నేలితివి యిఅంతపన కవవ్వరును లేరు

రేకు: 0260-02 రాయగౌళ సఅంపుటము: 03-
344

పలల వి: ఇఅంతగాలమాయను యేడనునాన్నరో వరు
విఅంతలెక  యడవినెఁ గా సే వనెన్నలాయ బశ దుకు

చ. యేలేవారి దూరితి యెడరు వటిట నవేళ
కాలమును దూరితిన కలనెఁగేవేళ
తాలిమలేన వేళ తగునెఁగరమ్మము దూరితి
యేలాగన కాచేవారి నెవవ్వరినెఁ గానము

చ. దక వమును దూరితి తమకఅంచినటిట వేళ
కావిఅంచి ననేన్న దూరితినెఁ గానెఁగినవేళ
సోవగానెఁ గోపపు వేళ చుటాట ల దూరితిమ
యీవలనెఁ దోడక నవారి నెవవ్వరినెఁ గానము

చ. పుటట గు దూరితిమ పోరానయటిట వేళ
కటట నెఁగడ నెఅందువఅంకనెఁ గానమెక తిమ
జటిట  శశ వేఅంకటశనెఁడ శరణఅంటనే కాచె
యిటట  యిఅంతటివారు యెవవ్వరును లేరు

రేకు: 0277-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 03-443

పలల వి: ఇఅంతటనెఁ గావనెఁగదే ఇఅందిరానాయక ననున్న
పఅంతాననెఁ గాకాసురుననెఁ బాలిఅంచినటల

చ. దిఅంచన పఅంచభూతాల దేహము మోచితినెఁ గాన
నఅంచిన యజజ నమున ననున్న నెరనెఁగ
పఅంచేఅందిశ యములచేనెఁ బటట వడడ వానెఁడనెఁ గాన
యెఅంచరాన పపములే ఇనన్నయ జేసితిన

చ. మనున్నవఅంటి జఠరాగిన్న మఅంగివనన్నవానెఁడనెఁ గాన
కనన్నవలాల  వేనెఁడి వేనెఁడి కషట పడితి
పనన్నన సఅంసారపు భశ మ బడడ వానెఁడనెఁ గాన
అనన్నటా దేవతలకు సరిగానెఁపనెక నెఁ తి

చ. ఆతమలో నీ వఅండే భాగణ్యుము గలవానెఁడనెఁ గాన
చెక తనణ్యుమున నీకు శరణఅంటిన
నీతితో శశ వేఅంకటశ నీ పలివానెఁడనెఁ గాన
బాతితో సరవ్వము నీ కొపపనము సేసితిన

రేకు: 0193-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-474

పలల వి: ఇఅంతటనెఁ బో కానవచుచ్చి నెకుక్కువ తకుక్కువలెలల
దొఅంతి ఇఅందిశ యాలకలల నెఁ దొలనెఁగి వఅంటను

చ. మాటలాడవచుచ్చినెఁ గాన మనసుల పటట రాదు
చాటవకకక్కునయటిట  సతలనెఁ గఅంట
కోటి చదువనెఁగవచుచ్చి కోపము నలపరాదు
జూటరెక  వొకనెఁడ దనున్న సోనెఁకనాడితేను

చ. అఅందరి దూషఅంచవచుచ్చి నాసల మాననెఁగరాదు
కఅందువక న మఅంచుల బఅంగారు గఅంట
అఅందల మొకక్కునెఁగవచుచ్చి హరిభక క సేయరాదు
పొఅందుల సఅంసారపు భోగము గఅంటను

చ. మొదలనెఁ బుటట గవచుచ్చి మోకమునెఁ బఅందనెఁగరాదు
పొదిగి పుణణ్యురాసుల భోగము గఅంట



 111

యెదుట శశ వేఅంకటశ ఇదివో నీశరణఅంట
కదిసితి నటట  పో నీకరుణ గఅంటను

రేకు: 0191-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
463

పలల వి: ఇఅంతటా హరినేకాన యెఅందునను గాన ననున్న
కొఅంత నాకునెఁ దలపరో గురువలాల

చ. తనువూ హరియే తలనెఁపూ హరియే
వినక మనకయను విషష నెఁడే
కనునెఁగొను చూపుల కమలనాభనెఁడే
యెనసి జీవనశక క యేడనేడ నునన్నదో

చ. లోకమెలల  మాధవనెఁడే లోనెలల నెఁ గేశవనెఁడే
వాకును కరమ్మము శశ వక కుఅంఠునెఁడే
చేకొన చెక తనణ్యుమెలల  శశ నారాయణనెఁడే
యీకడ నే ననువానెఁడ నేడ నుఅండవానెఁడనో

చ. వనకను కకృషష నెఁడే వస ముఅం దచుణ్యుతనెఁడే
కొనమొదల నడము గోవిఅందునెఁడే
యెనయనెఁగ శశ వేఅంకటశమయ మఅంతాను
అనుగు నాసవ్వతఅంతశ  మది యేడనునన్నదో

రేకు: 0271-06 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
411

పలల వి: ఇఅంతటి దక వము లేనెఁడ యెఅందునెఁ జెపప చూపనెఁగ
వఅంతలకునెఁ గొలిచేటివారి భాగణ్యు మనెఁకను

చ. గకక్కున మనమ్మథుననెఁ గనన్నతఅండిశ  గనక
యెకుక్కువ చకక్కునెఁదనాల కతనెఁడే దొడడ
నకక్కుపు సరణ్యుచఅందశ గిన్ననేతద నెఁడ గనక
దికుక్కులనెఁ గాఅంతల నీ దేవనెఁడే దొడడ

చ. అఅంచెల లకమ్మక మగనెఁడక  నానెఁడ గనక
యెఅంచ రాన సఅంపదల కతనెఁడే దొడడ
పఅంచినచోటనెఁ జకశ ము పఅంపు చేసీనెఁ గనక
మఅంచిన పశ తాపన మకక్కులిన దొడడ

చ. దక వికపునెఁ బురుషత కమునెఁ డితనెఁడ గనక
దేవతల కలాల  నీ దేవనెఁడే దొడడ
వావాత శశ వేఅంకటాదిశ  వరములిచీచ్చినెఁ గనక
యేవల దతలలోన నతనెఁడే దొడడ

రేకు: 0100-04 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
504

పలల వి: ఇఅంతటిదక వమవ మాకు నట నీవ గలగనెఁగ
యెఅంతవారమో భాగణ్యు మేమచెపప దినెఁకను

చ. తలకొన వొకకొఅంతధనము గననవానెఁడ
వలలేనగరవ్వముతో విఱఱ్ఱి వనెఁగీన

బలవతో వొకరాజనెఁ బటిట  కొలిచినవానెఁడ
సలిగెతో నాకవవ్వరురి యనీన

చ. విఅంతగా నొకపరుసవేది చేతనెఁగలవానెఁడ
యెఅంతవారినెఁ గెక కోనెఁడ యెకుక్కువడఅంటాను
పొఅంత నొకమఅంతశ ము పఅంపుసేయిఅంచుకొనేవానెఁడ
అఅంతటిక గురునెఁడఅంటానన మురిసీన

చ. యెగువ నొకదురగ ము నెకుక్కుక యేలేవానెఁడ
పగవారినెఁ గెక కొనక బలవయీణ్యు న
అగపడి శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదనునన్న ననున్ననెఁ
దగ నమమ్మనటిట వానెఁడ ధనుణ్యునెఁడ నేను

రేకు: 0120-02 దేసాక సఅంపుటము: 02-116

పలల వి: ఇఅంతదేవనెఁ డిఅంక వేనెఁడీ యెఅంచి చూపునెఁడా
చెఅంతనుఅండితే రకఅంచు చేకొన కొలవరో

చ. వేసితే వేయరూపుల విశవ్వరూప మతనెఁడ
శశ సతీశనెఁ డిఅందరిలో శశ మఅంతనెఁడ
భాసురపు భూమ మోచే బలవఅంతనెఁ డినన్నటాను
దసులెక తే మనన్నఅంచు నీదక వమునెఁ గొలవరో

చ. గుటట న బశ హామ్మఅండాల కుకలో నఅంచినవానెఁడ
అటట  దేవతల మొర లాలిఅంచేవానెఁడ
చిటట కపు దనవల చిఅంచి చెఅండాడేటివానెఁడ
ఇటట  శరణఅంటనెఁ గాచు నీతననెఁ గొలవరో

చ. కాలమునెఁ గరమ్మము మాయ గలిపఅంచినయటిట వానెఁడ
ఆలిఅంచి సరవ్వజీవల  అఅంతరాణ్యుమ
వాలి శశ వేఅంకటపతెక  వరములిచేచ్చిటివానెఁడ
యేలీలనెఁ గొలిచ్చిన మెచుచ్చి నీవిభనెఁగొలవరో

రేకు: 0133-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-133

పలల వి: ఇఅంతయ నీమాయమయ మేగతినెఁ దలియనెఁగ వచుచ్చిను
దొఅంతినెఁబెటిట న కుఅండల తొడరిన జనన్నముల

చ. కలలోపలి సఅంభోగము ఘనమగు సఅంపద లినన్నయ
వలలోపలి నడిపరుల వనెన్నల విభవముల
తలనెఁపుననెఁ గలిగియ నఅందునే తగులకపో దవవ్వరికన
తెలిసిననెఁ దలియదు యిదివో దేవరహసణ్యుఅంబు

చ. అదద ములోపలి నీడల అఅందరి దేహపురూపుల
చదిద క వఅండిన వఅంటల జఅంటనెఁగరమ్మముల
పొదొద కవిధమయి తోనెఁచును భవి నజజ నాఅంబుధిలో-

నదిద న దిది దలియనెఁగరా దఅంబుదముల మెఱునెఁగు
చ. మనసుననెఁ దగినప లివి మదినెఁగల కోరిక లినన్నయ

యినుమున నగిరిననీళల  యిల నాహారముల
పనవడి శశ వేఅంకటగిరిపతి నీదసు లివినన్నయ
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కన మన విడిచిన మనుజల కాయపు మరమ్మముల
రేకు: 0261-01 బౌళ సఅంపుటము: 03-349

పలల వి: ఇఅంతలోనే యెచచ్చిరేది ఇఅంతలో మోసపోయేది
చెఅంత వలసినటల  జేసుకొఅంట(?) దేహిక

చ. నమషములోనది నఅంగినెఁ దిరిగాడేది
జమళలోను వలిక సరిదూనెఁగేది
సమతెక వఅంటనుఅండ చాలిఅంచిపోతేనెఁ బోవ
భశ మవఅంటిది పశ ణము పటట రాదు దేహిక

చ. నీరు బుగగ వఅంటిది నచచ్చి కొత కలెక నది
పోరచి పఅంచభూతాల పొరుగెక నది
తీరితేనే తీరును తీరకుఅండితే నలచు
నారువఅంటిది మేను నమమ్మరాదు దేహిక

చ. రేపుమాపులెక నది రెఅండ మొకాలెక నది
పక పక  శశ వేఅంకటశ భారమెక నది
రూపక  దగగ రియఅండ రుచులెక  యెదుటనుఅండ
తీపువఅంటిది కాలము తెగదఅందు దేహిక

రేకు: 0159-04 ముఖరి సఅంపుటము: 02-286

పలల వి: ఇఅంతిజవవ్వనవనాన ననన్నయ నెలకొనెను
వఅంతలవాసులతోడ వలరాచపౌనెఁజల

చ. కుతిలాల మాన సరినెఁ గూచునన్నవి చూడవే
సతి యరముమీనెఁదట చకశ వాకాల
గతిగూడ గుఅంపుగటిట  కానెఁపురము సేసీనవే
మతిమీరి శిరసుపక  మేనెఁటితమమ్మదల

చ. కలికతనాలతోనెఁడ గడ మఅంచీనెఁగదవే
జలజకవమోముననే చకోరముల
పలకులలోననే పదుకొనె నపు డిటట
చెలరేనెఁగి మోవిమీనెఁద చిలకమొత కముల

చ. తగు శశ వేఅంకటశవ్వరుదఅండ నలీచ్చినెఁ జూడవే
మగువ నడపులనే మఅంచిహఅంసల
మగుల రతివేళను మెరసీనెఁ ద మనన్నటాను
పగటనెఁ గుతికకలోన పవరముల

రేకు: 0388-02 పడి సఅంపుటము: 04-511

పలల వి: ఇఅంతలాల చూడరమమ్మ ఇదద రు జణలే వరు
చెఅంత రమాదేవినెఁగూడ శశ  నరసిఅంహునెఁడ

చ. సరినెఁ గొఅండలెకుక్కుకొన సరసము లాడకొఅంటా
సొరిది మోముల తోనెఁగి చూచుకొఅంటాను
విరులచెఅండలనెఁగొన వేటలాడకొఅంటాను
సిరితోడ విహరిఅంచీ శశ  నరసిఅంహునెఁడ

చ. భవనాశి లోన నీరు పక నెఁ జలల లాడకొఅంటాను

నవకపు సిరులను నవవ్వకొఅంటాను
జవళనెఁ గెమోమ్మవల సనన్నలనెఁ జూపుకొఅంటాను
చివన నఅందిరనఅంట శశ  నరసిఅంహునెఁడ

చ. వేమరునెఁ దొడలెకుక్కుక వడదోడ లాడకొఅంటా
పశ మముననెఁ గానెఁగిళళ్ళునెఁ బెననెఁగుకొఅంటా
ఆముక శశ  వేఅంకటాదిశ  నౌభళాన నలిచిరి
శశ  మహాలకమ్మ తోడ శశ  నరసిఅంహునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0014-02 లలిత సఅంపుటము: 15-075

పలల వి: ఇఅంతే మరేమ లేదు యిఅందుమీనెఁదను
దొఅంతలకరమ్మములెలల  దుముమ్మ దూరుపతకటా

చ. వలల ములోనెఁ బాయకయఅండి రకఅంచే హరి
నొలల కుఅండట తనున్ననెఁ ద నొలల కుఅండట
బలిల దునెఁ డాతన మాన పరుల వేనెఁడే దలాల
పొలల కటట  దఅంచి దఅంచి పోగువేసుకొనుట

చ. యియెణ్యుడనెఁ బుణణ్యుపపములే మగిలిన హరి
కయణ్యుకుఅండటది దక వమయణ్యు కుఅండట
చెయాణ్యుర నాతన కొప్పునేయన భోగములెలల
చయణ్యుననెఁ జెఱకుపపప చవిగొనుటా

చ. శశ కాఅంతనెఁడక  నటిట  శశ  వేఅంకటశవ్వరుననెఁ
జేకొఅంట సిరులెలాల నెఁ జేకొనుట
జేకొన హరినామమే నుడగుచు భక కనెఁ
గెక కొనుట అమకృతము గెక కొనుటా

రేకు: 0082-06 గుజర రి సఅంపుటము: 01-398

పలల వి: ఇఅంతే మఱేమలేదు యిఅందుమీనెఁదను
దొఅంతలకరామ్మల దుముమ్మదూరుపతకట

చ. వలల ములో నుఅండి దేహ మొగి రకఅంచేహరి-

నొలల కునన్న తనున్ననెఁ ద నొలల కుఅండట
బలిల దునెఁ డాతన మాన పరుల వేనెఁడేదలాల
పొలల కటట  దఅంచిదఅంచి పోగు సేసుకొనుట

చ. యెయెణ్యుడానెఁ బుణణ్యుఫలము లేమ గలిగిన హరి-

కయణ్యుకునన్న నది దక వమయణ్యుకుఅండట
చెయాణ్యుర నాతన కొప్పు సేయన భోగములెలాల
చయణ్యున జెఱకునెఁ బిపప చవిగొనుట

చ. శశ కాఅంతడక  నటిట  శశ వేఅంకటశవ్వరున
జేకొఅంట సిరులెలాల  జేకొనుట
మేకుల శశ హరినామమే నోర నుడగట
కక కొనన్న యమకృతపుగఅందు వగుట

రేకు: 0314-03 తోడి సఅంపుటము: 04-080

పలల వి: ఇఅంతే యిఅంతే యీఅంకా నెఅంత చూచినా
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చిఅంతలనెఁ జిగురులెకక్కు చేనెఁగదేరినటల
చ. వలల ములో నెఅంచనెఅంచ నుదోణ్యుగములే పకుక్కు

పొలల కటట  దఅంచదఅంచనెఁ బోగులెక నటట
బలిల దున హరినాతమ్మ భావిఅంచుటకట
ములల  ముఅంటనెఁ దీసి సుఖమున నుఅండినటల

చ. అనన సఅంసారమున నలయికలే పకుక్కు
చానపనెఁ జవి వేనెఁడితేనెఁ జపపనెక నటట
పూన హరినెఁ జేతలారానెఁ బూజిఅంచుటకట
ననె గొలిచి కుఅంచము నుసికలినటల

చ. వనకనెఁ దలనెఁచుకొఅంట విజజ నములే పకుక్కు
తిననెఁ దిన వేమేలాల నెఁ దీపక నటట
చనవక  శశ వేఅంకటశ శరణను టకక్కుట
పనవడి చెఱకుననెఁ బఅండవఅండినటల

రేకు: 0144-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-199

పలల వి: ఇఅంతేకాన తెలిసితే నెవవ్వరూనెఁ గర కల గారు
బఅంతినే వన కప్పుడనెఁ బశ కకృతి గారణము

చ. యివిగో గుణాల మూనెఁడే యిఅందిశ యాలనెఁ గూడకొన
భవినెఁ బాశ ణలనెలాల ను పూనెఁచి పనులగొనేవి
కవిసి కరమ్మములెక  ఘనలోకాలనెఁ దిపపవి
ఆవలనెఁ బుటట గులకు నపపటినెఁ దచేచ్చివి

చ. పఅంచభూతా లివియే పరగ జీవలకలాల
దిఅంచరాక యెప్పుడను దేహాలయేణ్యువి
అఅంచెలనెఁ గఅంచములోనెఁ బదరర ములెక  వఅండినవి
తెఅంచరాన పశములెక  తీపులనెఁ బెటట వి

చ. మనసొకక్కుట జఅంతల మరమ్మముల రేనెఁచేది
తనుభోగములలోననెఁ దనవిచేచ్చిది
అనయము శశ వేఅంకటాధిప నీ మహి మది
ననునెఁ గొలిచ్చిన దసుల నెరవేరేచ్చిది

రేకు: 0203-02 గుజర రి సఅంపుటము: 03-014

పలల వి: ఇఅంతేపో వారివారి హీనాధికము లెలల
పఅంతాన తామేపటి భాగణ్యుమునా పట

చ. అఅందరిలో దేవనెఁడఅండ అఅందధికుల గొఅందరు
కొఅందరు హీనులెక  కుఅందుదురిఅంతే
చెఅంది వచే గాలొకట చేనపఅంటా నొకట
పొఅంది గటిట  కొలచుఅండి పొలల  కడనెఁబడను

చ. పుటట  గఅందరి కొకట భూమలో యేలికలను
వటిట బఅంటల నెఁ గొఅందరెక  వనెఁగుదురిఅంతే
చుటిట  వరిగురుమతో జొనన్నగిఅంజ సరిదూనెఁగు
తెటట లెక  మేలొకటిక తీలొకటి కాయ

చ. కోరి శశ వేఅంకటపతి కుకలోనే లోకముల
ఆరయనెఁ గిఅందడమీనెఁదడక  వనన్నవిఅంతే
యీరీతి నతన దసు లెకక్కురి పొడవలకు
తారి కఅందిక దిగిరి దనవలెక  కొఅందరు

ప.అ.రేకు: 0052-05దేశక సఅంపుటము: 15-297

పలల వి: ఇఅంతేసివారలకఅంట నెకుక్కుడా తాము
సఅంతతము గోవిఅందుదసణ్యుమే మూలధనము

చ. అరసి యెఱునెఁగనెఁడా బశ హమ్మ జజ న మఅందుద నెఁడ
సరిలేన వేదఅంతము చదువనెఁడా
హరినే పశ రర న చేసి యాపద గడచినానెఁడ
యిరవక  సవ్వతఅంతశ మున యిఅంతా మథణ్యు యనెనా

చ. కమలజనెఁ డఱునెఁగనెఁడా కడ బశ హమ్మజజ నము
నెమక శసాస రర ము నశచ్చియిఅంపనెఁడా
విమలపు విషష  గొలిచ్చి వేదముల వడయనెఁడా
తమతో నాతనెఁ డేమెక నానెఁ దనె బశ హమ్మమనెనా

చ. శివనకు లేద మఅంచిన బశ హమ్మజజ నము
తవిలి పరతతవ్వము దలపోయనెఁడా
జవళ శశ వేఅంకటశ జపఅంచి వారణాశిలో
రవళ తానెఁజెపపమఅంతశ ము గలల  యనెనా

రేకు: 0239-05 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
226

పలల వి: ఇఅంద రెరినెఁగినపన కనెఁకనెఁ దపపఅంచుకోరాదు
పొఅందుగాన మాయలనెఁ బరలనెఁగ నేనెఁటిక

చ. గతియెక  బశ హామ్మఅండాల కలిపఅంచ నేరిచి
సుతలెక  బశ హామ్మదుల చూపటట నెఁగా
కతి వేదశసాస లచేతనెఁ బగడిఅంచుకొఅంటా
నతరు లెరనెఁగకుఅండా నఅంత దనెఁగనేనెఁటిక

చ. వనన్నత పరమపద మొసనెఁగ నీవ గర కవక
అనన్నటా లకమ్మనాథునెఁడవననెఁ బెఅంపొఅంది
పనున్నక యినన్నవిదణ్యులానెఁ బశ సిదుబ నెఁడక  వఅండి
కనున్నలకునెఁ బశ తణ్యుకమునెఁ గాకుఅండ నేనెఁటిక

చ. సురల యాపదలెలాల  సులభాననె తీరిచ్చి
పరగ ధరమ్మములెలాల నెఁ బరిపలిఅంచి
పరుషలకు వరాల పలమారునెఁ గకృపచేసి
మరిగి శశ వేఅంకటశ మాటాడ వదేనెఁటిక

చి.ఆ.రేకు: 0010-02 నాట సఅంపుటము: 10-056

పలల వి: ఇఅందరి జూచి చూచి యెఱనెఁగవదద
బఅందపసులకు మెడ పనన్నఅంచ నేలా

చ. యినుముననెఁ జేసిరా యెవవ్వరిదేహమెక నా
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పొననెఁగి పోతేనెఁబోవ పోకుఅంట మాను
పనవడి యిఅందుకునెఁగా బాటవడ నేమటిక
మొనసి దొసపఅంటిక యినుప కటట లా

చ. మఅంచి రాతనెఁ జేసిరా మనుజనమే నేమ
నఅంచి చెడితేనెఁ జెడ నలిచ్చితే నలచ్చి
పొఅంచి పొఅంచి యిఅందుకునెఁగా పొడినెఁబడ నేనెఁటిక
పఅంచ నీరుబుగుగ  రాతిబరణినెఁ బెటట  నేలా

చ. చేనెఁగమాననెఁ జేసిరా చెలల నెఁబో నరుల నెలాల
యీనెఁగి కుఅంగితేనెఁగుఅంగు హెచిచ్చితే హెచుచ్చి
నానెఁగువార శశ వఅంకటనాథునెఁడ మనన్నఅంచనెఁగాను
దనెఁగి జీలగుబెఅండకు తరమువటట  నేలా

రేకు: 0116-04 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
094

పలల వి: ఇఅందరి బుదుబ ల యీశవ్వరేచచ్ఛకు సరిరావ
గొఅందినునన్న మానుషము కొలవ దఅంతెక నా

చ. తనఅంతనెఁ ద నరకునన్న దక వమే తోడౌను
కనసి తానెఁ బదిరితే కఅందుమీనెఁదను
తనునెఁ దనే చేరె హరి దధివిభాఅండకునకు
కొనకకక్కునెఁ బోయి నీవి కొఅంచపడనెఁ దొలిల

చ. వొకక్కుటివానెఁడ దనెక తే వనన్నచోనే మేల చేరు
పకుక్కుబుదుబ లనెఁ బోతేను పరివకౌను
పకక్కున నఅంబరీషనెఁడ పటిట న వశ తాన గెలెచ్చి
దికుక్కులెలాల  దురావ్వసు తిరిగి బడలెను

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరు చేతిలోవ జగముల
భావిఅంచినెఁ యాతడ నడపక మాననెఁడ
వావిరి నదఱనెఁగక వటిట యలమటనెఁ బడి
జీవలేల బడలేరు చిఅంత లిటట  పయరో

రేకు: 0143-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-193

పలల వి: ఇఅందరి బశ దుకులను యీశవ్వరున చేతి దే
యెఅందూ సుజజ నులననేన్న యెఱినెఁగి కొలిచిరి

చ. ననునెఁ గనునెఁగొనలేక నీచేనెఁత దలియక
మనుజలదకృషట మన మది నెఅంతరు
అనశము నీసకృషట  యిటల న నశచ్చియిఅంచరాక
తనరనెఁ గొఅందరు తమతమ కరమ్మ మఅందురు

చ. మహి నీలీల లెఅంచక మహిమల దలియక
బహుగతి జగతక సవ్వభావ మఅందురు
నహితమెక  నీ విఅంతటా నఅండకుఅండట చూడక
తహతహనెఁ గొఅందరు యిఅంతా మథణ్యు యఅందురు

చ. భావములోన ననున్న భావిఅంచ వసముగాక
ఆవల నరాకారమన యఅందురు

శశ వేఅంకటశ నీవ చేరి యెదుట నుఅండనెఁగా
దేవనెఁడ మనవానెఁడగా తెలిసితి మఅందురు

ప.అ.రేకు: 0074-03 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 15-
425

పలల వి: ఇఅందరికఅంట నెకుక్కుడ యెఅంచనెఁగ యగీశవ్వరునెఁడ
అఅంది కనునెఁగొను తన యఅంతరాతమ్మ నెపుడ

చ. చూడనెఁగల వనన్నయను చూడన యగీశవ్వరునెఁడ
బూడిదలో గచచ్చికాయెక  పొరయనెఁ డఅందు
యేడనెక నా నుఅండనీ యిచెక చ్చిన యగీశవ్వరునెఁడ
వాడలో కుమమ్మరిపురువవలె నెఅందు నఅంటనెఁడ

చ. చేనఅంటి యే పుణణ్యుమెక నానెఁ జేయన యగీశవ్వరునెఁడ
ననె గొలిచ్చిన కుఅంచమెక  నుశికలను
వనుల నేమెక నాను వినన యగీశవ్వరునెఁడ
నానేటి తామరపకక  నడమనెఁ ద నుఅండను

చ. వొడిడ  చవలగొనన ఉత కమయగీశవ్వరునెఁడ
జిడడ అంటన నాలికక  నశిచ్చిఅంతాన నుఅండ
యెడడ వలె మెలనెఁగన యెదలో యగీశవ్వరునెఁడ
దొడడ  శశ వేఅంకటశవ్వరుతోనే రమఅంచును

రేకు: 0065-01 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-334

పలల వి: ఇఅందరిక నభయఅంబు లిచుచ్చినెఁ జేయి
కఅందువగు మఅంచి బఅంగారు చేయి

చ. వలలేనవేదముల వదకతెచిచ్చిన చేయి
చిలకుగుబదలికఅందనెఁ జేరుచ్చి చేయి
కలికయగు భూకాఅంతనెఁ గానెఁగిలిఅంచిన చేయి
వలనెక న కొనగోళళ్ళువానెఁడి చేయి

చ. తనవోక బలిచేత దనమడిగిన చేయి
వొనరఅంగ భూదనమొసనెఁగు చేయి
మొనసి జలనధి యముమ్మ మొనకునెఁ దచిచ్చిన చేయి
యెనయ నానెఁగేల ధరిఅంయిచు చేయి

చ. పురసతల మానముల పొలల సేసిన చేయి
తరగఅంబునెఁ బరపడిదొడడ  చేయి
తిరువేఅంకటాచలధీశనెఁడక  మోకఅంబు
తెరువ పశ ణలకలల నెఁదలిపడి చేయి

రేకు: 0359-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
350

పలల వి: ఇఅందరిగాచిన నీవ యిటట  నీవ నాకు
కఅందువ నధానమవక  కలవగా నీవ

చ. అరసి ధద వన గాచినటిట  నీవ
కరుణతోనెఁ బశ హాల దునెఁ గాచిన నీవ
కరిరాజ శరణఅంటనెఁ గాచిన నీవ
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కరతలామలకమెక  కలవగా నీవ
చ. గటిట గా విభీషణనెఁగాచిన నీవ

అటట  దశ పదినెఁ గాచినపపటి నీవ
చెటట వటిట  బలినెఁగాచిన నీవ నాకు
కటిట న ముడపవక  కలవగా నీవ

చ. కమమ్మర సుగీశ వననెఁ గాచిన నీవ నేనెఁడ
కముమ్మల లోకముల రకఅంచే నీవ
నెమమ్మది శశ  వేఅంకట నలయ నీవ మాకు
కముమ్మకొన దపుదఅండక  కలవగా నీవ

రేకు: 0317-06 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
101

పలల వి: ఇఅందరిపక  భినన్నభకుకలేనెఁటిక మాకనెఁక
అఅందరిలో అఅంతరాతమ్మ యాతన రూప

చ. తలిల యెక  యఅండేవానెఁడ తగ నతనరూప
యెలల గానెఁ దఅండక త్రైనవానెఁడ నతనరూప
యిలాల లెక  సుఖమచుచ్చి నతనమహిమరూప
వలల విరినెఁ దనము లీవిషష నరూప

చ. గాశ మదేశకులముల ఘనునెఁడితనరూప
కామఅంచునరర  మీతనెఁడక  కలగు నీరూప
దీమపన నహపరదిశ షట ము లితనరూప
యేమేర దతయ దక వ మీతనరూప

చ. కాలము నతనరూప కరమ్మము నతనరూప
యేలి యాచారుణ్యునెఁడ చెపప దితనరూప
శశ లలనాపతి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడే
పలిఅంచనెఁగానెఁ గఅంటి నే నీపరమాతమ్మరూప

రేకు: 0134-02 గుజర రి సఅంపుటము: 02-138

పలల వి: ఇఅందరిలో నే మెఅందునెఁబోలదుము యిఅందరినెఁ బోలిన జీవలమే
కఅందువ వరలనెఁ దలనెఁచి చిత కమది కలనెఁగెడి దక వమ కావనెఁగదే

చ. యెఅందరొకో జరాదుదుఃఖము లేచి యనుభవిఅంచేటివారు
యెఅందరొకో దరిదశ దుదుఃఖము లెనెఁసగి యలమటిఅంచేటివారు
యెఅందరొకో బఅంధనతాడనహీనదసల నుఅండడివారు
యెఅందరొకో దసదసణ్యువిధి నెడయరాక చెఱలయినవారు

చ. యెఅందరొకో మరణదసలచే నల సఅంయగవియగదుదుఃఖితల
యెఅందరొకో జనమ్మరోగముల నెకుక్కువ భయమఅందేటివారు
యెఅందరొకో రాజల చోరుల హిఅంసలకు లోన యినవారు
యెఅందరొకో పొడమన జీవల కకక్కుడ నెకక్కుడ నేపట

చ. యెఅందరొకో యీదుదుఃఖనవకృతికక యెడసి మముమ్మనెఁ గొలిచినవారు
యెఅందరొకో సఅంపదలకు లోనెక  యేతాయాతననెఁ బడవారు
యెఅందరొకో శశ వేఅంకటశ యిపు డకుక్కువ నీశరణము చొచిచ్చి

యిఅందును నఅందును సుఖులెక  లోకుల నఅందరినెఁ జూచుచు 
నవవ్వడివారు

రేకు: 0302-02 మఅంగళకౌశిక  సఅంపుటము: 
04-008

పలల వి: ఇఅందరు నీకొకక్కుసరి యెకుక్కువ తకుక్కువ లేదు
చెఅంది నీసుదుద ల యేమచితశ మో కాన

చ. నీనామ ముచచ్చిరిఅంచి నెరవేరె నొకక్కు మౌన
నీ నామము వినక నెరవేరె నొకనెఁడ
వూన ననున్న నుతియిఅంచి భోగియాయ నొకనెఁడ
మోనమున ననున్న దిటిట  మోకమఅంద నొకనెఁడ

చ. మతిలో ననున్నదలనెఁచి మహిమఅంద నొకయగి
తతి ననున్న దలనెఁచక తగిలె ననొన్నకనెఁడ
అతిభకకనెఁ బన సేసి అధికునెఁడాయ నొకనెఁడ
సతతము బనగొన సఖునెఁడాయ నొకనెఁడ

చ. కానెఁగిటి సుఖములిచిచ్చి కలసిరి గొఅందరు
ఆనెఁగి ననున్న వఅంటనెఁదిపప ఆవల మేలఅందను
దనెఁగక శశ వేఅంకటశ దగగ రెక న దవవ్వయిన
మానెఁగి ననున్న దలపోసే మనసే గుఱుత

రేకు: 0300-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-578

పలల వి: ఇఅందరు నెఱినెఁగినదీ బదుకు
పొఅందినదనెఁకా భోగిఅంచవలయ

చ. పొటట నెఁ బరుగులివ పుణణ్యుపపముల
నటట నడమనే నా బదుకు
వటిట మోపువో వడ సఅంసారము
ముటిట నదనెఁకా మోవనెఁగవలెను

చ. తోడనీడ యిది తొలనెఁగన జనమ్మము
యేడకునెఁ బోరాదు యీ బదుకు
వడన కటల  వడవడ యాసల
వూడినదనెఁకా నుఅండనెఁగవలెను

చ. చేతిలో ధనము శశ వేఅంకటపతి
యీతన తోడిద యీబదుకు
ఆతమలోనే యల వక కుఅంఠము
ధాత మాతగన తలనెఁచనెఁగవలెను

రేకు: 0246-02 లలిత సఅంపుటము: 03-261

పలల వి: ఇఅందరు నెఱునెఁగుదు రీయరర యే భవి
కఅందువనెఁ దగులట కరమ్మము కొలనెఁది

చ. ఆదిక ననాది హరిదసణ్యుఅంబిది
వేదఅంతఅంబుల వలసినది
సోదిఅంచి కనరి శకనారదదుల
పదుగనెఁ ననెఁకనెఁ దమ భాగణ్యుముకొలనెఁది
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చ. అతిరహసణ్యుమది అచుణ్యుతపక  భక క
పశ తిలేన పరమపవనము
చతరులెక  తెలిసిరి సనకాది మునుల
తతి దొరకుట సుకకృతఫలము కొలనెఁది

చ. పరము శశ వేఅంకటపతి సఅంకీరకన
సొరిది గురునెఁడొసనెఁగు సకమ్మమది
చిరపుణణ్యుల మును చేకొనన్న నజమది
మరిగి మనుట తమ మనసుల కొలనెఁది

రేకు: 0145-06 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 02-205

పలల వి: ఇఅందరూ జీవలే యెఅంచి చూచితే-

నఅందులో భావము లవియే వేరు
చ. అఅంతటనెఁ జూచిన యాహారనదశ ల

జఅంతరాసులకు సహజముల
సఅంతోషఅంబును సాతివ్వకగుణమును
శఅంతచితకలకు సహజముల

చ. మనసుననెఁగల కామకోశ ధఅంబుల
జననశలలకు సహజముల
వినయఅంబును ఘనవిజజ నము స-

జర నుల కపుడను సహజముల
చ. విడవన యాసల వేవేల చిఅంతల

జడలకు నఅం(నెఅం ?) దును సహజముల
బడి శశ వేఅంకటపతి కొలవనెఁ దపము
జడియన దసుల సహజముల

రేకు: 0247-05 నారాయణి సఅంపుటము: 03-
270

పలల వి: ఇఅందనెఁకా వచెచ్చినెఁ జేనెఁతల యినెఁకనో బుదిబ
యెఅందుకు నీవే కర కవ యినెఁకనో బుదిబ

చ. పుటిట తి నీయాజజ ను భజిఅంచితినెఁ గరమ్మమెలాల
ఇటట  జీవనెఁడ నాకు ననెఁకనో బుదిబ
కటట కొఅంటి సఅంసారము కలిగెనెఁ బఅంచేఅందిశ యాల
యెటట నెదిటి పనుల కనెఁకనో బుదిబ

చ. వనాన్ననెఁడ నీమాయలోనె వొటట కొఅంటి ఆసలెలాల
యెనన్నక యీపశ ణిక ననెఁకనో బుదిబ
పనున్నకొఅంటి సఅంపదల పఅంచభూతాల లోనెక తి
యినన్నటా నీపఅంపుననే యినెఁకనో బుదిబ

చ. భూమపక  ననేన్నలితివి భోగములకు గురెక తి
యేమనేవ యీదేహి కనెఁకనో బుదిబ
శశ మఅంతనెఁడ వినన్నటాను శశ వేఅంకటశవ్వర నీవ
యీమహిమలెలాల  నీవే యినెఁకనో బుదిబ

రేకు: 0004-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-022

పలల వి: ఇఅందిర వడిడ అంచ నఅంపుగను
చిఅందక యిటల  భజిఅంచవో సావ్వమ-

చ. అకాక్కుళపశల నపపల వడల
పకక క్కు నసయినెఁదఅంపుపణలను
సకక్కురరాసుల సధణ్యుఘకృతముల
కకక్కురియ నారగిఅంచవో సాణ్యుమీ

చ. మీరినకళఅంగు మరియపునెఁదళఅంపునెఁ -
గూరల కమమ్మనకూరలను
సారఅంపునెఁబచచ్చిళళ్ళు చవలగ నటట
కూరిమతోనెఁ జొకొనవో సావ్వమీ

చ. పఅండివఅంటలనునెఁ బెరుగులనెఁ బాల
మెఅండక న పశల మెచిచ్చి మెచిచ్చి
కొఅండలపొడవ కోరి దివాణ్యునాన్నల
వఅండియ మెచేచ్చివే వేఅంకటసావ్వమీ

రేకు: 9116-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-601

పలల వి: ఇఅందిరకు నురము మీనెఁదిచిచ్చిన నానెఁడ
విఅందువలె హరి యిఅందు విచేచ్చిసె నానెఁడ

చ. పరమపదమునఅందు బహుదివణ్యువరణాల
హరి గరిమల పొలవలరు నానెఁడ
గరుడనెఁడ నసఅంతనెఁడనెఁ గదిసి సేనేశనెఁడ
హరి నతణ్యుసేవకులెక  రిఅందు నానెఁడ

చ. పల జలధిలోననెఁ బవళఅంచి హరి వచిచ్చి
భూ లోకమఅంతయనెఁ జూచి పొగడనానెఁడ
పలిఅంచి నేలయ మనున్న బహు దివణ్యు దేశల
గాలిఅంచి కోనేటిదరి గెక గొఅంట నానెఁడ

చ. నరసురోరగులెలల  నలవఅంకనెఁ గొలవఅంగ
పురవక న వేడకలనెఁ బదలనానెఁడ
విరజనదియనెఁ దను వేఅంకటపతి వచిచ్చి
పరమపద మదన పలిఅంచె నానెఁడ

రేకు: 0226-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-146

పలల వి: ఇఅందిరయనెఁ దనునెఁ గూడి యిటట  వరాలొసనెఁగుతా
సఅందడిఅంచి దికుక్కులెలాల  సాధిఅంచీ నదివో

చ. వేదములే గుఱఱ్ఱి ముల విషష న రథమునకు
వాదపు శసస ములే తీవశ పునెఁ బగాగ ల
పదగు పఅంచభూతాలే పరగు బఅండికఅండల
ఆదిగొన మనోవధలఅందు నేనెఁగీ నదివో

చ. జీవలెలాల  సారథుల శశ విభన తేరునకు
కావిఅంచునెఁ నెజజ ల పడిగల గుఅంపుల
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భావిఅంచనెఁ దన పశ కకృతి పటట పుసిఅంహాసనము
వేవేల సఅంపదలతో వలసీ నేనెఁడిదివో

చ. చఅందురునెఁడ రవియను సరుస బెక నెఁడికుఅండల
చెఅందిన పుణణ్యుములెలల  సిఅంగారాల
అఅందపు శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగనెఁ దను
కఅందువల మెరయచు కరుణిఅంచీ నదివో

రేకు: 0079-04 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
379

పలల వి: ఇఅందిరా నాయక యిదివో మాపట
చెఅంది నీవే గతి చేకొనవయాణ్యు

చ. తీసీనెఁ గోరికతీదీపు లొకవఅంక
లాసీ సఅంసారలఅంపటము
మూసీనెఁ గరమ్మము మునుకొన పరచిఅంత
సేసేదేమనెఁకనెఁ జెపప దేమ

చ. వఅంచీ నాసల వలసినచోటిక
పొఅంచీ దురుగ ణబోగముల
ముఅంచీ యౌవనమోహాఅంధకారము
యెఅంచేదేమ సోదిఅంచేదేమ

చ. యెఱినెఁగీనెఁ జిత కము యిఅంచుకఅంచుక ననున్న
మఱవననీపక భక క మతినుఅండనెఁగా
నెఱి శశ వేఅంకటపతి నీవే కాతవగాక
వఱచి నేనెఁజేసే వినన్నపమేమ

రేకు: 0088-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
434

పలల వి: ఇఅందిరాధిపున సేవ యేమరకుఅండటగాక
బఅందితోడిజీవలకు బుదుద  లేనెఁటిబుదుద ల

చ. రేయెలాల  మఅంగిమఅంగి రేప వళల నుమయ
బాయట నదశ దేవి పలమారును
చాయలకు నచచ్చినచాచ్చి జచిచ్చిచచిచ్చి పొడమేటి-

మాయజీవలకునెలాల  మన కనెఁటిమనక
చ. కనురెపప మూసితేనే కడ సిషేట  చీనెఁకటను

కనురెపప దరచితే కశ మమ్మర బుటట
ఘనమెక  నమషమఅందే కలిమ లేమయనెఁ దోనెఁచె
యెనయజీవల కఅంక యెఱు కనెఁటియెఱుక

చ. వొపపగునెఁ బాశ ణము లవి వూరుపుగాలివఅంట
యెప్పుడ లోనవలిక నెడతానెఁకును
అపపనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాతమ్మనెఁ డఅందరిక
తపపక యాతనెఁడే కాచు తలనెఁపనెఁటి తలనెఁపు

రేకు: 0093-06 బౌళ సఅంపుటము: 01-464

పలల వి: ఇఅందిరానాథునెఁ డినన్నటి కీతనెఁ డిఅంతే

బఅందలకరమ్మములాల పటట కురో మముమ్మను
చ. యెఱిగిసేసినవలాల  నీతనమహిమలే

యెఱగక చేసినది యీతనమాయే
తెఱనెఁగొపప రెఅంటికన తెడడ వఅంటివానెఁడ నఅంతే
పఱచునెఁగరమ్మములాల పటట కురో మముమ్మను

చ. కాయములోపలివానెఁడ ఘనునెఁ డొకక్కునెఁ డితనెఁడే
కాయ మీతనపశ కకృతికలిపత మఅంతే
తోయరాక రెఅంటికన తోడనీడక తి నఅంతే
బాయటికరమ్మములాల పటట కురో మముమ్మను

చ. యేలినవానెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁ డొకక్కునెఁడిఅంతే
యేలికసానెక  పఅంచేది యీతనసతే
సోలి నే వరినెఁ గొలిచేతసతశ పుబమమ్మ నఅంతే
పలపుగరమ్మములాల పటట కురో మముమ్మను

రేకు: 0336-02 కదరగౌళ సఅంపుటము: 04-
209

పలల వి: ఇఅందిరానాథునెఁడవ యిఅందరిక నేలికవ
చిఅందరవఅందరలెక న చిఅంతల మరేలా

చ. వఅండమఅంట నుఅండవ వూరక బశ హామ్మఅండాల
నఅండమఅంట నఅండినవి నీరధలెలాల
మెఅండగుపశ తాపమద మఅంచి నీ వినోదమద
వొఅండదక వాలనెఁ గొలవ నరక మరేలా

చ. పుటట మఅంటనెఁ బుటిట రి పూనెఁచినదేవతలెలల
అటట  యణనెఁగిరిగా అసురలెలల
పటిట న నీచల మద బహళసవ్వతఅంతశ  మద
వటిట దక వాలపనుల వేరే మరేలా

చ. కమమ్మఅంట నాయను కక వలణ్యుపదవల
రమమ్మఅంట వచెచ్చి వేదరాసులెలల ను
కమమ్మన శశ వేఅంకటాదిశ  కడపరాయనెఁడ నీకు
యిముమ్మల నీమహి మద యితరములేలా

రేకు: 0002-02 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
008

పలల వి: ఇఅందిరానామ మఅందరిక
కుఅందనపుముదద  వో గోవిఅంద

చ. అచుచ్చితనామము అనఅంతనామము
ఇచిచ్చినసఅంపద లిఅందరిక
నచిచ్చినసిరుల నాలకతదల
కొచిచ్చికొచీచ్చి నోగోవిఅంద

చ. వక కుఅంఠనామము వరదనామము
ఈకడనాకడ నఅందరిక
వాకునెఁదరపుల వనెన్నల లోకాలనెఁ
గూకుల వతకల నోగోవిఅంద
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చ. పఅండరినామము పరమనామము
ఎఅండలవాపడి దిఅందరిక
నఅండనధానమెక  నలచినపరు
కొఅండలకోనేటివోగోవిఅంద

రేకు: 0098-06 ముఖరి సఅంపుటము: 01-494

పలల వి: ఇఅందిరాపతిమాయల యిఅంతల సుఅండీ
మఅందలిఅంచి హరి గొలిచ్చి మనుదురుగాన

చ. అతివలచూపులే ఆయాల దనెఁకీనెఁ జఅండీ
జితమెక నపులకల జిలల లౌనెఁజఅండీ
రతిపరవశముల రానెఁగినమూరచ్ఛల సుఅండీ
మతిలోనెఁ దపపఅంచుక మనుదురుగాన

చ. మెఱయిఅంచేచనున్నలే మఅంచునెఁబెటల గుఅండల  సుఅండీ
మెఱునెఁగువమోవలే మచుచ్చి మేపుల సుఅండీ
మఱి మఅంచిమాటల మాయపుటరుల సుఅండీ
మఱవక తపపఅంచుక మనుదురుగాన

చ. బలసఅంసారపుపొఅందు పముతోడిపొతక సుఅండీ
వలలేనవలపుల విషము సుఅండీ
యెలమతో శశ వేఅంకటశవ్వరుమఱనెఁగు చొచిచ్చి
మలయచు సొలయచు మనుదుచుగాన

రేకు: 0373-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-430

పలల వి: ఇఅందిరారమణనెఁ దచిచ్చి యియణ్యురో మాకటవలె
పొఅంది యీతననెఁ బూజిఅంచ బదద యనపుడ

చ. ధారుణి మెక రావణ దఅండిఅంచి రామునెఁదచిచ్చి
నేరుపుమఅంచిన యఅంజనీతనయా
ఘోరనాగపశములనెఁ గొటిట వేసి యీతన
కారుణణ్యుమఅందినటిట  ఖగరాజ గరుడా

చ. నానాదేవతలకు నరసిఅంహునెఁ గఅంభములో
పనపటిట  చూపనటిట  పశ హాల దునెఁడా
మానవనెఁడక  కకృషష మహిమల విశవ్వరూపు
పూన బఅండినుఅంచుకొనన్న పొటబఅంట యరుర నా

చ. శశ  వలల భనకు నశేషకక అం కరణ్యుముల
శశ  వేఅంకటాదిశ  వక న శేషమూరితీ
కక వసమెక న యటిట  కారకవరాణ్యురుర నునెఁడా యీ
దేవన నీవేళ నటట  తెచిచ్చి మాకు నయణ్యురే

ప.అ.రేకు: 0027-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
153

పలల వి: ఇఅందు నఅందు నెఅంచ భేద మెఅంతెక ననెఁ గలదు
చిఅందరవఅందరగాక చేతిక లో నయీణ్యునా

చ. దేవననెఁ గొలచువానెఁడ దేవనక కొఱగాక

యీవల సఅంసారుల కమ బానెఁతి
కావరపు మనుజల కన కొలిచేవారిక
దక వికము విచారిఅంచ తలనెఁ పునన్నద

చ. పరము గోరేటివానెఁడ పరమునక కొఱగా
కరవక  యిఅందిశ యముల కమ బానెఁతి
వొరసి భోగములలో నోలలాడే వానక
అరిది మోకసుఖము లాసపడనునన్నద

చ. పనగొనన్న భక కవానెఁడ భక కక కొఱగాక
యెనసి కరమ్మవిధల కమ బానెఁతి
మన శశ వేఅంకటశ మాయనెఁ జికక్కున వానక
తనసి భవబఅంధముల దనెఁటనెఁగనెఁ జోటనన్నద

ప.అ.రేకు: 0048-05పడి సఅంపుటము: 15-273

పలల వి: ఇఅందు సాధిఅంచన యరర  మెఅందున సాధిఅంపరాదు
పొఅందుగా పఅంచాశతోక్కుటిభూమఅండలమునా

చ. యెకుక్కుడ పపమెక తేను హీనజఅంతవక  హితము
మకక్కులి పుణణ్యుమెక తేను మఅంచి దేవనెఁడక  జనఅంచు
దికుక్కుల రెఅండ సరియెక తే మనుషణ్యుజనమ్మమౌను
చకక్కుగా నఅందునే ముక క సాధిఅంచవలయ

చ. మెఱసి బాలణ్యుమునఅందు మకక్కులి బుదిబ  వటట దు
మఱి వారర కమెక తేను మఅందబుదిబ తో నుఅండ
తఱినెఁ బౌశ ఢవయసున తగు వివేకము పుటట
నెఱి నఅండేసుజజ నము నశచ్చియిఅంపవలయ

చ. కాఅంతల భశ మ బడితే కడ మతకనెఁడక  యఅండ
అఅంత ధనకాఅంకలెక తే నలమట నలసు
సఅంతతవిరకకయెక తే సరావ్వరర ములనెఁ జేరు
యెఅంతెక నా యిఅందే శశ వేఅంకటశనెఁ గొలవ్వవలయ

ప.అ.రేకు: 0033-04పడి సఅంపుటము: 15-187

పలల వి: ఇఅందునెఁగల పస యెలల  యిఅంతే నుఅండీ
బఅందితోనే హరినెఁ గొలిచ్చి పొడ వకక్కురో

చ. లోపలిక వలికన లోనెఁగి యెడ తానెఁకటి
పూపల ముకుక్కుకన వసు రిఅంతే తనవ
రూపులేన పశ యపు రుచి చికక్కు బశ తికటి
పక పూత వయసుననెఁ బచిచ్చియెక న తనువ

చ. నచచ్చిల మాపు రేపు నదిరిఅంచి మేలకొఅంటి
దిచచ్చిరి చావనెఁ బుటట  తెలిప తనువ
తచిచ్చి మలమూతశ ముల దనెఁ పరపు పుటిట నటల
ఆచచ్చిపు హేయములచే అఅంటరానతనువ

చ. తఅంచి సగ మట వొఅంగ తోడనే లోనక వచుచ్చి
పఅంచి లోనక వలికీ పశ ణ మొకక్కుటి
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కొఅంచక శశ  వేఅంకటశనెఁ గొలిచ్చి నేను శరణఅంటి
మఅంచిదయె పను లెలాల  మముమ్మనెఁ గాచె నతనెఁడ

రేకు: 0218-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-101

పలల వి: ఇఅందుకఅంట మరి యినెఁకలేదు హితోపదేశము వో మనసా
అఅంది సరవ్వసఅంపనున్ననెఁడ దేవనెఁడ ఆతన కఅంట నేరుతమా

చ. కల దొకనెఁట ధరమ్మము కలాపఅంతమునకు నలిచినది
తలనెఁకక మీ శరణ చొచిచ్చి మీ దసుడ ననెడి దొకమానెఁట
వలవన జోలే యిఅంతాను వడి నదినెఁ గాక యేమసేసినను
సులభ మఅందునే తొలిల టి వారల చూరలగొనరదే మోకఅంబు

చ. మొదలొకట యినన్నటిక ముఅందర వనకా వచేచ్చిది
వొదుగుచు గోవిఅందున దసులకు నొకక్కుమాట మొకక్కుననెఁ జల
తద కకక్కునవే యితరముల దొరకొన మరేమ సేసినను
బదిక లిరిఅందునే పరమవక షష వల పల చదువలలో వినరాద

చ. తగులొకట విడవరానది తతి నెనన్నటికననెఁ జెడనది
వొగి శశ వేఅంకటపతి నామజపము వొకమాట అబిదననెఁ జల
నగుబాట యిఅంతాను నానానెఁటి కమేమ సేసినను
తగు నీ బుదుబ ల నడచిరి మునన్నటి దక వజజ ల పూరావ్వచారుణ్యులను

రేకు: 0180-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
397

పలల వి: ఇఅందుకా కోరి పుటట  యిటిట బదుకు
పొఅందుల శశ హరితోడిపొతకల మాబదుకు

చ. బడబాగిన్న ఆనెఁకటిబారినెఁబడడ  బశ దుకు
పడనెఁతలకూటములనెఁ బడడ  బదుకు
వొడలి తోలినెముమ్మల వొడగటట  బదుకు
బడినెఁ బుణణ్యుపపలపక  తరవ బదుకు

చ. నాలక గడచితేను నరకపు బదుకు
మూలమలమూతాశ ల మూటగటట  బదుకు
కాలము నడిసి వూరుపగాలినెఁబుచేచ్చి బదుకు
పలమాలే యిఅందిశ యాల పఅంగెమాయె బదుకు

చ. ఇఅంపు సుఖదుదుఃఖల యెఅండనీడ బదుకు
మఅంపునెఁ గామకోశ ధాలమాట బదుకు
జఅంపుల శశ వేఅంకటశశరణ చొరనెఁగ నేనెఁడ
సొఅంపు లినన్నటా నాకు సుఖమాయ బదుకు

రేకు: 0370-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
410

పలల వి: ఇఅందుకు ధద వాదు లిట సాక
చెఅంది నమమ్మవో జీవనెఁడ నీవ

చ. కొఅండలవఅంటివి ఘోరపపముల
ఖఅండిఅంచును హరి ఘన నామ జపము
నఅండిఅంచును మతి నతాణ్యునఅందము

పఅండిఅంచునపుడ పరమపదఅంబు
చ. జలధలవఅంటివి జననబఅంధముల

తొలనెఁగిఅంచును హరితూరిన భక కది
వలినెఁగిఅంచును ఘన విజజ నఅంబుల
చెలనెఁగిఅంచును బహు సిరిసఅంపదల

చ. తోవరాన బహుదుదుఃఖము లణనెఁచును
శశ  వేఅంకటపతినెఁ జేరిన శరణము
పవనఅంబుగానెఁ బచరిఅంచు గుణము
కక వశమగు లోకములెలాల ను

రేకు: 0359-02 ముఖరి సఅంపుటము: 04-346

పలల వి: ఇఅందుకు విరహితములినన్నయ సజజ నమన
చఅందమున గీతలఅందునెఁ జటనదివో

చ. మానావమానముల మాన డఅంబు విడచుట
పూన హిఅంసకునెఁ జొరక యరుపు గలగుటయ
ఆన మతినెఁ గరనెఁగుట యాచారోణ్యుపసన
తానెప్పుడ శచియౌట తపపన విజజ నము

చ. అఅంచల సుసిర రబుదిబ  యాతమ్మవినగశ హము
అఅంచితవిషయనరహఅంకారాల
ముఅంచినజనమ్మదుదుఃఖముల దలపోయట
కఅంచపుసఅంసారము గడచుట జజ నము

చ. అరిమతశ సమబుదిబ  యననణ్యుభకకయ
సరినేకాఅంతమును సజజ నసఅంగ విముకక
ధర నధాణ్యుతమ్మజజ నతతవ్వము దలియట
గరిమలఅందుట శశ వేఅంకటపతి జజ నము

రేకు: 0134-04 మాళవి సఅంపుటము: 02-140

పలల వి: ఇఅందుకునెఁ జిఅంతిఅంచనేల యీశవ్వరున మాయ లివి
యెఅందుకు మూలము హరి యీతననెఁ జిఅంతిఅంచరే

చ. అల నారికడపునెఁ గాయకు నీరు వచిచ్చినయటట
తలనెఁచి రానెఁగల మేల తనున్ననెఁ దనే వచుచ్చిరే
లలి నేనుగుదినన్న వలనెఁగపఅంటి బసము-

వలెనే పోనెఁగలవలల  వడినెఁ దనే పోవరే
చ. నఅండిన యదద ములోన నీడ వొడచూపనటట

దఅండియెక న పుటట గుల తనున్ననెఁ దనే వచుచ్చిరే
పఅండిన పఅండల  తొడమనెఁబాసి వూడినయటట
అఅండనే మరణముల అఅందరిక సరిరే

చ. పనురాతిపక  గడవ పటట గానెఁ గుదురెక  నటట
తనునెఁదనే చిఅంతిఅంపనెఁ దలనెఁపు నలచురే
ఘనునెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ గన శరణనన్ననెఁ జల
వనక పపల మఅంచు విచిచ్చినటట  విచుచ్చిరే
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రేకు: 0363-03 వళవశశ సఅంపుటము: 04-371

పలల వి: ఇఅందుకునెఁగా నా యెరనెఁగమ నేమన దూరుదును
అఅందియ నను నేనెఁదలియక అయణ్యు నేనపుడ

చ. ఆతమలోననుఅండి యఖిలోపయముల
చేతనునకు నీవే చిఅంతిఅంచనెఁగాను
కాతరపడి నేను కరకననుచునెఁ బనుల
యీతలనెఁ జెపపనెఁగనెఁబూనే నసిత్సరో

చ. తను విట నీ వొసనెఁగి తగు భాగణ్యుము నీవక
అనువగ జీవన నీయట నీవేలనెఁగను
తనయక నే వొరుల దతలనుచునెఁ బోయి
కనునెఁగొన వేడనెఁగనెఁ దొడనెఁగేనెఁ గటకటా

చ. శశ వేఅంకటాదిశ పక  నుఅండి చేరి కనున్న లెదుటను
సేవగొన యిటట  కకృపసేయనెఁగాను
సోవలనెఁ గనన్నవారెలాల నెఁ జటట ములఅంటా నేను
జీవలతోనెఁ బఅందుసేసేనెఁ జెలల నెఁబో

రేకు: 0234-04 బౌళ సఅంపుటము: 03-195

పలల వి: ఇఅందుక కాలమఅందే యీతన శరణఅంటిమ
ముఅందుముఅందే దయనెఁజూచి మొగినెఁ గాచునెఁగాక

చ. పుడమ గుఅంగిన నెతె క పురుషత కమునెఁ డితనెఁడ
యెడసి కొఅండ గుఅంగితే నెతె క నతనెఁడ
అడరి సఅంసారవారిబ  నడనెఁగిన దసులను
యిడములనెఁ బఅందకుఅండా యెతి క కాచునెఁగాక

చ. పటిట  పశ హాల దు బాధల పపన దేవనెఁ డితనెఁడ
రెటిట గా వేదము లదబ రిఅంచె నతనెఁడ
వటిట  దుషట లలో సహవాసమెక తే దసులను
దిటట యెక  వళల నెఁదీసి తా దికక క్కు  కాచునెఁగాక

చ. లఅంకలో సీతనెఁ దచిచ్చిన లావరి తానే యితనెఁడ
మఅంకు అహలణ్యుశపము మానెప నతనెఁడ
అఅంకల శశ వేఅంకటశనెఁ డతిభీతినెఁ బాప మముమ్మ
గొఅంకక తన దసులనెఁ గూడి కాచునెఁగాక

రేకు: 0326-03 దేశక సఅంపుటము: 04-150

పలల వి: ఇఅందుకది వపయ మోయీశవ్వర నీక తెలసు
మఅందలిఅంచ నశకుకనెఁడ మరి నీదసునెఁడను

చ. ధీరునెఁడనెక  ధరలోన దేహము నే మోచితి
కోరి పుణణ్యుపపలకు గురియ నెక తి
వూరట యేమటా లేదు వోపనన మానరాదు
తీరదు భోగిఅంచక దినదినకరమ్మము

చ. గరిమ సఅంసారినెక తి కఅంటినెఁ బెకుక్కుసుతలను
యిరవగనెఁ గటట కొఅంటి నీలఅంపటాల

వర వేమీ నెరనెఁగను విడవ వఅంతెక నాను
హరిహరి రాచినా సమయపు బలకాఅంకల

చ. అటట  గురుముఖమెక తి నాతమలో ననునెఁ గఅంటి
జటిట గొన నీపదలే శరణఅంటిన
గటిట గా నలమేలమ్మఅంగకాఅంతనెఁడ శశ వేఅంకటశ
యిటట  ననెన్నరనెఁగలేన దినాన్నళళ్ళు నానేరమ

రేకు: 0106-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
031

పలల వి: ఇఅందుకపో వరగయీణ్యు నేమఅందును
కుఅందులేన నీమహిమ కొనయాడనెఁగలనా

చ. అట దేవతల కలల  నమకృతమచిచ్చిన నీవ
యిట వనన్నదొఅంగిలట కమఅందును
పటగతి బలీఅందుద న బఅంధిఅంచినటిట  నీవ
సట రోలనెఁ గటట వడడ  చఅందన కమఅందును

చ. కలిగి యాకరిరాజనెఁ గరుణనెఁ గాచిన నీవ
యిల నావలనెఁ గాచుట కమఅందును
తలనెఁప బశ హామ్మదిదేవతలకునెఁ జికక్కున నీవ
చెలల కానెఁగిళల కునెఁ జికక్కుతి వేమఅందును

చ. భావిఅంచ ననన్నఅంటకఅంటనెఁ బరమమూ రి కవి నీవ
యీవల బాలనెఁడవక  తి వేమఅందును
కావిఅంచి బశ హామ్మఅండాల కడపున నడకొన
శశ వేఅంకటాదిశ  నలిచితి వేమఅందును

రేకు: 0002-05 మాళవిశశ సఅంపుటము: 01-
011

పలల వి: ఇఅందుకొరక యిఅందరును నటల యిరి
కఅందుపడి మఱికాన గెలపఱనెఁగరాదు

చ. అటమటపువేడకల నలయిఅంచి మఱికద
ఘటియిఅంచునెఁ బరము తటకన దక వము
ఇట సేయ నీశవ్వరున కీసు గలద? లేదు.

కుటిలమతినెఁ గన కాన గుణినెఁ గానరాదు
చ. బెఅండపడ నవగతలనెఁ బెననెఁగిఅంచి మఱికద

కొఅండనుచునెఁ బర మొసఅంగును దక వము
బఅండసేయనెఁగ హరిక బఅంతమా? యటగాదు.

యెఅండదనెఁకక నీడహిత వఱనెఁగరాదు
చ. మునుప వేలపలకలల  మొమ కక్కుఅంచి మఱికద

తనభ క క యొసనెఁగు నఅంతట దక వము
ఘనవేఅంకటశనకు గపటమా? అటగాదు.

తినక చేనెఁదునునెఁ దీపు తెలియనేరాదు.

రేకు: 0035-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-215

పలల వి: ఇఅందునఅందునెఁ దిరుగుచు నెవవ్వరివానెఁడవగాక
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బఅందపసురమవక తి బాపు జీవనెఁడా
చ. తోలబకక్కులోననెఁ జొచిచ్చి తూలేటినెఁయాకలిచేత

పలమాలి యిఅందరిక బఅంటబఅంటవక
యేలినవాననెఁ గానక యేచినయాసల వఅంట
కూలికనెఁబో దొరకొఅంటి కూళజీవనెఁడా

చ. తీనెఁటమేనలోననెఁ జొచిచ్చి దిమమ్మరిదొఅంగలచేత
మూనెఁటగటిట అంచుక నీవ మూలదొరవక
గానెఁటపువిభనచేతిఘనత కోరికలకు
వేనెఁటకుకక్కువక తివి వఱిఱ్ఱి జీవనెఁడా

చ. చీమలిఅంటిలోననెఁ జొచిచ్చి చికుక్కువడి అఅందరిలో
దోమకరకుటల కు తోడిదొఅంగవక
యేమరి వేఅంకటవిభ నెఱనెఁగక జడనెఁజొపప
నాము మేయ దొరకొఅంటి నాలిజీవనెఁడా

రేకు: 0078-06 పడి సఅంపుటము: 01-375

పలల వి: ఇఅందునుఅండ మీ కడ లేదు
సఅందడి నేయక చనరో మీరు

చ. నాలక శశ హరినామఅం బునన్నది
తూలచునెఁ బారరొ దురితముల
చాలి భజఅంబున చకశ అం బునన్నది
తాలిమ భవబఅంధము లట దలరో

చ. అఅంతరాణ్యుమెక  హరి వనాన్ననెఁ డిద
చిఅంతల వాయరొ చిత కమున
విఅంతలనెఁ జెవలను విషష కథ లివిగొ
పొఅంతనెఁ గరమ్మముల పోరో మీరు

చ. కాపయి శశ వేఅంకటపతిప రిద
నాపక  నునన్నది నయమునను
కోపపుకామాదిగుణములాల మీ-

రేపున కడనెఁగడ నెఅందక న బోరో
రేకు: 0295-01 తెలగు కాఅంభోధి సఅంపుటము: 03-
548

పలల వి: ఇఅందునే తదిపద మెకక్కు రిఅందరును
మఅందరధర నీ మహిమదివో

చ. మరిగిన పుణణ్యుల మతిలో కోరిక
పరమపు హరి నీ పదముల
గరిమ గోపకల గావలెననన్నది
హరి నీ సఅంభోగ మదియెపో

చ. పొఅంచి వేదముల పొగడడి యరర ము
అఅంచెల గుణకథ లవి నీవి
పఅంచి యజజ ముల ఫలమెక  యనన్నవి
నఅంచి దేవ నీ నజపూజలెపో

చ. కక  వలణ్యుమునకునెఁ గడనెఁ దరువక  నది
ఆవల నీ శరణాగతియే
శశ వేఅంకటశవ్వర చెపప మా గురుడ
మావదద  నద నీ మఅంతశ మెపో

రేకు: 0222-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
120

పలల వి: ఇఅందునే వనన్నది యెఱుకయ మఱపును
చఅందమదివో ఇకనెఁ జదివడిదేది

చ. అఅంది కరమ్మముల ననుభవిఅంపుచును
ముఅందర మరి సుఖముల గోరు
కఅందువ నీదేహి కనయఅం గాననెఁడ
దిఅందుపడ (?) నొరుల తెలిపడిదేది

చ. వొకచేత హేయ ముడగక కడగును
వొకచేత భజిఅంచు నొగి రుచుల
అకటా దకృషట అం బరచేనుఅండనెఁగ
సకలము నుపదేశము లినెఁక నేవి

చ. మలయ భోగముల మాయలన యెరునెఁగు
నలిచిన మోకపునజ మెరునెఁగు
యిలపక  శశ వేఅంకటశనెఁడ గలనెఁడిద
బలిమ గలిగెననెఁకనెఁ బదరెడిదేది

చి.ఆ.రేకు: 0007-04 ఆహిరినాటసఅంపుటము: 10-
040

పలల వి: ఇఅందురు నేల దూరేరు హితవే నీవ సేయనెఁగా
ముఅందు ముఅంద తముమ్మనెఁ గరమ్మముల సేయ మఅంటివా

చ. తెలిసి ననున్ననెఁ గొలవ దేహ మచిచ్చితివి గాక
బలిమనె మాయలలోనెఁ బడ మఅంటివా
మలసి ననున్ననెఁ దలనెఁచ మన సిచిచ్చితివి గాక
కొలగటిట  విషయాలనెఁ గోరు మఅంటివా

చ. నగుతా ననున్ననెఁ బగడ నాల కచిచ్చితివి గాక
అగడగా నరమానెఁట లాడ మఅంటివా
సొగసి ననున్ననెఁ జూడనెఁగానెఁ జూప లిచిచ్చితివి గాక
వగవగలతో నరివారినెఁ జూడ మఅంటివా

చ. శశ వఅంకటనాథ ననున్ననెఁ జేరు మ నఅంటివి గాక
జీవలను మనుజలానెఁ జేరు మఅంటివా
భావిఅంచి నీదసులనె భజిఅంచు మఅంటివి గాక
దవతి లఅంపటాలలోనెఁ దడనెఁబడ మఅంటివా

ప.అ.రేకు: 0037-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
207

పలల వి: ఇఅందులో నే నెవవ్వనెఁడను యెఅంచి ననున్ననెఁ బగడనెఁగ
కఅందువ యిఅంతఅంతన కానరాదు మహిమ
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చ. యేచి నీ రోమరఅంధాశ ల నటవఅంటి బశ హామ్మఅండకోటల
కాచినటల నన్నవి నీ కాయమునఅందు
వూచిన నీ బడడ నెఁదమమ్మ బుటిట న బహమ్మ లెఅందరో
చేచేత రుదుద  లెఅందరో చెపపరాదు మహిమ

చ. నారువోసినటాల ను నానాదేవకోటల
కారుకమీమ్మ నదనీ సఅంకలపమునఅందు
యీరీతి మును లెఅందరో యిక వేదరాసు లెనోన్న
చేరన జీవ లెఅందరో చెపపరాదు మహిమ

చ. అనలలనెఁ జఅందుద ల నాదితణ్యుకోటల
జనయిఅంపుచునన్నవి నీ జలజకల
యెనయి శశ  వేఅంకటశ యినన్నటా నీ దసునెఁడను
చెనక నలవి గాదు చెపపరాదు మహిమ

ప.అ.రేకు: 0060-01నాట సఅంపుటము: 15-340

పలల వి: ఇఅందులో నే నెవవ్వనెఁడనో యేమేమ సేసితినో
ముఅందు వనుక లెఱునెఁగ మురహర కావవే

చ. పరదూషకునకు పరమనాసి కకునకు
కరుణ లేనవానక గతి లేదన యఅందురు
సరవినెఁ గూద రునకు సఅంశయచితకనకు
దురితవరకనునకు దురగ తియె యఅందురు

చ. అతినషట రభాషక ననణ్యుకాఅంతాలోలనకు
యితరాసయపరున కహమే లేదన యఅందురు
పతితఅం డక నవానక బశ హమ్మణనఅందకునకును
తతి ననాచారికన దక వము లేనెఁడన యఅందురు

చ. అనకృతవాదికన అరర చోరకునకు
ఘనహిఅంసకునకు లోకము లేదన యఅందురు
విన నే నఅందులకునెఁగా వఱచి నీకు శరణఅంటిన
వనక వేసుకొన శశ వేఅంకటశ యేలవే

రేకు: 0101-06 ఆహిరి సఅంపుటము: 02-006

పలల వి: ఇఅందులో మొదలికర క యెవవ్వనెఁడ లేనెఁడ గానెఁబోల
ముఅందు కరివరదునెఁడే ముఖుణ్యునెఁడ గానెఁబోల

చ. ఆడితినెఁబో బహురూప లనన్నయనులనెఁ బుటిట
తోడనె బశ హామ్మదులనే దొరలెదుటా
జడల మెచాచ్చిలేరు చాలననన్నవారులేరు
వేడక నడవినెఁగాసే వనెన్నలాయ బశ దుకు

చ. అనన్నకరమ్మములనెఁ జేసి ఆటలో బాశ హమ్మణనెఁడనెక తినెఁ-
ననన్న వేదములనేటి యఅంగడివధి
ననున్ననెఁ జూచేవారు లేరు నవేవ్వటివారు లేరు
వనెన్నలసముదశ ములో వానలాయ బశ దుకు

చ. సఅంసారపునాటకసాలలో పశ తిమనెక తి

కఅంసారి శశ వేఅంకటపతి మాయలోన
యిఅంస లినన్నయనెఁ దేరె నఅందరునెఁ జటట ములెక రి
హఅంసచేతి పలనీరునటాల య బశ దుకు

రేకు: 0300-04 పడి సఅంపుటము: 03-581

పలల వి: ఇఅందులోన నే నెవవ్వరినెఁబోలదు
అఅంది నీవానెఁడ నే ననుకొఅంటినెఁ జమీమ్మ

చ. జలజనాభ నీ శరణనువారల
అల నారదసనకాదుల
కలన మరియ నీ కఅంకరవరుకల
తెలిసిన బశ హామ్మదిదేవతల

చ. నోరార హరి నను నుతిఅంచువారల
చేరువ నుఅండేటి శేషదుల
ధారుణిలో నీదసాన(ను?)దసుల
మారుతిముఖుణ్యుల మహామహుల

చ. బడి నీచే ముకక వడసినవారల
సుడిగొను మునజన శకాదుల
కడనెఁగిన శశ వేఅంకటపతి నీవే
తడవి ననున్న దయదలనెఁచుమీ

రేకు: 0315-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-087

పలల వి: ఇఅందులోననెఁగల సుఖమఅంతే చాల మాకు
నఅందు వలియెక న సిరులేమయ నొలల ము

చ. ఆదిదేవ నచుణ్యుత సరావ్వఅంతరాతమ్మకున
వేదవేదుణ్యునెఁ గమలాక విశవ్వపూరుష న
శశ దేవ హరి నాశిశ త పరిజతన
అదిగొన శరణఅంటి మనణ్యుము నేమొలల ము

చ. పరమాతమ్మనెఁ బరిపూరుష  భవరోగవక దుణ్యున
మురహరు గోవిఅందు ముకుఅందున
హరినెఁ బుఅండరీకాక ననఅంత నభవన
పరగ నుతిఅంచితిమ పరుల నేమొలల ము

చ. అనుపమ గుణదేహు నణరేణ పరిపూరుష
ఘనునెఁ జిఅంరఅంతనున కలిభఅంజను
దనుజఅంతకున సరవ్వధరు శశ వేఅంకటపతినెఁ
గన కొలిచితిమ యేగతల నేమొలల ము

రేకు: 0348-02 మేఘరఅంజి సఅంపుటము: 04-
280

పలల వి: ఇఅందులోనే కానవచెచ్చి ననన్నటా నీ మహిమల
చెఅంది నీవే దికుక్కు మాకు సీతాపతిరామా

చ. దేవ నీకు వలసితే తకృణము బశ హామ్మసస మాయ
భావిఅంచితే రాతికనెఁ బాశ ణము వచెచ్చి
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కావలసి యేసితే నాకాశముకటల  దగె
దక వమవఅంట నీవే దశరథరామా

చ. కూరుచుక యేలితేను కోనెఁతల రాజణ్యుముసేసె
కోరితేనే నీటిపక నెఁ గొఅండల దేలె
సారెనెఁ గదలివచెచ్చి నీ సనన్నల సఅంజీవికొఅండ
యేరీతి నీసరి వేరీ యినకులరామా

చ. సటి నీవ దలనెఁచితే సురల పఅంపుసేసిరి
చాటితేనే నీపరు జపమాయను
ఆటల నీకతలెలాల  నాచఅందశ రక్కుమెక  నలిచె
గాటపు సిరుల శశ వేఅంకటగిరిరామా

రేకు: 0096-01 నాట సఅంపుటము: 01-477

పలల వి: ఇఅందులోనే కానవదద  యితనెఁడ దక వమన
విఅందువలె నొఅంటిమెటట  వరరఘురామున

చ. యెఅందు చొచెచ్చి బశ హమ్మవర మల రావణతలల
కఅందువ రాఘవనెఁడ ఖఅండిఅంచునానెఁడ
ముఅందట జలధి యేమూల చొచెచ్చినెఁ గొఅండలచే
గొఅందిఅంబడనెఁ గటిట వేసి కోపగిఅంచేనాడ

చ. యేడనుఅండ మహిమల యిఅందరి కతనెఁడ వచిచ్చి
వేడకతో హరివిలల  విఱిచేనానెఁడ
వోడక యిఅందశ దు లెఅందు నొదిగి రీతనబఅంట
కూడ బటిట  సఅంజీవికొఅండ దచేచ్చినానెఁడ

చ. జమునెఁ డకక్కుడికనెఁ బోయ సరయవలో మోక-

మమర జీవల కచెచ్చి నలల నానెఁడ
తెమలి వానరులెక  యీదేవతలే బఅంటల రి
తిమరి శశ వేఅంకటపతిక నేనెఁడ నానెఁడ

రేకు: 0156-06 ముఖరి సఅంపుటము: 02-268

పలల వి: ఇఅందువలల  నేమగదుద  యినుపగుగిగ ళల అంతే
యిఅందిరారమణ సేవే యిరవక న పదవి

చ. సతలతో నవవ్వల చఅందమామగుటకల
మతితలపోనెఁత లెఅండమావలనీళళ్ళు
రతలతో మాటల రావిమానపువవ్వల
తతి విరహపుకానెఁక తాటిమావినీడ

చ. లలనల జవవ్వనాల లకక్కుపూసకపురుల
నెలకొన సేసే బతిక నీటిపక  వాశ త
చెలవపు వినయాల చేమకూరశక తాణ్యుల
కొలనెఁదిలేన ననుపు గోడమీనెఁది సునన్నము

చ. పడనెఁతల వేడకల పచిచ్చివడనెఁగఅండల  గుళల
కడమోవితీపు చిఅంతకాయకజర ము
బడి నలమేలమఅంగపతి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ-

డడరిఅంచిన మాయల అదద ములో నీడల
ప.అ.రేకు: 0040-03 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-228

పలల వి: ఇఅందే కలిగె నీకు ననన్న భోగాల
అఅందముగానెఁ జిత కగిఅంచు మౌభళశవ్వరా

చ. భవనాశి యే రనేటి పడనెఁతి యాల నీకు
యివల నెదురుగొఅండ లీపచనున్నల
జవళ నీపకౌనెఁగిలి సరినుఅండే పదద గుహ
యవధరిఅంచనెఁగదయణ్యు అవభళశవ్వరా

చ. నీడదిరుగన మేరువ నెలనెఁత కఅంబుకఅంఠము
ఆడనే నచచ్చివానల ఆప చెమట
వాడనయటిట  శకృఅంగారవనము యీ జవవ్వనము
ఆడకో నీకునెఁ జెలెల  నవభళశవ్వరా

చ. వనన్నతి యిఅందిరపొఅందు యగానఅందము నీకు
కనున్నల కాప చిత కము గదద రాయి
తినన్నన మోవి నీకు తేనెల యారగిఅంపు
అనన్నటా శశ వేఅంకటాదిశ  యవభళశ

రేకు: 0324-02 దేశక సఅంపుటము: 04-137

పలల వి: ఇఅందే వనన్నది కానమెఅందో వదకతిమ
కఅందరపగురుభక క గఅంటిమ నే మదివో

చ. కోటికోటి వేదముల కొన యరర ము
సాటి వేదముల లోన సకలారర ము
సటిగా గురునెఁడ మాకునెఁ జూపనరర ము
గాటపు మనసు దవివ్వ కనుగొఅంటి మదివో

చ. పరమయగీఅందుద ల పటట న యరర ము
సురల మునుల నెఅంచి చూచి నరర ము
సరి మూనెఁడలోకములనెఁ జూటి నరర ము
గరిమ నీదేహమెతిక కఅంటిమ మే మదివో

చ. పలశరణాగతల పలి యరర ము
మలయచుఅండేటి తిరుమఅంతాశ రర ము
నలచి శశ వేఅంకటాదిశ  నఅండినరర ము
కలసి విజజ నవధినెఁ గనునెఁగొఅంటిమయాణ్యు

రేకు: 0205-03 రామకశ యసఅంపుటము: 03-027

పలల వి: ఇచచ్చిలోనెఁ గోరేవలాల  ఇచేచ్చి ధనము
అచుచ్చితనామమె పో అధికపు ధనము

చ. నారదదుల వొగడే నాలకపయి ధనము
సారపు వేదములలో చాట ధనము
కూరిమ మునుల దనెఁచుకొనన్నటిట  ధనము
నారాయణ నామమదే నమమ్మనటిట  ధనము

చ. పరమపదవిక సఅంబళ మెక న ధనము
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యిరవక  భకుకలకలాల  నఅంటి ధనము
పరగ నఅంతరఅంగాన పనెఁతినటిట  ధనము
హరినామ మదియ పో అరచేతి ధనము

చ. పొఅంచి శివనెఁడ కాశిలో బోధిఅంచే ధనము
ముఅంచిన ఆచారుణ్యుల మూలధనము
పఅంచి శశ వేఅంకటపతి పలిఅంచే ధనము
నఅంచి విషష నామ మదే నతణ్యుమెక న ధనము

ప.అ.రేకు: 0003-02లలిత సఅంపుటము: 15-015

పలల వి: ఇచిచ్చితివి తొలేల  నాకు యియణ్యునెఁగల వనన్నయను
మచిచ్చిక నీ శరణనన్న మాతశ మే చాలూ

చ. సామీపణ్యుము నడగ సారూపణ్యుము నడగ
కామఅంచి సాయజణ్యుసాలోకణ్యుము లడగ
భూమనెఁ గాన పతాళఅంబుననెఁ గాన దివినెఁ గాన
సామాన నీదసులతో సహవాస మయణ్యువే

చ. కాయసిదిద  నడగ కరమ్మఫల మడగ
ఆయడ దేవ పటట ము లవి యడగ
యీయడ నేనెఁడే కాన యిఅంకొకక్కునానెఁడక నానెఁగాన
చేయార నీ దసులసేవ నాకు నయణ్యువే

చ. దేవనెఁడవ నీవే మాకునెఁ దలిప యాచారుణ్యుల
శశ  వక షష వలే గతి చికక్కునవేళ
శశ  వేఅంకటశవ్వర జీవము బారము నీది
పవన మెక తి మఅంక పల చిఅంత లేల

రేకు: 0196-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
493

పలల వి: ఇచిచ్చినవానెఁడ హరి పుచుచ్చికొనన్నవానెఁడ నేను
చెచెచ్చిరనెఁ దగవ లిఅంకనెఁ జెపపనెఁగదరో

చ. నలిచినది జగము నఅండినది భోగము
కలిగె జీవల కొకక్కుకాణాచి
వలయశసనాల వడి నాలగ  వేదముల
చలపటిట  జణల చదువకోరో

చ. పరినవి మనసుల పటిట నది జననము
పోరు దీరెనెఁ గరమ్మముల పొలమేర
కోరికలె సాకల గుటట ల తిశ గుణముల
వూరునెఁ బరునెఁ దలసుక వొడనెఁబడరో

చ. దకక్కునది ధరమ్మము తపపనది భాగణ్యుము
లెకక్కుఅంచ నుదుటివాశ లె లిఖితముల
యికుక్కువ శశ వేఅంకటశనెఁ డినన్నటిక మూలము
చికుక్కుల వాప నతన సేవిఅంచరో

రేకు: 0015-04 నాట సఅంపుటము: 01-092

పలల వి: ఇట గరుడన నీవకక్కునను
పటపట దికుక్కుల బగగ ననెఁ బగిలె

చ. ఎగసిన గరుడన యేపున ధా  యన’ ’

జిగిదొలనెఁక చబుకు చేసినను
నగమాఅంతఅంబుల నగమ సఅంఘముల
గగనము జగముల గడగడ వడనెఁక

చ. బిరుసుగ గరుడన పరెము దోలచు
బెరసి నీవ కోపఅంచినను
సరుస నఖిలముల జరర రితములెక
తిరుపున నలగడ దిరదిరనెఁ దిరిగె

చ. పలిల అంచిన నీ పసినెఁడి గరుడనన
కలల న నీ వకక్కునయపుడ
ఝలల నె రాకస సమతి నీ మహిమ
వలిల  మునునెఁగుదురు వేఅంకటరమణా

రేకు: 0163-06 ముఖరి సఅంపుటము: 02-305

పలల వి: ఇట నను దలియనెఁగ ఎఅంతటివారము
తటకున నాసలనెఁ దగులట గాక

చ. నానామూరుకల నగధర నీరూపు
యే నెలవల ననెన్నటవలెనెఁ దలనెఁచుట
పూన నీ భావము పొఅందుగానెఁ జెపపనెఁగా
వనుల చలల నెఁగా వినుట కాక

చ. పకుక్కు నామముల బిరుదు లనఅంతము-

లెకక్కుడ గొలదిగ నెనెన్నన పొగడట
యికుక్కువ సేసుక యిఅందులో నొకటి
పకక్కున నొకమరి పలకుట గాక

చ. వేవేల గలవ నీ విహార భూముల
యేవిధమున నెఅందఅందన తిరుగుట
శశ వేఅంకటశ నీ శకృఅంగారమెలల ను
సేవిఅంచి ముదముననెఁ జెలనెఁగుట గాక

రేకు: 0081-04 గుజర రి సఅంపుటము: 01-391

పలల వి: ఇటగన సకలోపయము లడిగిన యీశవ్వరునెఁడే రకకునెఁడ
తటకున సవ్వతఅంతశ ముడిగిన యాతమ్మకు తగునశిచ్చిఅంతమే 

పరసుఖము
చ. ఆనెఁకటి కడగన శిశవకునెఁ దలిల  యడిచి పల దశ గిఅంచినరీతి,

యీకడనెఁ గోరికలడిగిన యగిక నీశవ్వరునెఁడే రకకునెఁడ
చేకొన బుదద ఱినెఁగిన బిడడ లపక నెఁ జిఅంతిఅంపరు తొలిల టివలెనెఁ దలల ల
యీకొలనెఁదులనే సవ్వయతన్న దేహుల కీశవ్వరునెఁడను వాతత్సలణ్యుము 
వదల

చ. తతినెఁ గరిరాజనెఁ గాచినయటల  దశ పదిమానము గాచినయటల ,

హితమతి సవ్వతఅంతశ ముడిగిన యగిక యీశవ్వరునెఁడే రకకునెఁడ
అతనునెఁడ భసమ్మఅంబయిణ్యుననానెఁడ  అజనశిరఅంబట దుద అంచిననానెఁడ
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చతరునెఁడద నడడ ము రానెఁడాయను సవ్వతఅంతశ ముడ గన జీవల గాన
చ. దికక్కున యనశమునెఁ జిత కములోననెఁ జిఅంతిఅంచేటి శరణాగత జనులకు,

యికక్కుడనకక్కుడ శశ  వేఅంకటగిరియీశవ్వరునెఁడే రకకునెఁడ
మకుక్కువతోనెఁ దనయఅంతరాణ్యుమన మఱచినసావ్వమ దోశ హులకలాల
అకక్కురతోనెఁ బుటట గులే భోగణ్యుఅం బహఅంకారము విడవరుగాన

రేకు: 0162-01 గౌళ సఅంపుటము: 02-297

పలల వి: ఇటలెక తేనెఁ బుణణ్యుము నీకు యిది వపకారఅంబౌను
తటకన నీకీరితి వొగడదురు తలకొన యిఅందరును

చ. సురాసురగఅంధరవ్వయకల మముమ్మనెఁ దలియనెఁగలేరు
పరాశరాదుల మీరూపు భావిఅంచనెఁగలేరు
నరు లెరునెఁగుదురా మముమ్మ నారాయణ నీవే సులభనెఁడవక
కరీఅందుద నెఁ గాచినయటవలెనెఁ గాతవ గాక

చ. సనాతనబహువేదశసస అంబుల మముమ్మనెఁ నుతిఅంపలేవ
అనఅంతయజజ అంబుల మముమ్మ నట సాధిఅంచనెఁగలేవ
తనధరు లెఅంతటివారు దమోదర నీవే అహలణ్యును
వినోదముగనెఁ గాచినయటవలె వసనెఁ గాతవ గాక

చ. రమాసతి నీళామహిరామల మీతలనెఁ పఱఅంగరు
సమేతలెక న శేషదుల మీజడ మీరలేరు
తమోమయ లిఅందరును ధరణిధర శశ వేఅంకటశ
నమోనమో యన మొకక్కుఅంగానెఁ ననునెఁగాతవ గాక

ప.అ.రేకు: 0018-05గుజర రి సఅంపుటము: 15-103

పలల వి: ఇటవఅంటి దురుగ ణి ననెన్నటట  గాచితవో గాన
సటలాడేవానక సతణ్యు మెఅందు లేదు

చ. మదనాతరునకన మరి వివేకము లేదు
కదిసి అలసునక కరమ్మము లేదు
పొదిగి యా శకుననెఁక పుణణ్యుపపము లేదు
మొదలనె మూరుర నకు మొగ మోనెఁట లేదు

చ. కొఅంచెపు నాసికకునక గురునెఁడ దక వము లేనెఁడ
పొఅంచిన లోభివానక భోగమే లేదు
యిఅంచుకఅంత దరిదుద న కయాణ్యు గొన శక క లేదు
చఅంచల చితకనక నశచ్చియ మెఅందు లేదు

చ. మతకనెఁడక నవానక మరి పనులే లేవ
హతిక వేఅంటకానక దయల లేవ
సతకగ శశ  వేఅంకటశ శరణాగతనెఁడ నీకు
యితకలనెఁ దలిల టి చీఅంత లినెఁక నేమ లేవ

ప.అ.రేకు: 0066-03బౌళ సఅంపుటము: 15-378

పలల వి: ఇటవఅంటివారల నెటట  బోధిఅంచనెఁగ వచుచ్చి
కుటిలపు బుదుబ లచే కుఅందుదురు తాము

చ. పపపుణణ్యుకరమ్మదేహి పసిరికాయపురువ
కూపములోనకపప దురుగ ణబదుబ నెఁడ

దీపము వేనెఁటమకృగము తెగన యాసోదకానెఁడ
దూపము కాక భక క యెఅందును లేన వానెఁడ

చ. మతిచఅంచలపువానెఁడ మదద లలోన యెలక
వశ తియెక  కోరెడవానెఁడ వలలో మీను
కుతిలపు టహఅంకారి గుఅండమీనెఁది చిఅంబోత
అతికాముకునెఁడ జిగు రఅంటకొనన్న పకలి

చ. దేవతాఅంతరపరునెఁడ తేనెలోనెఁ బడిన యీనెఁగ
భావిఅంచి కావనవానెఁడ బెసి కొకక్కుర
శశ వేఅంకటాధీశవ్వరు సేవిఅంచక మోక్షానకునెఁ
బోవల ననేటివానెఁడ బూరగుపక  చిలకా

రేకు: 0147-05 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
215

పలల వి: ఇటవఅంటివలాల  నీక యిటట  సెలవ వేసితి
తటకన నీవనే నధానము చేకొఅంటివి

చ. కామఅంచితి నాతమ్మ ననున్ననెఁ గలసి భోగిఅంచుటకు
వేమరునెఁ గోశ ధిఅంచితి నీవిరోధలపక
నేమమున లోభిఅంచితి నీమఅంతశ మనుణ్యుల కయణ్యు
ఆముకొన మోహిఅంచితి హరి నీరూపునకు

చ. యెఱుకతో మదిఅంచితి యిటట  నీదసణ్యుమున
మఱి ననొన్నలల న చదువ మచచ్చిరిఅంచితి
తఱినెఁ జలపటిట తి నీతపపన భ క కయఅందు
వఱవక ననొన్నలల న విధల నఅందిఅంచితి

చ. కల కరమ్మములెలాల  నీకక అం కరణ్యుములఅందు వటిట తి
బల మమకారము నీపక నెఁ జేరిచ్చితినెఁ
యెలిమ శశ వేఅంకటశ యినన్నటా ననేన్నలితివి
నలిచిన కాలమెలాల  నీసేవే చేసితి

రేకు: 9022-03 లలిత సఅంపుటము: 04-542

పలల వి: ఇటవలెనె పో యిఅంకా మాకు
వటపతశ శయి మముమ్మ వదలీనా

చ. యనన్ననెఁడ దలల వారెనో యాడనెఁ బదుద  పొడచెనో
యనన్నటల నుఅండితి మహరిన్నశము
యనన్నటానెఁ గడమలేక యెకక్కుడ నెదురులేక
పనన్నగ శయనున కకృపనేకాద

చ.ఏడ వోవవాణ్యుధలెట వచిచ్చి నలిచెనో
కూడిన యాలరులెలల  కొఅండలవలె
నీడలే నలవలెలల  నెలవలెక  యనన్నచోట
యీడలేనవివి హరి యీవలేకావా

చ. ఎవవ్వరిచేత దనెఁచితిమెచచ్చిట నధానముల
ఇవవ్వలా మాతలనెఁచిన యినన్నయ నబెద
రవవ్వగు వఅంకటగిరిరాయనెఁడ మాతలనెఁపులో
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పువవ్వక కాచి పఅండిన భోగమేకాద
రేకు: 0050-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-306

పలల వి: ఇటవలెనేపో సకలము యిఅంచుకగన భావిఅంచిన
అటమటములసఅంతోషము ఆసల సేయటల

చ. పగగొనతిరిగేటిజనమ్మపుబాధల తనక కాలము
తగుసుఖ మెకక్కుడ నునన్నది తడతానెఁకులే కాక
పొగలోపల సేక గాసిన భగభగనెఁ గనున్నల నీళల
నడిగినదు:ఖమే కాకట నజసౌఖణ్యుము గలద

చ. పొలసిన మాయపురూపుల పొలనెఁతల మచిచ్చికమాటల
తలనెఁచిన తనకమునన్నది తలనెఁపోనెఁతలేకాక
బలవననెఁ బారనెఁగ మోహవపశము తన మెడనెఁ దగిలిన
తలకఅందుగనెఁ బడటలల ను తనకది పశ యమౌనా

చ. చేతిపదరర ము దలనెఁచక చేరువనుఅండినవారల-

చేతిపదరర ము గోరిన చేతిక లోనౌనా
ఆతమనెఁగల వేఅంకటపతి నాతమ్మనెఁ దలనెఁచి సుఖిఅంపక
యేతరి సుఖములనెఁ దిరిగిన నఅంపుల దనకౌనా

రేకు: 0163-05 ముఖరి సఅంపుటము: 02-304

పలల వి: ఇటిట  నా వఱిఱ్ఱి తనము లేమన చెప్పుకొఅందును
నెటట న నఅందుకు నగి నీవే దయనెఁజూడవే

చ. పటిఅంచి నాలో నుఅండి పలికఅంతవ నీవ
మాటలాడ నేరుతనఅంటా మరి నే నహఅంకరిఅంతను
నీటన లోకములెలాల  నీవే యేలచుఅండనెఁగాను
గానెఁటాన దొరనఅంటా గరివ్వఅంత నేను

చ. నెమమ్మదినెఁ బశ జలనెలాల  నీవే పుటిట అంచనెఁగాను
కమమ్మ నేనే బిడడ లనెఁ గఅంటినఅంటా సఅంతసిఅంతను
సమమ్మతి నీవే సరవ్వసఅంపదల నొసనెఁగనెఁగాను
యిముమ్మల గడిఅంచుకొఅంటి నవి నేనఅంటా నెఅంత

చ. మనన్నఅంచి యిహపరాల మరి నీవే యియణ్యునెఁగాను
యెనున్నకొఅందు నాతపోమహిమ యిది యనుచును
వనన్నతి శశ వేఅంకటశ ననున్న నేమ చూచేవ
అనన్నటా నాయాచారుణ్యు వినన్నపమే వినవే

రేకు: 0206-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
033

పలల వి: ఇటిట  నాసికకుల మాట యేమన నమెమ్మడి దినెఁక
పటిట  సములమఅంటానే భకుకల దూషఅంతరు

చ. వేదముల చదువతా విశవ్వమెలాల నెఁ గలల నేరు
ఆ దస తాము పుటట అండి అదియను మాయనేరు
పదగు విషష డఅండనెఁగ బయల తత కవ్వమనేరు
లేదు జీవతవ్వమఅంటా లేమలనెఁ బఅందుదురు

చ. తిరమెక  తమ ఇఅండల  దేవపూజల సేసేరు
ధరలోన తమునెఁ దమే దక వమనేరు
అరయనెఁ గరమ్మమె బశ హమ్మమన యాచరిఅంచేరు
సరి నదే కాదన సనణ్యుసిఅంచేరు

చ. అఅందుక పురుషసకక మరర మునెఁ జెప్పుదురు
కఅందువ నపపటి నరాకార మఅందురు
యిఅందులో శశ వేఅంకటశ యిట నీ దసులనెఁ గాక
మఅందపు రాకసులాడే మతము నడతరు

రేకు: 0201-01 మాళవి సఅంపుటము: 03-001

పలల వి: ఇటిట  పశ తాపము గల యీతన దసుల నెలల
కటట నా కరమ్మములెలల  గాలినెఁ బోవనెఁ గాక

చ. యెలమనెఁ జకాశ యధన కదురా దనవల
తొలనెఁగ కఅందుచొచిచ్చిననెఁ దుఅండిఅంచునెఁ గాక
ఇల గరుడధవ్వజ పక  నెకుక్కునా విషముల
కలనెఁగి నీరెక  పరి గాలినెఁ బోవనెఁ గాక

చ. గోవరబ నధరునపక  కొలపునా మాయల
వేవేల దునుకలెక  విరుగునెఁగాక
కవలనెఁ డచుణ్యుతనొదద నెఁ గీడ చూపనెఁగలవా
కావరమెక  తానెఁ దనె గాలినెఁ బోవనెఁ గాక

చ. వరనారసిఅంహునకు వరపుల గలవా
దూరాన గగుగ లకాడక  తొలనెఁగునెఁ గాక
కోరి యీ శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచితి మదివో
కారుకొనన్న పగలెలల  గాలినెఁ బోవనెఁ గాక

రేకు: 0195-01 పడి సఅంపుటము: 02-486

పలల వి: ఇటిట  బాశ హమ్మణణ్యు మెకుక్కుడ యినన్నటిలోన
దటట మెక  తదియణ్యులక తగును బాశ హమ్మణణ్యుము

చ. హరినెఁ గొలిచేవారి కమరు బాశ హమ్మణణ్యుము
పరమవక షష వమే పో బాశ హమ్మణణ్యుము
హరిణోరబ వ్వపుఅండశ దేహులౌట బాశ హమ్మణణ్యుము
తిరుమఅంతశ విధలదే తేనెఁకువ బాశ హమ్మణణ్యుము

చ. సతమెక  చకాశ అంకతల చరితే బాశ హమ్మణణ్యుము
పతి శరణాగతియే బాశ హమ్మణణ్యుము
వతలేన వరలసాతివ్వకమే బాశ హమ్మణణ్యుము
తతి దవ్వయాధికారులే తపపరు బాశ హమ్మణణ్యుము

చ. అఅంచనెఁ బరమభాగవతాధీనము బాశ హమ్మణణ్యుము
పఅంచఅంసఅంసాక్కురాదులదే బాశ హమ్మణణ్యుము
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడేనెఁ బాశ హమ్మణణ్యునెఁడ
ముఅంచి యీతనవారౌట మొదలి బాశ హమ్మణణ్యుము
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రేకు: 9030-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
551

పలల వి: ఇటిట  ముదుద లానెఁడి బాలనెఁడేడ వానెఁడ - వాన
బటిట  తెచిచ్చి పొటట నఅండనెఁ బాలవోయరే

చ. గామడక  పరితెఅంచి కానెఁగెడి వనన్నలలోన
చేమ పూవ కడియాల చేయిపటిట
చీమ గుటట నన తన చెకక్కుటనెఁ గనీన్నరు జర
వేమరు వాపోయే వాన వడడ  వటట రే

చ. ముచుచ్చివలె వచిచ్చి తన ముఅంగమురువల  చేయి
తచెచ్చిడి పరుగులోన తగనెఁ బెటిట
నొచెచ్చినన చేయిదీసి నోరనెలల  జొలల గార
వొచెచ్చిలి వాపోవవాన నరడిఅంచరే

చ. ఎప్పుడ వచెచ్చినో మాయిలల చొచిచ్చి పటట లోన
చెపపరాన వఅంగరాల చేయిపటిట
అపపనెఁడక న వేఅంకటాదిశ  అసవాలకునెఁడ గాన
తపపకుఅండనెఁబెటట  వాన తలకతకరే

రేకు: 0233-04 బౌళ సఅంపుటము: 03-189

పలల వి: ఇటిట  యవివేకబుదిబ  యే పనక వచుచ్చిననెఁక
జటిట గొన నాగుణము చకక్కునెఁజేయనెఁ గదవే

చ. హరి నీయిచచ్చినెఁ బశ పఅంచమఅంతా నీవ నడపనెఁగ
అరసి నీశక క దలియక నమమ్మక
వర వరనెఁగనయటిట  వఱిఱ్ఱి వానెఁడ నే నొకక్కు-

దొరనఅంటానెఁ బనుల కుదోణ్యుగిఅంచేను
చ. అఅంతరాతమ్మవక  నీవ అనన్నయనెఁ బెర రేనెఁచనెఁగ

బఅంతినే నీ మహిమెలాల  భావిఅంచక
చెఅంత నీసఅంసారము సేసేవానెఁడ నే నఅంటా
దొఅంతల కోరికలతోనెఁ దూరిపరేను

చ. ఆదినుఅండి సవ్వతఅంతద నెఁడవక  యేలినటిట  ననున్న
సోదిఅంచి శరణ నానెఁడే చొరనెఁగలేక
యీదస శశ వేఅంకటశ యిప్పుడ నీదనెఁసుడనెక
నీ దయ కలిమతోడ నేనెఁడ మొకక్కును

రేకు: 9042-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-557

పలల వి: ఇటిట  సఅంసారికదియ లేదనెఁయ
తటట వడటకాన దరిచేరలేదు

చ. ములిగి భారపుమోపు మోనెఁచేటివానెఁడ
అలసి దిఅంచుకొను నాడాడను
అలరు సఅంసారిక నదియ లేదయ
తొలనెఁగన భారమెఅందును దిఅంచలేదు

చ. తడవి వేనెఁపచేనెఁదు తాశ వడివానెఁడ

ఎడయెడనెఁ దినునెఁ దీపమెక నను
అడరు సఅంసారిక నదియ లేదయ
కడనెఁ జేనెఁదకాన యెకక్కుడనెఁ దీపులేదు

చ. దొరకొన హేయమే తోనెఁడేటివానెఁడ
పరిఠవిఅంచును మేననెఁ బరిమళము
అరిది సఅంసారిక నదియ లేదయ
ఇరవ వేఅంకటపతి నెఱునెఁగలేనెఁడ

రేకు: 0387-05 నాట సఅంపుటము: 04-508

పలల వి: ఇటిట  సుదుద లితనవి ఇదివో కొలవనాన్ననెఁడ
నటట నడమ నీ సుగీశ వ నారసిఅంహునెఁడ

చ. పగలూ రాతిరీనెఁ గాన పట సఅంధాణ్యు కాలమఅందు
మొగినెఁ బచీచ్చి వచీచ్చిగాన మొనగోళళ్ళుచే
గగనమూ నేలానెఁ గాన గనమెక న తొడమీనెఁద
నగుతా హిరణణ్యునెఁ గొటట  నరసిఅంహ దేవనెఁడ

చ. వలపలా లోనానెఁ గాన వడనెఁగుగడపమీనెఁద
తలి తఅండిశ  గాన యటిట  తావననెఁ బుటిట
మొలచి చిగిరిఅంచన ముదురునెఁగోరలతోడ
నలి హిరణణ్యు జఅంకఅంచె నరసిఅంహ దేవనెఁడ

చ. మానసీ మెకమూనెఁగాన మఅంచి యాకారముతోడ
పూన యిలూల నెఁ బఅందిలీనెఁ గాన గుహలో
ఆనుక హిరణణ్యున నడనెఁచీ శశ  వేఅంకటాదిశ
నానా దికుక్కుల నేలిన నరసిఅంహ దేవనెఁడ

రేకు: 0117-01 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
097

పలల వి: ఇటిట జీవల కఅంక నేది వాటి
దటట మెక  దేవనెఁడ నీవే దయనెఁజూతగాకా

చ. తనజనమ్మవిదు(ధ )లనునెఁ దలనెఁచు నొకొక్కుకవేళ
వొనర మఱచునటట  వొకొక్కుకవేళ
వినునెఁ బురాణకథల వివరిఅంచి యొకవేళ
పనచి సఅందేహములె పఅంచు నొకవేళ

చ. విసిగి సఅంసారమఅందు విరతనెఁడౌ నొకవేళ
వొనెఁసగి యఅంద మతకనెఁడౌ నొకవేళ
పసిగొన యిఅందిశ యాల బఅంటక  వఅండ నొకవేళ
ముసిపతో దక వానకు మొకుక్కు నొకక్కువేళ

చ. కోరి తపముల చేసి గుణియౌ తా నొకవేళ
వూరక అలసి వఅండ నొకక్కువేళ
యీరీతి శశ వేఅంకటశ యెదలో నీవఅండనెఁగాను
బీరాన నీక మొఱవటట  నొకవేళ

రేకు: 0363-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
372
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పలల వి: ఇటిట దివో హరికకృప యెఅంచినను
గటిట గా నాహరి కకృప కలదువో మాకు

చ. బలహిరణాణ్యుకనెఁడ పశ హాల దునబటిట
జలధి వేసిన నీరుచటట  తేలె
కలషఅంచి కమమ్మరాను కడనగిన్ననెఁ దోసిన
నలవలల నెఁ జలల ననీరెక  తొలనెఁక

చ. దిటట యెక  యేనుగులచే దీకొలిపన వానెఁటి
నటట  కొముమ్మల తమురెక పోయను
పటిట యెతిక రాలమీనెఁద బలమారు వేసిన
బటట బయలే దూదిపనుపులెక  నలిచె

చ. కడసారెనెఁ గఅంభములోనెఁ గలనెఁడఅంటనెఁ గలిగి
చిడముడి రకక్కుసులనెఁ జీరివేసె
జడియ శశ  వేఅంకటాచల నారసిఅంహునెఁడక
పొడచూప మాకు దికక క్కు  పొదలిఅంచె నేనెఁడ

రేకు: 0164-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-311

పలల వి: ఇటిట వానెఁడవ సులభమెటాల  నెక తివోకాక
అటిట  నీదయ దలనెఁచి అరుదయీణ్యు నాకు

చ. యేమేమ చదువవలె నెఅందరి నడగవలె
ఆముక ననున్ననెఁ దలిసే యఅందుకొరకు
భూమలోన నెఅంతేసి పుణణ్యుముల సేయవలె
కామఅంచి నీపక  భక క గలిగేటికొరకు

చ. యెనన్నజనామ్మ లెత కవలె నెఅందఅందు వదకవలె
కనున్నల నీసాకారము గనేకొరకు
వనన్నతి నెఅంతగాలము వొగిగ  కాచుకుఅండవలె
వినన్నవిఅంచి నీసేవ వేనెఁడకొనేకొరకు

చ. యేదేది యెఱనెఁగవలె యెటల భణ్యుసిఅంచవలె
నీదసునెఁ డనపఅంచుకొనేటికొరకు
సాదరాన శశ వేఅంకటశవ్వర ననున్న మనన్నఅంచితి-

వేదసనెఁ బగడవలె యిఅంత సేసేకొరకు
ప.అ.రేకు: 0032-01లలిత సఅంపుటము: 15-177

పలల వి: ఇటిట వాన ననున్న దక వ మెటట గాచెను
నటట నడమ నదియే నాకు వఱగాయెను

చ. పరసతి పరధన పరనఅందలకు రోయ
యిరవక  పదద లలోన యెటట నాన్ననెఁడనో
హరి సేవ గురుసేవ అవియనెఁ జేయట లేదు
సరవి నఅంకా నేమ చదివేనో

చ. పపమును కోపమును పటిట న చలము మాన
యేపున విజజ న నఅంటా యేమ సేసేనో
పక  పక  సనామ్మరగ ము పటట దు నా మతిలోన
దపగు తత కవ్వము నెటట  తలపోసెనో

చ. మోహమును దహమును ముఅందు వనకా నెఱునెఁగ
ఆహా విరకుకనెఁడ నే ననుట యెటట
వోహో శశ  వేఅంకటశనెఁ డొలిసి మనన్నఅంచెనెఁ గాక
సాహసిఅంచి నే నెటట  శరణఅంటినో

రేకు: 0237-02 దేసాక సఅంపుటము: 03-211

పలల వి: ఇటట  జజ నమాతశ మున నెవవ్వరెక నా ముకుకలే
పుటట గుల మరి లేవ పొఅందుదురు మోకము

చ. అతిసకమ్మ మీయాతమ్మ అఅందులో హరి యనాన్ననెఁడ
కతలే వినుటగాన కానరాదు
కతి దేహాల పశ కకృతినెఁ జెఅందిన వికారముల
మతి నది దలియట మహిత సుజజ నము

చ. లోకము శశ పతియాజజ లో తతాకవ్వ లిరువదినాలగ
కక కొన సేనెఁతల సేసీనెఁ గర కల లేరు
సాకరిఅంతే జీవనెఁడ సవ్వతఅంతద నెఁడ దేవనెఁడ
యీకొలనెఁది గన సుఖియిఅంచుట సుజజ నము

చ. కాలము దక వము సకృషట  కలి మనుణ్యుల భాగణ్యుము (?)

వాలాయిఅంచి యెవవ్వరిక వచిఅంపరాదు
యీలీలల శశ వేఅంకటశనవి ఆచారుణ్యునెఁడ
తాలిమనెఁ జెపపగా విన తలనెఁచుట సుజజ నము

రేకు: 0198-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
503

పలల వి: ఇటట  మముమ్మ రకఅంచుట యేమదొడడ  నీకు నేనెఁడ
బటట బాయిటనే నీవ పదిరూపు లెక తివి

చ. చదువల చికుక్కుదిదిద  చకక్కునెఁగనెఁ జేసితివి
మొదలనెఁ గుఅంగినకొఅండ మోనెఁచి యెతి కతి
పొదిగి చేపటిట  తెచిచ్చి భూమ వదబ రిఅంచితివి
అదనుననెఁ బశ హాల దు నటట  మనన్నఅంచితివి

చ. అడగుల మూనెఁటనే యఖిలము గొలచితి
బడిబడినే రాచపగ నీనెఁగితి
బెడిదపు లఅంక విభీషణ నేలిఅంచితివి
అడరి పఅండవలదికక క్కు  నలిచితివి

చ. తిశ పుర కాఅంతలగుటట  దీర బోధిఅంచితివి
వపమనెఁ గలికరూపక  యనాన్ననెఁడవ
ఇపుడ శశ వేఅంకటశ యేలితివి లోకాలెలల
యెపుడ నుతలకు నరవక తివి

ప.అ.రేకు: 0050-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
282

పలల వి: ఇటట  నా సేవలను యిచేచ్చిటి నీ యీవలను
గటిట గా నే నలపనెఁడను ఘనునెఁడవ నీవ

చ. చినన్ననమమ్మపఅండే కాద చేతి కచిచ్చి రాజలచే
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యెనన్న రాన భూములకు నేలికయేణ్యుది
పనన్న పరుకొన యొకపదణ్యుము చెపపకాద
సనన్నల సరావ్వరర ముల భాగము గొనేది

చ. గవవ్వవేసి తూచి కాద ఘనమెక నవజశ ము
చివవ్వనను విలవల చేసుకొనేది
అవవ్వల జటట డ తానెఁటియాకువాసి వేసి కాద
యెవవ్వరిచే ధనమెక నా నపపఅంచుకొనేది

చ. కసవకటట ల వేసి కాద గోవలచేత
కొసరుచునెఁ బాలిపపఅంచుకొనయెడిది
యెసనెఁగ శశ వేఅంకటశ యిటట  నేను మొకక్కు కాద
పసగల నీ కకృపకునెఁబాతద నెఁడ నెక నది

రేకు: 0150-06 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 02-234

పలల వి: ఇటాల నే యగలకణ్యు మెఱునెఁగుకొఅంట ఫలిఅంచు
యెటట యినా గురువాకణ్యు మేమరకునెఁడీ

చ. కాఅంతనెఁ దలచుకొఅంటనే కామోదేశ కము వటట
యిఅంతలోనెఁ గూడనా యేడకడ సతశ ము
చిఅంతకాయతొకుక్కు చూచితేనే నోరూరు
యెఅంతకఅంతదవవ్వ యేడకడ సతశ ము

చ. వనుల మఅంచిమాటల విఅంటనే సఅంతోష ముబుద
యేనజము గనె నేడకడ సతశ ము
ఆనఅంచితే నాలకనే ఆరురుచులనెఁ దలిసీ
యీనెపమున నేడకడ సతశ ము

చ. ముకుక్కుకొననెఁ బాశ ణ ముఅండి ముఅందువనుకకు వచిచ్చి
యెకక్కుడ మోచునన్న దేడకడ సతశ ము
చికక్కు శశ వేఅంకటశనెఁడ జీవల కఅంతరాణ్యుమ
యికుక్కు వఱినెఁగితే నీడ కదే సతశ ము

రేకు: 0021-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-126

పలల వి: ఇతనెఁడ చేసిననేనెఁత లెనన్నలేవిలమీనెఁద
యితనెఁడ జగదేకగరివ్వతనెఁడౌనో కానెఁడ

చ. కుడవనెఁడా పశ ణములగొనుచునెఁ బూతకచనున్న
తడవనెఁడా కపటదక తణ్యులనొసలి వాశ ల
అడవనెఁడా నేలతో నలమ శకటాసురున
వడవనెఁడా నెతకరుల వసుధ కఅంసునవి

చ. పటట నెఁడా దనుజరిబిరుదు లోకమునఅందు
కటట నెఁడా బలిదక తణ్యు కరమ్మబఅంధముల
మెటట నెఁడా కాళఅంగు మేటిశిరముల, నలియనెఁ-
గొటట నెఁడా దనవలనెఁ గోటాననెఁగోటల

చ. మరపనెఁడా పుటట వల మరణములనెఁ బాశ ణలకు
పరపనెఁడా గఅంగనెఁ దనపదకమలమున

చెరుపనెఁడా దురితముల శశ  వఅంకటశనెఁడిద
నెరపనెఁడా లోకములనఅండనెఁ దనకీరి క

రేకు: 0327-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-159

పలల వి: ఇతనెఁడ తారకబశ హమ్మ మీతనెఁడ సరేవ్వశవ్వరుడ
రతికకక్కునెఁ గొలిచిన రకఅంచు నతనెఁడ

చ. తరణివఅంశజడక  తాటకను హరియిఅంచి
అరుదుగ విశవ్వమతద యాగము గాచి
హరునవిలల  విరిచి యటట  సీతనెఁ బెఅండిల యాడి
పరశరామున నజబలిమ చేకొనెను

చ. మునులకభయమచిచ్చి మొగి నసురలనెఁ దుద అంచి
ఘనమెక న మాయామకృగమునెఁ జఅంప
కనసి వాలినెఁ గొటిట  సుగీశ వననెఁ బటట ముగటిట
వనధి బఅంధిఅంచి లఅంక వడినెఁ జటట ముటట ను

చ. బలరావణననెఁ జఅంప పుషపకముపక నెఁ దనెఁ జేకొన
లలి విభీషణనకు లఅంక ఇచిచ్చి
చెలనెఁగి యయధణ్యు యేలి శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
వలయ రామునెఁడ దనెక  విశవ్వమెలాల  నేలెను

రేకు: 0148-02 మాళవి సఅంపుటము: 02-218

పలల వి: ఇతనెఁడ రామునబఅంట యితన కవవ్వ రెదురు
చతరత మెరసె నచచ్చిట హనుమఅంతనెఁడ

చ. అకాస (శ?) మఅంతయ నఅండి యవవ్వలికనెఁ దోనెఁక చానెఁచి
పక కొన పతాళాననెఁ బాదల మోప
కక కొన దశదికుక్కుల కరములనెఁ గబళఅంచి
సాకారము చూపనానెఁ డిచచ్చిట హనుమఅంతనెఁడ

చ. కొఅంచక సురల రోమకూపముల విహరిఅంచ
ముఅంచి ధద వమఅండలము మొగమెక  యఅండ
యెఅంచనెఁగ లోకములెలాల  యెడనెడ సఅందులగా
చఅంచుల మెరసినానెఁ డిచచ్చిట హనుమఅంతనెఁడ

చ. గరిమ రవిచఅందుద ల కరష కుఅండలములగా
ధరణి మేరువ కటితటము గానెఁగా
ఇరవగా శశ వేఅంకటశన సేవకునెఁడక
బెరసె నచచ్చిట నద పదద  హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0389-06 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
519

పలల వి: ఇతనెఁడే పరబశ హమ్మ మదియే రామకథ
శత కోటి విసకరము సరవ్వ పుణణ్యు ఫలము

చ. ధరలో రామునెఁడ పుటట  ధరణిజనెఁ బెఅండాల డ
అరణణ్యు వాసుల కలాల  నభయమచెచ్చి
సొరిది ముకుక్కునెఁ జెవల చుపపనాతిన గోసె
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ఖర దూషణలను ఖఅండిఅంచి వేసె
చ. కనసి వాలినెఁ జఅంప కషక్కుఅంధ సుగీశ వ కచెచ్చి

వనధి బఅంధిఅంచి దనెఁట వానరులతో
కనలి రావణ కుఅంభ కరాష దులను జఅంప
వనతనెఁ జేకొన మళళ్ళు వచెచ్చి నయధణ్యుకును

చ. సౌమతిశ య భరతనెఁడ శతద ఘున్ననెఁడనెఁ గొలవనెఁగ
భూమ యేలె కుశలవ పుతశ లనెఁ గాఅంచె
శశ  మఅంతనెఁడక  నలిచె శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
కామఅంచి విభీషణ లఅంకకునెఁ బటట ము గటట

ప.అ.రేకు: 0076-02బౌళ సఅంపుటము: 15-436

పలల వి: ఇతనెఁడే బశ హమ్మసవ్వరూప మతనెఁడే పరతతవ్వము
యితనెఁడే సవ్వయఅంవకక మటన తలనెఁచునెఁడీ

చ. హరి వేఅంకటాదిశ  నుఅండ నన పురాణముల చెప్పు
పరమేషట క విశవ్వరూపము చూపనఅందుకు
సరుసనే జనులకు సవ్వపన్నములో మాటలాడి
పరుషలకు పరాల పక  పక  నచీచ్చిన

చ. మునుల పూజిఅంచి రట మునేన్న యీ మూరి కన
సనకాదియగీఅందుద  లిచచ్చిటనే వదకరటా
యెనలేన మహిమల యెప్పుడనునెఁ గలవట
ఘనదివణ్యు జజ నసిదిద గలవానెఁడట

చ. అలమేలమ్మఅంగ వరమఅందునెఁ గానెఁపుర మునన్నది
యిల శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడక  వనాన్ననెఁడ
తలనెఁప నతనపరే ధరిఅంచిరి లోకు లెలాల
తెలసుకొఅంటనెఁ దనే దకృషట దేవనెఁడ

రేకు: 0376-02 మాళవిగౌళసఅంపుటము: 04-
443

పలల వి: ఇతనెఁడే యతనెఁడ గానెఁబో లేలిక బఅంటను నెక రి
మతిలేన రాఘవనెఁడ మేనెఁటి హనుమఅంతనెఁడ

చ. జలధి బఅంధిఅంచి దనెఁట చలపటిట  రాఘవనెఁడ
అలరి వూరక దనెఁట హనుమఅంతనెఁడ
అలకతో రావణన యద టణనెఁచె నతనెఁడ
తలనెఁచి మెక రావణన దఅండిఅంచె నతనెఁడ

చ. కొఅండ వలల గిఅంచెనెఁ దొలిల  గోవరబ నునెఁ డతనెఁడ
కొఅండతో సఅంజీవియెతె కనెఁ గోరి యితనెఁడ
గుఅండ గరనెఁచె నహలణ్యుకొరకు సీతాపతి
గుఅండ గరనెఁగనెఁగనెఁ బాడ కోరి యితనెఁడ

చ. అఅంజనా చలముమీనెఁద నతనెఁడ శశ  వేఅంకటశనెఁ
డఅంజనీ తనయనెఁ డాయ ననలజనెఁడ
కఅంజపకకులరామఘనునెఁడ దనును దయా -

పుఅంజమాయ మఅంగాబుధి హనుమఅంతడ
రేకు: 0351-02 పళవఅంజరఅం సఅంపుటము: 04-
298

పలల వి: ఇతనెఁడొకనెఁడే సరేవ్వశవ్వరునెఁడ
సితకమలాకనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ

చ. పరమయగులకు భావనధానము
అరయనఅందశ దుల కక శవ్వరణ్యుము
గరిమ గొలెల తల కానెఁగిటిసౌఖణ్యుము
సిరలొసనెఁగేటియీ శశ వేఅంకటశనెఁడ

చ. కలిగి యశోదకు కనన్నమాణికము
తలనెఁచినకరికన తగుదికుక్కు
అలదశ పదికన యాపదద్భుఅంధడ
చెలరేనెఁగినయీ శశ వేఅంకటశనెఁడ

చ. తగిలినమునులకు తపములసతష్ఫలము
ముగురువేలపులకు మూలము
వొగి నలమేలమ్మఅంగకొనరిన పతితనెఁడ
జిగిమఅంచినయీ శశ వేఅంకటశనెఁడ

రేకు: 0181-03 నాట సఅంపుటము: 02-405

పలల వి: ఇతన కతనెఁడేకాక యితరుల సరియా
మతి లోకా లితన మేనలోనే కావా

చ. కమలనాభన భయఅంకరకోపముతోడ
రమణ వేరొకరివరఅంబుల సరియా
తమతోడనెఁ దల దుఅంచి తగినవరము లిచెచ్చి
అమరనెఁగ నరకాసురాదులకు నతనెఁడ

చ. కరివరదున పరుగలసిన తిటల తో
పరదేవతల మఅంతశ పఠనల సరియా
నరతి శిశపలన నఅందకు శికఅంచి
పరలోక మచిచ్చినటిట  భావము వినరా

చ. చలిమ శశ వేఅంకటశ శరణాగతితోడ
బలిమ మఅంచిన బశ హమ్మపటట ము సరియా
వొలిసిన ధద వనకు వనన్నతలోక మచెచ్చి
అల బశ హమ్మలోకమున కద మీనెఁ దఱనెఁగరా

రేకు: 0198-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
504

పలల వి: ఇతన పశ సాదమే యినన్నయను
గతి యితనదే కన కాదనరాదు

చ. కాయములో నొకఘనసఅంసారము
పశ యఅంబులతోనెఁ బశ బలీన
ఆయ మఅందుకును హరి దనేయెక
దయక పయక తగిలనాన్ననెఁడ
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చ. వొనరిన కలలో నొకసఅంసారము
మనసుతోడనే మలసీన
ననచి యఅందుకును నారాయణనెఁడక
కొనమొదలెక  తా గురియెక నాడ

చ. వడిబడి కోరుక్కుల నొకసఅంసారము
బడిబడి యాసలనెఁ బరగీన
విడవక యిది శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడే
తొడినెఁబడనెఁ గలిపఅంచి ధద వమయినానెఁడ

రేకు: 0253-05 గుజర రి సఅంపుటము: 03-306

పలల వి: ఇతన మఱచితిమ యెదుటనే యఅండనెఁగ యినాన్నళల ను నే 
మెరనెఁగక

పశ తిలేదితనక జీవకోటల కునెఁ బాశ ణబఅంధనెఁ డితనెఁడ
చ. ముఅందు నేను ఘనగరద్భునరకమున ముననెఁగియనన్ననానెఁడ

బఅందితోడనే సుఖదుదుఃఖఅంబులనెఁ బరయ తోడనీడితనెఁడ
అఅంది సవ్వరగ నరకాదుల చొచిచ్చిన అకక్కుడనెఁ ద వనువఅంటనే
చఅందపు నాయాతమలోనెఁ బాయన సరావ్వతమ్మకునెఁ డితడే

చ. ఆన పటిట  నేనెఁ బాపపుణణ్యుముల అనుభవిఅంచవలెననన్నప్పుడ
మానుపనొలల నెఁడ తానెఁ బెరరేనెఁచును మతి కనుకూలఅం బితనెఁడ
నానావిధలనునెఁ బరలి యలపుతో నలి నే నదిశ అంచేటప్పుడ
తానును ఆపరిణామఅంబులకు తగులెక వఅండను యీతనెఁడ

చ. తలనెఁచిన దగగ రునెఁ దడవక యఅండిన దవవ్వయివఅండ నతనెఁడ
కలసి మెలసి ఇహపరము లొసఅంగనెఁగనెఁ గాచుకవఅండను యీతనెఁడ
మెలనెఁగుచు సాకారముతో నునాన్ననెఁడ మేటిశశ వేఅంకటపతి యీతనెఁడ
వలసిన వావలరూపుల దలిచ్చినవానెఁ డొకనెఁడేపో యీతనెఁడ

రేకు: 0205-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-028

పలల వి: ఇతనకఅంట ఘను లినెఁక లేరు
యితర దేవతల యిఅందరిలోన

చ. భూపతి యీతనెఁడ పొదిగి కొలవరో
శశ పతి యీతనెఁడే చేకొనరో
యేపున బలవనెఁడ నీతనెఁడే చేరరో
పక పక  వేఅంకటపతి యెక నానెఁడ

చ. మరుగురునెఁడితనెఁడే మతి నమమ్మనెఁగదరో
పరమాతమ్మనెఁ డితనెఁడ భావిఅంచరో
కరివరదునెఁ డితనెఁడ గతియన తలనెఁచరో
పరగ శశ వేఅంకటపతి యెక నానెఁడ

చ. తలిల య నతనెఁడే తఅండిశ య నతనెఁడే
వలల విరెక  యినెఁక విడవకురో
చలల గా నతన శరణన బశ తకరో
అలల  శశ వేఅంకటహరి యయినానెఁడ

రేకు: 0213-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-073

పలల వి: ఇతనకఅంట నుపయ మనెఁక లేదు
మతిలోన నునన్నవానెఁడ మరమ్మమదే సుఅండీ

చ. ఇనన్న లోకసుఖముల ఇఅందిశ యపశ తలే
తనున్ననెఁ గనన తలిల దఅండిశ  తనుపోషకులే
కనున్న లెదిటిధనాల కారణారర ములే
వనన్నతి నషట రర సిదిబ  కొకక్కునెఁడే దేవనెఁడ

చ. కల దేవత లిఅందరు కరమ్మఫలదతలే
లలి విదణ్యులెలల  ఖణ్యుతిలాభపూజల కొరక
పలమఅంతశ ము లెలల ను బశ హమ్మలోక మీసఅందివ
వొలిసి ఇషట రర సిదిబ  కొకక్కునెఁడే దేవనెఁడ

చ. అనుదిన రాజ సేవ లలాపరర  హేతలే
కొననెఁ గలపవకృకమెక ననెఁ గోరిన విచేచ్చిటిదే
ఘన శశ వేఅంకటశనెఁడ కలిపఅంచె జీవననెఁ గావ-

నొనర నషట రర సిదిబ  కొకక్కునెఁడే దేవనెఁడ
రేకు: 0264-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
370
పలల వి: ఇతనకఅంట మరి దక వమునెఁ గానము యెకక్కుడ వదకన నతనెఁడే

అతిశయమగు మహిమలతో వలసెను అనన్నటి కాధారము దనె
చ. మది జలధల నొక దక వము వదకన మతాత్సణ్యువతారఅం బితనెఁడ

అదివో పతాళమఅందు వదకతే నాదికూరమ్మ మీవిషష నెఁడ
పొదిగొన యడవల వదక చూచితే భూవరాహమన కఅంటిమ
చెదఱక కొఅండల గుహల వదకతే శశ నరసిఅంహఅం బునాన్ననెఁడ

చ. తెలిసి భూనభోఅంతరమున వదకన తిశ వికశ మాకకృతి నలిచినది
బలవరులలో వదక చూచితే పరశరామునెఁ డొకనెఁడక  నానెఁడ
తలనెఁపున శివనెఁడనునెఁ బారవ్వతి వదకన తారకబశ హమ్మము 
రాఘవనెఁడ
కలనెఁకుల నావలమఅందల వదకన కకృషష నెఁడ రామునెఁడనెక నారు

చ. పొఅంచి యసురకాఅంతలలో వదకన బుదబ వతారఅంబెక నానెఁడ
మఅంచిన కాలము కడపట వదకన మీనెఁదటి కలాక్కుణ్యువతారము
అఅంచెల జీవలలోపల వదకన నఅంతరాణ్యుమెక  మెరసెను
యెఅంచుక ఇహముననెఁ బరమున వదకన యీతనెఁడే 
శశ వేఅంకటవిభనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0020-05బౌళ సఅంపుటము: 15-115

పలల వి: ఇతనచఅందము హరిహరి యేమ చెపపనెఁ గొలనెఁది హరిహరి
అతిరహసణ్యుముల హరిహరి అదిగో మనకునెఁ జికక్కు 

హరిహరి
చ. ఆదివిషష నెఁ డితనెఁడ హరిహరి అద యశోదకొడకు హరిహరి

వేదమూరిక ఇతనెఁడ హరిహరి వనన్నదొఅంగిలిఅంచె హరిహరి
సాదుబఅండి విఱిచె హరిహరి చఅంటివిషము చెరిచె హరిహరి

చ. పరమపరుషనెఁ డితనెఁడ హరిహరి పసులనెఁ గాచె నదివో హరిహరి
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సిరిక మగనెఁడ దను హరిహరి చెలనెఁగి రోలనెఁ దగిలె హరిహరి
పరగనెఁ జూడరోయి హరిహరి బదుకరోయి కొలిచి హరిహరి

చ. అమరవఅందుణ్యునెఁ డితనెఁడ హరిహరి అణనెఁచెనెఁ గఅంసున హరిహరి
వినుత దనవారి హరిహరి విఅంచె మదుద ల హరిహరి
అమరె నదివో హరిహరి శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁద హరిహరి
జమళ రామకకృషష నెఁడ హరిహరి సరవ్వమతనెఁడ హరిహరి

రేకు: 0204-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
022

పలల వి: ఇతర చిఅంత లినెఁక నేమటిక
అతనెఁడే గతియెక  అరసేటివానెఁడ

చ. కరమ్మమూలమే కాయము నజ-

ధరమ్మమూలమే తన యాతమ్మ
అరిమ్మలి రెఅంటిక హరియొకనెఁడే
మరమ్మ మీతనెఁడే మనపటివానెఁడ

చ. బహుభోగమయము పశ పఅంచము
నహితజజ నము నజముకక
ఇహపరములకును యీశవ్వరునెఁడే
సహజపునెఁ గరెత  జరపటివానెఁడ

చ. అతిదుదుఃఖకరము లాసల
సతత సుఖకరము సమవిరతి
గతి యలమేలమ్మఅంగతో శశ వేఅంకట
పతి యొకనెఁడినన్నటనెఁ బాలిఅంచువానెఁడ

రేకు: 0208-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
044

పలల వి: ఇతర దేవతల కది గలద
పశ తి వేరీ నీ పశ భావమునకు

చ. రతిరాజజనక రవిచఅందశ నయన
అతిశయ శశ వతాత్సఅంకునెఁడవ
పతగేఅందశ గమన పదమ్మవతీపతి
మతి ననునెఁ దలనెఁచిన మనోహరము

చ. ఘనకరీటధర కనకాఅంబర ప-

వనకరాఅంబుధివాసుడవ
వనజచకశ ధర వసుధావలల భ
ననునెఁ బరుకొనన నరమ్మలము

చ. దేవపతామహ తిశ వికశ మ హరి
జీవాఅంతరాతమ్మక చినమ్మయనెఁడా
శశ వేఅంకటశవ్వర శశ కర గుణనధి
నీవార మనుట నజసుఖము

రేకు: 0302-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
011

పలల వి: ఇతర మేదియ లేదు యెఱనెఁగ మఅంతేకాన
రతికకక్కుపనులెలాల  రామచఅందుద నెఁడే పో

చ. ధనమెక  చేరేవానెఁడ దక వమెక  కాచే  వానెఁడ
మనసులోదలనెఁచేటి మాధవనెఁడే
మునుకొనన్న గాశ మములెక  ముఅందర నుఅండే వానెఁడ
కొననాలక మీనెఁదటి గోవిఅందునెఁడే పో

చ. తలిల యెక  పఅంచేవానెఁడ తఅండిశ యెక  పుటిట అంచే వానెఁడ
వలల విరినెఁ దనెఁగొలిచే విషష మూరితి
ఇలాల లెక  సుఖమచిచ్చి యెఅంచనెఁ బుతద లెక న వానెఁడ
చెలల బడినెఁ దమొకక్కుటి చేతిపక  శశ హరియే

చ. దేహమెక  వఅండేటివానెఁడ దినభోగమెక న వానెఁడ
యీహల శశ వేఅంకటశనెఁడితనెఁ డొకక్కునెఁడే
మోహాచారమెక న వానెఁడ మోకమెక  నలిచే వానెఁడ
సాహసిఅంచి నమమ్మనెఁగల సరేవ్వశనెఁడితడే

రేకు: 0083-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-399

పలల వి: ఇతరధరమ్మము లఅందు నఅందు గలద
మతినెఁ దలపనెఁ పరము నీమతముననే కలిగె

చ. విదురునకునెఁ బరలోకవిధి చేసెనట తొలిల
అద ధరమ్మసుతనెఁడ వరాష శశ మఅంబుల విడిచి
కదిసి నీదసునెఁడక  న కతముననే కాద యీ-

యెదురనే తదిపదఅం బిహముననే కలిగె
చ. అఅంటరాన గదద కుల మఅంటి జటాయవకు నీ

వఅంటి పరలోకకకృతణ్యుముల సేసితివి మును
వఅంట నీ కక అం కరణ్యువిధి కలిమనేకాద
వొఅంటి నీహసకమున నోగణ్యుమెక  నలిచె

చ. యిరవక న శబరిరుచులివియె నెక వేదణ్యుమెక
పరగెనట శేషమును బహునషేధములనక
ధర దదీయపశ సాదపు విశేషమేకాద
సిరుల శశ వేఅంకటశ చెలల బడలాయ

రేకు: 0014-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
086

పలల వి: ఇతరము లినన్నయ నేమటిక
మతిచఅంచలమే మానుట పరము

చ. ఎకక్కుడిసురపుర మెకక్కుడివక భవ-

మెకక్కుడి వినన్నయ నేమటిక
యికక్కుడనే పరహితమునునెఁ బుణణ్యుము
గకుక్కుననెఁ జేయనెఁగనెఁ గల దిహపరము

చ. యెవవ్వరు చుటట ము లెవవ్వరు బఅంధవ-

లెవవ్వరిఅందరును నేమటిక
రవవ్వగులకమ్మ రమణననెఁ దలనెఁపుచు
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యివవ్వలనెఁ దనెఁ సుఖియిఅంచుట పరము
చ. యెఅందరు దక వము లెఅందరు వేలపల

యెఅంద రిఅందురును నేమటిక
కఅందు వఱినెఁగి వేఅంకటగిరిరమణన
చిఅందులేక కొలిచిన దిహపరము

రేకు: 0250-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
289

పలల వి: ఇతరము లేదినెఁక నెఅంచి చూచితేనెఁ
బశ తివచుచ్చి నతనెఁడ పశ తణ్యుకమెక

చ. సకలలోకముల చరిచ్చిఅంచి వదకన
వొకనెఁడేపో పురుషత కమునెఁడ
పశ కటము బహురూపములయి నాతనెఁడ
అకుటిలమహిమల యనఅంతనెఁడే

చ. పరివ్వన జీవల భావిఅంచి చూచిన
సరావ్వఅంతరాతమ్మనెఁడ సరేవ్వశనెఁడే
వరివ్వన వలపలనుఅండిన యాతనెఁడ
నరవ్వహిఅంచె నీ నీరజకనెఁడే

చ. చనన్నకాలమున మనన్నకాలమున
నునన్నవానెఁడ యీవ పఅందుద నెఁడే
కనున్నలెదుట ననెఁకనెఁ గల కాలఅంబును
అనన్నటా శశ వేఅంకటాధీశనెఁడే

ప.అ.రేకు: 0057-01దేసాక సఅంపుటము: 15-322

పలల వి: ఇతరము లేమయను నెఅంచవలదు
తతినెఁ దనే మేలవానెఁడక  తలకొనవలయ

చ. అనన్న పదరర ము లముమ్మ నఅంగళల లోపల
తినన్ననెఁగా మఅంచివే కొన తెచుచ్చికొనన్నటట
పనన్న నానా ధరమ్మముల పశ ణల కలాల నెఁ గలవ
అనన్నటా మఅంచితనాన కానఅందిఅంచవలయ

చ. తెరువ లెనన్న గలవ దేశములమీనెఁదిక
హరినెఁ బుణణ్యుతీరర ముల కరగినటట
వొరసితే విపుద లఅందు నుఅండ బహుగుణముల
నరుల మఅంచితనాలే చేపటట గవలయ

చ. పకుక్కు మతముల చెప్పు బెరసి వేదములఅందు
దకక్కు శశ వేఅంకటశమతము గనన్నటట
వకక్కుణిఅంప ఘను లెటవలెనెక నా నడతరు
చకక్కున మఅంచితనమే సఅంతోషఅంచవలయ

రేకు: 0368-01 గుజర రి సఅంపుటము: 04-399

పలల వి: ఇతరములనన్నయ నడమఅంతశ ములే యెఅంచిచూచినను 
యిఅంతాను

హితవగుబఅందుగునెఁ డీశవ్వరునెఁడొకనెఁడే యితన మరవకుమీ 
జీవాతామ్మ
చ. భవకూపఅంబుల బడలెడినానెఁడ పయనబఅంధవనెఁ డితనెఁడొకనెఁడే

దివిసవ్వరగ అంబుననెఁ దేలెడినానెఁడ తిరుగనెఁబాయకపు డితనెఁడొకనెఁడే
నవనరకఅంబుల నలనెఁగెడినానెఁడ నటనలనెఁ బాయనెఁ డితనెఁడొకనెఁడే
యివలనవలహకృదయేశనెఁడ విషష నెఁడ యీతన మరవకుమీ జీవాతామ్మ

చ. పశమకృగాదుల వొడలెతికనప్పుడ పయనబఅందుగునెఁ డితనెఁడొకనెఁడే
విశదపు దుదుఃఖపువేళలనెక నా విడవనబఅంధవనెఁ డితనెఁడొకనెఁడే
శిశవక నప్పుడ వకృదద నప్పుడ చితకపుబఅందుగునెఁ డితనెఁడొకనెఁడే
దశవతారపు విషష నెఁడొకనెఁడే యితనెఁడన తలనెఁచుమీ జీవాతామ్మ

చ. భావజకలిననెఁ జొకక్కునప్పుడను పశ ణబఅంధవనెఁ డితనెఁడొకనెఁడే
యీవల నావల నహపరములలో ననన్నటిబఅంధవనెఁ డితనెఁడొకనెఁడే
దక వము దనన శరణనయెడ నను దగగ రికాచెను యితనెఁడొకనెఁడే
శశ వేఅంకటగిరి నాయకునెఁ డితనెఁడే చేరి భజిఅంచుము జీవాతామ్మ

రేకు: 0364-02 లలిత సఅంపుటము: 04-376

పలల వి: ఇతరమెరనెఁగ గతి యిదియె శరణణ్యుము
సతతపూరుష నక శరణణ్యుము

చ. సరవ్వలోకముల సాక్షైకాచిన -
సరేవ్వశవ్వరునకు శరణణ్యుము
వరివ్వక మఅంటిక నొకక్కుటనెఁ బెరిగిన -
సారవ్వభౌమునకు శరణణ్యుము

చ. శశ కాఅంత నురముచెఅంగట నలిపన -
సాకారునకును శరణణ్యుము
పక కొన వలినెఁగేటి పరఅంజోతియెక  -
సౌకుమారునకు శరణణ్యుము

చ. తగనహపరముల దసుల కొసనెఁగేటి
జగదీశవ్వరునకు శరణణ్యుము
నగు శశ  వేఅంకటనాథునెఁడ నీకును
సగుణమూరి క యిద శరణణ్యుము

రేకు: 0140-03 వరాళ సఅంపుటము: 02-174

పలల వి: ఇతరుల దూరనేల యెవవ్వరూ నేమ సేతరు
మతి వారూనెఁ దమవఅంటి మనుజలే కాక

చ. చేరి మేలసేయనెఁ గీడసేయ నెవవ్వరు గర కల
ధారుణిలో నరులకు దక వమే కాక
సారెనెఁ దనవఅంటవఅంటనెఁ జనుదఅంచేవారెవవ్వరు
బోరుననెఁ జేసిన పపపుణాణ్యులే కాక

చ. తొడనెఁగి పొగడిఅంచాను దూషఅంచా ముఖుణ్యులెవవ్వరు
గుడికొనన్న తనలోన గుణాలే కాక
కడనెఁగీరిక నపకీరిక గటట డివారెవవ్వరు
నడచేటి తనవరకనములే కాక

చ. ఘనబఅంధమోక్షాలకునెఁ గారణ మనెఁక నెవవ్వరు
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ననచిన జజ నాజజ నములే కాక
తనకు శశ వేఅంకటశనెఁ దలపఅంచేవా రెవవ్వరు
కొనమొద లెఱినెఁగిన గురునెఁడే కాక

రేకు: 0291-03 లలిత సఅంపుటము: 03-526

పలల వి: ఇతరుల నడగము యితనెఁడే మా దత
యితన యీవి వొరు లియణ్యునెఁగనెఁ గలరా

చ. దేవ దేవనెఁ డాదిమపురుషనెఁడ హరి
శశ వతాత్సఅంకునెఁడ చినమ్మయనెఁడ
యీవల నావల యిలవేలపతనెఁడ
భావజగురునెఁడ మా పలిటివానెఁడ

చ. జగదేకగురునెఁడ శశవ్వతనెఁ డచుణ్యుతనెఁ-
డగజకు వరదునెఁడ అనఅంతనెఁడ
తగి మము నేలిన దక వము యేలిక
నగమమూరిక మా నజబఅంధవనెఁడ

చ. కలిదోషహరునెఁడ కక వలణ్యువిభనెఁడ
అలరిన శశ వేఅంకటాధిపునెఁడ
చలిమ బలిమ మా జననయ జనకునెఁడ
అలమ యితనెఁడ మాయఅంతరాణ్యుమ

రేకు: 0041-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-252

పలల వి: ఇతరులకు నను నెరుగతరమా సతత సతణ్యువశ తల
సఅంపూరష మోహవిరహిత లెఱుగునెఁదురు నను నఅందిరారమణా

చ. నారీకటాకపట నారాచభయరహిత-

శూరులెఱునెఁగుదురు ననునెఁ చూచేటి చూపు
ఘోరసఅంసార సఅంకులపరిచేచ్ఛదులగు-

ధీరులెఱునెఁగుదురు నీదివణ్యువిగశ హము
చ. రాగభోగవిదూర రఅంజితాతమ్మల మహా-

భాగు లెరునెఁగుదురు ననునెఁ బశ ణతిఅంచువిధము
ఆగమోకక పశ కారాభిగముణ్యుల మహా-

యగులెఱునెఁగుదురు నీవఅండేటివనక
చ. పరమభాగవత పదపదమ్మసేవానజ-

భరణలెఱునెఁగుదురు నీ పలికటిపలకు
పరగు నతాణ్యునఅంద పరిపూరష  మానస-

సిర రు లెఱునెఁగుదురు ననునెఁ దిరువేఅంకటశ

రేకు: 0335-02 గుజర రి సఅంపుటము: 04-191

పలల వి: ఇతరోపయములెలల  యీసఅందివే
అతిశయపదమెక తే హరిదసణ్యుఫలమే

చ. కరమ్మము సేయ నేరరా కడనెఁగి సనాణ్యుసుల
కరమ్మము విడిచి మోకమునెఁ బఅందిరి
ధరమ్మమెరనెఁగనవారా తతవ్వపుయగీఅందుద ల సరవ్వ-

ధరమ్మము విడిచి హరినెఁ దమలోనే కనరి
చ. దనాల సేయనేరరా తగిలి యగీఅందుద  లనన్న

మాన హరిజపమే నెమమ్మడినెఁ జేసిరి
నానావిధ లెరనెఁగరా నానెఁడ విభీషణాదుల
శశ నాథు శరణన చిరదేహులెక రి

చ. సతతసఅంగములెలల  జనమ్మబఅంధహేతవన
మతిమఅంతలెక నవారు మానరిగాక
హితవక న శశ వేఅంకటశవ్వరున శరణన
బశ తకరా యిఅందు నఅందునెఁబశ పనున్నలెలల ను

రేకు: 0069-03 సామఅంత సఅంపుటము: 01-
360

పలల వి: ఇతకడి బఅంగారుసేయ నఅంతకు నేరుతనఅంటా
కొతకసేనెఁతలెలల  దొరకొఅంటిగా నీవ

చ. హీనులెక నవారు ననున్న నేచి కొలిచిన ఘన-

మెక న పదవలనెఁ బెటట యెటవలెనే
మానక యెవవ్వతెనెక న మచిచ్చికనెఁ దగిలి నాతో .....
నానపటిట  సరివేసే వదిద రా నీవూ

చ. కడనెఁబాతకుల ననున్ననెఁ గదిసి కొలిచేరఅంటా-

నడరి పుణణ్యులనెఁజేయనటవలెనే
కడనెఁగి యెవవ్వతెనెక న గాజ మాణికము సేసి
వడి ననున్ననెఁ గెరలిఅంచవదుద రా నీవూ

చ. దిఅందుపడ మాయసేసి దేవనెఁడ నేనెఁగానఅంటా....

నఅందరి భశ మలనెఁ బెటట నటవలెనే
అఅందమెక నన తిరువేఅంకటాదీశ శ నీపశ మ
చెఅంది ననున్ననెఁ గూడి దనెఁచజెలల నా నీవూ

రేకు: 0237-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-210

పలల వి: ఇది కలల యనరాదు యిది నశచ్చియిఅంపరాదు
పదిలాననెఁ గొలవనెఁగా పశ తణ్యుకమయేణ్యువ

చ. యెదలో నుఅండదువన యినన్న వేదల చెపపగా
వదక ధాణ్యునము సేత వస గనునెఁగొఅంట లేదు
చెదర కఅందే మరి జీవనెఁడ నునాన్ననెఁ డఅందురు
పదిలముగానెఁ జూత భావిఅంచరాదు

చ. అఅంతటా నుఅందువన పశ హాల దునెఁడ చెపపనననెఁగా
చిఅంతిఅంచి పటట నెఁదలనెఁత చేతికనెఁ జికుక్కుట లేదు
సఅంతత జజ నాన నీ సాకారమునన్నదఅందురు
మఅంతనాననెఁ బిలక నొకమాట విననెఁబడదు

చ. రవిలో నుఅందువన సురల ననున్ననెఁ గొలవనెఁగా
తవిలి పూజిఅంచేనఅంట దగగ రి వచుచ్చిట లేదు
యివల శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక  నీవనాన్ననెఁడవ
తివిరి సేవిఅంచితిమ దిశ షట మాయ మాకు
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ప.అ.రేకు: 0019-02 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 15-
106

పలల వి: ఇది గాదు తెరువ యీడేరేవారిక
అదన విజజ న యెక తే అతనెఁడే రకఅంచును

చ. తలనెఁపుల చకక్కునెఁగాక దక వమునెఁ దలనెఁచనెఁబోతే
వలి దునన్నన నేలను వితికన యటల
పొలసి దసునెఁడగాక పూజిఅంచనెఁ బోవ టలల
బలిమ దేవననెఁ బటిట  బఅంటకు నానెఁగుటా

చ. తనవక రాగణ్యుము లేక తత కవ్వము వదకనఅంట
తనయ కసుక పనెఁతర దవవ్వటా
కొనభకకలేక హరినెఁగోరి మొకుక్కు టలల
మొనసి దేవన సొముమ్మ ముచిచ్చిలిఅంచుకొనుటా

చ. వస గురునెఁడ లేక శశ  వేఅంకటశ సాధిఅంచితే
అసదక  (?) యఅందనపఅంటి కఱుఱ్ఱి  చానెఁచుట
పసగా నతననెఁ దనపనకనెఁగానెఁ బగడట
యిసుమఅంత చెలమకు యేతము లెటట టా

ప.అ.రేకు: 0063-03 రామకశ యసఅంపుటము: 15-360

పలల వి: ఇది తద మొదలన యెఱునెఁగ రెవవ్వరును
యెదుట నీ మహిమ యెఅంతన తలనెఁత

చ. తరణిచఅందుద ల రధఅంబుల వఅంటను
గరిమలనెఁ దిరిగీ కాలమూ
వరవడినెఁ బాశ ణల నరుపలవఅంబడి
నరుదుగ మెఱసీ నాయషణ్యుముల

చ. నెలకొన యెఅండల నీడల దఅండనె
తెలపుచునెఁ బదలే దినముల
వలయనెఁగనెఁ జీకటి వనెన్నలమాటన
మలసీ సారెకు మాసముల

చ. వానలశతన వాయమారగ మున
యీనుచు నునన్నవి యేఅండల
తానక మెక నది తలనెఁపనెఁగ నీయఅందు
శశ నధి చూడవే శశ వేఅంకటశ

రేకు: 0265-04 మఅంగళకౌశి క సఅంపుటము: 03-
375

పలల వి: ఇది నమమ్మలేనెఁడ పుణాణ్యులేమేమో చేసీ దేహి
పొదలి యిఅందువఅంకనే పొడవకక్కులేనెఁడా

చ. మఅంచి మఅందుగొనన్నవానెఁడ మహామహారోగముల
అఅంచెలనెఁ బాసి సుఖియయీణ్యునటా
అఅంచితపు హరినామమనే మఅందుగొనన్నవానెఁడ
పొఅంచి పపరోగములనెఁ బోనెఁదోలలేనెఁడా

చ.జోడ దొడిగినవానెఁడ చొకక్కుపు టలగులకు

వోడక రణజయము నొఅందీనటా
వాడక హరిదసణ్యుపు వజశ పఅంజరపువానెఁడ
వడ జనమ్మపుటముమ్మల విదలిఅంచలేనెఁడా

చ. వక పగునెఁ గాణాచిగలవానెఁడ దరిదశ మునెఁ బాసి
పక పక  సఅంపదలతో బశ దికీనటా
దపక  శశ వేఅంకటశ పదములఅందునెఁ గాణాచి
యేపొదూద నెఁ గలగువానెఁడ యెకుక్కువగా లేనెఁడా

ప.అ.రేకు: 0071-05దేసాక సఅంపుటము: 15-410

పలల వి: ఇది నీ మాయ యిఅందశ జలమో యేమయ నెఱుఅంగను
సదరపు నా కరమ్మవశఅంబున నే సఅంకలిపఅంచెదనో యెఱుఅంగను

చ. నరకము లనుభవిఅంచే యప్పుడ నా యాతనాదేహఅంబు
నరములతో నఱకుదురు యమభటల నలియ దపపటినెఁ జరుగును
సరి నసిపతశ ముల నానెఁట నమయ దఅంతెక నానెఁ జిగిరిఅంపుచుఅండ
వరుసనెఁ దపకలోహ తెక లఅంబులలో వక తరు పోవదు వను తగుల

చ. అఅంతట నొకతలిల కడపుననెఁ బుటట దు అతికోమలమగు మేను మోచుకొన
వఅంతల బాలణ్యు కౌమారయౌవన వయసులనెఁ బెకుక్కు భావము కాదు
కాఅంతలనెఁ గవయదు రకకమాఅంసములనెఁ గమమ్మటి నరునుయేమటానెఁ
విఅంతగా నాహారఅంబుల గొఅందును వన నానెఁకలియనునెఁ దీరదు

చ. మెఱయనెఁగనెఁ గలలోన ననన్నయనెఁ గఅందును మేలకాఅంచితే సటలౌను
మఱచితినెఁ దలనెఁచతి సరావ్వపరాధముల మతి యనన్నయనేనెఁ జేసితిన
తఱితో శశ వేఅంకటశ నాపలిటి దక వమ యలమేలమ్మఅంగపతి
గుఱిగా నా వినన్నప మవధరిఅంచు గోవిఅంద గోవిఅంద గోవిఅంద

ప.అ.రేకు: 0006-01గుజర రి సఅంపుటము: 15-032

పలల వి: ఇది నీకు నుపకార మఅంతగా నేనెఁ జేసితి
కదిసి యీ మే లెఅంచి కావమీ ననున్న

చ. భూమ నే నొకక్కునీచునెఁడనెఁ బుటట నెఁగానెఁ గద మీ దయ
వేమారు నా మీనెఁదనెఁ బారి వల లెటట ను
నేమపునెఁ బుణణ్యునెఁడ నెక తే నీ దయకునెఁ బాతశ మేది
యేమటిక రాక మూల నట వకృధావఅండనెఁగా

చ. పుటట దరిదశ వ నాకు పొఅంచి సఅంపదలియణ్యునెఁగా
యిటట  నీ లకమ్మపతితవ్వ మెనన్నక కకక్కు
నెటట న శశ వేఅంకటశ నీ దసుల కతాననే
రటట  కకక్కు పఅంతము మీఱనెఁగ రాజ వక తివి

చ. చికక్కు నే దోషల గడనెఁ జేయనెఁగానెఁ గా నీ నామము
రొకక్కుముగా ననున్ననెఁ గాచి రూఢి కకక్కును
దికుక్కుల మా వఅంటి వారి తెగువ సేయ కుఅండితే
యెకక్కుడ నుఅండ నీ నామ మే మఅందునకు వచుచ్చి

రేకు: 0184-01 లలిత సఅంపుటము: 02-421

పలల వి: ఇది యరుదను నొకనెఁడిది యరుదన చెప్పు
యిది యరుదన విను నెవవ్వనెఁడ నెఱనెఁగనెఁడ
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చ. పుటిట నవానకనెలాల  భవి మరణము నతణ్యు-
మటట  చచిచ్చినవారి కవవ్వల జననము
పుటిట ననానెఁడక  తేను పొడగానరాదు మేను
కొటట నెఁగొననెఁ గానరాదు కొనాన్నళల  కాన

చ. జీవనెఁడ నతణ్యునెఁ డేమటానెఁ జెరుపనెఁగరానవానెఁడ
యీవివేకము దలిసి యేజతివారెక నా
దక వికమే నమమ్మ తమధరమ్మములనెఁ బాయరాదు
సావధాన మదియే సఅంసారయగము

చ. చి త కమా నీలోపలను శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
పొతకననెఁ గూడనన్నవానెఁడ పొదిగి పయకు నీవ
యెతిక  నాదేహగుణము ఇది జీవగుణ మది
ఇతకలాదక న గుణము యిది మఱవకుమీ

రేకు: 0291-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-524

పలల వి: ఇది యెరినెఁగినవారె యెఅంచనెఁగ నీ దసుల
వదక తెలసుకొఅంట వేదఅంతాల నునన్నవి

చ. పటిట తే నీ సవ్వరూపము బయల లోపల నఅండి
అటట  సరవ్వశక కతో సాకారముతో
యెటట  దలనెఁచినానెఁ జితాక యిత కమెక  వనాన్ననెఁడవ
వొటిట  పశ కకృతిపురుష లొగి నీ దేహముల

చ. అనఅంతమెక న పశ కకృతి అఖిలవికారములెక
పనవడి నీ మాయయెక  పశ పఅంచమెక
వొసరి జడమెక  యఅండ నొకచో దివణ్యుమెక  యఅండ
ననుపక  ఇహపరాల నీయెక శవ్వరణ్యుముల

చ. జీవనెఁ డణవ జజ నము చిఅంతిఅంచగా విభవ
యీ విధము నానాజీవలివ నీ యఅంద
శశ వేఅంకటశనెఁడ నీవే చేకొనన్నచెక తనణ్యుమవ
కావిఅంపనెఁ గరమ్మభకుకలే కారణఫలముల

ప.అ.రేకు: 0041-01 మాళవిగౌళసఅంపుటము: 15-
231

పలల వి: ఇది యొకక్కుటి వివేకులకు యెఅంచి చూచి తెలియనెఁగలది
అదన ననన్నఅంటినవారల నీ యఅంతలనెఁ జేతవ గాన

చ. బశ హామ్మదిదివిజలకఅంట నీ భకుకనెఁడధికునెఁడన చాటట గాద
బశ హమ్మలోకమునకఅంటనెఁ బడవన పటట ము గటిట తి ధకృవనన
బశ హమ్మ నీకఅంటను నీదస పరికరమె ఘనమను టిది గాద
బాశ హమ్మణనెఁడగు దురావ్వసునెఁడఅంబరీష పదములకు 
మొకక్కునెఁగనెఁజేసితివి

చ. కరమ్మమారగ ములనుఅండే ఋషలకు కడయగుణ్యునెఁడ నీదనెఁసునెఁడనుచు
నరిమ్మలి ముఅందరి బశ హమ్మపటట  మది హనుమఅంతనక కటిట తివి
ధరమ్మములోపల నెకుక్కుడ వక షష వ ధరమ్మమధిక మన తెలపట గాద
మరమ్మపు రాకసునెఁడగు నా బలికన మహినెఁజెడన భోగము లిచిచ్చితివి

చ. నఖిలవేదములకఅంట నెకుక్కుడ నీ దసునమాట యనుచు
శిఖరపశ తిషట గా పశ హాల దున చేచేతనె పొడచూపతిన
సుఖులలోన నీ దసునెఁడే సుఖి యన శకునకు మోకఅం బసగితివి
మఖమూరితి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ మాపలిటనే దకక్కుతివి

రేకు: 0254-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
312

పలల వి: ఇదిగా దదిగా దినన్నయ నఅంతే
పదినెఁబది హరి నీపదమే నజము

చ. సురలను నసురల చూపటట  రాజల
అరసి కనక(నెఁగ?) గతమగువారె
సిరుల వరినెఁ గొలిచెదమఅంట మఱి
కరలి పరుల రకఅంపనెఁగనెఁగలరా

చ. పదునాలగవది బశ హమ్మలోకమును
కదిసి నీరుమునుకల పొలము
చెదరక యినెఁకనెఁ దమునెఁ జేరినవారల
వదుటన నముడక వఅండనెఁగనెఁగలరా (ద?)

చ. అచుచ్చితనెఁడవ నీయచుణ్యుతపద మది
యిచచ్చిట శశ వేఅంకటశనెఁడవ
చొచిచ్చిరి నీశరణ శకసనకాదుల
మచిచ్చిక నదిగన మరిగితిమయాణ్యు

రేకు: 0223-05 లలిత సఅంపుటము: 03-130

పలల వి: ఇదిగాన తన ధరమ్మ మఅంచుకా వదలరాదు
వదుటన హరివారెక  వఅండవలెనెఁగాన

చ. జతిచఅండాలము దీరు జనామ్మఅంతరములను
యేతలనెఁ గరమ్మచఅండాల మెనన్ననెఁడ బోదు
యీతల సవ్వరగ ము చొరనయణ్యుకుఅండనెఁగానెఁ దిశ శఅంకునెఁ-
డాతలనెఁ దనెఁ బశ తి సవ్వరగ మఅందు నునాన్ననెఁ డదివో

చ. ఆసికకులయినవారు అటట  రాముననెఁ గూడిరి
నాసికకు లసురకునెఁ బాశ ణము లిచిచ్చిరి
ఆసికకనాసికకునెఁడక  తా నఅం దవవ్వరివానెఁడనెఁ గాక
కసికనెఁబడి వాలి వకృథాకలహాననెఁ బలిసె

చ. యిఅంక నొకక్కుటి గలదు యెదుటనే వపయము
అఅంకల శశ వేఅంకటశనెఁడఅందే వనాన్ననెఁడ
సఅంకదీర నీతనక శరణచొచిచ్చి వరాల
పొఅంకముగానెఁ జేకొనేరు భూ జనుల నేనెఁడను

రేకు: 0340-02 మాళవి సఅంపుటము: 04-233

పలల వి: ఇదిగో రూపక  తోనెఁచీ యిఅందరియెదుట నవి
మదినెఁ జేపటట దిలేక మానెనెఁగాన

చ. కోపమెక  పొడచూపునెఁ గొఅంత పపము
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దీపమెక  పొడచూపు దేహ పపము
మాపుల నదుద రెక  చూపు మరికొఅంత పపము
కక పుగానెఁ బరుల నఅంద కడమ పపము

చ. శఅంతమే పుణణ్యుము సతణ్యుదయే పుణణ్యుము
అఅంతటాను హరిభక క యది పుణణ్యుము
చిఅంతిఅంచ వక రాగణ్యుమే చేతిలోన పుణణ్యుము
మఅంతనపుజజ నమే మహినెఁగల పుణణ్యుము

చ. హరినామమే ముకక యరసి కక కొఅంటను
ధర నాతనదసణ్యుమే తగిన ముక క
సొరిది శశ వేఅంకటశనెఁడే పరతతవ్వము
యిరవక  కొలచుట యిహ నతణ్యుముక క

ప.అ.రేకు: 0029-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
166

పలల వి: ఇదియె నాకు మత మది వశ తము
వదుటల  కరమ్మము వొలాల  ననెఁకను

చ. నపుణత హరి నే నను శరణనుట
తపముల జపముల ధరమ్మముల
నేపమున సకలము నీవే చేకొను
వపమల పుణణ్యుము లొలాల  నే యిఅంకను

చ. హరి నీ దసునెఁడ నను కొనుట నా
పరమును యిహమును భాగణ్యుమును
ధర నీ మాయల తప్పునెఁదరువలను
వొరగి సుకకృతము లొలాల  నే యిఅంకను

చ. నారాయణ నీ నామము దలనెఁచుట
సారపునెఁ జదువల శసస ముల
యీరీతి శశ  వేఅంకటశ ననున్ననెఁ గొలిచితి
వూరక యితరము లొలాల  నే యిఅంకను

రేకు: 0146-05 కదరగౌళ సఅంపుటము: 02-
210

పలల వి: ఇదియే ఉపయ మనెఁక నాకు నఅందులకఅంట మఱి లేదు
మది నతన దసునెఁడనెక  మహిమలతోనెఁ గడమెఱసేనెఁ గాక

చ. కడచితినా నాజనమ్మముల గకక్కున మానసినెక నఅంతనే
విడిచితినా పపము సేయక వేవేలచదివినయఅంతనే
అడనెఁచితినా సఅంసారవారధి అఖిలదేవతలనెఁ గొలిచినయఅంతనే
బడిబడి హరినామము నుతిఅంచి నేనెఁ బావనమయేణ్యునెఁ గాక

చ. గెలిచితినా యీమాయను నేనెఁ గెరలి తపఅంబుల నేసినఅంతనే
తలనెఁగితినా నరకముల చొరక ధరయెలాల  నేలినఅంతనే
తెలిసితినా తత కవ్వరహసణ్యుము తిరముగ కులజనెఁడనయినఅంతనే
యిలలో శశ పతి శరణచొచిచ్చి నేననన్నటనెఁ బుణణ్యునెఁడనయేణ్యునెఁ గాక

చ. వదలితినా నాదురుగ ణముల వరుసతోనెఁ జటాట ల గలిగినఅంతనే

వదకతినా ముక కమారగ మును విదణ్యు లెఱినెఁగి నేరిచ్చినఅంతనే
యిదివో శశ వేఅంకటశనెఁడ నాకును యేలికయెక  మనన్నఅంచనెఁగను
పదిలముగా నాతనసేవచేసి పరమానఅందునెఁడనయేణ్యునెఁ గాక

ప.అ.రేకు: 0008-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
045

పలల వి: ఇదియే కామనదన మదియే మూలధనము
యిదియే నముమ్మట గాక యితరము లేలా

చ. 'న మే భకకదుః పశ ణసణ్యుతి' యనుమాట
అమోఘమెక  నీ వానతియణ్యునెఁగా
రమారమణనెఁడ రతి నీ దసుల కలల
నమో హి నతరవిచారము లేలా

చ. నానెఁడ 'మా మేకఅం శరణఅం వశ జ  యనుమాట’

పోడిమ దికుక్కుల నీ వప్పుడ చాటనెఁగా
నేనెఁడ నీ దసులమెక  నెరవేరితిమ గాక
వేనెఁడి వేనెఁడి కరమ్మవవిధలిడ నేలా

చ. ఆల 'యెగక్షేమఅం వహమణ్యుహ' మమ్మనుమాట
అలరుచు తదిపదమెక  వఅండనెఁగా
నెలవక  శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ గొలిచినమాకునెఁ
గలిగె నీ కరుణ యే కథల నేలా

రేకు: 0146-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-209

పలల వి: ఇదియే కావలెనన తానెఁ గెక కొన యిచచ్చిగిఅంచువానెఁడే ఘనునెఁడ
వదలకురో హరిదసుల మతమది వరిష అంచెద నోవివేకులాలా

చ. దేవనెఁడ గలనెఁడన మదిలోనెఁ దలియట జనమ్మఫలఅంబు
తావగ నాతన నెప్పుడనెఁ దలనెఁచుట తనభాగణ్యుము
శశ వక షష వధరమ్మము దపపక చెలనెఁగుటయే వక భవము
దేవతాఅంతరఅంబులనన్నయ మాననదియే సుకకృతఅంబు

చ. కామకోశ ధము లజర గిఅంచుటయే కలాణ్యుణానుభవము
చేముఅంచి పపము సేయక మానుట చెపపనెఁగ లాభము
నేమముతోడత విరకుకనెఁడగుట నరమ్మలానఅందము
వేమరు నాచారణ్యుసేవ సేయట విచారిఅంపనెఁగ దనెఁచిన ధనము

చ. పశ కకృతివికారములకునెఁ జొరకుఅండట పరమమెక న సాతివ్వకము
సకలబఅంధములనెఁ బెడనెఁ బాసినదే సామాద జణ్యుపదము
పశ కటిఅంపనెఁగ నలమేలమఅంగకును పతియగు శశ వేఅంకటవిభన
అకలఅంకునెఁడక  కొలిచియఅండట యనఅంతమహిమాతిశయఅంబు

రేకు: 0139-06 ముఖరి సఅంపుటము: 02-171

పలల వి: ఇదియే బుదిబ  నాకు నఅంతకఅంట మఱిలేదు
కదిసి నీబఅంటనఅంట కాతవ ననున్నను

చ. నేరచి నడచేనఅంట నేనెఁ గాను సవ్వతఅంతద డనెఁను
నేరమ చేసేనఅంట నఅండను దూరు
యీరెఅంటికనెఁ గాక నేను యిటట  నీకు శరణఅంట
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గారవిఅంచి వహిఅంచుక కాతవ ననున్నను
చ. వొకక్కుచో నరర  మరిర అంచుకుఅండితే జనామ్మల పకుక్కు

యెకక్కునఅంట మోకము యేడ యెఱనెఁగ
యెకక్కుడి సుదుద లనేల యిచచ్చిట నీనామము
గకక్కుననెఁ బరొక్కుఅంటనెఁ దయనెఁ గాతవగా ననున్నను

చ. తపసినయేణ్యునఅంటనెఁ జిత కము కక వశము గాదు
చపలసఅంసారినెక తే శఅంతి యఅండదు
ఉపమలేల శశ వేఅంకటతకమ నీసేవ చేసి
కపటము మానతేను కాతవ ననున్నను

రేకు: 0086-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
418

పలల వి: ఇదియే మరమ్మము హరి యిఅందునెఁగాన లోనుగాడ
పదపడి జీవలాల బదుకరో

చ. హరి గానలేరు మీరు అరసెఅందువదకనా
హరిదసు లెఱునెఁగుదు రడగరో
గరిమెనెఁ బశ తణ్యుకము గానెఁడ దేవనెఁ డవవ్వరిక
ధరనెఁ బశ తణ్యుకము హరిదసుల గొలవరో

చ. చేత ముటిట  గోవిఅందున శిరసు వూజిఅంచలేరు
చేతలార పశ పనున్నలసేవ సేయరో
జతిగానెఁగ విషష నపశ సాద మేడ దొరకీన
ఆతల వారి బశ సాద మడగరో

చ. అఅంతరఅంగమున నునాన్ననెఁడఅందురు విషష డ గాన
అఅంతటా నునాన్నరు వక షష వాధికుల
చెఅంతల దదియణ్యుల చేతియనుజజ  వడసి
సఅంతతఅం శశ వేఅంకటశ శరణము చొరరో

రేకు: 0363-01 మాళవి సఅంపుటము: 04-369

పలల వి: ఇదియే వేదఅంత మఅందుకఅంట లేదు
యిదియే శశ  వేఅంకటశన మతము

చ. విరతియే లాభము విరతియే సౌఖణ్యుము
విరతియే పో విజజ నము
విరతిచే ఘనులెక రి వినకవారెలల
విరతినెఁబఅందకునన్న వడదు భవము

చ. చితకమే పపము చితకమే పుణణ్యుము
చితకమే మోకసిదిబ యను
చితకమువలెనే శశ  హరి నలచును
చితక శఅంతి లేక చేరదు పరము

చ. యెఅంత చదివినా యెఅంత వదికనా
యిఅంతకఅంట మరి యినెఁకలేదు
యిఅంతకఅంట శశ  వేఅంకటశదసులౌట
యెఅంతవారికక న యిదియే తెరువ

రేకు: 0365-04 మలహరి సఅంపుటము: 04-
384

పలల వి: ఇదియే సాధనమహపరములకును
పదిలము మాపలి పరమవనామఅం

చ. కలి దోష హరము కక వలణ్యుకరము
అలరిన మా శశ  హరి నామఅం
సులభము సౌఖణ్యుము శోభన తిలకము
పలమారును శశ  పతి నామఅం

చ. పప నాశనము బఅంధ విమోకము
పక పక  నది భూపతి నామఅం
సార పతధన మది సరవ్వరకకము
దనెఁప రమది మాధవ నామఅం

చ. నేమము దీమము నతణ్యుకరమ్మమది
దోమటి గోవిఅందున నామఅం
హేమము శరణము యినన్నట మాకును
యే మేర శశ  వేఅంకటశవ్వరు నామఅం

రేకు: 0307-02 లలిత సఅంపుటము: 04-038

పలల వి: ఇదియే సులభఅం బిఅందరిక
కదియనెఁగ వసమా కరుణనే కాక

చ. నగధరుఅండ పనన్నగశయనుడ భూ-

గగనాఅంతరికగాతద డ
అగణితనెఁడితన నరసి తెలియనెఁగానెఁ
దగు నా కనెడిది దసణ్యుమే కాక

చ. కమలజజనకునెఁడ కామునజనకునెఁడ
కమలాసతిపతి ఘనగుణనెఁడ
విమలనెఁడీహరి వదక కాననెఁగను
అమరునా శరణాగతినెఁగాక

చ. దేవనెఁడ తిశ గుణాతీతనెఁ డనఅంతనెఁడ
కక వలణ్యుమొనెఁసగుఘనునెఁడ
శశ వేఅంకటపతి జీవాఅంతరాతమ్మనెఁడ
భావిఅంచవసమా భక కన కాక

రేకు: 0375-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-440

పలల వి: ఇదివో తెరమరనెఁ గిహ పరములకును
వదక కనన్నమీదనెఁ విచారమేలా

చ. హరికుకగతమే యఖిలలోకములెలల
నరకము సవ్వరగ మనన్న నయమెఅంచనేలా
యిరవక  యఅండినచోనే యిట హరిదసునెఁడక తే
పరమ పదము నదే భశ మయనెఁగనేలా

చ. అఅందిరి లోపల హరి యఅంతరాతమ్మనెఁడక  యఅండ
యిఅందును నరసురలన యెఅంచనెఁగనేలా
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అఅందిన మనసులో హరి భక క గలిగిన-

నఅందునే మోకము దపప దనుమానమేలా
చ. ఘటన శశ  వేఅంకటశక లిపతమెక  జనమ్మముల

యిట సుఖదుదుఃఖముల యెఅంచుకొఅంటలా
సటలేక యాతన శరణము చొచిచ్చితేనే
పట జీవనుమ్మక క యదే పల మాటలేలా

రేకు: 0170-02 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 02-340

పలల వి: ఇదివో నాసఅంపద ఆసికయనెఁ బాసిక నీవ ఇతరఅంబుల నాకునెఁ 
బనలేదు

పదిలఅంబుగ నాబశ తకలాల  నీవే పలిఅంచనెఁగదే నారాయణా
చ. ఉపమల నే నారిర అంచిన ఉనన్నతధనఅంబు నీవ

తపము సేయనెఁగానెఁ గలిగెడ తతష్ఫలఅంబు నీవ
జపములవలననెఁ గలిగెడ నా తేజదుః పశ భావమును నీవ
కపురుల దనధరామ్మన పరోపకారఅంబులనెఁ బఅందడ మేల నీవ

చ. పరము నాకు నీవ పరాతపరమును నీవ
గరిమల నలలోపలి యనఅంతభోగఅంబుల నీవ
గరుడరగామరసిదబ సాధణ్యుగఅంధరవ్వ పదముల నీవ
సురమునపతకృపూజవేదపఠ సుకకృతఅంబుల నీవ

చ. నాలగాశశ మఅంబుల నానావిధణ్యుల నీవ
తాలిమ నాపఅంచవిఅంశతితతవ్వఅంబుల నీవ
ఈలీల శశ వేఅంకటశవ్వరా యినన్నయ నీవ నా కన యెరినెఁగితి
యేలితివి నాపశ ణఅంబుల నీవ యిల సరోవ్వపయఅంబుల నీవ

రేకు: 0165-03 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 02-
314

పలల వి: ఇదివో నీపశ తాపము యెకక్కుడ చూచినానెఁ దనే
యెదిటి బశ హామ్మఅండము యిముమ్మ చాల దిఅందకు

చ. పనగొఅంట భవిలో నేనెఁబదియే అకరముల
కొనాడితే నీగుణాల కోటాననెఁగోటి
యెనసి పదునాలగే యెడమెక న లోకముల
అనశము నీవియెక తే ననఅంతమహిమల

చ. మఅంచి నఅండకొఅంట నెనమదియే దికుక్కుల
అఅంచల నీకతలెక తే ననేకముల
యెఅంచి చూచితేనెఁ గలవి పఅంచమహాభూతాలే
ముఅంచిన నీమాయ తదమొదలే లేదు

చ. వపమఅంచి తెలిసితే నొకక్కుట జగము
అపురూపపు నీసకృషట  అతిఘనము
అపరిమతపు జీవ లణవతద లెక నాను
యెపుడ శశ వేఅంకటశ యెకుక్కుడ నీదసుల

ప.అ.రేకు: 0006-04దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-035

పలల వి: ఇదివో మా యజజ న మెప్పుడను సహజమే

కదివి నీవేననున్ననెఁ గరుణినెఁచవయాణ్యు
చ. తలిల  చఅంకనునన్న బిడడ  తమతోనెఁ జనున్న దగుతా

వొలల నెఁడ తఅండిశ  యెతకకో నొగినెఁబోతేను
మలల డ నీ మాయలో మరిగిన జీవముల
మెలల నే మీ సేవసేసి మముమ్మనెఁ జేరనెఁ జలము

చ. రెకక్కుల మరునెఁగుపక రెకక్కుల కఅందనే కాన
యెకక్కుదు వదద నే మేడ యెఅంత వనాన్నను
పకక్కున జనమ్మమెతికన పశ పఅంచపు జీవలము
యెకుక్కుడక న వక కుఅంఠ మది గోరనెఁ జలమూ

చ. నీరులో నుఅండేటి కపపనీటిలోనే వఅండనెఁగాన
వూరక పరపుమీద నుఅండ దఅంతెక నాను
ఆరయ సఅంసారములో అజజ నపు జీవలము
బోరన శశ  వేఅంకటశ బుదిబ  చెపప కావవే

రేకు: 0139-01 భూపళఅంసఅంపుటము: 02-166

పలల వి: ఇదివో మాయిఅంట నేనెఁడ యిఅంతసేసెనెఁ గకృషష నెఁడ
అదివో మాయిఅంటాను అఅంతసేసెనెఁ గకృషష డ

చ. గఅంట వానెఁగకుఅండా నఅండనెఁ గసపు దురిగి మా-

యిఅంటివారు నదిద రిఅంచ నలల చొచెచ్చిను
అఅంటివచిచ్చి వొకదూడ ఆపూరి మేసితేను
గఅంట గణగణ వానెఁగె గకక్కున మేలక్కుఅంటిమ

చ. వొకక్కురోల దపు వటిట  వటిట యెకక్కు అఅందుమీనెఁది-

చకక్కురలాల  మెసనెఁగి మాచఅంటివానన
వకక్కునెఁ బటిట  వటిట మీనెఁద నునచి రోల దీసె
చొకక్కు తా నెఅందునాన్ననెఁడ చొప్పు ఇదే కఅంటిమ

చ. ఆవల వళళ్ళువిడిచె నవి నేనెఁ దోలి తేనెఁబోతే
నీవల దూడలనెఁ దచిచ్చి యిఅంటిలోనెఁ గటట
దవతి నఅంతా వదక తలపు దరచితేను
శశ వేఅంకటశన మాయనెఁ జికక్కు లోన నునన్నవి

రేకు: 0119-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
110

పలల వి: ఇదివో వథివథుల నీతన తేరు
యెదుట శశ వేఅంకటాదిశ న తేరు

చ. చటట వడనెఁ దోలె నానెఁడ సముదశ లపక నెఁ దేరు
ఘెమెుటట గానెఁ దోలెను పౌఅండశ కునపక నెఁ దేరు
జటిట గొన తోలె జరాసఅంధనపక  నద తేరు
కొటిట  తోలె హఅంసడిచుకులపక (???) తేరు (డిభక/డిచికునెఁడ - 
హఅంసున సోదరునెఁడ)

చ.ఘోరమెక  కుఅంగనెఁగనెఁ దోలె కులగిరులపక నెఁ దేరు
కౌరవసేనపక  దోలె గకక్కుననెఁ దేరు
కోరి మధరమీనెఁద నకూద రునెఁ గూడ తోలెనెఁ దేరు
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ఆరసి సఅంధిమాటల ఆడనెఁ దోలెనెఁ దేరు
చ. తచిచ్చి శిశపలాది దక తణ్యులపక నెఁ దోలెనెఁ దేరు

పచుచ్చిగానెఁ దోలె రుకమ్మణి పఅండిల  తేరు
అచచ్చిపు శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగనెఁ గూడి
చెచెచ్చిరనెఁ దోలె దికుక్కుల సిఅంగారపునెఁ దేరు

రేకు: 0180-03 లలిత సఅంపుటము: 02-399

పలల వి: ఇదివో వనాన్నర మఅంతట నఅంతట
వదక కదియకుమీ విషష న మాయ

చ. హరిదసులము హరికఅంకరులము
కరివరదున డిఅంగరులము
యిరవఱినెఁగితిననక యెనెఁఱగననక
సరి మాగురుతిది సరేవ్వశ మాయ

చ. హితలము శరణాగతలము కశవ-

వశ తలము వక షష వమతలము
గతి ననునెఁ బాసితి కడ ననెఁక మామీనెఁద
తతి దయమరవకు దక వము మాయ

చ. శశ వక షష వలము శశ వేఅంకటపతి
భావిఅంప నతన పరికరము
యీవలనావల నహపరములకును
తోవ దొలనెఁగుమీ తొలినెఁదొలి మాయ

రేకు: 0312-05 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
071

పలల వి: ఇదివో శద తిమూల మెదుటనే వనన్నది
సదరముగా హరి చాట నదివో

చ. యెనసి పుణణ్యుముసేసి యే లోకమెకక్కున
మనకక  భూమయఅందు మగుడనెఁ బడముట
పొనగి యా బశ హమ్మభవనా లోకాదుః“

పునరావకృతిక  యనెనెఁ బురుషత కమునెఁడ“

చ. తటకున శశ హరి తనున్ననే కొలిచిన
పటగతితో మోకపదము సులభమనె
ఘటన మాముపతణ్యుత కౌఅంతేయ  మహిన“ “

నటననెఁ బునరర నమ్మ న విదణ్యుతే “ “

చ. యినన్నటా శశ వేఅంకటశవ్వరు సేవ
పనన్ననగతి నహపరసాధన మదే
మనన్నఅంచి యాతనెఁడే  మనమ్మనా భవ  యన“ “

అనన్నటా నఅందరి కానతిచెచ్చినెఁగాన
రేకు: 0050-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-308

పలల వి: ఇదివో సఅంసారమెఅంత సుఖమో కాన
తదలేన దుదుఃఖమను తొడవ గడియిఅంచె

చ. పఅంచేదిశ యఅంబులను పతకుల దనునెఁదచిచ్చి

కొఅంచెపు సుఖఅంబునకునెఁ గూరపనెఁగాను
మఅంచి కామఅంబనేడిమేనెఁటి తనయఅండ జన-

యిఅంచి దురితధనమెలల  గడియిఅంచె
చ. పయమనయెడి మహపతకునెఁడ తనునెఁ దచిచ్చి

మాయఅంపు సుఖమునకు మరుపనెఁగాను
సోయగపు మోహమను సుతనెఁడేచి గుణమెలల నెఁ
బోయి యీనరకమనుపురము గడియిఅంచె

చ. అతియఅండగువేఅంకటాదీశ శనెఁడను మహ-

హితనెఁడ చిత కములోన నెనయనెఁగాను
మతిలోపల విరక కమగువ జనయిఅంచి య-

పశ తియయి మోకసఅంపదల గడియిఅంచె
రేకు: 0131-01 పడి సఅంపుటము: 02-121

పలల వి: ఇదివో సుజజ నము 'సతేశ  మణిగణా యివ' గాన
మది నతరమే లేదు మాయల 'యదద్భువఅం తదద్భువతి'

చ. యెదుటనెఁగను యీజగము యీది నీవన వఱతను
అది వపరీతజజ నము 'యదద కృషట అం తనన్నషట ము' గాన
పొదులచుఅండేటి యీజగము పొసనెఁగ నీవ గావన వఱత
యిది విపరీతజజ నము 'సదసచాచ్చిహఅం' బఅంటివి గాన

చ. నఅండిన యీజీవల నీవేయన వఱతను
దఅండనే బదుద ల వరు 'దవ్వసుపరష ' వనన్నది గాన
మెఅండగు యీజీవలను మీరు గారన వఱతను
వఅండడి వరల నతణ్యుల వొగి 'నహమాదిశచ్చిమధణ్యుము' గాన

చ. యిది మునుప నీచికుక్కు యిఅందుకు దిశ షట అం బకక్కుట
తదనెఁ దొలెల  నీదసుల గలరు తదనెఁ దొలిల యే నీవనెఁ గలవ
వదకు మా శశ వేఅంకటపతి నను సేవిఅంచనెఁగ నను సేవిఅంచనెఁగను
అదన ననన్నఅంటినవారల నీయఅంతల సేతవగాన

రేకు: 0285-03 వరాళ సఅంపుటము: 03-490

పలల వి: ఇద చాలద మముమ్మ నీడేరచ్చిను
అదన నెవవ్వనెఁ డరునెఁగు నటమీనెఁది పనుల

చ. ఇటట  పఅంచసఅంసాక్కురా లెచోచ్చిట నుఅండినాను
పటట నవారే మాకునెఁ బశ మాణము
మటట గ నీరూపనామము లెఅందు నుఅండినాను
కటట నెఁగడవారెక న ఘనపుణణ్యుల

చ. పలక వక షష వవేషభాష లెఅందు నుఅండినాను
వలనుగ మాకు సహవాసయగుణ్యులే
తలకొనన్న దసానుదసణ్యు మెఅందు నుఅండినాను
అల కరమ్మదూరులెక న నఅంతరఅంగుల

చ. యెకుక్కువ సఅంకీరకన మెచోచ్చిట నుఅండినాను
అకక్కుడ పరమపద మది భాగణ్యుము



 141

చకక్కునెఁగ వేదశసస సమమ్మతము నదియే
పకక్కున శశ వేఅంకటశ పరమారర ము నదే

రేకు: 0269-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-397

పలల వి: ఇద చికక్కుతివినెఁక నెఅందు వోయెదవ
వదిరి తొలనెఁగరాదోహో నీవ

చ. జీవల లోపలనెఁ జెలనెఁగేటి మూరి కవి
దేవతలకు పరదేవనెఁడవ
కక వలణ్యుమునకునెఁ గలగు బశ హమ్మమవ
ఆవలి పరమున కరర మవ

చ. ఘనకరమ్మమునకునెఁ గలిగిన ఫలమవ
మనసు లోనకన మాయవ
తనయన చదువకు దనెఁచిన ధనమవ
మునుప జగములకు మూలమవ

చ. వలసినవారిక వరిష అంచు రూపవ(???)

సులభలకు సఅంసారసుఖమవ
అలరిన దసులమగు మాకక తే
కలిగిన శశ వేఅంకటపతివి

రేకు: 0232-03 మఅంగళకౌశి క సఅంపుటము: 03-
182

పలల వి: ఇద నీ కనున్నల యెదిటిక వచిచ్చితి
కదియచు నెటట యిననెఁ గావకపోదు

చ. పరమపురుష నీ భక క దొరకక
యిరవగు జనమ్మము లెతికతిన
హరి నీ కరుణకు నరుహము లేక
దురితవిదుల సఅందులనెఁ బడితి

చ. జగతీశవ్వర నీశరణము లేక
వొగి సఅంసారపువరినెఁ బడితి
భగవఅంతనెఁడ నీ పదముల గనక
తెగన పపముల తీదీపు లెక తి

చ. గోవిఅందునెఁడ ననునెఁ గొలవనెఁగ నేరక
ధావతి యాసలనెఁ దగిలితిన
శశ వేఅంకటశవ్వర చేరి నీవ నా-

దక వమవగానెఁగ ధనుణ్యునెఁడ నయితి

ప.అ.రేకు: 0056-01గౌళ సఅంపుటము: 15-318

పలల వి: ఇద నీ చితకఅం బిఅంక నాభాగణ్యుము యినన్న వినన్నపము లిఅందునే 
వనన్నది
హకృదయములోపల నీ వనాన్ననెఁడవ యెఱునెఁగన యరర అం బిఅంచుక లేదు
చ. మొగినా యషణ్యుము నరేఅండల  ఇఅంక ముఅందరనెఁ జేసెదనెఁ బుణణ్యుము లనుచును

తగనా యిచచ్చిల వలసినటల నేనెఁ దపప ననక భోగిఅంచితిన
జిగి నొకదేవత ననుచరిఅంచను సేసిన ధరమ్మఅం బకటనెఁ గానను

నగిడి వకృదుబ  నెక తి నఅంతలోనను నీ ముఅందర నే నలిచితిన
చ. అనేక కాలము బశ హమ్మకలపము నడల యఅందు నే జనమ్మఅంచి ముక కవడత నన

పొనునెఁగుచు నహమే కోరుచు నాసల పుటట గులకు నొడి గటిట తిన
అనశము మునులను అవలిఅంబిఅంచను ఆధార మొకక్కుటి సఅంపదిఅంచను
తనసి యిదివో దురదలనెఁడ నెక తినీ దయాదకృషట నే తగిలితిన

చ. శశ వేఅంకటగిరి పరమపవనము చేరి యఅందు నీ సేవ సేత నన
తోశ వ చూచుకొన యినాన్నళల (?) దనేక దొరకొన వేడక్కుల మెలనెఁగితిన
భావములోనొక యకకయ వదకను పరుల నాకు రకకు లన 
తలనెఁచను
చేవమీఱి నరద్భురునెఁడ నెక తిన శశ సఅంకలాపశిశ తనెఁడ నెక తిన

రేకు: 0199-01 నాట సఅంపుటము: 02-508

పలల వి: ఇద వనెఁడ కఅంటిమమమ్మ యేతలవానెఁడ
కదలే సరణ్యుచఅందుద ల కనున్నలవానెఁడ

చ. సెలవి నవవ్వలవానెఁడ చేకతి కగోళల వానెఁడ
పలపగుల జఅంధాణ్యుల పఅంతాలవానెఁడ
యెలమనెఁ జెలినెఁదొడపక  నడకొనన్నటిట వానెఁడ
చెలనెఁగిన ఘననారసిఅంహునెఁడట వనెఁడ

చ. కొఅండగదద మీనెఁదివానెఁడ గొపపకరీటమువానెఁడ
దిఅండపక నెఁడిచీరకాశ(సె?) తెకుక్కులవానెఁడ
రెఅండరూపులొకటక న రీతల మాయలవానెఁడ
అఅండనెఁ బశ హాల దవరదునెఁ డాతనెఁడట వనెఁడ

చ. భవనాసి పొఅంతవానెఁడ భావిఅంచనెఁ దలల నవానెఁడ
ఇవల శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక నానెఁడ
జవళపఅంతాలవానెఁడ శఅంఖుచకశ ములవానెఁడ
తివిరిన  అహోబలదేవనెఁడట వనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0043-07 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-246

పలల వి: ఇదద రము నదద రమె హకృషీకశ
యిదద  సనకాన వచెచ్చి హకృషీకశ

చ.ఏనెఁటికోయి మాతో హకృషీ కశ
యీటవటట వ సతల హకృషీ కశ
యీటారదు మాపొఅందు హకృషీ కశ నీపక
యేటి దియణ్యుమఅంక నేము హకృషీ కశ

చ. ఇచచ్చికురాలను నేను హకృషీకశ ననున్న
నెచుచ్చికుఅందులాడనెఁ జల హకృషీకశ
ఇచిచ్చితి విఅంత చనవ హకృషీకశ నీకు
నెచచ్చిరిఅంచే మరవకు హకృషీకశ

చ. యేల నీకు మఱునెఁగుల హకృషీకశ ననున్న
నీలాగుననెఁ గూడితివి హకృషీకశ
యేలితి శశ వేఅంకటాదిశ  హకృషీకశ
యీలీలనే వఅండమీ హకృషీకశ

ప.అ.రేకు: 0026-02దేశక సఅంపుటము: 15-148
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పలల వి: ఇదద రు దేహసఅంబఅంధ మదిగో మాయ
గదిద అంచి యేడ నుఅండనో కడసారి తాను

చ. తోడనెఁ బుటిట న మమత తొడనెఁగి కొనాన్నళల కు
వాడిక పుతద లమీనెఁదవలె నుఅండదూ
వేడక వారెవవ్వరొ వరెవవ్వరొ కాన
కూడ పటిట  వరిక కొటాల డి వారిక

చ. తలిల మీనెఁదనెఁ గల భక క తనక కొనాన్నళల కు
యిలాల లిమీనెఁదవలె యిఅంత వఅండదు
వలిల లిరి నది గొఅంత విచారిఅంచనది గొఅంత
యిలల  ముఅంగి లొకక్కురిది యెరవ వొకక్కురిది

చ. నీతితో శశ  వేఅంకటశ నతణ్యుసేవ కొనాన్నళల కు
యీతల సఅంసారమెఅంత యితవ గాదు
ఆతనెఁ డటట  యిదియెటట  అఅందరూ నెఱినెఁగినద
చేతలొకక్కురియఅందు చిత క మొకక్కురియఅందు

రేకు: 0116-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
092

పలల వి: ఇదద రు దేహసమమ్మఅంధ మదివో మాయ
గదిద అంచి యాడవఅండనో కడసారీ తాను

చ. తోడనెఁబుటిట న మమత తొడనెఁగి కొనాన్నళల కు
వాడిక పుతద లమీనెఁదవలె నుఅండదు
వేడక వారెవవ్వరో వరెవవ్వరో కాన
కూడపటట  వరిక కొటాల డీ వారిక

చ. తలిల మీనెఁదనెఁ గలభక క తనక కొనాన్నళల కు
యిలాల లమీనెఁదవలె నఅంత వఅండదు
వలల విరి నది యెఅంత విచారిఅంచ నది యఅంత
యిలల ముఅంగి లొకక్కురిది యెరవ వొకక్కురిది

చ. నీతితో శశ వేఅంకటశ నతణ్యుసేవ కొనాన్నళల -

కీతల సఅంసారమఅంత యితవ గాదు
ఆతనెఁడటట  యివియెటట  అఅందరూ నెఱినెఁగినదే
చేత లొకటిమీనెఁదట చిత క మొకయఅందు

ప.అ.రేకు: 0020-04 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 15-
114

పలల వి: ఇనాన్నళల  నఅందు నఅందు యేమ గఅంటిన
అనన్నటా శరణ చొచిచ్చి హరి ననున్ననెఁ గఅంటిన

చ. అఅంగనల పసనెఁ జికక్కు అలయికలే కఅంటి
బఅంగారువఅంటనెఁ దగిలి భశ మ గఅంటిన
ముఅంగిటి క్షేతశ ము లఅంటి ముఅంచి వటిట  సేయనెఁ గఅంటి
అఅంగవిఅంచి నేనెఁ జూచి అఅంతరాతమ్మ గఅంటిన

చ. చుటాట లనెఁ జేరి చూచి సుదుద ల వావల గఅంటి
మటట లేన వయసుతో మదము గఅంటి
వటిట  కామణ్యుముల సేసి వరుస మాయల గఅంటి

పటిట  నారాయణ యన భక క ననున్ననెఁ గఅంటిన
చ. విఅంత చదువలవలల  వేరే మతముల గఅంటి

పఅంతపు కరమ్మమువలల  పపము గఅంటి
యిఅంతట శశ  వేఅంకటశ యిటనా జీవభావము
చిఅంతిఅంచి అఅందులో నీ శశ పదముల గఅంటి

రేకు: 0154-05 కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-256

పలల వి: ఇనాన్నళల  నఅందునఅందు నేమ గఅంటివి
అనన్నటా శరణ చొచిచ్చి హరి ననున్ననెఁ గఅంటిన

చ. అఅంగనల పసనెఁజికక్కు అలయికలే కఅంటి
బఅంగారువఅంటనెఁ దగిలి భశ మ గఅంటిన
ముఅంగిటిక్షేతాశ లఅంటి ముఅంచి వటిట సేయనెఁ గఅంటి
అఅంగపు ననేన్న చూచి అఅంతరాతమ్మనెఁ గఅంటి

చ. చుటాట లనెఁ జేరి చూచి సుదుద లవావల గఅంటి
మటట లేన వయసుతో మదము గఅంటి
వటిట కామములసేసి వరుస మాయల గఅంటి
పటిట  నారాయణాయన భక క ననున్ననెఁ గఅంటిన

చ. విఅంతచదువలవలల  వేవేలమతాల గఅంటి
సఅంతకరమ్మములవలల  సాము గఅంటిన
యిఅంతట శశ వేఅంకటశ యిట నాజీవభావము
చిఅంతిఅంచి అఅందులోన నీ శశ పదల గఅంటి

ప.అ.రేకు: 0061-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
348

పలల వి: ఇనాన్నళల  నా యహఅంకార మెఱునెఁగన దయె ననున్న
సనున్నతిఅంచేను నేరమ కమయిఅంచవే హరి

చ. దసునెఁడ నఅంటనెఁ గొఅంత దయ దలనెఁతవగాక
నీ సరివానెఁడ నఅంట నీవ గాచేవా
వేసరక కొలిచితే వస మనన్నఅంతవ గాక
వాసి వఅంత లెఅంచుకొఅంట వశ మయేణ్యువా

చ. నుతియిఅంచితేనెఁ గొఅంత పూనుక రకఅంతవ గాక
పశ తి ఘటిఅంచితేనెఁ జలపటట వా నీవ
గతి నీవే యఅంటనెఁ గొఅంత కక వస మౌదువ గాక
యితరుల వేనెఁడకొఅంట నయణ్యుకొఅందువా

చ. మొకక్కుతేనునెఁ గొఅంత నీవ మొగమోడదువ గాక
నకక్కు గరావ్వన నుఅండితే నీవ మెచేచ్చివా
దికక క్కు  యలమేలమ్మఅంగపతివి శశ వేఅంకటశవ్వర
చికక్కు యిటట  మఱునెఁగ చొచిచ్చితేనెఁ గావ కుఅందువా

రేకు: 0070-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-367

పలల వి: ఇనన్న జనమ్మము లేనెఁటిక హరిదసు-

లనన్న వూరనెఁ ద నుఅండిననెఁ జల
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చ. హరిభకుకల యిఅంటియనన్నము గొనువారి-

వరువడక  వఅండవలెననన్ననెఁ జల
పరిమభాగవత భవనఅంబులనెఁ జెడడ
పురువ దనయి పొడమననెఁ జల

చ. వాసుదేవన భకకవరులదసుల మునున్న-

రోసినయెఅంగిలి రుచిగొనన్ననెఁ జల
శశ  సతీశననెఁ దలనెఁచినవారి దసాన-

దనెఁసుడక  వఅండనెఁదలనెఁచిననెఁ జల
చ. శశ  వేఅంకటశనెఁ జూచినవారిశశ  పద-

సేవకునెఁడక  యఅండనెఁజేరిననెఁ జల
యీవిభదసుల హితల పదధూళ-

పవనమెక  సోనెఁక బశ దికననెఁ జల

రేకు: 0214-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-084

పలల వి: ఇనన్న దేహములనెఁ బుటిట  యేమ గఅంటిమ
వనన్నతపు హరిదసణ్యు మొకక్కుట కాక

చ. హీనజఅంతవక ననానెఁడ యేనుగెక  పుటిట ననానెఁడ
ఆనఅంద మొకక్కుట అఅంగాలే వేరు
యీ నేటి యజజ నము యీ జీవల కొకక్కులాగే
జజ నమే యెకుక్కుడనెఁ గాక సరిలేన దొకట

చ. నరలోకభోగానకు నరకానుభవానకు
సరేకాన మగులదు చనెనెఁ దొలెల  (?)

గరిమ నేరపడ నఅందు ఘనమేమ కొఅంచమేమ
హరిదసునెఁడక  బశ దుకుటదియే లాభము

చ. బాలనెఁడక న యప్పుడను పఅండి ముదిసినప్పుడ
కాల మొకక్కుట బుదిబ  కడ లేదు
ఆలకఅంచి శశ వేఅంకటాధిపతి సేవిఅంచి
యేలికఅంటా మొకుక్కుచుఅండే దిదియే భాగణ్యుము

రేకు: 0046-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
285

పలల వి: ఇనన్న నేనెఁతలకు నది యొకట
కనాన్న మన సిది కానదు గాన

చ. పతకకోటల  భవముల భసీమ్మ-

భూతముసేయనెఁగనెఁ బడవొకట
శశ తరుణీపతిచిఅంత, నజముగా
యేతరి చిత కఅం బెఱనెఁగదుగాన

చ. మరణభయఅంబుల మదముల మలినీ-

కరణము సేయనెఁగనెఁగల దొకట
హరినామామకృత , మఅందుమీనెఁది రతి
నరతము నా కది నలవదుగాన

చ. కుతిలములను దురుగ ణములనునెఁ దకృణీ -
కకృతముల సేయనెఁగ గురుతొకట
పరియగువేఅంకటపతి సేవారతి,

గతియన మతి గన కానదుగాన
ప.అ.రేకు: 0002-03గుజర రి సఅంపుటము: 15-010

పలల వి: ఇనన్న యపయము లిఅంక నేడ కకుక్కు శశ హరి
పనన్న నీ మఱనెఁగు చొచిచ్చి పయకుఅండీనెఁ గాక

చ. అనఅంతకోటి జనమ్మములఅందునెఁ జేసినపపముల
మొనసి నేనొక జనమ్మమున నీనెఁగినా
ననచి కరామ్మనుషట నము నేనెఁడ సేయనెఁబోతే
పనవడి ముఅంతనీట బడబాగిన్న ఆరునా

చ. పకుక్కు కవిలెలవాశ నెఁత కుఅంభీపకరౌరవాల
వొకక్కు దేహాననే పొఅంది వత కరిఅంచేనా
తకక్కుక నేనెఁడీ ఘోరతపముల సేయనెఁబోతే
గకక్కున జలధి బుఱఱ్ఱి కాయ నఅండేనా

చ. బలవక  అనాది వేళల  వారిన సఅంసారము
తలమోచి నేనెఁ డిఅంతలో తవివ్వవేసేనా
నెలవక  శశ  వేఅంకటశ నే నేనెఁడ పుణణ్యు మఅంటితే
చెలనెఁగి పను గాలిక చిఅంప చేనెఁటలడడ మా

రేకు: 0027-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-166

పలల వి: ఇనన్న లాగులచేత లివియపో కడ-

నెనన్నక కకక్కునచేత లివియపో
చ. గునయచునెఁ దనునెతకకొమమ్మన తలిల పక -

నెనయనెఁ జనెఁచినచేత లివియపో
కనసి గొవరబ నగిరి వలల గిఅంచిన-

యనుమువఅంటి చేత లివియపో
చ. పసిక పూతకచనున్న బిగియిఅంచిపటిట న-

యిసుమఅంతల చేత లివియపో
పసులనెఁ గాచుచు గొలల పడచుల యమునలో
యిసుక చలిల నచేత లివియపో

చ. పరమచెక తనణ్యుమెక  పశ ణల కలల ను
యెరవలిచిచ్చినచేత లివియపో
తిరువేఅంకటగిరి దేవనెఁడక  ముకకక-

నరవ చూపడచేత లివియపో
ప.అ.రేకు: 0052-06గుజర రి సఅంపుటము: 15-298

పలల వి: ఇనన్ననెఁ దమ కలిపతము లితరసమమ్మత లౌనా
వనన్నది వనన్నటవలె నొనరిఅంపపలద

చ. చెప్పు గాక పశ కకృతిన చేరి నాలగ వేదమునెఁల
గపప యనరావ్వచణ్యు మన కదద  కొఅంత
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అపపటి వపనషతక లనన్న ముఖణ్యుము గాక
తపప కొనన్న యతతావ్వవేదకము లనన్నద

చ. దేవతాయజజ ముల బోధిఅంచునెఁ గాక శసస ముల
వాణ్యువహారికనతణ్యుతవ్వ మఅందు నునన్నద
భావిఅంప జగతక లెలాల  బశ హమ్మమయ మఅండద  గాక
ఆవలనెఁ బురాణాల మథాణ్యువాచక మునన్నద

చ. మోకఫలాశకుకలన మునుల వనాన్నరు గాక
వకఅంప విఫల లన విఅంటిమా ధాతిశ
రకఅంచి శశ వేఅంకటశ రమణతో జీవలను
కుకనెఁ బెటట కొనాన్ననెఁ డది గుణము సతణ్యుమా

రేకు: 0034-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
210

పలల వి: ఇనన్నచేనెఁతలను దేవనెఁడిచిచ్చినవే
వనన్నవారియీవలెలల  నొదిద కయీణ్యునా

చ. తెగనయాపదలకు దేవనెఁడే కలనెఁడగాక
వగలడపనెఁ బరులవస మయీణ్యునా
నొగిలి యితరలకు నోళళ్ళుదరచిన
నగునెఁబాటకాక మాననెఁగనెఁబయీణ్యునా

చ. అగగ లపుదురితాల హరియే మానుపునెఁగాక
బగగ న నొకక్కురు వచిచ్చి పపనెఁబయేణ్యురా
తగుగ ముగుగ లెక నవేళ తలనెఁచినవారెలల
సిగుగ నెఁబాటకాక తముమ్మనెఁ జేరవచేచ్చిరా

చ. యెటట  నేసినను వేఅంకటశనెఁడే నేరుచునెఁగాక
కటట నెఁగడవారెలల నెఁ గరుణిఅంచేరా
యిటట  యేమడిగిన నీతనెఁడే యొసనెఁగునెఁగాక
వటిట పడి యెవవ్వరెక నా నరడిఅంచేరా

రేకు: 0338-02 వరాళ సఅంపుటము: 04-221

పలల వి: ఇనన్నజనమ్మము లెతికన యిఅందుకా నేము
పనన్నన సఅంసారములబఅంధమే మగిలెను

చ. తీరెనెఁ దీరె అనన్నముల దినదినకోరికల
కోరనెఁబోతే యాసలెలల  కోటాననెఁగోటి
సారెనెఁ గొనన్నరుచులెలల  చవితో మేనలో లేవ
ఆరితేరిబతకనెఁగా నాసలే మగిలెను

చ. పోయనెఁబోయ సవ్వరాగ దిభోగముల వనకక
సేయనెఁబోతే పుణణ్యుముల సేనాసేన
ఆయమఅంటి వతకతే నాతమలోనా లేవ
కాయముతో వఅంట వఅంట కరమ్మమే మగిలెను

చ. అఅందనఅంద మోకము హరిదసులవలల ను
ముఅందు వనకఅంచితేను మూలమే హరి
గొఅందినెఁ జికక్కు నరకాల కోపమునెఁ బాపమునెఁబాసె

యిఅందు నఅందు శశ వేఅంకటశనెఁడే మగిలెను
రేకు: 0353-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-314

పలల వి: ఇనన్నటా నఅంతటా నరవొకట
వనున్నననామమే వేదఅంబాయ

చ. నలినదళాకననామకీరకనము
కలిగి లోకముననెఁ గలదొకట
యిల నదియే భజియిఅంపనెఁగనెఁ బుణణ్యుల
చెలనెఁగి తలనెఁప సఅంజీవన యాయ

చ. కోరిక నచుణ్యుత గోవిఅందయన
ధీరుల దలనెఁపనెఁగనెఁ దరువొకట
ఘోరదురితహర గోవరబ నధర
నారాయణ యన నమమ్మనెఁగనెఁగలిగె

చ. తిరువేఅంకటగిరి దేవన నామము
ధరనెఁదలపగ నాధారమదే
గరుడధవ్వజన సుఖపశ దనామము
నరులకలల నెఁ బాశ ణము దనాయ

రేకు: 0182-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
411

పలల వి: ఇనన్నటా నొరయక యెఱు కది
వనున్నన కకృపనెఁగా వలసేది

చ. కోపము మతిలోనెఁ గుఅందినపుడవో
పపము లనన్నయనెఁ బాసేది
తీపుల యాసల దీరినపుడవో
తాపతశ యముల దలనెఁగేది

చ. ఘనకరమ్మఅంబుల గడచినపుడవో
వనుకొను భవముల విడిచేది
మునుకొన యిఅందిశ యముల వడిననెఁబో
పనవడి విరక క బలిసేది

చ. ఆనెఁకటిరుచు లివి యణనెఁగినపుడవో
చేకొన సుఖమునునెఁ జెఅందేది
యీకడ శశ వేఅంకటశవ్వరు శరణము
పక కొనననునెఁబో బదికది

రేకు: 0274-02 లలిత సఅంపుటము: 03-425

పలల వి: ఇనన్నటా శశ హరిభకక యిది లాభము
పనన్నన తపముచేత బడలట లాభము

చ. యెనయనెఁ గరమ్మదేహ మదనన్న పటల  వచిచ్చినా
ననుభవిఅంచి తీరుచు టది లాభము
తన పపవరకన యితరు లెఅంత నఅందిఅంచినా
ననుమానఅంచక పడటది లాభము
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చ. తగు సఅంసారజీవనెఁడ తనెన్నఅంత వేసరిఅంచినా
నగి రుణము దీరుచ్చిట నానాలాభము
చిగురువఅంటి చిత కము చేరి యెఅందు దిపపనాను
తగిలి యలయట దకక్కునటిట  లాభము

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ జీవములో నుఅండనెఁగాను
యేవేళ నెటల యినా నవి లాభము
పవనమెక నటిట  యాతమ్మభావమెఅంత మఱచినా
ఆవల నానఅందిఅంచుటది లాభము

రేకు: 0252-01 మలహరి సఅంపుటము: 03-
296

పలల వి: ఇనన్నటి మూలఅం బీశవ్వరునెఁ డాతన-

మనన్నన కొలనెఁదినె మలయటనెఁ గాక
చ. మాయామయమెక  మనయెడి జగమది

చాయల నఅందు నజము గలద
కాయము సుఖదుదుఃఖములకునెఁ బతికది
రేయినెఁబగల నొకరీతే కలద

చ. దక వాధీనము తగు సఅంసారము
వావిరి జీవల వసమవనా
ధావతి మనసిది తన కరమ్మమూలము
వేవేలెక  నా విడవనెఁగ వశమా

చ. పఅంచేఅందిశ యములనెఁ బరగేటి బశ దుకది
చఅంచలఅంబు నశచ్చిలమవనా
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశవ్వరు కకృపతో
సఅంచయమయితే సతమవనెఁగాక

రేకు: 0222-04 వరాళ సఅంపుటము: 03-123

పలల వి: ఇనన్నటిక నీశవ్వరేచచ్ఛ యిఅంతేకాక
తనున్ననెఁదనే హరి గాచు దసునెఁడక తేనెఁ జల

చ. పశ కకృతినెఁ బుటిట న దేహి పశ కకృత(తి?) గుణమే కాన
వికకృతి బోధిఅంచబోతే విషమఅంతే కాద
వొకవితక వటిట తే వేరొకటల మొలచును
పశ కటమెక న వటిట పశ యాసమే కాక

చ. పపననెఁ బుటిట న మేను పపమే సేయిఅంచునెఁ గాక
యేపుననెఁ బుణణ్యుముతోవ యేల పటట ను
వేపచేనెఁదు వఅండితేను వస నేల బెలల మవను
పక పక  బలిమ సేసే భశ మ యిఅంతే కాక

చ. పశ పఅంచమెక న పుటట గు పశ పఅంచమునక కాక
వపమఅంచ మోకమున కొడనెఁబడనా
పశ పనున్నడక నవేళ భాగాణ్యున శశ వేఅంకటశనెఁ-
డపుడ దయనెఁజూడనెఁగ నధికునెఁడౌనెఁ గాక

రేకు: 0357-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
335

పలల వి: ఇనన్నటిక నోపునా యీ మనసు ననున్న
మనన్నఅంచి నీమనసు మరిగిఅంచు మనసు

చ. పొలనెఁతలకానెఁకనే పుటమెకక్కు మనసు
చలివేనెఁడిజవవ్వనమునఅందినెఁ జికక్కు మనసు
వలరాజతూపునఅంజ వడినెకక్కు మనసు
మలసి రతిసుఖలమరపయ మనసు

చ. పచచ్చినకనకముపక  భశ మనెఁబడ మనసు
చిచుచ్చివఅంటివిషయాల శివమెతె క మనసు
వొచెచ్చిపునెఁ బాపలకలాల  నొడిగటట  మనసు
బచచ్చిన చెఅంచెలములనెఁ బాటిచెడ మనసు

చ. కోరి యఅంతలో గురునెఁడ గూనెఁటవేసె మనసు
వోరుపుతో నీపలి కొపపగిఅంచె మనసు
ఈరీతి శశ వేఅంకటశనెఁడ నామనసు
తోరపు విజజ నము తదకకక్కు మనసు

ప.అ.రేకు: 0065-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
372

పలల వి: ఇనన్నటిక మూలము యిఅందిరానాయక నీవే
సనన్నల నే నెటవలె సాధిఅంత నయాణ్యు

చ. యెఅందును బలవఅంతము యిఅంతల చుటట రికము
అఅందునకఅంట వాలాయ మాహారవాఅంఛ
అఅందిన పసినెఁడితన మారెఅంటికఅంట నషట తి
కఅందున నే నెవవ్వరిననెఁ గాద నీ తొతకనయాణ్యు

చ. వడన సమమ్మఅంధము వస దేహానకు నాకు
ఆడి కూడిన సఅంగాత మహఅంకారము
తోడిలఅంక యెపుడను దురభిమానముల
వాడికయ నెవవ్వరి నీవల కఅందు నయాణ్యు

చ. మకక్కులి నేసకముతొలెల  మఅంచులబఅంగారము
నకక్కుముగా ననుబఅంధి నరద యతవ్వము
వొకక్కుటక  కనునెఁగొనుచు వనాన్ననెఁడవ నాలో నీవే
యికక్కుడ శశ వేఅంకటశ యెవవ్వరి రోత వయాణ్యు

రేకు: 0327-01 దేశక సఅంపుటము: 04-154

పలల వి: ఇనన్నటిక మూలము యెప్పుడ నీవే
పనన్న మామీనెఁద నేరాల పచరిఅంచకువయాణ్యు

చ. కోటాననెఁగోటల మదినెఁ గోరికల
చీటిక మాటిక నవే చిగిరిఅంచీన
వాటమెక  యెవవ్వరికన వసముగావ
పటిఅంచి వటిన వొపపనగొనవయాణ్యు

చ. లక్షోపలకల కరమ్మలఅంపటముల
అకయపు తీగెలెక  అలల కొనీన
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వకఅంచ నెనేన్ననెఁ గలవ విఅంతవిఅంతల
రకఅంచ ననన్నటిక భారము నీదేయయాణ్యు

చ. నానాముఖముల పుణణ్యుములెలాల ను
తానక భోగములెక  తగిలిఅంచీన
మానుపరా దలమేలమఅంగపతివి
శశ నాథ శశ వేఅంకటశ చిత కగిఅంచవయాణ్యు

రేకు: 0160-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
288

పలల వి: ఇనన్నటికనెఁ బశ రకునెఁడ యీశవ్వరునెఁడిఅంతే
పనన్న యీతననెఁ దలిసి బశ దుకుట జజ నము

చ. మనసుననెఁ బుటిట న మఅంకునెఁ గామకోశ ధాల
పనలేవ తనకఅంటనెఁ బాప మఅంటదు
పనవి తొడమ నడి పఅండ తీనెఁగె నఅంటదు
జనులకలాల నెఁ బశ కకృతిసహజ మఅంతే

చ. చేతలారనెఁ జేసేటి చేకొనన్న కరామ్మనకు
ఘాతలనెఁ గరకనెఁ గానఅంట కటట వడనెఁడ
ఆతల నబక ముఅంచినటిట  వేనెఁడి చెయణ్యుఅంటదు
జతి దేహము మోనెఁచిన సహజ మఅంతే

చ. వాకున నాడినయటిట  వటిట  పలల దలనెలాల
దకొన పొరయనఅంట తప్పులే లేవ
పక కొన శశ వేఅంకటశబఅంటకు వళకు లేదు
సెక కమెక న హరిభకక సహజ మఅంతే

రేకు: 0215-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
087

పలల వి: ఇనన్నయ ముగిసెను ఇట నీలోననె
పనన్న పరులనెఁ జెపపనెఁగనెఁ జోటది

చ. కుఅందన నీరోమకూపఅంబులలో
గొఅందుల బశ హామ్మఅండకోటల ట
యెఅందరు బశ హమ్మలో యెఅంత పశ పఅంచమో
యిఅందునెఁ బరులమన యెఅంచనెఁగనేది

చ. నీ కొనచూపున నెఱినెఁ గోటిసరుణ్యు-

లేకమగుచు నుదయిఅంతరటా
నీ కాయమెఅంతో నీ వనకదో
నీకఅంటనెఁ బరులన నకక్కునెఁగనేది

చ. జీవకోటి నీ చినన్నమాయలో
పోశ వలగుచు నట పొడమెనటా
శశ వేఅంకటశవ్వర చెపపనెఁగ నీవఅంతో
ఆవలనెఁ బరులకు నాధికణ్యుమేది

రేకు: 0005-05 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 01-
034

పలల వి: ఇనన్నయనెఁ గలగు టజనమ్మముననెక ననెఁ
జెనన్నలర హరిసేవ సిదిద అంచుకొరకు

చ. అరయ వేదధణ్యుయన మది బశ హమ్మశదిద కొర-

కరవక నశసస అంబు లెరుకకొరకు
తరి యజజ ముల రుణోతాకరమయెణ్యుడికొరకు
సరిలేనదనముల జనమ్మములకొరకు

చ. మమకారదూరఅంబు మనసు గెలచుటకొరకు
సమవివేకఅంబు శఅంతములకొరకు
అమరశశ తిరువేఅంకటాధీశ శమనసు నీ-

జముగెలచు బశ హమ్మవిజజ నఅంబుకొరకు

రేకు: 0311-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-064

పలల వి: ఇనన్నయనెఁ జదువనేల యిఅంతా వదకనేల
కనున్న దరచుటకటి కనుమూయటకట

చ. వలెననే దొకమానెఁట వలదనే దొకమానెఁట
సిలగులీ రెఅంటికన చిత కమే గురి
వలెనఅంట బఅంధము వలదఅంట మోకము
తెలిసే విజజ నులకు తెరువిది యొకట

చ. పుటట డిదొకట పోయెడిదొకట
తిటట మెక  యీ రెఅంటికన దేహమే గురి
పుటట ట సఅంశయము పోవట నశచ్చియము
వొటిట న విజజ నులకు నుపమది యొకట

చ. పరమమనేదొకక్కుట పశ పఅంచమొకక్కుట
సిరుల నీ రెఅంటికన జీవనెఁడే గురి
యిరవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డిహపరములకరక
శరణాగతలకలల  సతవివెూతనెఁ డొకనెఁడే

రేకు: 0383-03 లలిత సఅంపుటము: 04-484

పలల వి: ఇనన్నళళ్ళు నెఱనెఁగక యిఅందులోనే వోలాడితి
మనన్నఅంచనెఁగా నీవలల నే మరిగితి ననున్నను

చ. ముఅందు నేనెఁజేసినకరమ్మముల దోలకరానెఁగాను
అఅంది మరనెఁగునెఁ జొచిచ్చితి నఅందుక నీకు
కఅందువనెఁ బఅంచేఅందిశ యాల కదిమ పక  కొననెఁగాను
చఅందములనన్నటా నీకు శరణఅంటిన

చ. వనకటి సఅంసారము విడవక వఅండనెఁగాను
వినయాన నీడాగు వేసుకొఅంటిన
ఘనమెక న జనమ్మముల కాణాచియెక  తగులనెఁగ
మొనసి నీ పదలకు మొకక్కుతి నేను
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చ. జీవల సఅంగాతాల చిమమ్మ రేనెఁచి యఅంటకోనెఁగా
భావిఅంచి నీ మీనెఁదటిబతిక వటిట తి
శశ  వేఅంకటశనెఁడవ నీదేవ లలమేలమఅంగ
నీవ నాకు బుదిబ యణ్యునెఁగా ననేన్న పడితిన

రేకు: 0372-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 04-423

పలల వి: ఇనన్నవిధాల యినెఁకనేల పశ  -
పనున్ననెఁడక  మీనెఁద బహువిధలేలా

చ. సతతభూతదయ సతణ్యువాకణ్యుము గలితే
కుతిలపు ధరామ్మలగొడవలేలా
పశ తిలేనవిజజ నభావశదిబ  గలిగితే
మతకపునెఁ గరామ్మల మరియేలా

చ. పొఅందుగ ననన్నటను సమబుదిబ  నలిచితేను
సఅందడిలోనెఁ దీరార చరణలేలా
నఅందమాన యాసమాన నరమ్మలచితకలయితే
వఅందడక న వపవాస వశ తము లేలా

చ. శశ  వేఅంకటపతి చిఅంతనము గలిగితే
పవనపు శసాస ల పఠనలేలా
ఆవల నీతన దసులఅందునెఁ బశ మ గలిగితే
కావరపుటితర సఅంగతలేలా

రేకు: 0006-03 భూసాళఅం సఅంపుటము: 01-
038

పలల వి: ఇప్పుడిట కలగఅంటి నెలల  లోకములకు
నపపనెఁడగు తిరువేఅంకటాదీశ శనెఁ గఅంటి

చ. అతిశయఅంబెక న శేషదిశ శిఖరము గఅంటి
పశ తిలేన గోపురపశ భల గఅంటి
శతకోటి సరణ్యుతేజముల వలనెఁగనెఁగనెఁ గఅంటి
చతరాసుణ్యునెఁ బడగఅంటి చయణ్యున మేలకఅంటి

చ. కనకరతన్నకవాటకాఅంత లిరుగడనెఁగఅంటి
ఘనమెక న దీపసఅంఘముల గఅంటి
అనుపమమణిమయమగు కరీటము గఅంటి
కనకాఅంబరము గఅంటి గకక్కున మేలకఅంటి

చ. అరుదక న శఅంఖచకాశ దులిరుగడనెఁ గఅంటి
సరిలేన అభయహసకము గఅంటిన
తిరు వేఅంకటాచలాధిపుననెఁ జూడనెఁగనెఁ గఅంటి
హరినెఁ గఅంటి గురునెఁ గఅంటి నఅంతట మేలకఅంటి

ప.అ.రేకు: 0047-02 మధణ్యువవతి సఅంపుటము: 15-
265

పలల వి: ఇప్పుడ నముమ్మనవారి కఅంతకఅంట సులభనెఁడ
తపపక తలనెఁచుకోరో దక వజజ లాలా

చ. సీతావిరహ మోరిచ్చి శశ రామచఅందుద డ

భాశ తయెక న లకమ్మణననెఁ బాయలేనెఁ డాయ
ఆతమ బఅంధవలకఅంట నఅండనెఁ బాయక కొలిచె
నీతికక అం కరణ్యుపరునెఁడే నజబఅంధనెఁ డాయెను

చ. వడి దశరథునెఁ బాసి వచిచ్చిన రాఘవనక
కడ సుగీశ వచుటట రికము గలిగె
తడయక కనపఅంచె తలిల దఅండద లకఅంట
నడరిన సేవకునెఁడ యఅంతరఅంగునెఁ డాయెను

చ. మచిచ్చికతో భరతనమాట మీఱినరామునెఁడ
మెచిచ్చి విభీషణ భకక మీఱలేనెఁ డాయె
అచచ్చిపు శశ వేఅంకటశ అనన్ననెఁదముమ్మలకఅంటను
తచిచ్చి శరణాగతనెఁడ తగ నషట  డాయెను

రేకు: 0163-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
302
పలల వి: ఇప్పుడే నే నొడనెఁబడ మరవనెఁగనెఁ దగదు జెపపతి యెలల నానెఁడ

నెప్పున నే నెఅంతకలల రినెక నా నీదసునెఁడనన యఅందురుగా
చ. మఱతనో తలనెఁతనో ననున్న మానెఁటల నేతప్పు గలగునో

యెఱనెఁగక నీదసులనెఁజూచి యేమన పలకుదునో
నెఱసిన నాకరమ్మఫలఅంబుల నీకు సమరపణ సేసితిన
మఱి నామీనెఁదట నేరము లెఅంచక మాధవ ననన్నట రకఅంచవే

చ. అలతనో సొలతనో నే నీయఅందు భక క సేతనో సేయనో
యెలమన నీకు నవేదిఅంచక యేమేమ భజియిఅంతనో
తలనెఁచేటి నామనసే నీకును ధనముగానెఁ గపపము వటిట తిన
పలమరు ననున్నను తగవకునెఁ దియణ్యుక పరమాతామ్మ ననునెఁ 
గావనెఁగదే

చ. నేరనో నేరుకనో నీకక అం కరణ్యుము నేమము లేమేమ మానతినో
నీరూపము నే సేవిఅంచి యెకక్కుడ నే ననుమానఅంచితినో
మేరతోడ మావారు చెపపనెఁగా మమమ్మఅంతట నే నమమ్మతిన
వారినెఁ జూచెక న శశ వేఅంకటశ వరదునెఁడవక  మము మనన్నఅంచనెఁ గదవే

రేకు: 0089-05 లలిత సఅంపుటము: 01-439

పలల వి: ఇరవగువారిక యిహపర మదియే
హరిసేవే సరావ్వతమ్మలకు

చ. దురితమోచనము దుదుఃఖపరిహరము
హరినామమెపో ఆతమ్మలకు
పరమపదఅంబును భవనరుహరణము
పరమాతమ్మచిఅంతే పశ పనున్నలకు

చ. సారము ధనముల సఅంతోషకరముల
శౌరికథల సఅంసారులకు
కోరినకోరిక్కుయ కొఅంగుబఅంగరువ
సారె విషష దసణ్యుము లోకులకు

చ. యిచచ్చియగుసుఖము యిరవగుపటట ము
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అచుచ్చితకకృప మోక్షారుర లకు
అచచ్చిపు శశ వేఅంకటాధిపు శరణము
రచచ్చిల మాపలిరాజణ్యుపు సుగతి

రేకు: 0337-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
217
పలల వి: ఇరవగా ననెన్నరినెఁగిరి యిదివో నీదసుల
పరదక వములమీనెఁద నొల వేయనేల పనలేవ నీమాయల కరుణానధీ
చ. ముఅంచెను నీపదముల మూనెఁడలోకములయఅందును

యెఅంచెను నీ వేయినామాల యిలలో వేదవాణ్యుసునెఁడ
చఅంచులనెఁ దలనెఁచిరి ననున్న మునేన్న సనకాదియగీఅందుద ల
పొఅంచి యిఅంకా నీకు దనెఁగనెఁ జోట లేదు యిఅందు బడచూపవే 
యిఅంకవడమాయలేలా

చ. కొనెను నీపదతీరర ము బశ హమ్మ కోరి నీపదము గడిగి
వినుతిఅంచె నీమహిమ తొలెల  వేయినోళల గల శేషనెఁడ
అనరి ననెన్నకుక్కుడనుచు మొదల శకాది మునీఅందుద లెలాల
పొనగి నీవ మాయ సేయనెఁ జోట లేదు మముమ్మ పొసనెఁగి 
యేలకోవ పురుషత కమునెఁడా

చ. యెకక్కును ధద వనెఁడ పటట ము యిదివో ననున్ననెఁ గొలిచి
చికక్కును నీశరణాగతి నేనెఁడ శశ వక షష వలచేతను
గకక్కున శశ వేఅంకటశనెఁడా యిటట  కాచితివి మాటక మముమ్మ
యికక్కుడ నీమాయ సేయనెఁ జోట లేదు ననున్న నెరినెఁగిరి నీదసు 
లిఅందిరారమణా

రేకు: 0097-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-486

పలల వి: ఇరవక నయటట అండ యెఱనెఁగనీ దీమాయ
తెరమఱనెఁగు మెకమువలె తిరుగు నీబశ దుకు

చ. అనశమును దేహమును కనన్న పనము లిడిన
యినుము గుడిచిననీరు యెఅందుకకక్కునదో
గొనకొనన్న మాననుల కూటముల సుఖము లివి
మనసుదటినపల మటట లేదపుడ

చ. వొడలనెఁబెటిట నసొముమ్మ లొగినెఁ దనకునెఁ గానరా-

వడవినెఁ గాసినవనెన్న లది కనున్నలకును

వడివోనపరిమళము లొకనమషమాతశ మే
బెడిదఅంపుభశ మతోడిపనుగాలిమూనెఁట

చ. చదిద సఅంసారమున సరుస సుఖదుదుఃఖముల
యెదుద యెనుపోతనెక  యేకఅంబు గాదు
వొదిద కక  శశ వేఅంకటతకమునెఁడ యిఅంతలో
అదద అంపునీడవలె నాతమ్మ బడచూప

రేకు: 0182-04 లలిత సఅంపుటము: 02-413

పలల వి: ఇల జణతనము లినన్నటికనెఁ గలదు
తలనెఁప కుళక  తగిలీనెఁ గాన

చ. మఱవదు దేహము మహినెఁ దన గుణముల
గుఱి నాహారము గొనునెపుడ
మఱవ నఅందిశ యముల మరమ్మసర లముల
మఱచితి నను నేమరులో కాన

చ. చెదరదు కరమ్మము సేసినఅంతయను
పొదిగి జీవమును భోగిఅంచును
చెదరదు సఅంసారశతలబఅంధము
మదినెఁ జెదరెడి నామరులేకాన

చ. తొలనెఁగవ మాయల తొడరి పశ పఅంచము
కలవలెనెఁ బెనగొన కదిసీన
బల శశ వేఅంకటపతికకృపచే నాకు
తొలనెఁగె భవము లెట దూరీనో మరుల

రేకు: 0014-03 నాట సఅంపుటము: 01-085

పలల వి: ఇలయను నభమును నేకరూపమెక
జలజల గోళళ్ళు జళపక అంచితివి

చ. ఎడసిన నలముక హిరణణ్యుకశిపుననెఁ
దొడికపటిట  చేతల బిగిసి
కడప తొడలపక  గిరిగొన నదుముక
కడపు చిఅంచి కహకహ నవివ్వతివి

చ. రొప్పుల నరుపల రొచుచ్చిల కసరుల
గుప్పుచు లాలల గురియచును
కపపనబెబుదలిక సరుహుఅంకకృతల
దపపరపసురల ధకృతి యణనెఁచితివి

చ. పళ పళనారుచ్చిచునెఁ బెడబబదలిడచు
థళథళ మెఱువనెఁగ దఅంతముల
ఫళఫళ వరవిభవరసరుధిరము
గుళగుళ దికుక్కుల గురియిఅంచితివి

చ. చాతినుపశ వలజనన్నదములతో
వాతెరసిఅంహపువదనముతో
చేతల వేయిటనెఁ జెలగి దితిసుతన
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పోతర మణనెఁపుచు భవి మెరసితివి
చ. ఆహోబలమున నతిరౌదశ ముతో

మహామహిమల మలయచును
తహతహ మెదుపు చునెఁ దగువేఅంకటపతి
యిహమునెఁ బరమునెఁ మా కపు డొసనెఁగితివి

రేకు: 0323-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-133

పలల వి: ఇలవేలిపతనెఁడే ఇఅందరికన మరి
పల వేలపలతో పన యినెఁకనేలా

చ. కమలారమణన కరుణకాద
అమరుల గొనయెడి యమకృతము
అమతపు శశ హరి యాధారముగాద
నెమకటి పశ ణల నలిచినభూమ

చ. దనుజఅంతకు బడడ తామెర కాద
జననకారణము సరవ్వమునకు
మనకక  హరిసతి మహిమే కాద
ననుపక  భవిలో నఅండినసిరుల

చ. యితనకొడకు రచనఅంతానెఁగాద
సతల పతల సఅంసారరతి
గతి శశ వేఅంకటపతిలోకమె వ-

నన్నతి వక కుఅంఠపు నగరపు ముక క
ప.అ.రేకు: 0054-02పడి సఅంపుటము: 15-306

పలల వి: ఇవి నమమ్మ గరివ్వఅంచ నేమటిక
వివేకఅంచి కొలిచితే విషష నెఁడే సతము

చ. కల రిఅందరునెఁ జటాట ల కాయముతో నునన్నవాళల
వలయ నఅంతటిమీనెఁద విఅంతవారే
నలచును విదణ్యులెలాల  నేరుపు గలనాన్నళల
తలనెఁపు మఱచితేను తనలోనే యడనెఁగు

చ. యెకుక్కుడగా నుతియిఅంత రీవి గలయనాన్నళల
చకక్కునెఁగా నరకుఅండితే చపప చపపనే
గకక్కుననెఁ బఅంపుసేతరు కలిమ గలనాన్నళల
కకక్కుసాననెఁ బదయెక తే కొకక న రెవవ్వరును

చ. పను లేమెక నానెఁ జెలల  బలిమ గలనాన్నళల
తన లా వడిగితేను తడనెఁబాటల
వనుకొన కొలిచ్చితే శశ వేఅంకటశనెఁడే రకఅంచు
మనుకుల భోగముల మీసాలపక  తేనెల

రేకు: 0168-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-
328

పలల వి: ఇవి సేయనెఁగ నే నలసునెఁడ యెటవలె మోకఅం బడిగెదను
వివరముతోడత నీవ సులభనెఁడవ విషష నెఁడ ననేన్న కొలిచెదనెఁ గాక
చ. జపయజజ దనకరమ్మఅంబుల యెఅంచనెఁగ జిరకాలఫలఅంబుల

యెపుడనెఁ బుణణ్యుతీరర సాన్ననముల యిల పపవిమోచనముల
అపరిమత దేవతాఅంతరభజనల ఆయాలోకపశ పుకల
వపవాసాది నయమవశ తముల తపోనషట కునెఁ గారణఅంబుల

చ. రవిచఅందశ గశ హతారాబలముల భవిలోనెఁ గామణ్యుఫలముల
తవిలిన పఅంచేఅందిశ యనగశ హఅంబుల తనుధరులకు దురల భముల
అవిరళ ధరామ్మరర కామఅంబుల మఱి యెక శవ్వరణ్యుములకు 
మూలముల
అవల గశ హణకాలానుషట నము లధికఫలఅంబుల ఆశమయము

చ. పరగ సపకసఅంతానబాశ హణతరపణముల ఖణ్యుతిసుకకృతముల
అరయనెఁ బుతశ దరక్షేతశ సఅంగశ హ మఅందరికన సఅంసారభోగము
హరి నరహరి శశ వేఅంకటశవ్వరా అఖిలము నొనెఁసగెడి దతవ
సరుగన నీవే దయతో రకఅంచనెఁజలదు వేకాలమును మముమ్మను

రేకు: 0160-06 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
292

పలల వి: ఇవిగో మీమహిమల యేమన పొగడవచుచ్చి
జవళ నెఅంచిచూచితే సరిబసివఅంటివి

చ. అఅంగనల చూపుల ఆరతలవఅంటివి
కుఅంగక నీవ కొలవక  కూచునన్న వేళ
చెఅంగట లేనెఁతనవవ్వల సేసపలవఅంటివి
కొఅంగుల వటట చు నీవ కొసరేటివేళ

చ. కాఅంతల పలకులెలాల  కప్పురాలవఅంటివి
అఅంతలో నీవ సరసాలాడేటివేళ
బఅంతిమోవల యీవల పలకూళల వఅంటివి
మఅంతనాననుఅండి నీవ మనన్నఅంచేవేళను

చ. వలనెఁదుల కానెఁగిళల  విడిదిఅండల వఅంటివి
చలముల నీ రతల సలిపవేళ
యెలమ శశ వేఅంకటశ యిటట  ననున్ననెఁ గూడితివి
తలనెఁపులవఅంటివనీన్న తమకపువేళను

ప.అ.రేకు: 0074-06 సాళఅంగఅంసఅంపుటము: 15-428

పలల వి: ఇవియే తొలిల టివారు యెఅంచి నడచిన శఅంతి
వివరిఅంచి కొలిచితే విషష నెఁడే శఅంతి

చ. సకలవదోణ్యుగములనెఁ జలిఅంచుట శఅంతి
సుకదుదుఃఖముల విడచుట శఅంతి
వొక రేమ యిచిచ్చినాను వొలల కుఅండట శఅంతి
పశ కటిఅంచి రచచ్చిలకునెఁ బాయట శఅంతి
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చ. మహిమీనెఁది పనులెలాల  మానయఅండట శఅంతి
సహజబాఅంధవముల జరుట శఅంతి
బహుకుతరక్కుములకునెఁ బారకుఅండట శఅంతి
విహితవిషయముల విడపట శఅంతి

చ.వూరక నశిచ్చిఅంతమున నుఅండనెఁగలదే శఅంతి
కోరకుఅండే సాతివ్వకగుణమే శఅంతి
భారము శశ వేఅంకటశపక  బెటట ట శఅంతి
ధీరతతోడత గుణాతీతనెఁ డౌట శఅంతి

రేకు: 0369-02 భూపళఅంసఅంపుటము: 04-405

పలల వి: ఇవియే పో పశ దుణ్యుమన్న యిహ పర సాధనము
భవ జలధల తేప పరమయగులకు

చ. వామన గోవిఅంద విషష  వాసుదేవ హరి కకృషష
దమోదరాచుణ్యుత మాధవ శశ ధరా
నీమహిమ గానలేము ననెన్నఅంచనెఁగలేము నీ -
నామజపమే చాల నాలక సులభము

చ. అనరుదబ  పురుషత కమాధకజ ఉపఅందశ
జనారబ న కశవ సఅంకరర ణా
ననునెఁ దలనెఁచనెఁగ లేము ననున్ననెఁ దలియనెఁగ లేము
నునుపక  నీనామమే నోటిక సులభము

చ. నారాయణ పదమ్మనాభ హకృషీకశ
నారసిఅంహ మధసదన తిశ వికశ మ
నీరూపు భావిఅంచలేము నకక్కుపు శశ  వేఅంకటశ
ఆరయ నీనామజప మనన్నటా సులభము

రేకు: 0254-01 లలిత సఅంపుటము: 03-308

పలల వి: ఇవవ్వల వదకతేనే యేమ లేదు
అవవ్వలిక దనెఁటి మీరు అఅందుకోరో శభము

చ. కనురెపపల తదలనెఁ గటట వడనెఁ గాలము
ఘనమెక  చేతలతదనెఁ గరమ్మమునన్నది
మనసు కొటట నెఁగొననే మరి దక వమునాన్ననెఁడ
చెనక యినెఁక నెనన్ననెఁడ సేయరో పుణణ్యుముల

చ. కనకము దనెఁటితేనే ఘన సుఖమునన్నది
వనక చీనెఁకటికొన వలనెఁగునన్నది
వనతల  అవవ్వలనే వరవిజజ న మునన్నది
పనగొన యితవక తే బశ దుకరో జీవల

చ. కాయము కొటట నెఁగొననే ఘన వక కుఅంఠమునన్నది
బాయట శశ వేఅంకటపతి వనాన్ననెఁడ
మాయలకొనలనెలాల  మనము నునాన్నరము
పయక తెలసుకొన పటట రో యీతెరువ

రేకు: 0294-04 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 03-545

పలల వి: ఇహపరములకును యిది సుఖము

సహజవసేర  జరగేటి సుఖము
చ. శశ రమణనెఁడే చిఅంతాయకునెఁడన
వూరక వఅండట వొక సుఖము
కోరకుఅండనెఁగా గూడిన యరర ము
ఆరయనెఁ గెక కొను టది సుఖము

చ. వసముగాన పన వడినెఁ దలకతకక
అసురుసురుగాన దది సుఖము
యెసరెతకక లేళల వన తోలక
పసనెఁ దనవిధినెఁ గల పట సుఖము

చ. పకుక్కు చఅంచలము పనచుక తిరుగక
వొకక్కు సుఖఅంబౌ టరుసుఖము
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశవ్వరు శరణన
నకక్కుతిమద మా నజమే సుఖము

రేకు: 0266-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
380

పలల వి: ఇహపరముల గొన నీ దేవనెఁడే
సహజ మనన్నటాను సరేవ్వశనెఁడే

చ. తలనెఁచి చూచినాను తనలోనే మఱచిన (నా?)

తలనెఁపుల కొనవానెఁడ దక వ మొకనెఁడే
పలిక చూచినాను పలకక మాననాను
పలకుల కొనవానెఁడ పరమాతమ్మనెఁడే

చ. కనునెఁగొన చూచినాను కనురెపప మూసినాను
కనుచూపు కొనవానెఁడ కమలాకనెఁడే
విన యాలకఅంచినాను వినకటట  మాననాను
వినుకుల కొననెలాల  విషష నెఁడొకక్కునెఁడే

చ. మేలకొన వఅండినాను మఅంచి నదిద రిఅంచినాను
కాలము కొనలవానెఁడ ఘనునెఁడీ హరే
యీలాగు శశ వేఅంకటశనెఁ డదలోన నునన్నవానెఁడ
కీల విచారిఅంచితే కకృషష నెఁ డితనెఁడే

రేకు: 0303-04 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
016

పలల వి: ఇహపరసాధన మది యొకట
సహజపుమురారిసఅంకీరకన నొకట

చ. భవసాగరములనెఁ బాపడిది తేప
భవి నజజ నముపులివాకటిట ది
జవళ నాశపశములకునెఁ గొడవలి
నవనీతచోరునామఅం బకట

చ. చిఅంతాతిమరమునెఁ జెరిచేటి సరుణ్యునెఁడ
అఅంతట దరిదశ హతపు నధానము
విఅంతమరణభయ వినాశమఅంతశ ము
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మఅంతకు హరినామఅంబిది యొకట
చ. మఅంచు దు:ఖములమకృత సఅంజీవన

అఅంచలనెఁ బఅంచేదిశ యముల కఅంకుశము
యెఅంచగనెఁ శశ వేఅంకటశ దసులకు
బఅంచిన పళల నెఁ బరగినదొకట

రేకు: 0149-03 పడి సఅంపుటము: 02-225

పలల వి: ఇహపరసాధన మీ తలనెఁపు
సహజజజ నక సతమీ తలనెఁపు

చ. సిరుల ముఅంగిటను జిగినెఁ దడనెఁబడనెఁగా
హరిన మఱువనది యది దలనెఁపు
సరినెఁ గాఅంతలెదుట సఅందడిగొననెఁగా
తిరమయి భశ మయనదే తలనెఁపు

చ. వొడలి వయమద ముపపతిలిల నను
అడనెఁచి మెలగుట యది దలనెఁపు
కడనెఁగుచు సుఖదుదుఃఖముల ముఅంచినను
జడియన నామసమ్మరణమే తలనెఁపు

చ. మతి సఅంసారపుమాయ గపపనను
అతికాఅంకనెఁ జొరనదది తలనెఁపు
గతియెక  శశ వేఅంకటపతి గాచిన
సతతము నతనశరణమే తలనెఁపు

రేకు: 0206-04 వసఅంతవరాళసఅంపుటము: 03-
034

పలల వి: ఇహమునెఁ బరమునెఁ జికక్కు నీతన వఅంక
అహిశయనున దసులఅంతవారు వేరీ

చ. సిరి కలిగినవారు చిఅంతలినన్నటనునెఁ బాసి
నరతపు వరగ (గరవ్వ?)ముతో నకక్కురటా
సిరిక మగనెఁడయిన శశ పతి యేలి మ-

మమ్మరయచునునాన్ననెఁడ మా యఅంతవారు వేరీ
చ. బలవఅంతనెఁడక నవానెఁడ భయము లినన్నటనెఁ బాసి

గెలిచి పరు వాడచునెఁ గెరలీనటా
బలదేవనెఁడక న శశ పతి మా యిఅంటిలోన
అలరి వనాన్ననెఁడ మా యఅంతవారు వేరీ

చ. భూము లేలేటివానెఁడ భోగములతోనెఁ దనసి
కామఅంచి యానఅందముననెఁ గరనెఁగీనటా
సేమముతో భూపతెక న శశ వేఅంకటశనెఁడ మాకు
ఆముకొనవఅండనెఁగా మాయఅంతవారు వేరీ

రేకు: 0098-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
492

పలల వి: ఇహమునునెఁ బరమును యిఅందే వనన్నవి
వహికకక్కునెఁ దలియవారల లేరు

చ. చటట వఅంటి దీచఅంచలపు మనసు
కొటట లనెఁబడేది గుఱిగాదు
దిటట  వొరుల బోధిఅంచిననెఁ గరనెఁగదు
పటట నెఁబోయితే పసలేదు

చ. చిగురువఅంటి దీజీవశరీరము
తగుళల  పకుక్కుల తతి లేదు
తెగనలఅంపటమే దినమునునెఁ బెనచును
మొగము గల దిదే మొనయను లేదు

చ. గనవఅంటిది యీఘనసఅంసారము
తనసితనపనానెఁ దగ లేదు
ఘనుడనెఁగు శశ వేఅంకటపతి గావనెఁగ
కొనమొద లేరపడ కొఅంక లేదు

రేకు: 0190-06 సాళఅంగనాటసఅంపుటము: 02-
461

పలల వి: ఇహమెటట  పరమెటట  ఇనెఁక నాకు
సహజమెక  హరియే శరణము నాకు

చ. చితకమది యొకట చిఅంత వేవేల సఅంఖణ్యు
పొతకల హరినెఁ దలనెఁచనెఁ బదుద లేదు
జొతకల కనున్నల రెఅండ చూపులెక తే ననఅంతాల
తతకరిఅంచి హరిరూపు దగగ రి చూడలేదు

చ. చేత లివియ రెఅండే చేషట ల లక్షోపలక
యీతల హరినెఁ బూజిఅంచ నచచ్చి లేదు
జతి నాలిక వొకట చవల కోటాననెఁగోటి
రీతి హరినామ ముచచ్చిరిఅంచ వేళ లేదు

చ. వనులివి రెఅండే వినక కొలదినెఁలేదు
వూన హరిభకక విన బుదిబ లేదు
యీనటన శశ వేఅంకటశనెఁడిట చూచినను
తానే యేలె ననెఁకనెఁ దడనెఁబాట లేదు

రేకు: 0313-04 గుజర రి సఅంపుటము: 04-076

పలల వి: ఇహమే పరము మరి యిఅంతా నీ మయముగాన
సహజపుసఅంసారమే మోకము సరుసవిరక కక నెడ మేదయాణ్యు

చ. నీయఅందే బశ హమ్మ మరి నీయఅందే రుదుద నెఁడ
నీయఅందే సచరాచరమును నీయఅందే యీజగము
చాయలనే యెడనెడ నే నేమచూచినా సరవ్వము నీధాణ్యునమేకాక
యీయెడ నీయరర ములో నతరఅంబిది యౌనెఁగాదన 
నెడమేదయాణ్యు

చ. నీ చేనెఁతలే రాతద లనెఁబగళల  నీ చేతనెఁలే కాలతశ యము
నీ చేనెఁతలే సరవ్వజఅంతవల నశచ్చిల చెక తనణ్యుముల
చేచేత నే చేసినవలాల  శశ పతి నీయాజజ విధలే
యేచాయలనెఁ బుణణ్యుపపములకును యెఅంచనెఁగనెఁ బఅంచనెఁగ నెడమేదయాణ్యు
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చ. నీశరణా గతి యొకక్కుటి గలిగిన నజము గలల లకు వఱపలా
ఆశల నీవఅంతరాణ్యుమవిగన అఅందిన దేహమె వక కుఅంఠము
రాసిక నెకక్కున శశ వేఅంకటగిరిరమణనెఁడ నీ వపదేశమది
యీశ పరాతపర తనసితి మఅందే యినెఁక నొకటి గోర 
నెడమేదయాణ్యు

రేకు: 0132-05 లలిత సఅంపుటము: 02-131

పలల వి: ఇహమేకాన యినెఁకనెఁ బరమేకాన
బహుళమెక  హరి నీపక  భక క చాల

చ. యెఅందు జనఅంచిన నేమ యెచోచ్చిట నునన్న నేమ
కఅందువ నీదసణ్యుము గలిగితేనెఁ జల
అఅంది సవ్వరగ మేకాన అల నరకమేకాన
అఅందపు నీనామము నా కబుదటచాల

చ. దొరయెక ననెఁ జల గడనెఁ దుచచ్ఛపు బఅంటక ననెఁ జల
కరనెఁగి ననున్ననెఁ దలనెఁచనెఁగలితేనెఁ జల
పరుల మెచిచ్చిన మేల పమమ్మ దూషఅంచిన మేల
హరి నీసేవాపరునెఁడౌట చాల

చ. యిలనెఁ జదువల రానీ యిట రాక మాననీ
తలనెఁపు నీపదముల తగులే చాల
యెలమ శశ వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న నటట
చలపటిట  నాకు నీశరణమే చాల

రేకు: 0218-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-097

పలల వి: ఈ తగవే నాకు నీకు నెఅంచి చూచితే
కాతరపు జీవలకునెఁ గలద వివేకము

చ. భారము నీది గనక పలమారునెఁ బాపములే
చేరి మొకక్కులాన నేనెఁ జేసితిన
పరడినెఁ దలిల దఅండద ల బిడడ  లేమ సేసినాను
వోరుచుక ముదుద  సేసుకుఅందురు లోకమున

చ. కావ నీవ గలవన కడదనెఁకా నేరములే
వేవేల సేసితిన వఱవక
భావిఅంచుక యిఅంటిదొర పసురము దఅంచుకొన
యేవిధినెఁ బెక రుమేసినా నెగుగ సేయనెఁ డతనెఁడ

చ. పుటిట అంచేవానెఁడవ నీవ పొదలేవారము నేము
యెటట అండినా నీకునెఁ బోదు యెనన్నటికన
వొటట క శశ వేఅంకటశ వోడనెఁగటిట న దూలము
అటనటట  బరలినా నఅండవాయ దపుడ

రేకు: 0044-01 లలిత సఅంపుటము: 01-268

పలల వి: ఈ దేహవికారమునకు నేదియనెఁ గడపల గానము
మోదమెరఅంగన మోహము ముఅందర గననీదు

చ. నతాణ్యునతణ్యువివేకము నీరసునకు నొనగూడదు
సతాణ్యులాపవిచారము జరగదు లోభికన

హతాణ్యువిరహితకరమ్మము అఅంటదు కూద రాతమ్మనకును
పశ తణ్యుకఅంబగుపపము పయదు కషట నకు

చ. సతతానఅందవికాసము సఅంధిఅంచదు తామసునకు
గతకలమ్మషభావము దొరకదు వణ్యుసనకన
జితకామునెఁడ ద నవటకు సిదిబ అంపదు దుషక్కురిమ్మక
అతలితగఅంభీరగుణఅం బలవడ దధమునకు

చ. శశ వేఅంకటగిరివలల భ సేవా తాతపరభావము -
దోశ వ మహలఅంపటలకు తోనెఁపదు తలనెఁపునకు
దేవోతకమునెఁగడ నీతన దివాణ్యుమకృతమగు నామము
సేవిఅంపనెఁగ నతరులకును చిత కఅం బడనెఁబడదు

ప.అ.రేకు: 0001-04 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 15-
004

పలల వి: ఈ దేహిక నఅంకాను
సాదిఅంచిన సకలము జయము

చ.ఏది తద యెనన్ననెఁడ ముగుసును
ఆదిక ననాది హరిమాయ
సాదిఅంచి సుజజ న యెక తే
యీదస వదకన యిహమే పరమూ

చ. బలిమేది భవములనెఁ బాయనెఁగ
కలిగి నటల లాల నెఁ గరమ్మఅంబు
నలకడలో నరమ్మలనెఁడక తే
వలసిన చోటనే వానెఁడిక సుఖము

చ. తన వేది తగుభోగములకు
తనలోపలనే దక వికము
చనవనన శరణ చొచిచ్చితే
వనుకొనె నద శశ  వేఅంకట విభనెఁడ

రేకు: 0010-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-066

పలల వి: ఈ పదమేకద యిలనెలల నెఁ గొలిచినది
యీ పదమే కద ఇఅందిరా హస కముల కతవక నది

చ.ఈ పదమేకద ఇఅందరును మొకక్కుడిది
యీ పదమే కద యీగగనగఅంగ పుటిట నది
యీ పదమే కద యెలమనెఁ బెఅంపొఅందినది
యీ పదమే కద యినన్నటాక నెకుక్కుడక నది

చ. యీ పదమే కద యిభరాజ దలనెఁచినది
యీ పదమే కద యిఅందశ దులెలల  వదకనది
యీ పదమే కద యీబశ హమ్మ గడిగినది
యీ పదమే కద యెగసి బశ హమ్మఅండమఅంటినది

చ. యీ పదమే కద యిహపరము లొసగెడిది
యీ పదమే కద ఇలనహలణ్యుకునెఁ గోరికక నది
యీ పదమే కద యీకఅంప దురల భము
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యీ పదమే కద యీవేఅంకటాదిశ పక  నరవక నది

ప.అ.రేకు: 0075-03గుజర రి సఅంపుటము: 15-431

పలల వి: ఈ యీ యీ యీ యీ యీ
యీ యీ యీరీతి నాగుణము నాయఅందే తగిలెను

చ. మనసుత్సననే ననునెఁ దలనెఁచి మాటలనెఁ గొసరుదును వొకొక్కుకపరి
వినయముతో నీకు వేవేల మొకుక్కుల మొకుక్కుదును వొకొక్కుకపరి
ఘనఅంబగు భక కన బయలకౌనెఁగిట నలముదును వొకొక్కుకపరి
తనయక వేడకతోను దక వమా ననునెఁ బగడదును

చ. జగతకన నే నను వదక సారెకు నవవ్వదును వొకొక్కుకపరి
పగటన నీ నామముల పడచునెఁ జెలనెఁగుదును
తగులచు ననునెఁ బూజిఅంచి తగనెఁ బిశ యముననెఁ జొకుక్కుదును 
వొకొక్కుకపరి
నగమములను ననున్న విన నీరజనాభా వఱగఅందుదును

చ. అఅంతట నీ మహిమ గన అట నీ దసణ్యుమె కొరుదును వొకొక్కుకపరి
చెఅంతల నీ దసులనెఁ జూచి సేవ సేసి నను నడగుదును వొకొక్కుకపరి
అఅంతరఅంగము శశ వేఅంకటశ అలమేలమ్మఅంగతోనెఁ బడచూపతివి
సఅంతసమున నే నీ పదములకు శరణచొచిచ్చి నేబశ దికతిన

రేకు: 0152-05 పడి సఅంపుటము: 02-244

పలల వి: ఈ రూపమెక  వనాన్ననెఁడ యీతనెఁడే పరబశ హమ్మము
శశ రమాదేవితోడ శశ వేఅంకటశనెఁడ

చ. పొదలి మాయాదేవిపటిట న సముదశ ము
అద పఅంచభూతాలఅండే అశవ్వతర ము
గుదికొనన్న బశ హామ్మఅండాల గుడల నెఁ బెటట  హఅంస
సదరపుబశ హమ్మలకు జలజమూలకఅందము

చ. అనఅంతవేదలఅండేటి అకయవటపతశ ము
ఘనదేవతలకు శశ కరయజజ ము
కనల దనవమత కగజసఅంహారసిఅంహము
మొనసి సఅంసారభారము దలేచ్చివకృషభము

చ. సతతము జీవలకు చెక తనణ్యుసతశ ము
అతిశయభకుకల జజ నామకృతము
వశ తమెక  శశ వేఅంకటాదిశ  వరముల చిఅంతామణి
తతిగొనన్న మోకపు తత కవ్వరహసణ్యుము

రేకు: 0010-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-064

పలల వి: ఈ విశవ్వఅంబు యెవవ్వరికనెఁ దోనెఁప దిది
పవనుల హకృదయముననెఁ బశ భవిఅంచునెఁగానన

చ. ఇమమ్మయినపపఅంబు లెనన్నవలసిననెఁ బాశ ణి
సమమ్మతఅంబున జేయనెఁ జలనెఁగా కమ
కుమమ్మరిక నొకయేనెఁడ గుదియ కొకనానెఁడవను
నమమ్మతలనెఁ చినవిషష నామఅంబుచేత

చ. కొదలేనదురితముల కొఅండలనునెఁ గోటల ను

చెదర కప్పుడనెఁ బాశ ణి చేయగా కమ
పొదరి గొరియలలోన పులిచొచిచ్చినటల ను
హకృదయఅంబు హరిమీనెఁద నుఅండినఅంతటను

చ. సరిలేన దుషక్కురమ్మసఅంఘముల రాసులెక
పరుగనెఁ జేయచు పశ ణి పఅంచునెఁగాకమ?

బెరసి కొఅండలమీనెఁదనెఁ బిడగువడడ టల ను
తిరువేఅంకటాచలాధిపుననెఁ దలనెఁచినను

రేకు: 0015-05 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 01-
093

పలల వి: ఈ సురలీ మునులీ చరాచరముల
యీ సకలమఅంతయ నది యెవవ్వరు

చ. ఎనన్నక నామము లిట నీవక యఅండనెఁగ
యినన్ననామముల వారిది యెవవ్వరు
వనన్నచోటనే నీవ వఅండచుఅండనెఁగ మరి
యినన్నటానెఁ దిరుగు వారిది యెవవ్వరు

చ. వొకక్కురూపక  నీవ వఅండచుఅండనెఁగ మరి
తకక్కున యీరూపముల తా మెవవ్వరు
యికక్కుడనకక్కుడ నీవ యిట ఆతమ్మలలోనుఅండ
మకుక్కువ నుఅండవారు మరి యెవవ్వరు

చ. శశ వేఅంకటాదిశ పక  చెలనెఁగి నీవఅండనెఁగా
దక వఅంబులనువారు తా మెవవ్వరు
కావలిసినచోట కలిగి నీ వఅండనెఁగ
యీవిశవ్వపరిపూరుష  లిది యెవవ్వరు

రేకు: 9084-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
587

పలల వి: ఈజీవనకు నేది గడపల తనకు
నేజతియను లేక యిటల నన్నవానెఁడ

చ. బహుదేహ కవచములనెఁ బారవేసినవానెఁడ
బహుసవ్వతఅంతశ ముల నాపద నొఅందినానెఁడ
బహుకాలముల మఅంగి పరవశఅంబెక నానెఁడ
బహుయనకూపములనెఁ బడి వడలినానెఁడ

చ. పకుక్కుబాసల నేరిచ్చి పఅంపు మగిలినవానెఁడ
పకుక్కు నామములచే బిలవనెఁబడినానెఁడ
పకుక్కుకాఅంతలతోడ పకుక్కుపురుషలతోడ
పకుక్కులాగులనెఁ బెననెఁగి బెఅండపడినానెఁడ

చ. ఉఅండనెనన్ననెఁడనెఁ దనకు ఊరటనన్ననెఁడ లేక
యెఅండలకు నీడలకు యెడతానెఁకనానెఁడ
కొఅండలలో నెలకొనన్న కోనేటిరాయన
యఅండ చేరెదననుచు నాసపడినానెఁడ
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రేకు: 0349-05 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
289

పలల వి: ఈడ నఅందరిక నేలికక  వనాన్ననెఁడ
వాడలరేపలెల వానెఁడా వనెఁడ

చ. భారపువటల  పలనెఁబెరుగుల
వారల వటిట నవానెఁడా వనెఁడ
కోరి గొలెల తల కొలనలోపల
చీరలదీసిన శిశవా వనెఁడ

చ. ఆవలనెఁ బయల నఅందరియిఅండల
వావిరినెఁ గాచినవానెఁడా వనెఁడ
వావ లొకక్కుటిగా వనతలనెఁ గూడి
వేవేలనేరిచ్చినవిటనెఁడా వనెఁడ

చ. అరుదక  శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదనుఅండి
వరములిచేచ్చిటివానెఁడా వనెఁడ
మరిగెలమేలమ్మఅంగతో మమేమ్మలె
సరసునెఁడక  వఅండేజణా వనెఁడ

రేకు: 0111-05 లలిత సఅంపుటము: 02-065

పలల వి: ఈడనుఅండ నఅందనెఁకా నఅంటి ముఅంగిట
ఆడ నెఅందునెఁ బోనెఁడగద అప్పుడే యీకకృషష నెఁడనెఁ

చ. యేడ పూతకనెఁ జఅంప నఅంతపనన్నవానెఁడఅంటా
ఆడకొనేరదే వథి నఅందరునెఁ గూడి
వేడకతో మనగోవిఅందునెఁడ గానెఁడగద
చూడరమమ్మ వనెఁడ గడ చులల రీనెఁడ పపనెఁడ

చ. మరలి యపపటివానెఁడ మదుద ల విఱిచెనఅంటా
పరువల వటట రు పడనెఁతలెలాల
కరికరిఅంచనెఁగ రోలనెఁ గటిట తే నప్పుడ మా-

హరి గానెఁడగద ఆడనునన్న బిడడ నెఁడ
చ. విఅంతగానెఁగ నొకబఅండ విఱిచె నపపటినఅంటా

రఅంత సేసేరదివో రచచ్చిల నఅండి
అఅంత యీశశ వేఅంకటశనెఁడక  న మనకకృషష నెఁడట
యిఅంతేకాక యెవవ్వరునాన్న రిటవఅంటి పపనెఁడ

రేకు: 0028-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-170

పలల వి: ఈతనెఁడఖిలఅంబునకు నీశవ్వరునెఁడక  సకల-

భూతములలోననెఁ దనెఁబదల వానెఁడితనెఁడ
చ. గోపఅంగనల మెఱునెఁగు గుబదచనున్నలమీనెఁద

చూపటట కమమ్మనెఁ గసకరిపూనెఁత యితనెఁడ
తాపసోతకముల చిఅంతాసౌధములలోన
దీపఅంచు సుజజ నదీప మతనెఁడ

చ. జలధికనాణ్యుపఅంగ లలితేకణములలో

కలసి వలనెఁగుచు నునన్న కజర లఅం బితనెఁడ
జలజసనున వదన జలదిమదణ్యుము నఅందు
అలర వలవడిన పరమామకృతఅం బితనెఁడ

చ. పరివోన సురత సఅంపదల నఅంపులచేత
వరవధూతతిక పరమమెక న యితనెఁడ
తిరువేఅంకటాచలధిపునెఁడ దనె యఅండి
పరిపలనము సేయ భారకుఅండితనెఁడ

రేకు: 0146-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
208

పలల వి: ఈతనెఁడ తారక బశ హమ్మమతనెఁడ మాదేవనెఁడ
కౌతకాననెఁ జెపప విననెఁగదరే వో జనుల

చ. రామునెఁడ యిఅందీవరశణ్యుమునెఁడ నానాసారవ్వ-

భౌమునెఁడ షడశకళాసోమునెఁడ
దోమటిరాకసులను తతకమురు సేసినానెఁడ
కామతఫలములిచిచ్చి కాచినానెఁడ సురల

చ. పూరుష నెఁడ నీలమేఘవరుష నెఁడ దనమున వి-

సీకరుష నెఁడ వాహనసువరుష నెఁడ
అరష వము దనెఁటి రావణాదుల గెలిచినానెఁడ
నరష యిఅంచి చెపపరాదు నేనెఁడీతన మహిమ

చ. వరునెఁడ సీతకు పరాతపరునెఁడ కోదఅండదీక్షా-

గురునెఁడ దివాణ్యుమోఘశరునెఁ డితనెఁడ
నరతి శశ వేఅంకటాదిశ  నెలవక  యఅండేటివానెఁడ
సరి భరతలకణశతద ఘన్న సహితనెఁడ

రేకు: 0247-06 పడి సఅంపుటము: 03-271

పలల వి: ఈతనెఁడ బలవనెఁడౌట కవియే సాక
యీతనెఁడ బశ హమ్మమౌట కీతనెఁడే సాక

చ. అమరుల మొరాలిఅంచి అసుర బాధల మానెప
అమరుల కకుక్కుడౌట కదియే సాక
అమకృతము పఅంచిపటిట  యాదిలకమ్మనెఁ గెక కొనె
అమకృతమథనమే అనన్నటిక సాక

చ. యిఅందరుఅండే బశ హామ్మఅండాల యిద కుక నఅంచుకొనె
యిఅందరి కకుక్కుడగుట కదియే సాక
కఅందువ వరములిచుచ్చి కడ నెనన్ననెఁడ జెడవ
కఅందువ పురాణాలలో కథలే సాక

చ. ఆది బశ హమ్మనెఁ బుటిట అంచె మఱఱ్ఱి కుమీనెఁదనెఁ దుదనెఁ దేలె
ఆదినఅంతణ్యు మీతనెఁడౌట కదివో సాక
పదుగా శశ వేఅంకటాదిశ పక  మహిమ వదచలెల
పదుకొనన్నయీతన శశ పదములే సాక

రేకు: 0352-04 భక రవి సఅంపుటము: 04-306
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పలల వి: ఈతనెఁడ విషష నెఁడ రిపు లెకక్కుడ చొచేచ్చిరు మీరు
చేత చకశ మెతికనానెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ

చ. జలధల చొచిచ్చిచొచిచ్చి సారెనెఁ బశ తాపఅంచినానెఁడ
చలముననెఁ బాతాళము సాధిఅంచినానెఁడ
బలభూమదూరి వొకక్కుకొలికకనెఁ దచిచ్చినానెఁడ
నలిచి యఅంతరికమునఅండి భేదిఅంచినానెఁడ

చ. చేరి బశ హామ్మఅండము తూనెఁటసేసి చూచినానెఁడ
వరునెఁడక  రాచమూనెఁకల వదకనానెఁడ
ఘోరపుతిశ కూటాదికొఅండల జయిఅంచినానెఁడ
వారిఅంచి చకశ వాళపరవ్వతము దనెఁటినాడ

చ. మటిట  దక తణ్యుపురాల మరామ్మల విదళఅంచినానెఁడ
చుటట వేడమున యిఅంతా సోదిఅంచినానెఁడ
యిటట  శశ వేఅంకటాదిశ నరవక  యెకక్కునవానెఁడ
రటట గానెఁ దనదసులనటట  రకఅంచినానెఁడ

రేకు: 0319-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
111

పలల వి: ఈతనెఁడే దిశ షట వరము లియణ్యునెఁగానెఁ గానెఁక
ఆతలీతలీ సుదుద లవి నమమ్మనెఁగలమా

చ. హరి రూపరునెఁగుదుమా అరసి ఇఅంతకతొలిల
సొరది శశ వేఅంకటశనెఁ జూచి కాక
గురుమఅంతశ ము నేరుకమా గోవిఅందునెఁడితన నామ
మురుటక  లోకాలనెలల  నుఅండనెఁగా గాక

చ. వక కుఅంఠ మెరునెఁగుదుమా వరిష అంచి ఇఅంతకతొలిల
దీకొన శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ దిరిగి కాక
యేకడ దేవతల నేమెఅందునెక నానెఁ గఅంటిమా
చేకొన హరిదసులనెఁ జేరి మెమెుకక్కు కాక

చ. పుటట  నేనెఁ గఅంటినా పొఅంచి శశ వేఅంకటపతి
వొటిట  నాయఅంతరాతెక మ్మ యఅండనెఁగానెఁగాక
కొటట నెఁగొనపర మేడ కొఅంచెపు దేహి నేనేడ
అటట  యాతనక శరణన కొలిచి కాక

రేకు: 0232-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-183

పలల వి: ఈతనెఁడే ముక కదోవ యీతనెఁడే మాయాచారుణ్యునెఁ
డీతనెఁడ గలగనెఁబటిట  ఇఅందరు బదికరి

చ. అదివో తాళల పక అనన్నమాచారుణ్యుల
యిద వనెఁడ శశ వేఅంకటశ నెదుట
వదవటిట  లోకములో వేదములనన్నయ మఅంచి-

పదములసేసి పడి పవనము సేసెను
చ. అలరుచునెఁ దళల పక అనన్నమాచారుణ్యుల

నలిచి శశ వేఅంకటనధియే తానెక

కలిదోషముల వాప ఘనపురాణములెలల
పలకుల నఅంచినఅంచి పడినానెఁడ హరిన

చ. అఅంగవిఅంచెనెఁ దళల పక అనన్నమాచారుణ్యుల
బఅంగారు శశ వేఅంకటశ పదములఅందు
రఅంగుమీర శశ వేఅంకట రమణన యలమేల-

మఅంగను యిదద రినెఁ బాడి మముమ్మ గరుణిఅంచెను
రేకు: 0175-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
371

పలల వి: ఈతనెఁడే యీతనెఁడే సుఅండి యెఅంత యెఅంచిచూచినా
చేతనే వరాలిచీచ్చి శేషచలేశనెఁడ

చ. విశవ్వరూపబశ హమ్మము విరాటట యిన బశ హమ్మము
ఐశవ్వరణ్యుసవ్వరా టాట సామాద టట యిన బశ హమ్మము
శశవ్వతబశ హామ్మఅండాల శరీరమెక న బశ హమ్మము
యీశవ్వరునెఁడక  మహరాటట  యిఅందరిలో బశ హమ్మము

చ. సరుణ్యునలో తేజము సోమునలో తేజము
శౌరణ్యుపు టనలన భాసవ్వతే కజము
కారణ్యుపు టవతారాలనెఁ గనునెఁగొనే తేజము
వరణ్యుపుటజజ భాగాల విషష నామ తేజము

చ. పరమపురుషమూరి క పశ కకృతియెక న మూరి క
గరిమతో మహదహఅంకార మూరితి
ధరనెఁ బఅంచతనామ్మతశ ల తత కవ్వములెక న మూరితి
గరుడానఅంత సేనేశకర కయెక న మూరితి

చ. భాగవతపు దక వము భారతములో దక వము
సాగిన పురాణవేదశసస  దక వము
పోగులెక న బశ హమ్మలను బడడ ననెఁ గనన్న దక వము
శశ గలిగి భూపతెక న శశ వేఅంకటదక వము

రేకు: 9075-01 -- సఅంపుటము: 04-578

పలల వి: ఈతనెఁడే హరునెఁడ యీతనెఁడే యజనెఁడ
ఈతనక నీచేనెఁతలెఅంత ఘనమటగాన

చ. కడనెఁ బెకుక్కు బశ హామ్మఅండకటకముల సుడివడిన
కడపలో నడకొనన్న ఘనునెఁడ
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వడలి పూతకచఅంటివిషము దనెఁగినయఅంత
వడినెఁ దనకు నేమాయ వటిట బూమెల గాక

చ. ఎలల జలధల మగిలి యేకమెక  పబిదనపు
డలల సిలల చు నీతనెఁడఅండ
మలాల డి యొక రెఅండ మదుద ల విరచినటిట
బలిల దునెఁడవన ననున్ననెఁ బరిణమఅంతరుగాన

చ. తిరువేఅంకటశవ్వరునెఁడ దేవదేవోత కమునెఁడ
పరిపూరుష నెఁ డచుణ్యుతనెఁ డభవనెఁడ
శరణాగతల రకసేయ వాడను మానెఁటి
గురుతగానెఁ దలపోసి కొనయాడనెఁగా వలసె

ప.అ.రేకు: 0027-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
156

పలల వి: ఈతన కదురు లేరు యెకక్కుడ చూచిన నద
చేతనే పశ తాపముతో చెలరేనెఁగీ నతనెఁడ

చ. దికుక్కుల సాధిఅంచుటకు దేవదేవోత కమునెఁ డద
యెకక్కును తేరుమీనెఁద యెచచ్చిరికతో
చకాక్కుడి దనుజలను సమరముల గెలిచి
యికుక్కువతో వధి వధి నేనెఁగీ నదిగో

చ. సకలాయధములనునెఁ జకశ ము చేతలనెఁ బటిట
వకలియెక  శఅంఖము వేవేగ నాడిఅంచె
వికలలెక  రాకసుల వనెఁగి లోనెఁగి హతలెక రి
అకలఅంకునెఁ డీ హరి అనన్నటాను మఅంచెను

చ. విజయధవ్వజము నద వనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ
భజన నలమేలమఅంగ పలమారు మెచెచ్చి నద
తిశ జగముల నతనెఁడ దికక క్కు  కాచీ నద
గజబిజ లిఅంక నుడగరో రాకసుల

రేకు: 0385-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
493

పలల వి: ఈతన దఅంతపశ తాప మీతన దఅంతవదుట
యీతనెఁడ రామునబఅంట యీతన సేవిఅంచరో

చ. వదయాసక నగముల కొకజఅంగ చానెఁచినానెఁడ
చదివ రవితో సరవ్వ శసస ముల
తద బశ హామ్మఅండము మోవనెఁ దోనెఁక మీనెఁది కతి కనానెఁడ
పద పద కోరల పను హనుమఅంతనెఁడ

చ. కుడిచేత దనుజలనెఁ గొటట  ననెఁకఅంచినానెఁడ
యెడమచేనెఁ బఅండల గొల పడికలిఅంచె
వడమఅండలము మోవ నునన్నతినెఁ బెరిగినానెఁడ
బెడితపు మేనతోడనెఁ బెనుహనుమఅంతనెఁడ

చ. పుటట నెఁ గవచ కుఅండలఅంబులతోడ నునన్నవానెఁడ
గటిట  బశ హమ్మపటాట నకునెఁ గాచుకునాన్ననెఁడ
ఇటట  శశ  వేఅంకటశ నెదుటనెఁ బనుల సేసీ

బెటిట దపు సఅంతోసాననెఁ బెనుహనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0293-01 లలిత సఅంపుటము: 03-536

పలల వి: ఈతన నెఱనెఁగకుఅంట నల సావ్వమదోశ హము
ఘాతల నేఱు గుడిచి కాలవ పొగడట

చ. హరిపదముననే యడనెఁగె లోకములెలల
హరినాభినే పొడమ రదివో బశ హామ్మదుల
హరినామము వేదల కాదియ నఅంతణ్యుమునాయ
హరిదసులే వశిషట దు లిఅందరును

చ. విషష నెఁడే యమకృత మచెచ్చి విషష నెఁడే ధరణి మోనెఁచె
విషష వాజజ  నడచేది విశవ్వ మఅంతాను
విషష చకశ మున దక తణ్యువరులెలాల  నడనెఁగిరి
విషష వ ముఖమునఅందే విపుద ల జనఅంచిరి

చ. పరమపు శశ పతివే భారతరామాయణాల
పరమాతమ్మనెఁ డితనెఁడే పలజీవల యఅందలాల
పరము చేచేతనెఁ జూప పటిట  శశ వేఅంకటశనెఁడ
పరమానఅంద మొసనెఁగు భకుకలకు నతనెఁడ

రేకు: 0183-03 లలిత సఅంపుటము: 02-417

పలల వి: ఈతన మరచివఅంటి మనాన్నళల ను
యీతల నేనెఁడచచ్చిరిఅంచె నీతనెఁడే పో విషష నెఁడ

చ. తలిల యెక  పోషఅంచు తఅండిశ యెక  రకఅంచు
వలల పు బఅంధవనెఁడక  వొడ లరయ
మెలల నె దతెక  ఇచుచ్చి మెలనెఁతయెక  యాదరిఅంచు
యెలల విధబఅంధవనెఁడ యీతనెఁడే పో విషష నెఁడ

చ. యేలికయెక  మనన్నఅంచు నషట నెఁడక  బుదిబ  చెప్పు
చాలమానసియెక  యఅంచలనెఁ దిరుగు
బాలనెఁడక  ముదుద చూపు పశ ణమెక  లోన నుఅండ
యీలాగుల బఅంధనెఁ డీతనెఁడే పో విషష నెఁడ

చ. దేవనెఁడక  పూజగొను దిశ షట గోచరమెక
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద సిరు లొసగు
తావక  యెడమచుచ్చి తలనెఁపక  ఫలమచుచ్చి
యీవల నావల బఅంధనెఁడీతనెఁడేపో విషష నెఁడ

రేకు: 0391-02 లలిత సఅంపుటము: 04-527

పలల వి: ఈతన మహిమల యెఅంతన చెపపద
చేతలమొకక్కుదనెఁ జెలనెఁగుచు నేను

చ. శశ  నరసిఅంహుడ చినమ్మయమూరితి
నానావిధకరనఖరునెఁడ
దరుణ దక తణ్యు విదరునెఁడ విషష నెఁడ
తానకమగు మా దక వఅంబితనెఁడ

చ. అహోబలేశనెఁడ ఆదిమ పురుషనెఁడ
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బహు దేవతా సారవ్వభౌమునెఁడ
సహజనఅందునెఁడ సరవ్వ రకకునెఁడ
యిహ పరము లోసనెఁగు యేలిక యితనెఁడ

చ. కవలనెఁడగు సుగీశ వ నకృసిఅంహునెఁడ
భావిఅంచ సుజన పలకునెఁడ
శశ  వేఅంకటశనెఁడ చిత కజ జనకునెఁడ
వేవేలకు నలవేలపు యితనెఁడ

రేకు: 0110-03 గౌళ సఅంపుటము: 02-057

పలల వి: ఈతననెఁ గొలిచితేనే యినన్న గొలలనునెఁ దీరు
చేతననెఁ బెటట  పుణాణ్యుల చేరువనే కలగు

చ. పటిట  కాళఅంగుననెఁ దోలి పముకొల దీరిచ్చినానెఁడ
బటట బాయిటనే రేపలెల వారిక
అటట  పూతననెఁ జఅంప ఆనెఁడనెఁగొల దీరిచ్చినానెఁడ
గటిట గానెఁ గకృషష నెఁడ లోకమువారికలల ను

చ. బలరావణనెఁ జఅంప బానెఁపనకొల దీరిచ్చినానెఁడ
యిలమీనెఁదనెఁ గలిగిన  ఋషలకలాల
కొలనెఁది మీరినయటిట  కోనెఁతికొల దీరిచ్చినాడ
సొలసి రాఘవనెఁ డద సుగీశ వనకన

చ. వొలిసి పురాల చొచిచ్చి వూరనెఁగొల దీరిచ్చినానెఁడ
అల తనదసులెక న  అమరులకు
సిలగునెఁగొలల దీరిచ్చి సేన వరా లిచిచ్చినానెఁడ
చెలనెఁగి పరుషలకు శశ వేఅంకటశనెఁడ

రేకు: 0190-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-457

పలల వి: ఈతనమూలమెపో యిలనెఁగల ధనముల
యీతనెఁడ మాకు గలనెఁడ యెఅంత లేదు ధనము

చ. విరతి మాధనము విజజ నమే ధనము
మరిగిన తతవ్వమే మా ధనము
పరము మా ధనము భకక మా ధనము మా-

కరిరాజవరదునెఁడే కక వలణ్యుధనము
చ. శఅంతమే మా ధనము సఅంకీర కనే ధనము

యెఅంతెక నా నశిచ్చిఅంతమే ఇహధనము
అఅంతరాతేమ్మ మా ధనము హరిదసణ్యుమే ధనము
యిఅంతటా లకమ్మకాఅంతనెఁ డిఅంటిమూలధనము

చ. ఆనఅందమే ధనము ఆచారుణ్యునెఁడే ధనము
నానాటనెఁ బరిపూరష మే ధనము
ధాణ్యునమే మా ధనము దయే మా ధనము
పనన శశ వేఅంకటాదిశ పతియే మా ధనము

ప.అ.రేకు: 0050-03 కాఅంభోది సఅంపుటము: 15-
283

పలల వి: ఈపట సుఖమూ యిలలోన జీవనక
చేపటిట  యిఅంత నేసిన శశ పతి నెఱునెఁగనెఁడ

చ. నరతినెఁ గటిట వేసినవాన విడిచి మోపతికతే
పరువవారి సఅంతోషపడినయటల
దరిదుద నెఁడయినవాన తగు రాజనెఁగానెఁ జేసితే
మురిసి వేడక కాన ముఅందర యెఱునెఁగడ

చ. గుఅండ మోచేయటిట వాన గొపప యేనెఁత మెతికఅంచితే
అఅందనే పడచు నలపరుచ్చికొనన్నటల
పఅండన తపసినెఁ దచిచ్చి బలసఅంసారినెఁ జేసితే
దఅండితనమే కాన యఅందలి పటల అంచనెఁడ

చ. పటిట  దునేన్నయెదుద నెఁ దచిచ్చి బఅంతి గటిట  నురిపతే
నటట  గవక మేసి మలాల డినయటల
గటిట గా శశ వేఅంకటశ కషట ననెఁ బుణణ్యునెఁ జేసితే
వటిట యహఅంకారియెక  యెవవ్వరిననెఁ గెక కొననెఁడ

రేకు: 0030-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-185

పలల వి: ఈభవనమునకునెఁ జూడ నేది గడపల తనదు-

పశ భవఅం బెడలిఅంచి బాధనెఁ బెటిట అంచె
చ. చెపపఅంచెనెఁ బిశ యము వలసినవారలకునెలల

రపపఅంచె నెనన్ననెఁడను రానచోటల కును
వొపపఅంచె నాసలకు వోరఅంత పొశ దుద నను
తపపఅంచె కోరికల తిరిగి నలగడల

చ. పుటిట అంచె హేయఅంపుభోగయనులనెలల
కటిట అంచె సఅంసారకలితబఅంధముల
పటిట అంచె ఆసలను పడకొడములనెఁ దనున్న
తిటిట అంచె నజదశ వణ్యుదీనకుల చేత

చ. బెదరిఅంచె దేహఅంబు పనువేదనలచేత
చెదరిఅంచె శఅంతఅంబు చెలనెఁగి చలమునను
విదళఅంచె భవనములను వేఅంకటశవ్వరునెఁ గొలిచి
పదిలిఅంచె నతనకకృప పరమసౌఖణ్యుముల

రేకు: 0210-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
056

పలల వి: ఈమాట విన ననున్న నఅందుక నవివ్వతి నేను
నేమమెఅంత నేమెఅంత నీ కరుణ యెఅంత

చ. సకలకరమ్మము చేత సాధణ్యుముగాన నీవ
వొక ఇఅంచుకఅంత భక క కొగి లోనెక తి
పశ కటిఅంచి బహువేదపఠననెఁ జికక్కున నీవ
మొకరివక  తిరుమఅంతశ మునకునెఁ జికక్కుతివి

చ. కోటిదనములచేత కోరి లోనుగాన నీవ
పటిఅంచి శరణఅంటనే పటిట  లోనెక తి
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మేటి వగశ తపముల మెచిచ్చి కక కొనన నీవ
గాటపుదసులెక  తేనే కక కొన మనన్నఅంచితి

చ. పకుక్కుతీరర ములాడిన బధిఅంచరాన నీవ
చొకక్కు నీముదశ వారిక సులభనెఁడవ
గకక్కున దేవతలకునెఁ గానరాన నీవ మాకు
నకక్కుడ శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక తివి

రేకు: 0247-04 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 03-
269

పలల వి: ఈయపరాధముల సహిఅంచవయాణ్యు
పయక మముమ్మ రకఅంచేపన నీదే కాద

చ. ఆకడ నీకడ మాలో నఅంతరాణ్యుమవి నీవ
నీకునెఁ జేసే వినన్నపల నీవరనెఁగవా
పక కొన వోరువలేక పదరితి మఅంతేకాక
రాకపోక నీవ మముమ్మ రకఅంచకుఅండేవా

చ. ఱటట  కకక్కు దసుల మఱవక రకఅంచే నీవ
గుటట తో మముమ్మ వహిఅంచుకొనకుఅండేవా
పటట లేక వేగిరిఅంచి పక పక  దూరితిమనెఁ గాక
ఇటట  మాకీ సిరుల నీవిచిచ్చినవే యెపుడ

చ. యిద శశ వేఅంకటశ మమేమ్మలినవానెఁడవ నీవ
వదలకుఅండ నీవ నావానెఁడవే కావా
అదన మనన్నఅంచనెఁగానే ఆసనెఁజే చానెఁచితినెఁగాక
చెదరక నానెఁడే నాకునెఁ జేతిలోనవానెఁడవ

చి.ఆ.రేకు: 0006-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 10-
033

పలల వి: ఈలగదద  మూకనెఁలోన యిఅంచుకకోడిపలల కు
మూలమూలలనెఁ దలారికముల చెలల నా

చ. మఅంచుకునెఁ బెటిట నయటిట  మెక నపునెఁగుళాల యల
అఅంచెల లవడి పటట  లాననెఁ బోయీనా
పఅంచేఅందిశ యము లెలల  బలవఅంతములెక  వఅండనెఁగా
యిఅంచుక నావక రాగణ్యు మేడ కకీక్కున

చ. గుగిగ ళల  వలవటిట  కొనన గుఱము లెలల
దగగ రి యగడతల దనెఁటనెఁబోయీనా
నగుగ ల బాదకునెఁ గాక నేరిచిన సుదుద లెలాల
వగగ ళమెక  యిఅంతటను వలవటట నా

చ. పోరుకునెఁ జలక పోయి పొడిచే పోట లెలాల
నారటిలనెఁ గాక అవి నాటనెఁ బోయినా
గారవాన శశ వఅంకటనాథునెఁడ గావనెఁగా
భారముల భయములనెఁ బాసె నఅంతె కాకా

ప.అ.రేకు: 0069-05 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 15-
398

పలల వి: ఈశవ్వరా నా భావ మది యెటట నన్నదో నీ తలనెఁపు
శశవ్వతనెఁడ నీ చిత క మేసఅంగతో నా భాగణ్యుము

చ. కతలలో ననునెఁ జెపపనెఁగా వినుట కాన
కతి నెటిట వానెఁడ వౌతా చేరి తెలియనెఁగ లేదు
గతి నీవ గలవననెఁగా వదకుదునెఁ గాన
తతితోడ నీ మూరి క దరిసిఅంచ లేదు

చ. గఅంగ నీ తీరర  మననెఁగా ముననెఁగి తేల గాన
ముఅంగురుల నీ పదము మోవనెఁగా మోపుట లేదు
అఅంగపు వేదము నీ మా టననెఁగానెఁ జదివనెఁగాన
కఅంగున నీవ మాటాడనెఁగా వినుట లేదు

చ. అల వక కుఅంఠము గల దననెఁగానెఁ గోరుట గాన
యిల నీ వేఅంకటాదిశ పక  వలె మెలనెఁగుట లేదు
అలమేలమఅంగపతివక న శశ వేఅంకటశవ్వర
కలిగె నీ కకృప నాకునెఁ గడమ లేదు

రేకు: 0112-03 మలహరి సఅంపుటము: 02-
069

పలల వి: ఈహీ శశ హరినెఁ గఅంట యిఅంత లేదుగా వటిట -

దహపుటాసల వఱిఱ్ఱి  దవవ్వ టిఅంతేకాకా
చ. పలమారు నఅందరిన భఅంగపడి వేనెఁడేది

యిలపక  దేహము వఅంచేయిఅందు కఅంతేకా
కలికకాఅంతలచూపు ఘాతలకు భశ మసేది
చెలనెఁగి మెక మఱచేటి చేనెఁత కఅంతేకా

చ. పకక్కున జనామ్మలనెలాల నెఁ బాటవడేదలాల ను
యెకక్కుడసఅంసారాన కఅందు కఅంతేకా
వొకక్కురినెఁ గొలిచి తిటట  కొడిగటట దలాల ను
చకుక్కుముకుక్కు నాలికపక  చవి కఅంతేకా

చ. గారవాన ధనముల గడియిఅంచేదలాల ను
ఆరయ నాదన వనెఁగేయఅందు కఅంతేకా
చేరి శశ వేఅంకటపతి సేవకునెఁ జొరనదలాల
భారపునెఁ గరమ్మపుబాధనెఁ బటట వడికా

రేకు: 0333-04 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
193

పలల వి: ఉఅండినటట  వఅండను వఅండకునన్న మానును
అఅండనే శశ హరిమాయ నమరినలోకము

చ. యేదక నా మఅంచిదే యెటట యినా మఅంచిదే
సేద దేరినటిట  పూరష చితకనకును
కాదు గూడదనరాదు కలసవ్వభావమునకు
ఆదినుఅండి హరిమాయ నతి కనడి లోకము

చ. యెఅండక నా మఅంచిదే యెఅంతనీడక నా మఅంచిదే
పఅండినజజ నభకుకల పశ సనున్నలకు
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నఅండ నఅండదనరాదు నచచ్చినచచ్చినెఁబశ కకృతిక
కొఅండవఅంటిహరిమాయ గురియెక నలోకము

చ. పపమెక న మఅంచిదే బలపుణణ్యుమెక న మఅంచిదే
శశ పతిన శరణనన్నజీవనకన
వోప నోపన రాదు వొదిద క శశ వేఅంకటశ
చేపటిట నమాయలోననెఁ జికక్కునది లోకము

రేకు: 0220-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
110

పలల వి: ఉడివోన సఅంసారాన నునాన్నరము నటట -

నడమాయ నవవ్వలకు నాబశ తకు
చ. పుటట న జనమ్మము లేదు పొఅందన భోగము లేదు

నెటట న మాయలనెఁ జికక్కు నేనెఁ దొలిల
కొటట నెఁగొన కకక్కులేదు కోరి మొదలను లేదు
నటట నడమ నునన్నది నాబశ దుకు

చ.చొరన లోకము లేదు చూడన విదణ్యుల లేదు
నరతి మాయలనెఁ జికక్కు నేనెఁ దొలిల
దరి చేరుటా లేదు తగుల లేదు నానానెఁడ
నరకమే కురిసీన నాబశ దుకు

చ. చేయన కరమ్మము లేదు చెఅందన ఫలము లేదు
నీయిచచ్చి మాయలనెఁ జికక్కు నేనెఁ దొలిల
యీయెడ శశ వేఅంకటశ యిటట  నీవ ననేన్నలనెఁగా
నాయిచచ్చి సఫలమాయ నాబశ దుకు

రేకు: 0136-06 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 02-153

పలల వి: ఉనన్న మఅంతాశ  లిఅందు సరా వొగి విచారిఅంచుకొఅంట
వినన్నకనన్నవారికలల  విషష నామమఅంతశ ము

చ. పరగనెఁ బుచచ్చికాయలనెఁ బరసిపోదు మఅంతశ ము
గరిమ ముటట అంటలేన ఘనమఅంతశ ము
వరుస నెవవ్వరువినాన్న వానెఁడిచెడన మఅంతశ ము
అరయ నదొకక్కుటపో హరినామమఅంతశ ము

చ. యేజతినోరికక న నెఅంగిలిలేన మఅంతశ ము
వోజదపపతేనెఁ జెడకవఅండే మఅంతశ ము
తేజన నొకరికసే కనెఁ దీరిపోన మఅంతశ ము
సాజమెక న దిదేపో సతణ్యుమెక న మఅంతశ ము

చ. యిహమునెఁ బరమునెఁ దనే యియణ్యునెఁజలిన మఅంతశ ము
సహజమెక  వేదలసార మఅంతశ ము
బహునారదదులెలల  పటపడిన మఅంతశ ము
విహితమయిన శశ వేఅంకటశ మఅంతశ ము

రేకు: 0340-05 హిఅందోళఅం సఅంపుటము: 04-
236

పలల వి: ఉనన్న సుదుద లేల మాకు వూర విచారములెలల

వనున్ననక మొకుక్కుట వేవేల మాకు
చ. నగధర నఅందగోప నరసిఅంహ వామన

జగదేకపతియనే జపము మాది
తగు హరిడిఅంగరీనెఁడ దసునెఁడ బఅంటననేటి-

మగులనెఁ బెదద తనము మఅంచేది మాకు
చ. హరి పుఅండరీకాక ఆదినారాయణయనేటి-

ధర నామమఅంతశ ములే ధనము మాకు
సరుస శఅంఖచకాశ ల సరేవ్వశదసుల సేవ
మరిగినద మామతమును మనక

చ. శశ వేఅంకటశయన శేషగిరివేదదిశ
భావిఅంచి కొలచుట మాబశ దుకలల ను
కక వలణ్యుమదియె కఅంటి మటిట  మఅంచితోశ వ
పవనమెక తిమ మముమ్మనెఁ బాలిఅంచె నతనెఁడ

రేకు: 0213-06 శఅంకరాభారణఅం సఅంపుటము: 03-
078

పలల వి: ఉనన్నచోనే మూనెఁడలోకా లూహిఅంచి చూచితే నీవే
కనన్నచోటనే వదక కాననెఁడిఅంతేకాక

చ. యెకక్కుడ వొయెణ్యుడి జీవనెఁ డేది వక కుఅంఠము
యికక్కుడ హరి యనాన్ననెఁడ హకృదయమఅంద
ముకుక్కున నరుపు మోచి ముఅంచి పుణణ్యుపపల
కకక్కుసాననెఁ జికక్కు తముమ్మనెఁ గాననెఁడిఅంతేకాక

చ. యేమ విచారిఅంచీ దేహి యెఅందు దేవన వదకీ
కామఅంచి యాతనెఁ డినన్నటానెఁ గలిగుఅండనెఁగా
దోమటి సఅంసారపు దొఅంతికరమ్మములనెఁ జికక్కు
కాముకునెఁడక  కఅందుమీనెఁదు గాననెఁడిఅంతేకాక

చ. యే విధల తానెఁ జేసీ యెవవ్వరి నాడనెఁగనెఁబోయీ
శశ వేఅంకటశవ్వరు సేవచేత నుఅండనెఁగా
భావ మాతనెఁడగాను బశ తిక నదివో నేనెఁడ
కావరాన ననాన్నళల  కాననెఁడిఅంతేకాక

ప.అ.రేకు: 0039-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
220

పలల వి: ఉనన్నతోనన్నతనెఁడ వడయవరు
యెనన్న ననఅంతనెఁడే యీ యడయవరు

చ. సరవ్వలోకముల శసస రహసణ్యుము
లరివ్వనెఁ బడమె నీ యడయవరు
పూరవ్వపు వేదఅంత పుణణ్యుశసస ముల
నరవ్వహిఅంచె ననన్నటా నుడయవరు

చ. వకక్కుసనెఁపు శశ విషష భక కయే
వొకక్కురూపమే వడయవరు
చకక్కునెక న సుజజ నమున కరవక
వకుక్కు మీఱ నద వడయవరు
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చ. కదిసె మోకసాకారము దనెక
వదుటన నలిచె నీ యడయవరు
యిదిగో శశ వేఅంకటశవ్వరు యీడక
పొదలచు నునాన్ననెఁడ భవి నుడయవరు

రేకు: 0313-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-075

పలల వి: ఉనన్నదిఅందునే వొకక్కు విచారము
కనన్నది గానుపు ఘనపుణణ్యులకు

చ. అగపడి పవితశ  మపవితశ అంబును
జగమొకక్కుటనే జరగెడిన
పగటన నది నా భావవికారమొ
జగదీశవ్వరున రచన నేరుపులో

చ. అలరిన జజ నము నజజ నఅంబును
తలనెఁ పొకక్కుటనే తగిలెడిన
చలమున నది నా సహజపు గుణమో
పలచగు శశ హరి పరిరేనెఁపనలే

చ. దహపు నాలో ధరమ్మ మధరమ్మము
దేహ మొకక్కుటనె తిరిగెడిన
శశ హరి నాయాతమ్మ చేరిన ఫలమో
యీహల శశ వేఅంకటశవ్వరు కరుణో

ప.అ.రేకు: 0005-02లలిత సఅంపుటము: 15-027

పలల వి: ఉనన్నమాట లిక నేల వో దేవా
యెనన్నటి కదేమాట యిఅంకా నఅంకాను

చ. కొఅంత నా కరమ్మఫలము కొఅంత నీ రక కతవ్వము
యిఅంతలో రెఅండ గలవా యేమో దేవా
అఅంతరాణ్యుమవి నీవ ఆడేటిబమమ్మను నేను
చెఅంతనెఁ గాచుట నీపన సేవసేయ నాపన

చ. నే నపరాధి నయేణ్యుది నీవ వహిఅంచు కొనేది
యీ నెపల రెఅండ నేల యేమో దేవా
మానక యిటల యితే నీ మహిమకు గురుతేది
ఆన చిఅంతిఅంచే నఅందుల కపకీరి క యనుచు

చ. మెదలే నా యధమము మీ ఘనత యెఅంచి కావ
యిదియే నా వినన్నపము యేమో దేవా
యెదుట శశ వేఅంకటశ యినన్నటా నీ బఅంట బఅంట
పదివేల నా నేరాల పటట కుమీ యినెఁకను

రేకు: 0090-01 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 01-
441

పలల వి: ఉనన్నవిచారములేల వోవో సఅంసారులాల
యినన్నటి కతనెఁడే రక యిదే మీకు మనరో

చ. తకక్కుక బశ హమ్మలనెఁగనన్న తఅండిశ నెఁ గొలిచి మీరు

యెకుక్కువ సఅంతతిగలిగ  యీడేరరో
అకుక్కున లకమ్మనారాయణలనెఁ దలనెఁచి మీరు
చొకక్కు మీమీదఅంపతల సుఖమున నుఅండరో

చ. భవరోగవక దుణ్యున పదముల సేవిఅంచి
భవి రోగములనెఁ బాసి పొదలరో
తవిలి పదిదికుక్కుల తానెక న వాననెఁ
గవిసి పొగడి దికుక్కు గలిగి బశ దుకరో

చ. తలిల దఅండీశ  నీతనెఁడే తగనెఁ జటట  మీతనెఁడే
యెలల గానెఁ బుటిట అంచి పఅంచేయేలి కీతనెఁడే
చలల గా శశ వేఅంకటశ శరణఅంటి మద మేము
కొలల గా మీరెలాల  మముమ్మ గుఱిగా వరిబ లల రో

రేకు: 0177-03 గుజర రి సఅంపుటము: 02-384

పలల వి: ఉపకారి దేవనెఁడ అపకారి గానెఁడ
దేహఅం బసనెఁగెను దేవనెఁడ తనునెఁ దలియనెఁగ శసస ము గడియిఅంచె
దేహాఅంతరాతమ్మనెఁడ మరి దేహచెక తనుణ్యునెఁడా దను
దేహి యేలోకఅంబున కనెఁగిన దేవనెఁడ ద వఅంటనే యేనెఁగును
దేహి కోరినటట  కమమ్మర దేవనెఁ డనుమతి ఇచీచ్చినెఁ గాన

చ. చేయటకును చేయకమానుటకును జీవనెఁడ సవ్వతఅంతద నెఁడా 
యఅంటను
కాయపుసుఖముల గోరనెఁగ గర కట కడగనుటకునెఁ గర క గానెఁడా
యీయెడ నాయెడ నఅంతరాణ్యుమే యినన్నటికననెఁ బశ రకునెఁడిఅంతే
దయక పయక తనతలనెఁపుకొలనెఁది దక వమే సకృజియిఅంచీనెఁ గాన

చ. ఇవి యెరినెఁగి చిత కమా నీ వితనఅందే అభిరతి సేయము
సదయనెఁడ మనశశ వేఅంకటగిరి సరేవ్వశవ్వరునెఁడ సతణ్యునెఁడ
మొదలనే యీయరర ము కరీటితో మొగి నానతి ఇచిచ్చినానెఁడ
అదే "నమోఽహఅం సరవ్వభూతేష" అన గీతలలో నునన్నది గాన

రేకు: 0024-06 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-148

పలల వి: ఉపపవడము గాకునన్న రిఅందరు
యెప్పుడ రేయి నీకప్పుడ పగల

చ. కనున్నల చఅందుద నెఁడను కమలమతద నెఁడను
వనన్నతి నవి నీకుఅండనెఁగను
వనెన్నలయెఅండల వలయనెఁగ మేలొక్కును-

టనన్ననెఁడ నదద ర యెనన్ననెఁడ నీకు
చ. కఅందువ సతికనునెఁగలవల ముఖర-

విఅందము నదివో వికసిఅంచె
ముఅందర నదుద ర మొలవదు చూచిన
విఅందగునీతెలివికనెఁ దుద యేది

చ. తమము రాజసము తగుసాతివ్వకమును-

నమరిన నీమాయారతల
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కమలాధిప వేఅంకటగిరీశ ననున్న
పశ మదము మఱపునునెఁ బెక కొనుటటాల

రేకు: 0323-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
132

పలల వి: ఉమమ్మడికరమ్మములాల వఅండనెఁ జోట మీకు లేదు
యిముమ్మల నెఅందక నానెఁ బోరో యివి లేనచోటిక

చ. పటిట నది నుదుటను పరుమాళళ్ళు లాఅంఛనము
దటట మెక  భజములఅందు దక వశిఖమణిముదశ
నెటట న నాలకవివెూనెఁద నీలవరుష నామమద
అటట  హరిదసులకఅంటనా పపముల

చ. మనసుననెఁ దలచేది మాధవన పదముల
దినమునెఁ గడపునఅంచేది హరిపశ సాదము
తనువపక నెఁ దులసిపదమ్మకమాలికల
చెనక హరిదసులనెఁ జేరునా బఅంధముల

చ. సఅంతతమునెఁ జేసేది సదచారణ్యుసేవ
అఅంతరఅంగమున శరణాగతలసఅంగ మదే
యిఅంతటాను శశ వేఅంకటశనెఁడ మమేమ్మలినానెఁడ
అఅంతటా హరిదసుల నఅందునా అజజ నము

రేకు: 0241-03 ముఖరి సఅంపుటము: 03-235

పలల వి: ఉవిదలాల చూడరే వదద గిరి కకృషష నెఁడ
నవకపు సెలవల నవవ్వచునాన్ననెఁడ

చ. అచచ్చిపు బాలనెఁడక  శకటాసురు మరిద అంచినానెఁడ
కుచిచ్చి కానెఁగిళల  నఅంతలనెఁ గూడినానెఁడ
మచిచ్చిక దోనెఁగెడ తాను మదుద ల విరిచినానెఁడ
పచిచ్చిలనెఁ బూతక చనున్న పరిచినానెఁడ

చ. పనన్ననానెఁడే కోడలతోనెఁ బెననెఁగి గెలిచినానెఁడ
యెనన్నకగా వేలనెఁ గొఅండ యెతి కనానెఁడ
నెనన్నడిన కొఅండపము వస రెఅండ సేసినానెఁడ
పనన్న కఅంసున మదము భఅంజిఅంచినానెఁడ

చ. పొఅంచి పదద వానెఁడక  భూభారము దిఅంచినానెఁడ
అఅంచెనెఁ బాఅండవలకు దికక క్కు నవానెఁడ
మఅంచి శశ వేఅంకటగిరిమీనెఁద నద వనన్నవానెఁడ
వఅంచిఅంచక దసులకు వరాలిచేచ్చివానెఁడ

రేకు: 0198-04 ముఖరి సఅంపుటము: 02-505

పలల వి: ఊరక కలగునా వనన్నతపు మోకము
శశ రమణ కకృపచేతనెఁ జేరు మోకము

చ. కలషమునెఁ బెడనెఁబాసి కరమ్మగఅండము గడచి
మలసి నప్పుడగా మరి మోకము
చలనమఅంచుక లేక సఅంసారవారధి దనెఁటి
నలిచినప్పుడగా నజమోకము

చ. పఅంచేఅందిశ యాల మీరి భక క హరిమీనెఁద బెటిట
మఅంచివానెఁడక నప్పుడగా మరి మోకము
అఅంచల యాసల మాన ఆచారుణ్యుసేవ చేసి
మఅంచినప్పుడగా ఆమీనెఁది మోకము

చ. శఅంతమే కూడగానుఅండి సమచిత కముననెఁ బఅంది
మఅంతకకక్కునప్పుడగా మరి మోకము
అఅంతట శశ వేఅంకటశనెఁ డాదరిఅంచి మనన్నఅంచితే
నఅంతరఅంగమున నునన్న దనాది మోకము

రేకు: 0118-02 గౌళ సఅంపుటము: 02-104

పలల వి: ఊరక దొరుకునా వనన్నతోనన్నతసుఖము
సారఅంబు దలిసికా జయము చేకొనుట

చ. తలనెఁపులోపలి చిఅంత దనెఁటినప్పుడ గద
అలరి దక వఅంబు పశ తణ్యుకమౌట
కలషఅంపు దురమ్మదము గడచినప్పుడ గద
తలకొనన్న మోకఅంబు తనకునెఁ జేపడట

చ. కరమ్మఅంబు కసట వోనెఁ గడగినప్పుడ గద
నరమ్మలజజ నఅంబు నెరవేరుట
మరమ్మఅంబు శశ హరి నీమఱనెఁగు జొచిచ్చిననెఁ గద
కూరిమ్మనెఁ దన జనమ్మమెకుక్కుడ కకుక్కుడౌట

చ. తన శఅంతమాతమ్మలోనెఁ దగిలినప్పుడ గద
పనగొనన్న తన చదువ ఫలియిఅంచుట
యెనలేన శశ వేఅంకటశవ్వరున దసణ్యుఅంబు
తనకు నబిదననెఁ గద దరిచేరి మనుట

రేకు: 0203-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-016

పలల వి: ఊరక నీ శరణన వఅండట నా పననెఁ గాక
యీ రీతి నా వపయము లేడ కకీక్కునయాణ్యు

చ. ముఅందే అఅంతరాణ్యుమవక  మొగి నాలో నుఅండనెఁగాను
చెఅంది ననున్న లేనవాననెఁ జేసుక నామనసులో
గొఅంది నీయాకారముగా కొఅంత నే భావిఅంచుకొఅంటా
ఇఅందునెఁ గలిపతధాణ్యునము లెటట  చేసేనయాణ్యు

చ. కనున్నలనెఁ జూచినఅందలల  కమమ్మ నీవక  యఅండనెఁగాను
అనన్నటానెఁ బశ తణ్యుకమఅందు అభావన చేసుకొన
వినన్ననెక  తెలియలేక వేరే యెఅందొ వదకుచు
పనన్నన పశ యాసాలనెఁ బడనేటికయాణ్యు

చ. శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద శశ పతివక  కొలవఅండి
ఆవటిఅంచి తలనెఁపులో నచొచ్చితిక నటట అండనెఁగాను
దేవనెఁ డటిట వానెఁడఅంటా తెగన చదువలఅందు
సోవలగా నఅంకనేమ సోదిఅంచేనయాణ్యు

రేకు: 0339-05 దేశక సఅంపుటము: 04-230
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పలల వి: ఊరక నోరుమూసుక వొఅంటి నీకు మొకక్కుమయణ్యు
చేరి నారాయణ నీవ చేసినటట  సేయవే

చ. హరినామమునెఁ దలనెఁచి అణనెఁచేనఅంటనయణ్యు
సరి నా పతకముల చాల వఅందుకు
నరహరినామ మెఅంచి నాకునెఁ గూడపటట నఅంట
అరుదక న పుణణ్యుముల అనన్నలేవ భూమన

చ. రామనామము నొడిగి రవవ్వల బోనెఁజోనెఁప నఅంట
తామసపునరకాల దగగ రవఅందు
వామననామమెఅంచి వరసవ్వరగ  మెకక్కునఅంట
యేమటా నాకడ వారికడచా దదియ

చ. గోవిఅందనామముచేతనెఁ గుదిఅంచే భవములఅంట
పవనమాయను నీభకకవలల ను
శశ వేఅంకటశ నేను చేకొన నీశరణఅంటి
యేవిధల నెరనెఁగను యిదివో నీచిత కము

ప.అ.రేకు: 0012-05బౌళ సఅంపుటము: 15-066

పలల వి: ఊరక పటల నెఁ బడి వొడలే నతణ్యు మనుచు
ఆరిడి వకృధా తిరిగీ నయణ్యు పశ ణి

చ. నరునెఁడ నరేఅండల వానెఁడక  నానెఁడ చొచెచ్చి లోకము
నరకమో సవ్వరగ మో నవినెఁ గాననెఁడ
పొరినెఁదనునెఁ బదిగిన పుతశ మతశ కళతాశ దుల
అరసి యెనన్నటివారో అదియ నెఅంచనెఁడ

చ. పనతో యిడమ పటవడి గడిఅంచిన సొముమ్మ
తనకో వొరులకో తా నెఱునెఁగనెఁడ
అనుభవిఅంచవలసె అనన్నట కరమ్మఫలాల
వనకో ముఅందరో యిది విచారిఅంచనెఁడ

చ. నుదుట వాశ సిన వాశ ల నోరినెఁ జేతనెఁ జటట కొన
తదకో మొదలికో తొఅంగి చూడనెఁడ
యిదివో శశ  వేఅంకటశనెఁ డదుటనే వనాన్ననెఁడ
కదిసి శరణఅంటనెఁ గాచీనతనెఁడ

రేకు: 0334-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
196

పలల వి: ఊరక వదకనేల వనన్నవి చదువనేల
చేరువనె వనన్నదిద చెపపరాన ఫలము

చ. కోపము విడిచితేనె పపము దనే పోవ
దీపఅంప సుజజ నముతెరు విదివో
లోపల మనలనెఁడక  లోకముమెచుచ్చికొరకు
పక పక నెఁగడిగితేను పవనునెఁడౌనా

చ. ముఅందరికోరిక వోతే ముఅంచిన బఅంధాల వడ
కఅందువ నాస మానతే కక వలణ్యుము

బఅందిలోన నొకటియ భూమలోన నొకటియ
చిఅందు వఅందు చిత కమెక తే చేరునా వక కుఅంఠము

చ. కాఅంతల పొఅందొలల కుఅంట ఘనదుదుఃఖమే లేదు
అఅంతరాతమ్మ శశ వేఅంకటాదీశ శనెఁడ
అఅంతట మాటలె యాడి హరి శరణనకుఅంట
దొఅంతినునన్నభవముల తొలనెఁగునా వివేకక

రేకు: 0138-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
161

పలల వి: ఊరకక తే ననున్ననెఁ గాన మొకకారణాననెఁ గాన
పూరిజీవలము, నీవ పురుషత కమునెఁడవ

చ. అసురల భవినెఁ బుటట టది వపకారమే
అసురల బాధిఅంత రమరులను
పొసనెఁగ వారికనెఁగాను పూనుకవచిచ్చి నీవ
వసుధ జనఅంచితేను వడి ననున్ననెఁ గఅందుము

చ. అడరి ధరమ్మము చెడి యధరమ్మమెక నా మేల
వడనెఁగు మునుల వినన్నవిఅంతరు నీకు
తడవి ధరమ్మము నలప ధరణినెఁ బుటట దు నీవ
బడి ననున్న సేవిఅంచి బశ దుకుదు మపుడే

చ. నీకఅంట మాకునెఁ జూడ నీదసులే మేల
పక కొన వారునన్నచోటనెఁ బాయకుఅందువ
చేకొన శశ వేఅంకటశ చెపపనెఁగానే వారిచేత
నీకథల విన విన నే మీడేరితిమ

రేకు: 0015-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-089

పలల వి: ఊరికనెఁ బోయెడి వోతనెఁడ కడ-

చేరువతెరు వేనెఁగి చెలనెఁగుమీ
చ. ఎడమతెరువవఅంక కనెఁగిన దొఅంగల

తొడినెఁబడ గోకల దోనెఁచేరు
కుడితెరువన కనెఁగి కొటట వడక మఅంచి-

నడిమతెరువననే నడవమీ
చ. అడడ పునెఁ దరువల నటనటనెఁ జటాట ల

వడడ వటట చు ననున్న వేనెఁచేరు
గొడేడ రేచినన్నదిడిడ తెరువ వోక
దొడడ తెరువవఅంక తొలనెఁగుమీ

చ. కొఅండతెరువ కనెఁగి కొఅంచపుసుఖముల
బఅండక  తిరుగుచు బడలేవ
అఅండనుఅండడిపరమాతమ్మన తిరుమల-

కొఅండతెరువ తేనెఁకువ నేనెఁగుమీ

ప.అ.రేకు: 0031-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
176

పలల వి: ఎఅంచనెఁ బోతే మావలల  నీ క మునన్నది
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నఅంచిన యీ పుణణ్యుమెలల  నీ దిఅంతే కాక
చ. పోయిన జనమ్మ మెఱనెఁగ పుటిట న పుటట  గెఱునెఁగ

కాయము గరనెఁగేది యెకక్కుడ యెఱునెఁగ
యీయెడ నేమ దలనెఁచే నెటిట  ధాణ్యునము సేసేను
నీయఅంత రకఅంచే మేల నీదిఅంతే కాక

చ. రేపటిసుదుబ  లెఱునెఁగ రేతిరిసుదుద  లెఱునెఁగ
పక  పక  సఅంసారముల భశ మయెఱునెఁగ
చేపటిట  యెటట  పూజిఅంచే సేవ నీ కమ సేసేను
నీ పనెఁపున గాచేమేల నీ దిఅంతే కాక

చ. నే నెడవవ్వనెఁడనో యెఱునెఁగ నలక డేదో యెఱునెఁగ
ఆనుకొనన్న యీ జగము అఅంతా నెఱునెఁగ
కోనల శశ  వేఅంకటశ కొలవ నే మెఱునెఁగుదు
నే నన కక  కొనన్నమేల నీ దిఅంతే కాక

రేకు: 0328-03 గౌళ సఅంపుటము: 04-162

పలల వి: ఎఅంచి చూచితే నతన కవవ్వ రెదురు
కొఅంచనెఁ డేమటిక వనెఁడ ఘోర నారసిఅంహునెఁడ

చ. గకక్కున నహోబలాన కఅంబములోన వడలి
వకుక్కుమీరి హిరణణ్యున నొడిసిపటిట
చెకక్కులవార గోళల నెఁ జిఅంచి చెఅండాడినయటిట -

వకక్కుసీనెఁడ వనెఁడివో వర నారసిఅంహునెఁడ
చ. భవనాసి యేటిదఅండనెఁ బాదుకొన కూచుఅండి

జవళ దక తణ్యుపగుల జఅందేల వేసి
భవియదివియ నొకక్కుపొడవతో నఅండకొన
తివరుచునాన్ననెఁడ వనెఁడ దివణ్యు నారసిఅంహునెఁడ

చ. కదిసి శశ సతి గూడి గదద మీనెఁదనెఁ గూచుఅండి
యెదుటనెఁ బశ హాల దునెఁడ చేయేతిక మొకక్కునెఁగా
అదన శశ వేఅంకటాదిశ  నఅందరిక వరాలిచిచ్చి
సదరమెక నానెఁడ వనెఁడ శఅంత నారసిఅంహునెఁడ

రేకు: 0342-03 లలిత సఅంపుటము: 04-246

పలల వి: ఎఅంచి చూచితే మాకు నఅందే నతణ్యుసుఖము
కొఅంచి యనుమానమెక తే కొనదనెఁకా లేదు

చ. హరి నీగరద్భుములోన నఅంగమయి వనాన్నరము
యిరవక  వేరేమోక మెఅంచ నునన్నద
నరతినెఁ జూచినవలాల  నీరూపులే మాకు
ధరలోన నఅంతకఅంట ధాణ్యునమునన్నద

చ. అఅంతరాతమ్మవక న ననేన్న యాతమకు నచిచ్చితిన
యిఅంతకఅంట నే నడిగేది యినెఁకనునన్నద
పొఅంతనే భూకాఅంత పుటిట న నెలవ మాకు
యిఅంతకఅంట తలిల దఅండద  లినెఁకనునాన్నరా

చ. పొరి నెరుక జజ నము పొఅంచి మరప సమాధి

సొరిది నేనెఁడిఅంతకఅంట సుఖమునన్నద
గరిమ శశ వేఅంకటశ కలిపతమఅంతా నీద
శరణఅంట యిఅంకా విచారమునన్నద

రేకు: 0151-01 దేసాక సఅంపుటము: 02-235

పలల వి: ఎఅంచి చూడరో ఘనులార యిఅందీవరాకనెఁడ రకకునెఁడ
సఅంచితముగ నతన శరణఅంట సరవ్వఫలపశ ద మఅందరిక

చ. హరినెఁ గొలవన కొలవల మఱి యడవినెఁగాసిన వనెన్నలల
గరిమల నచుచ్చిత వినన కథల భవి గజసాన్ననముల
పరమాతమ్మనకనెఁ గాన తపఅంబుల పతాళముల నధానముల
మరుగురునకనెఁ గాన పూవలపూజల మగనెఁడలేన 
సిఅంగారముల

చ. వక కుఅంఠున నుతియిఅంచన వినుతల వననధినెఁ గురిసిన వానల
ఆ కమలోదరునెఁ గోరనకోరిక లఅందన మానఫలఅంబుల
శశ కాఅంతనపక నెఁ జేయన భకుకల చెఅంబుమీనెఁది కనకపునెఁబూనెఁత
దకొన విషష న తెలియన తెలవల తగ నేటినడిమ పక రుల

చ. వావిరినెఁ గేశవనొలల న బదుకుల వరతనెఁ గలపు చిఅంతపఅండ
గోవిఅందున కట మొకక్కున మొకుక్కుల గోడలేన పనుచితశ ముల
భావిఅంచి మాధవపక  లేనతలనెఁపుల పల మేఘముల వికారముల
శశ వేఅంకటపతికరుణ గలిగితే జీవల కవియే వినోదముల

రేకు: 0309-02 దేశక సఅంపుటము: 04-050

పలల వి: ఎఅంచి సేయపను లినెఁక లేవ
కొఅంచక యాతననెఁ గొలచుట కలది

చ. తపపదు కరమ్మము తా నెఅందునాన్న
చెపపనెఁగ దీనకనెఁ జిఅంతేలా
అపపడ తొలేల  అనుమతిఅంచె నవి
తపపక యాతననెఁ దలనెఁచుట కలది

చ. ఆయము ననన్నము నఅందొక లఅంక
వేయట దీనక వతలేలా
కాయములో హరి గలనెఁడఅంతరాతమ్మ
యీయెడనెఁ దను నుతియిఅంచుట కలది

చ. వలిన లోన శశ వేఅంకటశనెఁడే
తెలియన మతి నఅందియమేలా
యిలలో మనముల నేలె నాతనెఁడే
సలిగె మనకతన శరణమే కలది

రేకు: 0035-01 బౌళ సఅంపుటము: 01-214

పలల వి: ఎఅండగాన నీడగాన యేమెక ననెఁగాన
కొఅండలరాయనెఁడే మా కుల దక వము

చ. తేలగాన పముగాన దేవపటట యిననెఁగాన
గాలిగాన ధూళగాన కాన యేమెక నా
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కాలకూటవిషమెక న గకుక్కున మఅంగిన నాటి
నీలవరుష నెఁడే మానజ దక వము

చ. చీమగాన దోమ గాన చెలనెఁది యేమెక ననెఁగాన
గాముగాన నాముగాన కాన యేమెక నా
పములనన్నమఅంగే బలతేజిపక నునన్న
ధూమకతవే మాకు దొర దక వము

చ. పలిల గాన నలిల గాన పనన్న యెలకక ననెఁగాన
కలల గాన పొలల గాన కాన యేమెక నా
బలిల దునెఁడక  వేఅంకటాదిశ పక నునన్నయాతనెఁడే మ-

మెమ్మలల కాలమును నేలేయిఅంటి దక వము
రేకు: 0065-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-337

పలల వి: ఎఅండలోననీడ యీమనసు
పఅండ గాయసేయనెఁబనలేదు మనసు

చ. వానచేతకములవలెనాయ మనసు
గోనెనెఁబటిట నబఅంకగుణమాయ మనసు
మాననెఁజికక్కునకోలమతమాయ మనసు
తేనెలోపలియీనెఁగ తెఱనెఁగాయ మనసు

చ. గడిరాజబదుకాయ కడలేన మనసు
నడివది పసరాయ నయమెక న మనసు
గడకునెఁగటిట నపనెఁతగతి దోనెఁచె మనసు
అడసులోపలికఅంబమెక  తోనెఁచె మనసు

చ. తెరవచూపనజడనెఁ దిరుగు నీమనసు
మరుగనెఁజేసినచోట మరుగు నీ మనసు
తిరువేఅంకటశపక నెఁ దిరమెక న మనసు
సిరిగలిగినచోటనెఁ జేరు నీమనసు

రేకు: 0141-04 నాట సఅంపుటము: 02-181

పలల వి: ఎఅంత కఠినమో హకృదయ మది
చెఅంత ఱతనెఁజేసిరి గానెఁబోల

చ. అమరనెఁ బురాణములఅందు నరకముల-

కశ మముల చదివియనెఁ గలఅంగవ
యమకఅంకరఘోరాకకృత లట విన
భశ మసి యిఅంచుకా భయపడ నేను

చ. మనుజల దరుణమహితకరమ్మముల-

అనుభవముల గన యలయను
వొనర మహోగశ  యహోరాతశ అంబుల
చనుచుఅండఅంగా జడియను నేను

చ. కలషరౌదశ దుదుఃఖముల కఅంచుకా
కలనెఁగను చీరికనెఁ గెక కొనను
యెలమన శశ వేఅంకటశనెఁడ నాపలనెఁ
గలిగి కాచితివి గాసిల నేను

ప.అ.రేకు: 0046-02బౌళ సఅంపుటము: 15-259

పలల వి: ఎఅంత గాల మెక నా నటట  యీ జీవలకు నెలాల
పొఅంతనుఅండి కావవయాణ్యు పుటిట అంచిన దేవనెఁడా

చ. పఅండను ససణ్యుము లెలాల  పరగ నేనెఁటనెఁటన
పఅండదు మనసు వొకపరియెక నాను
నఅండను తటాకముల నెలకొనన్న వానలను
నఅండ దొకరి నడిగే నరతపు నోరు

చ. వికసిఅంచు విరు లెలాల  వసనెఁ దతి వచిచ్చితేను
వికసిఅంచ దఅంతెక నా విజజ నము
వొకచోట నలచును వొదిద కతోనెఁ గొఅండ లెలాల
వొకచోటా నుఅండవ వొఅంటి విశవ్వముల

చ. వస మౌను మదిఅంచిన వనగజ మెక నాను
వసము గా దఅంతెక నా వయమదము
యెసగ శశ వేఅంకటశ యేలికవ నీవ మాకు
యెసగదు నీ కకృపచే ననెఁకనెఁ బూరవ్వకరమ్మము

రేకు: 0276-01 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
436

పలల వి: ఎఅంత గాలమెక నాను హెచీచ్చి నాసల శశ -

కాఅంతనెఁడ విఅంతటనెక  నానెఁ గరుణిఅంచరాద
చ. పచిచ్చితనాననెఁ దిరిగి పఅండవదద  చిత కము

గచుచ్చిలనెఁ దనెఁ గసునెఁగాయే కలకాలము
చచిచ్చి చచిచ్చి పుటిట  పుటిట  జరవదద  కరమ్మము
కొచిచ్చి కొచిచ్చి సేసి సేసి గోరపడీనెఁ గాక

చ. రోనెఁత గడపున నఅంచి రోయవదద  దేహము
కూనెఁతలతో రుచులెలాల నెఁ గోరీనెఁగాక
చేనెఁతల యీగుణమెక న సిగుగ పడవలద
బానెఁతిపడి విషయాలనెఁ బరచయీణ్యునెఁ గాక

చ. నానానెఁడే విరతినెఁబఅంది నవవ్వ నవవ్వవలద
మానక యీ జీవనెఁ డనుమానఅంచీనెఁ గాక
మోనాన శశ వేఅంకటశ మొకక్కు నీదసుడనెఁ గానెఁగా
అనన వినన్నయనెఁ బరిహరమయీణ్యునెఁ గాక

రేకు: 0117-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
098

పలల వి: ఎఅంత చదివి చూచిన నీతనెఁడే ఘనము గాక
యిఅంతయ నేలేటి  దక వ మనెఁక వేరే కలరా

చ. మొదల జగములకు మూలమెక నవానెఁడ
తదనెఁ బశ ళయమునానెఁడ తోనెఁచేవానెఁడ
కదిసి నడమ నఅండి కలిగివఅండడివానెఁడ
మదనగురునెఁడే కాక మఱి వేరే కలరా

చ. పరమాణవక నవానెఁడ బశ హామ్మఅండమెక నవానెఁడ
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సురలకు నరులకునెఁ జోటయినవానెఁడ
పరమెక నవానెఁడ పశ పఅంచమెక నవానెఁడ
హరి యొకక్కునెఁడే కాక అవవ్వలనునెఁ గలరా

చ. పుటట గులయినవానెఁడ భోగమోక్షాలెక నవానెఁడ
యెటట నె దుర లోనను యినన్నటివానెఁడ
గటిట గా శశ వేఅంకటాదిశ  కమలా దేవితోడి-

పటట పుదేవనెఁడే కాక పరు లినెఁకనెఁ గలరా
రేకు: 0010-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-062

పలల వి: ఎఅంత చదివిన నేమ వినన తన-

చిఅంత యేల మాను సిరులేల కలగు
చ. ఇతర దూషణముల యెడసిననెఁగాక

అతికాముకునెఁడగాన యప్పుడ గాక
మతిచఅంచలము గొఅంత మానననెఁగాక
గతి యేల కలగు దురగ తలేల మాను

చ. పరధనములయాస పసిననెఁగాక
అరిదినఅందలలేనయప్పుడ గాక
విరసవరకనము విడిచిననెఁగాక
పరమేల కలగు నాపదలేల మాను

చ. వేఅంకటపతి నాతమ్మ వదకననెఁగాక
కఅంక మనసుననెఁ దొలనెఁగిననెఁగాక
బఅంకుమాట లెడసిపోయిననెఁగాక
శఅంకయాల మాను జయమేల కలగు

రేకు: 0016-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
098

పలల వి: ఎఅంత చేసిన తనకది తద
చిఅంత శశ హరిపక నెఁ జికుక్కుట చాల

చ. ఎడపక పుణాణ్యులెనన్న చేసినానెఁ
గడమే కాకనెఁకనెఁ గడ యేది
తడనెఁబడ హరియే దక వమనుచును మది
విడవక వఅండిన వరవే చాల

చ. యెనన్నతపము లివి యెటల నెఁ జేసినా
అనున్నవ కధికము కలవేది
వనెన్నలనెఁ గలనెఁగక వనజకనపక
వనన్న చిత కమది వొకక్కుట చాల

చ. యిఅందరివాదము లెటల  గెలిచినా
కఅందే గాకనెఁక గరిమేది
ఇఅందరినేలిన యీ వేఅంకటపతి
పొఅందగు మహిమల పొడవే చాల

రేకు: 0330-04 జౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
175

పలల వి: ఎఅంత పరాకశ మము యీసిఅంహము
చెఅంతనే దివిజల సేవిఅంచేరు

చ. కొఅండమీనెఁదనెఁ గూచుఅండి దక తణ్యుమెక
చెఅండివేసె నీ సిఅంహము
నఅండనగవతో నెలనెఁత దనతొడపక
నుఅండనెఁగ నెరసీ నుదుటనెఁదనమున

చ. తటకననెఁ బశ హాల దుఘటనచేనెఁ గఅంభము
చిటిలి వడలె నీ సిఅంహము
చటలకరఅంబులనెఁ గుటిలదనవన
బటగతినెఁ బటట ను పశబఅంధముగా

చ. పగయెలల  నడనెఁచి జగములేలచును
జిగిమఅంచిన నరసిఅంహము
నగిడి శశ వేఅంకటనధి యహోబలము
తగు నవాసముగనెఁ దనరీ నదివో

రేకు: 0386-05 పడి సఅంపుటము: 04-502

పలల వి: ఎఅంత పశ తాపము వానెఁడ యెఅంతటి నేరుపరి
యెఅంతన పొగడవచుచ్చి నీ రామున

చ. వాలి నొకక్కు కోలనేసి వారిధి గటిట న వానెఁడ
తాలిమతో సుగీశ వన లాలిఅంచినానెఁడ
పలిఅంచి విభీషణననెఁ బటట ము గటిట న వానెఁడ
యేలమన లఅంక కలాల  నీ రామునెఁడ

చ. కుచిచ్చి పర మొఅండముగా కుఅంభ కరుష నెఁ గొటిట నానెఁడ
హెచిచ్చి రాకాసులనెఁ జఅంప నీ రామునెఁడ
తచిచ్చి రావణాసురున తలల చెఅండాడినానెఁడ
ఇచచ్చి కొలనెఁదుల నటట  యీ రామునెఁడ

చ. సీత తో విమాన మెకక్కు చేరి యయధణ్యుకు వచిచ్చి
యీతలనెఁ బటట  మేలినానెఁ డీ రామునెఁడ
శశ  తరుణితోనెఁగూడి శశ  వేఅంకటశనెఁడక నానెఁడ
యీతనెఁడే దరసిఅంచరో యీరామునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0068-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
388

పలల వి: ఎఅంత బలిమ సేసినా నేమ పనక వచీచ్చిన
మఅంత కకక్కు భాగవతమహిమనే కాక

చ. భవపశబఅంధముల పకుక్కుననునెఁ దగునా
వివరిఅంచి హరి గొలిప వినన్నవిఅంచకా
ధద వమెక న యనాది దురితముల వాసునా
చవిగాను తిరుమఅంతశ ము జపయిఅంచకా

చ. అకక్కుజపు కామకోశ ధము లఅంతలోనే మానునా
మొమ కుక్కుచు గోవిఅందునకు మొఱవటట కా
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వకక్కుసపు కరమ్మముల విడిచి తానే పోవనా
మకుక్కువతో శశ వక షష వమతము గెక కొనకా

చ. కదిమ నా యజజ నాఅంధకార మడనెఁగునా
యెదలోన శశ వేఅంకటశనెఁ గానకా
సదరాననెఁ బదిగిన చఅంచల ముడగునా
మొదల నలమేలమ్మఅంగ ముదలనే కాకా

రేకు: 0112-04 బౌళ సఅంపుటము: 02-070

పలల వి: ఎఅంత బానెఁప నా సోద మఅంత గలద
అఅంతయ నీమహిమే హరిభటల

చ. సరిభటల కవఅంక చొరనచోటల  చొచిచ్చి
వారబియణ్యు మెతికయెతిక వడదనెఁక
నీరువటట గొన భూమ నీళల లాల  వారవటట
కరికరి నగవయణ్యు కశ షష భటల

చ. దేవరొజజ  లొకవఅంక దికుక్కులలోనెఁ బలగూడ
దీవనతో నారగిఅంచి తీపుమరిగి
యీవలనెఁ బెటిట నవారికమెక నా నొసనెఁగీన
వేవేల మాయల విషష భటల

చ.సోమయాదు లొకవఅంక సొరిది సురలకలాల
నామనతో విఅందువటట  ననుదినము
హోమపు విపుద లసొముమ్మ లొడిసి తానెఁ బుచుచ్చికొన
వేమరు శశ వేఅంకటాదిశ  వనున్నభటల

రేకు: 0067-02 నాట సఅంపుటము: 01-347

పలల వి: ఎఅంత బోధిఅంచి యేమ సేసిననెఁ దన-

దొఅంతికరమ్మముల తొలనెఁగీనా
చ. సతతదురాచారజడనకునెఁ బుణణ్యుసఅం

గతి దలపోసిననెఁ గలిగీనా
అతిపపకరమ్మబోధకునెఁడక  వలయదుషష
మతినెఁ దలపోసిన మరి కలిగీనా

చ. బహుజీవహిఅంసాపరునెఁడక నవానక
యిహపరముల దక వ మచీచ్చినా
విహితకరమ్మములవిడిచినవానక
సహజచారము జరిగీనా

చ. దేవదూషకునెఁడక  తిరిగేటివానక
దేవతాఅంతరము దలిసీనా
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ జిఅంతిపకుఅండిన
పపనమతనెఁడక  బశ తికీనా

రేకు: 0095-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
473

పలల వి: ఎఅంత భకకవతత్సలనెఁడ విటట అండవలద

విఅంతల నీసుదుద లెలాల  విననెఁబోతే నటిట వే
చ. యిల నసురారియనేయీబిరుదు చెలెల  నీకు

బలివిభీషణాదులపలిక చెలల దు
కలసి అవలే నీవ గెలత వఅందరినెక నా
తలచి చూడ నీదసుల కోడదువ

చ. యిఅందరిపలిటికన యీశవ్వరునెఁడ వేలికవ
పఅందవక  యరుర నుబఅండిబఅంట వక తివి
వఅందనకు నౌలే దేవతలక దొరవ
అఅందపునీదసులకు ననన్నటా దసునెఁడవ

చ. కడపులో లోకముకనన్న తఅండిశ  వినన్నటాను
కొడకవ దేవకకనెఁ గోరినఅంతనే
తడవితే వేదముల తగిలేబశ హమ్మమవ
విదువనమాకక తే శశ వేఅంకటాదిశ పతివి

రేకు: 0387-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
507

పలల వి: ఎఅంత భాగణ్యువఅంతలమో యీతననెఁ బడగఅంటిమ
చెఅంతనుఅండి మముమ్మనేలే శశ  విటట లేశనెఁడ

చ. తఅంగభదశ  తటమున తొఅంటి పర బశ హమ్మము
అఅంగవిఅంచి సాకారమెక  వనాన్ననెఁడ
సఅంగతితో రుకమ్మణియ సతణ్యుభామల నడమ
చెఅంగలిఅంచీ మహిమల శశ  విటట లేశనెఁడ

చ. అఅందపునెఁ బెక నెఁడిమేడలో నాదిమూరి కయెక న దేవనెఁ -
డఅందరికనెఁ బశ తణ్యుకమెక  యనాన్ననెఁడ
సఅందడిఅంచి గోపకా జనముల తోడత
చెఅంది వనాన్ననెఁడిదివో శశ  విటట లేశనెఁడ

చ. వలసి వనాల లోన వేద వేదుణ్యునెఁడక న హరి
అలరి కకృషష వతారమెక  యనాన్ననెఁడ
యెలమ శశ  వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడే పదరువేల
చెలలతోనెఁ గూడినానెఁడ శశ  విటట లేశనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0069-06 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 15-
399

పలల వి: ఎఅంత మఅందమేళము యే మననెఁగ వచుచ్చి నాకు
చెఅంత నీవ నాకునెఁ బన చెపపవలెనెఁ గాక

చ. నే నీకు బఅంటను నీవ నా కలికవ
ఆనుకొన హదద  నుఅండమన యెటట  నయమఅంత
నానానెఁటికనెఁ బరుకొన నఅంటన నే రీతినెఁ బిలత
కానీలే నీ వేళ లెఱునెఁగక యెటట  దలనెఁత

చ. యేదక నా నాసపడి యెటట  న నన్నడగవచుచ్చి
సోదిఅంచి నీ భావ మెటట  జూడవచుచ్చిను
పదుగా సఅంపదలకక  పను లెటట  గొనవచుచ్చి
యేదనెఁసనెఁ జిత క మెఱునెఁగ కగతి వినన్నవిఅంత
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చ. యెప్పుడక నా నెటట  వచిచ్చి యెదుట నలవవచుచ్చి
చిపపల న నన్నఅంటి యెటట  సేవ సేతను
అపపనెఁడ శశ వేఅంకటశ అలమేలమఅంగపతి
కపప న నేన్నలితివి కాదన నెటట వచుచ్చి

రేకు: 0143-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 02-191

పలల వి: ఎఅంత మహిమో నీది యెవవ్వరి కలవిగాదు
చిఅంతిఅంచితే దసులకునెఁ జేపటట నెఁ గుఅంచమవ

చ.వూరక ననెన్నవవ్వరిక యకుకల సాధిఅంపరాదు
సారెకునెఁ దరక్కువాదల సాధిఅంపరాదు
ఆరసి వదక ఉపయముల సాధిఅంపరాదు
భారములేనయటిట  భ క కసాధణ్యునెఁడవ

చ. మకుక్కుటపు సామరార ణ్యున మెరసి తెలియరాదు
ధికక్కురిఅంచి నేరుపలనెఁ దలియరాదు
వకక్కుసాన భూముల వదక తెలియరాదు
మొకక్కు నీకు శరణఅంట ముఅందర నలతవ

చ. చెలరేనెఁగి తపముల చేసినా నెఱనెఁగరాదు
యిల నెనన్న చదివినా నెఱనెఁగరాదు
నెలవక  శశ వేఅంకటశ నీదసానుదసులనెఁ
గొలిచితేనెఁ జల గకుక్కుననెఁ గకృపసేతవ

రేకు: 0179-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-393

పలల వి: ఎఅంత మాతశ మున ఎవవ్వరు దలనెఁచిన అఅంతమాతశ మే నీవ
అఅంతరాఅంతరములెఅంచి చూడనెఁ బిఅండఅంతే నపపటి యనన్నటల

చ. కొలతరు మము వక షష వల కూరిమతో విషష నెఁడన
పలకుదురు మము వేదఅంతల పరబశ హమ్మఅంబనుచు
తలనెఁతరు మము శక వల తగిన భకుకలను శివనెఁడనునెఁచు
అలరి పొగడదురు కాపలికుల ఆదిభక రవనెఁడనుచు

చ. సరి నెనున్నదురు(???) శకకయల శక క రూపు నీవనుచు
దరిశనముల మము నానావిధలను తలనెఁపుల కొలనెఁదుల భజిఅంతరు
సిరుల మముమ్మనే యలపబుదిబ నెఁ దలచినవారిక నలపఅంబవదువ
గరిమల మమునే ఘనమన తలనెఁచిన ఘనబుదుబ లకు ఘనునెఁడవ

చ. నీవలననెఁ గొరతే లేదు మరి నీరుకొలనెఁది తామెరవ
ఆవల భాగీరథి దరిబావల ఆజలమే వూరినయటల
శశ వేఅంకటపతి నీవక తే మమునెఁ జేకొనవనన్న దక వమన
యీవల నే నీ శరణనయెదను యిదియే పరతత కవ్వము నాకు

ప.అ.రేకు: 0026-04పడి సఅంపుటము: 15-150

పలల వి: ఎఅంత లేదు లోకము యెచేచ్చిది కుఅందేది
పఅంతపు శశ హరిభకక పటట వలెనెఁగాక

చ. తనువల మోచేది ధనముల దనెఁచేది
ఘనజీవలకు నెలల నెఁ గలిగినది
మనసుల రోసేది మమతలనెఁ బాసేది

వనజకనెఁ గొలిచేది వలె నఅంతె కాక
చ. కానెఁపురాల సేసేది కపటాల లాసేది

తాపపు జీవల కలాల నెఁ దగిలినద
కోపములనెఁ దుఅంచేది కోరికలనెఁ దఅంచేది
శశ పతి కరుణలోననెఁ జికక్కువలెనెఁగాక

చ. ఆనెఁకటిక బడలేది అనన్నముల గొనయేది
తేనెఁకువ జీవల కలల  దిశ షట మెక నద
యేనెఁకటతో శశ వేఅంకటశవ్వరు శరణన
కానెఁకదేర సుఖియిఅంచనెఁగా వలెనెఁగాక

రేకు: 0160-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
290

పలల వి: ఎఅంత వలచితివయాణ్యు యిఅంతిక
చెఅంతనుఅంట లేనెఁతనవేవ్వ నేసపలగావా

చ. చెలి నీపక నెఁ జిగురాకు చిదిమవేసితేను
వలరాజడిదమన వఅంచిఅంచితివి
వలయనెఁగ విరహపువేళ వానెఁడకుక్కునెఁగాక
మెలపుననెఁ గదిసితే మెత కనేకాద

చ. బిసరుహాక పుపొపడి పశ మ నీపక నెఁ జలిల తేను
వసఅంతన చొకక్కునుచు వసివాడేవ
వసనెఁ దరమరనెఁగెక తే వేగమే నామెకుక్కునెఁగాక
రసికత నొదద నుఅంట రజమే కాద

చ. అలమేలమఅంగ సురటటట  నీపక  విసరితే
మలయానల వేనెఁడఅంటా మాటవటట వ
తలనెఁచి శశ వేఅంకటశ దవక వ్వతే వేనెఁడకుక్కునెఁగాక
చలపటిట  కూడితివి చలల నేకాద

రేకు: 0116-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-095

పలల వి: ఎఅంత వాటవడ నీశవ్వరునెఁడ
జఅంతవల కది సతమోకాన

చ. వోముచు లోలో నొకదేహమునక
యేమ రచిఅంచెను యీశవ్వరునెఁడ
కామఅంచి మోకసుఖమునకునెక తే
వోమన సిశ షట ల వొకటనెఁ గావ

చ. భోగిఅంచ బుటిట న భూతకోటల ను
యేగతి మోనెఁచీ నీశవ్వరునెఁడ
చేగదేర తనసేవకునెఁ జొచిచ్చిన-

యగము సులభఅం బకటకటికన
చ. పనన్నన జగముల పశ ణాధారము

యెనన్నట నునాన్ననెఁ డీశవ్వరునెఁడ
కనున్నల శశ వేఅంకటపతియన కన
వనన్నవేళ తమ వనక సుఖము
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రేకు: 0264-03 ముఖరి సఅంపుటము: 03-369

పలల వి: ఎఅంత విచారిఅంచుకొనాన్న నదియే తత కవ్వము హరి
వఅంతకు నీకకృపగలవానెఁడే యెరునెఁగు హరి

చ. ననున్న నమమ్మనటిట వానెఁడ నఖిలవఅందుణ్యునెఁడ హరి
ననున్న నొలల నటిట వానెఁడ నీరసాధమునెఁడ హరి
మునున్న దేవతల నీకు మొమ కక్కు బశ దికరి హరి
వనన్నతి నసురల ననొన్నలల క చెడిరి హరి

చ. యేపున నీ పరిటివానెఁ డినన్నటా ధనుణ్యునెఁడ హరి
నీ పరొలల నవానెఁడ నరాద్భుగుణ్యునెఁడ హరి
కపుల ననున్న నుతిఅంచి గెలిచె నారదునెఁడ హరి
పక పక  ననున్ననెఁదిటిట  శిశపలనెఁడ వనెఁగెను హరి

చ. యిటట  నీవిచిచ్చిన వరమెనన్ననెఁడనెఁ జెడదు హరి
గటిట గ నీవియణ్యునవి కపటములే హరి
అటట  శశ వేఅంకటశనెఁడ వఅంతరఅంగునెఁడవ హరి
వటిట వడి కానకునన్న వొచెచ్చిము దేహిక హరి

రేకు: 0029-06 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-181

పలల వి: ఎఅంత విభవము గలిగె నఅంతయను నాపదన
చిఅంతిఅంచినది గద చెడనజీవనము

చ. చలమునెఁ గోపఅంబునెఁ దనునెఁ జఅంపటిపగతలన
తెలిసినది యదిగద తెలివి
తలకొనన్నపరనఅంద తనపలి మకృతణ్యువన
తొలనెఁగినది యదిగద తదగనన్నఫలము

చ. మెఱయ విషయములే తనమెడనునన్నవరులగా
యెఱినెఁగినది యదిగద యెరుక
పఱివోనయాస దనునెఁ బటట కొను భూతమన
వఱచినది యదిగద విజజ నమహిమ

చ. యెనలేన తిరువేఅంకటశనెఁడే దక వమన
విననెఁగలిగినదిగద వినక
అనయఅంబు నతన సేవానఅందపరులయి
మననెఁగలిగినదిగద మనుజలకు మనక

రేకు: 0358-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-344

పలల వి: ఎఅంత వఱిఱ్ఱి నెఁ గొఅండదవివ్వ యెలకనెఁ బటట ద నేను
పఅంతపు శశ హరి నాభశ మ వాపవే

చ. పడనపటల నెఁ బెకుక్కుపనులనెఁ దిరుగుటలల
కుడి చేపటట నెఁడ  గూటికొర కఅంతే కా
కడదనెఁకానెఁ జెలలతోనెఁ గానెఁపురము సేయటలల
వొడల మరచియఅండే వొకక్కు నమషనకా

చ. ఘనమెక న గకృహముల గటట కొనుటలాల ను
తనువ మోచేయఅంతటిక కా

తనవోన మతిలోన తలపోనెఁత లెలాల ను
యెనసిన బదుకు తా నెఅంచుటక కా

చ. యిఅంతలోన పనయన యెరనెఁగన చేతనెఁలెలాల
సఅంతకూటముల యీసఅంసారానకా
చెఅంతలశశ వేఅంకటశ చేరి నీక శరణఅంట
యిఅంతక మునన్నటినేర మేమనేవో కా

రేకు: 0155-06 దేసాక సఅంపుటము: 02-262

పలల వి: ఎఅంత సోదిఅంచి చూచినా యెనెన్ననన్న చదివినా
విఅంతలెక  న నీమూరిక వసనెఁ దలిసేమా

చ. లోకములో సముదశ ములోనెఁత చెపపనెఁగరాదట
ఆకాశ మఅంతఅంతన యనరాదట
మేకొన భూరేణవల మతి వటట నెఁగరాదట
శశ కాఅంతనెఁడ నీమహిమ చెపప చూపవశమా

చ. అల గాలి దచిచ్చి ముడియగానెఁ గటట నెఁగరాదట
వలయనెఁ గాలము గఅంట వేయరాదట
కలయ నలదికుక్కులకడ గాననెఁగరాదట
జలజక నీరూపు తలపోయనెఁగలనా

చ. కవలమెక న నీమాయ గెలవనేరాదట
భావిఅంచి మననెఁసు జకక్కునెఁ బటట రాదట
దేవ యలమేలమ్మఅంగపతివి నీశరణ గతి
శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ జేరి కొలవ్వవశమా

రేకు: 0165-04 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 02-
315

పలల వి: ఎఅంతకత నడిపతి వే మ జోలినెఁ బెటిట తివి
చిఅంతిఅంచ లోకముల నీచేతివే కావా

చ. కౌరవలనెఁ బాఅండవల కలహము వటట నేల
నేరచి సారథణ్యుము నెఱపనేలా
కోరి భూభార మణనెఁచేకొరకక  తే నీచే చకశ -
మూరక వేసితే దుషట  లొకక్కుమాట తెగరా

చ. చేకొన వానరులనెఁగానెఁ జేయనేల దేవతల
జోకతో లఅంకాపురి చుటట కోనేల
కాకాసురు వేసిన కసవే రావణమీనెఁద-

నాకడనెఁ జఅంపువటిట తే నప్పుడే సమయనెఁడా
చ. గకక్కున శశ వేఅంకటశ కఅంబములో వళల నేల
చొకక్కుముగానెఁ బశ హాల దునెఁడ చూపనెఁగనేల
చికక్కుక హిరణణ్యుకశిపునాతమ్మలో నుఅండక
తకక్కుఅంచి నీవడసితే తానే పొలియనెఁడా

రేకు: 0195-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
491

పలల వి: ఎఅంతకఅంత యిది యేమన పొగడట
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యిఅంత సేయ నీకు నెదురా వరు
చ. పడగులనెఁ బోలెడి పను నీ నఖములనెఁ

కడయక హిరణణ్యునెఁ డటల అండనో
వడికటి చకాశ యధము వేనెఁడికన
జడియక మకరెట వహిఅంచెనో

చ. శరపరఅంపరల శిరముల నఱకనెఁగ
యెరగొన రావణనెఁ డేమనెనో
పరియల వారనెఁగ బశ హామ్మఅండభాఅండము
ఉరుశఅంఖరవఅం బోరుచ్చిట యెటల

చ. గానెఁటపు నషట రగదహతిక మధ-

కక టభల తలల కత లెటల
యీటన శశ వేఅంకటశ నీకకృపను
పటిఅంచి దసుల బశ దుకుట యెటల

ప.అ.రేకు: 0049-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
275

పలల వి: ఎఅంతగాలఅంబెక ననెఁ దపపదు యెవవ్వరిక నేమననెఁగ వచుచ్చిను
దొఅంతికడవలోన కొలచుల తొలత పుణణ్యుముల

చ. కలిమ గలదన వబద వలవదు కడనెఁగి లేదన సగగ  వలవదు
కలసి కలలోనెఁ గనన్న సుఖదుదుఃఖముల చఅందముల
వలనుగా రాటన్నఅంపు గుఅండశ లవరుస లీ జనమ్మఅంబు లెలల ను
చెలనెఁగి దక వము మునెన్న సకృషట అంచినది యీవిధము

చ. నేరనన దక నణ్యుఅం బదేటిక నేరుక నన గరవ్వఅం బదేటిక
నారుకొను వడగఅండల గుళల వి నమమ్మనే రాదు
కోరి మనసుననెఁ బాల దగినగుఱుత లీ భోగఅంబు లెలల ను
వారివారిక నాతమ్మగుణముల వసుధ నలిచినవి

చ. పదద దొర నన మీఱనెఁ దగదు పద నన తా దనెఁగనెఁ దగదు
పొదుద వొదుద ను చఅందశ బిఅంబముపోలిక్కు వలసినది
అదుద కొన శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డనన్నటికనెఁ దను నేలి కావనెఁగ
బుదిబ  యెఱునెఁగుచు లోకపూజణ్యుతనెఁ బసనెఁగుట శభము

రేకు: 0215-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
086

పలల వి: ఎఅంతగాలమునకక నా యీ యరర మే కలది
యిఅంతటిలోననే హరి నెరనెఁగనెఁగవలయ

చ. యెఅంచి నరేఅండల మీనెఁద యెప్పుడ మరణము
ముఅంచి యిటట  మోచీనద మురికడొకక్కు
యిఅంచుకఅంత యిఅందుకునెఁ గానేల కోరెమో సుఖము
కాఅంచన మెవవ్వరికనెఁగా గడియిఅంచేమో

చ. కలిగిన దినముల కానెఁపురానక సెలవ
తలనెఁపలల  నాసలకఅంతటనెఁ గొలనెఁది (?)

ఫల మఅందు నేమగదోద  పశ ణి ఇఅందేమటివానెఁడ

తెలిసి పపనెఁగలేము తీరన యీ చికుక్కు
చ. సేసిన కరమ్మము లెలాల  చెపపరాన మోపులాయ

రాసికకక్కు యిఅందిశ యాల పరమాయను
వేసరి యినన్నటిక శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచితి
మాసినదే మణనెఁగాయ మాకు నేది జనమ్మము

రేకు: 0062-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-316

పలల వి: ఎఅంతగాలమొకద యీ దేహధారణము
చిఅంతాపరఅంపరలనెఁ జికుక్కువడవలనె

చ. పడిగొనన్న మోహఅంబువలలనెఁ దగులెక కద
కడలేన గరద్భునరకము లీనెఁదవలనె
నడిమసుఖములచేత ననుపుసేయనెఁగనెఁగద
తొడరి హేయపుదిడిడ నెఁ దూరాడవలనె

చ. పపపుఅంజములచేనెఁ బటట వడనెఁగానెఁగద
ఆపదల తోడిదేహము మోవవలనె
చూపులకులోనెక న సుఖము గానక కద
దీపనభాశ అంతిచేనెఁ దిరిగాడవలనె

చ. హితనెఁడక న తిరువేఅంకటశనెఁ గొలవకకద
పతిశ లేన నరకకూపముననెఁ బడవలనె
అతనకరుణారసఅంబబద కుఅండనెఁగనెఁగద
బతిమాలి నలగడలనెఁ బారాడవలనె

ప.అ.రేకు: 0072-02 లలితసఅంపుటము: 15-412

పలల వి: ఎఅంతటివానెఁడవ ననున్న నేమన నుతిఅంతను
చిఅంతల నీ కమరకుఅండనెఁగా విచారిఅంచే నేను

చ. పలసముదశ ములోననెఁ బవళఅంచివఅండే నీకు
బాలనెఁడవక తేనే వనన్న బానెఁతాయెనా
కాలమెలల ను శశ కాఅంత కౌనెఁగిటనుఅండే నీకు
గోలవక తే గొలెల తలనెఁ గడ వేడ కాయెనా

చ. పరమపదమునఅందు బశ హమ్మమెక  వఅండే నీకు
పరిగి రేపలెల  నాడనెఁ బిశ యమాయెనా
సురల నెలాల నెఁ గావ సులభఅండవక న నీకు
గరిమెతోడనెఁ బసులనెఁ గాన వేడ కాయెనా

చ. యేపొదుద  నతణ్యుముకుకల నెనసివఅండే నీకు
గోపలలతోనెఁ గూడఅండనెఁ గోరి కాయెనా
బాపురే యలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశవ్వర
యేపొదుద  నటిట  లీలలె యితవాయెనా

రేకు: 0005-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
032

పలల వి: ఎఅంతటివారల నెవవ్వరును హరినెఁ
జిఅంతిచక నశిచ్చిఅంతల గారు
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చ. అతిజితేఅందిశ యల ననశనవశ తల-

నతల తపోధనులగువారు
చతరానన గురుసమ్మరణము దొరకక
తతి నరక పుణణ్యుతములగారు

చ. అనఘుల శఅంతల నధాణ్యుతమ్మతతల
ననుపమ పుణణ్యుల యాజకుల
వనజోదరు ననవరతమునెఁ దలనెఁచక
వినుతి సమ్మకృతికన విభదులగారు

చ. దురిత విదూరుల దురమ్మతిహీనుల
నరతానఅందుల నతణ్యులను
తిరువేఅంకటగిరిదేవన గొలవక
పరమారగ మునకు బశ హమ్మల గారు

రేకు: 0383-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
485
పలల వి: ఎఅంతన నుతియిఅంత రామరామ యిటిట  నీ పశ తాపము రామరామ

పఅంతాన సముదశ ము రామరామ బఅంధిఅంచవచుచ్చినా రామరామ
చ. బలసఅంజీవనకొఅండ రామరామ బఅంటచేనెఁ దపపఅంచితివి రామరామ

కొలనెఁదిలేనవాలిన రామరామ ఒకక్కుకోల నేసితివట రామరామ
వలయ నెకుక్కువటిట  రామరామ హరువిలల  విరిచితివట రామరామ
పలచు భూమజను రామరామ పఅండాల డితివట రామరామ

చ. శరణఅంట విభీషణన రామరామ చయణ్యుననెఁ గాచితివట రామరామ
బిరుదులరావణన రామరామ పనెఁచమడనెఁచితివట రామరామ
ధరలోనెఁ జకశ వాళము రామరామ దనెఁటి వచిచ్చితివనెఁట రామరామ
సురల నుతిఅంచిరట రామరామ నీచొప్పు యిక నదియెఅంతో రామరామ

చ. సౌమతిశ  భరతల రామరామ శతద ఘున్నలనెఁ దముమ్మలట రామరామ
నీ మహతకవ్వము రామరామ నఅండ జగములెలాల  రామరామ
శశ మఅంతనెఁడ వనన్నటాను రామరామ శశ వేఅంకటగిరిమీనెఁది రామరామ
కామతఫలదునెఁడవ రామరామ కౌసలాణ్యునఅందనునెఁడవ రామరామ

రేకు: 0386-04 బౌళ సఅంపుటము: 04-501

పలల వి: ఎఅంతన పొగడవచుచ్చి నతన పశ తాపము
పఅంతము లెలాల  మెరసి పశ తాపఅంచీ వానెఁడే

చ. చేతలనే పరిక సఅంజీవి కొఅండ దచిచ్చినానెఁడ
ఆతనెఁడవో తొలిల  పదద  హనుమఅంతనెఁడ
ఘాతలనెఁ దనొకక్కునెఁడే లఅంక సాధిఅంచి వారిబ  దనెఁటి
యీతలక వచిచ్చినానెఁడ ఇదివో వానెఁడే

చ. ముదమున బశ హమ్మ లోకము దనెఁకానెఁ బెరిగినానెఁడ
అదివో ఇప్పుడ పదద  హనుమఅంతనెఁడ
వదలక తోనెఁక చకశ వాళ పరవ్వతము వఅంటా
వదుటననెఁ జటట కొన వనాన్ననెఁడ వానెఁడే

చ. మెలల నే జఅంగ చానెఁచి మెడ నకక్కుఅంచుకొనాన్ననెఁడ
అలల దివో మఅంచే పదద  హనుమఅంతనెఁడ

వలల విరెక నానెఁడ శశ  వేఅంకటశవ్వరున బఅంటక
చలల నెఁగా లోకములేలీ సఅంతతము వానెఁడే

రేకు: 0387-03 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 04-
506

పలల వి: ఎఅంతన పొగడవచుచ్చి నీతన సేవిఅంచరో
పొఅంతనదే కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. పడికటనెఁ బటిట నవి పదద పఅండల గొలల
అడరి యెతికనది మహావాలము
గుడిగొన రాకాసులనెఁ గొటిట నది వలకల
పొడచూపనెఁ గలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. సఅందడి సమరానకు చానెఁచినది పనుజఅంగ
అఅందముగ నకక్కుఅంచినదదే వరము
కుఅందక వర రసమే కురిసేటిది మొగము
పొఅందగువానెఁడ కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. వదుటన మెలనెఁగేవి వొదిద కక న పదల
తిశ దశల మెపపఅంచేది దివణ్యురూపము
అద శశ  వేఅంకటశ బఅంటయి నలచునాన్ననెఁడ
వొదలచునెఁ గళశపుర హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0022-04 ముఖరి సఅంపుటము: 01-134

పలల వి: ఎఅంతనేయనెఁగలేదు యిటవఅంటివిధి యభవ-

నఅంతవానన భికమడగు కొననెఁ జేసె
చ. కోరి చఅందుద ననెఁ బటిట  గురుతలప గుననెఁ జేసె

కూరిమలరనెఁగ నఅందుద నెఁ గోడినెఁ జేసె
ఘోరకుడవనెఁగనెఁ దిశ శఅంకున నఅంతణ్యుజననెఁ జేసె
వరునెఁడగునలనెఁ బటిట  విదూద పునెఁ జేసె

చ. అతివ నొడడ గనెఁ జూదమాడ ధరమ్మజనెఁ జేసె
సతి నముమ్మకొన హరిశచ్చిఅందుద నెఁ జేసె
కుతిలపడ శూదశ కున గొఱఱ్ఱి ముచుచ్చిగనెఁ జేసె
మతిమాలి కురురాజ మడనెఁగుచొరనెఁ జేసె

చ. పడనపటల  బరచి బశ హమ్మతల వోనెఁజేసె
తొడరి కాలనకాల దునయనెఁ జేసె
ఆడర నీవిధిక విధియగు వేఅంకటశకకృప
పడయకుఅండనెఁగ భఅంగపడకపోరాదు

ప.అ.రేకు: 0005-04శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
029

పలల వి: ఎఅంతపరమబఅంధనెఁడవ యేమన నుతిఅంత మముమ్మ
అఅంత ననున్న మఱచి నే నపరాధి నెక తిన

చ. దురితములే నేనెఁజేసి దునెఁఖమునెఁబఅందేనానెఁడ
తొరలి ననున్న రోసి తొలనెఁగ వక తి
నరకము చోచేచ్చినానెఁడ నాకు నఅంతరాణ్యుమవక
పరునెఁడ వనెఁడేల యన పయవక తివిగా
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చ. జనన గరద్భుమునఅందు చరినెఁ బడి వఅండేనానెఁడ
వనుబలమవక  ననున్న విడవ వక తి
పననెఁగి పఅంచేఅందిశ యాల పరువనెఁకుల యెణ్యునానెఁడ
అనుభవిఅంపనెఁగనెఁ జేసి అఅందుకు లోనెక తివి

చ. యెటట  నేనెఁగోరిన అది యిచిచ్చి పరతఅంతద నెఁడవక
మెటట కొన నా యిచచ్చిలో మెలనెఁగితివి
యిటిట  యీ జనమ్మమున ననేన్నలి శశ వేఅంకటశ
పటిట  నీ దసులలోనెఁ దపపక మనన్నఅంచితివి

రేకు: 0030-05 భక రవి సఅంపుటము: 01-186

పలల వి: ఎఅంతపపకరమ్మమాయ యెఅంతవిఅంతచిఅంతలాయ
విఅంతవారితోడిపొఅందు వేసటాయ దక వమా

చ. చూడనెఁజూడనెఁ గొత కలాయ చుటట మొకనెఁడ లేనెఁడాయ
వడనెఁబటట  ఆలచాయ వేడక లడివోయను
జోడజోడ గూడదయ చొకుక్కునెఁదనము మానదయ
యేడకడ తలపోనెఁత యెఅంతసేసె దక వమా

చ. నీరులేనయేఱు దనెఁటనేర దఅంతేలోనెఁతాయ
మేరవళల  నీనెఁదనెఁడాయ మేనెఁటినెఁ జేరనెఁడాయను
తోరమెక న ఆస లబిద తోవ గానపఅంచదయ
కోరి రాకపోకచేత కొలల నెఁబోయనెఁ గాలము

చ. తలిల  దఅండిశ  దత గురువ తానెయెక ననాచారి
వలల భఅండ నాకు మేలవఅంటిదయ జనమ్మము
కలల గాదు వేఅంకటశఘనున పదసేవ నాకు
మొలల  మాయ నామనసు మోదమాయ దక వమా

ప.అ.రేకు: 0054-05 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-315

పలల వి: ఎఅంతపుణణ్యుమో నీకు హీనున రకఅంచితివి
యిఅంత సేసితివి భాగణ్యు మేమ చెపప నఅంకను

చ. సరుగ నానోర నీవ సఅంకీర కన వినన్నపుడే
ఆరసి మోక మతకవన నే నమమ్మతి
పరుల బఅంటనెఁగా జేయక యపపటి ననేన్నలి నపుడే
నరకమఅందునెఁ బెటట వ నమమ్మతి నేను

చ. కముమ్మల ననెఁక విన నీ కీరి క గటిట నపుడ
నెమమ్మ రకఅంత వనుచు నే నమమ్మతి
పమమ్మ నా మదిలో నీ రూపము చూసినపుడే
కశ మమ్మరనెఁ బుటట  ననుచు గకక్కున నే నమమ్మతి

చ. యిటట  యగక్షేమము వహిఅంచుకొన యనన్నపుడ
నెటట కొనె నీ కకృపన నే నమమ్మతి
గటిట  శశ వేఅంకటశ లోకదకృషట అంతమెక నపుడే
వొటిట  సకలకరమ్మము లూడ నన నమమ్మతి

రేకు: 0167-01 భక రవి సఅంపుటము: 02-322

పలల వి: ఎఅంతపుణణ్యుమో యిట మాకునెఁ గలిగె
చెఅంతనే నీకకృప సిదిబ అంచనెఁబోల

చ. శశ పతి మీకథ చెవలను విఅంటిమ
పపము లణనెఁగెను భయ ముడిగె
తీపుగనెఁ దులసితీరర ము గొఅంటిమ
శపము దీరెను సఫలఅంబాయ

చ. గోవిఅంద మమునెఁ గనునెఁగొఅంటి మప్పుడే
పవనమెక తిమ బశ తికతిమ
తావల మీపదములకు మొకక్కుతి
వేవేలనెఁ గలిగెను వేడకలాయ

చ. శశ వేఅంకటశవ్వర సేవిఅంచితి మము
దవతి దీరెను తనసితిమ
వావిరి ముమామ్మరు వలగొన వచిచ్చితి
నీవారమెక తివి నలిచితి మపుడ

ప.అ.రేకు: 0065-06లలిత సఅంపుటము: 15-393

పలల వి: ఎఅంతపశ తాపమో నధి యెఅంచి చూచితే
విఅంతలేల ననున్న సేవిఅంచు టిఅంతె కాక

చ. ముపపరి నీ సఅంకలపము ముఅంచి బశ హేమ్మఅందశ దులెక న
తపపఅంచలేరు మఱి దనెఁటా లేరు
యెప్పుడక నా దక తణ్యులపక  యెతికన నీ చే చకశ ము
తిపపలేరు నీ మహిమ తెలియా లేరు

చ. అముక నీవ మనన్నఅంచే నఅంట ననాది కరామ్మల
యేమటా మానుప లేవ యిపపఅంచా లేవ
నేమఅంచక లోకాలపక  నీవ పరాకక  వఅండితే
పశ మఅం బెడరేనెఁచలేవ పననెఁగా లేవ

చ. చేరి నీవ మమేమ్మలితే చేసిన యపరాధాల
మారుకొన లేవ మఱి మలయా లేవ
గారవాన నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశ
యీ రీతి నీవే కాక యితరుల లేరూ

రేకు: 0033-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-204

పలల వి: ఎఅంతమానుమనన్ననెఁ జిఅంతలేల మానునే
పఅంతపుమనసు హరిపక  నుఅంటనెఁగాక

చ. తీరన బఅంధాల నేనెఁడే తెగుమఅంట నేల తెగు
భారపుమమతనెఁ బెడనెఁబాసిననెఁగాక
వూరటగా మమత నేనొలల నఅంట నేల మాను
వోరువతో లఅంపటము లొలల కుఅంటనెఁగాక

చ. వేనెఁకపునెఁగోపము నేనెఁడే విడమఅంట నేల విడ
తోనెఁకచిచచ్చియినయాసనెఁ దుఅంచిననెఁగాక
ఆనెఁకట నానేల మాను అనన్నటాను యిఅందరిక
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మానెఁకుపడి తత కరము మఱచుఅంటనెఁగాక
చ. పటట నది దక వ మటట  పటట మఅంట నేల పటట

యిటట  వేఅంకటపతి యిచిచ్చిననెఁగాక
యిటట నటట  నీతనెఁడ ద నఅందరిక నేల యిచుచ్చి
వొటిట నవిరకక నేమ నొలల కుఅంటనెఁగాక

చి.ఆ.రేకు: 0002-05 గుజర రి సఅంపుటము: 10-010

పలల వి: ఎఅంతలే దిది యెఅంచిన
సఅంతోషఅంచన సఅంసారఅంబు

చ. యేలకొ నేనెఁ డీదేహి
ఆలరి భోగము లడిగీనెఁగాక
చాలిఅంచనెఁగనెఁ జలనెఁడ
కోలముఅందు హరినెఁ గోలవనెఁగరాద

చ. యెఅందక నను యీమనసు
పఅందదనఅంబుననెఁ బారీనెఁగాక
ముఅందరికోరిక ముణనెఁగదు
కఅందువ శశ విభనెఁ గాననెఁగరాద

చ. విడవనతగు లీవేడక
తొడినెఁబడ నెఅందక న దొరసీనెఁగాక
కడగన శశ వఅంకటనాథు
బడిబడినెఁ దిరుగుచు బశ దుకనెఁగరాద

రేకు: 0372-05 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
426

పలల వి: ఎఅంతలేదు చిత కమా యీనెఁతలేల మోనెఁతలేల
వఅంతలకునెఁ బారనేల వగరిఅంచనేలా

చ. దకక్కునవి గోరనేల తటట ముటట  పడనేల
చికక్కునఅంతక సఅంతసిఅంచరాద
ఒకక్కుమానెఁట వప్పుదిన వపతాప మఅందనేల
చకక్కుజడనెఁ దగినఅంతే చవిగొనరాద

చ. పరి పరి వేనెఁడనేల బడలిక పడనేల
మీరి దక వమచిచ్ఛనఅంతే మెచచ్చిరాద
వరిడక  పొడవకక్కు విరుగనెఁబడనెఁగనేల
చేరి యఅందినఅంతక చేచానెఁచరాద

చ. జీవలనెఁ గొలవనేల సిలగులనెఁ బడనేల
శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మనెఁ జికక్కువఅండనెఁగా
దవతి పడనెఁగనేల దప్పులఅం బరలనేల
కక వశమెక నఅందుక గతిగూడరాద

రేకు: 0160-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-291

పలల వి: ఎఅంతలేదు నీబతిక యెరనెఁగరా యిఅందరును
దొఅంతినెఁబెటట వ పశ యాల దొరకుదనెఁకాను

చ. పొరుగాపపక  వలపు పూనేవ నామీనెఁద
వరుసల వదిద  కాప వచుచ్చిదనెఁకాను
సరుస నావఅంక నీవ చకక్కునెఁ జూచే వపపటిన
అరసి యవవ్వలిపొఅందు అదనౌదనెఁకాను

చ. కడవారిపొఅందు నాతోనెఁ గసి వచుచ్చి కొనే విటట
అడరి వారితో మానెఁట లఅందుదనెఁకాను
నడమ నవవ్వలెలాల ను నవేవ్వవ యీవేళను
వడివోనయటిట  కానెఁగి లొనరుదనెఁకాను

చ. పోరచి వనతమారు పొదిగేవ ననున్న నటట
చేరి యాప ననున్ననెఁ గూడి చెలనెఁగుదనెఁకా
యీరీతి శశ వేఅంకటశ యిటట  ననున్ననెఁ గూడితివి
కోరిక లనన్నయనునెఁ జేకూరుదనెఁకాను

రేకు: 0086-04 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
420

పలల వి: ఎఅంతవిచారిఅంచుకొనాన్న నదియే తతవ్వము హరి
వఅంతకు నీకకృపగలవానెఁడే యెఱునెఁగు హరి

చ. ననున్న నమమ్మనటిట వానెఁడ నఖిలవఅందుణ్యునెఁడ హరి
ననున్ననొలల నటిట వానెఁడ నీరసాధమునెఁడ హరి
మునున్న దేవతల నీకు మొకక్కు బదికరి హరి
వనన్నతి నసురల ననొన్నలల క చెడిరి హరి

చ. యేపున నీపరిటివానెఁడినన్నటా ధనుణ్యునెఁడ హరి
నీపరొలల నవానెఁడ నరాద్భుగుణ్యునెఁడే హరి
కపుల ననున్ననెఁ నుతిఅంచి గెలిచె నారదునెఁడ హరి
పక పక  ననున్న దిటిట  శిశపలనెఁడ వనెఁగెను హరి

చ. యిటట  నీవిచిచ్చినవర మెనన్ననెఁడ జెడదు హరి
గటిట గా నీవియణ్యునవి కపటములే హరి
అటట  శశ వేఅంకటశ నీ వఅంతరఅంగునెఁడవ హరి
వటిట పడి కానకునన్న వొచచ్చిము దేహిక హరి

రేకు: 0011-05 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
071

పలల వి: ఎఅంతసేసినా నెడయక పోయ
ముఅంతలోననీట ముననెఁగిలేచుట

చ. ఉటిట పక  చెరలాట మూరనెఁబతకలకూడ
పటట చాలనకొముమ్మ బహునాయకము
వటిట మోపరిలాగు వఱిఱ్ఱి వోయినపోక
నటిట అంటివక రఅంబు నగునెఁబాటబశ దుకు

చ. రాకపోకలచేత రానెఁగిన పనునెఁబుఅండ
వాకులేనవరము వలవనవలపు
యేకాలము వేఅంకటశనకకృపలేక
ఆకడీకడ నడయాడడినడపు
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రేకు: 0012-05 దేసాక సఅంపుటము: 01-076

పలల వి: ఎఅంతెక న దొలనెఁగవక  తేదక న నామతిక
విఅంతచవిసేతగా విషయబుదిబ

చ. ఎనసి జనమ్మముల నే నెటల  నుఅండిన బోక
వనకనెఁ దిరుగుదువ గా విషయబుదిబ
అనువక నయనుభవన లనుభవిఅంచనెఁగనెఁ జేసి
వనక మఱపఅంతగా విషయబుదిబ

చ. కఱలి కాఅంతల నేనునెఁ గినసిననునెఁ బలయలక
విఱిచి కలపుదువగా విషయబుదిబ
తఱితోడ వావివ ర కనదలఅంచినననున్న
వఱపు దలపుదువగా విషయబుదిబ

చ. యెడలేనయాపదల నెటల వొరలిన ననున్న
విడిచిపోవక తిగా విషయబుదిబ
సడినెఁబెటిట  వేఅంకటసావ్వమకకృపచే ననున్న
విడిపఅంచవలసెనెఁగా విషయబుదిబ

రేకు: 0345-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-265

పలల వి: ఎఅందరి వఅంటల నేనెఁగేము
చఅందపు హరి నీ శరణనయెదము

చ. పఅంచిననెఁబెరునెఁగును పకుక్కుబఅంధముల
తఅంచిననెఁదునునెఁగును దుదుఃఖముల
యెఅంచనెఁగనేటిక యిఅందిశ యమహిమల
చుఅంచుల హరి నీ సతశ ములివియే

చ. పఱపననెఁ బారును బహళపుటాసల
తఱపననెఁ దరగును తన మదము
వఱవనెఁగనేనెఁటిక వడకరమ్మములకు
కఱకులహరి నీ కలిపతమవియే

చ. చేసిననెఁ జెలనెఁగును జిగి సఅంసారము
మూసిన ముణనెఁగును మోహముల
యీసులనెఁ శశ వేఅంకటశవ్వర యివి నీ-

దసులనెఁ దడవవ తగు నీమహిమ

రేకు: 0207-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 03-038

పలల వి: ఎఅందరితోనెఁ బెననెఁగేను యెకక్కుడన పొరలేను
కఅందరపజనక నీవే గతినెఁ గాక మాకు

చ. నకక్కు నా బలవఅంతాన నే నే గెలిచేనఅంట-

నొకక్కుపఅంచేఅందిశ యముల కోపనెఁగలనా
తకక్కున సఅంసారవారిబ  దనెఁటనెఁగలనో మరి

దికుక్కుల కరమ్మబఅంధము తెఅంచివేయనెఁగలనో
చ. పనున్నకొనన్న పయమున పరము సాధిఅంచేనఅంట

యెనన్న నీ మాయ కుత కర మయణ్యునెఁగలనా
వనెన్నల నా మనసే పఅంచుకోనెఁగలనో మరి
కనన్నటిట  యీ పశ పఅంచమే కడవనెఁగనెఁ గలనో

చ. వలల ములో ననున్న ధాణ్యున మొగి నేనెఁ జేసేనఅంట
తొలిల టి యజజ నము తోయనెఁగలనా
ఇలిల  దే శశ వేఅంకటశ యెదుటనే నీకు మొకక్కు
బలిల దునెఁడ నౌదునెఁగాక పఅంద నేనెఁ గానెఁగలనా

రేకు: 0032-07 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
201

పలల వి: ఎఅందరివఅంట నెటల నెఁ దిరుగవచుచ్చి
కఅందువఱినెఁగి చీనెఁకటిదవవ్వకొనునెఁగాక

చ. తల రాయిగానెఁగ నెఅందరిక మొకక్కుడిన
తెలివిమాలినయటిట దేహి
కొలనెఁదిమీరినదేవకోటల  దనలోన
కలవాన నొకక్కుననే కొలచునెఁగాక

చ. కాలీచపడనెఁగ నెకక్కుడిక నేనెఁగెడిన
పలమాలినయటిట పశ ణి
మేలిమజగముల మేనలోనెఁ గలవానెఁడ
పలిటివానెఁడక  పశ ణతికకుక్కునెఁగాక

చ. నరేఅండల  నెఅందరి నుతియిఅంపనెఁ గలవానెఁడ
చేరనెఁదవలేనజీవి
శశ రమణీశనెఁడ శశ వేఅంకటశన
కోరికనెఁ దలనెఁచి నుతి కొలల  గొనుటగాక

రేకు: 0296-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
554

పలల వి: ఎఅందరు గలిగిన నతన లోనే
ముఅందు వనకలను ముఖణ్యుఅం బితనెఁడే

చ. భవ విదూరునెఁ డాపదదఅంధనెఁడ హరి
వివరిఅంచి కొలవ వేలిపతనెఁడ
కవతో లకమ్మకాఅంతనెఁ డితనెఁడ
రవిశశినేతద నెఁడ రకకునెఁడ

చ. కలిదోషహరునెఁడ కారుణణ్యునలయనెఁడ
వలెననువారిక వరదునెఁడ
తలనెఁపు లోననెఁ గల తత కవ్వఅం బితనెఁడ
సులభనెఁ డితనెఁ డరసి చూచినను

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడ చిత కజగురునెఁడ
యేవలనెఁ జూచిన నతనెఁడే
గోవిఅందునెఁ డితననెఁ గొలిచితి మదివో
తోవయనెఁ గఅంటిమ తదకకక్కుతిమ
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రేకు: 0354-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
315

పలల వి: ఎఅందరు సతలో యెఅందరు సుతలో
యిఅందునఅందు నెటల రినెఁగే నేను

చ. మలయచు నాయభివనములన నే
కలననపుడ వదకనఅంట
పలయనులలో పలమారునెఁబడమన
చలమరి నాతొలజనమ్మఅంబులను

చ. గరిమెలనెఁ బాణిగశ హణము నేసిన
సిరులచెలలనెఁ గలసేనఅంట
తరుణల గురుతల తలనెఁపున మరచితి
పరగిన బహుకలపఅంబులయఅందు

చ. శశ  వేఅంకటగిరి చెలవన యాజజ ల
భావిఅంచియె కరినెఁ బెక కొఅంటి
తావలనెఁజూడగ తగిలికోరుక్కుల
భావరతల బెఅంబడి మనసఅందు

రేకు: 0207-06 నాట సఅంపుటము: 03-042

పలల వి: ఎఅందరెక ననెఁ గలరు నీ కఅందశ చఅందశ దిసురల
అఅందులో నే నెవవ్వనెఁడ నీ వాదరిఅంచే దటట

చ. పకుక్కు బశ హామ్మఅండముల నీ పనురోమకూపములనెఁ
గికక్కురిశనన్న వఅందొక కీటమ నేను
చకక్కునెఁగా జీవరాసుల సఅందడినెఁ బడనన్నవానెఁడ
ఇకుక్కువ ననున్ననెఁ దలనెఁచి యెటట  మనన్నఅంచేవో

చ. కోటలెక న వేదముల కొనాడీ ననన్నఅందులో నా-

నోటి వినన్నపము లొకక్కు నువవ్వగిఅంజఅంతే
మాటల నేరక కొఱవలి వాకట నుఅండ
బాటగా నీదయ నాపక నెఁ బారుటటట

చ. అచచ్చిపు నీదసుల అనఅంతము వారలకు
రిచచ్చిల నేనొక పద రేణవ నఅంతే
ఇచచ్చిగిఅంచి శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ దలనెఁచుక
మచిచ్చికనెఁ గాచితి ననున్న మఱవనదటట

ప.అ.రేకు: 0012-02లలిత సఅంపుటము: 15-063

పలల వి: ఎఅందలివానెఁడనో యెఱునెఁగను
కఅందువ నీవే కావవే దేవ

చ. తలనెఁత నరక దక వము నొకపరి
తలనెఁతను సఅంసారధరమ్మము నొకపరి
వలయనెఁగ సాలీనెఁడ వేసిన కఅండయెక
పొలసీనెఁ గాలము పొదుద కునెఁ బదుద

చ.ఒకపరి యెకుక్కుదు వబుదననెఁ బడవనకు

వొకపరి దిగుదును వూరక కఅందిక
యెకదిగనెఁగ కకృషకునెఁడతక యేనెఁతమెక
అకటా కరమ్మము లాడిఅంచీన

చ. ఆవల ననన్నట నహఅంకరిఅంచితి
శశ వేఅంకటశవ్వర సేవిఅంచితి ననున్న
చేవ లేక యిట చెఱకుననెఁ బఅండక
భావఅం బిటవలె పరిగెను నేనెఁడ

రేకు: 0381-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
474

పలల వి: ఎఅందలివారమో నేము యెఱనెఁగ వసముగాదు
సఅందడి విషష నక శరణ చొచెచ్చిదము

చ. తెర దీసినటట అండ తెలిసితే జజ నము
మరుగక మఱచితే మరనెఁగెక  తోనెఁచు
వరియెక  తగులనెఁ గరమ్మ మూడిచితే నడను
యిరవక న హరి మాయలెల ఇఅంపు చునన్నవి

చ. కడనెఁ బుణణ్యు వశమెక  కాచుకుఅండ సవ్వరగ ము
నడమనెఁ బాపమూలము నరకము
తడవితే నఅంటను దనెఁటదే నేరుపు
యెడయ కచుణ్యుత మాయలెల  ఇఅంపు చునన్నవి

చ. పటిట తేనెఁ దన మనసు పరమాతమ్మనెఁ గనపఅంచు
చుటట కొఅంట బఅంధమెక  సడ సాధిఅంచు
ఒటిట  శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁ డప మముమ్మనేలెనెఁ గాన
ఇటట  యా దేవన మాయలెల  ఇఅంచును

రేకు: 0186-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-
436

పలల వి: ఎఅందనెఁక నదశ  నీకద తెలల వారెనెఁ గద
యిఅందిరారమణ నీవిట మేలకొనవే

చ. కమలనాభనెఁడ నీకు గఅంగాదినదులెలల -

నమర మొకమజర నఅం బాయితము సేసె
తమతోడనెఁ గనకాదిశ  తానే సిఅంహాసనము
విమలమెక  యొపప నదే విచేచ్చియవే

చ. హరి నీకు నజనెఁడ పఅంచాఅంగఅంబు వినపఅంచ
నరతమగు వాకటను నలిచినానెఁడ
సురల నీయవసరము చూచుకొన కొలవనకు
సరవి నాయితకపడి సఅందడిఅంచేరు 

చ. కామధేనువ వచెచ్చి కనునెఁగొనుటకక  నీకు
శశ మహాదేవి నీచేలాగు కదివో
యీమహిమ శశ వేఅంకటశ నీక చెలెల
కామఅంచి యనన్నయనునెఁ గెక కొఅంటివిపుడ

రేకు: 0014-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-088
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పలల వి: ఎఅందనెఁక నేచిత క మేతలనెఁపో
ముఅందుముఅందు వేసారితి మలిగి వేసరితి

చ.ఏమసేత నేడచొతక నేమన బోధిఅంతను
నామానెఁట విన దిదే నావిహరము
యేమరినానెఁ దలనెఁపఅంచీ నేమెక నా గడిఅంచీ
సాముసేసి వేసారితి జడిసి వేసారితితి

చ. యేడ చుటాట  లేడ బఅంధ లేడ పొఅందు లెవవ్వరూ
తోడక నవారునెఁ గారు దొఅంగలనెఁ గారు
కూడచీరగానచోటక  కొరగానపటక
వాడివాడి వేసారితి వదిలి వేసారతి

చ. యెఅందునునాన్ననెఁ డేమసేసీ నెకక్కుడ భోగిఅంచీన
విఅందులకువిఅందయినవేఅంకటశనెఁడ
యిఅందరిహకృదయములో నరవక  యనాన్ననెఁ డతనెఁడ
చెఅంది ననున్ననెఁ గాచునెఁగాక చెనక వేసారితి

రేకు: 0135-02 లలిత సఅంపుటము: 02-143

పలల వి: ఎఅందు నీకు బిశ యమో యీ తెపపతిరుణాళళ్ళు
దిఅందువడ సిరులతో తెపపతిరుణాళళ్ళు

చ. పలజలనధిలోనెఁ బవవ్వళఅంచ పముతెపపనెఁ
దేలచునన్న దది దపపదిరుణాళళ్ళు
వోలి నేకోదకమెక  వొకక్కు మఱిఱ్ఱి యాకుమీనెఁద
తేలచునన్నదది తెపపతిరుణాళళ్ళు

చ. అమకృతము దచుచ్చినానెఁడ అఅంబుధిలో మఅంధరము
తెమలనెఁ దేలిఅంచు తెపపతిరుణాళళ్ళు
యమునలో కాళఅంగునఅంగపుపడిగెమీనెఁద
తిమరి తొకక్కున తెపపతిరుణాళళ్ళు

చ. అప్పుడ పదరువేల అఅంగనల చెమటల-

తెపపలనెఁ దేలిన తెపపతిరుణాళళ్ళు
వొప్పుగ శశ వేఅంకటాదిశ  నునన్నతినెఁ గోనేటిలోన
తెపపరిలెల  నేనెఁట నేనెఁట తెపపతిరుణాళళ్ళు

రేకు: 0278-04 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
450

పలల వి: ఎఅందు వదకనేల యే పశ యాసాల నేల
యిఅందే వనన్నది బశ దు కహపరములకు

చ. ముకోక్కుటి తీరర ముల ముకుఅందుదసుల-

వొకక్కుపదఅంగుటమున నొలికీనదే
మకక్కులి జపతపల మఅంచిన పశ పనున్నల-

చికక్కున కకృపకటాకసీమ నునన్నదిదివో
చ. చేసేటి పుణణ్యుఫలాల శశ వక షష వలచేత

రాసులెక  యిరుదసల రాలీనవే

ఆసల విజజ నారర  మదివో పశ పనున్నల-

భాసురపునెఁ బెదవలనెఁ బానెఁతి పక పక  నునన్నది
చ. సకలదేవతలచే సాధిఅంచే వరముల

మొకరి తదియణ్యులమూనెఁక నదివో
వకలి శశ వేఅంకటాదిశ విభన మహిమలెలాల
పశ కటిఅంచి వరి సలాల పన నునన్నదిదివో

రేకు: 0308-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-047

పలల వి: ఎఅందునెఁ గానెఁపురము సేత నేది నజ మేది గలల
ముఅందర నొకక్కుదినమే మూనెఁడ గాలముల

చ. తనుభోగముల నవే తగ నొక లోకము
మనసులో తలపోనెఁత మరి యొకక్కు లోకము
యెనసిన కలలోన దిది యొకక్కు లోకము
మునుపు వనకలివే మూనెఁడ లోకముల

చ. పఅంచభూతముల చేతిబఅంధ మొకక్కు దేహము
యెఅంచనెఁగ నరుపుగాలి యిది యొకక్కు దేహము
కొఅంచక తిశ గుణములగురి సకమ్మ దేహము
ముఅంచె నద వొకటిలో మూనెఁడ దేహముల

చ. జీవనలోపలివానెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ
తావక  వలినునన్నవానెఁడ తా నొకక్కునెఁడే
శశ వేఅంకటాదిశ మీదనెఁ జెలనెఁగినాతనెఁ డీతడే
మూవఅంకల మమునెఁ గాచె మొకక్కుతి మాతనక

రేకు: 0066-01 శదద వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
340

పలల వి: ఎఅందునెఁ జూచిననెఁ దనకు ననన్నయను నటల నే
కఅందులేనసుఖము కలనెక న లేదు

చ. సిరుల గలిగిన ఫలము చిఅంతనెఁ బరలనె కాన
సొలది సఅంతోష మఅంచుకయెక న లేదు
తరుణి గల ఫలము వేదనలనెఁ బరలట కాన
నెరసులేన సుఖము నమషఅంబు లేదు

చ. తనువగల ఫలము పతకము సేయనె కాన
అనువక న పుణణ్యుఅంబు అది యిఅంత లేదు
మనసుగల ఫలము దురమ్మతినెఁబఅందనే కాన
ఘనమనోజజ న సఅంగతి గొఅంత లేదు

చ. చదువగలిగిన ఫలము సఅంశయఅంబ కాన
సదమల జజ ననశచ్చియ మఅంత లేదు
యిది యెరినెఁగి తిరువేఅంకటశవ్వరుననెఁ గొలిచినను
బశ దుకు గలగును భవము పశ ణలకు లేదు

రేకు: 0227-05 మాళవి సఅంపుటము: 03-154

పలల వి: ఎఅందునెఁ జూచినా నీవే ఇదివో నీ పశ తాపము
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నఅందకధరునెఁడ నీకు నమో నారసిఅంహా
చ. అచచ్చిలపు బశ హామ్మఅండమది నీకునెఁ బెదద గుహ

చెచెచ్చిర నహోబలాదిశ  సిఅంహాసనము
అచచ్చిటనెఁ గనకదక తణ్యునెఁ డాహారపుమెగము
విచచ్చినవిడినెఁ జెలనెఁగు విజయనారసిఅంహా

చ. జలధ లేడను నీకు జలకపు మడగుల
అలరి భూమెలాల  విహారదేశము
కలన రేలనెఁబగళల  కఅందిమీనెఁది రెపపల
వలయనెఁగ విహరిఅంచు విజయనారసిఅంహా

చ. చకక్కుటి శశ మహాదేవి జఅంటక న  ఆడసిఅంహము
నకక్కుపు దేవతలెలాల  నీ పలల ల
యెకక్కువక  శశ వేఅంకటాదిశ  ననన్నటా భోగిఅంచేవ
వకక్కుసమెక  మమేమ్మలకో విజయనారసిఅంహా

రేకు: 0014-01 ముఖరి సఅంపుటము: 01-083

పలల వి: ఎఅందునెఁ బడమతివవెూ యెఱనెఁగము మా-

కఅందువ శశ హరికరుణకాక
చ.ఏనెఁటిజనమ్మమో యెఱనెఁగము పర-

మేనెఁటిదో నే మెఱనెఁగము
గానెఁటపుకమలజనెఁ గానెఁచినయీ
నానెఁటకునెఁడే మానమమ్మనవిభనెఁడ

చ. యెవావ్వరు వేలపలో యెఱనెఁగము సుర
లెవవ్వరో నే మెఱనెఁగము
రవవ్వగు శశ సతిరమణనెఁడ మా-

కవవ్వనజోదరునెఁ డఅంతరియామ
చ. యిఅంకానేనెఁటిదో యెఱనెఁగము యీ -

యఅంకలబాముల నలయము
జఅంకల దనుజలనెఁ జదిపనతిరు-

వేఅంకటశనెఁడ మావిడవనవిభనెఁడ

రేకు: 0188-05 మాళవి గౌళ సఅంపుటము: 02-
448

పలల వి: ఎఅందుకు విచేచ్చియనేల ఇనన్నయ నాలోనవే
అఅంది యివే చేకొనవే ఆరడి నీకల

చ. కాముకునెఁడవక  గోపకలనెఁ బఅందనెఁ బిశ యమెక తే
కాముకతవ్వము నాయఅందునెఁ గలదఅంతెక నా
గోమున కఅంసాదులపక  కోశ ధమే పశ యమెక తే
నాముల కోశ ధ మదివో నాలో నునన్నది

చ. లోకుల చీరలీకుఅండే లోభమే పశ యమెక తే
యీకడ లోభము నాలో హెచిచ్చినదిదే
మాకుల మదుద ల దొబదమదమే పశ యమెక తే

చేకొను మదము నాలో సేనాసేన
చ. మఱి శిశపలనపక  మచచ్చిరమే పశ యమెక తే

మెఱయ మతత్సర మదే మఅంచీ నాలో
తఱి శశ వేఅంకటపతి దసులపక  మోహము
నెఱి నీకునెఁ బిశ యమెక తే నేనేకానా

రేకు: 0252-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-297

పలల వి: ఎఅందుకునెఁ బనగొఅందము యేమ సేతమవి యెలాల
చెఅందిన మాకనెఁక బుదిబ  చెపపవే నారాయణా

చ. హరినామ మొకటనే అణనెఁగెనెఁ బాపముల
వొరసి యనన్ననామము లూరకునన్నవి
సిరులిచెచ్చినెఁ గలవలాల  శశ పతినామ మొకట
పరనామములెలాల  పటట లలో నునన్నవి

చ. గోవిఅందనామ మొకట కూడపోసెనెఁ బుణణ్యుముల
వేవేల నామములకు వలలనన్నవా
శశ విషష నామ మొకట చేతికచెచ్చి వక కుఅంఠము
తావక యనన్న నామముల తమకఅంచీ నీవిక

చ. ఇతకల కశవనామ మయణ్యునెఁగలవలాల  నచెచ్చి
పొతకల నామములెలాల నెఁ బఅంచుకునన్నవి
చితకమున ననున్ననెఁ జూప శశ వేఅంకటశ నామమే
హతికన నామములెలాల  నఅందులోనే వనన్నవి

రేకు: 0380-01 బౌళ సఅంపుటము: 04-464

పలల వి: ఎఅందును బోరాదీ సఅంసారము
కఅందువ నీ మాయ గడవనెఁగ వశమా

చ. కలిమే చిత క వికార హేత ఎది
అలర లేమ దక నణ్యు హేతవ
పల లఅంపటముల బఅంధ హేతవల
తలనెఁగిన నడవదు తనుపోషణము

చ. మదవికార మద మహిత యౌవనము
తద వారబ కమే దురఅంతము
యిద యరార రర న యాతాయాతన
అదియ మానతే నానెఁకలి ఘనము

చ. యెనన్న గడియిఅంచే వనన్నట ముఅంచే -
వినన్నట శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
అనన్నట నఅంతరాణ్యుమవి నీవే
కనున్న దనయ ననునెఁ గావనెఁగదే

ప.అ.రేకు: 0021-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
117

పలల వి: ఎఅందునునెఁ బఅందన యెడకాట మద యన
యిఅందిర నాథున సేవిఅంచు మనసు
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చ. కూడితే సఅంసారము కొనకకక్కునెఁ జేయవలె
కూడకుఅండితే విరతి నెకుక్కుడ గావలె
తాడపడి వొకక్కునెఁడ తగు లేమ చేకూడితే
వాడీవాడన పక రువలె నవ మనస

చ. వొఅండ యిమువానెఁడక  వనన్నతి బశ దుకవలె
వొఅండ పరముగోరే వపమవలె
రెఅండ విడవలేక రీతల వేరేయయితే
వఅండీవనెఁడన కూడవలె నవ మనస

చ. తను నెఱునెఁగగనెఁవలె తనలోన నే పొదుద
యెనయ శశ  వేఅంకటశ నెఱునెఁగవలె
మనసు విలపవలె మరి యెనన్న చదివినా
వనధిలోనెఁ గురిసిన వానవ మనస

రేకు: 0228-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
158

పలల వి: ఎఅందునెక నా మీరనెఁబోతే నెవవ్వరిక జవిగాదు
యిఅందరిలోనెఁ దన కొలనెఁ దఅంచుకొనవలెను

చ. మఅంచితనమే వలె మాటలాడే యప్పుడలాల
కొఅంచికొఅంచి యఅండవలె కోపపువేళ
వఅంచన యెప్పుడ వలె వరుస ఘనులనెఁ గఅంట
చఅంచలము మానవలె సతతము దేహిక

చ. భశ మయకుఅండనెఁగ వలె పడనెఁతలనెఁ గఅంటను
తమకఅంచకుఅండవలె తనున్ననెఁ దిటిట తే
సుముఖునెఁడక  యఅండవలె చూచినవారిక నెలల
అమరి యఅండనెఁగవలె ననన్నటాను దేహిక

చ. కక వశమెక  యఅండవలె ఘనపుణణ్యుములకలల
దక వము నమమ్మనెఁగవలె తనువతి కతే
యీవల శశ వేఅంకటశనెఁడితనక శరణన
భావిఅంచి బశ తకవలె పనవడి దేహిక

రేకు: 0201-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-004

పలల వి: ఎకక్కుడ చూచిన వరే యిఅంటిఅంటి ముఅంగిటను
పకుక్కుచేనెఁతల సేసేరు పలవరే బాలల

చ. పనన్నవానెఁడ కకృషష డ పదద వాడ రామునెఁడ
వనెన్న నదద రమడలవలె నునాన్నరు
వనన్నల దొఅంగిలదురు వనెఁడ వానెఁడ నొకక్కుట
పనున్నగడక  వచిచ్చినారు పటట రే యీ బాలల

చ. నలల నవానెఁడ కకృషష డ తెలల నవానెఁడ రామునెఁడ
అలల దివో జోడకోడలెక  వనాన్నరు
వలల విరెక  తిరిగేరు వేరు లే దిదద రికన
పలల గ యశోదవదద నెఁ బెటట రె యీబాలల

చ. రోలనెఁ జికక్కు నొకనెఁడ రోకలి వటట  నొకనెఁడ

పోలిక సరిబసికనెఁ బఅంచి వనాన్నరు
మేలిమ శశ వేఅంకటాదిశ  మఅంచిరి తానే తానెక
ఆలిఅంచి నె(యె?)వవ్వరి నేమ ననకురే బాలల

రేకు: 0069-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-361

పలల వి: ఎకక్కుడ చొచచ్చిడి దీభవమేదియనెఁ గడపల గానము
వకుక్కుననెఁ బరితాపనల మూదక మఅండడివి

చ. హకృదయవికారము మానపనెఁగ నేతెరనెఁగును సమకూడదు
మదనానఅందము చెరుపనెఁగ మఅందేమయ లేదు
పొదలినదేహగుణఅంబులనెఁ బోనడవనెఁగ గతి గానము
బశ దికఅంచినకోరికలకునెఁ బాశ యము దిరిగినది

చ. కమలినయజజ నఅం బిది కనున్నలముఅందరనెఁ గానదు
తిమరము పొదిగొన చూడిక్కుక దరువేమయ లేదు
తెమలనయాశపశము తెఅంపనెఁగ సతవ్వము చాలదు
మమకారము వడలిఅంపనెఁగ మతి యెప్పుడ లేదు

చ. దురితఅంబుల పుణణ్యుఅంబుల తొడినెఁబడ నాతమ్మనునెఁ బెనగొన
జరగనెఁగ శరీరధారిక సతక్కురమ్మము లేదు
తిరువేఅంకటగిరిపతియగు దేవశిఖమణిపదము
శరణన బశ దుకుటదపపను సనామ్మరగ ము లేదు

ప.అ.రేకు: 0068-02నాట సఅంపుటము: 15-389

పలల వి: ఎకక్కుడ దనెఁగనెఁగ వచుచ్చి నఅంక నీకును
పకక్కున నీ దసు లెలాల  బశ దికరి యిఅంకను

చ. పఅంతాన నెకక్కుడానెఁ జికుక్కువడన యటిట వానెఁడవ
చిఅంతల నీ కథలలోనెఁ జికుక్కుకొఅంటివి
యెఅంతెక నా నీ మహిమల నెఅంచరానవానెఁడవ
దొఅంతర సహసశ నామాదుల నెనన్న కక తివి

చ. సరుగ నెవవ్వరిచేత సాధిఅంపరానవానెఁడవ
వొరసి నీ భక కచే సాధణ్యుఅండ వక తివి
సురలకు నీ గుఱుత చూపరానవానెఁడవ
బిరుదులచే గుఱుత పటిట అంచుకొఅంటివి

చ. వేదములచే నీరూపు వదకరానవానెఁడవ
పోదితో శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ బౌడచూపవ
యేదస నీ వొకక్కునెఁడవే యేలికక న వానెఁడవ
మేదిన యలమేలమ్మఅంగ మెడనెఁ గటట కొఅంటివి

రేకు: 0362-03 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
365

పలల వి: ఎకక్కుడ నీ వదోణ్యుగ మెట విచేచ్చిసేవయాణ్యు
యికుక్కువ నీమహిమకు నెవవ్వ రెదురయాణ్యు

చ. పలిల అంచి గరుడనపక  నీ వబుదననెకక్కు
అలల నానెఁడ పరిజత మడవికకక్కు
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పలల దపురుదుద నెఁడను బాణనవాకలి దొకక్కు
చులల రి రాకసమూనెఁక సురసుర సుకక్కు

చ. గరుడినపక  నీవ కడనెఁబరెములవార
ధరజలధరుల నమకృతముల దేరె
నరతినెఁ గఅంసాదులనెతకరు టరుల వారె
పరుల నీకదిరిన పగయెలల  దీరె

చ. బఅంగారు గరుడనపక  నీవ వదులేనెఁగ
చెఅంగట శశ  వేఅంకటశ సిరులమూనెఁగె
సఅంగతి నలమేలమ్మఅంగ సఅంతసాన విఱవగె
పొఅంగారు దేవదుఅందుభల పక  పక  వానెఁగె

రేకు: 0211-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-064

పలల వి: ఎకక్కుడ నునాన్నరో సురలెవవ్వరు భూమక దికోక్కు
తొకుక్కులనెఁబడ జీవనెఁడ దుఅండగీల చేతను

చ. ఆసలనయెడి వఱిఱ్ఱి యఅంగడి వఅంటానెఁ దిపప
దోసిలొగిగ అంచె దక నణ్యుము దొరలెదుట
యీసుల నానెఁకటి(లి?) విషమేమెక నానెఁ దినపఅంచె
గాసినెఁబడ జీవనెఁడిద కనన్నవారి చేతను

చ. కడనెఁ గోపపు భూతము కాయమెలాల  మఱపఅంచె
వడి నజజ నపు టరు వరతనెఁగొటట
నడమనెఁ బాపపుచొకుక్కు నరకపుగుఅంటనెఁ దోసె
గడసాయ జీవనెఁడిద కనన్నవారి చేతను

చ. భవము సఅంసారపు బఅందలదొడిడ నెఁ బెటిట అంచె
తగి(వి?)లిఅందిశ యపు తాళల  దమెననెఁ గటట
యివల శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅంతలో దికక్కుయి కాచె
కవడ వాసె జీవనెఁడ కనన్నవారి చేతను

రేకు: 0315-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
085

పలల వి: ఎకక్కుడ నెదురు లేక యీరేడలొకములఅందు
వొకక్కునెఁడే నలిచెనమమ్మ వగశ హనుమఅంతనెఁడ

చ. పటిట నజఅంగదఅండ పడికటి మొలచేయి
అటట  వలచేయెతికన యాయితము
తొటిట న పఅంజమటల తోడనె బుసకొటట ల
వటట పడీనెఁ జూడరమమ్మ వగశ హనుమఅంతడ

చ. నకక్కునకరష ముల నఅంగిమోనెఁచినబమమ్మల
చకక్కుశిరసుపక నెఁ బారనెఁజూచిన తోనెఁక
చుకక్కుల మొలపూసల సదుల వానెఁడి రోమాల
వకుక్కుమీరెనెఁ జూడరమమ్మ వగశ హనుమఅంతడ

చ. పుటట నెఁగౌపనము మహదుదత యజోజ పవతము
గుటట చూపన కనకకుఅండలముల

పటట పు శశ వేఅంకటశ బఅంటయి పశ తాపమెలల
వొటట  విజయనగరపు వగశ హనుమఅంతడ

ప.అ.రేకు: 0076-03గుజర రి సఅంపుటము: 15-437

పలల వి:ఎకక్కుడ వోయెనో జతసమ్మరతవ్వము యేమ సేయనెఁగలవానెఁడను నేను
దికుక్కు నీవే హరి ననున్ననెఁ గాచుటకు దేవదేవ యినెఁకబోదిఅంచవే

చ. తిరముగ జనామ్మఅంతరమున సఅంపదిఅంచిన సుజజ నఅంబున
సమ్మరిఅంచి యీ పుటట గుననెఁ గడమ నే సాధిఅంచెద నన యఅంటివా
అరయనెఁ దలిల  గరద్భుఅంబున వడలినయపుడే అనన్నయ మఱచితిన
ధరలోపల నే విడవక దశ విన మరులనెఁ బాల నను మఅంకునెఁజేసేను

చ. అఅంతట నేనెఁ బెదద  వరిగి బుదబ ఱినెఁగి అట నీ మాయా పశ పఅంచమునను
చెఅంతల బహువిధసకృషట లోనెఁ దగిలి చికుక్కువడచు నే భశ మసితిన
చిఅంతిఅంచినేమఱీ పకుక్కుల చదువచు చిత కములో 
బహుసఅంశయములనెఁబడి
అఅంతట నఅంతట జరగి జరగి కడ నజజ నముపలెక తిన

చ. ముదిసినపమమ్మట లోభమోహముల ముఅంచుకొననెఁగ నట 
లోలనెఁడనెక తి
వదలక భవిపక  బశ హమ్మదేవనెఁ డట వాశ సిన వాశ తల నజమాయె
చెదరక యలమేలమ్మఅంగ వినన్నపము చేకొన శశ వేఅంకటశ కాచితివి
బశ దికతి ననెఁక నాచారుణ్యునయానతి ఫలియిఅంచెను నా భాగణ్యుమువలన

రేకు: 0251-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
295

పలల వి: ఎకక్కుడనెఁ గడచేరీ నరుల
తకుక్కులనెఁ బెటట రు తరుణల భవిన

చ. కనున్నల చూపుల గాలపు చిలకుల
వనెన్నలనవవ్వలే వలితెరల
మనన్నక పురుషమకృగముల వేనెఁటల
పనున్నక యాడేరు పడనెఁతల భవిన

చ. ముఅంచిన మానెఁటలే మోహనఘఅంటల
మఅంచియధరములే మచుచ్చిలవి
మఅంచిన పురుషమకృగముల వేనెఁటల
అఅంచెల నాడేరు అతివల భవిన

చ. కటట వగటల  కఅందువ కుచముల
పటట  శశ వేఅంకటపతి మాయ
మెటట గ పురుషమకృగముల వేనెఁటల
నెటట న నాడేరు నెలనెఁతల భవిన

రేకు: 0385-04 నాట సఅంపుటము: 04-495

పలల వి: ఎకక్కుడనెఁ జొచెచ్చిదరిఅంక రకక్కుసుల
చికక్కు చెడనెఁడ నరసిఅంహునచేత

చ. వడగన కోపపుటగశ పునెఁ జూపుల
మడగురు లెగయనెఁగ మనన్నఅంది
పడగుల మోమ నెఁతలనెఁ బెళపళ నారుచ్చిచు
వడలెనెఁ గఅంభమున వరసిఅంహునెఁడ
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చ. కాలాగిన్న కీలల గకక్కుడి చకశ ము
కలనెఁ బూన కుల గిరు లదర
భాల లోచనము పశ కటిఅంపుచు లయ -
కాలనెఁడక  వలసెనెఁ గడినెఁది సిఅంహునెఁడ

చ. కుటిల నఖఅంబుల ఘోరాకారత
తొట తొట నెతకరు దొరుగనెఁగను
చటల దనవలనెఁ జదుపుచు శశ వేఅం-

కటమున నలిచె సాకారసిఅంహునెఁడ
రేకు: 0068-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-354

పలల వి: ఎకక్కుడనునాన్న నీతనెఁడ
దికక్కుయి మాదసనెఁ దిరిగీనెఁగాక

చ. సరసునెఁడ చతరునెఁడ  జగదేకగురునెఁడ
పరమాతమ్మ డఖిల బఅంధవనెఁడ
హరి లోకోతకరునెఁ డతనెఁడే నామతి
సిరితోనెఁ బాయక చెలనెఁగీనెఁగాక

చ. ఉనన్నతోనన్నతనెఁ డజర వ్వలనెఁ డధికునెఁడ
పనన్నగశయనునెఁడ  భవహరునెఁడ
యినన్నటనెఁగ లిగిన యిఅందిరారమణనెఁడ
మనన్ననతో మము మనపనెఁగాక

చ. మమతల నలమేలమ్మఅంగకు  సఅంతత -
రమణనెఁడ వేఅంకటరాయనెఁడ
జమళసఅంపదల  సరసవిభవముల
తమకఅంబున మమునెఁదనపనెఁగాక

రేకు: 0263-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
361

పలల వి: ఎకక్కుడనునాన్ననెఁ బోదు యేతలెక ననెఁ బోనీదు
వొకక్కుటి కొకక్కు బఅంధము వూహిఅంప నెకుక్కుడ

చ. బుడిబుడి మాయలనెఁ బరలేటి దేహిక
కడవరాన బఅంధము కాఅంతల
యెడపడ కఅందుకఅంట నెకుక్కుడక న బఅంధము
కడనాసనెఁ బరలిఅంచు కనకము

చ. బాలలకు వకృదుబ లకు పయపు వివేకులకు
తేలిఅంచే బఅంధముల దినరుచుల
మూలనునాన్ననెఁ బోనీదు ముఅంగిటనే వేసేది
వేళ గాచిన బఅంధము విదణ్యుగరవ్వము

చ. పయ దేజఅంతవలెక నానెఁ బశపకలకునెక నా
బాయటి గీముల కటట నెఁబాట బఅంధము
యేయెడ శశ వేఅంకటశ ఇఅంక నీదసులకక తే
చాయెక  చెపపనటట  సేసు సకలబఅంధముల

ప.అ.రేకు: 0045-03ఆహిరి సఅంపుటము: 15-256

పలల వి: ఎకక్కుడి జలి యేనెఁటిక నీకు యెవవ్వరివఅంకా నేమనెఁకనెఁ గలదు
తకక్కున వలాల  దడవక మాన ధరమ్మమెఱినెఁగి బశ దుకవో మనసా

చ. పుటిట నయపుడే తమకరమ్మముల పొదుగకపోవ జీవల నెలాల
నెటట నవిధిననెఁ గడచేనఅంట నేరుపననెఁ బడదు బశ హమ్మకునెక నా
అటిట టట నకా హకృదయములోన హరిక శరణ చొచిచ్చితి నఅంట
గటిట గ నతనెఁడే దికక్కుయి నలిచి కావనెఁగనెఁ గలనెఁడ వఱవకు మనసా

చ. సొఅంపున నీ సఅంసారఅంబునకు చొచిచ్చినయపుడే తగిలెను తొడసు
దిఅంపనెఁగరాన మోపుల సుమీమ్మ తీపుల రేనెఁచీ సఅంపద లెలాల
రఅంపపుటాన దీనకనెఁ దోడ రాతిరినెఁ బగల పటట న తరవ
యిఅంపున గోవిఅంద యన నొడగు యితనెఁడే దయరకఅంచును మనసా

చ. కావలెనన తానెఁ గోరినయపుడే కప్పును మాయ తోయనెఁగ రాదు
కవలమెక న వపమలచేత గెలవనెఁగరాదు తెలియన చికుక్కు
ఆవల నేమీనెఁ దడవనెఁగ నేలా యఖిలఅంబునకు నేలికయెక నా
శశ వేఅంకటశపదము లెపుడ సేవిఅంపుచును చెలనెఁగవో మనసా

రేకు: 0017-06 లలిత సఅంపుటము: 01-106

పలల వి: ఎకక్కుడి దురవసర  లేనెఁటిదేహము లోననెఁ
జికక్కు జీవనెఁడ మోకసిరినెఁ జెఅందలేనెఁడ

చ.ఒడల మఅంసపూర మొక పూనెఁటయిన మీనెఁదు
గడగకునన్ననెఁ గొరగాదు
కడలేనమలమూతశ గరిర త మది, లోను
గడగరాదు యెఅంతగడిగిననెఁ బోదు

చ. అలర చిత కము చూడ నతిచఅంచలము దీననెఁ
గలసిన పనుగాలి గనము
మెలపులేనచిచుచ్చి మీనెఁదమకక్కులినెఁ గొఅంత
నలపు లేదు పటిట  నలపనెఁగరాదు

చ. తిరువేఅంకటాచలాధిపునెఁడ నతాణ్యునఅంద-

కరునెఁడ జీవనకు రకకునెఁడ
కరుణిఅంచి యొకవేళనెఁ గాచిననెఁగాన మేను-

చొరకమానెడబుదిద  చోనెఁక దవవ్వరిక
రేకు: 0202-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
012

పలల వి: ఎకక్కుడి నరకముల యెకక్కుడి మకృతణ్యువ మాకు
దకక్కు నీ దివణ్యునామామకృతము చూరగొఅంటిమ

చ. తమతో శశ పతి నీ దసులనెఁ జేరినప్పుడే
యమకఅంకర భయము లణనెఁగిపోయ
జమళ నీ యాయధలాఅంఛనము మోచినప్పుడే
అమరనెఁ గాలదఅండము లవియెలల నెఁ బలిసె

చ. మును నీ నగరితోశ వ మొగమెక న యప్పుడే
ఘనయామణ్యు మారగ ము గటట  వడియ
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వొనర నీ తిరుపతి నొకరాతిశ  వనన్నపుడే
కనల కాలసతాశ ది ఘాతలెలల నెఁ బూడ

చ. యెడరెక  నీ మఅంతశ జప మెఅంచుకొనన్న యపుడే
కడనెఁ జితశ గుపు కన లెకక్కుల గడచె
వడిగా శశ వేఅంకటశవ్వర మీ శరణననెఁగా
అడరి వక కుఅంఠము మాయరచేత నలిచె

రేకు: 0280-02 లలిత సఅంపుటము: 03-460

పలల వి: ఎకక్కుడి పుటట గ లినెఁక నెకక్కుడి మరణముల
మకక్కులి నీ ముదశ ల నా మేననునన్న వివిగో

చ. కరల పపములకునెఁ గెరల కరమ్మములకు
హరి నీ నామము నోరనఅంటితేనెఁ జల
నరకములేమ సేసు నా నేరమేమసేసు
నరతి నా మతిలోన నీ వఅండనెఁగాను

చ. చికక్కు నఅందిశ యములకు చికక్కును బఅంధములకు
చొకక్కు హరి నీ మఱనెఁగు చొచిచ్చితినెఁ జల
మొకక్కునేలే యెవవ్వరిక మొరవటట  నేమటిక
నకక్కుపు మా యిలవేలప నీవక  వఅండనెఁగా

చ. దగగ రవ మాయలిఅంక దగగ రవ దురుగ ణాల
నగుగ ల శశ వేఅంకటశ నీవ గలగ నెఁగా
యెగుగ లేదు తగుగ లేదు యినెఁక నీదసులలోన
వగుగ వలె నీపశ సాద మూననది వొడల

ప.అ.రేకు: 0001-07 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
007

పలల వి: ఎకక్కుడి పురాకకృతము యేమ సేసీన
యెకక్కుడా బలవ నీ బఅంటల టట అండినానెఁ జెలల ను

చ. నీ వలల నెఁ బుటట ను బశ హమ్మ నీవ సేసినదే మాయ
భావిఅంచి నీ కుకలోనే బశ హామ్మఅండాలూ
కావిఅంప నీ వేలికవ కమమ్మన నటట నెఁ బనుల
దక వమా యిది యెఱినెఁగి నీ దసునెఁడనేనెక తిన

చ. భూమ నీ దేవల నీవ పుటిట అంచిన దమకృతము
శశ మఅంతనెఁడ వినన్నటా నీ సేసినటట వను
యేమటివానెఁడ యమునెఁడ యెకక్కుడి మకృతణ్యువ మరి
సామజవరద మీ శరణ చొచిచ్చితిన

చ.ఏడనెఁ జూచినా నీ దసు లెకక్కుడానెఁ జెడట లేదు
యీడ లేదు శశ  వేఅంకటశ నీకును
యేడ విధి యేడ సవ్వరగ  మెకక్కుడిది నరకము
జడతో నీముదశ  నా భజముల ధరిఅంచితి

ప.అ.రేకు: 0007-01 బౌళ సఅంపుటము: 15-038

పలల వి: ఎకక్కుడి మానుషజనమ్మఅం బెతి కన ఫలమే మునన్నది

నకక్కుము ననేన్న నమమ్మతి నీ చితి కఅం బినెఁకన
చ. మఱవను ఆహారఅంబును మఱవను సఅంసారసుఖము

మఱవను యిఅందిశ యభోగము మాధవ నీ మాయా
మఱచెద సుజజ నఅంబును మఱచెద తతవ్వరహసణ్యుము
మఱచెద నురువను దక వము మాధవ నీ మాయా

చ. విడవనునెఁ బాపము పుణణ్యుము విడవను నా దురుగ ణముల
విడవను మకక్కులి యాసల విషష నెఁడ నీ మాయా
విడిచెద షటక్కురమ్మఅంబుల విడిచెద వక రాగణ్యుఅంబును
విడిచెద నాచారఅంబును విషష నెఁడ నీ మాయా

చ. తగిలెద బహులఅంపటముల తగిలెద బహుబఅంధఅంబుల
తగులను మోకపుమారగ ము తలనెఁపున యెఅంతెక నా
అగపడి శశ  వేఅంకటశవ్వర అఅంతరాణ్యుమవక
నగి నగి నను నీ వేలితి నాకా యీ మాయా

రేకు: 0263-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-366

పలల వి: ఎకక్కుడి విరతి మాకు నహమెలాల నెఁ దగుల
మకక్కుళఅంచి మకక్కుళఅంచి మాయకఅంతానెఁ దగుల

చ. పుటిట నప్పుడే పపపుణణ్యుముల దగుల
అటట  దేహమున కనన్నమూనెఁ దగుల
గటిట గా నీరెఅండనెక  తే కరమ్మమూనెఁ దగుల
యెటట నునెఁ బోరాదు మాయకఅంతానెఁ దగుల

చ. మనక సఅంసారియెక తే మమతలనెఁ దగుల
పనగనెఁగనెఁ బెనగనెఁగా బిడడ లూనెఁ దగుల
అనువక  యీలఅంపటాన కాసలెలాల నెఁ దగుల
మన సొకక్కుటకక్కుటక  మాయకఅంతానెఁ దగుల

చ. అరయ శశ వేఅంకటాశనెఁ డాతమ్మలోనే తగుల
శరణనన్నవారిక విజజ నము దగుల
గరిమ నఅందువలల నే ఘన మోకమూనెఁ దగుల
మరిగినప్పుడే సుమీమ్మ మాయకఅంతానెఁ దగుల

రేకు: 0265-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
376

పలల వి: ఎకక్కుడి వదోణ్యుగాల నేడకకుక్కు జీవనక
నకక్కుచూచి హరి గరుణిఅంచిన దనెఁకాను

చ. తనసినవారు లేరు తగ నఅందిశ యభోగాల
పననెఁగనెఁ బెననెఁగనెఁ బెక పక  బెరుగునెఁ గాన
మనసులోనక రాదు మాటలలోన విరతి
తనగినటల నుఅండ దొరకుదనెఁకాను

చ. విడిచినవారు లేరు విషయాల సఅంపదల
వడగక కోరనెఁగోర నొదగునెఁగాన
పుడిమ వినన్నటట అండదు పుసకకాలలో చదువ
నడమఅంతశ ములనుఅండ నాననదనెఁకాను
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చ. తెలిసినవారు లేరు దేవన నాతమలోన
పల లఅంపటాలనెఁ బడి భశ మనునెఁ గాన
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఁ డేమటా మెచచ్చినెఁడ తనున్ననెఁ
దలనెఁచి భక కతోడ దగగ రుదనెఁకాను

ప.అ.రేకు: 0054-06 గుజర రి సఅంపుటము: 15-316

పలల వి: ఎకక్కుడి వపయముల నే మునన్నది
మొకక్కు నీ కొకక్కునక మూలము నీవే

చ. పరులను శికఅంచి పనగొనయెద నా
సిరుల నా శరీరము శికఅంచ లేను
వరుస లోకమఅంతాను వసముచేసుకొనేనా
పరగ నా మతి సవ్వసర పరచుకో లేను

చ. నకక్కుము ననణ్యుదేము నే ననుభవిఅంచేనా
పకక్కున నా యాతమ్మ ననుభవిఅంచ లేను
అకక్కుడా నకక్కుడా ధన మడిగి కూడపటట నా
అకక్కుటా నా విజజ న మారిర అంచ లేను

చ. బటట బాయిట నే దేవపటట ముల సాధిఅంచేనా
యిటిట  తపోరాజణ్యు మేలనెఁగ లేను
నెటట న శశ వేఅంకటశ నీవ ననున్న నేలితివి
పుటట గు లఅందేనా నీపక  బుదిబ  మాన లేను

రేకు: 0222-05 సాళఅంగఅంసఅంపుటము: 03-124

పలల వి: ఎకక్కుడి సుదిద  యీ భశ మనేల పడేరు
అకక్కుటా వోదేహులాల హరినే తలనెఁచరో

చ. బలదేవతలకునునెఁ బాయదట వాణ్యుమోహము
యిలపక  నరులము నేమెఅంతకఅంత
కలదట మునులకునెఁ గడ(డ?) రాగదేవ్వషల
చలనచితకలము మా జడ యినెఁక నేది

చ. పరగనెఁ దొలిల టివారు పఅంచేఅందిశ యబదుబ లట
నెరవగా ముకుకలమా నేనెఁటివారము
అరిదినెఁ బశ పఅంచము మాయామయమట నేము
దురితవరకనులము తొలనెఁగేమా

చ. ఘన సిదబ గఅంధరువ్వల కడ గానలేరట
దినమతకలము మా తెలివేనెఁటిది
యెనలేన శశ వేఅంకటశవ్వరు శరణచొచిచ్చి
మనువార మఅంతేకాక మరి గతియేది

రేకు: 0301-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
001

పలల వి: ఎకక్కుడికఅంసుడ యినెఁక నెకక్కుడిభూభారము
చికుక్కువాప జనయిఅంచె శశ కకృషష నెఁడ

చ. అదివో చఅందోశ దయ మదివో రోహిణిపొదుద

అదన శశ కకృషష నెఁడఅంద నవతారము
గదయ శఅంఖచకాశ ల గల నాలగుచేతల
నెదిరిఅంచి యనాన్ననెఁడ ఇదివో బాలనెఁడ

చ. వసుదేవనెఁడలల  వానెఁడే వరుస దేవక యదే
కొసరే బశ హామ్మదుల కొఅండాట మదే
పొసనెఁగనెఁ బతకలవివెూదనెఁ బురునెఁటిఅంటి లోపల
శిసువక  మహిమ చూప శశ కకృషష నెఁడ

చ. పరఅంజోణ్యుతిరూప మద పఅండవల బశ దికఅంచె
అరిది కౌరవలసఅంహారమూ నద
హరికరర ణ్యుము లీరో జయఅంతి పఅండగ సేయరొ
కరలి శశ వేఅంకటాదిశ  కకృషష నెఁడితనెఁడ

రేకు: 0257-01 సాళఅంగనాటసఅంపుటము: 03-
326
పలల వి: ఎకక్కుడిది వివేక మెఅంతవారికన యినన్నయ నీమాయనెఁ దోయక లేదు

పకక్కున అజజ నపుజీవల యీపప మటల నే వఅండనెఁగను
చ. విచచ్చినవిడి నట కౌరవలెదుటను విశవ్వరూపు చూపనయపుడ

యిచచ్చిల నను నమమ్మనెఁగలేకకా యిఅందశ జలమనరి
తచచ్చిన నపపటి నాసికకజనులను తగు నీ సాకారము చూచి
నచచ్చిలనెఁ గలల న నరాకారము నజమన తరిక్కుఅంచక మానుదురా

చ. గరుడవాహనము శఅంఖచకశ ముల కనయఅండియ దవ్వపరజనుల
ధరలో నను హరిమూ రెకన తెలియక తమయాదవనెఁ డొకనెఁ డితనెఁడనరి
సరుస దేవతాఅంతరములనెఁ గొలిచేటి చఅంచలచితకల ఇనెఁక ననేన్న
పరదక వఅం బననేరరు సరిగా బశ హామ్మదులలో నొకనెఁడవఅందురు

చ. యెఱినెఁగిన దసుల యెఱునెఁగుదురు నీ వకుక్కుడనుచు యేకాలమును
యెఱనెఁగన పమరు లెఱనెఁగరు నను మతినెఅంతెక నా నానెఁడ నేనెఁడను
తఱితో శశ వేఅంకటశవ్వర ననునెఁ గన తగు శరణాగతలనన్నటల
మఱునెఁగున నుఅండిన పశ కకృతలకు నీమహిమల గాననెఁగనెఁ 
దరమవనా

రేకు: 0084-04 గుజర రి సఅంపుటము: 01-408

పలల వి: ఎకక్కుడిపపము లెకక్కుడిపుణణ్యుము
లొకక్కుట గెలిచితి మోహో నేము

చ. పశ పనున్నలెదుటను బడినయాతమకు
చపలత మరి నాశము లేదు
ఉపమల గురుకకృప నొనరిన మనసుకు
రపముల మఱి నేరములే లేవ

చ. ఘనతర దవ్వయాధికారగు దేహిక
మనుకుల భవభయమే లేదు
చనవల హరిలాఅంఛన కాయమునకు
వనుకొను కరమ్మపువటిట య లేదు

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ జేరినధరిమ్మక
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ఆవల మఱి మాయల లేవ
కక వశమాయను కక వలణ్యుపదమునునెఁ
జవముదిమతో సడేడ  లేదు

రేకు: 0109-04 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 02-
052

పలల వి: ఎకక్కుడిమతము లిఅంక నేమ సోదిఅంచేము నేము
తకక్కుక శశ పతి నీవే దయనెఁజూత గాక

చ. కాదననెఁగ నెటట వచుచ్చి కనున్నలెదిటి లోకము
లేదననెఁగ నెటట వచుచ్చి లీలకరమ్మము
నీదసునెఁడ ననుచు నీమరనెఁగు చొచుచ్చికొఅంట
యేదసనెక నానెఁ బెటిట  యీడేరిఅంత గాక

చ. తోయ నెటట వచుచ్చి మఅంచి తొలనెఁకటి నీమాయ
పయ నెటట వచుచ్చినెఁ యీభవబఅంధాల
చేయార ననున్ననెఁ బూజిఅంచి చేరి నీముదశ ల మోనెఁచి
యీయెడ నుఅండనెఁగా నీవే యీడేరిఅంత గాక

చ. తెలియనెఁగ నెటట వచుచ్చి దిశ షట మెక న నీమహిమ
తలచనెఁగ నెటట వచుచ్చి తగు నీరూపు
నెలవక  శశ వేఅంకటశ నీవ గలవనుఅండనెఁగా
యిలనెఁమీద మముమ్మనీవే యీడేరిఅంత గాక

ప.అ.రేకు: 0053-04మలహరి సఅంపుటము: 15-
302

పలల వి: ఎకక్కుడిమాటల యేనెఁటి విచారము
చికక్కుక హరినే సేవిఅంచవలద

చ. బఅందితోనెఁ జేసినపుణణ్యుము లనన్నయ
గొఅందినెఁ జచిచ్చి మఱి కుడిచేదటా
కఅంది కుఅంది తా గడియిఅంచిన ధన
మఅంది సుతలప లయేణ్యుదటా

చ. బిరుదుశసస ముననెఁ బెఅండిల యాడినసతి
మరలిపుటట వన మఱి వేరట
పరిమ బహుగతలనెఁ బెఅంచుకొనన్న తను
వరయనెఁగనెఁ దనవఅంట నరుగదట

చ. చెలనెఁగి యిచిచ్చి యారిర అంచిన కీరితి
పలిచే యాజనమ్మపుపరిది యట
బలిమ శశ వేఅంకటపతి యఅంత కాతమ్మ
గలనెఁడన కొలిచిననెఁ గలగును ఫలము

రేకు: 0327-05 నాట సఅంపుటము: 04-158

పలల వి: ఎకుక్కుడ బశ హమ్మపటాట న కద కాచుకునాన్నవానెఁడ
పకక్కుటిలిల  సఅంతోసాననెఁ బెదద హనుమఅంతనెఁడ

చ.తూరుపునెఁ బడమరాను దొడడ గా జఅంగ చానెఁచి
సారెకునెఁ నరుక్కునవదద నెఁ జదివ వానెఁడే
ధీరతతోనెఁ దనమేను దికుక్కులెలాల నెఁ బికక్కుటిలల

బీరముచూప వానెఁడ పదద హనుమఅంతనెఁడ
చ. మనున్న నేల నేకముగా మఅంచినవాల మెతి క

సనున్నతిగా వలకల చానెఁచినవానెఁడ
పనున్నగడక  రాఘవనబఅంటల లోపలనెలాల
పనన్నధియెక  యనన్నవానెఁడ పదద హనుమఅంతనెఁడ

చ. మరిగి రేయనెఁబగల మతఅంగపరవ్వతమాడ
బిరుదులతోడను బెరసీ వానెఁడే
యిరవక  శశ వేఅంకటశహితనెఁడక  యెప్పుడనెఁ బెచుచ్చి-
పరుగుచు నునన్నవానెఁడ పదద హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0062-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
318

పలల వి: ఎకుక్కువ కులజనెఁడక న హీన కులజనెఁడక న
నకక్కుమెరినెఁగిన మహా నతణ్యునెఁడే ఘనునెఁడ

చ. వేదముల చదివియను విముఖునెఁడక  హరిభకక
యాచరిఅంచన సోమయాజికఅంట
యేదియనులేన కులహీనునెఁడక నను విషష _

పదముల సేవిఅంచు భకుకనెఁడే ఘనుడ
చ. పరమగువేదఅంతపఠన దొరికయ సద

హరిభకకలేన సనాణ్యుసికఅంట
సరవి మాలిన యఅంతణ్యుజతికులజనెఁడక న_

నరసి విషష నవదకు నాతనెఁడే ఘనునెఁడ
చ. వినయనెఁ జదివియను శశ  విభనదసునెఁడగాక

తనువ వేనెఁపుచునుఅండతపసికఅంట
యెనలేన శశ వేఅంకటశపశ సాదనన్న_

మనుభవిఅంచినయాతనెఁ డప్పుడే ఘనుడ

ప.అ.రేకు: 0025-03ముఖరి సఅంపుటము: 15-143

పలల వి: ఎకుక్కువ తకుక్కువ లేవి యిఅందరిలోపల నేను
చికక్కు హరి నీవ పదద  సేసితివి గాక

చ. తెలియ నఅందరివఅంటి దేహమే యిది గాద
పొలసి దొరతనము పొదిగీనెఁ గాక
మలమూతశ ముల రకకమాఅంసము లొకక్కుట కావా
కలిమ లేముల ముఅందు కాననయణ్యువ గాక

చ. చేపటిట  యిఅందరివఅంటి జీవనెఁడ నేనెఁ గానా
పపపుణణ్యుముల ననున్న బరచీనెఁ గాక
యేపొదుద  లోకములోన యిఅందిశ యము లివే కావా
తీపుల మరప ననున్న దిమమ్మరేనెఁచీనెఁ గాక

చ. కక కొన యిఅందరివఅంటి కరమ్మమే సేయనెఁగనెఁ గాద
యీకడ సఅంపదల ననేన్ననెఁ బఅంచీనెఁ గాక
పక కొన శశ వేఅంకటశ భక క యొకక్కుట కాద
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యేకడనెక నా ననున్న యీడేరుచ్చినెఁ గాకా
రేకు: 0095-01 లలిత సఅంపుటము: 01-471

పలల వి: ఎకక్కునెఁగా రానెఁగా రానెఁగా యిఅందనెఁకానెఁ దగుల
యికుక్కువ శశ హరిమాయ నఅంకనెఅంతో తగుల

చ. తెగనకరమ్మమునకు దేహము దగుల
తగినదేహమునకు తరుణితో తగుల
సొగిసి యారెఅంటిక సుత లొకక్కుతగుల
అగడాయనెఁ గనకము అనన్నటితో తగుల

చ. యిఅంతటిసఅంసారిక యిలొల కక్కుతగుల
బఅంతిక నఅందు గలిగె పనెఁడిపఅంట తగుల
చెఅంత నీలఅంపటానకు క్షేతశ ము తగుల
సఅంతగూడేదసదసీజనులెలాల  దగుల

చ. మొదల జీవఅం డొకక్కునెఁడే మోపులాయనెఁ దగుల
వదలనబఅంధముల వడిడ వారెనెఁ దగుల
వదుటిహమునెఁ బరము నొకక్కుయఅంద తగుల
అద శశ వేఅంకటపతి యఅంతరాతమ్మ తగుల

ప.అ.రేకు: 0052-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
296

పలల వి: ఎచచ్చిరి బశ దుకవలె యెఱినెఁగినవారిక
తెచుచ్చికొనేమఅంట బటిట  తేరాదు కాలము

చ. చేసినపుణణ్యుము దకుక్కు చెలల బడి గల నానెఁడే
వేసాల సఅంపద లెలల  వఅంట రావ
ఆసలాసలనునెఁ జికక్కు యవి దనవిగానెఁ జూచి
మోసపోతే మఱి లేదు మొనయడ జనమ్మము

చ. కక కొనన్నవశ త మీడేరు కాయముతో నునన్నప్పుడే
కాకరిసఅంసార మది కాణాచి గాదు
లోకమువారలనెఁ జూచి లోలనెఁడక  చవలకు లాచి
కాకక తే మఱి లేద గరిపడ జనమ్మము

చ. సరవ్వము సాధిఅంచవచుచ్చి జజ నముతో నునన్నవానెఁడే
నరవ్వహిఅంచనెఁబోతే మఱి నలపరాదు
వరివ్వ శశ వేఅంకటశవ్వర వూహిఅంచ నేరక
గరివ్వయెక తే మఱి లేదు కడ మవను జనమ్మము

రేకు: 0045-01 వరాళ సఅంపుటము: 01-273

పలల వి: ఎచోచ్చిటి కనెఁగిన యెప్పుడనెఁ దమలోన -
మచిచ్చిక పనునెఁదవల మానకపోయె

చ. పయపు సతలగుబదల పదపొటాల ల
కాయము వడి నొతిక కానెఁచనెఁగను
రాయిడిచే ఘనమాయనెఁగాన లోన-

మాయపు పనునెఁదవల మానకపోయె

చ. అతివల మోహపుటధరామకృతముల
యితవగ నోరి కఅందియణ్యునెఁగను
అదిమోహమే ఘనమాయనెఁగాన లోన-

మతకరిపనునెఁదవల మానకపొయె
చ. తరుణల మేనమెత కనపరపులమీనెఁద-

నరవగ నట సుఖియిఅంచనెఁగను
తిరువేఅంకటాచలాధీశకకృపచేనెఁగాన
మరుచేతి పనునెఁదవల మానకపోయె

చి.ఆ.రేకు: 0008-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 10-
045

పలల వి: ఎటలనెఁబుటిట అంచితో నీవరునెఁగుదువ
ఘటన ననన్నయ నీసఅంకలప మే అయాణ్యు

చ. చచేచ్చివారినెఁజూచి చావకు వరతగానెఁన
రొచుచ్చిలసఅంసారముప రోతనెఁగాన
కచుచ్చిపటిట  ఆదియె కాలానెఁజేతానెఁబెననెఁగనెఁగ
మచిచ్చికసేయదునెఁగాన మానలేనయాణ్యు

చ. బడలేవారినెఁ జూచి బడల నోపనెఁగాన
విడవనసఅంపదపక  విసిగేనెఁగాన
పడవాయ కదియె పరుగుచురానెఁగాను
బడినెఁ దిరుగుదునెఁగాన పయలేనయాణ్యు

చ. ములిగేవారినెఁ జూచి ములగ నోడదునెఁగాన
శిలగునెఁగోరికలనెఁ గోసితినెఁ గాన
కలిమతో శశ వఅంకటనాథ నీభకక
వలయనెఁ గోరుదునెఁగాన విడవలేనయాణ్యు

రేకు: 0246-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-260

పలల వి: ఎటవఅంటి వఱిఱ్ఱి నో యేమన వినన్నవిఅంతను
ఘటనల నావఅంటా గరివ్వఅంతనయాణ్యు

చ. తలనెఁచే తలనెఁపు నీది తనువ నీ విచిచ్చినది
నలిచిన జగమెలాల  నీ మయము
వలవఅంత నే నఅందులో వటిట యహఅంకారినెక
తెలియక నేనేయఅంటానెఁ దిరిగేనయాణ్యు

చ. సేసేచేనెఁత నీయాజజ  చిత కమెలాల  నీయిచచ్చి
రాసుల కరమ్మముల నీరపములివి
ఆసపడి నే నఅందులో అనన్నయ నావనుచును
పోసరిఅంచి మాయలలోనెఁ బరలెదనయాణ్యు

చ. ఇహము నీవినోదమే యెనన్ననెఁ బరము నీసొమేమ్మ
సహజము నీకు మాలో చెక తనాణ్యుల
మహిలో శశ వేఅంకటశ మరి నీదనెఁసుడనెక తి
బహుభకక నీమీనెఁదనెఁ బచరిఅంచేనయాణ్యు
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రేకు: 0034-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-211

పలల వి: ఎటవఅంటిరౌదశ మో యెటవఅంటికోపమో
తటతట నరువఅంక దనెఁట వనెఁడే

చ. తోరఅంపునెఁ బెనుచేతల మలల చఱచి
దరుణలీలనెఁ బెదవ లవడకఱచి
కారిఅంచి చాణూరునెఁ గడభఅంగపఱచి
వరునెఁడక  యెముకల విఱచీ వనెఁడే

చ. పడగడచినయటట  పడచేత నడిచి -
పడనీక పురములోపలనెఁ జొరనెఁబడిచి
తొడిచి చాణూరు నెతకక దయవిడిచి
వడివటిట  నెతకరు వడిచీ వనెఁడే

చ. బుసకొటట చును వూరుపులనెఁ జెమరిఅంచి
మసిగానెఁగ బెదపదమలల ల దఅంచీ-

నెసనెఁగి శశ తిరువేఅంకటశనెఁడక  మఅంచి
ముసిముసినవవ్వల ముఅంచీ వనెఁడే

ప.అ.రేకు: 0002-04గుజర రి సఅంపుటము: 15-011

పలల వి: ఎటవలె సిదిద అంచు నీ పనుల యెవవ్వరు వినాన్న నవవ్వదురు
తటకున నుఅండట దలిగుఅంతయట తలనెఁపుల మేడా 

మాడగుల
చ. నీవే బశ హామ్మఅండనాథునెఁడవ నే నొక మశకమను

యీవల నీ పశ తణ్యుకము గోరెద నెకక్కుడి కకక్కుడ అసఅంగతఅం
ఆవటిఅంచి నేనెఁజేసిన వక తే నపరాధఅంబుల వేవేల
కావ వనుచు నే ననున్ననెఁ బలికదను కడ సాహసునెఁడనెఁగా నేను

చ. నకక్కుము నీవ సవ్వతఅంతద నెఁడవ నే మాయాపరతఅంతద నెఁడన
యికుక్కువ నీపక  భక క నేసెదను యెకక్కుడికకక్కుడ అసఅంగతఅం
యికక్కుడ నే మోచినది కనొగ ననెఁగ నేడజనలది శరీరము
కకక్కుసిఅంచి నను ధాణ్యునము సేసెద కడసాహసునెఁడనెఁగా నేను

చ.హెచిచ్చిన నీ చిత కము గానా యేచిన నా భాగణ్యుము దలియా
యిచచ్చిలనే బయలకు మొరవటట ద యెకక్కుడి కకక్కుడ అసఅంగతఅం
కచుచ్చి పటిట  శశ వేఅంకటనాయక కరుణిఅంచితి విట నను నీవే
గచుచ్చిల వూరక ననున్ననెఁ బగడదను కడసాహసునెఁడగా నేను

రేకు: 0099-05 మలహరి సఅంపుటము: 01-
499

పలల వి: ఎటట యినా జేయము యినెఁక నీచిత కము
కటిట ననీ సఅంకీరకనపరునెఁడ

చ. కొఅందరు జజ నుల కొఅందరు భకుకల
కొఅందరు వక రాగణ్యుకోవిదుల
యిఅందరిలో నే నెవవ్వనెఁడనెఁ గా నద
సఅందడి హరి నీశరణాగతనెఁడ

చ. జపతల గొఅందరు శసుస ల గొఅందరు

పశ పతికనెఁ గొఅందరు బలవల
వపమఅంచనెఁగ న నొన్నకనెఁడా గా నఅందు
కపురుల నీడీఅంగరీనెఁడ నేను

చ. ఆచారణ్యుపురుషల అవవ్వలనెఁ గొఅందరు
యేచినసమయలెక  యేరపడిరి
కాచేటి శశ వేఅంకటపతి నే నెక తే
తాచి నీదసులదసునెఁడను

రేకు: 0217-06 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-095

పలల వి: ఎటట యినానెఁ జేసుకో ఇనెఁక నీ చిత కము ననున్న
పటిట చెచ్చి మా గురునెఁడ నీ పదల విడవను

చ. పోనెఁడిమ నా నామముల పొదుద వొదుద  నుడిగీన
వనెఁడేమడగునోయన వఱవకుమీ
నానెఁడే నా యాచారుణ్యునెఁడ నాకు ననీన్న యిచిచ్చినానెఁడ
నేనెఁడిదేలఅంట నతన నేమము నే మానను

చ. పశ మతో వనెఁడ ననన్నఅంటనెఁ బెటట క పూజిఅంచీన
యేమ గారణమోయన యెఅంచుకోకుమీ
కామఅంచి యాచారుణ్యునెఁడే కారణము నీకు నాకు
యీ మరులేలఅంట నాతనెఁడిచిచ్చిన సొమేమ్మ నేను

చ. పలమారు వనెఁడ నాపక  బతికచేసీ నేనెఁటికన
వలయ శశ వేఅంకటశ వేసరకుమీ
యెలమ నాచారుణ్యునెఁడిదే పన చేసినానెఁడ
నలిచెనెఁ గలకాలము నీకు నాకునెఁ బోదు

రేకు: 0161-01 లలిత సఅంపుటము: 02-293

పలల వి: ఎటిట దో మీమాయావిలాసము యెఱినెఁగిన నెఱనెఁగనీదు
అటట  మాగురు ననుమతినే పశ తణ్యుకమవక  తివిగాన

చ. కరుణాకరా మముమ్మనునెఁ గన తెలియనెఁగలేను
ధర మీమహిమల వినవిన తగ నరుదఅందుదును
నరహరి నీవ నాలో నుఅండనెఁగ నమమ్మక పురాణకథలఅందు
అరయనెఁగ మీచరితల చెపపనెఁగ నాసతోడ మమునెఁ దలఅంతను

చ. జగదీశ మీనామఅంబుల జపఅంచ నలయదును
వగటగ నీచితశ సకృషట  చూచి మము వదకుదు నఅంతటను
నగధర మీపక  భక క సేయనెఁగ మనఅంబున వొడనెఁబడను
పగటన మీరిచుచ్చి వరములకొరక పలమారు మీకు 
మెమెుకుక్కుకొఅందును

చ. శశ వేఅంకటశ నీమూరితి చిఅంతిఅంచి చేపటట నెఁగలేను
దేవనెఁడ వనయెడ విశవ్వసమునక తిరముగనెఁ గొలిచెదను
శశ వనతాధిప వేదల మముమ్మనునెఁ జెపపనెఁగా నే తరిక్కుఅంపుదును
వేవేల పరుషల సేవిఅంపనెఁగ నీవే కర కవన నశచ్చియిఅంతను

రేకు: 0045-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
277
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పలల వి: ఎటిట వారికనెలల  నటిట కరమ్మముల మా-

యెటిట వారిక నఅంక నేది తోవయణ్యు
చ. పమునెఁజఅంపన యటిట పతకముననెఁ బెదద  -

పముమీనెఁద నీకునెఁ బవళఅంచవలసె
కోమలినెఁ జఅంపన కోఱనెఁతవలల  నొకక్కు-

కోమలి నెదనెఁ బెటట కొన యఅండవలసె
చ. బఅండి విఱిచినటిట  పతకముననెఁ బెదద

బఅండిబోయనెఁడవక  పనసేయవలనె
కొఅండవఱిక నటిట గుణముననెఁ దిరుమల-

కొఅండమీనెఁద నీకునెఁ గూచుఅండవలసె

చి.ఆ.రేకు: 0009-04దేసాళఅం సఅంపుటము: 10-052

పలల వి: ఎటిట హితోపదేశకునెఁ డటవఅంటిదయాళవ
అటట  తాళల పకనన్నమాచారుణ్యుల

చ. పచిచ్చితామసుల మముమ్మనెఁ బరమసాతివ్వకులనెఁగా
యిచచ్చిటనె సేసినానెఁడ యెఅంతచిత కము
యిచచ్చిగిఅంచి మాకులాన నెనన్ననెఁడలేనవక షష వ
మచచ్చిముగానెఁ గకృపసేసె ననన్నమాచారుణ్యునెఁడ

చ. ముదిరిన పపకరమ్మముల సేసినటిట  మముమ్మ
యెదుటనెఁ బుణణ్యులనెఁ జేసె నెఅంతసోదణ్యుము
కదిసి యేజనామ్మననెఁ గాననసఅంకీర కన
మదన నుపదేశిఅంచె ననన్నమాచారుణ్యుడ

చ. గడసునెఁదనపు మముమ్మనెఁ గడ వివేకులనెఁ జేసి
యిడమలెలాల నెఁ బాప నేమరుదు
నడమనె యెనన్ననెఁడనెఁ గానన శశ వఅంకటనాథు
నడియాలముగ నచెచ్చి ననన్నమాచారుణ్యునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0008-04 సాళఅంగ నాట సఅంపుటము: 15-
047

పలల వి: ఎటట  గడిఅంచె దక వము యిఅందరికన సుఖము
పటిట న భశ మవఅంటిది పఅంచేఅందిశ య సుఖము

చ. పచిచ్చివలెనో తోనెఁచు పఅండల  ముకక్కుల వోవ
మచిచ్చికనెఁ గాఅంతలతోడి మదిన సుఖము
వచిచ్చి నటట  నేవఅండ పఅండ పఅండ నటల ను
తచిచ్చి తా తొలిల  చేసిన దన ఫలసుఖము

చ. మోవన యటల  వఅండ ములిగేపటిభారము
భావిఅంచి యెతకకొనన్న సఅంపద సుఖము
కక వసమెక నటల అండ కడదనెఁకా వళకులే
తేవల ననుభవిఅంచే దేహభోగసుఖము

చ. మకక్కులి తీపక  వఅండ మీసాల మీనెఁదట తేనె
చకక్కుటి నానానెఁటి సఅంసారసుఖము
తకక్కుక శశ వేఅంకటశదసులకు చికక్కువఅండ
అకక్కుడ నకక్కుడను బశ హామ్మనఅందసుఖము

రేకు: 0208-05 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 03-
047

పలల వి: ఎటట  గెలతనెఁ బఅంచేఅందిశ యముల నేనెఁ
బటట రాన ఘనబలవఅంతముల

చ. కడ నసుమఅంతల కనున్నల చూపుల
ముడనెఁగక మనున్నల ముటట డిన
విడవక సకమ్మపువనుల యివిగో
బడిబడి నాదబశ హమ్మము మోచె

చ. అద తిలపుషపఅంబఅంత నాసికము
కదిసి గాలి ముడగటట డన
పొదిగె నలెల నెఁడే పొఅంచుక నాలిక
మెదలచు సరవ్వము మఅంగెడిన

చ. బచెచ్చిన దేహపు పక పొర సుఖమే
యిచచ్చినెఁ బశ పఅంచఅం బీనెడిన
చెచెచ్చిర మనసిది శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ
దచిచ్చి తలనెఁచనెఁగా దరి చేరెడిన

రేకు: 0031-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-190

పలల వి: ఎటట  దరిఅంచీ నద యీజీవనెఁడ
బటట బయలగానెఁ బరచీ నొకటి

చ. చెడనమటిట లోనెఁ జేసినముదేద
నడమ ముఅంచుకొనన్నది వొకటి
తడియననీరెక  తడివొడమఅంపుచు
వడిసీన వేపుర వడితో నొకటి

చ. పయనతనుదీపనములగా నట
చేయచు మది వేనెఁచీ నొకటి
కాయపుచుటట రికముమ్మల చేయచు
రేయనెఁబగల విహరిఅంచీ నొకటి

చ. యినన్నయనెఁదనే యేచి కపటముల
పనీన్న నద లోపల నొకటి
వనెన్నలచూపుల వేఅంకటశ నను
యెనన్నకతోనెఁ గడ నెదిరీ నొకటి

రేకు: 0147-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-211

పలల వి: ఎటట  దోయవచుచ్చి విన నెఅంతటివారికక  నాను
పటిట  నీకు శరణఅంట బశ దికఅంతవ గాక

చ. మాలతనమువఅంటిది మతినెఁదగులనెఁ గామము
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అలరి ముటట వఅంటిది అఅంటనెఁగోశ ధము
కలి నొదిగిఅంచు నెఅంగిలివఅంటిది లోభము
వాలాయిఅంచి నెఅందుఅండక  నా వచుచ్చిను లోకులకు

చ. చుటిట  మదణ్యుమువఅంటిది చొకక్కుఅంచు మోహము
వటిట  మాఅంసమువఅంటిది వయమదము
పుటిట న భశ మవఅంటిది పొదిగిన మచచ్చిరము
వటిట పడి నోరూరిఅంచు నరక పశ ణలను

చ. గోడమఱనెఁగు వఅంటిది గుటట తోడి సఅంసారము
వడన కటట వఅంటిది వేడకయాస
యీడనే శశ వేఅంకటశ యేలితివి నీదసుల
జడదపపనయణ్యువ యీచఅందము జీవలది

ప.అ.రేకు: 0077-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
445

పలల వి: ఎటట  దోయవచుచ్చి వన నెఅంతటివాన కక నాను
పటిట  నీకు శరణఅంట బశ తికఅంతవ గాక

చ. మాలతనముపఅంటిది మదినెఁ దగులనెఁ గామము
ఆలరి ముటట వఅంటిది యఅంటనెఁ గోశ ధము
కలి నొదిగిఅంచు నెఅంగిలివఅంటిది లోభము
వాలాయిఅంచి యెఅందుఅండక నా వచుచ్చిను లోకులకు

చ. చుటిట  మదణ్యుమువఅంటిది చొకక్కుఅంచు మోహము
దటిట  మాఅంసమువఅంటిది వయమదము
పుటిట న భశ మవఅంటిది పొదిగిన మచచ్చిరము
వటిట పడి నోహరిఅంచు నరక పశ ణలను

చ. గోడమఱనెఁగువఅంటిది గుటట తోడి సఅంసారము
వడన కటట వఅంటిది వేడక యాసా
యీడనే శశ వేఅంకటశ యేలితివి నీ దసుల
జడ దపప నయణ్యువ యీ చఅందము జీవలది

ప.శశ .అ.రేకు: 0078-3 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
449

పలల వి: ఎటట  మనన్నఅంచేవో ననున్న యిటవఅంటి వానెఁడను
దటట పుటాసల ననున్ననెఁ దడవచునాన్ననెఁడను

చ. పలమారు మొకక్కునెఁగాను పరాకు సేసిన టట నో
మలసి జపఅంచనెఁగాను మతి యెఅంత గరనెఁగునో
కొలవనెఁగా గొలవనెఁగా కొసరిన టట నో
తల పఱునెఁగక ననున్ననెఁ దగులచునాన్ననెఁడను

చ. చేరి పూజిఅంచనెఁగా ననున్ననెఁ జికక్కుఅంచు కొనన్న టట నో
సారె నారగిఅంపఅంచగా చవి మరపన టట నో
వూరక సేవ సేయనెఁగా వొలవేసినటట నో
నోరనెఁగొలనెఁదుల ననున్న నుతిఅంపుచునాన్ననెఁడను

చ. ఆటలాడి నవివ్వఅంచనెఁగా నలయిఅంచి నటట నో

పటిఅంచి శరణననెఁగా పటిట  పననెఁగిన టట నో
వాటమెక  శశ వేఅంకటశ వరదునెఁడవ నీ వక తే
మేటి నా యాసల ననున్న మెపపఅంచుచునాన్ననెఁడను

రేకు: 0207-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
041

పలల వి: ఎటట  మోసపోతి నేను యివియెలల  నజమన
నెటట న హరినే నమమ్మ నేరనయితినెఁగా

చ. దేహమది నాదన తెలిసి నమమ్మవఅండితే
ఆహా నే నొలల ననాన్న నటట  ముదిసె
వూహల నా భోగ మెలాల  వొళల నెఁబ టట నఅంటా నుఅంట
దహముతోడ ననుముదగిన నీరాయనెఁగా

చ. మనసు నాదన నమమ్మ మదిమది నే పఅంచితి-

ననునెఁగునెఁ బఅంచేఅందిశ యములఅందునెఁ గూడనా (ను?)

యెనసి పశ ణ వాయవలివి సొమమ్మన నమమ్మతి
మొనసి లోను వలినెక  ముకుక్కువాత నునన్నవి

చ. ఇఅందుకొరక నేను ఇనాన్నళల  పటపడితి
ముఅందు వనకఅంచక నే మూఢునెఁడ నెక తి
అఅంది శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడఅంతటా నుఅండి నా-

చఅందము చూచి కావనెఁగ జనమ్మమే యీడేరె
ప.అ.రేకు: 0039-04 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
222

పలల వి: ఎటట  రకఅంచేవో కాన యిఅందిరారమణ ననున్న
దటట పు నీ దసానుదసునెఁడ నేను

చ. గాటపు వక రాగణ్యుము కఅందువ సుజజ నము
మాటలలోననే కాన మతి నుఅండదు
నీటన నహఅంకారపు నీరసగుణముల
మాటననెఁ దిరుగు దురామ్మనునెఁడ నేను

చ. నవనవవిధముల నానాపుణణ్యుము
చెవల వినుట కాక సేయట లేదు
భవజలధలలోన పడి పొరలి ముననెఁగి
చవి మరిగిన నతణ్యుచపలనెఁడ నేను

చ. శశ వేఅంకటశవ్వర నీ సేవకునెఁడ ననయేటి
భావ మొకక్కుట కాన భక క యెఱుగ
యేవిధలనెఁ బడలేక యిట నీక శరణన
దేవలతో విఱఱ్ఱి వనెఁగే డిఅంగరీనెఁడను

రేకు: 0190-01 లలిత సఅంపుటము: 02-456

పలల వి: ఎటట  వలసిననెఁ జేయ మనన్నయ నీచిత కమె
నెటట న(నె?) నొకనెఁడనా నీవే యిఅంతాను

చ. వేవేల నీకు వినన్నవిఅంచేదేమ తొలేల
సావధానముగ సరవ్వసాకవి నీవ
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ఆవల నాకట సేయమన చెపపదేమ నేను
దక వికమెక నటిట  సవ్వతఅంతద నెఁడవ నీవ

చ. తగిలి ననున్న నాలో ధాణ్యునఅంచేదేమ తొలెల
జగతి నీవ పూరష చెక తనుణ్యునెఁడవ
జిగి నీనామము నోరనెఁ జికక్కుఅంచి నుడిగేదేమ
మగుడి శబాద కరమఅంతశ రూపునెఁడవ

చ. చేవమీర సిరులనెఁ బూజిఅంచేదేమ ననున్న
శశ వేఅంకటశ నీవ శశ పతివి
దేవదేవ ననున్న నీవే తేనెఁకువలాల  నెఅంచుకొన
కావము నీవొకక్కునెఁడవే కరుణానధివి

రేకు: 0208-03 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
045

పలల వి: ఎటట  వలసినానెఁ జేయ మేనెఁటి వినన్నపము లినెఁక
కటట కో పుణణ్యుమెక నానెఁ గాక మరేమెక నాను

చ. ననున్న నెఅంచి కాచేనఅంటనా యవగుణి నేను
ననున్న నెఅంచి కాచేనఅంట నీవ లకమ్మపతివి
యినన్నటా నాకఅంట హీనునెఁడినెఁక మరెవవ్వనెఁడ లేనెఁడ
వనన్నతి నీకఅంట ఘనులొకరూ లేరు

చ. నలవలాల  నెఅంచుకొఅంట నవవ్వరిములల అంత లేను
బలవనెఁడ నీవక తే బశ హామ్మఅండము
యెలమ నే నుపకార మెవవ్వరికనెఁ జేయలేను
మెలనెఁగి నీవే తకృణము మేరువ సేయదువ

చ. భావిఅంచ నీ వేలికవ బఅంటమాతశ మఅంతే నేను
నీవ సరావ్వఅంతరాతమ్మవ నే నొకనెఁడను
సావధానమున నేను సరవ్వభకకునెఁడ నఅంతే
శశ వేఅంకటశ నీవ జీవరకకునెఁడవ

రేకు: 0253-04 బౌళ సఅంపుటము: 03-305

పలల వి: ఎటట  వలసినానెఁ జేయ మేమీ నననేరమయణ్యు
వొటిట న నామనసు నీకొపపన సుమమ్మయాణ్యు

చ. అదిగో శశ హరి నీ వఅంపన యిఅందిశ యాలకు
చెదరక నేము పఅంపు సేతమయాణ్యు
వదక యాసలకలాల  వటిట యనెఁ జేతమయణ్యు
మదిమది నే నీ మాయకు లోనయాణ్యు

చ. దేవ నీవిచిచ్చినయటిట  దేహపుటరిలోన
చేవమీరనెఁ గానెఁపురము సేసేమయణ్యు
ఆవల నీ కరమ్మముల కపపనము నతకమయణ్యు
ఆవటిఅంచి కామాదుల కాన మీరమయాణ్యు

చ. ననున్ననెఁ దలచుటకఅంట నీవచెపపన పనులే
యెనన్నకనెఁ జేసినదే యెకుక్కుడయాణ్యు
అనన్నటా శశ వేఅంకటశ ఆతమ్మలో నునాన్ననెఁడవ

వినన్నపములేల యిది విడవమయాణ్యు

రేకు: 0237-06 నాగవరాళ సఅంపుటము: 03-215

పలల వి: ఎటట  వేగిఅంచీ జీవనెఁ డినన్నటిలోనా చే-

పటిట  రకఅంతవనెఁ గాక పరమేశవ్వరా
చ. బలిల దునెఁడక  వక రాగాణ్యున పదరర ము లనన్నయను

వొలల నఅంటనే నోరూరిఅంచును
వొలల నే కావలెనన వొడిసి పటట నెఁజూచితే-

నలల అంతనుఅండి యాసల నలయిఅంచును
చ. యిఅంచుక మొదలవటట  యిచాచ్చిదేవ్వషల ముఅందు

మఅంచు రానెఁగా రానెఁగానెఁ బెటిట మీనెఁదనెఁ గప్పును
పొఅంచి యఅంతలోనెఁ దలిసి పొఅంగణనెఁగి వఅండితేను
వఅంచిఅంచొకక్కు కారణాన వచిచ్చి పశ వేశిఅంచును

చ. వేసరి యడవినునాన్న వఅంటనే సుఖదుదుఃఖల
పసిపోక కొఅంత యనుభవిఅంపఅంచును
రోసి పయలే రెవవ్వరు రుచులయేణ్యు తోనెఁచు నవి
శశ సతీశ కనునెఁగొను శశ వేఅంకటశవ్వరా

రేకు: 0078-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-370

పలల వి: ఎటట  వేగిఅంచె దిఅందుకగురే సితరకాఅండల
వటిట వేమ సేయమఅంటా వనన్నడిఅంచే రిపుడ

చ. వొఅంటికాలనెఁ గుఅంటికుఅంటి వూరిబఅందలకునెఁ జికక్కు
పఅంటదనెఁకా దునెన్న నొకక్కుపసురము
గఅంటగఅంటలాక లొతిక కలల ల నడిమపఅంట
కుఅంటివానెఁడ గావలఅండి కుపప లేరుపరచె

చ. కలది కుకక్కుమఅంచము కనన్నవారెలాల నెఁ బఅండేరు
తలెతో దొగిగ నఅంబలి దవకూళళ్ళు
వలినెఁగఅంతల కొఅంపల వడనెఁబటల  చూపరు
తలవరులెఅందు లోనానెఁ దప్పు వదకరు

చ. వొళళ్ళుచెడడ వానెఁ డొకనెఁడ వభయమారగ ము గొన
కలల దొరపుటట బడి కడనెఁగటట న
చలల నశశ వేఅంకటశ సకలలోకపతివి
యిలిల ద నీశరణఅంటి మఅందరిన గావవే

రేకు: 0161-04 లలిత సఅంపుటము: 02-296

పలల వి: ఎటట  సేయనెఁగలవానెఁడవో యినెఁక నీచేతిది నావనక
నెటట న నీదనెఁసుడనెక  తిన నీచితకఅం బినెఁకను

చ. సారెకునెఁ గొలవ సేత చనవల నీ వితకవో యనుచు
నేరకునాన్ననెఁ బాడదును నీవ మెతకవనుచు
వోరిచి వపవాసములఅండదు నొగి దయదలఅంతవో యనుచు
చేరి వాకలి గాచుకుఅండదు చిత కము రావలెననుచు

చ. కమమ్మటి నచచ్చికముల నెరపుదు కక వసము గావలె ననుచు
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వమమ్మడి నీగుణాల వొగడదు వూరక మొగమోడదు వనుచు
నెమమ్మది మొకుక్కుల నే మొకుక్కుదు నేరములెఅంచక కాతవన
నమమ్మ ననున్న నేనెఁ బూజిఅంత నను నీ వడేరిఅంతవన

చ. ఆసతో నను భావిఅంత అనన్నట ననేన్నలదు వనుచు
వేసరక నీమఅంతశ ము నడగుదు వేగమే వరమొసనెఁగుదు వనుచు
రాసిక నెకక్కునెఁగ శశ వేఅంకటశ రకఅంచితి విప్పుడ ననున్న
వాసితోడ నే ననున్ననెఁ దగులదును వదలక నాపలనెఁ గలవనుచు

రేకు: 0017-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-104

పలల వి: ఎటట చేసిననెఁ జేసె నేమ సేయనెఁగవచుచ్చి
చుటట పువిరోధఅంబు సునాసుస చెశ లిమ

చ.ఒడలిలోపలిరోగ మొనరనెఁ బరితాపఅంబు
కడపులోపలిపుఅండ కడలేనయాస
తడిపనెఁత మెడగోనెఁత తలనెఁపు విషయాసక క
గుడిమీనెఁదితరువ ఆలకులము పశ ణలకు

చ. నీడలోపల యెఅండ నెలకొనన్న బఅంధఅంబు
గోడపక  సునన్నఅంబు కొదలేన యెఱుక
పడరిలో బశ దుకు పపకరమ్మపుబుదిద
తాడపక  తపసు తమధనము పశ ణలకు

చ. మఅంటనెఁజేసిన బమమ్మమనక సఅంసారఅంబు
రెఅంటికనగాన వరిడికొలవ బశ దుకు
యిఅంటివేలపు వేఅంకటశనెఁ గొలవక పరుల-

వఅంటనెఁ దిరుగుట వోడ విడిచి వదరిడట
రేకు: 0230-01 లలిత సఅంపుటము: 03-168

పలల వి: ఎటట నన్నదో నీచిత క మెదురాడ నే వఱత
గటిట గా హరి నీమాయ కడవనెఁగరాదు

చ. నచచ్చి పతితలనెఁ జూచి నేను సఅంసారినెక  యఅందు
అచచ్చిపు సనాణ్యుసులనెఁ జూచటవలె నయేణ్యునఅందు
హెచిచ్చి మోచి వచిచ్చితేను యెకక్కుడిగొడవ యఅందు
ఇచచ్చిట నశచ్చిలబుదిబ  యెఅందూ నేనెఁగానను

చ. కరుమ్మలనెఁ జూచొకవేళ కరమ్మము నేనెఁ జేయనెఁబోదు
మరమ్మపు జజ నులనెఁ జూచి మఅంచిదఅందును
అరిమ్మలి రెఅండనెఁ జూచి అఅంతలో సఅందేహిఅంత
నరమ్మలమయిన బుదిబ  నే నెఅందునెఁ గానను

చ. వారనెఁణాసి వోనెఁజూచి వారివఅంటనెఁ దగులదు
తేరి కొఅంత దవవ్వ వోయి తిరుగుదును
నేరిచి శశ వేఅంకటశ నీవే ననున్న గాచితివి
యీ రీతి దేరిన బుదిబ  యెఅందూ నే గానను

రేకు: 0186-03 బౌళ సఅంపుటము: 02-434

పలల వి: ఎటట నానెఁ గావకపోదు యే నెఅంత సేసినాను

యిటట  నీకు శరణఅంటి నదియే తెరనెఁగు
చ. చేకొన నే మొకక్కునెఁగాను చేతల గోయనెఁగరాదు

ఆకడనెఁ దప్పుకునెఁ దగినాజజ  మానరాదు
కక కొన యపరాధాలే కావిఅంచితి నెనెక న్న నా
యీకడ నీశరణఅంటి ననెఁకనో తెరనెఁగు

చ. చికక్కు దక నణ్యుపడనెఁగాను చెలనెఁగి ఖఅండిఅంచరాదు
చకక్కునెఁగా నాదోశ హాల సెక రిఅంచరాదు
అకక్కుడనెఁ జూచిన శరణాగతబిరుదు నీకు
యికక్కుడ నీశరణఅంటి ననెఁకనో తెరనెఁగు

చ. సేవసేయచుఅండనెఁగాను జీతము మానుపరాదు
యీవిధి నాన దోసితే నఅందుకోరాదు
దేవనెఁడ ననున్ననెఁ గొలిచి తెగి కరామ్మ లడిగితి
యీవల శశ వేఅంకటశ ఇనెఁకనో తెరనెఁగు

రేకు: 0294-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
547

పలల వి: ఎటట కో దక వమా ఇద నీకు శరణఅంటి
తొటిట న నా బశ దుకుకునెఁ దుదయ లేదు

చ. నాన యీజనమ్మమెతిక నాటివలాల  మఱచితి
పూన యేమటా విరతి పుటట నేరదు
కానను ముఅందర వచేచ్చి ఘనకరమ్మపశముల
పనపటిట (?)యిఅంచుకఅంతా భయమూలేదు

చ. పఅంచేఅందిశ యములనెఁ జికక్కు భావమెలాల నెఁ జికుక్కువడ
అఅంచెల మోకముతోవ అరయలేను
యెఅంచి నాదేహములోన  హేయమును సాతిమ్మఅంచె
చఅంచలపు దురుగ ణాల చకక్కునెక నానెఁ గావ

చ. నగు సఅంపదల చేత ననున్న నేనే మరచితి
తెగువది వివేకఅంచనెఁ దీరదప్పుడ
నగిడి శశ వేఅంకటశ నీవ ననున్న నేలనెఁగాను
జగమెలాల  నెరనెఁగ నే సాతివ్వకునెఁడనెక తి

రేకు: 0061-06 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-315

పలల వి: ఎడమపురివటట  పరహితవివేకము, లోన
గుడసువడనెఁ జదువ, మెరునెఁగులవారెనెఁ జలము

చ. లఅంప మేయనెఁగనెఁదొణనెఁగె లలితఅంపుమతి లోనె,

తెఅంపు దిగవిడిచె యెడ తెగనమానఅంబు,

చఅంప దొరకొనయె వేటలేన తమకఅంబు,

యిఅంపు ఘనమాయ నే ననెఁకనేమ సేత
చ. బయలవఅందిలివటట  పనలేనలఅంపటము,

దయ విడవనెఁదొడనెఁగె చిత కములోనకాఅంక,

పయికొనన్న మోహఅంబు పడనపటల నెఁ బరచె,



 189

లయమాయ శఅంతి మెలల నె తీరె నెరుక
చ. చావనెఁబుటట వ మఱచె సఅంసారబఅంధబు,

దక వమును విడిచె యాతరికఅంపునెఁబిశ యము
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చిత కరఅంజకునెఁడ యినెఁకనెఁ
గావలసినది యతనకరుణ పశ ణలకు

రేకు: 0306-01 భౌళ సఅంపుటము: 04-031

పలల వి: ఎతకరే ఆరతల యియణ్యురేకానుకల
యితకల నేనెఁగివచీచ్చిన యిఅందిరానాధనెఁడ

చ. గరుడధవ్వజపు తేరు కనకమయపు తేరు
సిరులతో వేదములచేరుల తేరు
సురల మునులనెఁ బటిట  సొఅంపుతోడనెఁ దియణ్యునెఁగాను
యిరవగ నేనెఁగివచీచ్చి నఅందిరానాధనెఁడ

చ. జీవకోటల నన్న తేరు శేషనెఁడే రూపక న తేరు
వేవేల సిఅంగారముల వలయ తేరు
మూవరుస నతణ్యులను ముకుకలను గొలవనెఁగా
యీవల నేనెఁగివచీచ్చి నఅందిరానాథునెఁడ

చ. పఅంచభూతముల తేరు బశ హామ్మఅండమెక న తేరు
మఅంచిన శశ వేఅంకటాదిశ  మీనెఁదటి తేరు
కొఅంచక యలమేలమ్మఅంగనెఁ గూడి వచీచ్చి నద తేరు
యెఅంచరాన మహిమల నఅందిరానాథునెఁడ

రేకు: 0173-06 నాట సఅంపుటము: 02-361

పలల వి: ఎతకకొనన్న బహురూప మనెఁక మరి మానరాదు
చితకగిఅంచి మనన్నఅంచు శశ నరసిఅంహా

చ. పటిట  పశ హాల దునకక  కఅంబములోన నుఅండితివి
గటిట గా కనకదక తణ్యు ఖఅండిఅంచితివి
యిటిట  నీచేనెఁతల విన యిఅందరునెఁ గొలేచ్చిరు ననున్న
కటట కొఅంటి విఅంతపన ఘననారసిఅంహా

చ. దేవతల మొరాలిఅంచి దీకొఅంటి విఅంతపనక
చేవ నభయము లిచిచ్చి చేయె తి కతివి
దేవనెఁడ వన యెఱినెఁగి తిశ జగాల మొకక్కు నీకు
నీవలల నే వచెచ్చి నది నతణ్యునారసిఅంహా

చ. భూకాఅంతవినన్నపము పొఅంచి విన గురెక తివి
శశ కాఅంత తొడమీనెఁదనెఁ జేకొఅంటివి
మీకును శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదనే శరణఅంటిమ
దకొనె మీమహిమల దఅండినారసిఅంహా

రేకు: 0233-01 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
186

పలల వి: ఎదిరిఅంచి పోటాల డ నెవవ్వరితరము లినెఁక
తిశ దశవఅందుణ్యునెఁడ హరినెఁ దేరి చూడనెఁగలరా

చ.ఘాత మీస మదరితే గగుగ లకాడవదురు
యీతనెఁడ దలచూపతే నెదిరిఅంచ రరుల
ఆతరాన గొరిశరాయడిక నోపనెఁగలేరు
చేతిగోరు మీటితేనే ఛినన్నభినన్న మవదురు

చ. పక పక  నతనెఁ డడగిడ పతాళాననెఁ గుఅంగుదురు
కోపఅంచినఅంత నెతకరుగుఅండాల పలౌదురు
తూపు చేత నఅంటితేనే తతకమురెక  పరుదురు
రాపునీలికాశ గఅంట రణభీతి గొఅందురు

చ. మఅంతన మీతనెఁ డాడితే మానము గోలపోదురు
కొఅంత గుఱఱ్ఱి  మెకక్కుతేనే గుఅంటనెఁ గూలిపోదురు
యిఅంతటా శశ వేఅంకటశనెఁ డకక్కుడనెఁ జూచిననెఁ దనే
విఅంత పశ తాపముతోడ విఱఱ్ఱి వనెఁగీ నదివో

రేకు: 0314-05 దేశక సఅంపుటము: 04-082

పలల వి: ఎదిరిక మాకును యెకుక్కుడతకుక్కువ లివి
పదిలపుజజ నముచేనెఁ బవితశ  మాయ

చ. మహినెఁ బడమనవలాల  మఅంచివే యఅందులోనెఁ
దహతహ దేహమే తగనది
యిహములో తకృణములయెఅండినా యగణ్యుములాయ
బహి నరీర వపు మేను పనకరాదయ

చ. పుడమనెఁ జలిల నవలల  పురుషరర పదములే
కడపున నడకొఅంటనెఁ గానవి
గుడికొన యితరపు గోమయమే శదిద  యాయ
అడరి మానుషధరమ్మ మతి హేయ మాయ

చ. హరిసేవ గురుసేన నాతమ్మజజ నమున కకక్కు
పొరలిఅంపునెఁగరమ్మమే పుణణ్యుమఅంటక
అరిది శశ వేఅంకటశడఅంతరాతమ్మకునెఁ డితన
శరణనుట సరవ్వసాధన మాయ

రేకు: 0100-02 పడి సఅంపుటము: 01-502

పలల వి: ఎదుట నెవవ్వరు లేరు యిఅంతా విషష మయమే
వదలక హరిదసవరగ మెక నవారిక

చ. ముఅంచిననారాయణమూరుకలే యీజగమెలల
అఅంచితనామములే యీయకరాలెలాల
పఅంచుకొనన్న శశ హరిపశ సాద మీరుచులెలాల
తెఅంచివేసి మేల దనెఁ దలిసేటివారిక

చ. చేరి పరేటినదుల శశ పదతీరర మే
భారపుయీ భూమెత నీపదరేణవే
సారపునెఁగరమ్మముల కశవన కక అం కరణ్యుములే
ధీరులెక  వివేకఅంచి తెలిసేటివారిక

చ. చితకములో భావమెలాల  శశ వేఅంకటశనెఁడే
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హతికనపశ కకృతి యెలాల  నాతనమాయే
మతికలి యీతనకఅంట మరి లే దితరముల
తి తికదేహపుబశ దుకు తెలిసేటివారిక

రేకు: 0249-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
278

పలల వి: ఎదుటనే వనన్నవి యినన్నయను
యిది కక వసమగు టనన్ననెఁడ కాన

చ. ఆకసమొకట అల భూమొకట
లోకముల పకుక్కు లోలోనే
శశ కాఅంతనెఁ డదివో చిత కములోననె
యేకచితకమగు టనన్ననెఁడకాన

చ. యిరవగు కాలఅం బెపపటి సహజమె
అరుదగు దినముల అనఅంతము
పరమాతమ్మనెఁడ లోపల వలపల నద
యెరవమాన చేరు టనన్ననెఁడకాన

చ. భావిఅంచనెఁగ నొకబశ హామ్మఅండఅంబ
జీవరాసులే సేసలివే
శశ వేఅంకటశనెఁడ సకృషట అంచినవానెఁడ
యీవిధినెఁ గన మను టనన్ననెఁడ కాన

రేకు: 0066-05 శదద వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
344

పలల వి: ఎదుటినధానమ వటచూచిన నీ-

వద వేఅంకటగిరియనఅంతనెఁడా
చ. సొగిసి భాదశ పదశదబ చతరబ శి

తగువేడక నఅందరు గొలవ
పగటసఅంపదల బహుళ మొసనెఁగు నీ-

వగు వేఅంకటగిరియనఅంతనెఁడా
చ. తొలత సుశలకు దుశశ్శీలవలన

వలయ సఅంపదల విముఖనెఁడవక
వలెనన కొలిచిన వడినెఁ గాచినమా-

యల వేఅంకటగిరియనఅంతనెఁడా
చ. కరుణనెఁ గాచితివి కౌఅండినుణ్యున మును

పరగినవకృదబ బశ హమ్మనెఁడవక
దొరవల మావల ధద వముగనెఁ గాచిన-

హరి వేఅంకటగిరియనఅంతనెఁడా

ప.అ.రేకు: 0038-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
213

పలల వి: ఎదురా రఘుపతిక నీ విట రావణా నేనెఁ
డిదేమ బుదిబ  దలనెఁచి తిటాల యె బశ దుకు

చ. హరున పూజల నమమ్మ హరితో మారొక్కుననెఁగ

విరసమెక  కూలితివి వఱిఱ్ఱి  రావణా
వరుసతోడ బశ హమ్మవరము నమమ్మ రాము
శరణనకుఅండనెఁగానే సమసెనెఁగా కులము

చ. జపతముల నమమ్మ సరేవ్వశ విడవనెఁగా
విపరీత మాయెనెఁగా వఱిఱ్ఱి రావణా
వపమలన గడ తా నునన్న జలనధి నమమ్మ
కపులపలెక  తివిగా కదనరఅంగమున

చ. బఅంటతనము నమమ్మ పక కొనన్న రాఘవ
విఅంటనెఁ బలిసితివిగా వఱిఱ్ఱి రావణా
యిఅంటనే శశ  వేఅంకటశవ్వరుననెఁ గొలిచి
వఅంటనే సుఖియాయె విభీషణనెఁడ

రేకు: 0270-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-401

పలల వి: ఎదురు లేక చరిఅంతరెటట నా శశ వక షష వల
మదిఅంచి నేనుగులకు మటట  మేర వనన్నద

చ. భాగీరథిలోననెఁ బాపమునన్నద పుణణ్యు-
భోగపు వేదములలో బఅంకులనన్నవా
సాగరపుటమకృతపు చవిలోనెఁ జేనెఁదునన్నద
ఆగతి హరిదసుల కపరాధ మునన్నద

చ. ఆకసములోన నెరుసఅందునునన్నద భూమనెఁ
జేకొన రవియెదుటనెఁ జీనెఁకటనన్నద
యీకడనెఁ గామధేనువ కయణ్యురానవనన్నవా
కక కొనన్న పశ పనున్నలను గరిసిఅంచ నునన్నద

చ. హరినామమఅంతశ ములో నౌనెఁగాము లనన్నవా
గురుకకృప గలిగియనెఁ గొరతనన్నద
సరవి శశ వేఅంకటశ శరణనన్నవారిక
విరసఅంబు లఅందులో వదకనెఁగనెఁ గలద

రేకు: 0162-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
299

పలల వి: ఎదురుమాటలాడితి నీకు యీతప్పుల లోనెఁగొను నీవ
పదరనెఁగనెఁ దగదు నీకు పఅంతములిచిచ్చితినెఁ గావనెఁ గదే

చ. మునుప నే వినన్నవిఅంచితిన విన నవధరిఅంచితివి నీవ
వనక వేసుకో శరణ చొచిచ్చితిన విడవకు ననన్ననుచు
ననునెఁ జూచి 'దేహి' యఅంట 'నాసిక' యనరాదు నీకు
ఘనయాచకునెఁడను నేను కడదతవ నీవ

చ. వదక నను వేనెఁడకొఅంటిన విచేచ్చిసితివి మాయిఅంటిక
వదలనెఁదగదు నీభక క యొసనెఁగు నీవానెఁడను పయకుమనుచు
పదిలఅంబుగ మొకక్కున చేతల బలిమనెఁ గోయరాదు
యిదివో బఅంటను నేను యేలినవానెఁడవ నీవ

చ. మురిగి నీముదశ ల మోచితిన మనన్నఅంచితివిట నను నీవ
కరుణతోడ నాయపరాధఅంబుల కడపు కావమనుచు
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యిరవక  నీపరు వటిట తే నయణ్యుకొనక పోరాదు
నరమాతద నెఁడ నే శశ వేఅంకటశ నాయకునెఁడవ నీవ

రేకు: 0344-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-256

పలల వి: ఎదురేది యిఅంక మాకు యెఅందు చూచినను నీ-

పదము లివి రెఅండ సఅంపదల సౌఖణ్యుముల
చ. గోపకానాథ గోవరబ నధరా

శశ పుఅండరీకాక జితమనమ్మథా
పపహర సరేవ్వశ పరమపురుషచుణ్యుతా
నీపదములే మాకు నధినధానముల

చ. పురుషతకమా హరీ భవనపరిపలకా
కరిరాజవరద శశ కాఅంతాధిప
మురహరా సురవరా ముచుకుఅందరకకా
ధరణి నీపదములె తలిల యను దఅండిశ

చ. దేవకీనఅందనా దేవేఅందశ వఅందితా
కక వలణ్యునలయ సఅంకరర ణాఖణ్యు
శశ వేఅంకటశవ్వరా జీవాఅంతరాతమ్మకా
కావ నీపదములె గతి యిహమునెఁ బరము

రేకు: 0217-03 పడిసఅంపుటము: 03-092

పలల వి: ఎదురేది యెఅంచి చూడ నతన పశ తాపనకు
పదిదికుక్కులను భఅంగపడిరి దనవల

చ. యెకుక్కువగా వినోదన కతనెఁడ తేరెకక్కుతేను
యెకక్కురి దక తణ్యుల కొఱుఱ్ఱి  లిఅందరునెఁ గూడి
చకక్కునెఁగా నతనెఁడ చేత చకశ మెతికన మాతాశ న
దికుక్కులనెఁ బరువతికరి దిమమ్మరి అసురల

చ. దటట మెక  యీతన భేరినెఁ దగ నాదు వటిట తేను
పుటట  నుతాపతాల వక రిపురములఅందు
అటట  గరుడధవ్వజ మట మనున్నముటిట తేను
కటిట  దనుజల కపకీరి క తదముటట ను

చ. అలమేలమఅంగవిభనెఁడట వధలేనెఁగితేను
ఖల లేనెఁగిరి యమునకటట దిరిక
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఁ డేపుమీరనెఁ జొచిచ్చితేను
ములిగి దక తణ్యుసతల మూలమూల చొచిచ్చిరి

రేకు: 0026-01 లలిత సఅంపుటము: 01-156

పలల వి: ఎనుపోతతో నెదుద  నేరుగటిట నయటల
యెనసి ముఅందర సాగ దేనెఁటి బశ దుకు

చ. కడలేనయాసచే కరనెఁగికరనెఁగి చిత క-
మెడమవఅంకకు వచెచ్చి నేనెఁటి బశ దుకు
పొడవక న మమతతోనెఁ బదలనెఁ బదల మాన-

మడమపటల నెఁ బడ నేనెఁటి బశ దుకు

చ. తెగుదఅంపులేనభాశ అంతికనెఁ జికక్కు యాచార-

మెరసి గొఅందుల దూరె నేనెఁటి బశ దుకు
పగగొనన్న మోహతాపము వేరుగ విజజ న-

మగురువటట క మానె నేనెఁటి బశ దుకు
చ. భావిఅంప రోనెఁతలోనెఁ బడి పొరలెడిసౌఖణ్యు -

మేపగిఅంపనెఁడ జీవనెఁ డేనెఁటి బశ దుకు
శశ వేఅంకటశపక  చిత క మొకక్కుట కాన
యేవఅంక సుఖము లే దేనెఁటి బశ దుకు

రేకు: 0276-05 దేసాక సఅంపుటము: 03-440

పలల వి: ఎనన్ననెఁ డినెఁక యేది గొలనెఁదిపట
వనన్నతపు మాయలక వొడిగటట వలసె

చ. చీ చీ మనసా చీ మనసా
కాచేటి పూచేటి వో ఘనజనమ్మమా
నీచు యెఅండమావలెలాల  నీళల అంటా నమమ్మనటట
చూచి చూచి యిఅందిశ యాలే సుఖమనవలసె

చ. కటాట  జీవనెఁడా కటకటా జీవనెఁడా
తొటిట న పఅంచభూతాలతోడి దేహమా
వటిట నెఁ జెఱకుపోలిక వదురు నమలినటట
కటిట న యీ కనకమే బశ హమ్మమనవలెసె

చ. బాపు బాపు దక వమా భావపు శశ వేఅంకటశ
చూపుల నాయాతమలో సుజజ నమా
దోపుచునెఁ బూవలవలల  తఅంగ దల కకక్కునటట
దపగు నాలిక ననున్ననెఁ దలనెఁచనెఁగవలసె

రేకు: 0028-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
171

పలల వి: ఎనన్ననెఁగలగు భూతకోటి నెలల నెఁ జేసినటిట చేనెఁత
ననున్ననెఁ జేసుకొనుటగాక నీకునెఁ నీకునెఁ దొలనెఁగవచుచ్చినా

చ. గుటట చెరిచి లోకమెలల  ఘోరసఅంసారమఅందు
కటిట వేసినటిట  పపకరమ్మ మేల తీరును
పటిట తెచిచ్చి ననున్న రోలనెఁగటిట వేసి లోకమెఱనెఁగ
రటట సేసునెఁగాక ననున్న రాజననన్న విడచునా

చ. మఱుఱ్ఱి పలల ములకునెఁ దచిచ్చి మెరసి భూతజలములకునెఁ
దొఱఱ్ఱి పసల గొలచినటిట  దోసమేల పయను
అఱుఱ్ఱి సానెఁచి గోపసతల నలమ వఅంటవఅంటనెఁదిరుగ
వఱిఱ్ఱి నెఁ జేయనెఁగాక నీవ విభనెఁడననన్న విడచునా

చ. పరులఇఅంటి కనెఁగి పరులపరుల వేనెఁడనెఁజేసినటిట  -
యెరుకమాలినటిట  చేనెఁత లేల ననున్న విడచును
వరపుమగిలి వేఅంకటాదిశ విభనెఁడ ననుచు జనులచేత-

నరులగొననెఁగనెఁ జేయనెఁగాక ఆస ననున్న విడచునా
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రేకు: 0199-03 లలిత సఅంపుటము: 02-510

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ గలగు మరి యీభాగణ్యుము
సనన్నధాయ నతనక శరణనరే

చ. అద చఅందుద నెఁ డదయిఅంచె నచుణ్యుతనెఁడ జనయిఅంచె
అదననెఁ గఅంసునజనమ్మ మస కమఅంచెను
పొదలిరి దివిజల పొలిసిరి రాకసుల
సదర మీ శిశవకు శరణనరే

చ. పఅండవకులము హెచెచ్చి బాలకకృషష నెఁడిద వచెచ్చి
చఅండి దురోణ్యుధనుమూనెఁక జలల న విచెచ్చి
దఅండి గోకులము నఅండ దశ పది తపము వఅండ
చఅండశ పశ తాపున కటట  శరణనరే

చ. రేపలెల  పుణణ్యుము సేసె శశ వేఅంకటశనెఁడ డాసె
గోపకల మనసుల కొఱత వాసె
కోపుల ధరమ్మము దకక్కు గోవరబ నగిరి నకక్కు
చాపలమేనెఁటి కతన శరణనరే

రేకు: 0209-02 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-050

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ దీరీ నీ తెఅందేపల
పనన్నన జీవల బఅంధముల

చ. భారపునెఁ జిత కము పశ వాహరూపము
వూరెటి మదముల వూటతెక
తీర విఅందశ యపు దేహభాశ అంతల
కోరేటి కోరుక్కులనెఁ గొఅండల వరిగె

చ. ఉడికటి పపము లగశ నరకముల
తొడికటి కరమ్మము తోడఅంట
విడవవ భవముల వఅంటవఅంటనే
చిడముడినెఁ జిత కము చీనెఁకటి వడను

చ. రపణపు భవముల రాటన్నపుగుఅండశ ల
చపలపు బుదుబ ల జలనధల
ఇపుడిద శశ వేఅంకటశనెఁడ నీవే
కపటము వాయనెఁగనెఁ గరుణిఅంచితివి

రేకు: 0258-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
336

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ దలిసే మెచచ్చిరికపుడ
ఇనన్నయనెఁ గనన్నవ యెఱినెఁగీ నెఱనెఁగ

చ. ననన్నటియానెఁకలి నేనెఁడ నునన్నది
కనన్నదినఅంబ కడచనెను
పనన్న నదుర మాపటిక నునన్నదద
యెనన్ననెఁగ రాతిరి యెఅందో పోయ

చ. కాయపు సుఖముల గఅంపల నునన్నవి

పయమే కక వాలి పఅండనదే
యీయెడ సఅంసార మఅంటనే వనన్నది
చేయను నోరును చెనటక  నలిచె

చ. విడవన జనమ్మముల వఅంటనే వచీచ్చి
తడవేటి మోకము దవావ్వయ
యెడపక శశ వేఅంకటశ నీ మఱనెఁగు
బడినెఁ జొచిచ్చితి నా భారము నీది

ప.అ.రేకు: 0008-05 కొఅండమలహరి సఅంపుటము: 15-
048

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ దేవన గనే మెనన్ననెఁడ బుదద ఱినెఁగేము
తనున్ననెఁదనే హరి మముమ్మ దయనెఁ జూచెనెఁ గాకా

చ. మాటాడ టకక్కుట కాన మాకునునెఁ బసులకు
చాటవనెఁ బఅంచేఅందిశ యాల సరవ్వసమమే
గాటాననెఁ జరియిఅంచుట కాన రాళళ్ళుకును మాకు
యీటలేన భవబఅంద ఎనన్నయను సమమే

చ. దొడడ దేహ మఅంతే కాన దోమలకు మాకును
జడడ  లేన జీవాతమ్మ సరవ్వసమమే
ఒడిడ న రుచు లెఱునెఁగు దొడడ విశేషమే కాన
యెడడ తనము మాకక తే నీజఅంతసమమే

చ. చేరి చదువటకాన చిలకలకు మాకును
సారెకు నకరముల సరవ్వసమమే
యీరీతి శశ  వేఅంకటశనెఁడిట ననున్ననెఁ గాచెనెఁ గాక
నేరమ యినాన్నళళ్ళు నాడేనే నఅందరి సమమే

రేకు: 0215-04 బౌళ సఅంపుటము: 03-088

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ నే ననెఁక బుదబ రినెఁగేది యీశవ్వర నను నేనెఁ దగిలెడిది
వినన్నప మదియే నీక భారము వన గెలవ నా వసమౌనా

చ. తగిలెడి నీ నయనేఅందిశ యముల తగనెఁ జూచిన యఅందలల ను
తగిలెడి నీ శశ వణఅందిశ యముల తగిన లోకవారకలకలాల
మగుడనెఁగ నేరవ జనమ్మజనమ్మముల మనసు వనక సహాయము
తెగ వనన్నటికన యిఅందిశ యసఅంపద తీగెల సాగుచు నొకటకటి

చ. యెకక్కుడిన నానానెఁటిక మదమెఅంతెక నా నజజ నమున
యెకక్కుడి నీసఅంసారమే హరి యెదుటనే మతాకయి గొనన్నటల
చికక్కుడఅంతయిన మోకమారగ మున జీవనెఁడిఅందుక లోలనెఁడ
దికక్కుమెకమువలెనెఁ గిఅందిక మీనెఁదికనెఁ దిపపడినెఁ గరమ్మము దేహమును

చ. మెఱయచునెఁ బెరిగెడి నీయాసల గడ మీనెఁదమీనెఁద లఅంపటమగుచు
మఱియనునెఁ బెరిగెడి పుణణ్యుపపముల మలసి రాసులెక  పకక్కుగుచు
యెఱనెఁగను శశ వేఅంకటశవ్వర యెఅంతో ఇనెఁక నా లోపలి దురగ (రుగ ?)ణముల
మఱనెఁగుచొచిచ్చితిన నేననాన్నళల కు మరి నాభాగణ్యుము నీచిత కము

రేకు: 0359-05 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
349

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ నేనెఁగఅందు నఅందు నఅందిరాపతి నీవే
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కనున్న లెదుటనుఅండి కరుణిఅంతగాక
చ. పొడమనయటట  ననున్న పొఅంచికొలిచేనఅంట

కడ నాకప్పుడ వివేకము చాలదు
అడరి యఅంతటిమీనెఁదనెక నానెఁ దలియనెఁబోతే
వడి జవవ్వన మదము వశమఅందుగాదు

చ. వనక నేనెఁ బౌశ డనెక  విరతినెఁ బఅందేనఅంట
ధనవాఅంచ నేమయనెఁ దడవనీదు
తనువ ముదిసి నీకునెఁ దపముసేసేనఅంట
వోనర నేమటిక వోపకలేదు

చ. శశ  వేఅంకటశ యీ సిలగులనెఁబెటట నేల
కక వశమెక  నీవ గలిగుఅండనెఁగా
నీవే కకృపసేసి నేనెఁడిటగావకునన్న
పవనమెక న యీ పదవఅందునెఁగదుద

రేకు: 0096-06 మలహరి సఅంపుటము: 01-
482

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ పకవ్వము గా దిద యిఅందిశ యభోగఅంబులచే
సనన్నము దొడడ నునెఁ దోనెఁచీ సఅంసారఫలఅంబు

చ. తితికతో నరేఅండల కును దేహము పఅండనెఁగనెఁ బఅండనెఁగ
చితకఅం బెనన్ననెఁడ పఅండక చికక్కును కసునెఁగాయెక
పొతకల పుణణ్యుమునెఁ బాపము పులసును తీపక  రసమున
సతక నసతకనునెఁ దోచీ సఅంసారఫలఅంబు

చ. వదవడి పుతద లపౌతద లే వితకల లోలో మొలచియ
పొది గరమ్మపుపూ మారదు పూపఅందయిన దిదే
తద నద సుఖమును దుదుఃఖము తోలను గిఅంజయి ముదురుక
చదురము వలయము తోనెఁచీ సఅంసారిఫలఅంబు

చ. వినుకలిచదువల సదలో వేమరు మానెఁగనెఁగ బెటిట న
ఘనకరమ్మపుట గరుడగదు కమమ్మర పులిగాయెక
మనుమన శశ వేఅంకటశకు మహి నాచారుణ్యునెఁడ కానుక
చనవన నయణ్యునెఁగ వలసెను సఅంసారఫలఅంబు

రేకు: 0212-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
071

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ మఅంచివానెఁడ నయేణ్యును నేను
ననున్న నీవే మనన్నఅంచి నడపవే దయివమా

చ. వేనెఁపమానకన చేనెఁదు విడవక వఅండేది
యే పొదుద  సహజమే యెఅంతెక నాను
పపపుణణ్యులఅంపటాననెఁ బరగి వఅండేటి నేను
చాపలదురుగ ణినౌట సహజమే

చ. పముకు విషమెప్పుడ పఅండల నెఁ బెటట కుఅండేది
భూమలో సహజమే పొరి నెఅంతెక నా
కామకోశ ధనెఁడ నాకునెఁ గరుణ యిఅంచుక లేక

సామజపు దురమ్మదము సహజమే
చ. అటగాన శశ వేఅంకటాధిప నాకనెఁక వేరే

తటకన నేనెఁడ శఅంతము వచీచ్చినా
ఘటన నీ కకృపయఅందు గలిగిన మేల నాపక
తటకన ముఅంచి ననున్న దరి చేరపవే

రేకు: 0215-01 గుజర రి సఅంపుటము: 03-085

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ మానవ యీ దురుగ ణముల యేది అవషదము 
యిఅందుకును

కనున్నలనెఁ జూచుచునెఁ జెవల వినుచు నేనెఁగనయ వినయనద
కషట నెఁడనయాణ్యు నేను
చ. హకృదయము లోపల దేవనెఁడఅండనెఁగా నెఱనెఁగక భశ మయచునెఁ 

గనన్నచోటనే
వదకయనెఁ గానక అనుమానఅంచేటి వేనెఁదురనయాణ్యు నేను
చెదరిన జననము దుదుఃఖరూపమన చెపపగ విన యది సుఖమన 
కోరుచు
మది దీపము వటట క నతనెఁబడిన మతకనవలెనయాణ్యు నేను

చ. పరమగురువలద భక కమారగ మట పశ ణలకలల నునెఁ బెటిట  
వఅండనెఁగా
విరసపు టిఅందిశ యమారగ ములనెఁ దిరుగు వరిడినయాణ్యు నేను
దరి చేరపనెఁగ హరినామము గలిగియ దక నణ్యుము నొఅందితి 
సఅంసారములో
పరుసము చేతనెఁబటట క తిరిసేటి భాశ అంతనవలెనయాణ్యు నేను

చ. శశ వేఅంకటపతి యెదుట నుఅండనెఁగా సేవిఅంపనెఁగ సఅంసారములోపల
దవతినెఁ బరలచు వేపరుచుఅండేటి తగన జడడనయాణ్యు నేను
కక వశమెక  యీ దేవనెఁడే యిట ననునెఁ గరుణిఅంపుచు 
రకఅంపుచునుఅండనెఁగ
పూవనునెఁ బరిమళమును వలనే నే పొదలచునుఅండదనయాణ్యు 
నేను

రేకు: 0358-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-343

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ విజజ నమనెఁక నాకు
వినన్నపమద శశ వేఅంకటనాథా

చ. పసిననెఁ బాయపు బఅంధముల
ఆస దేహమునన్ననాన్నళళ్ళు
కోసిననెఁ దొలనెఁగవ కోరికల
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గాసిలి చిత కముగలిగిననాన్నళళ్ళు
చ. కొచిచ్చిననెఁ గొరయవ కోపముల

గచుచ్చిలగుణములగలనాళళ్ళు
తచిచ్చిననెఁ దలనెఁగవ తహతహల
రచచ్చిల విషయపురతలనాన్నళల

చ. వొకటికొకటికన వొడనెఁబడవ
అకట శశ వేఅంకటాధిపునెఁడ
సకలము నీవే శరణఅంట యినెఁక
వికటములణనెఁగెను వేడకనాళళ్ళు

రేకు: 0236-01 వరాళ సఅంపుటము: 03-204

పలల వి: ఎనన్ననెఁడ వివేకఅంచే దీడేరె దనన్ననెఁడ
యెనన్నలేవ జీవిపటల మ చెపప దినెఁకను

చ. నరజనమ్మముననెఁ బుటిట  నానాభోగాల మరిగి
హరి నెరనెఁగక మతకనెఁడక  వఅండను
సురలోకము చొచిచ్చి సుకకృతి ఫలములఅంది
గరిమ విజజ నమారగ ము విచారిఅంచనెఁడ

చ. పకుక్కుగాలము బశ తిక పనునెఁగోరికలే కోరి
అకక్కుడ విషష నెఁ గొలవ్వక అలసునెఁడౌను
మకక్కులినెఁ దపముచేసి మఅంచెక నఘనత కకక్కు
తకక్కుక పరమమెక న తత కవ్వము దలియనెఁడ

చ. వేవేలబుదుబ ల నేరిచ్చి వేడక సఅంసారియెక
శశ వేఅంకటశనెఁ జెఅందక చిఅంతనెఁ గుఅందును
దక వ మాతనెఁడే దయదలనెఁచి మనన్నఅంచునెఁగాన
భావిఅంచి తనఅంతనెక తే భవములనెఁ బాయనెఁడ

రేకు: 0303-02 దేశక సఅంపుటము: 04-014

పలల వి: ఎనన్ననెఁడనెఁ జెడనయీవ లిచీచ్చిన మాధవనెఁడ
పనన్ననయాస లితనపక పక  నలపవో

చ. కొననాలకా హరిగుణములే నుడగవో
మనసా అతన దివణ్యుమహిమెఅంచవో
తనువా శశ పతితీరబ  దహమే కోరవో
యెనలేన అడియాస లేనెఁటిక నీ కనెఁకను

చ. వనులాలా యేపొదుద  విషష కథలే వినరో
ఆనన చేతలితన కఅంది మొకక్కురో
కానుక చూపులాల కమలాకనెఁ జూడరో
యీనేటి పపలబారి నేల పడేవినెఁకను

చ. నలినెఁ బాదలాల హరినగరిక నడవరో
కలభకక యాతనపక  ఘటియిఅంచవో
చలమా శశ వేఅంకటశ సఅంగతినే వఅండవో
యెలయిఅంపునెఁ గోరికల కల పరే వినెఁకను

రేకు: 0260-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-348

పలల వి: ఎనన్ననెఁడనెఁ దీరవ యీ పనుల
పనన్నన నీ మాయ బహుళఅంబాయ

చ. పకుక్కు మతఅంబుల పదద ల నడచిరి
వొకక్కు సమమ్మతెక  వొడనెఁబడరు
పకుక్కుదేవతల పరు వాడదరు
తకక్కుక ఘనులము తామేయనుచు

చ. పలికటి చదువల బహుమారగ అంబుల
కలసి యేకవాకణ్యుత గాదు
చ(ఛ?)లవాదఅంబుల జనులను మానరు
పల తరక్కుఅంబులె పచరిఅంచేరు

చ. శరణాగతలకు శశ వేఅంకటశవ్వర
తిరముగ నీవే తీరిచ్చితివి
పరమవక షష వల పటిట రి వశ తము
యిరవగ నాచారుణ్యు లెరునెఁగుదురు

రేకు: 0352-06 కాఅంబోధి సఅంపుటము: 04-308

పలల వి: ఎనన్ననెఁడొకో నే నీచెరనెఁ దగులక
అనన్నటా శశ పతికాధీనమౌట

చ. దేహాధీనము తిరిగేటి జీవల
దేహము యరార ధీనము
మోహాధీనము ముఅంచినయరర ము
ఆహా యిది పుణాణ్యుధీనము

చ. సతతమునెఁ బురుషనెఁడ సతలయాధీనము
అతివల వయసుకు నధీనము
గతియగు వయసుల కాలాధీనము
అతిశయమది మాయాధీనము

చ. దక వాధీనము తగినజగ మది
దేవనెఁడ మోక్షాధీనము
చేవల మోకము శశ వేఅంకటపతి -
సేవాధీనము సిలగే లేదు

రేకు: 0205-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
030

పలల వి: ఎనన్ననెఁడొకో నేనెఁ దలిసి యెకుక్కుడయి బశ దికది
పనన్నన నా గుణమెలాల  భశ మత పలాయ

చ. ధనమద మద ననున్న దక వము నెఱగనీదు
తనుమద మెఅంతయిన తపమునెఁ జేయనీదు
ఘనసఅంసారమదము కలషమునెఁ బాయనీదు
మనెడి నా మనువలల  మదము పలాయ

చ. పొఅంచి కామాఅంధకారము పుణణ్యుము గాననెఁగనీదు
కఅంచపు జనమ్మపుచికుక్కు గతి చూపదు
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పఅంచి యజజ నతమము పదద ల నెరనెఁగనీదు
చిఅంచరాన నా బుదిబ  చీనెఁకటి పలాయ

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరు మాయ చిత కమునెఁ దేరనీదు
యేవఅంకా నీతనెఁడే గతి యినన్నటా మాకు
యే వపయమును లేక యీతన మఱనెఁగు చొచిచ్చి
దేవనెఁ డఅంతరాణ్యుమయన తేజమునెఁ బఅందితిమ

రేకు: 0117-06 లలిత సఅంపుటము: 02-102

పలల వి: ఎనన్ననెఁడొకో బుదబ రినెఁగి యీడేరేది జఅంతవల
యినన్నటా నీమహిమల యెదిరిఅంచి వనన్నవి

చ. కావిఅంచి నీపదతీరర గఅంగ పశ వాహమెక నది
పవనులెక  యిఅందరిన బశ దుకుమన
లావగా నీపశ సాదతలసి నారువోశనన్నది
వేవేల పతకాలెలల  విదళఅంచుమనుచు

చ. చిఅంతల నీమూరుకల శిలాశసనాలెక నవి
పఅంతముతోనెఁ గొలిచిటట  బశ దుకుమన
బఅంతినే నీనామముల పశ తిధవ్వనులెక  వనన్నవి
దొఅంతలెక న భవముల తద గనుమనుచు

చ. అఅందరిక నీసేవల హస కగతాలెక  వనన్నవి
బఅంద దీర నీకు మొమ కక్కు బశ దుకుమన
అఅందపు శశ వేఅంకటశ అఅంతరాతమ్మవక  వనాన్ననెఁడ-

వఅందు చూచిన విజజ న మఅంద కొఅండ యనుచు
రేకు: 0250-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
285

పలల వి: ఎనన్ననెఁడొకో బుదబ రినెఁగి యీడేరేది జఅంతవల
యినన్నటా నీమహిమల యెదిరిఅంచి వనన్నవి

చ. కావిఅంచి నీ పదతీరర గఅంగ పశ వాహమెక నది
పవనులెక  యిఅందరిన బశ దుకుమన
లావగా నీ పశ సాదతలసి నారువోశనన్నది
వేవేల పతకాలెలల  విదలిఅంచుమనుచు

చ. చెఅంతల నీమూరుకల శిలాశసనాలెక నవి
పఅంతముతోనెఁ గొలిచిటట  బశ దుకుమన
బఅంతినే నీనామముల పశ తిధవ్వనులెక  వనన్నవి
దొఅంతలెక న భవముల తద గనుమనుచు

చ. అఅందరిక నీసేవల హస కగతాలెక  వనన్నవి
బఅందదీర నీకు మొకక్కు బశ దుకుమన
అఅందపు శశ వేఅంకటశ అఅంతరాతమ్మవక  వనాన్ననెఁడ-

వఅందు చూచిన విజజ నమఅంద కొఅండ యనుచు
రేకు: 0379-02 బౌళ సఅంపుటము: 04-460

పలల వి: ఎనన్ననెఁడొకో సుజజ నము యీ యాతమ్మకు

కనున్న లెదిటివి చూచి కాలము నటాట యను
చ.హేయములో సుఖము యెఅంగిలిలో సుఖము

కాయము నమమ్మకద కషట పడను
పయములో చవల పపములో చవల
మాయల నమమ్మకద మనసనటాట యను

చ. కలల లోన బదుకు కాసు వసపు బదుకు
కలల రి పశ ణాల నమమ్మ కటట పడను
యెలిల  నేనెఁటి తలనెఁపు యిఅందిశ యాల తలనెఁపు
కొలల  సఅంసారమునెఁగూడి గుణమునటాట యను

చ. అఅంగడినెఁబెటట  సిరుల యలయిఅంపులో సిరుల
దొఅంగజీవనెఁడ యిటాల నే తొటద పడను
అఅంగపు శశ వేఅంకటశనెఁడఅంతలో మనన్నఅంచనెఁగాను
ముఅంగిలెలాల  మోకమాయ ముచచ్చిట యిటాట యెను

రేకు: 9022-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-543

పలల వి: ఎనన్నటి కవవ్వరికతనెఁడే
అనన్నటానునన్న అధికునెఁడ

చ. ఆతమ కఅంతరాణ్యుమీ సావ్వమీ
యేతరినెక నా నతనెఁడే
పతక శూరునెఁడ పరశరీరునెఁడ
పూతన పశ ణ ఘాతకునెఁడ

చ. అకక్కుర దీరచ నఅందనెఁ జెఅంద
యెకక్కుడనెక నా నతనెఁడే
పుకక్కుటి లోకాల పొఅందుగా నఅంచి మా
దికక క్కు నా పరదేవనెఁడ

చ. నేరమ నేరుపు నఅంచానెఁ బెఅంచా
నేరీతినెక నా నతనెఁడే
కారుణణ్యునధి వేఅంకట విభనెఁడ మా
చేరువక  యనన్న చెలవనెఁడ

రేకు: 0142-06 లలిత సఅంపుటము: 02-188

పలల వి: ఎనన్నటిక జీవనెఁడినెఁక నీడేరేది
పనున్నకొనేటి చిఅంతలే బలిసీనెఁ గాన

చ. కలరు వివేకుల కలదిట ధరమ్మము
కలనెఁడ దక వము నేనెఁడ గావలెనఅంట
వలవన సఅందేహాన వటిట జలినెఁ బరలేటి-

తలపోనెఁత లేమటికో తడనెఁబడీనెఁ గాన
చ. వనన్నవి వేదశసాస ల వనన్నది విశవ్వసము

వనన్నవానెఁ డాచారుణ్యునెఁడ వపదేశిఅంచ
తనున్ననెఁ దనే మోసపోయి తత కవ్వము నశచ్చియిఅంచక
మనన్నక చఅంచలమేలో మెరసీనెఁ గాన
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చ. యివిగో పుణణ్యునధల యిదిగో సఅంకీర కన
వివరిఅంప వనెఁడిగో శశ వేఅంకటశనెఁడ
భవములచే భశ మసి బహుసఅంగతలచేత
యివల నామనసిప్పు డఱినెఁగీనెఁ గాన

చి.ఆ.రేకు: 0001-03దేసాక సఅంపుటము: 10-003

పలల వి: ఎనన్నటిక నీకు జీవనెఁడా యిదియె బుదిబ  వోజీవనెఁడా
మనన్నఅంచిన నీగురువలపదము మఱవకువో వోయిజీవనెఁడా

చ. మాటచెపపనెఁద జీవనెఁడా మారు మానెఁటలేటిక జీవనెఁడా
నాటకఅంబుల పఅంచేఅందిశ యముల నమమ్మకు వో వో జీవనెఁడా
చాటితినెఁ జమీమ్మ జీవనెఁడా నీకునెఁజటవో హరిభక క జీవనెఁడా
కూటవగూడిన కామకోశ ధాదులనెఁ గూడకువో వోయిజీవనెఁడా

చ. ఎప్పుడ మనసులో జీవనెఁడా హరినెఁ దపపక తలనెఁచవో జీవనెఁడా
తప్పునెఁదరువల దేవతాఅంతరాల దడవకువో వోయిజీవనెఁడా
దపపనెఁబడనేల జీవడా నీవ ధనుణ్యునెఁడ వవదు వోజీవనెఁడా
చిపపలవేడక శశ వఅంకటనాథు సేవిఅంచవో వోయిజీవనెఁడా

రేకు: 0019-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-113

పలల వి: ఎనాన్నళళ్ళుదనెఁకనెఁ దనటట  వఅండట బుదిద
కనన్న పోవట పూరవ్వకరమ్మ శేషఅం

చ. కలకాలమెలల  దు:ఖ మెకానెఁగనెఁ బాశ ణికన
వలద సుఖము గొఅంతవడియెక నను
కలషబుధద లనెఁ బశ జజ గల దిఅంతయను మఅంటనెఁ
గలసిపోవట పూరవ్వకరమ్మ శేషఅం

చ. జలి తొలిల యనెఁబడడ జలె నేనెఁడనునెఁగాక
మేల వొదద  యేమటినెక  నాను
తాలిమ లో హరినెఁ దలనెఁచక యెఱుకలల
గాలినెఁబోవట పూరవ్వకరమ్మశేషఅం

చ. తరగన నరకబాధయ నేనెఁడనుగాక
దరి చేరవలద యిఅంతటనెక నను
తిరువేఅంకటాదిశ పక  దేవననెఁ గొలవక
గరిపడే భవమెలల  కరమ్మశేషఅం

రేకు: 9086-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-590

పలల వి: ఎనాన్నళళ్ళునాన్న నటట  కద
వినన్నన వరగులె వేనెఁడకలాయ

చ. భవి నెటట లాల నెఁ బోయేదే కా
చవలకునెఁ జవియగు శరీరము
ధద వమన యీ సుఖదుదుఃఖ రోగముల

భవముల కదియే బఅందములాయ
చ. ఎఅంత వొరలినా నదే తానెఁగద

కఅంతల కఅంతల కాయమది
బత దగులచుక పొరలనెఁగనెఁ బరలనెఁగ
సఅంతకూటములె సరములాయ

చ. కక పుసేసినా ఘనమౌనే కా
పపమునెఁ బుణణ్యుమునెఁ బెక పక నే
యీ పుటట గునకు ఈ వఅంకటపతి
దీపఅంచనెఁగనెఁ బెనునెఁదరువొకటాయ

రేకు: 0274-04 కదరగౌళ సఅంపుటము: 03-
427

పలల వి: ఎనన్న చఅందముల నెటట న నుతిఅంత
కనున్నల ననేన్న కనునెఁగొఅంటినెఁ గాన

చ. గోవిఅందయన కొలిచిన ననేన్న
శశ వలల భనెఁడన చిఅంతిఅంతను
భూవిభనెఁడవ యిది పునరుకకనకుమీ
దక వ మొకనెఁడవే ధరణికనెఁ గాన

చ. పరమాతమ్మనెఁడవన భక క సేసి నను
నరహరివన ధాణ్యునము సేత
సరవలనెఁ జరివ్వత చరవ్వణమనకుమీ
అరయనెఁగనెఁ గురి యఅంతరాతమ్మవ గాన

చ. సరుగ శశ వేఅంకటశవ్వర నీదసణ్యుము
మరిగితె నద ముమామ్మనెఁటికన
తిరిగినయఅంద తిరిగెదననకుమీ
యిరవగ నతరఅం బినెఁకలేదు గాన

రేకు: 0046-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-284

పలల వి: ఎనన్న భాధలనెఁబెటిట  యేనెఁచెదవ నీవిఅంక నెఅంతకాలముదనెఁకనెఁ 
గరమ్మమా

మనన్నఅంచుమనుచు నీ మఱనెఁగు జొచిచ్చితిమ 
మామాటాలకఅంచవో కరమ్మమా
చ. పశ తిలేన దురితములపల సేయక ననున్ననెఁబాలిఅంచవక తి వో 

కరమ్మమా
తతితోడ నాతమ్మపరితాపఅంబుతోడతను తగులేల సేసి తోకరమ్మమా
జితకాలములకునెఁగాన చేతికన లోనయి చికక్కు వేకాలఅంబు 
కరమ్మమా
మతిహీనులెక నటిట మాకు నొకపరిపటిమారగ అంబు చూపవో 
కరమ్మమా

చ. ఆసలనయెడితాళళ్ళు నఅంటగటట క విధిక నపపగిఅంచితివిగద 
కరమ్మమా
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వాసి విడిచితిమ నీవారమెక తిమ మముమ్మ వనెన్న చెడనీకు వో 
కరమ్మమా
కాసుకనునెఁ గొరగాన గతిలేన పనకనెఁగా కాలనెఁదనీవేల కరమ్మమా
వోసరిఅంచొకమారు వొయణ్యునే వొకరీతి నొలల నన 
తలనెఁగుమీకరమ్మమా

చ.తిరువేఅంకటాచలాధిపునమాయలచేతదసలనెఁదిరిగినయటిట కరమ్మ
మా
హరిదసులగువారి నాదరిఅంతవగాక అఅంత నొపపఅంతవా 
కరమ్మమా
వరుస నేనుగమీనెఁదవాన సునన్నఅంబడగవచుచ్చినా నీకటల నెఁ 
గరమ్మమా
పరమపురుషత కమున భశ మతనెఁబడి నీవిటల  బటట బయలెక తిగా 
కరమ్మమా

రేకు: 0005-03 గౌళ సఅంపుటము: 01-031

పలల వి: ఎనన్న లేవ నా కటవఅంటివి
కనున్నలెదుట ననున్ననెఁ గనుగొనలేనెక తి

చ. అరయ నేనెఁజేసిన యపరాధముల చూచి
కరుణిఅంచి వొకడక నానెఁ గాచునా
కరచరణాదుల కలిగిఅంచినననున్ననెఁ
బరికఅంచి నీసేవాపరునెఁడ గాలేనెక తి

చ. యేతరినెక  నేనెఱిగి సేసినయటిట -

పతక మొకనెఁడక నా బాపునా
ఆతమలోనుఅండి యలరి నీవొసనెఁగిన-

చేతనమున ననున్ననెఁ జెలనెఁగి చేరనెక తి
చ. శశ వేఅంకటశ నేనెఁ జేసినయితరుల-

సేవ కొకనెఁడ దయసేయనా
నీవే యిచిచ్చినయటిట  నే నీశరీరముతోడ
నీవానెఁడ ననుబుదిబ  నలపనేరనెక తి

ప.అ.రేకు: 0056-01శదబ వసఅంతఅంసఅంపుటము: 15-
317
పలల వి: ఎనన్న లేవ యీ యిఅందశ జలముల యెటట  నమెమ్మడిది వో 
సరేవ్వశవ్వర

మనన్నఅంచి ననన్నట భోధిఅంపనెఁ గదవ మాయాతీతనెఁడ వినన్నటను
చ. తామసునకునెఁ బుటిట న సుజజ నము తత కవ్వవాదమునక మొదల

కాముకునకునెఁ దోనెఁచిన వివేకము కాఅంతాళములక శల వవను

పమరునకునెఁ బడమన వక రాగణ్యుము పరదూషణక పన యవను
సామానుణ్యున కట వచిచ్చిన చదువల సాధిఅంపవ 
మోకముతెరువ

చ. జగతి నాసికకున కొదవిన సతణ్యుము శపథఅంబులక గుఱి యౌను
మగటిమ దురర నునెఁ డఱినెఁగిన మఅంతశ ము మారణాదులక సాధనము
పగటన లోభి యొనరిచ్చిన పుణణ్యుము పశ తణ్యువాయముల కాలయము
వగటనెఁన కూద రునెఁడ చేసిన తపమది వరిడితనముల కాకరము

చ. సరినెఁ బాపకనెఁ గల దకణణ్యుము జరచోరులకు సహాయము
విరసవరకనున కాచార మబిదన విపరీతనెఁబులే దొరకొనును
దురితచితకనకునెఁ జికక్కున యకుకల తచచ్ఛఅంబులపలగనెఁ జేయ
చిరముగ శశ వేఅంకటశ మముమ్మనెఁగొలి చినవారలే యిల నతిఘనుల

రేకు: 0246-03 హిఅందోళవసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
262

పలల వి: ఎనన్నకక  శశ వేఅంకటశనెఁ డితడ గలగనెఁగానె
అనన్నటా నఅందరిలోన  అజజ నాలనెఁ బాసెను

చ. సకలశసస ములఅందు సఅందేహమే కాన
వొకరు దక వమహిమ కొడనెఁబడరు
అకటా బాస చేసినయఅందుకక నా నమమ్మరు
వికలచితకలెలాల ను విషష దసణ్యుమునకు

చ. గకక్కుననెఁ గరమ్మము చేసి కడ నలయట కాన
వొకక్కుమాట హరినెఁ బాడ నొడనెఁబడరు
తకక్కుక పదద లగానెఁగ తల వణనెఁకుట కాన
పుకక్కుటికాఅండల  హరినెఁ బూజిఅంచనేరరు

చ. చితకములో వివేకఅంచి చిఅంతనెఁ బరలట కాన
వొతిక హరిపక  భార మొపపగిఅంచరు
హతికన శశ వేఅంకటశనెఁ డట దయ దలనెఁచనెఁగా
మతికలి పశ పనున్నలెలాల  మరేమటానెఁ దపపరు

చి.ఆ.రేకు: 0007-05నాట సఅంపుటము: 10-041

పలల వి: ఎనన్నచేనెఁత లెనన్నగుణా లెనన్నభావాల
యినేన్నసి నీమహిమ లివి నీక తెలసు

చ. యేమలీలల నటిఅంచే వేమయాణ్యు దేవనెఁడా
భూమలో జీవల నెలల నెఁ బుటిట అంపుచు
పశ మతో నాటలాడేపనన్న వానెఁడనెఁవూనెఁ గావ
నీమహిమ లినన్నయ నీక తెలసు

చ. యెఅంతన పరనెఁదుకొనే విఅందిరానాథునెఁడా
అఅంతరఅంగములనుఅండ అఅందరిలోన
విఅంతల లేవ నీకు వఱిఱ్ఱి వానెఁడవూనెఁ గావ
యిఅంతేసి విచారాల యివి నీక తెలసు

చ. చెలనెఁగి వరాలిచేచ్చివ శశ వఅంకటనాథునెఁడా
తలనెఁకక ననున్ననెఁ గొలేచ్చి దసులకు
అలరి నీవక  తేను ఆశకుఅండవూనెఁ గావ
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నెలవక న నీసుదుద ల నీక తెలసు
రేకు: 0358-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
340

పలల వి: ఎనన్నటికనన్నటికన యెకక్కుడనెఁ దగిలెదము
మనన్నఅంచు దేవ మాకునెఁజల

చ. ముఖరమెక  మానెఁకులకు మొదలనెఁబోసిననీరు
శిఖలకునెఁ దనువకక్కు చిగిరిఅంచినయటట
నఖిలపశ యజనాల నీమూలమేకాన
మఖపతి మీసేవే మాకునెఁజల

చ. వరుసలననన్నటా వనెన్న బఅంగారమే
పరపరివిధముల పలసొముమ్మలెక నటల
నరతినెఁ గరమ్మఫలాల నీమూలమేకాన
మరుగురునెఁడవ నీవే మాకునెఁజల

చ. వలయ శశ వేఅంకటశ వివిధజఅంతవలకు
అలవిలేనభూమే యధారమెక నటల
నెలవ దేవతలకు నీవేలికవగాన
మలసి నీశరణమే మాకునెఁజల

రేకు: 0172-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-354

పలల వి: ఎనన్నపటల నెఁ బడాడ ను యెవవ్వరికనెఁ జెపపనాను
పనన్న నీముదశ లనెఁగాక పపము వోయినా

చ. కఅందువ నీపదలపక నెఁ గటిట పటిట ననెఁ గాక
సఅందులదూరే మనసు చకక్కునుఅండీనా
నఅందలేక యేపొదుద  ననేన్న కొలిచిననెఁ గాక
తఅందుడకు నీమాయ తొలనెఁగిపోయీనా

చ. వడివోన రుచుల నీకొపపగిఅంచిననెఁ గాక
బడినెఁ బఅంచేఅందిశ యముల పయనచీచ్చినా
జడియక నే నీకు శరణచొచిచ్చిననెఁ గాక
వొడలిలో కామకోశ ధా లడిగిపోయీనా

చ. నకక్కుపు నాకరమ్మముల నీకొరకునెక ననెఁ గాక
యికక్కుడ నేనెఁ జేసేటి హిఅంస మానీనా
పకక్కున నలమేలమ్మఅంగపతివి శశ వేఅంకటశ
అకక్కుర నీకు మొకక్కుక అజజ నము వోయీనా

రేకు: 0330-06 హిఅందోళవసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
177

పలల వి: ఎనన్నమహిమలవానెఁడ యీదేవనెఁడ
కనున్నలపఅండవలెలాల నెఁ గదిసినటట అండను

చ. పోలిఅంప కరూపరకాపు పురుషత కమునక
యేలీల నుఅండనన యెఅంచి చూచితే
పలజలనధిలోననెఁ బవళఅంపగా మేన
మేలిమమీనెఁగనెఁడఅంటిన మెలపుతో నుఅండను

చ. తటట పునునెఁగు కాపు దక వశిఖమణిక

యెటట అండనన మరి నెఅంచి చూచితే
చిటట కాన రేపలెల లో చీనెఁకటితప్పు సేయనెఁగా
అటట  రాతద ల మేననఅంటి నటట అండను

చ. అలమేలమఅంగతోడ నటట  సొముమ్మ ధరిఅంచనెఁగ
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఅంచి చూచితే
కలిమగలయీకాఅంతకానెఁగిటనెఁ బెననెఁగనెఁగాను
నలవలాల  సిరులెక  నఅండినటట అండను

రేకు: 0375-01 బౌళ సఅంపుటము: 04-437

పలల వి: ఎపపటిజీవనెఁడే యెపపటిజగమే యెఅంతగాలమును నీరీతే
కప్పుకవచిచ్చితి వనాదినుఅండియ కరమ్మమ యిఅంకా వేసరవా

చ. మఱచితివా తొలజనమ్మఅంబుల మరణకాలముల దుదుఃఖపుబాటల
మఱచితివా యమకఅంకరులయి మరిద అంచిన బహుతాడనల
మఱచితివా నరకకూపముల మానెఁటిక మానెఁటికనెఁ బరచిన బాధల
మఱియను సుఖమన భవమే కోరెదు మనసా ముఅందర గానవగా

చ. తలనెఁచవగా జననకాలముననెఁ దనువిదియే యిట పుటిట న రోనెఁతల
తలనెఁచవగా బాలణ్యుఅంబుననెఁ దలిల తఅండద ల శికల వాణ్యుథులను
తలనెఁచవగా సఅంసారమునకును దక నణ్యుఅంబును యాచిఅంచెటి 
యలమట
తలనెఁపుననదియే వలెనన వోమెదు తనువా యిఅంకా రోయవగా

చ. కఅంటివిగా మలమూతాశ దుల కడగనెఁగనెఁ దీరన దినదినగఅండము
కఅంటివిగా కనురెపపలనే కాలముగడచేటికడతోశ వ
కఅంటివిగా శశ వేఅంకటపతి కరుణచేత నీ వివేకభావము
అఅంటి యిటవలెనె సారవ్వకాలమును అఅంతరాతమ్మ ననునెఁదలనెఁచగా

రేకు: 0365-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
383

పలల వి: ఎప్పు డేబుదిబ  వటట నో యెరనెఁగరాదు
దపపరపు మా బశ దుకు దేవనక సెలవ

చ. యేడనుఅండి పుటిట తిమో యిఅంతక తొలిల  యిఅంక -
నేడకు బోయెదమో యిటమీనెఁదను
వడన మాయఅంతరాతమ్మ విషష నెఁడ మా -
జడ జనమ్మమతనక సమరపణము

చ. గతచనన్న పతరు లకక్కుడ నెవవ్వరో
హితవక  యిపపటి పుతద  లిదియెవవ్వరో
మతి మాజీవనమెలల  మాధవనెఁడ
అతనక మాభోగాలనన్నయ సమరపణము

చ. తొడిక సవ్వరాగ దుల తొలిల యాడవో యీ -
నడచే పశ పఅంచము నాకడదో
కడనెఁగి శశ  వేఅంకటశ గతియే మాది
అడనెఁగు మా పుణణ్యుపప లతన కరపణము

రేకు: 0334-02 లలిత సఅంపుటము: 04-197
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పలల వి: ఎప్పుడను నడచేవ యేకాలమెక నాను
కపప నషట రమేల కటట రయాణ్యు

చ. శశ పతి యాణాజజ చేతనెఁ జికక్కునది జగము
యేపున మా యాణాజజ  లేనెఁటివయణ్యు
కోపగిఅంచుకొనుటిఅంతే కొఅంకక లోకాల నేము
మాపుదనెఁకా మానుమఅంట మాననెఁబయీణ్యునా

చ. నరహరి రకణమే నడచీన లోకము
యిరవక  నేము రకఅంచే దేనెఁటిదయణ్యు
పొరలే గరవ్వ మఅంతె బూతలసఅంసారము
మరలి నేమూరకుఅంట మాననెఁబయీణ్యునా

చ. సకృషట కనెఁ గురెత నవానెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅంతే
యిషట నషట ము మాకు నేనెఁటిదయణ్యు
నషట  లేదు నడచేది నడవక మానరాదు
తషట  గటట కొఅంటినెఁగాక తా మాననెఁబయీణ్యునా

రేకు: 0378-03 వరాళ సఅంపుటము: 04-455

పలల వి: ఎరినెఁగీ నెరనెఁగదు యేమ సేత మతి
హరిదసణ్యుఅం బదియే సుఖము

చ. వతలనెఁబరలే ఘన విభవముకఅంట
అతి పదరిక మది సుఖము
గతి నెరవల సిఅంగారము కఅంటను
సత మగు తన నచచ్చిలమే సుఖము

చ. పలబాములనెఁబడ పగలిటికఅంట
తెలిసి నదిశ అంచు రాతిరి సుఖము
అలమట గడిఅంచు నమకృతముకఅంట
కలపటి తనకు గఅంజే సుఖము

చ. పరపడలొసనెఁగు భవమునకఅంట
ధరనెఁ బడమన చఅందము సుఖము
గరిమల శశ  వేఅంకటపతి నీక
శరణన యెడి నాజనమ్మమే సుఖము

రేకు: 0041-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
253

పలల వి: ఎరునెఁగుదు రిఅందరు నెఱినెఁగీనెఱనెఁగరు
హరి దనే నజపరమాతమన

చ. నలినాసనునెఁ డఱునెఁగు నారదునెఁ డఱునెఁగు
కొలనెఁది శివనెఁ డఱునెఁగు గుహునెఁ డఱునెఁగు
యిల గపలనెఁ డఱునెఁగు నఅంతా మను వఱునెఁగు
తలనెఁప విషష నెఁడే పరతతవ్వమన

చ. బెరసి పశ హల దునెఁడ భీషమ్మనెఁడ జనకునెఁడ
గురుతక బలియ శకునెఁడనెఁ గాలనెఁడ
వరుస నెఱునెఁగుదురు వడి రహసణ్యుముగ

హరి యితనెఁడే పరమాతమ్మనెఁడన
చ. తెలియదగిన దిది తెలియరాన దిది

తెలిసినాను మదినెఁ దలియ దిది
యిల నఅందరునెఁ దలిసి రిదే పరమమన
కలవలల నెఁ దలిప వేఅంకటరాయనెఁడ

రేకు: 0369-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
404

పలల వి: ఎఱనెఁగనెఁడ పరసుఖ మీశవ్వర నీమాయ
నెఱి విచారముల నెగడిన దనెఁక

చ. అతిహేయములో నడరు వరాహము
అతిహేయము సుఖమన తలనెఁచు
మతి సఅంసారఅంబ మరగిన యాతమ
పతిలేన దిదే పరమన తెలియ

చ. పొరి విషయములోననెఁ బడమన కీటము
అరిది విషమ తీపన తినును
పరగ యన సఅంభవమగు దేహాతమ
పరిగి యఅందుక పశ యపడను

చ. యిఅంతేసి ననన్నయ నెరనెఁగిన యీయాతమ
అఅంతరాతమ్మ నీవన తలనెఁచి
యిఅంతట శశ  వేఅంకటశవ్వర ననేన్న
రఅంతల శరణనె రకఅంచవే

రేకు: 0171-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-344

పలల వి: ఎఱనెఁగక వేసారు నల జీవనెఁడ
మెఱసి నఅండకునాన్ననెఁడ మేనెఁటి యీదేవనెఁడ

చ.వూరక పరాకక నటట అండను దేవనెఁడ
నారుకొన మతిలోనెఁ దనపక నే చిఅంత
గారవాన మరి పలకనయటట  వఅండను
యీరీతి మాటాడిఅంచేవానెఁ డినన్నటా నతనెఁడే

చ. యెఅందు లేనయటట  వఅండ నెఅంచి చూచితే దేవనెఁడ
చెఅంది లోకశరీరియెక  చెలరేనెఁగీన
అఅందరాక యెకక్కుడాను అడనెఁగినటల నే యఅండ
యిఅందరినెఁ బోషఅంచేవానెఁడ యెప్పుడ నతనెఁడే

చ. చేరి లోనుగానెటట అండ శశ వేఅంకటశదేవనెఁడ
కోరినవరము లిచుచ్చి గురుతగాను
వారక యలమేలమ్మఅంగ వలల భనెఁ డిటిట దేవనెఁడ
యీరూపుతో నుఅండ నఅందరిలో నతనెఁడే

రేకు: 0198-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-502

పలల వి: ఎఱినెఁగితి నమమ్మతి నతనెఁడ దయానధి
మఱనెఁగుల మొరనెఁగుల మరి యినెఁక లేవ
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చ. వేదోదబ రణనెఁడ విశవ్వరకకునెఁడ
ఆదిమూరిక శశ అచుణ్యుతనెఁడ
సోదిఅంచి కొలిచితి సుముఖునెఁడక  మమేమ్మలె
యేదస మాపల నతనెఁడే కలనెఁడ

చ. పరమపురుషనెఁ డాపనన్నవారకునెఁడ
హరి శఅంతనెఁడ నారాయణనెఁడ
శరణఅంటి మతనెఁడ చేకొన కాచెను
తరవాతిపనులనెఁ దపపనెఁడితనెఁడ

చ. హకృదయాఅంతరఅంగునెఁడ యీశవ్వరేశవ్వరునెఁడ
ఇదివో శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
వదికతి మీతనెఁడ విడవనెఁడ మమమ్మనెఁక
తదకును మొదలిక దొరికనవానెఁడ

రేకు: 0173-01 మలహరి సఅంపుటము: 02-
356

పలల వి: ఎఱినెఁగినవారిక హిఅంస లినన్నయ మాన
మఱి సతణ్యుమాడితేను మాధవనెఁడే దికుక్కు

చ. కలగునెఁ గారణముల కామకోశ ధముల రేనెఁగ
వలసిన మాయవికార మది
కలనెఁగనెఁగ వలనదు కర క లెవవ్వరునెఁ గారు
తెలిసి వోరుచుకొఅంట దేవనెఁడే దికుక్కు

చ. పదరార  లెదుట నలచునెఁ బఅంచేఅందిశ యాల రేనెఁగ
వదచలేల టి మాయావికార మది
పదరి పక కొనవదుద  పటిట తేనెఁ బసలేదు
చెదరక వోరిచితే శశ పతే దికుక్కు

చ. సిరుల తానే వచేచ్చి చితాకన నాసల రేనెఁగ
విరసపు మాయావికారమది
పరగ నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశవ్వరు
శరణఅంట నతన చరణాలే దికుక్కు

రేకు: 0191-04 బౌళ సఅంపుటము: 02-465

పలల వి: ఎఱునెఁగుటకఅంట నెఱనెఁగమే మేల
మఱి తెలివికఅంట మఱుప శభము

చ. లఅంపటా లెఱనెఁగము లవలవ లెఱనెఁగము
పఅంపుల బాలణ్యుమే పరిణామము
యిఅంపుల నెఱనెఁగము యెగుగ ల నెఱనెఁగము
జఅంపుల నదురే సకలసౌఖణ్యుము

చ. ఆస లివఱనెఁగము అలమట లెఱనెఁగము
మూసిన గరద్భుమే మును సుఖము
వాసుల నెఱనెఁగము వఅంతల నెఱనెఁగము
వేసట పుటట న విధమే సుఖము

చ. పపము లెఱనెఁగము బఅంధము లెఱనెఁగము
శశ పతి దసణ్యుమే శేఖరము
యేపున శశ వేఅంకటశవ్వరు శరణమే
తీపుల మఱపటి దివాణ్యునఅందము

రేకు: 0194-02 దేసాక సఅంపుటము: 02-481

పలల వి: ఎఱునెఁగువా రెరునెఁగుదు రీయరర ము
యెఱనెఁగనవారి కది యెఱనెఁగనయణ్యుదు

చ. మొదలనెఁ గలగువానెఁడే ముఅందరనునెఁ గలవానెఁడ
అదన నాతనెఁడే పరమాతమ్మనెఁడ
యెదుటనెఁ గలిగినదే ఇనన్నటానెఁ గలిగినది
పదపడి యిదియే పశ పఅంచము

చ. చెడనదనక మరి చేటనన్ననెఁడను లేదు
జడిగొనన్న దిదియే సుజజ నమారగ ము
వడివోనెఁ గల దనన్ననెఁడ వడివోనెఁ గలిగినదీ
కడగడనే తిరుగు కరమ్మమారగ ము

చ. యెఅంచి తొలిల  నడిచేవే ఇపుడను నడచేవి
మఅంచి శశ వేఅంకటశవ్వరు మహిమ లివి
అఅంచ నపుడ గానన వలల నానెఁడనెఁ గాననవే
మఅంచువఅంటి విషయపు మాయావాదముల

చి.ఆ.రేకు: 0010-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 10-055

పలల వి: ఎఱుక గలిగితేను యీతనెఁడ దికుక్కు
మఱి నమష మీతన మానవఅండనెఁదగునా

చ. యెవవ్వరిసొముమ్మగుడిచి యెవవ్వరిగుఱఱ్ఱి లవఅంట
కొవవ్వదీరనెఁ బారాడి కొలిచేది
యివవ్వలనెఁ బుటిట అంచి పఅంచి యేలిన దేవనెఁ డఅండనెఁగా
ఆవవ్వ లివవ్వలివారిన ఆసపడనెఁ దగునా

చ. తా నెవవ్వరిక బుటిట  తలనెఁకక వూరివారి
నానఅందన అయణ్యు లమమ్మ లనుకొనేది
పనపటిట  సరవ్వవిధబఅంధనెఁడ విషష నెఁడఅండనెఁగా
మానసిచుటట రికాల మరుగగ జెలల నా

చ. యెఅందువఅంకనో యీదేహి యేమటినో పొగడచు
విఅందువలె నెవవ్వరిన వఱిఱ్ఱి నెఁజేసేది
కఅందువక న శశ వఅంకటనాథునెఁడ గావనెఁగా
సఅందుసుడి కోరికల సటనెఁ బడనెఁ జెలల నా

రేకు: 0050-01 ముఖరి సఅంపుటము: 01-304

పలల వి: ఎఱుక గలగునానెఁ డఱనెఁగనెఁడటా
మఱచినమేనతో మరి యఱినెఁగీనా

చ. పటవక భవములనెఁ బరగేటినానెఁడే
తటకున శశ హరినెఁ దలనెఁచనెఁడటా



 201

కుటిలదేహియెక  కుతికకనెఁ బాశ ణము
తటతటన దరనెఁగనెఁ దలనెఁచీనా

చ. ఆలబిడడ లతో మహసుఖ మఅందుచు
తాలిమతో హరినెఁ దలనెఁచనెఁడటా
వాలిన కాలన వసమెక నప్పుడ
దల వఅండనెఁగానెఁ దలనెఁచీనా

చ. కొఱనెఁతలేక తేనెఁకువనెఁ ద నుఅండేటి-

తఱి వేఅంకటపతినెఁ దలనెఁచనెఁడటా
మఱుల దేహియెక  మఱిచివనన్నయడ
తఱచుటరుపులనెఁ దలనెఁచీనా

ప.అ.రేకు: 0027-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
154

పలల వి: ఎఱుగుకోలేన జీవి యెడడ గాక
గుఱి నెఅంతయినానెఁ గోనెఁతికొముమ్మ దపపనెఁ బారునా

చ. దగగ ర నుఅండిన మాయనెఁ దలపఅంచునెఁ గాన మది
తగిగ  దవవ్వల జజ నము తడవనీదు
కగుగ  లేక గులల  గులెల  కాక మరి రాయవనా
అగగ మెక  తవడదిఅండి కడబాల లేల

చ. మకుక్కువ భోగములనే మరిగిఅంచునెఁ గాన మేను
అకక్కుజపు వక రాగణ్యు మఅంద నయణ్యుదు
చికక్కు వితొకకటి వటట  చెటట కటి మొలచునా
అకక్కుర చానప చవి అడగ నేమునన్నది

చ. శశ  వేఅంకటశ పఅంపున చికక్కుఅంచునెఁ గాన కరమ్మము
దవతి ఆతన యాజజ  దనెఁట నయణ్యుదు
భావిఅంప కాయ పఅండేలౌ పఅండ కాయయే లవను
వావిరి ముఅందిక మరివాడి వటట వలెనా

రేకు: 0361-03 సామఅంతఅం  సఅంపుటము: 04-359

పలల వి: ఎలల లోకములవారి కలిక దనే
కొలల గా వరములిచేచ్చి గురుతెక న దక వము

చ. కొఅండల కోనల లోన కోనేటి సరిదఅండ
మెఅండక న బఅంగారు మేడలలోన
నఅండ జవవ్వనము తోడి నెలనెఁత కౌనెఁగిటలోన
వఅండి జగమెలల  నేలీ నుదద అండ దక వము

చ. నాలగు చేతల తోడ నవవ్వల మోముతోడ
సోలి సఅంకునెఁజకశ ముల సొఅంపుతోడ
నేలమనున్ననొకటక  నలచునన్న రూపుతోడ
పలపడి మెరసీన పశ తణ్యుక దక వము

చ. సఅంపదల కడమఅంచి చవలతో నారగిఅంచి
జొఅంపపు విరుల పూజ సొఅంపుమఅంచి
యిఅంపుల శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక  వనాన్ననెఁడ వనెఁడ

పఅంపుడ దేవతలతోనెఁ బశ తిలేన దక వము

ప.అ.రేకు: 0024-05 పడి సఅంపుటము: 15-139

పలల వి: ఎవవ్వ రేమ సాదిఅంచే రెవవ్వరు నే మెఱినెఁగేరు
అవవ్వల నవవ్వల శశ హరియే దక వము

చ. జగములోపల హరి సాతివ్వక దక వమన
భకృగువ సోదిఅంచినానెఁడ పకృధివినెఁ దొలెల
ముగురువేలపులలో మొరవటిట రితనక
జిగి మఅంచ దేవతల కరాబిబ కాడనే

చ. ధరనెఁ గాశిలోన హరి తారకబశ హమ్మమన
హరునెఁడే బోధిఅంచనెఁ జొచెచ్చి నఅందరికన
అరుదుగా రామనామ మతన పటట పురాణి
గిరిసుత పరవ్వతి కీరి కఅంపనెఁ దొడనెఁగే

చ. అదిగో శశ  వేఅంకటాదిశ  హరి పరతత కవ్వమన
యెదుటనె బశ హమ్మ పుటట  యితన నాభిన
యిదిగో మన మఅందర మతననే కొలిచ్చి
బశ దుకుద మట రారో పశ ణలాల మీరు

రేకు: 0012-03 రామకశ య సఅంపుటము: 01-074

పలల వి: ఎవవ్వనెఁడ కాన యెరనెఁగరాదు కడ-

దవవ్వలనే వఅండ తలనెఁపులోనుఅండ
చ. ఎడయవ తనరెకక్కు లెగసిపోలేనెఁడ

కడ దనెఁగునెఁగాన దొఅంగయనెఁ గాడ
వడినెఁ గిఅందుపడను సేవకునెఁడనునెఁ గానెఁడ
వడనెఁగుగోళళ్ళు వఅంచు విటనెఁడనునెఁ గానెఁడ

చ. మగులానెఁబటిట వానెఁడ మఅంటికననెఁ బడవ
జగడాల తపసివేషములను
మగువకక  పోరాడ మరి విరకుకనెఁడను
తగునెఁగాపునెఁబనుల నెఅంతయనెఁ దలల నెఁదనము

చ. తరుణల వలపఅంచు తగిలి పక  కొననెఁడ
తరగమునెఁ దోల రౌతనునెఁ గానెఁడ
తిరువేఅంకటాదిశ పక నెఁ దిరుగు నెప్పుడను
పరమమూరికయెక  పరగు నీఘనుడ

రేకు: 0300-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-583

పలల వి: ఎవవ్వరము నేమ సేసేమేమ గడమల నీకు
రవవ్వగా శరణఅంట రకఅంచుటిఅంతే

చ. అఅందరునెఁ జేసిన కరమ్మములవి నీకు జీవనమెక
అఅంది జీవిఅంచేవఅంట నదియనెఁ గాదు
కొఅందరు సురల(ల?)తోడక  కూడి రానెఁగా నసురల-

యిఅందరి గెలిచేవఅంట నదియనెఁ గాదు
చ. వొకచోటనెఁ గలవ వేరొక చోట లేవఅంట-
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నకటా యెఅంచి చూచిన నదియనెఁ గాదు
మొకమచిచ్చి వొక గుణముననెఁ దిరిగేవఅంట
సకలగుణనెఁడ వాజడయనెఁ గాదు

చ. కపట మదనరాదు కడనవ ననరాదు
వపమఅంచరాదు వొలల కుఅండనెఁగరాదు
యెపుడను శశ వేఅంకటశ నీ చిత కమఅంతే
విపరీతముల లేవ వలితీ లేదు

రేకు: 0269-02 మలహరి సఅంపుటము: 03-
396
పలల వి: ఎవవ్వరి దూరనెఁగనెఁ జోట లేదు మరి యేమననెఁ గలదిదివో తగవ

యివవ్వల నఅందరి బడిబడినెఁ దిరిగే యీకరమ్మముదే నేరమ
చ. నీ దసులకును నేరమ లేదు నీవే గతియన వఅండనెఁగను

ఆదినుఅండి నీకును నేరమ లేదఖిలానకునెఁ గర కవగాన
పదుపడక నడమనునెఁ దిరిగాడడి పశ పఅంచముదే నేరమ
యేదస నొకచో నజమేరుపడక యిటవలెనెఁ దిరిగాడడినెఁ గాన

చ. పపము లేదిద యజజ నులకును భావమెరఅంగన పశవల గాన
మోపక  సుజజ నులకునునెఁ బాపము మోవదు ననునెఁ గొలిచిరి గాన
చాపలముగ నమమ్మఅంచి చెరుచు పలచదువలదే యీ పతకము
పక పక  నొకయరర  మేరుపరచక భశ మయనెఁగ వాదము వటట డినెఁ గాన

చ. యీలోకులకును అధరమ్మము లే దినన్నయ నీచేనెఁతలే కాన
మూలనునన్నముకుకలకు నధరమ్మము మొదల లేదు నీ కకృప గనక
కాలము గడపుచు నీవ రచిఅంచిన కపటపు మాయదే అధరమ్మము
అలరి శశ వేఅంకటశవ్వర య(యె?)కక్కుడనడడ ము తానేవచీచ్చినెఁ గాన

రేకు: 0271-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-406

పలల వి: ఎవవ్వరి దూరనెఁగనేల యేమీ నననెఁగనేల
నవవ్వచు హరిక మొకక్కు నడచుటనెఁ గాక

చ. కోపమే యెకుక్కుడ సేసు కొఅందరి గుణములోన
పపమే యెకుక్కుడ సేసు పరులనెఁ గొఅందరిక
దీపన మెకుక్కుడ సేసు దేహములనెఁ గొఅందరిక
శశ పతి  ఆనాజజ  లివి చెలీల  లోకానను

చ. కొఅందరి నసురలనెఁగా గుటట తోడ నట సేసు
కొఅందరి దేవతలనెఁగా కోరి తానే యిట సేసు
కొఅందరి మనుజలనెఁగా కూటపు జీవలనెఁ జేసు
విఅందువలె హరిమాయ వలసి లోకానను

చ. వరుస నెరినెఁగి నడవ నెవవ్వరి కచచ్చిగాదు
సరిన వనాది నుఅండే సహజమే కలది
చిరపుణణ్యు లినన్నటిలో శశ వేఅంకటశనెఁ గన
శరణననెఁగా సుఖము జరగీ లోకానను

రేకు: 0194-01 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 02-
480

పలల వి: ఎవవ్వరి నేమననెఁగల నెఅంతబలవనెఁడ నేను
నవవ్వచు నీవే యినెఁక ననున్న మనన్నఅంచవయాణ్యు

చ. కామకోశ ధములకు కాణాచికానెఁపను
ఆమన యిఅందిశ యముల కడిబఅంటను
దీమనపు టాసలకు తీరన లగగ సుర నెఁడను (?)

యీ మరనెఁగువానెఁడ ననున్న నెటట  గొలిచేనయాణ్యు
చ. పయన సఅంసారానకు బడివనవానెఁడను

కాయపుభోగాల వూడిగపువానెఁడను
పయపు మదములకు పఅంగెమెక నవానెఁడను (?)

యీయెడ నీవానెఁడ నన యెటట  గొలిచేనయాణ్యు
చ. సరినెఁ గరమ్మములకలల  చనవరి బడకను

పొరలే జనమ్మముల యప్పులవానెఁడను
అరయ శశ వేఅంకటశ అఅంతలో ననేన్నలితివి
యిరవక  ఇటట అండకునన్న నెటట  గొలిచేనయాణ్యు

రేకు: 0239-04 ముఖరి సఅంపుటము: 03-225

పలల వి: ఎవవ్వరి వసము గెలవ్వ నఅంతా వనమయమే
యివవ్వల నీవ గాచితేనేమోకాన

చ. వొకక్కులోభము నెఅంచితే వొగి లోకమెలాల నెఁ దనే
యెకక్కుడ చూచినానెఁ దనే యీదీపనము
వకక్కుసమెక నది తానే వేగిలేచి సేసేపన
తకక్కుక యినన్నటా నెటట  తపపఅంచుకోవచుచ్చిను

చ. పలమారు వచీచ్చినెఁదనే పనలేన పరాకు
వళచుకొనన్నది తానే వటిట భీతి
నలచుకునన్నది తానే నలవననే సిగుగ
మెలపున నెటవలె మెదలనెఁగవచుచ్చిను

చ. కనుగొఅంట నెఅందూనెఁ దనే కారపణణ్యుము దక నణ్యుము
అనశము మఅంచీనెఁ దనే యాచకతవ్వము
నను నేలకొఅంటి విదే నమమ్మతి శశ వేఅంకటశ
జనునెఁడను యివి నేను సాధిఅంచుటటట

రేకు: 0002-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-009

పలల వి: ఎవవ్వరినెఁ గాదనన్న నది ననున్ననెఁ గాదఅంట
యెవవ్వరినెఁ గొలిచిన నది నీకొలవ

చ. అవయవములలో నదిగా దిదిగా-

దవి మే లివి మే లన నేలా
భవియనెఁ బాతాళము దివియ నఅందలిజఅంత-

నవహ మఅంతయన నీదేహమేకాన
చ. నీవ లేనచోట నజముగనెఁ దలిసిన

ఆవల నది గా దనవచుచ్చిను
శశ వేఅంకటగిరి శశ నాథ సకలము
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భావిఅంప నీవే పరిపూరుష నెఁడవగాన
రేకు: 9106-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-594

పలల వి: ఎవవ్వరినెఁ దలనెఁపనెఁడ ఎవవ్వరి నొలల నెఁడ
నవవ్వల తెరువలె నడచీనెఁ బాశ ణి

చ. కలషమునెఁ బుణణ్యుము కరమ్మపునెఁ జేనను
వలయనెఁగ జీవనెఁడ వితకచును
కలిగిన సుఖదుదుఃఖములను  గాదల
కొలచుల నఅంచుక కుడిచీనెఁ బాశ ణి

చ. చెడన పశ పఅంచము శశదిదిలో
నడపు గురుచలగ నేసినది
వడి దేహములను వనెన్నల వనెన్నల
గడనల చీరలె కటట నెఁ బాశ ణి

చ. కూరిమనెఁ గామకోశ ధాదుల మతి
చూరలనెఁ గొనయెడి చుటట ములే
గారవముల వేఅంకటపతినెఁ గొలవక
చేరి కానెఁపురము సేసీనెఁ బాశ ణి

రేకు: 0164-01 ముఖరి సఅంపుటము: 02-306

పలల వి: ఎవవ్వరిక యెవవ్వ రయేణ్యురు యిఅందరిక నీవే దికుక్కు
అవవ్వలనవవ్వల నీ వనాథనాథునెఁడవ

చ. కాయకము లఅందురునునెఁ గారణ్యువశపరులే
పయన నీ వకారణబఅంధనెఁడవ
దయగాఅం డల వవ్వరినెక నానెఁ దపపఅంచుకొనేవారే
బాయటనునాన్న నీవాపనన్నశరణణ్యునెఁడవ

చ. అటట  లోకమువారు అరర కామపరులే
జటిట గొన నీవక తే సరవ్వదతవ
పొటట నెఁబరుగుచుటాట ల భోజనసహాయలే
నెటట న నీవక తే మాకు నరావ్వహకునెఁడవ

చ. అఅంతటా వారికవారు ఆతమ్మపోషకులే
రఅంతల నీవక తే నానారకకునెఁడవ
సఅంతతము శశ వేఅంకటశ మముమ్మ నేలితివి
పఅంతమున నీవ భకకపరిపలకునెఁడవ

రేకు: 0038-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-233

పలల వి: ఎవవ్వరికక నను యీవాశ నెఁత నను
నవవ్వల సేసెనెఁబో నావాశ నెఁత

చ. తొలిజనమ్మఅంబున దోషకారియెక
నలగడనెఁ దిపపను నావాశ నెఁత

యిల దురగ ణముల కీజనమ్మఅంబున -
నలనెఁకువ నేనెనెఁబో నావాశ నెఁత

చ. పురుషననెఁజే శలపన ననపఅంచుట
నరజనమ్మమునకు నావాశ నెఁత
తరుచయిణ్యునపతక మరుపటట క
నరకము చూపనెఁబో నావాశ నెఁత

చ. పమఱితనమున బహువేదనలను
నామన సెనసెనెఁబో నావాశ నెఁత
కామతఫల వేఅంకటపతిననెఁ గొలిచి
నామతి దలిపనెఁబో నావాశ నెఁత

రేకు: 0160-01 భక రవి సఅంపుటము: 02-287

పలల వి: ఎవవ్వరినేరుపల జెపప నఅందు నేది
రవవ్వ సేయక జీవల రకఅంచవయాణ్యు

చ. తలపోసి తలపోసి ధాణ్యునముసేతరు ననున్న
యెలమ నఅంతన నశచ్చియిఅంపలేరు
పలమారు నీగుణాల పక కొన నుతిఅంతరు
కొలనెఁదివటట చు మీగుఱుత లెఅంచలేరు

చ. పొదిగి పొదిగి ననున్ననెఁ బూజలెలాల నెఁ జేతరు
యెదుట నీశశ మూరిక యెఱనెఁగలేరు
వదక వదక సారె విఅందురు నీకతలెలాల
పదిలపు నీభ క క పటట నెఁగలేరు

చ. నకక్కు నకక్కు చేతలెతిక నీకు మెమెుకుక్కుదురుగాన
మకుక్కువ నీమహిమ నమమ్మనెఁగలేరు
యికక్కుడ శశ వేఅంకటశ యిట నీకరుణచేత
తకక్కుక ననున్న సేవిఅంచి తనయలేరు

రేకు: 0108-01 లలిత సఅంపుటము: 02-043

పలల వి: ఎవవ్వరిభాగణ్యుఅం బెటట నన్నదో
దవవ్వ చేరువకు తానే గురుత

చ. పరమమఅంగళము భగవనాన్నమము
సురులకు నరులకు శభకరము
యిరవగ నెఱినెఁగిన యెదుటనె వనన్నది
వరుసల మఱచినవారిక మాయ

చ. వేదఅంతసారము విషష భక క యిది
ఆదిమునుల మత మయినది
సాదిఅంచువారిక సరవ్వసాధనము
కాదన తొలనెఁగిన గడశూనణ్యుఅంబు

చ. చేతినధానము శశ వేఅంకటపతి
యేతలనెఁ జూచిన నఅందరిక
నీతియ నదియే నజసేవకులకు
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పతకులకు నది భవసాగరము
ప.అ.రేకు: 0065-05శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-375

పలల వి: ఎవవ్వరివఅంకా నే మునన్నది
నవవ్వచు నీశవ్వర ననునెఁ గావనెఁ గదే

చ. పశ తిబఅంధములకునెఁ బఅంత మచిచ్చితిన
రతి నా తెరు వినెఁక రాకు మన
గతిమాలి మాయకు కడ వనెఁ పొగిగ తి
మతి నను నేనెఁపక మనన్నఅంచు మనుచు

చ. చెపపతినెఁ బిశ యముల చితశ గుపుకనకు
తపపక కవలల దచు మన
ముపపరి మొకక్కుతి మునుపనే మనసుకు
యెప్పుడనెఁ గదలకు నేగకు మనుచు

చ.వూరడిఅంచితిన వొడనెఁబరచి నదశ ను
సారె నేమరిఅంచకు మనుచు
యీరీతి శశ వేఅంకటశ యలసితిన
చేరి ననున్ననెఁ గకృప సేయనెఁగదే

రేకు: 0257-05 లలిత సఅంపుటము: 03-330

పలల వి: ఎవవ్వరివానెఁడానెఁ గాను యిద పరివకులెక
నవవ్వచు నీ శరణఅంటి ననున్ననెఁ గావవయాణ్యు

చ. తగనెఁ బఅంచేఅందిశ యముల తమవానెఁడననేరు
వగనెఁ దలిల దఅండిశ  తమవానెఁడననేరు
చిగురునెఁగరామ్మల తమసీమవానెఁడననేరు
తెగదీ తగవ నీవే తిదద వయాణ్యు

చ. కొఅందరు నరకమఅందు కొఅంతవళకు వేసేరు
కొఅందరు సవ్వరగ మువారు కొఅంతవళకు వేసేరు
యిఅందుకు నఅందుకునెఁ బోనీ రిహలోకమఅందువారు
దిఅందుపడన వళకు తీరుచవయాణ్యు

చ. కాఅంతల తమవానెఁడఅంటానెఁ గనుచూపులనెఁ గటట రు
చెఅంతలనెఁ గాఅంచనముల చేయివటట కొనె ననున్న
ఇఅంతటా శశ వేఅంకటశ యెదలోనునాన్ననెఁడవ
వఅంతకీ తగవ నీవే వహిఅంచుకోవయాణ్యు

రేకు: 0325-01 వరాళ సఅంపుటము: 04-142

పలల వి: ఎవవ్వరివానెఁడానెఁగాను యేమఅందు నఅందుకు
నవవ్వచు నాలోన హరి ననున్ననెఁ గావవే

చ. కోపులరాజలనెలల  కొలిచి కొనాన్నళళ్ళు మేను
చూపుడనెఁబూనెఁట వటిట తి సొగసి నేను
యేపున సఅంసారమున ఇదిగాక కమమ్మటాను
దపుగ తొరుల నెఁబూనెఁట తగిలిఅంచుకొఅంటిన

చ. మొదలనెఁ గరమ్మములకు మోసపోయి యీ బశ దుకు

కుదువపటిట తి నే గురి గానక
వదక కామునక విషయములకు నే
అదివో నావయసెలల  నాహివటిట తిన

చ. ఇప్పుడే శశ వేఅంకటశ యీడేరిచ్చి నామనసు
కపపనగురునెఁడ నీకు కశ యమచెచ్చిను
వొపపఅంచి రిఅందరు బలవనెఁడ చేపటట ననుచు
అప్పులెలల నెఁబాసి నీసొమెక మ్మతినేనయాణ్యు

రేకు: 0086-03 దేసాక సఅంపుటము: 01-419

పలల వి: ఎవవ్వరివానెఁడ యీదేహి
యివవ్వలనవవ్వల నీదేహి

చ. కామఅంచు నరక కలవియ లేనవి
యేమ గటట కొనె నీదేహి
వాములాయ నరువదియొక వావల
యేమన తెలిసెనో యీదేహి

చ. కఅందువ నజముల గలల ల నడిప
యెఅందుకు నెకక్కునో యీ దేహి
ముఅందర నునన్నవి మొగినెఁ దనపటల
యిఅందే భశ మసీ నీదేహి

చ. పఅంచేఅందిశ యముల పలాయ జనమ్మము
యిఅంచుక యెఱనెఁగనెఁడ యీదేహి
అఅంచెల శశ వేఅంకటాధీశ నీకకృప
వఅంచనెఁగ గెలిచెను వడి నీదేహి

రేకు: 0095-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
472

పలల వి: ఎవవ్వరివానెఁడ యెఱనెఁగరాదు
అవవ్వలివవ్వలిజీవనెఁ డాటలో పతిమే

చ. ధర జనఅంచకతొలత తనునెఁ గానరాదు
మరణమఅందినవనక మఱి కానరాదు
వరువడిదేహముతో నుఅండినయనాన్నళల
మరలజీవనబదు కు మాయవో చూడ

చ. యిహములో భోగిఅంచు నఅందునెఁ గొనాన్నళల
మహిమ పరలోకమున మలయనెఁ గొనాన్నళల
తహతహలనెఁ గరమ్మబఅంధములనెఁ దగిలినయపుడే
అహహ దేహికనెఁ బడచులాటవో బదుకు

చ. సఅంతానరూపమెక  సాగు ముఅందరిక
కొఅంత వనకటిఫలము గుడవనెఁ దనెఁ దిరుగు
యిఅంతటిక శశ వేఅంకటశనెఁడ డఅంతరాణ్యుమ
బఅంతి నతననెఁ గనన్నదుకువో బదుకు

రేకు: 0097-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
485
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పలల వి: ఎవవ్వరు గురకల గారు యిఅందిరానాథునెఁడే కర క
నవవ్వటి లాల తనవారెక  నేమము దపపకురో

చ. కరమ్మమే కరకయెక తే కడకు మోకము లేదు
అరిమ్మలి జీవనెఁడ గర కయెక తేనెఁ బుటట గే లేదు
మరమ్మపుమాయ గరక అయితే మరి విజజ నమే లేదు
నరిమ్మతము హరి దిఅంతే నజమదఱనెఁగరో

చ. పశ పఅంచమే కరకయెక తే పపపుణణ్యుముల లేవ
వపమ మనసు గరెత ఉఅంట నాచార మే లేదు
కపటపు దేహములే కరకలయితే చావ లేదు
నెపము శశ హరి దిఅంతే నేరిచి బశ దుకరో

చ. పలశద తల గరకలెక  పరగితే మేర లేదు
అల బటట బయల గరెత తే నాధారము లేదు
యెలమ నఅందరిక గర క యిదివో శశ వేఅంకటాదిశ
నలయపుహరి యిఅంతే నేనెఁడే కొలవరో

రేకు: 0214-02 కాఅంబోది సఅంపుటము: 03-080

పలల వి: ఎవవ్వరు దికక్కుఅంక నాకు నేది బుదిబ
యివవ్వల విచారిఅంచవే ఇఅందిరారమణా

చ. వఅంటనెఁబెటిట  కామకోశ ధవితతల చుటిట  ననున్న
తొఅంటి మీ సేవకు ననున్న దూరము సేసె
కఅంటకపుటిఅందిశ యాల కడ హితశతద లెక
అఅంటిన మోకముతోశ వ నఅంటకుఅండానెఁ జేసెను

చ. తిపపతిపప నాయాసల తెగి వక షష వధరామ్మననెఁ
దపపలనెఁ దేలకుఅండాను తీదీపు సేసె
వొపపగు సఅంసారమది వనన్నతి నాచారణ్యుసేవ
చొప్పు మాప పుణాణ్యునకునెఁ జొరకుఅండానెఁ జేసెను

చ. మచచ్చిరపు దేహమది మనసిటట  పఅండనీక
తచిచ్చి యజజ నమునకునెఁ దవసేసె
ఇచచ్చిల శశ వేఅంకటశ ఇఅంతలో ననున్న నేలనెఁగ
నచచ్చిల నీకకృప ననున్న నరమ్మలము సేసెను

ప.అ.రేకు: 0010-03  బౌళ సఅంపుటము: 15-058

పలల వి: ఎవవ్వరు ననున్నదబ రిఅంచే రిఅంతట వఱవకు మన
అవవ్వల నవవ్వల శశ హరియే కాక

చ. రాపులనెఁ బఅంచేఅందిశ యపు రాచపక రు మేయనెఁగాను
పపపుణణ్యుమనేటి బఅందనెఁ జికక్కుతి
వోప సఅంసారమనే వొఅందముపక  నడవనెఁగాను
కూపపు జనమ్మముపలెక  కూయచు నునాన్ననెఁడను

చ. ఆసలనేటి పదద  అఅంగిటిగాలాల మఅంగి
కోనేటి మాయ వఅంటిఅంటికుఅందేల నెక తి
బాస దపప చిత కమనే బఅండారము గొలల లాడి
లాసి కామాదులనే తలారుల చేపడితి

చ. కాఅంతల మోహమనేటి కారడవిలోనెఁ జికక్కు
అఅంతట విజజ నమారగ  మట దపపతి
యిఅంతలో శశ వేఅంకటశ నెఱినెఁగిఅంచె మా గురునెఁడ
మఅంత కకక్కుఅంచనెఁగ నేను మఅంచి మేల గఅంటి

ప.అ.రేకు: 0050-04గుజర రి సఅంపుటము: 15-284

పలల వి: ఎవవ్వరు నాకు దికుక్కు యేమన చెప్పుదు ననెఁక
అవవ్వలిక నవవ్వలిక హరి నీవే కాకా

చ. యెనన్నటిపశ తిబఅంధమో యెఅంచనెఁ గామకోశ ధముల
వనాన్నడి నేనెఁ బుటిట తేనే వఅంటనెఁ బుటట న
మునన్నటికొల మెటిట దో మొగి మదమతత్సరము
లనన్నలోకములనెఁ జొచిచ్చి నఅందునెఁ జొచీచ్చిన

చ. యెకక్కుడి ఋణమో నాకు నీ దేహభోగముల
పకక్కున నేడనుఅండినా బడివాయవ
తకక్కు కనాటికరమ్మమో తగనెఁ బుణణ్యుపపముల
చికుక్కులెక  కలలోననెఁ జిమమ్మ రేనెఁచీన

చ. యెఅందరిపగో కాన యీ తమోరాజసముల
సఅందడిఅంచి చలముల సాదిఅంచీన
యిఅందునే శశ వేఅంకటశ యిఅంతలో ననేన్నలితివి
కఅందుపడి యీవే ననున్న గెలిపఅంచీన

రేకు: 0255-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
316

పలల వి: ఎవవ్వరునెఁ గాననవానెఁడ యశోద గనెనటట
పవవ్వళఅంచే బశ హమ్మతఅండిశ  బాలనెఁడయెణ్యు నటట

చ. ఘనయగీఅందుద ల మతినెఁ గటట వడనటిట వానెఁడ
పనలేక రోలనెఁ గటట వడినానెఁడటట
తనయ సురలకు పదము చూపనటిట వానెఁడ
మొనసి బఅండిమీనెఁద మోపనానెఁ డటట

చ. అమకృతము చేతనెఁ దచిచ్చి అఅందరికచిచ్చినవానెఁడ
తమతో వనన్న దొఅంగిలెనెఁ దనె యటట
గుమురెక  దేవదనవకోటికనెఁ జికక్కునవానెఁడ
భశ మసి గోపకల పలనెఁ జికక్కునానెఁ డటట

చ. యిఅందునెఁ గలనెఁ డిఅందులేనెఁడనెఅంచి చూపరానవానెఁడ
అఅందమెక  రేపలెల వాడ నాడీనటట
అఅంది కకృషష వతారమయినటిట  దేవనెఁడే
యిఅందున శశ వేఅంకటాదిశ  యెకక్కు నలిచెనటట

రేకు: 9079-01 దేశక సఅంపుటము: 04-580

పలల వి: ఎవవ్వరుగల రెవవ్వరిక
ఇవవ్వల నవవ్వల నతనెఁడేకాక

చ. ముదద  సేసినట మొదలనెఁ గడపులోనెఁ
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బెదద గానెఁ దనెఁ బెరుగునానెఁడ
ఒదద నెవవ్వరుఅండిరొకరెక నా
ఒదిద కక న బఅంధనెఁడొకనెఁడేకాక

చ. వరతనెఁ బోవనటిట  వడిసఅంసారపు
తెరలనెఁ దగిలి తానెఁ దిరుగునానెఁడ
వరవకుమన భావిఅంచువారెవరు
తరితోడ నీతనెఁడ కాచునెఁగాక

చ. ఉడకనెఁ బెటిట నటిట  వడివోయిన నరకాల
నుడకుచునెఁ దనుఅండనాడ
తడవవారెవవ్వరఅంతటనెఁ దనున్న
కడవేగ వేఅంకటపతిగాక

చి.ఆ.రేకు: 0002-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 10-
008

పలల వి: ఎవవ్వరుచెపపనా మనసేల మానును
యివవ్వలవవ్వలౌనెఁగాక యేలమానును

చ. కముమ్మకొనన్న యిఅందిశ యాల గారడిఅంచనెఁగా జీవనెఁ
డమెమ్మలనెఁ బరలక మరేల మానును
యిముమ్మలేనకోరికల యెకక్కుకుక్కు లాడనెఁగాను
వమమ్మడికరామ్మలసేయ కూర కల మానును

చ. పరడిమదములెలాల  పనగొననెఁగా నొరుల
నీరసిఅంచ కీ దేహి యేలమానును
తీరనచలము లివి తెలివి చెరుచనెఁగాను
యేరవటట కొనయఅండ కలమానును

చ. వడివోనయాసల వొతకకోలసేయనెఁగాను
యిడియక యీపశ ణనెఁ డేలమానును
కడవేగ శశ వఅంకటనాథునెఁడ గావనెఁగా
నెడయక కన మన కలమానును

రేకు: 0016-03 నాట సఅంపుటము: 01-097

పలల వి: ఎవవ్వరెవవ్వరివాడ యీ జీవనెఁడ చూడ-

నెవవ్వరిక నేమౌనో యీ జీవనెఁడ
చ. ఎఅందరికనెఁ గొడకుగానెఁ డీజీవనెఁడ వనక

కఅందరికనెఁ దోనెఁబుటట నెఁ డీజీవనెఁడ
యెఅందరిన భశ మయిఅంచనెఁ డీజీవనెఁడ దుదుఃఖ-

మెఅందరికనెఁ గావిఅంపనెఁ డీజీవనెఁడ
చ. యెకక్కుడకక్కుడనెఁ దిరుగనెఁ డీజీవనెఁడ వనక-

కకక్కుడ తనజనమ్మ మీ జీవనెఁడ
యెకక్కుడి చుటట ము దనకు నీ జీవనెఁడ యొప్పు-

డకక్కుడిక నేనెఁగునో యీ జీవనెఁడ
చ. ఎనన్ననెఁడను జేటలేనీ జీవనెఁడ వనక-

కనన్నదనువల మోవనెఁడీ జీవనెఁడ
యెనన్ననెఁగల తిరువేఅంకటశమాయలనెఁ దగిలి
యెనన్నపదవలనెఁబఅందనెఁ డీజీవడ

రేకు: 0003-02 వరాళ సఅంపుటము: 01-015

పలల వి: ఎవావ్వరులేరూ హితవ చెపపనెఁగ వటిట -

నొవవ్వలనెఁ బడి నేము నొగిలేమయాణ్యు
చ. అడవినెఁ బడినవానెఁడ వడలనెఁ జోటలేక

తొడరి కఅంపలకఅందు దూరినటల
నడమ దురితకాననములతరినెఁ బడి
వడలలేక నేము విసిగేమయాణ్యు

చ. తెవలవడినవానెఁడ తిననెఁబోయి మధరము
చవిగాక పులసుల చవిగోరినటల
భవరోగములనెఁ బడి పరమామకృతము నోరనెఁ
జవిగాక భవముల చవలాయనయాణ్యు

చ. తనవారి విడిచి యితరమెక నవారి_

వనకనెఁ దిరిగి తా వఱఱ నటల
అనయము తిరువేఅంకటాధీశనెఁ గొలవక
మనసులోన వాన మఱచేమయాణ్యు

రేకు: 0047-07 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-292

పలల వి: ఏ కులజనెఁడేమ యెవవ్వనెఁడక ననేమ
ఆకడ నానెఁతడ హరి నెఱిగిన వానెఁడ

చ. పరగినసతణ్యుసఅంపనున్ననెఁడక నవానెఁడే
పరనఅందసేయనెఁ దతపరునెఁడగాన వానెఁడ
అరుదక న భూతదయానధియగువానెఁడే
పరులదనేయన భావిఅంచు వానెఁడ

చ. నరమ్మలనెఁడక  యాతమ్మనయతి గలగువానెఁడే
ధరమ్మతతపరబుధిబ నెఁ దగిలిన వానెఁడ
కరమ్మమారగ ముల గడవనవానెఁడే
మరమ్మమెక  హరిభకక మఱవన వానెఁడ

చ. జగతిపక  హితముగానెఁ జరియిఅంచు వానెఁడే
పగలేక మతిలోన బశ తికన వానెఁడ
తెగి సకలము నాతమ్మ దలిసివానెఁడే
తగిలి వేఅంకటశదసునెఁడయిన వానెఁడ

రేకు: 0131-02 ముఖరి సఅంపుటము: 02-122

పలల వి: ఏ దుపయము యే ననున్ననెఁ జేరుటకు
ఆదినఅంతణ్యుములేన  అచుణ్యుతమూరితివి

చ. వలయ నీగుణముల వినుతిఅంచేనఅంట
తెలియ నీవ గుణాతీతనెఁడవ
చెలరేనెఁగి నను మతినెఁ జిఅంతిఅంచేనఅంట
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మలసి నీ వచిఅంతణ్యు మహిమునెఁడవ
చ. పొదిగి చేతల ననున్ననెఁ బూజిఅంచేనఅంట

కదిసి నీవ విశవ్వకాయనెఁడవ
అదన నేమెక న సమరిపఅంచేనఅంట
సదరమెక  అవాపక సకలకామునెఁడవ

చ. కనున్నల చేత ననున్ననెఁ గనునెఁగొనేనఅంట
సనన్నధి దొరక నగోచరునెఁడవ
యినన్నటాను శశ వేఅంకటశ నీవ గలవన
వనెన్నల శరణనే వాకణ్యుమే చాల

రేకు: 0211-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
065

పలల వి: ఏ దస మోకము లేదు యెవవ్వరిక ననేరు మీ-

వేదఅంత శశ వణము వటిట కనెఁ జేసేరా
చ. అఅంతా బశ హమ్మమెక తే నాతమా వొకక్కుటియెక తే

చిఅంతిఅంప గురునెఁడ లేనెఁడ శిషణ్యుడ లేనెఁడ
బఅంతినే ముకుకనెఁడ లేనెఁడ బదుబ నెఁడ లేనెఁడిటల యితే
వఅంతల సతక్కురమ్మమెలల  వఱతపలాయనెఁబో

చ. యిహమెలాల నెఁ గలల నేరు యేనెఁటికనెఁ బుటిట నవారు
సహజమే యిదనేరు చావనేనెఁటిక
మహి మీకు బోధిఅంచిన మహాతమ్మ శఅంకరాచారుణ్యునెఁ-
డహరహ మేమెక యనాన్న నాతనకది గతి (?)

చ. కొఅందరిక సుఖమది కొఅందరిక దుదుఃఖమది
యిఅందునెఁ జికక్కు బశ హమ్మమునకీ ఘోరమేలా
అఅందిన శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాతమ్మనెఁ డొకక్కునెఁడిఅంతే
మఅందలిఅంచి కొలవరు మఅంటికా మీ జజ నము

రేకు: 0005-06 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-035

పలల వి: ఏ ననున్న దూరక నెవవ్వరి దూరుదు నీ-

వాన ననొన్నకయిఅంత వదలక నను నేలవలద
చ. అపరాధినెఁగనక ననన్నరసి కావమన

అపరిమతపుభయ మఅంది నీకు శరణఅంటినెఁగాక
నెపములేక ననున్న నీకునెఁ గావనెఁగ నేల
అపవరగ రూప దయాఅంబుధి తిరువేఅంకటాధిప

చ. ఘనపపనెఁ గనక నీకరుణ గోరి నీ-

వనవరతము నాయాతమ విహరిఅంచుమఅంటినెఁ గాక
యెనసి ననున్ననెఁ గాచు టమ యరుదు నీకు-

ననఘునెఁడ పరమతతాకవ్వనఅంద తిరువేఅంకటాధిప
రేకు: 0210-06 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-060

పలల వి: ఏ నోరువటట క ననున్న నేమన కావమఅందును
నే ననున్ననెఁ దలనెఁచినది నమషమూ లేదు

చ. పయమెలల  సనెఁసారముపలే పడితినెఁ గాన
చేయార నీసేవ నేనెఁ జేసుట లేదు
కాయమెలల  కాఅంతలక కడశేషమాయనెఁగాన
నీ యవసరములఅందు నే నొదుగలేదు

చ. చితకము ఆసల పలే సేసి బదికతినెఁ గాన
హతిక ననున్న ధాణ్యునము సేయనెఁగలేదు
సతెకపు నా నాలకలల  చవల కమమ్మతినెఁ గాన
మతికలి నీ కీర కనము మరపుటా లేదు

చ. పుటట గెలాల  నజజ నముపొఅంతనే వఅంటినెఁ గాన
వొటిట  నీవిజజ నము నొలల నెక తిన
యెటట  ననున్న మనన్నఅంచితి విఅందుక పో వరగయీణ్యు
నెటట న శశ వేఅంకటశ ననన్నడగా లేదు

రేకు: 0278-06 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 03-452

పలల వి: ఏ పటి తన కరమ్మ మాపటి కాపట
శశ పతిదసునెఁ డయితే చిహన్న లిటవలెనెఁ బో

చ. అఅందరిన నరమ్మలలే యన తలనెఁచిన తన-

నఅంద లేన మనసే నరమ్మలము
మఅందలిఅంచి లోకులతో మఅంచి మానెఁట లాడితేను
బఅందలేన తన నోరే భావిఅంచ మఅంచిది

చ. అఅంతటాను హరి యనాన్ననెఁడన చూచిననెఁ దన-

యఅంతరఅంగమున నుఅండ నీ దేవనెఁడే
చిఅంతిఅంచి యీ జగము చేకొన పవనమఅంట
పఅంతపు తన దేహమునెఁ బరమపవనమే

చ. పుటిట తేనెఁ దన పలికనెఁ బుటట  నీ పశ పఅంచము
దటట మెక న పుటట లల నెఁ దనతోడిదే
యిటట  శశ వేఅంకటశనెఁ డిచిచ్చినానెఁడీ గుణము
పటట మెక  నావదద నుఅండ పరమవిజజ నము

రేకు: 0115-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
088

పలల వి: ఏ పురాణముల నెఅంత వదకనా
శశ పతిదసుల చెడరెనన్ననెఁడను

చ. హరివిరహితముల అవి గొనాన్నళళ్ళుకు
విరసఅంబుల మరి విఫలముల
నరహరినెఁ గొలిచిట నమమ్మన వరముల
నరతము లెనన్ననెఁడ నెలవల చెడవ

చ. కమలాకన మతినెఁగానన చదువల
కుమతఅంబుల బహుకుపథముల
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జమళ నచుణ్యుతన సమారాధనల
విమలములే కాన వితథముగావ

చ. శశ వలల భగతినెఁ జేరన పదవల
దవతల కపటధరమ్మముల
శశ వేఅంకటపతి సేవిఅంచు సేవల
పవనము లధికభాగణ్యుపు సిరుల

రేకు: 0252-04 దేసాక సఅంపుటము: 03-299

పలల వి: ఏ పొదుద  చూచిన దేవనెఁ డిటానే యారగిఅంచు
రూపులతోనెఁ బదివేల రుచులెక  నటల అండను

చ. మేరుమఅందరాలవలె మెరయ నడడ నల
సరియచఅందుద లవఅంటి చుటట నెఁబళళ్ళుల
ఆరనరాజనాన్నల అఅందుపక  వడిడ అంచనెఁగాను
బోరన చుకక్కుల రాసి వోసినటల అండను

చ. పల జలధలవఅంటి పక నెఁడివఅండిగినెన్నల
వలినెఁగొఅండలఅంతలేసి వనన్నముదద ల
బలసిన చిలపల పఅంచదర గుపపనెఁగాను
అలరు వనెన్నలరస మఅందిచిచ్చినటల అండను

చ. పఅండిన పఅంటలవఅంటి పచచ్చిళళ్ళునెఁ గూరలను
వఅండి యలమేలమఅంగ వడిడ అంచనెఁగా
అఅండనే శశ వేఅంకటశనెఁ డారగిఅంచీ మగులనెఁగ
దఅండిగా దసులకలాల  దనెఁచినటల అండను

రేకు: 0305-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-028

పలల వి: ఏ బలిమ నమమ్మ వరపరనెఁగరు దేహులాల
గాబువలెనెఁ బెరిగేరు కాలము వివెూచుటట మా

చ. చెలరేనెఁగి దనముల సేసినటిట  బలిమో
అలరి కరమ్మము సేసినటిట  బలమో
చలపటిట  తపము లాచరిఅంచిన బలిమో
కొలనెఁదిలేక సురలనెఁ గొలిచిన బలిమో

చ. ధీరత సుజజ నము దలిసిన బలిమో
కోరక విరక క గెక కొనన్నబలిమో
శూరత లోకానకలల నెఁ జటట మెక న బలివమో
వూరక బశ హమ్మకలపము లఅండేటటిట  బలిమో

చ. పరగ శశ పతినామపఠనము బలిమో
హరిదసుల శరణనన్నటిట  బలిమో
సిరుల శశ వేఅంకటశ సేవచేసిన బలిమో
గురుభకకతోడ నెకుక్కువయెక న బలిమో

ప.అ.రేకు: 0005-05దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-030

పలల వి: ఏ యాజజ  అయిననెఁ బెటట  యిదివో నా దురర నము
యే యపరాధమో కాన యిఅంతేసి సేసితిన

చ. ఆముకొన నీ దసునెఁడ ననేటి సలిగలను
వేమారునెఁ బాపములకు వరవ నెక తిన
నీ మఱునెఁగు చొచిచ్చినటిట  నజగరవ్వమే నమమ్మ
నేమపు పుణణ్యుముల మానతి నేను

చ. తగిలి నీ ముదశ  మేన ధరిఅంచిన చనవన
పగటన దేవతల పఅంపు సేయను
నగుతా నీ నామము నాలికనునన్న బీరాన
జగతి నతణ్యు కరమ్మము జరి పోనెఁదోసితిన

చ. హతిక నాకునెఁగలవ నీ వఅంతరాణ్యుమ వనుచు
వతకమోపయము లెలల  నొలల  నెక తివి
యితకల శశ  వేఅంకటశ యేలికవ నీ వన
మతకనెఁడనెక  అనణ్యుచిఅంత మఱచితిన

రేకు: 0219-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-102

పలల వి: ఏ లోకమున లేనెఁడ యిఅంతటి దక వము మరి
జోలినెఁ దవివ్వతవివ్వ యెఅంత సోదిఅంచినాను

చ. మఅంచిరూపున నెఅంచితే మరున గనన్నతఅండిశ
ఇఅంచుకఅంత సరిలేదు ఇతనకన
మఅంచు సఅంపదలనెక తే మేటిలకమ్మకాఅంతనెఁడ
పొఅంచి యీతనక నీడ పురునెఁడిఅంచనెఁగలరా

చ. తగనెఁ బశ తాపమునను దనవాఅంతకునెఁ డితనెఁడ
తగుల నీతన మారుదక వాల లేరు
పొగరు మగతనాననెఁ బురుషత కమునెఁ డితనెఁడ
వగటక  యీతనపటి వదకన లేరు

చ. పటిట  మొదలెఅంచితేను బశ హమ్మనెఁ గనన్నతఅండిశ తనెఁడ
మటట న నఅంతటివారు మరి వేరి
ఇటట  శశ వేఅంకటశనెఁడీగిక వరదునెఁడ టట
కొటట నెఁగొన నతరుల గురిసేయనెఁగలరా

రేకు: 0298-05 సామవరాళ సఅంపుటము: 03-
570

పలల వి: ఏ వలల  నౌనెఁగాము లినెఁక నేవి అనన్నయ నీలోనే
శశ వలల భనెఁడ ననున్ననెఁ జేఱితిమ నేము

చ. సగుణనరుగ ణములను సావయవనరవయవ-

మగునెఁ దరక్కువాదకలహముల ఘనము
జగములో చదువలను సఅంశయఅంబ కాన
తెగనీదు నీ మాయ తెలియ వసమా

చ. వేదమారగ ము గొఅంత వేదబాహణ్యుము గొఅంత
పోది మతములవారి పోరు ఘనము
పదక న మునరుషల బహుముఖములే కాన
సోదిఅంచి వొకమాట చూపఅంగ లేరు

చ. వస గరమ్మ మొకవఅంక విజజ న మొకవఅంక
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వసగావ రెఅంటి బలవఅంతములను
వసుధ శశ వేఅంకటశవ్వర నీవ గావ మనెఁక
మునెఁసుగు వటిట నవాదు ముగియదఅంతెక నా

ప.అ.రేకు: 0065-05ధనాన్నసి సఅంపుటము: 15-392

పలల వి: ఏ వపయము నెఱునెఁగ యిద నీకు వినన్నపము
శశ వలల భ నీవే రకఅంచుకోనీ బఅంటను

చ. కొఅందరు తపోమహిమనెఁ గోరి దొడడ వా రవదురు
పొఅందనెఁ జదివి కొఅందరు పూజణ్యు లౌదురు
కఅందువ పుణణ్యుమున సవ్వరగ  మేలదురు కొఅందరు
ముఅందే నేనెక తే నీ ధరమ్మమున నుఅండేవానెఁడను

చ. తమ యాతమ్మనే తలనెఁచి ధనుణ్యు లౌదురు గొఅందరు
తిమరి దనాల చేసి దివణ్యు లౌదురు గొఅందరు
నెమక కాయసిదిబ చే నతణ్యు లౌదురు గొఅందరు
పశ మదన నేనెక తే నీ పశ భావమువానెఁడను

చ. గటిట గా సతణ్యుమే ఆడి ఘను లౌదురు గొఅందరు
పటిట న వశ తములను బశ దుకుదురు గొఅందరు
యిటట  యలమేలమఅంగ నేలిన శశ వేఅంకటశ
పటిట  నేనెక తే ననున్ననెఁ బాడేటివానెఁడను

రేకు: 0159-04 వరాళ సఅంపుటము: 02-285

పలల వి: ఏనెఁటి జణతనమే యేమే నీవ
కోటియెక నా యానెఁటది కకూక్కురితికనెఁ జొచుచ్చినా

చ. వరుసకువచిచ్చి యావనత గాచుకుఅండనెఁగా
యెరవలసనన్ననెఁ బతినేల పలేచ్చివే
తెరమఱఅంగున నొకక్కుతకు మీనెఁదతి కన మోవి
యిరవగ నీకది యెఅంగిలిగాద

చ. పొఅందక నయాప యిఅంటిలో బోనము వటట కుఅండనెఁగా
విఅందు నీవేల చెపపవే విభనకన
అఅందక మనసు పటిట నటవఅంటి కానెఁగిలి-

కఅందటనే వానెఁడి మగిలినది గాకా
చ. సేసవటిట న మగువ చెఱనెఁగువటట కుఅండనెఁగా

ఆసతో నీవటట  గూడి యలరితివే
యీసరినే శశ వేఅంకటశనెఁ డిటట  ననున్ననెఁ గూడ
వోసరిఅంచితే బువవ్వము వూరనెఁబతకగాద

రేకు: 0218-03 లలిత సఅంపుటము: 03-098

పలల వి: ఏనెఁటి నేను యేనెఁటి బుదిబ  యెకక్కుడి మాయ
వటినెఁ బయేణ్యు వఱిఱ్ఱి నెఁ గాను వివేకనెఁ గాను

చ. ఆరసి కరమ్మము సేసి అవి(ది?) ననున్ననెఁ బదిగితే
దూరుదునెఁ గరమ్మము గొఅంది దూరుచు నేను
నేరక లఅంపటముల నేనే కొనన్నగటట కొన

పరడినెఁ బరులనఅందునెఁ బెటట రఅంటాను
చ. యెకుక్కుడ నా దోషముల యెనెక న్న నా వఅండనెఁగాను

వొకక్కురి పపము లెఅంత వూరక నేను
తికక్కువటిట  నాకు నాక దేవతలకలాల  మొకక్కు
వొకక్కురివానెఁడనెఁ గాకుఅందు వసుత్సరనుకొఅంటాను

చ. విరతినెఁ బఅందుదునెఁ గొఅంత వేరే సఅంసారమునెఁ జేత
యెరవలవానెఁడనే యెప్పుడ నేను
అరిది శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతలో ననున్న నేలనెఁగా
దొరనెక తి నధమునెఁడనెఁ దొలేల  నేను

రేకు: 0267-03 మాళవి సఅంపుటము: 03-385

పలల వి: ఏనెఁటి పరిణామము మమేమ్మల యడిగేరయణ్యు
గానెఁటపుహరి యొకక్కునెఁడే గతి మా కనెఁకనయణ్యు

చ. మరుగుచు శశ హరి మాయలోనెఁ జికక్కునయటట
గరిమలనెఁ గులకాఅంతకానెఁగిటనెఁ జికక్కుతిమయణ్యు
తిరముగనెఁ గాలముల దిగమఅంగినయటట
సొరిది చవల మఅంగుచు నునాన్నరమయణ్యు

చ. జననగరద్భుములోన చకక్కునెఁగా ముననెఁగినటట
మునుకొన నదుద రల ముననెఁగి వనాన్నరమయణ్యు
చనవననెఁ గరమ్మమనే జలధిలో నునన్నటట
ధనధానాణ్యుల నడమనెఁ దగిలి వనాన్నరమయణ్యు

చ. పదవానెఁడ నధిగన పకుక్కువ బతికనటట
గాదిలి శశ వేఅంకటశనెఁ గన చెలనెఁగితిమయణ్యు
యీదస మొకక్కు దక వ మెదురుగావచిచ్చినటట
ఆ దేవనెఁడే మాకు నఅంతరాతమ్మనెఁ డాయనయణ్యు

రేకు: 0340-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
237

పలల వి: ఏనెఁటి బిడడ నెఁ గఅంటివమమ్మ యెశోదమమ్మ
గానెఁటపు దేవతలెలల నెఁ గాచుకునాన్న రితన

చ. చెకుక్కుమీనెఁటి పలవోయి చేరి నోరు దరచితే
పకుక్కుననునెఁ బడచూప బశ హామ్మఅండాల
అకుక్కున నలముకొఅంట నఅంగజతాపము మోనెఁచె
మకుక్కువకు వరతము మాయపు బాలనక

చ. పొతకలలో నుఅండనెఁగానె భజల నాలగుదోనెఁచె
యితకల బాలనకవి యిటవఅంటివి
యెతకకొనన్న వేకమెక  యెవవ్వరిక వసగానెఁడ
హతికచూడ వరత మీ యారడిబాలనక

చ. తేఱి వనతోడిముదుద  దేవలోకము పనుల
మీఱి యేవి చూచినాను మతిలేనవి
ఆఱడిగొలెల తలము అటట  కూడి యాడితిమ
వేఱు సేయ వరత శశ వేఅంకటాదిశ బాలన
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రేకు: 0067-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-348

పలల వి: ఏనెఁటి బశ దుకు యేనెఁటి బశ దుకు వొకక్కు
మాటలోనే యటమటమెక న బశ దుకు

చ. సఅంతకూటములే చవలయిన బశ తకు
దొఅంతిభయములతోడి బశ దుకు
ముఅంతనీళళ్ళునే ముననెఁగేటి బశ దుకు
వఅంతనెఁ బరలి కడవరఅంలేన బశ దుకు

చ. మనసుచఅంచలమే మనువయిన బశ దుకు
దినదినగఅండాలనెఁ దీరు బశ దుకు
తనయ కాసలనె తగిలేటి బశ దుకు
వనకముఅందర చూడ వరపయిన బశ దుకు

చ. తెగి చేనెఁద తీపయి తినయేటి బశ దుకు
పగవారిపఅంచలపలెక న బశ దుకు
తగువేఅంకటశవ్వరునెఁ దలనెఁచన బశ దుకు
పొగకు నోపక మఅంటనెఁ బగిలేటి బశ దుకు

రేకు: 0297-01 నారాయణి సఅంపుటము: 03-
560

పలల వి: ఏనెఁటి విచారము యెకక్కుడి యాచారము
మాటన జీవనెఁ డిఅంతేసి మాయలనెఁ బరలను

చ. పరగ నరేఅండల  బశ తకునకకా
ధర ననన్నయనునెఁ గూరిచ్చి దనెఁచుకొనేది
పొరసి నానాసుఖభోగాల చిఅంతిఅంచునెఁ గాన
పరమున కీపటి పశ యాసపడనెఁడ

చ. కడపు నఅంచుకొరకునెఁ గామసుఖమునకకా
చెడన వదోణ్యుగాల సేయనెఁ గోరును
మడిసి లోకములెలల  మెపపఅంచ నడచునెఁ గాన
చిడముడి హరి మెపపఅంచే ననలేనెఁడ

చ. సారెసారెనెఁ జచిచ్చిచచిచ్చి జననము నొఅందేదలాల
వూరనెఁగల కరమ్మము లొగినెఁ జేయట
మేరలేక నరులను మెచుచ్చిగనెఁ గొలచునెఁ గాన
కూరిమ శశ వేఅంకటశనెఁ గొలవనెఁగ లేనెఁడ

రేకు: 0013-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
077

పలల వి: ఏనెఁటి విజజ న మేనెఁటి చదువ
గూనెఁటనెఁబడి వడలగతిగురుత గనలేనెఁడ

చ.ఏడమడకలచరమ్మ మఅంతయనునెఁ దూఅంటల
గాడనెఁబెటట చునెఁజీము గారనెఁగాను
పడక న యిఅందులో బశ దుకుగోరీనెఁ బాశ ణి
వడనెఁదనున్న కచనెడి వరవ గనలేనెఁడ

చ. కడపునఅండిన మహాకషట అంబు నలగడల

వడలచును బెనుమురుక వేయనెఁగాను
యిడమనెఁ బఅందుచు సుఖఅంబిఅందుక వదకీన
వొడల మోవనెఁగ జీవనెఁడపననలేనెఁడ

చ. వదకమయమగుకనున్న లరిక యేమెక ననెఁగన
మదవికారము మతిక మరుపనెఁగాను
యిది యెరినెఁగి తిరువేఅంకటశనెఁగన జీవనెఁడా-

సదమలానఅందఅంబు చవిగానలేనెఁడ
ప.అ.రేకు: 0019-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
105

పలల వి: ఏనెఁటి వివేకము యెరవల చిత క మద
తానెఁటల దూనెఁటలలోనె తగిలి యనెఁడనెఁ గాకా

చ. తను నెఱినెఁగి రకఅంప దక వమే నేరుచునెఁ గాక
మనుజనెఁ డే మెఱునెఁగు వనమ్మతకడే
పననెఁగి పఅంచేఅందిశ యపు పఅంపుడనెఁ గుఱఱ్ఱి  దను
పొనుగ కఅందులోననే పొరలాడనెఁ గాకా

చ. కాల మెఱినెఁగి పోనెఁ పొఅందను కరమ్మమె నేరుచునెఁ గాక
కూళజీవనెఁ డేమెఱునెఁగు గుణబదుబ నెఁడ
ఆలరి కామాదులకు నరినెఁగాపక  వఅండనెఁ దను
పలమాలి వానక పనసేయనెఁ గాకా

చ. కొలనెఁ దఱినెఁగి బోధిఅంచ గురునెఁడే యెఱునెఁగునెఁ గాక
యిల దేహి యేమెఱునెఁగు హీనశకుకనెఁడ
బలిమ శశ  వేఅంకటశ పరతఅంతద నెఁడ దను
చలపటిట  యాతనక శరణనునెఁ గాక

రేకు: 0017-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-101

పలల వి: ఏనెఁటిక దలనెఁకద రిఅందరును
గానెఁటపు సిరులివి కానరో పశ జల

చ. ఎఅండలనెఁ బరలక యేచిన చలిలో
నుఅండక చరిలోనుడకక
అఅండనునన్న హరి నాతమ్మనెఁదలనెఁచిన
పఅండిన పసినెఁడే బశ తకరో పశ జల

చ. అడవల నలియక ఆకునలమునెఁదిన
కడపుల గాలనెఁగనెఁ గరనెఁగక
బడి బడి లకమ్మపతిక దసులెక
పొడవగు పదవలనెఁ బఅందరో పశ జల

చ. పొకక్కుటికాళళ్ళు పుఅండల  రేనెఁగనెఁగ
దికుక్కులనఅంతటనెఁ దిరుగక
గకక్కున తిరువేఅంకటగిరిపతినెఁ గన
వొకక్కు మనసుతో నుఅండరొ పశ జల

ప.అ.రేకు: 0012-04గుజర రి సఅంపుటము: 15-065
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పలల వి: ఏనెఁటిక నీ కతరమారగ ముల యేల తవవ్వదవ చిత కమా
యీటననెఁ బశ యాసపడి నీ వఅంతకఅంట మరి తెచేచ్చివా

చ. నానావిధ లేటికీ మును నారదదు లెఱినెఁగిన తెరువ చాలద
తూనుచనెఁ బయెణ్యుదవ మతముల తొలత 
శకునెఁడవోయినలోకఅంబుల చాలద
మానక చదువలె వదకదవ మరి పశ హాల దునెఁడ కనన్నగతి చాలద
కానక కరమ్మములే చూచెదవ గజేఅందుద బడకది చాలద

చ. ఇఅంకానీ వఱునెఁగవా ఈతనెఁడ లకమ్మకాఅంతనెఁడ యితననెఁగొలచుట
చాలద
శఅంకల యిఅంకా నేటిక శరణాగతబిరు దితనది 
యీతననెఁగొలచుట చాలద
పొఅంకపు సకృషట క మూలపు బశ హమ్మను బడడ ననెఁ బుటిట అంచె నతనెఁడ
అఅంకల శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డీతనెఁడ అనాది వక కుఅంఠఅంబినెఁది చాలద

రేకు: 0032-01 పడి సఅంపుటము: 01-195

పలల వి: ఏనెఁటిక నెవవ్వరిపొఅందు యిసిత్సరో చీచీ
నాటకములాల చీచీ నమమ్మతినెఁగా మముమ్మను

చ. జవవ్వనమదమ చీచీ చకక్కునెఁదనమరో చీచీ
రవక వ్వ నరాజసగరవ్వమరో చీచీ
కొవివ్వనమదమ చీచీ కూరిమయాసరో చీచీ
నవవ్వలదేహము చీచీ నమమ్మతినెఁగా మముమ్మను

చ. ముచచ్చిటమమత చీచీ ముచుచ్చిమురిపమ చీచీ
బచుచ్చిరపణములోనబచచ్చిన చీచీ
తెచుచ్చికోలతాలిములదిటట తనమరో చీచీ
పుచిచ్చినపోకరో చీచీ పోయనెఁగా మీకాలము

చ. సిరులచీనెఁకటి చీచీ సిలగుసఅంపద చీచీ
వరవిభవమ చీచీ వాసిరో చీచీ
కరుణిఅంచెనెఁ దిరువేఅంకటగిరిపతి ననున్న
విరసవరకన చీచీ వడనెఁగా మీభారము

రేకు: 0112-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-067

పలల వి: ఏనెఁటిమాట లివి విన నఅంపయీణ్యునా మది-

నేనెఁటవటిట  దసునెఁడౌ టిదిసరియా
చ. జీవనెఁడే దేవనెఁడన చెప్పుదురు గొఅందరు

దక వముచేనెఁతలెలాల నెఁ దమ కునన్నవా
ఆవలనెఁ గొఅందరు కరమ్మ మది బశ హమ్మ మఅందురు
రావణాదు లవి సేసి రతికకక్కురా

చ. మగులనెఁ గొఅందర దక వమే లేదనెఅందురు
తగ నీపశ పఅంచమెలాల నెఁ దనచేనెఁతలా
గగన మతనెఁడ నరాకార మఅందురు గొఅంద-

రెగువనెఁ బురుషసకక మెఱనెఁగరా తాము
చ. యెనమది గుణములే యితన వఅందురు గొఅంద-

రనయము మగిలిన వవి దమవా
యెనయనెఁగ శశ వేఅంకటశవ్వరుదసులెక
మనుట నతణ్యుముగాక మరి యేమనేలా

రేకు: 0022-05 కాఅంబోది సఅంపుటము: 01-135

పలల వి: ఏనెఁటిసుఖము మరి యేనెఁటిసుఖము నొక-

మాటమాతశ మున నటమటమెక న సుఖము
చ. కొనసాగుదురితములె కూడక న సుఖము

తనువిచారములలో దకొనన్న సుఖము
పనలేనయాసలకునెఁ బటట యిన సుఖము
వనుకముఅందరనెఁ జూడ వరగెక న సుఖము

చ. నఅందలకులోనెక న నీరసపు సుఖము
బఅందికన లఅంచఅంబుపుణికటి సుఖము
కఅందుపడి పరులముఅంగిలి గాచుసుఖము
పఅందివలె తనునెఁదనె బశ దికటి సుఖము

చ. ధకృతిమాలి యిఅందరిక దీనునెఁగడ సుఖము
మతిమాలి భఅంగముల మఱపఅంచు సుఖము
పతివేఅంకటశకకృప పడసినది సుఖము
యితరఅంబులనన్నయను నీపటి సుఖము

రేకు: 0154-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
253

పలల వి: ఏకాతమ్మవాదులాల యిఅందు కది వత కరము
మీకు లోకవిరోధ మేమటనెఁ బాసీనయణ్యులాల

చ. పప మొకక్కుడ సేసితే పపులే యిఅందరునెఁ గావలద
యేపున వొకరిపుణణ్యు మఅందరిక రావలద
కోపఅంచి యొకక్కునెఁ డసురెక తే కోరి యిఅందరునెఁ గావలద
చూప దేవనెఁడొకక్కునెఁడక తే సురలిఅందరునెఁ గావలద

చ. వొకనెఁ డపవితద నెఁ డక తే నొగి నఅందరునెఁ గావలద
వొకనెఁడ శచెక  వఅండితే వోడ కఅందరునెఁ గావలద
వొకన రతిసుఖమఅంటి యిఅందరును వొనరనెఁ బఅందవలద
వొకన దుదుఃఖ మఅందరు వూరనెఁ బఅంచుకోవలద

చ. ఆకడ నొకనెఁడ ముకుకనెఁడయితే నఅందరునునెఁ గావలద
దీకొన యొకనెఁడ బఅంధనెఁడయితే యిఅందరునెఁ గావలద
చేకొన శశ వేఅంకటశనెఁ జేరి దసులయి యఅండేటి-

లోకపు మునులనునెఁ దలసుకోవలద

ప.అ.రేకు: 0064-01పడి సఅంపుటము: 15-364

పలల వి: ఏకాలము నామనే యెఱినెఁగిన దసులకు
దకొనీ శశ హరిభకక దరణ గలిగితేను
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చ. వడివొడేకాలము వొకక్కు తతి రావదుద
చెడన శశ హరిభకకచెటట కటిట తే
తొడకు మేయనెఁగరాదు తూరెపతికతేనెఁ బలల  వోదు
బడినే శశ హరిభకక పఅంట వఅండితేను

చ. వలవ దీసితేనెఁ బోదు వాడకొఅంట వలి క గాదు
కొలచి శశ హరిభకక కుపప చేసితే
యెలకకు దినరాదు యెనాన్నళళ్ళునాన్ననెఁ జివకదు
తలనెఁచి హరిభక క చిత కపుగాదనెఁ బెటిట తే

చ. కఱవకు లోనెఁ గాదు సుఅంకరవానక నబదదు
యెఱుకతో హరిభక క యిలల  నఅండితే
నెఱవక  శశ వేఅంకటశ నీకకృపగలవారిక
గుఱిగానెఁగ హరిభక క కూడపటట కొఅంటను

రేకు: 0240-04 పడి సఅంపుటము: 03-230

పలల వి: ఏకాలము నామనే(???) యెరినెఁగిన దసులకు
దకొన శశ హరి భక కధారణ గలిగితేను

చ. తొడకు మేయనెఁగరాదు తూరెపతికతేనెఁ బలల వోదు
బడినే శశ హరిభకక పఅంట పఅండితే
వడివోదేకాలము వొకతతి రావదుద  (?)

చెడన శశ హరిభకక చెటట కటిట తేను
చ. వలవ దీసితేనెఁ బోదు వాడకొఅంట వలి క గాదు

కొలచి శశ హరిభకక కుపప చేసితే
యెలకకునెఁ దినరాదు యెనాన్నళల నాన్ననెఁ జివకదు
తలనెఁచి హరిభక క చిత కపుగాదనెఁ బెటిట తే

చ. కఱవకునెఁ లోనెఁగాదు సుఅంకరవాన కబదదు
యెఱుకతో హరిభక క యిలల  నఅండితే
నెఱవక  శశ వేఅంకటశ నీకకృపగలవారిక
గుఱిగానెఁగ హరిభక క కూడపటట కొఅంటను

రేకు: 0111-01 లలిత సఅంపుటము: 02-061

పలల వి: ఏగతి నుదబ రిఅంచేవో యిఅంతటిమీనెఁదట మముమ్మ
భోగపునెఁ గోరికలచే బలిసెనెఁబో పనుల

చ. పరగి నాలకసొఅంపు పరసిపోయ
పరులనే నుతియిఅంచి పలమారును
విరసపునెఁ బాపముల విన కచే వనులెలాల నెఁ
గొరమాలె మాకు నేనెఁటి కులాచారముల

చ. మెమెుకక్కులాననెఁ బరధనమునకునెఁ జనెఁచి చానెఁచి
యెకుక్కువనెఁ జేతల మహిమెఅందో పోయ
తకక్కుక పరసీస లనెఁ దలనెఁచి మనసు బుదిద
ముకక్కుపోయ మాకు నేనెఁటిముఅందరి పుణణ్యుముల

చ. యెప్పుడ నీచుల  ఇఅండల  కడతానెఁక పదముల
తపపన తపములెలాల నెఁ దలనెఁగిపోయ

యిప్పుడే శశ వేఅంకటశ యిట ననున్ననెఁ గొలవనెఁగా
నెప్పున నేనెఁ జేసినటిట  నేరమెలాల  నడనెఁగె

రేకు: 0353-04 లలితసఅంపుటము: 04-312

పలల వి: ఏగతి నుదబ రిఅంచేవో యిఅంతటిమీదట మముమ్మ
భోగపునెఁగోరికలచేనెఁ బలిసెనెఁ బో పతల

చ. పరగి నాలకసొఅంపు పరసిపోయ
పరులనే నుతియిఅంచి పలమారును
విరసపునెఁబాపములవినకచే వనులెలాల నెఁ
గొరమాలె మాకు నేనెఁటి కులాచారము

చ. మొకక్కులాన పరధనమునకునెఁ జనెఁచిచానెఁచి
ఎకుక్కువనెఁజేతలమహి మెఅందో పోయ
తకక్కుక పరసీస లనెఁ దలనెఁచి మనసు బుదిబ
ముకక్కుపోయ మాకు నేనెఁటి ముఅందటిపుణాణ్యుల

చ. యెప్పుడ నీచులయిఅండల కడతానెఁక పదముల
తపపనతపములెలల నెఁ దలనెఁగిపోయె
యిప్పుడ శశ వేఅంకటశ యిటననున్ననెఁ గొలవనెఁగా
నెప్పున నేనెఁజేసినటిట  నేరమెలాల  నణనెఁగె

రేకు: 0235-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
198

పలల వి: ఏడ ధరమ్మ మేడ కరమ్మ మనన్నయ నీ సేవేకాక
యీడనే యిఅందుకు సాక ఇటట  నలిపతివి

చ. తెగువసేసి నీకునెఁ దచిచ్చిరి బోనముల
మగఅండల మాటదోసి మౌనసతల
తగ ననున్ననెఁ జేపటట ట ధరమ్మముగా నలిప
జగ మెరనెఁగనెఁగ వేదసమమ్మతి సేసితివి

చ. బలిల దన ననున్ననెఁ బఅందే బలసాహసము సేసి
తలిల దఅండిశ మాట దోసి తానే రుకమ్మణి
యెలల గా నీకు మోహిఅంచు టకుక్కుడతగవ సేసి
వలల విరి నాప నీవ వధల నేనెఁగితివి

చ. శశ వేఅంకటశ ననున్న సేవిఅంచవచిచ్చితేనెఁ జల
భావిఅంచి రకఅంతవ నీపరుషలను
యీవల నీకు మొకుక్కుట యినన్న పుణణ్యుములూ జేసి(?)

కావిఅంచి హీనుల మముమ్మ ఘనులనెఁ జేసితివి
రేకు: 0223-04 కాఅంబోది సఅంపుటము: 03-129

పలల వి: ఏడ పదద ల మెటట తిమో మరి
తోడనే నవేవ్వము దొరకొన మముమ్మను

చ. పఅంచేఅందిశ యములనెఁ బటట గ లేమట
యెఅంచనెఁగ వివేక మెనన్నటిక
అఅంచెల మమతల నణనెఁచనెఁగలేమట
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పొఅంచిన బుదుబ ల భవి నెనన్నటిక
చ. వడవడ నాసల విడవనెఁగ లేమట

యెడయన ధక రణ్యుఅం బెనన్నటిక
తొడసగు బఅంధమునెఁ దుఅంచనెఁగ లేమట
బెడిదపు తనలో బిరుదనన్నటిక

చ. కామకోశ ధములనెఁ గడవనెఁగ లేమట
యీమానుషముల యెనన్నటిక
కామఅంచ శశ వేఅంకటపతి గలనెఁడట
నేమపుతపముల నే మెనన్నటిక

రేకు: 0036-01 పడి సఅంపుటము: 01-220

పలల వి: ఏడ వలపడ మచిచ్చిక ఏడ సుదుద ల
ఆడకొనన్న మాటలెలాల  నవి నజలా

చ. తొలకారు మెఱుపుల తోచి పోవనెఁగాక
నెలకొన మఅంట నవి నలిచీనా
పొలనెఁతల వలపుల పొలసిపోవనెఁగాక
కలకాలఅం బవి కడతేరీనా

చ. యెఅండమావల చూడ నేరులెక  పరునెఁగాక
అఅండకునెఁబోవ దహ మణనెఁగీనా
నఅండినటిట  మోహము నెలనెఁతల మదినెఁ జూడ
వఅండినటట వఅండనెఁగాక వూనెఁతయీణ్యునా

చ. కలలోనసిరులెలల  కనుకూరుక్కులేకాక
మెలనెఁకువనెఁ జూడ నవి మెరసీనా
అలివేణలమేల ఆసపటకాక
తలనెఁపు వేఅంకటపతినెఁ దగిలీనా

రేకు: 0007-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-048

పలల వి: ఏడ సుజజ న మేడ తెలివి నాకు
బూడిదిలో హోమమెక  పోయనెఁ గాలము

చ. ఇద మేలయెణ్యుడి నా కద మేలయెణ్యుడి నన
కదిసిన యాసచేనెఁ గడవలేక
యెదురుచూచి చూచి యెలయిఅంచి యెలయిఅంచి
పొదచాట మకృగమెక  పోయనెఁ గాలము

చ. ఇఅంతటనెఁ దీరెడి దుదుఃఖ మఅంతటనెఁ దీరెడినన
విఅంతవిఅంత వగలచే వేనెఁగివేనెఁగి
చిఅంతయ వేదనలనెఁ జికుక్కువడచు నగిన్న-

పొఅంతనునన్న వనన్నయెక  పోయనెఁ గాలము
చ. యికక్కుడ సుఖము నా కకక్కుడ సుఖఅంబన

యెకక్కుడికక నా నర కనెఁగియేనెఁగి
గకక్కున శశ తిరువేఅంకటపతినెఁ గానక
పుకక్కుటి పురాణమయి పోయనెఁ గాలము

రేకు: 0347-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-274

పలల వి: ఏడకడ నీచెరిత లేమన పొగడవచుచ్చి
యీడలేనమహిమలయినవఅంశరామా

చ. పరమానన్నములోనెఁబుటిట  పకక్కుననెఁ దటకనెఁ జఅంప
సరుస విశవ్వమతద యజజ ము గాచి
హరునవిలల  విరిచి యటట  సీతనెఁ బెఅండాల డి
పరశరామునచేత బలము చేకొఅంటివి

చ. వక పుగానెఁ సుగీశ వనెఁ గూడి వాలి నొకక్కుకోల నేసి
యేపున జలధి గటిట  యెసగితివి
దీపఅంచు రావణనెఁ జఅంప దివిజలను మనన్నఅంచి
యేపుగా విభీషణన రాజణ్యు మేలిఅంచితివి

చ. సీతతోనెఁ బుషపకమెకక్కు జిగి నయధణ్యుకు వచిచ్చి
గాతల రాజణ్యుపటట ము గటట కొఅంటివి
యీతల శశ వేఅంకటాదిశ  నట విజనగరాన
నీతితో నెలవకొన నెగడితివి

రేకు: 0131-04 గౌళ సఅంపుటము: 02-124

పలల వి: ఏడనుఅందురో తాము యెనన్నకపౌనెఁజల దనెఁటి-

రాడకాడే పొడచూప రాహా మేల
చ. యెలమ సవ్వపన్నమనే యెడపునెఁ జవడిలో

వొలసి జీవనెఁడ కొలవనన్నపుడ
వలినునన్న చెక తనణ్యువిధల దొరలచేతి-

యలబలము గాన మాహా మేల
చ. ఉపపడమయి దేహమనే వూరనెఁ బెదద చావడి

ఉపపతిలిల  దేహి కొలవనన్నపుడ
చప్పుడతో నఅందిశ యవిషయపరివారము
అప్పుడ పరాడదురు ఆహా మేల

చ. అకక్కుడ నదుద రలనే  అఅంతదుఃపురాల కనెఁగి
వకుక్కున భోగాన నాతమ్మ వనన్నపుడ
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశ యెవవ్వరూ నాడకునెఁ బోరు
అకక్కుడా నీవే వఅందు వాహా మేల

రేకు: 0256-06 పడి సఅంపుటము: 03-325

పలల వి: ఏడే జేనల యీదేహఅంబును
యేడా ననెఁకమరి యెరనెఁగము నేము

చ. నఅండను జలధల నమషమాతశ మున
నఅండియ నఅండదు నెఱి మనసు
పఅండను భవినెఁగల పఅంటలనన్నయను
పఅండదు నాలోనెఁ బాపపు మనసు

చ. పటట వచుచ్చి నల పరేటి పమును
పటట రాదు నాపయము
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అటట  ఆరును అనలము నీటను
యెటట న నారదు యీకోపఅంబు

చ. కానవచుచ్చి నద ఘనపతాళము
కానరాదు నాకాలము
శశ నగవిహార శశ వేఅంకటశవ్వర
సోనలనెఁ బుటిట న సుదుద ల నవిగో

రేకు: 0016-05 నారణి సఅంపుటము: 01-099

పలల వి: ఏణ నయనల చూపులెఅంత సొబగెక యఅండ
పశ ణ సఅంకటములగు పనుల నటల అండ

చ. ఎడలేన పరితాప మేరీతినెఁ దనుఅండ
అడియాస కోరికల నటవలెనె యఅండ
కడలేన దుదుఃఖసఅంగతి యెటల నెఁ దనుఅండ
అడరు సఅంసారఅంబు నటల నే వఅండ

చ. చిఅంతా పరఅంపరలనెఁ జిత కమది యెటల అండ
వఅంతనెఁ దొలనెఁగన మోహవశము నటల అండ
మఅంతనపునెఁ బనులపయి మనసు మరియెటల అండ
కఅంతశరమారగ ముల గతి యటల నుఅండ

చ. దేవనెఁడొకక్కునెఁడ యనెడి తెలివి దనకటల అండ
శశ వేఅంకటశ కకృపచేత లటల అండ
భావగోచరమెక న పరిణతది యెటల అండ
కక వలణ్యుసౌఖణ్యు సఅంగతల నటల అండ

రేకు: 0312-02 లలిత సఅంపుటము: 04-068

పలల వి: ఏతపముల నేల యేదనముల నేల
శశ తరుణీపతినతణ్యుసేవే జనమ్మఫలము

చ. దేహపుటిఅందిశ యముల దేహమఅందే యణనెఁచుట
దేహముతోనే తాను దేవనెఁడౌట
సోహలను వలినెఁ జూచేచూపు లోను చూచుట
ఆహా దేవతలనెఁ దనఅందే తానెఁ గనుట

చ. వలి నటట రుపుగాలి వళళ్ళుకుఅండా నానెఁగుట
కులిక తపోధనము గూడపటట ట
తలనెఁపు తనఅందే తగ లయము సేయట
లలినెఁ బాపబఅంధముల లయము సేయట

చ. వనక సఅంసారమఅందు విషయ విముకుకనెఁడౌట
మునుపనే తా జీవనుమ్మకుకనెఁడౌట
పనవి శశ వేఅంకటశపదముల శరణఅంట
అనువక న దివణ్యుపదమప్పుడే తా నఅందుట

రేకు: 0345-03 లలిత సఅంపుటము: 04-264

పలల వి: ఏదయ నేమ హరి యిచిచ్చినజనమ్మమే చాల
ఆదినారాయణనెఁడీ యఖిలరకకుడ

చ.శనకముబతకును సుఖమయేణ్యు తోనెఁచునెఁగాన
తన కది హీనమన తలనెఁచుకోదు
మనసొడనెఁబడితేను మఅంచిదేమ కానదేమ
తనువలో నఅంతరాతమ్మ దక వమౌట దపపదు

చ. పురువకుఅండేనెలవ భవనేశవ్వరమెక  తోనెఁచు
పరచోటి గుఅంతయెక న పశ యమెక యఅండ
యిరవక  వఅండితేనెఁజల యెగువేమ దిగువేమ
వరుస లోకముల సరవ్వఅం విషష మయ ము“ ”

చ. అచచ్చిమెక న జజ నక నఅంతా వక కుఅంఠమే
చెచెచ్చిరనెఁ దనతిమమ్మట జీవనుమ్మక క
కచుచ్చిపటిట  శశ  వేఅంకటపతిదసునెఁడక తే
హెచుచ్చికుఅందేమలేదు యేలినవానెఁడితనెఁడే

రేకు: 0036-06 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
225

పలల వి: ఏది కడ దీన కది మొదల |  వటిట  ...
వేదనల తనున్న విడచు టనన్ననెఁడ

చ. తొడరినహకృదయమే తోడిదొఅంగయెక
వడిగొన తనున్న వలనెఁబెటట నెఁగాను
కడనెఁగి కరమ్మములనెఁ గడచు టనన్నడ
నడినబఅంధముల నీనెఁగు టనన్ననెఁడ

చ. తతిగొనన్న తలనెఁపులే దక వయగమెక
మతినుఅండి తనున్న మరిగిఅంచనెఁగాను
పశ తిలేన యాపదనెఁ బాయ టనన్ననెఁడ
ధకృతిమాలిన యాస దీరు టనన్ననెఁడ

చ. పొదలిన మమతయే భూతమెక  తనున్ననెఁ
బదిగొన బుదిబ  బోధిఅంచనెఁగాను
కదిసి వేఅంకటపతినెఁ గనుట యెనన్ననెఁడ
తదలేనభవములనెఁ దొలనెఁగు టనన్ననెఁడ

రేకు: 0162-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
300

పలల వి: ఏది గతి నే నొకక్కునెఁడనే యెఅందరి కోపుదును
నీదయతో మనన్నఅంచనెఁగదవే నీరజనాభా

చ. మోహాఅంధకారము యెకక్కుడచూచిన ముఅంచుకవనన్నది
దేహాభిమానము అఅందుకునెఁ దోడ దీకొనవచీచ్చిన
సాహసభూతము ఘనహిఅంసలక చానెఁపఅంచీనెఁ జేయి
దహపుటాసల వనకముఅందరల తరవలవటట న

చ. కోపగిన్నకణముల సారెకునెఁ జటట క గుబదతిలనెఁ దొడనెఁగె
పక పక  వయవికారఅంబుల చలపటట క తిరిగీన
చాపల గరవ్వము యెవవ్వరినెక న సాధిఅంపఅంచీన
తీపుల ధనముల మీనెఁదిమీనెఁదనే తీదీపుల రేనెఁచీన
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చ. భావజవిలాస మపపటపపటిక బలముల చూపన
వేవేల సఅంపద లెఅందుచూచినా వేడకసేసీన
శశ వేఅంకటశ యలమేలమ్మఅంగను చేకొను దేవనెఁడా
యీవేళను ననేన్నలితివి ననన్నయ తగ వసమయీణ్యున

రేకు: 0023-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-140

పలల వి: ఏది చూచిననునెఁ గడ నటవఅంటి సోదణ్యుములే
మేదినకనెఁ గిఅందుపడి మనన్నఅందనేలా

చ. కరిరాజగాఅంచినకరుణానధివి నీవ
అరిది నరసిఅంహరూపక తివేలా
వరగేఅందశ శయనమున నుఅండి నీవను సద
గరుడవాహనునెఁడవక  గమనఅంచనేలా

చ. పురుషతకమఖణ్యుతినెఁ బదలి యమకృతము వఅంప
తరుణివక  వఅండ నట దక నణ్యుమేలా
శరణాగతలకు రకకునెఁడవక  పము నీ_

చరణములకఅందక న చలముకొననేలా
చ. దేవతాధివనెఁడవక  దీపఅంచి యిఅందుద నకు

భావిఅంప తముమ్మనెఁడననెఁ బరగితేలా
శశ వేఅంకటాచలసిర రునెఁడవక  లోకముల_

జీవకోటల  లోననెఁ జికుక్కువడనేలా
రేకు: 0009-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
060

పలల వి: ఏది చూచినా నీవే యినన్నయను మఱి నీవే
వేదవిరహితలకు వఱత మటగాన

చ. ఇరవకొన రూపఅంబులినన్నటానునెఁ గలననున్ననెఁ
బరికఅంచవలెనెఁగాన భజియిఅంపరాదు
గరిమచెడి సతత్సమాగఅంబు విడిచిన నీ_

సమ్మరణ విజజ నవాసన గాదుగాన
చ. యిహ దేవతాపశ భలనెలల  వలనెఁగుట నీకు

సహజమనవలెనెఁగాన సరినెఁ గొలవరాదు
అహిమాఅంశకరణఅంబు లనన్నచోటల నెఁ బరగు
గశ హియిఅంపరా దవగాశ హముల గాన

చ. యిఅంతయనునెఁ దిరువేఅంకటశ నీవనకనెఁ దగనెఁ
జిఅంతిఅంపవలెనెఁగాన సేవిఅంపరాదు
అఅంతయ ననరుహమును నరుహఅంబననెఁగరాదు
అఅంతవానకనెఁ బరుల కలవడదుగాన

రేకు: 0016-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-095

పలల వి: ఏది జూచిననెఁ దమకు యినన్నయను నటవలెనె
వేదువిడిచిన కూడ వదకనను లేదు

చ.ఏకాఅంతసౌఖణ్యుఅంబు లెకక్కుడివి పశ ణలకు

పక కొనన్నదుదుఃఖముల పలపడనెఁ గాక
యేకమగు పుణణ్యుఅంబు లేడానెఁగల విఅందరిక
కక కొనన్నదురితముల కలపటిగాక

చ. హితవక నమమకార మెఅందునెఁగల దిఅందరిక
పశ తిలేన విరహతాపము కొలనెఁదిగాక
మతిలోన వేడకల మరియేమ మనుజలకు
జితమెక న దక వమచిచ్చిన పటిగాక

చ. యిరవక వ దక వకకృపయేల దొరుకునునెఁ దమకు
పరిమెక నకరమ్మఅంబు పరిపటిగాక
యెరవక నపనుబఅంధ మేల వడడ నాతమ్మనెఁ
దిరువేఅంకటశకకృప తిరమెక ననెఁ గానెఁక

రేకు: 0017-02 బౌళ సఅంపుటము: 01-102

పలల వి: ఏది తద దీనకది మొదల
పదుకొను హరి మాయనెఁ బరగు జీవనక

చ. ఎనన్న బాధల దనకు నెనన్న లఅంపటముల
యెనన్న వేదనల మరియెనన్న దుదుఃఖముల
యెనన్న పరితాపఅంబు లెనన్నదలపోనెఁతల
యెనన్న చూచిన మరియ నెనెక న్న ననెఁ గలవ

చ. యెనన్న కొలవల దనకు నెనన్న యనుచరణల
యెనన్న యాసల మరియ నెనన్న మోహముల
యెనన్న గరవ్వముల దనకనన్న దక నణ్యుఅంబులివి
ఇనన్నయనునెఁ దలనెఁప మరి యెనెక న్న ననెఁ గలవ

చ. యెనన్నటికనెఁ జిఅంతిఅంచు నెనన్నటిక హరిర అంచు
నెనన్నటిక నాసిఅంచు నెనన్నటికనెఁ దిరుగు
యినన్నయను దిరు వేఅంకటశలీలల గానెఁగ_

నెనన్న చూచినను ద నెవవ్వనెఁడనుగానెఁడ
రేకు: 0201-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-002

పలల వి: ఏది నజఅంబన యెటవలె నముమ్మదు
పోదితోడ నను బోధిఅంపవే

చ. సతక నసతకన సరవ్వము నీవన
చితకగిఅంచి శద తి చె పపడిన
వతకమమధణ్యుమ మొగినెఁ గలదన మరి
యితకల శసస ము లేరపరచీన

చ. నానారూపుల నరహరి నీవన
పూనన విధ లిట పొగడడిన
మానక హేయము మరి వపధే(దే?)యము
కానవచిచ్చి యిలనెఁ గలిగియనన్నవి

చ. భావాభావము పరమము నీ వన
దక వజజ ల ననునెఁ దలనెఁచెదరు
శశ వేఅంకటగిరినెఁ జెలనెఁగిన నీవే
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తావగ మదిలోనెఁ దగిలితివి

రేకు: 0326-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
153

పలల వి: ఏది మాకు గతియిక నీశవ్వరేశవ్వరా
యీదస మము గరుణ నీడేరచ్చివయాణ్యు

చ. పొఅంచిమునున్న భోగిఅంచిన భోగముల దలనెఁచి
అఅంచెల నాలబిడడ ల నట దలనెఁచి
కఅంచపుటాహరముల కనన్నవలాల ను దలనెఁచి
యెఅంచి ననున్ననెఁ దలనెఁచక యిటల నాన్నరమయాణ్యు

చ. కనున్నలనెఁజూచినఅందలాల  కడనాసలనెఁ దగిలి
వినన్న వినుకులకలాల  వేడక్కునెఁదగిలి
పనన్నన సుఖములకునెఁ బెక కొన వనుతగిలి
వనన్నతి ననున్ననెఁ దగులకునాన్నరమయాణ్యు

చ. చెఅంది గకృహారామ క్షేతశ ముల మరిగి
పొఅందగు సఅంసారమప్పుడ మరిగి
అఅందపు శశ  వేఅంకటశ అలమేలమ్మఅంగపతివి
కఅందువ మరిగీ మరుగకునాన్నరమయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0009-06శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
055

పలల వి: ఏది యిఅందులో సుఖ మెవవ్వరు మఅంచివారల
పదు దలియన పశ ణిభశ మ యిఅంతే కాక

చ. భోగిఅంపుచు పఅండి పఅండి పూచి రక కమాఅంసము
లాగతినెఁ బుతశ దరాదు లలయిఅంతరు
చేగదేర వటిట గొనే చేతల యిడమలెలల
సాగిన సభలలోన సఅంసారము

చ. వఱక మేనలోనెఁ జొచిచ్చి వొగి నఅందిశ యాల కనెఁచి
అఱమఱపఅంచనెఁ జచెచ్చి ననన్నపనముల
యెఱినెఁగెఱినెఁగి యఅండగా నేలినవాన కమమ్మఅంచె
తఱినెఁ దనజనమ్మ మెలల  ధనధానణ్యుముల

చ. వొపప గుఱిగాక వూరకునన్నవాన నతిథుల
కపపన మపపఅంచెను గకృహారామముల
యిప్పుడే శశ వేఅంకటశనెఁ డేలి మముమ్మనెఁ గాచెనెఁ గాక
పుపపగానెఁ దినె ననాన్నళళ్ళు పుణణ్యుపపముల

రేకు: 0132-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-128

పలల వి: ఏది వలసె నీవది సేయ యిఅందులోన నో జీవాతమ్మ
పదగు మనలో నఅంతరాతమ్మయెక  పరగిన శశ హరి పనుపునను

చ. మనవఅంటి జీవలే మహిలోన నొక కొనన్న
శనకములెక  కుకుక్కుటములెక  సకరముల నెక నవి
దినదినమునెఁ గరమ్మపశములనెఁ దిరిగెడి దురద శ లటచూడ
సనకాదులెక  కొఅందరు జీవల శౌరిదసులెక  రటచూడ

చ. కనున్నలనెఁ గాళళ్ళు మనవలెనెఁ దనువల గెక కొన కొఅందరు నరుల
పనన్నన తొతకల బఅంటల నెక  మనపనుల సేయచునునాన్నరు
యెనన్ననెఁగ శశ హరి నెఱనెఁగక యిడములనెఁ బరలెడి దది చూడ
మునెన్న హరిదసులెక  నారదముఖుణ్యుల గెలిచిన దది చూడ

చ. యిఅంతగాలమును యీపుటట గులనె యిటవలెనెఁ బరలితి 
మనాన్నళళ్ళు
యిఅంతట శశ వేఅంకటశనెఁడ దలఅంచి యీ జనమ్మఅంబున మము నేలె
విఅంతల బరలిన నరకకూపముల వనకటి దక నణ్యుములట చూడ
సఅంతసమున ముఅందరిమోకము సరావ్వనఅందఅంబది చూడ

రేకు: 0356-03 వరాళ సఅంపుటము: 04-329

పలల వి: ఏదియనెఁగాననెఁడ నేది గాదఅందు
ఆదిపురుష నీదసణ్యుమే చాలనాకు

చ. గరిమనెఁ గొఅందరిక సాకారమెక  నలిచితి
గురునరాకారమెక  కొఅందరిక
సరుసనెఁ గొఅందరికలాల  సగుణనెఁడవట నీవ
ధర నరుగ ణమవట తగిలి కొఅందరిక

చ. వొకటనెఁ గళాపూరి క నొనరియఅందువట
వొకట నషక్కుళనెఁడవక  వడివోవట
వొకచో జీవల నీకొరయ భేదమట
వొకచో నె భేదమట వనాన్నరట నీకు

చ. అదన నఅందరిలోన నఅంతరాతమ్మనెఁడవట
యెదుట శశ వేఅంకటశనెఁడవట
యిదియిది యననేల యిఅంతయను నీ మహిమ
కదిసి నీ పదలే కనునెఁగొఅంటగాక

రేకు: 0049-04 నాట సఅంపుటము: 01-301

పలల వి: ఏదియనులేన దేనెఁటిజనమ్మము
వేదఅంతవిదణ్యువివేక గావలెను

చ. పరమమూ రికధాణ్యునపరునెఁడ గావలె నొఅండ
పరమానఅందసఅంపద లొఅందవలెను
పరమారర ముగ నాతమ్మభావిఅంపవలె నొఅండ
పరమే తానెక  పరగుఅండవలెను

చ. వేదశసాస రర కోవిదునెఁడ గావలె నొఅండ
వేదఅంతవిదుల సేవిఅంచవలెను
కాదనక పుణణ్యుసతక్కురిమ్మ గావలె నొఅండ
మోదమున హరిభక క మొగి నుఅండవలెను

చ. సతతభూదదయావిచారి గావలె నొఅండ
జితమెక నయిఅందిశ యసిర రునెఁడ గావలెను
అతిశయఅంబగు వేఅంకటాదీశ శసేవకులె
గతియనుచు తనబుదిబ నెఁ గలిగుఅండవలెను
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రేకు: 0364-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
377

పలల వి: ఏదక న దేవనెఁడ పశ ణికయణ్యుక లేదు
పదుగ నాతనమీనెఁది భక క సాధనము

చ. దేహమునకు ఫలము తెగన యాలబిడడ ల
దేహాఅంతరాతమ్మకును దేవనెఁడొకనెఁడే ఫలము
దేహమే బఅంధకము దేవనెఁడిఅంతే మోకము
వూహల రెఅంటిక మనసొకక్కుట సాధనము

చ. పుటిట నఅందుకు ఫలము పొఅందగు భోగములే
పుటట గే గెలచుటకు భవి జజ నమే ఫలము
పుటట టకు గరమ్మము పోవట యకరమ్మము
వటట  యీ రెఅంటికన విరతే సాధనము

చ. చిఅంతిఅంచుటకు ఫలము సిరులెలల నెఁ జేకొనుట
చిఅంత వడటకు ఫలము శశ  వేఅంకటశ సేవే
చిఅంతలే దుదుఃఖముల నశిచ్చిఅంతములే సుఖముల
కొఅంత దనెఁచనేల శశ  గురునెఁడే సాధనము

రేకు: 0382-03 లలిత సఅంపుటము: 04-478

పలల వి: ఏదక నా సుఖమే యినన్నటా నీవ గలవ
కాదుగూడదన ననున్ననెఁ గకక్కుసిఅంచనేనెఁటిక

చ. యిహపరములలో నీ వఅందు ననున్ననెఁ బెటిట నాను
నహితమెక  రెఅంటిలోనా నీవ గలవ
వహి కకక్కు నేలినవానెఁడకక్కుడ నుఅండమనాన్న
తహతహనెఁ గొలవకుత కరువే బఅంటకుమ

చ. పప పుణణ్యుములలో నేపన ననున్ననెఁ జేయిఅంచినా
కాపడి రెఅండ నీవ కలిపఅంచినవే
యేపున మగనెఁడక న వానెఁ డేమ సేయిఅంచినాను
దపగునెఁ బతివశ తా ధరమ్మమే యాలికన

చ. కలల  నజములలో నొకక్కుటి ననున్న నాడిఅంచినా
చెలిల అంచ రెఅంటిక నీవే శశ  వేఅంకటశ
తలిల దఅండద లే బాస దగ నాడ నేరిపనాను
తెలల మగ నాడేది తేకువే బిడడ నక

రేకు: 0016-06 గీతఅం - నాట సఅంపుటము: 01-
100

పలల వి: ఏదక వము శశ పదనన్నఖముననెఁ బుటిట నగఅంగ
తిశ లోకపవనము చేయను తిశ పథగామన ఆయను
యేదక వమునాభి నలినఅంబున జనయిఅంచిన  అజఅండ
అఖిలాఅండఅంబుల సకృజియిఅంప నధిపతి ఆయను

చ. యేదక వమువరసర లఅంబు దనకును మఅందిరమెక న యిఅందిర
మాతయయేణ్యు యీజగఅంబుల కలల ను
యేదక వము  అవలోకన మఅందశ దిది విజగణఅంబుల

కలల ప్పుడను సుఖఅంబు లాపదిఅంచును
చ. యేదక వము దేహవసుకవన అనమషలఅందరునెఁ గూడి

శశ నారాయణ దేవఅండన నమమ్మ యఅండదురు
ఆదేవనెఁడే సిరుల కనఅంతవరదునెఁడ తిరువేఅంకట-

గిరినాథునెఁడభయ విభూతినాథునెఁడే నానాథునెఁడ
రేకు: 0318-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
102

పలల వి: ఏపను లెవవ్వరికనెఁగల దఅంత యఅంతేకాన
శశ పతియాణాజజ ల మీనెఁఱగ చిఅంతిఅంపనెఁగనెఁ దరమా

చ. సులభఅంబున సుఖియిఅంచుటనెఁబోలదు సొఅంపుగ భిక్షానన్నముతోడ
పల లఅంపటములనెఁబడి ఘడియిఅంచేటి బహుధన మగదియేల
తొలతే జఅంతవలను వాశ సెను తొడనెఁగి నుదిట బశ హమ్మ
కలది దక వికములనెఁ గడచెదమన కడబడలెదరేలో నరుల

చ. పపము సేయక మానుటనెఁ బోలదు పరమశఅంతితోను
కోపము మానక బహుపుణణ్యుఅంబుల కోటల  చేసినను
దీపఅంపనెఁగ వేదశసస ముల తెలిపడి యరర  మదే
కక పుగ నది దలియక జీవల కడబడలెదరేలో నరుల

చ. సహజము జగమున యీపనులెలల ను జరగుచు నుఅండట 
సవ్వభావము
గహనము పశ ణలక పనులను నననెఁ గాదన కర కనణ్యు మఅంతేది
యిహమేల శశ వేఅంకటశవ్వరు నమమ్మన యీతనశ రణాగతల
మహిలోనెఁజూతరు నవవ్వదు రిటనలె మానరేటికో నరుల

రేకు: 0070-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-364

పలల వి: ఏపనుల సేసినా నటవలెనేపో
యీపనకనెఁ జొరనపన యేటిలోపక రు

చ. హరికథలమీనెఁదిపశ యమబుద నా తొఅంటితమ....

పరిపకవ్వమగునెఁ దప:ఫలముగాక
గరిమె నవిలేకునన్ననెఁ గలకాలములనెఁ జేయ
నరతఅంపునెఁదపమెలల  నీటిలో వాశ తశ

చ. నారాయణనభకక ననచెనా ధనమెలల నెఁ
బారనెఁజలిల న దనఫల మదియపో
కోరి యివి లేకునన్న కోటిదనములెక న
పరుకొన వరతనెఁగలపనచిఅంతపఅండ

చ. వదల కట వేఅంకటశవ్వరునెఁడే దక వఅంబనుచునెఁ
జదువనెఁగలిగిన మఅంచిచదు వదియపో
పదిలముగ నీవిధము పటిట యణ్యుకుఅండినను
చదువ లసురల మునున్న చదివేటిచదువ

రేకు: 0244-01 భక రవి సఅంపుటము: 03-248

పలల వి: ఏపటి గలవానెఁడ నదివో నేను
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నాపట చూచి హరి ననున్ననెఁ గావనెఁగదవే
చ. నలవ నరు వఅండీన(?) నచచ్చిల నీదేహమెక తే

వొలిసీ దుదుఃఖములకు నోరువ లేదు
కులము గోటిసేసును గుఅంపుల జనామ్మదులెక తే
అలరి వొరులనెఁబోయి అడిగేదే యెపుడ

చ. పటిట తే పసినెఁడి రాలీ బచచ్చిన సఅంసారము
గుటట దలియనెఁ బాశ ణము కూటిచేతిది
వటిట పడీ మానుషము వొకనాటి కొకనానెఁడ
పటిట కాఅంతలయెదుట భఅంగపడే మదివో

చ. చేరి చెటట డిచితేను చేటనెఁడ చుటట రికాల
యీరీతి ననాన్నళల దనెఁకా నెఅందుఅండిరో
ఆరిచితే మూరెనెఁడకీక్కునదే నామకీర కనము
కూరిమ శశ వేఅంకటశ కొన నాలికకును

ప.అ.రేకు: 0069-04 మధణ్యువవతిసఅంపుటము: 15-
397

పలల వి: ఏపటివారిక నాపటివానెఁడవ
చేపటిట నవారిన చేకొన రకఅంతవ

చ. వినన్నపముల సేయవారి వినన్నపముల విఅందువ
సనున్నతిఅంచే వారిన సార మెఅంతవ
కనున్నలనెఁ జూచేవారినెఁ గడనెఁగి నీవ చూతవ
వనన్నవారి కలాల  నీవ వూరక వఅందువ

చ. కొలిచినవారల కొలవ లీడేరిఅంతవ
తలనెఁచినవారల దఅండ నుఅందువ
వలసినవారిక వరము లొసనెఁగుదువ
తెలియనవారల తెరువ నీ వొలల వ

చ. శరణ చొచిచ్చినవారి సరవితోనెఁ గాతవ
సరుగ నీ వారికనెఁ జన వితకవ
యిరవక  యలమేలమ్మఅంగ నేలిన శశ వేఅంకటశ
మడగనవారిక మటట తో నుఅండదువ

రేకు: 0169-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
333

పలల వి: ఏపొదూద  నీచేనెఁతలెలాల  యెదుటనే కానవచీచ్చి
వనెఁపు గానరానెఁగా దనెఁగే విదణ్యు నీదిగాక

చ. పుటిట న మెకానకునెఁ బూరి మేయ నేరిపరా
అటట  పలల లనెఁ బెటట  నట నేరిపరా
చుటిట  నీళల నన్నచోట సోదిఅంచ నేరిపరా
మటట లేన దిఅంతా నీమాయ యిఅంతేకాక

చ. తీవలకునెఁ జటిట  చుటిట  దికుక్కులనెఁ బానెఁక నేరిపరా
తావలనెఁ దతికాలాననెఁ బూవ నేరిపరా
వేవేల పకొక్కుమమ్మల వసనెఁ బెటట  నేరిపరా

యేవలనెఁ జూచినా నీమహిమ లిఅంతేగాక
చ. కోరి పకల కొరుల గూఅండల వటట  నేరిపరా

సారె జతియాణ్యుహారాలచవి నేరిపరా
యీరీతి శశ వేఅంకటశ యినన్నయ లోకములోన
చేరి నీవ సేసిన సకృషట  యిఅంతే కాక

రేకు: 0301-05 వసఅంతవరాళ సఅంపుటము: 04-
005

పలల వి: ఏమఅందు మఅందుకు నెఱినెఁగినదే తొలిల
శశ మాధవనెఁడ నీవ సేసినదే తొలిల

చ. వొక మాననెఁ జేనెఁదూ వొక మాననెఁ దీపూ
కకపకలెక  రెఅండ గలవే తొలిల
వొకనకజజ నము వొకనక జజ నము
సకలాననెఁ గలగుట సహజమే తొలిల

చ. పగల వలనెఁగు పక పక  రాతిశ  చీనెఁకటి
నగిడి లోకములను నజమే తొలిల
మొగి సురలకు మేల ముఅంచి దక తణ్యులకునెఁ గీడ
తగిలి నోసలివాశ నెఁత తపపదిది తొలిల

చ. వనెన్నలల చఅందుద నఅందు వడ యెఅండ సరుణ్యునఅందు
కనున్నల లోకమువారు గనన్నదే తొలిల
యెనన్ననెఁగ శశ వేఅంకటశ యేలినవానెఁడవ నీవ
వనన్నవారు నీకఅంద నునన్నవారు తొలిల

రేకు: 0106-06 వరాళ సఅంపుటము: 02-036

పలల వి: ఏమఅందురు యీమాటకు నఅందరూ ననున్న
నీమాయ యెఅంతెక నా ననున్న మఅంచవచుచ్చినా

చ. నేను ననున్ననెఁ గొలిచితిన నీవ ననున్న నేలితివి
పన పఅంచేఅందిశ యాలేల పనగొనీన
కానలేన బఅంటల నెఁ దేరకాఅండల  వటిట గొననెఁగ
దనక నీ కూరకుఅండ ధరమ్మమా సరేవ్వశవ్వరా

చ. పుటిట అంచినానెఁడవ నీవ పుటిట నవానెఁడను నేను
పటిట  కరమ్మమేల ననున్న బాధపటట న
వొటిట నసొముమ్మకు వేరొకరు చేయిచానెఁచితే
తటిట  నీవ వహిఅంచుకోనెఁదగద సరేవ్వశవ్వరా

చ. యెదుట నీవ గలవ యిహములో నేనెఁ గలను
చెదరిన చిత కమేల చిమమ్మరేనెఁచీన
అదన శశ వేఅంకటశ అరితేరినటిట ననున్న
వదలక రకఅంచుకో వనెన్నగా సరేవ్వశవ్వరా

రేకు: 0344-04 గుజర రి సఅంపుటము: 04-259

పలల వి: ఏమన వచుచ్చిను చెలల చునన్నవివ యీశవ్వర నీమాయల గొనన్న
శశ మాధవ నీ చితకము కొలనెఁదినెఁక చెపపడిదేనెఁటిక జీవలకు

చ. కలిదోషనరుహరణ కక వలాణ్యుకర హరి
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తలనెఁచినవారిది నేరుపు మమునెఁ దలనెఁచనవారిది నేరమ
కలషమెడలి సరోణ్యుదయమెక నా కానవ కొనన్న జఅంతవల
తెలిసినవారల కఅందురు యీ తెరనెఁగల రెఅంటిక దినమొకట

చ. శరణాగతరకణచతర సరావ్వఅంతరాతమ్మక యచుణ్యుత
సరి ననున్ననెఁ గొలిచినవారిది పుణణ్యుము చలమున మానుట పపము
సరుగననెఁ గాచేటి చలల న చఅందుద నెఁడ జరచోరులకునెఁ గడ వేనెఁడి
అరయనెఁగనెఁ గలవలకును హితనెఁడ అఅందుకు నఅందుకు గురి యితనెఁడే

చ. శశ వేఅంకటగిరినలయ శశ సతీశ పురుషత కమ
మవొదద నుఅండితే వక కుఅంఠము మముమ్మ నెడసితే నరకము
భావములోపల నీవే వఅండనెఁగ భక క లేదు కొఅందరికక తే
శశ వక షష వలకు నతణ్యుము యీ చిఅంతల రెఅంటిక నీ మహిమే

రేకు: 0231-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-178

పలల వి: ఏమననెఁగ వచుచ్చినమమ్మ ఇటవఅంటి వారినెఁ జూచి
కామఅంచి గోపకలెలాల నెఁ గాచుకునాన్న రదివో

చ. రోలనెఁ గటట పడడ వానెఁడ రోనెఁకలి పటిట నవానెఁడ
వేళలేదు వనన్నలెలల  వరనెఁజడేరు
వేలనెఁ గొఅండతికనవానెఁడ వేరే యేరుసేసేవానెఁడ
బాలలవలెనే వధినెఁ బారాడేరు వారివో

చ. కాటకమెక చాయవానెఁడ కప్పురపువనెన్నవానెఁడ
కూటము గూడక జోడకోడలెక నారు
నీటనెఁ బెక నెఁడికోకవానెఁడ నీలికాశతోడివానెఁడ
తేటలెక  దూడలనెఁ గాచి తిరిగేరు వారివో

చ. చేరి చీరలిచుచ్చివానెఁడ చెలినెఁ గుఅంగిఅంచినవానెఁడ
ధీరులెక  రేపలెల లోననెఁ దిరిగేరదే
యీ రీతి శశ వేఅంకటాదిశ  నదద రును నేకరూపక
కోరినవారి వరాల కొలల లిచేచ్చి రదివో

రేకు: 9028-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
545

పలల వి: ఏమనవచుచ్చిను గొఅందరికఅంపౌనెఁ బులసులనెఁ దీపుల
సోమరితనమున ననన్నటనెఁ జొరదీ నా తలనెఁపు

చ. పదిలఅంబుగ సరావ్వతమ్మక భావము దలనెఁచినపమమ్మట
ముదమున నెవవ్వరినెఁ జూచిన మొకక్కుక పోరాదు
వదలక యినన్నటను శశ వలల భనెఁడనాన్ననెఁడఅండిన
హకృదయము చఅంచలమనన్నట నెనయదు నామనసు

చ. ఎకక్కుడనెఁ జూచిననెఁ బాశ ణలకనన్నయ నాచారములే
చికక్కుక యినన్నయనెఁగెక కొన చేయక పోరాదు
మకుక్కువ ననన్నయ శశ  హరి మతములె కానీ అయినా
ఒకక్కుటియే చాలను నాకొడనెఁబడవితరముల

చ.ఏరీతలనట చూచిన నఅందరు బలదక వములే
కూరిమనఅందరినటవలెనెఁ గొలవకపోరాదు

ధారుణి వేఅంకటపతిచేనెఁతల ఇవియెక నానెఁగాన
కోరిక నా కతనెఁడే మరి కొరకొరలినన్నయను

రేకు: 0348-03 దేసి సఅంపుటము: 04-281

పలల వి: ఏమన చెపపనెఁగవచుచ్చి నదివో నీ పశ తాపము
రామ రామభదశ  సీతారమణ సరేవ్వశ

చ. వరవన హరువిలల  విరునెఁగనెఁ దీసిననానెఁడే
అరయ విరిగె వపు లసురలకు
వరుస వనవాసపువశ తము వటిట నపుడ
పరులమతల భీతి వటట  రఘురామ

చ. వచిచ్చి నీవ దఅండకావనము చొచిచ్చిననానెఁడే
చొచిచ్చిరి పతాళ మసురలెలాల ను
ముచచ్చిటాడి చుపపనాతిముకుక్కు గోసిననానెఁడే
కొచిచ్చి దక తణ్యు లాసదగనెఁ గోసిరి శశ రామ

చ. అడరి మారీచుపక  నముమ్మ విడిచిననానెఁడే
విడిచిరి దనవల వేడకలెలాల ను
బడి విభీషణననెఁ జేపటిట తే రకక్కుసులెలాల
చిడిసి మలెల వటిట రి శశ వేఅంకటరామ

రేకు: 0244-06 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
253

పలల వి: ఏమన చెపపగవచుచ్చి నీసఅంతోషవసుదిద
నామము శశ కకృషష నెఁడట నారాయణనక

చ. జనన దేవకదేవి జనకునెఁడ వసుదేవనెఁ-
డనఘుడక నయటిట  ఆదిమూరికక
ఘనలోకరకణ కఅంసుమామ గఅండమును
తనకునెఁ గారణమట దక వశిఖమణిక

చ. పుటిట నది మధర పఅంపుడనెఁజోట రేపలెల
వొటిట న మాయల పురుషత కమునక
పటిట న పఅండవపకపతము కౌరవవక ర-

మటిట  వాశ నెఁతఫలమట యీశవ్వరేశవ్వరునక
చ. గోవలనెఁ గాచేదియ గొలెల తలనెఁ బఅందేదియ

ఆవేళ గుణము యీ యచుణ్యుతనక
శశ వణబహుళాషట మ చఅందోశ దయము రోహిణి
కావిఅంప జనమ్మమదివో శశ వేఅంకటపతిక

రేకు: 0251-05 పూరవ్వగౌళ సఅంపుటము: 03-
294

పలల వి: ఏమన చెపపనో కాక యిలనెఁగల శసాస ల
కామఅంచి వాదిఅంచేవారి కడ మేదో

చ. అఅంచెల జగములకు హరియే ఆధారము
యెఅంచనెఁగ నాధారము యితన కదో
పొఅంచిన వేదరర ముల పురుషరర  మీతనెఁడ
నఅంచిన యరర ము యీతనక నేదో
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చ. పొఅందిన పశ ణలకలాల  పుటట గెక నానెఁ డితనెఁడ
యెఅందును తనకునెఁ బుటట గినెఁక నేడ
చఅందపునెఁ గరమ్మములకు సాధన మీదేవనెఁడ
మఅందలిఅంచ సాధనము మరి తనకదో

చ. కలయనన్న మాయలకునెఁ గారణ మీ మూరితి
తలపనెఁగ కారణము తనకదో
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడే సరవ్వసాక
మలసి యీతన కనెఁక మరి సాక యేదో

ప.అ.రేకు: 0045-04లలిత సఅంపుటము: 15-257

పలల వి: ఏమన చెప్పుట మా యజజ నము యెఱినెఁగి యెఱినెఁగి 
తెలియనెఁగలేము

శశ మాధవనీ మఱునెఁగు చొచిచ్చితిమ చితకగిఅంచి దయనెఁచూడనెఁగదే
చ. నీవ రకకునెఁడవక  భవి నుఅండనెఁగ నే గడియిఅంచే దినెఁక నేమీ

జీవాఅంతరాతమ్మనెఁడవక  యఅండదువట చేకొన కావక మానేవా
వేవేలగనెఁ బుటిట అంచనెఁ గర కవట వలయిఅంచనెఁగ నీ భారము గాద
భావిఅంచనేరక వటిట  సవ్వతఅంతశ ము పయివేసికొనుచునెఁ బరగేము

చ. పలదఱనెఁగుల నీ నామము లఅండనెఁగ పపములకు వఱవనెఁగనేలా
బలిమనీముదశ ల యఅంతటనెఁ జెలల నెఁగ పక  కొనునా యిఅంక 
నరకముల
తలనెఁక కభయహసకము నీ వతకనెఁగ దసుల కనెఁక నెకక్కుటి భీతి
నలపనెఁగ నేరక మనసు వఅంబడినే నచచ్చినచచ్చిలనునెఁ బరలేము

చ. అది నీరూపము తిరువారాధన యెక యఅండనెఁగ వదకనెఁగ నేలా
పదిలపుటాచారుణ్యునెఁడ గలగనెఁగ నహ పరముల తోశ వడగనెఁగ 
నేలా
వదుటన వరముల శశ వేఅంకటశనెఁ డొసగనెఁగ నే కోరనెఁగ నేలా
తదమొద లెఅంచక యినాన్నళల  నేమఱి దొరకొన యిఅంక నుతి 
యిఅంచేము

రేకు: 0367-02 శదబ వసఅంతఅంసఅంపుటము: 04-
394

పలల వి: ఏమన చెపపద నటమీనెఁద హరీ
శశ  మఅంతనెఁడ ననునెఁ జేరితి మదివో

చ. వినుచునాన్నరము వనకటిపటల
కనుచునాన్నరము కలనెఁగేటివారల
దిన దిన భావము తెలిసీనెఁ దలియదు
మనసున భయ మసుమఅంతయ లేదు

చ. భవి నెరునెఁగుదు మద పుటట డి దసలను
తవిలి మరణముల దలనెఁచెద మటల నె
వివరపు టాసల విడిచీ విడవవ
నవమగు విరక క నానెఁటదు వోయె

చ. చదివద మదివో సకల శసస ముల

వదకద మద శశ  వేఅంకటశ నను
మదిలోనుఅండగనెఁ మరచివఅంటి మద
యెదుటనెఁగఅంటి మనెఁక యేలాపనుల

రేకు: 0144-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
194

పలల వి: ఏమన తలనెఁచవచుచ్చి నటవఅంటి నీచి త కము
దీమసాన నీభావము తెలియ దవవ్వరిక

చ. రవిచఅందశశ గశ హ తారకములకునెఁ దరువ
వివరిఅంచనునన్నద నీవే యాధారముగాక
పవనునక భవిక పదునాలగ లోకముల-

కవల వేరొకచోట నాధార మునన్నద
చ. తిలకఅంపనెఁ గులాచలదిగగ జశేషదులకు

నలవనెఁ జోటనన్నద నీవే యాధారము గాక
నలదికుక్కులకు గగనమునకు మేఘాలకు
కలది నీయాధారమే కాక వేర వనన్నద

చ. అనఅంతబశ హామ్మఅండముల కటట  నీరూపములకు
వనకముఅందునన్నద నీవే యాధారముగాక
వినుతి కకక్కున శశ వేఅంకటశ నీకు నీవే
మనకక న యాధారము మఱి యెఅంచ నునన్నద

ప.అ.రేకు: 0049-03పడి సఅంపుటము: 15-277

పలల వి: ఏమన తలనెఁచవచుచ్చి నెవవ్వరినెఁ గా దనవచుచ్చి
కామఅంచే వారివారి కరమ్మఫలమహిమ

చ. చలల నే చఅందురునెఁడ సరవ్వమెక న వారిక
వలిల విరి విరహిక వటట యెక తోనెఁచు
యెలల వారిక ననన్న మలనెఁ బాశ ణమెక  వఅండ
నలల న రోగికనెఁ దనే యరుచియెక  తోనెఁచును

చ. పమమ్మన సఅంపఅంగిపూవ పరిమళ మఅందరిక
తమమ్మదక విరసమెక  తోనెఁచునెఁ గాన
వమమ్మడి సరుణ్యునెఁ డప్పుడ నొగి లోకబాఅంధవనెఁడ
కమమ్మ కలవలక కడనెఁ బగయి తోనెఁచును

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడ శిషష  కలాల నెఁ బిశ యనెఁడ
భావిఅంపనెఁగ దుషష  క భయఅంకరునెఁడ
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పవనపు హరినామపఠనపుణణ్యుల మెచుచ్చి
యీవలావలి మూరుర ల కరవయి తోనెఁచును

రేకు: 0172-01 పశ తాపనాట సఅంపుటము: 02-
350

పలల వి: ఏమన నుతిఅంచవచుచ్చి నతనరూపము
భీమవికశ మునెఁ డితనెఁడ పదద  హనుమఅంతడ

చ. వొకక్కుజఅంగనెఁ చానెఁచినానెఁడ వొగినెఁ దూరుపనెఁబడమర
తకక్కుక భజ లబిదఅంచె దకణోతకరాల నఅండ
మకక్కులి బశ హమ్మలోకము మీరను శిరసెతె కను
పకక్కుటిలల  మహిమతోనెఁ బెదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. వేడక వాల మాకాశవథితోనెఁ బెనచినానెఁడ
యేడజలధల చేసె నద మోకాళల బఅంటి
వోడక పడికలిఅంచి వగశ దక తణ్యుల తలల
బడలగానెఁ జేసినానెఁడ పదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. జళపఅంచి వలకల సకలము మెచచ్చి నెతె క
కులగిరుల తనతొడలసఅందినే యడనెఁచె
బలవనెఁడ శశ వేఅంకటపతిబఅంట మతఅంగాదిశ -

బిలమువాత నునాన్ననెఁడ పదద హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0288-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
508

పలల వి: ఏమన నుతిఅంత నేను యిఅందిరానాయక నీవ
కామఅంచి కోరినవారి కలపలతవ

చ. నెటట ననెఁ దలనెఁచేవారి నఅండ నధానమవ
పటిట నవారి చేతి బఅంగారమవ
చుటట రికమెఅంచేవారి చోటికనెఁ దలిల దఅండిశ వి
ముటిట  కొలిచినవారి ముఅంజీతమవ

చ. సేవ చేసినవారిక చేతిలో మాణికమవ
భావిఅంచువారిక పరబశ హమ్మమవ
కావలెననన్నవారిక ఘన మనోరథమవ
వావిరినెఁ బూజిఅంచువారి వజశ పఅంజరమవ

చ. బతిక సేసినవారిక భవరోగ వక దుణ్యునెఁడవ
హతిక నుతిఅంచినవారి యానఅందమవ
పొతకల  అలమేలమ్మఅంగ బువవ్వపు శశ వేఅంకటశ
ఇతకల మా పలిటిక నహపరదతవ

రేకు: 0141-03 వరాళ సఅంపుటము: 02-180

పలల వి: ఏమన పొగడవచుచ్చి నటవఅంటిది నీమాయ
కామఅంచి బశ హామ్మదులనునెఁ గపప నీమాయ

చ. బచెచ్చినరూపుల పకుక్కు పడచుచ్చిల వేసినటల
నచచ్చిల ననుచునన్నది నీమాయ
తచిచ్చి వారివారిరతి తమతమక తెలియ

పచిచ్చిగా భోగిఅంపఅంచీ దఅంపతల నీమాయ
చ. మఱి తొలనాటి భోగాల మరునాటిక నఅంతగా

నెఱువగానెఁ దమకఅంచీ నీమాయ
విఱచరాన దుదుఃఖము వస నదశ వోయితేనే
మఱపఅంచి నవివ్వఅంచీ మహిలో నీమాయ

చ. పటట రాన జవవ్వనము పరసిపోతే ముదిమ
నెటట కొలిప వబదనెఁడచీ నీమాయ
గటిట గా శశ వేఅంకటశ ఘనునెఁడవక న నీదసుల
పటట కుఅండానెఁ జేయము బలిసె నీమాయ

రేకు: 0383-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
482

పలల వి: ఏమన పొగడవచుచ్చి నీతన పశ భావము
వేమరు నో పుణణ్యులాల వినరో యీ కతల

చ. అనఅంత సరణ్యు తేజనెఁడట కాఅంతి చెపప నెఅంత
దనుజఅంతకునెఁడట పశ తాప మెఅంత
మనసిజ గురునెఁడట మరి చకక్కునెఁదన మెఅంత
వనజజనెఁగననటిట  వానెఁడట ఘన తెఅంత

చ. గఅంగా జనకునెఁడట కడనెఁ జెపప పుణణ్యు మెఅంత
చెఅంగట భూ కాఅంతనెఁడట సిఅంగార మెఅంత
రఅంగగు లకమ్మశనెఁడట రాజసము లెఅంచ నెఅంత
అఅంగవిఅంచు సరేవ్వశనెఁడట సఅంప దఅంత

చ. మాయానాథునెఁడట మహిమ వచిఅంచు టఅంత
యేయెడనెఁ ద విషష నెఁడట యిర వఅంత
పయక శశ  వేఅంకటాదిశ పతియెక  వరములచేచ్చి
వేయి రూపులవానెఁడట విసాకర మెఅంత

రేకు: 0303-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
017

పలల వి: ఏమన పొగడదు నటిట  నీగుణము
యీ మహిమకునెఁ బశ తి యితరుల గలరా

చ. నఅండను జగముల నీ పశ తాపముల
చెఅండిన బాణనచేతలతో
కొఅండలఅంతలెక  కుపపలవడియెను
వఅండనెఁదరగు రావణతలలయి

చ. పూడను జలధల పొరినెఁ గోపఅంచిన
తోడ బశ హామ్మఅండము తూనెఁటాయ
చూడనెఁ బాతాళము చొచెచ్చి బలీఅందుద నెఁడ
కూడిన కౌరవకులముల నడనెఁగె

చ. యెతికతివి జగము లీరేడ నొకపరి
యితకల నభయఅం బిచిచ్చితివి
హతికన శశ వేఅంకటాధిప నీకకృప
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నతెకమాయ నీనజదసులకు
రేకు: 0336-01 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 04-
208

పలల వి: ఏమన వినన్నవిఅంచేను యెనెన్నన కాచేవ నీవ
శశ మాధవడ నీకునెఁ జేతిక లోనయణ్యు

చ. పుటిట నద వొకతప్పు భవిమీనెఁద నటమీనెఁద
నెటట న సఅంసారినౌట నజము రెఅండతప్పు
రటట కకక్కు దొరనౌట నెటట న మూనెఁడతప్పు
యిటట  కావ కావకుఅండ మదివో నాతప్పు

చ. అనన్నపనముల గోరినదియే మొదలి బఅంద
యెనన్ననెఁగనెఁ గాఅంతలనెఁ గూడటిదివో రాతిటిబఅంద
కనన్నవారి వేనెఁడేది కడతొడకుబఅంద
కొనన్నట నేమ గొనేవ కొనవయణ్యు బఅంద

చ. కొననెఁ బుణణ్యుపపలే గొడియకటల  రెఅండ
కొనరి నీదసులే కోరిన తప్పుదఅండము
వినవయణ్యు యిదివో శశ  వేఅంకటశ నామనవి
మనునెఁగానెఁపునెఁ జేసితివి మనన్నఅంచవయణ్యు

రేకు: 0149-02 కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-224

పలల వి: ఏమన వినన్నవిఅంత నదివో నా భాగణ్యుము
కామఅంచి మీ శరణఅంటినెఁ గమలారమణా

చ. కలది యఅందరికక తేనెఁ గరమ్మఫలము
కలన నాకక తే నీకకృపఫలము
అల సురలకు మథితామకృతము
నెలకొనన్న నాకక తే నీనామామకృతము

చ. సకలాతమ్మల బశ దుకు సఅంసారమూలము
పశ కటిఅంచ నాకక తే నీ పదమూలము
వకలి లోకులరతి వథివథిన నా-

తిశ కరణరతి నీదివణ్యుభావవథిన
చ. రఅంగుగ బాఅంధవ మఅందరకు బఅంధజనులఅందు

సఅంగతి నాకు నీ భకకజనులయఅందు
అఅంగవిఅంచి శశ వేఅంకటాధిప ననేన్నలితివి
చెఅంగట నా ధాణ్యునము నీ శశ మూరికయఅందు

ప.అ.రేకు: 0014-07గుజర రి సఅంపుటము: 15-080

పలల వి: ఏమన వనన్నదో యీ మనసు
కోమల మెప్పుడ కొరతే మనసు

చ. ముదిసేటివారల ములిగేటివారల
కదిసిచూచి కలనెఁగదు మనసు
వదలక యిఅందిశ యవరగ అంబులక
వదకీ నదివో వఱిడి మనస

చ. జననమరణముల చరాచరములను
కనయను మీనెఁ దఱనెఁగదు మనస
ఘననఅంసారపు కాణాచులక
దినదినకాఅంకల దిరిగీ మనస

చ. కలగన యట మేలక్కున చూచి తెలిసి
చెలనెఁగి రెఅంట నడచీ మనసు
బలిమ శశ వేఅంకటపతి రకఅంపనెఁగ
కొలిచి యాతనక కొసరీ మనస

రేకు: 0379-05 దేశక సఅంపుటము: 04-463

పలల వి: ఏమరక తలనెఁచరో యిదే చాల
కామఅంచినవి యెలల నెఁ గకుక్కుననే కలగు

చ. దురితములెలల నెఁ దీరు దుదుఃఖములెలల  నణనెఁగు
హరియన వొకమానెఁట అనాన్ననెఁజల
సురల వూజిఅంతరు సిరులెలల నెఁ జేరును
మరుగురునామ మట పరుకొనన్ననెఁ జల

చ. భవములినన్నయనెఁ బాయ పరము నహమునెఁజేరు
అవల నారాయణయనాన్ననెఁ జల
భవి యెలాల నెఁ దనేల పుణణ్యుములినన్నయనెఁజేరు
తవిలి గోవిఅందు నాతమ్మనెఁదలనెఁచిననెఁ జల

చ. ఆనఅందము గలగు నజజ నమెలల నెఁ బాయ
ఆనుక శశ  వేఅంకటశ యనాన్ననెఁ జల
యీ నెపన నారదదు లిఅందరు నఅందుకు సాక
దనవారి మఅంతశ జప తపమే చాల

ప.అ.రేకు: 0047-04బౌళ సఅంపుటము: 15-267

పలల వి: ఏమఱనెఁ జనదు బశ దికటి కాలము యెఱినెఁగిన మహాతమ్మలకును
       శశ మఅంతనెఁడగు హరినేతలనెఁచిన చీనెఁకట లనన్నయనెఁ బెడనెఁబాయ
చ. చేరి వఅండడిది బశ హమ్మలోకమటశేవ్వతనెఁ డను రాజట భవిమీనెఁదక

కారణమున నేతెఅంచి నతణ్యుమును కళబరఅంబట తన కాహారము
ఆరయ సఅంపదలే పనకవచుచ్చినట లో కాఅంతరగతి నే మునన్నది
శశ రమణనక శరణ చొచిచ్చినను చెడనభోగముల చేచేతనెఁ గలగు

చ. చేసన కశ తవల నఱట నహుషడ చెలనెఁగుచు దేవేఅందశ పటట  మేలె నట
దోస మఅంచుకఅంతకునెఁగా భవిపక నెఁ దలచునెఁ బామెక  పడియె నటా
ఆసలనెఁ గరమ్మము నెటట  నమెమ్మడిది అమరతవ్వము ఫలమది యెటల అంచుట
వాసుదేవననెఁ గొలిచి తా నతనవానెఁడక  యఅండిననెలకొను శభము

చ. వలయనెఁగ తిశ శఅంకు డనయెడి రాజట విశవ్వమతద న పరిగశ హఅం బట
అలరిన చఅండాలతవ్వ మొఅంద నట యఅంతరికమున నుఅండనటా
బలముల యెఅందనెఁక వఅంటవచుచ్చిను పయఅంబులమఱి 
చెపపనెఁగనేలా
యిలధరునెఁడగు శశ వేఅంకటశవ్వరున నెఱినెఁగి దసునెఁడగుట సతష్ఫలము

ప.అ.రేకు: 0048-02శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
270
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పలల వి: ఏమఱకు జీవనెఁడా యే కాలమూ
నేమముతో నుఅండితేనే నలచును కాలము

చ. కడనెఁగి జూజమాడితేనెఁ గడచీన కాలము
నడమ వేనెఁటలాడితే నడచీన కాలము
జడియచు నదిశ అంచితే జరడీన కాలము
నడివి హరినెఁ గొలిచ్చితే నఅండకుఅండనెఁ గాలము

చ. సతలఅంసఅంగడి నునన్న సమసీన కాలము
వతలనెఁ బరలినాను వళళ్ళున కాలము
సతతము దొఅంగిలినా చనపోయీనెఁ గాలము
వశ తియెక  యఅండితేను వసమౌను కాలము

చ. పలమాన వఅండినాను పరివోవనెఁ గాలము
కూళగోషట నుఅండినాను కొఅంచపడనెఁ గాలము
మేలలో శశ వేఅంకటశ మేటికతల వినుచు
తాలిమతో నుఅండినాను దకక్కుయఅండనెఁ గాలము

రేకు: 0018-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-112

పలల వి: ఏమ గలదిఅందు నెఅంత గాలఅంబెక న
పమరపు భోగ మాపదవఅంటి దరయ

చ. కొఅండవఅంటిది యాస, గోడ వఅంటిది తగుల
బెఅండవఅంటిది లోన పదద తనము
పుఅండవఅంటిది మేను, పోలిఅంచినను మేడి_

పఅండవఅంటిది సరసభావమఅంతియను
చ. కఅంచువఅంటిది మనసు, కలిమగలదిఅంతియను

మఅంచువఅంటిది,రతి భశ మతవఅంటిది
మఅంచువఅంటిది రూపు, మెలిఅంతియను ముటట
పఅంచువఅంటిది,దీనపశ య మేమభాశ నెఁతి

చ. ఆనెఁకవఅంటిది జనమ్మ, మడవివఅంటిది చిఅంత
పనెఁకువఅంటిది కరమ్మ బఅంధమెలల
యేనెఁకటను దిరువేఅంకటశనెఁ దలచినకోరిక్కు
కానెఁక సౌఖణ్యుములనన్న గనవఅంటి దరయ

రేకు: 0064-01 వరాళ సఅంపుటము: 01-328

పలల వి: ఏమ గలదిఅందు నెఅంత పనగిననెఁ వకృధా
కాముకపు మనసునకు కడ మొదల లేదు

చ. వతికలోపలి ననె వఅంటిది జీవనము
వితకమీదటి పొలల  విధము దేహఅంబు
బతికసేయట యేమ పసిపోవట యేమ
పొతకల సుఖఅంబులకు పొరలటలగాక

చ. ఆకాశ పకాశ మరుదక న కూటఅంబు
లోకరఅంజకము తమలోనసమమ్మతము
చాకమణనెఁగుల జడ చఅంచలపు సఅంపదల
చేకొనననేమ యివి చెదిరిననునేమ

చ. గాదనెఁబోసినకొలచుకరిమ్మ సఅంసారఅంబు
వేదు విడవనకూడ వడమాయబదుకు
వేదనల నెడతెగుట వేఅంకటశవ్వరు కకృప-

మోదఅంబు వడసినను మోకఅంబు గనుట

రేకు: 0035-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-218

పలల వి: ఏమ గలిగెను మా కఅందువలన
వేమారునెఁ బరలితిమ వఱిఱ్ఱి గొనన్నటల

చ. తటతటన నీటిమీనెఁదట నాలజలఅంబు-

లిటనటనెఁ జరిఅంచవా యీనెఁది యీనెఁది
అటవలెనెపో తమకమఅంది సఅంసారఅంపు-

ఘటనకక  తిరిగితిమ కడ గానలేక
చ. దటట ముగనెఁ బారావతముల మనున్నల మోవ

కొటట నెఁగొన కకక్కువా కూడి కూడి
వటిట యాసలనే యిటవలెనేపో యినాన్నళళ్ళు
బటట  బయ లీనెఁదితిమ పనలేనపట

చ. బెరసి కుమమ్మరపురువ పనెఁడలోపలనెలల
పొరలద పలమారునెఁ బోయిపోయి
వరుస జనమ్మముల నటవలెనె పొరలితిమ
తిరువేఅంకటాచలాధిపునెఁ దలనెఁచలేక

ప.అ.రేకు: 0038-04 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-216

పలల వి: ఏమ చితశ అం బమ మహిమల యేమ నీ మాయావినోదము
వామనాచుణ్యుత ననున్ననెఁ దలియనెఁగ వసుధలో మాతరములా

చ. సకలలోక నవాసనాయక శౌరి మురహర నరహరీ
పశ కటమాయెను నీ గుణఅంబుల పలముచచ్చి వటఅంచును
వికటముగ ననునెఁ గనన్నతలిల  వేల నీ వదనఅంబు మీనెఁటిన
అకట హా యన నోరు దరచిన యఅందు లోకము లఅండను

చ. శశ సతీపతి దక తణ్యుదనవశిక కామర రకక
రాసి కకక్కును బఅండిరొపపన రవవ్వలా నీ సేనెఁతల
మోసమున నరుర నునెఁడ నీలో ముఅందు గానక మాటలాడిన
వాసవారిచ్చిత విశవ్వరూపము వసుధనెఁ జూపతి వవదువ

చ. నమోనమో శశ  వేఅంకటశవ్వర నారదపశ య భకకవతత్సల
విమలమగు నీ దసు లిద నీ విదణ్యు లెలాల నెఁ జూచిరి
సుముఖులెక  కరి శబరి బలియను శకధద వాదుల ననున్ననెఁ 
గొలవనెఁగ
సమత వనన్నతపదము లొసనెఁగితి సరవ్వమఅందునునెఁ గఅంటిమ

ప.శశ .అ.రేకు: 8008-04 శఅంకరాభరణఅంసఅంపుటము: 
15-459

పలల వి: ఏమ చెపపడి దిఅందు నేమ గలదు
సామజముతోనెఁ బెననెఁగ సమకొనెడ మనక
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చ. బఅంతవలపులతోడనెఁ బరలాడ మనక
దొఅంతి యాపదలె తనతొడవక న మనక
ముఅంతలోపలినీట ముననెఁగేటి మనక
సఅంతలో కూటములె చవియెక న మనక

చ. కొనకొనన్న దురితములె కూడక న మనక
కను మాయ సఅంపదలనెఁ గానెఁగేటి మనక
పనలేన విషయముల బఅంటక న మనక
వనక ముఅందర చూడ వఱపక న మనక

చ. యేవగిఅంతల యాట నెదురీనెఁదు మనక
చావతో సరియెక న జగడఅంపు మనక
శశ వేఅంకటశననెఁ జిఅంతసేయన మనక
యీవలావలనెఁ దిరిగి యిటల న మనక

రేకు: 0260-04 పడి సఅంపుటము: 03-346

పలల వి: ఏమ చెపపడినో శసస రహసణ్యుము యేమచెపపడినొ వేదముల
 తామసమెక  బహునాయకమాయను తతకవ్వ మెఱఅంగనెఁగనెఁ దరమేదయాణ్యు
చ. కొనన్నజఅంతవల రోసిన హేయము కొనన్నజఅంతవల 

కమకృతము
కొనన్నజఅంతవల దివములే రాతద ల కొనన్నజఅంతవలకు
అనన్నయ నటల నె వొకక్కుటకక్కుటిక అనోణ్యునణ్యు విరుదబ ముల
పనన్నన జీవల కకసమమ్మతము భావిఅంచనెఁగ మరి ఇనెఁక నేదయాణ్యు

చ. కొఅందరు విడిచిన సఅంసారము మరికొఅందరిక నది భోగణ్యుఅంబు
కొఅందరి వనుకుల వూరబ వ్వలోకముల కొఅందరివనుకుల 
పతాళఅంబు
అఅందరు నఅందరె వారివారి రుచు లివిగాదిది(వి?) యనరాదు
కఅందువ జీవల విచారిఅంచేటి కారాణ్యుకారణ్యుము లినెఁకనేదయాణ్యు

చ. కొఅంతభూమ నట చీనెఁకటినఅండిననెఁ గొఅంతభూమ వనెన్నల గాయ
కొఅంతట సురలను కొఅంతట నసురల కోరికక  కొనరి జగమెలాల
ఇఅంతట శశ వేఅంకటశవ్వర నీవే యిఅందరి యఅంతరాణ్యుమవి
చిఅంతల వాయవ యెవవ్వరిమనసుననెఁ జేరి నీకు శరణఅంటనెఁ గాన

ప.అ.రేకు: 0054-01 భక రవి సఅంపుటము: 15-305

పలల వి: ఏమ చెపపది నీ సుదుద  లిటవఅంటివి
గోమున లోకరకణకొఱకు నటల తివి

చ. అటట  నానెఁడ వేదచోరు నద టడఅంచిన నీవ
నెటట న నేనెఁడటట  నవనీత చోరునెఁడ వక తివి
జటిట గా బశ హమ్మదులకు జనకునెఁడవక న నీవ
గుటట న వసుదేవన కొడక వటల తివి

చ. చేముఅంచి జితకాములచేతిక లోనెక న నీవ
యేమీ రేపలెల  జరునెఁడ వేలెక తివి
ఆమీనెఁద జగదుగ రునెఁడవక  వఅండిన యటిట  నీవ
సీమలో సాఅందీపనక శిషణ్యుడ వటల తివి

చ. కోటల బశ హామ్మఅండముల కుక నడకొనన్న నీవ
ఆటలకు బలి నేల యాచిఅంచితివి
వాటమెక  శశ వేఅంకటశ వరము లిఅందరి కచిచ్చి
నీటననెఁ బరుషల కానక లేల కొఅంటివి

రేకు: 0348-01 దేవకశ య సఅంపుటము: 04-
279

పలల వి: ఏమ చెపపది పశ తాప మెటిట  విలకానెఁ డితనెఁడ
రామునెఁడ వనెఁడే మొమ కుక్కునెఁడ రణరఅంగధీరునెఁడ

చ. విడిసెనెఁ గపబలము వస సముదశ ము దరి
నడచె లఅంకపక నెఁ బౌనెఁజ నానాగతల
తొడిగె రామునెఁడ విఅంట దొనలోన బశ హామ్మసస ము
పడ రావణతలల పఅంకుకలెక  ధరణిన

చ.చొచిచ్చిరి లఅంకలోను సుగీశ వాఅంగదదుల
తెచిచ్చిరి రాకాసి చెర తెపపలగాను
యిచిచ్చిరి జయధవ్వనుల యిఅందశ దిదేవతల
మెచిచ్చిరఅందరు సీతాసమేతనెఁడాయ నతనెఁడ

చ. మగుడనెఁ బుషపకముపక  మహిమ నీతనదఅండ
తగనెఁ బటట ము తా నేలె తముమ్మలతోను
అగపడి శశ వేఅంకటాదిశ పక  నలెచ్చి నతనెఁడ
జగదేకమూరిక కౌసలాణ్యుసుతనెఁ డిపుడ

రేకు: 0153-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-251

పలల వి: ఏమ చెపపదిది యీశవ్వరమాయల
దీము పశ తిమకును తిశ జగము గలిగె

చ. మలమూతశ అంబుల మాఅంసపుముదద కు
కులగోతశ అంబుల గుఱి గలిగె
తొలల తొమమ్మదగు తోలనెఁదితి కకన
పలవనెఁగనెఁ బరును బెఅంపునునెఁ గలిగె

చ. నెతకరునెముమ్మల నీరుబుగగ కును
హతికన కరమ్మము లట గలగె
కొతకవఅంటద కల గుబురుల గఅంతిక
పొతకల సఅంసారభోగము గలిగె

చ. నానాముఖముల నరముల పడచకు
పూనన సిగుగ ల భవినెఁ గలిగె
ఆనుక శశ వేఅంకటాధిపునెఁ డేలనెఁగ
దీనకనెఁ బాశ ణము తిరముగనెఁ గలిగె

రేకు: 9018-01 ఆహరి సఅంపుటము: 04-537

పలల వి: ఏమ దిరిగేమెఅందక నను ఊర
కోమతిమ దేహమోహోబదుకు

చ. బశ హమ్మ కలపము దనెఁక బశ దికమో, కాక
బశ హామ్మనఅందఅంబునెఁ బడసేమా
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బశ హమ్మ మీ దేహలఅంపట మనుచు పరఅం
బశ హమ్మఅంబు వదలితిమ బాపు బశ దుకు

చ.ఒడిలితో నటట నే వఅండేమా, కాక
చెడన పుణణ్యుములెలల నెఁ జేసేమా
యెడయకమరపదఅం బలేమా, వకృథా
చెడిపోయె దినములిసీత్స బదుకా

చ. ఆపదల లేన సుఖమఅందేమా, కాక
పపఅంబు లేన మతినెఁ బరగేమా
ఏపు మీరిన వేఅంకటశవ్వరుననెఁ గొలవ
నోపకటట తిమయణ్యు బదుకా

రేకు: 0284-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
484

పలల వి: ఏమ నదిద రిఅంచేవ యెఅందనెఁకాను
కామఅంచి బశ హామ్మదులెలల నెఁ గాచుకునాన్న రిదివో

చ. పులనెఁగాలనెఁ బచచ్చిళళ్ళు బోనము వటిట నదిదే
వలయ ధనురామ్మస వేళయ నదే
బలసి సఅంకీరకనపరుల పడేరిదే
జలజకనెఁడ లేచి జలక మాడవయాణ్యు

చ. తోడనే గఅంధాకతల ధూపదీప లివిగో
కూడిన విపుద ల వేద ఘోషణ లివే
వాడదేరనెఁ బూజిఅంచవలెనెఁ గమమ్మనెఁబువవ్వలివ
వడమద కొలవకు విచేచ్చియవయాణ్యు

చ. చదివేరు వక షష వల సారెనెఁ దిరువాము డిద
కదిసి శశ సతి ముఅందే కాచుకునన్నది
అదనాయ శశ వేఅంకటాధిప మా చరపదే
యెదుట ననన్నటిమాప యియణ్యుకొఅంటివయాణ్యు

రేకు: 0027-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-162

పలల వి: ఏమ నెఱనెఁగనమముమ్మ నెకుక్కువనేసి
పమరుల దొడడ నెఁజేసె భాషణ్యుకారుల

చ. గతచనన్నవేదల కమలజనకు నచిచ్చి
అతనకరుణచేత ననన్నయనెఁ గన
గతిలేకపోయనక లియగమున వచిచ్చి
పశ తిపలిఅంచనెఁగలిగె భాషణ్యుకారుల

చ. లోకమెలల  వలిల నెఁబోనెఁగా లోననే సురలనెఁ గాచి
ఆకుమీనెఁదనెఁ దేలిన యతనకకృప
కాకరిమతములెలల  గాలినెఁబుచిచ్చి పర మటట
పక  కొననెఁగనెఁ గరుణిఅంచె భాషణ్యుకారుల

చ. పఅంకజపునెఁ జేయి చానెఁచి పదపునెఁబరమచిచ్చిన-

వేఅంకటశకకృపతోడ వలయనెఁ దనే

తెఅంకనే వొడయవరెక  తిరుమఅంతశ దవ్వయాన
పఅంకమెలల నెఁ బోనెఁగడిగె భాషణ్యుకారుల

రేకు: 0041-02 వరాళ సఅంపుటము: 01-250

పలల వి: ఏమ నేయవార మనెఁకను
ఆమన చేలపచచ్చిలాయ బశ దుకు

చ. దీపనమనయెడి తీరన యాస
రేపుమాపునెఁ బెడరేనెఁచనెఁగా
తోపునేయనెఁగరాక దురితపుతరవల -
కాపదలకు లోనాయ బశ దుకు

చ. వేడకనెడి పదద విడవనతరవ
వోడ కపుడ వొదద నుఅండనెఁగా
జోడ విడవరాక చులకనెఁదనఅంబున-

కాడికలకు లోనాయ బశ దుకు
చ. మమకారమనయెడిమాయతరవ

తిమర మెకక్కుఅంచుక తియణ్యునెఁగా
విమలమూరితియెక న వేఅంకటగిరిపతి
అమరనెఁ జేరక యరవాయ బశ దుకు

రేకు: 0066-06 శదద వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
345

పలల వి: ఏమ వొరలేరు యేమ మరలేదు
యీ మాయలఅంపటఅం బీనెఁదమోనెఁదనేకాన

చ. సతలగలమేల ద సడినెఁబరలనేకాన
సతమెక న సౌఖణ్యుసవ్వసార నఅంబు లేదు
హితల గలమేల తా నడమనెఁబరలనె కాన
హితవివేకము నరుల కఅంతెక న లేదు

చ. తనువ లెతికనమేల తగులాయమేకాన
కనునెఁగొననెఁగ యగభోగము గొఅంత లేదు
ఘనము గలమేల తా గరావ్వఅంధమేకాన
ఘనునెఁడక న శశ నాథునెఁ గనుగొనగ లేదు

చ. చిఅంతగలిగిన మేల చివకనెఁబటట నెకాన
చిఅంత వేఅంకటవిభననెఁ జిఅంతిఅంచ లేదు
సఅంత గలిగిన మేల సఅంసారమే కాన
సఅంతతమునెఁ జెడన సదగ తినెఁ జేర లేదు

రేకు: 0335-03 బలహఅంస సఅంపుటము: 04-
204

పలల వి: ఏమ సేత నఅందుకు మఅందేమెక ననెఁ బోయ రాద
సామజగురునెఁడ నీతో సఅంగమొలల  దేనెఁటిక

చ. మాయలసఅంసారము మరిగిన కరమ్మము
ఈయెడ నను మరుగ దేనెఁటికో హరి
కాయజకలిపక నెఁ దమగలిగిన మనసు



 226

కాయజతఅండిశ  నీపక నెఁ గలగ దిదేనెఁటిక
చ. నాటకపునెఁగనకము నమమ్మనటిట బదుకు

యేనెఁటిక నీభకక నమమ్మదేలే హరి
గూనెఁటనెఁబడే పదవల గోరేటిజీవనెఁడ
కూటవక ననజముకక గోరడినెఁది యేనెఁటిక

చ. పపపుణణ్యుములక పలపడడ  నేను
యేపున నీపలనెఁ జికక్కు నేలకో హరి
శశ పతివి నాలోన శశ వేఅంకటశనెఁడ
నీపరివానెఁడ నాకు నఅండమాయ లేనెఁటిక

రేకు: 0257-04 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 03-
329

పలల వి: ఏమ సేయనెఁగల యెఅంతాశకునెఁడను
తామసపు మనసు తనయదు నాకు

చ. యిలలోపల నరేఅండల బశ దుక
కలవదోణ్యుగము కలాపఅంతఅంబుల
నలిచినవానెఁడను నేనొకక్కునెఁడనే
పలసఅంసారము బఅండల కొలనెఁది

చ. ఆరయనెఁ బటట డ  అనన్నమువానెఁడను
కోరిన కోరుక్కుల కోటాననెఁగోటల
నారవఅంటిదే నలెల నెఁడ నాలక
తీరవ రుచులివ తెపపలకొలనెఁది

చ. నరతరతిసుఖము నమషములోనదే
విరహపు వదల వేవేల
యిరవగ శశ వేఅంకటశ నీమఱనెఁగు
చొరనెఁగా నాకవి సులభములాయ

రేకు: 0293-03 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
538

పలల వి: ఏమ సేయనెఁగలనెఁడ తానీ జగమెలాల ను
కోమలపు దేహి కొకక్కుకోక కలది

చ. మఅంచిన కోరికలివి మనున్నల పొడవల
కొఅంచపు దేహము దనకొలనెఁది గాదు
యెఅంచరాన సిరు లవి యెనన్న గలిగినా
కఅంచములోన కూడే కలిగినది

చ. గోరపడి గడిఅంచేవి కోటల  కొలనెఁదుల
తారితూరి నోటికనెఁ దగగ అంత గాదు
యేరుపరచి యిఅంతల నెఅందరినెఁ బెఅండాల డినాను
కూరిమ సతి యొకతె కూటమకనెఁ గలది

చ. తలనెఁచి మొకక్కు సురల తలవఅంటద కలఅందరు
యిలనెఁ దన బతకఅంతో యెరనెఁగరాదు
చెలనెఁగి రకఅంచేవానెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ డొకనెఁడే
కల డఅంతరఅంగముననెఁ గెక వలణ్యుమే కలది

రేకు: 0235-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-200

పలల వి: ఏమ సేయనెఁగలవానెఁడ నదివో నేను
నీమరనెఁగు చొచిచ్చితినెఁగా నీచిత క మనెఁకను

చ. పుటిట నవానెఁడను నేను భోగిఅంచేవానెఁడను నేను
గటిట గా నప్పుడ నాకునెఁ గర కవ నీవ
పటట రాదు జవవ్వనము పయరాదు సఅంసారము
యిటిట  వలల  నీమాయ యేమీ ననరాదు

చ. కడనెఁగాఅంకల నాసొముమ్మ కరమ్మముల నాసొముమ్మ
నడమ నఅంతరాణ్యుమవి నాకు నీవ
వడివోవ కోరికల వొదుగదు కోపము
కడదనెఁకా నీమహిమ కాదనరాదు

చ. భావిఅంచలేనవానెఁడను పశ కకృతిలోనవానెఁడను
శశ వేఅంకటశ దయ సేసితివి నీవ
తోవదపపదు జజ నము తొలనెఁగదు వివేకము
దేవనెఁడవ నీమరమ్మము తెలియనెఁగరాదు

రేకు: 0235-04 కాఅంబోది సఅంపుటము: 03-201

పలల వి: ఏమ సేయనెఁగలవార మెఅందుకు నౌదుము నేము
శశ మాధవ నీవే దయనెఁ జిత కగిఅంచు మముమ్మను

చ. వేసరక పుణాణ్యుల గావిఅంచేదే యరుదుగాన
సేసేనఅంట పపముల చేతిలోనవే
గాసిలక చూచితేనెఁ జీనెఁకటక నా వలనెఁగౌనెఁగాన
వసమఅంత మఱచినా వలనెఁగెక నానెఁ జీనెఁకట

చ. తెలివితో మోకము సాధిఅంచేదే యెకుక్కుడగాన
అలయిఅంచే లోకములెనెక న్న నా గలవ
తలనెఁచితే నీరూపము తానే యెదుటనుఅండ
యిలనెఁ బరాకక  వఅండితే నెచోచ్చిటానెఁ జికక్కుదు

చ. యీవల నీ దనెఁసుడయేణ్యుది ఘనముగాన
దవతి రాజసాలఅంతటా నునన్నవి
శశ వేఅంకటశవ్వర నీ సేవే ధద వపదము
దేవతాఅంతరమెలాల  దిగుగ డకు దిగుగ డ

రేకు: 0036-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-221

పలల వి: ఏమ సేయనెఁగవచుచ్చి నీశవ్వరాధీనఅంబు
తామసపుబుదిబ  కఅంతల దూరవలసె

చ. తెగి దురాపకనెఁబడ తివియ గతిలేదుగన
పగగొనన్న వగలకూపములనెఁ బడవలసె
తగుమోహసలిలఅంబు దనెఁట మతి లేదుగన
మగుడనెఁబడి భవముతో మలాల డవలసె

చ. పపకరమ్మములనెఁ జఅంపనెఁగ శక కలేదుగన
కోపబుదుబ లచేత కొరమాలవలసె
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రూపములనెఁ బడగాఅంచి రోయనెఁదరిలేదుగన
తాపములచేనెఁ బరలి తగులగావలసె

చ. తిరువేఅంకటాచలాధిపునెఁగొలవలేదుగన
గరిమెచెడి విషయకఅంకరునెఁడ గావలసె
పరతతవ్వమూరికనెఁ దలనెఁపనెఁగనెఁ బశ దుద లేదుగన
దొరతనఅం బుడిగి యాతరునెఁడ గావలసె

రేకు: 0009-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
055

పలల వి: ఏమ సేయవచుచ్చినెఁ గరమ్మమచిచ్చినఅంతేకాన లేదు
తాముసేసినఅంత వటట  తమకునెఁ బోరాదు

చ. ఇటట నటట  మటిట పడడ  యిఅంచుకఅంతా లేదు, వనెఁపు
బటట గటట  మోపు మోనెఁచి పటవడాడ  లేదు
తటట వడ లోకమెలల  దవవ్వకొననా లేదు
తెటట నెఁదరువన నోరుదరచినా లేదు

చ. అడిగి పరులబదు కాసపడాడ  లేదు, భీతి
విడిచి నెతకటనెఁదోగి వరునెఁడక నా లేదు
అడవలెలాల నెఁ దిరిగి అలమటిఅంచిన లేదు
యిడమపటకునెఁ జొచిచ్చి యియణ్యుకొనాన్న లేదు

చ. వచిచ్చివచిచ్చి వనతల వలపఅంచుకొనాన్న లేదు
మెచుచ్చిలగుఱఱ్ఱి ము నెకక్కు మెరసినా లేదు
యెచచ్చిరికనెఁ దిరువేఅంకటశనెఁ గొలవక వఅంట
యిచచ్చిటనచచ్చిట సుఖ మఅంచుకఅంతా లేదు

రేకు: 0102-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
011

పలల వి: ఏమ సేయదు నఅంక నఅందిరాధీశవ్వరునెఁడా
నీమఱనెఁగు చొచిచ్చితిన నెరవేరుక గాక

చ. కడివోన జవవ్వనము కలిమలేమెఱునెఁగునా
బడినుఅండి మగుల రుణపరచునెఁ గాక
అడియాసలెలాల నెఁ బుణణ్యుమునెఁ బాప మెఱునెఁగునా
వడగునెఁ దనలో దయ విడిపఅంచునెఁ గాక

చ. వలపు వఱ పఱునెఁగునా వానెఁడిమొనలకునెక న
బలిమనెఁ దూరిఅంచనెఁ జలపటట నెఁ గాక
చలనమఅందిన మనసు జతి నీతెఱునెఁగునా
కలిసి హేయమున కొడిగటిట అంచునెఁ గాక

చ. యెలమ రతిపరవశము యెగుగ సిగెగ ఱునెఁగునా
బలిమనెఁ దిటల కు నొడనెఁబఱచునెఁ గాక
యిలలోన శశ వేఅంకటశ నీమాయ లివి
తలనెఁగిఅంచి యేలితివి దయసేత గాక

రేకు: 0281-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
465

పలల వి: ఏమ సేయదును నా కది బుదిబ  యఅంతరాణ్యుమ
యీమతలనెఁ జికక్కు నీచిత కమునకు నెటట అండనో యన 

చిఅంతయెణ్యుడిన
చ. కులగోతశ అంబుల గుణశలఅంబుల

తెలియనెఁగ గరోవ్వదేశ కముల
కలసి మెలనెఁగిననెఁ గలగదు జజ నము
తొలనెఁగిన లోకదోశ హఅంబు

చ. మఱియ గకృహారామక్షేతశ అంబుల
జఱిగొను మాయాజనకముల
మఱవనెఁగ నవియే మదకారణముల
విఱిగిన సఅంసారవిరుదబ ము (?)

చ. అనుపమ వశ తకరామ్మనుషట నము-

లెనలేన బఅంధహేతవల
తనసితి నఅంక నీదసణ్యుఅంబ గతి
ఘనునెఁడవ శశ వేఅంకటనాథా

ప.అ.రేకు: 0067-06 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-387

పలల వి: ఏమ సేయదును నా యదోణ్యుగముయెఅంతో నా యాసోదము
కామఅంతనెఁ గాన యిఅందులో నొకటినెఁగలగదు వకృధా మనోరాజణ్యుము
చ. ఆకరుషఅంచనెఁ దలఅంతను అపత్సరోగణములను

కక కొన దేవతాసమతిననెఁ గనునెఁగొననెఁ దలనెఁతను
యేకముగా బశ హామ్మదిలోకము లేలనెఁ దలనెఁతను
దకొన నదిశ అంత నఅంతలోన హరినెఁ దలనెఁచినవానెఁడనెఁగానెక తి

చ.ఒకపరి యీశవ్వరునెఁడ నౌదును వూహాపోహలను
పశ కటపు పటట ణగోపురపశ కారఅంబుల సకృజిఅంతను
సకలము భోగిఅంచినవానెఁడ నౌదు చవ లూరక కొఅందును
అకటా అఅంతలో భిక్షాన కనెఁగుదు హరినెఁ గొలిచినవానెఁడగానెక తి

చ. తలనెఁచినచోటిక నేనెఁగనెఁ దలనెఁతను తగనెఁ జనన్నవారిన బశ దికఅంతను
మలసి యఅంతలోనెఁ బనులకునెఁ బిలిచిన మఱియనన్నయ నేమఱతను
చెలనెఁగుచు నలమేలమ్మఅంగ విభనెఁడ వో శశ వేఅంకటగిరి నలయా
నెలకొన ననన్నట రకఅంచనెఁగదవే నను సేవిఅంచేవానెఁడనెఁగానెక తి

ప.అ.రేకు: 0026-06గుజర రి సఅంపుటము: 15-152

పలల వి: ఏమ సేయదును నే నేమ సేయదును
సావ్వమదోహమె జరగీన

చ. నీ యాధీనమెక  నెగడిన యాతమ్మకు
నీ యఅంద బుదిద  నలవదు
కాయపుటిఅందిశ య కలిపత దేహము
కాయపు విషయాలె కడనెఁ గోరీన

చ. నీ సఅంకలపమున నెగడిన జగ మది
నీ సేవారతి నేరదు
ఆసల నీ మాయ నఅంటిన మన సిది
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ఆసలాసలనే అలసీన
చ. హరి నీవే నాలోన నణచిన జజ నము

హరి నీవ చూపక అఅందదూ
సిరుల నా పలిటి శశ  వేఅంకటశవ్వర
కరుణానధి ననున్ననెఁ గావవే

రేకు: 0311-03 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
063

పలల వి: ఏమ సేయవానెఁ డ నవి విరసమొకటకటి
తామసఅంబకవఅంక తతవ్వమొకవఅంక

చ. యితరోపయరాహితణ్యుఅండ గానెఁడేన
అతిశయఅంబగు మోక మది యబదదు
సతతోదోణ్యుగానుచరితఅండ గానెఁడేన
వితతసఅంసారసుఖవిధి నడవదు

చ. వివిధేఅందిశ య విషయ విముఖునెఁడ గానెఁడేన
యివల వక షష వధరమ్మమది యబదదు
అవిరళఅంబగు దేహానుపరణములేక
భవమాతశ మున సుకకృతఫల మబదదు

చ. పరమానఅందఅంసఅంపనున్నఅండ గానెఁడేన
చరమవిజజ న నశచ్చిలనెఁడ గానెఁడ
యిరవయిన శశ వేఅంకటశ యిటవలె నీవ
కరుణిఅంచకునన్న దురగ తలచే భశ మసీ

రేకు: 0095-05 లలిత సఅంపుటము: 01-475

పలల వి: ఏమ సేసినా నీరుణ మెటట  వాసును
కామతఫలద వోకరుణానధి

చ. చేరి కరమ్మముల ననున్న చెఱవటట కుఅండగాను
పరువాడి వచిచ్చి విడిపఅంచుకొఅంటివి
సారె తగవటట  కాద శక కగలవారెలాల
నారయ దీనులనెఁ గఅంట నడడ మెక  కాతరు

చ. అరుల పఅంచేఅందిశ యము లఅందు నఅందు దియణ్యునెఁగాను
వరవతోడ వనక వేసుకొఅంటివి
పరగ నటట కాద బలవలెక నవారు
అరయనెఁ బదలకక న  ఆపద మానుతరు

చ. పలజనమ్మములే ననున్న పరి అరికటట కోనెఁగా
తొలగదోసి నాకు దోడక తివి
యెలమ శశ వేఅంకటశ యిల శూరులెక నవారు
బలభయ మఅందరికనెఁ బాపుచుఅందురు

రేకు: 0109-03 మలహరి సఅంపుటము: 02-
051

పలల వి: ఏమ సేసే మనెఁక నేము యెఅంతన దనెఁచుకొఅందుము
నీమహిమ యిఅంతఅంతననేరము నేమయాణ్యు

చ. అఅంది ననున్న నొకమాట హరి యన నుడిగితే
పొఅందిన పతకమెలాల నెఁ బలిసిపోయ
మఅందలిఅంచి మఱి యొకమాట నుడిగిన ఫల-

మఅందు నీ కపపగిఅంచితి మదిగోవయాణ్యు
చ. యిటట  మీకు రెఅండచెతలెతొకకమాట మొకక్కుతే

గటిట గా నహపరాల గలిగె మాకు
దటట ముగ సాషట అంగదఅండము వటిట న ఫల-

మటట  నీమీనెఁద నునన్నది అదిగోవయాణ్యు
చ. సరుగ నీకొకమాట శరణనన్నమాతశ మున

సిరులనెఁ బుణణ్యునెఁడనెక తి శశ వేఅంకటశ
ధరలోన నే నీకు దసునెఁడనెక న ఫల-

మరయ నీమీనెఁద నునన్న దదిగోవయాణ్యు
ప.అ.రేకు: 0013-03శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
070

పలల వి: ఏమటనెఁ గడమ యినెఁక హరిదసులకు
కామధేనువఅంటి ఘనముక క గలిగె

చ. భగవనాన్నమ నజపరిజతము గలగ
గగననెఁపు మా కోరికల ఫలిఅంచె
జగదేక పతిరూప చఅందశ చఅందిశ కల గలగ
మొగినెఁ జకోరపునేతశ ముల తనవినెఁబఅంద

చ. పరమాతమ్మ చిఅంతనపు భానునెఁ డదయిఅంచనెఁగా
సరుస మా చిత కజలజఅంబు లలరే
హరికథాశద తి వసఅంతాగమము చెలనెఁగనెఁగా
వరుసతో విజజ న వనమెలల  ననచె

చ. చాల శశ  వేఅంకటశ సపరుశవేధిచే
కాలజనమ్మపు టినుము కనక మాయ
వల నాతన కకృపజలజలనధి చేత
ఆలోల భక కయను నమకృతఅంబు వొడమె

ప.అ.రేకు: 0045-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
255

పలల వి: ఏమటానెఁ బోరాదు దేహి కఅందిరా నాథునెఁడే
ఆముకొ నతన శరణనుట వపయము

చ. అటట  కోపగిఅంచ నఅంటనా నాజజ  నడవదు
పటిట  శికఅంచే నఅంట పపము హిఅంస
తొటిట  యేమీ నొలల  నఅంట తోయదు సఅంసారము
కటట  కొఅంట బఅంధము మోకమునకు దూరము

చ. వొకరి రకఅంచనెఁబోతే నొకరి కపకారము
సకలము మానతేను జనమ్మము వకృధా
ఆకట దనము సేసే నఅంట ధనము లేదు
సుకరపు ధనకాఅంక సుజజ నరహితము
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చ. తనువ పోషఅంచనఅంట తగుల నఅందిశ యముల
ఘనవిరకుకనెఁడక తే లోకము మెచచ్చిదు
మనసు గెలిచేనఅంట మరమ్మము శశ వేఅంకటశనెఁ
డొనర వివేకఅంచక వడగుదు మదము

ప.అ.రేకు: 0018-03దేశక సఅంపుటము: 15-101

పలల వి: ఏమటిక వటిట  చిఅంత యెకక్కుడివి దుదుఃఖముల
శశ మఅంతనెఁడే మా యరచేత నునాన్ననెఁడ

చ. సకలలోకశవ్వరునెఁడ సరావ్వఅంతరాతమ్మతనెఁడ
అకలనెఁకునెఁ డిదివో మా యఅందు నునాన్ననెఁడ
పశ కటిఅంచి యలికయెక  బహు సఅంపదలెక
మొకరిబఅంధవనెఁడక  ముఅందర నునాన్ననెఁడ

చ. పరమపురుషడ భవరోగవక దుణ్యునెఁడ
యిరవక న దేవనెఁడ మా యిఅంట నునాన్ననెఁడ
పొరుగు పోరచి భవనరకకునెఁడక
దరిచేరిచ్చి రకఅంచ మాదఅండ నునాన్ననెఁడ

చ. శశ  వేఅంకటశనెఁడే శశ  మహాలకమ్మయెక
కక వసపు సుఖమునెక  కలిగ  యనాన్ననెఁడ
వేవేల సుజజ నములెక  విఅంత విఅంత వేడకలెక
దేవనెఁడక  మాపలిటనెఁ దిరమెక  యనాన్ననెఁడ

రేకు: 0338-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-222

పలల వి: ఏమటికనెఁక నతరపుణణ్యుముల
తాము దమె హరి దసునెఁడ నేను

చ. దురితముల హరి తొలేల  తను
శరణనన్నపుడ చాలిఅంచినానెఁడ
నరకముల మరినానెఁడే
తిరుమఅంతశ ముచేనెఁ దీరిచినానెఁడ

చ. పుటట గుల హరి భవి మునుప
గటిట ముదశ లనే కడపనవానెఁడ
నటట కొను  అజజ నము వనకక
పటిట  గురునచేనెఁ బాపనవానెఁడ

చ. యిహపరము లివియను నపుడే
సహజధరమ్మమున జరపనవానెఁడ
విహితముగా శశ వేఅంకటపతి నను
బహుదసులలోనెఁ బాలిఅంచినానెఁడ

ప.అ.రేకు: 0074-04పడి సఅంపుటము: 15-426

పలల వి: ఏమటివఅంకసుఖము యెఅంచి చెపపనెఁగా వచుచ్చి
కామఅంచక మానుట అకయసుఖము గాకా

చ. వలలేన పదరార ల వేడకవలెనే వచుచ్చి
చెలనెఁగి నాశమునొఅంది చిఅంత వటిట అంచు

పల లఅంపటము లెలాల  పనకవచిచ్చినటట అండి
తలనెఁచినటట  వడక తడనెఁబాట సేసును

చ. సరి నాహారనదశ ల సహజమువలె నుఅండి
అరుదక  వేళలనెఁ దపప యలయిఅంచును
పరుల సఅంగాతముల భక కతోనే వొనగూడి
పరిగి తగులములెక  పననెఁపులనెఁ బెటట ను

చ. వపకారి దనధరామ్మ లొడనెఁ బాటల  మఅంచి
విపరీతమెక  బలసి వేసరిఅంపఅంచు
యెపుడ శశ వేఅంకటశ యివి యెలాల  నీ చేషట ల
వపమఅంచి తెలిసితే వొదిద కతో నుఅందును

ప.అ.రేకు: 0034-06శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-194

పలల వి: ఏమటివానెఁడ నేను యిఅందులోను దక వమా
కామఅంచి నీ మాయ లిఅంతే కానవచీచ్చి నాకు

చ. సాలీనెఁడనే పురువ జటరముపొఅంగువలె
చాలకొన వచీచ్చిన సఅంసారబఅంధము
కాలము కొలనెఁది వచిచ్చి గశ హచకశ మువలె
పలపడి జనమ్మముల బడీనెఁ దిరిగి

చ. పొరి నడవిమకృగము పుటట తానే చనున్నదగే
సమ్మరణవలెనే నా విషయభోగాల
పరగ నీరు వఅందడి పరే నీరువలె
సిరుల వఅంటనెఁ బారీ నా చిత కవికారాల

చ. మొదల నీచేనెఁత లివి మోచు టఅంతే కాక
పదరి తలనెఁచరాదు పలకరాదు
పొదిటి శశ  వేఅంకటశ పూనెఁచి నీక శరణన
యెదుట నునాన్ననెఁడ నఅంతే యిఅంకా నీచిత కము

రేకు: 0379-03 లలిత సఅంపుటము: 04-461

పలల వి: ఏమటివానెఁడనెఁ గాను యినెఁకనేను నా -
సామపునెఁ గరమ్మము నీక సమరపయామ

చ. తలనెఁపులోపలనునన్న తతవ్వము యిటట
వలినుఅండే నాపలి విషష మూరీక
పలకు లోపల నుఅండే పరమాతమ్మనెఁడా నా
చలమరి మతి నీక సమరపయామ

చ. పుటట గులిచిచ్చినయటిట  పురుషతకమా తద -
ముటిట అంచు మోకపుమురమరద నా
గుటట తో నహముచూప గోవిఅందునెఁడా నా
జటిట  చెక తనణ్యుము నీక సమరపయామ

చ. అరిదిభోగములిచేచ్చియఅంతరాతమ్మనెఁడా నాకు
శరణమెక నయటిట  సరేవ్వశవ్వరా !
వరసి ననేన్నలిన శశ  వేఅంకటశనెఁడా నా
సరవలనన్నయ నీక సమరపయామ
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రేకు: 0038-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
236

పలల వి: ఏమఫలము ద ననన్నయనునెఁ దలిసినను
సామునేసిన ఫలము జయశలనెఁడౌట గాక

చ. తానుగలిగిన ఫలము దయ సేయనెఁగలగుట
మేనుగలిగిన ఫలము మేలెలల  గనుట
మానుషముగల ఫలము మఅంచివానెఁడౌట తనునెఁ
దనె తెలిసినఫలము తతవ్వపరునెఁడౌట గాక

చ. పదిలమగు కులము గల ఫలము తానెఁజదువట
చదివినఫలఅం బరర సారఅంబు గనుట
పొదలి శసస రర అంబు పొడగనన్న ఫలము మతి
దలనెఁకకట వేఅంకటశదనెఁడౌట గాక

రేకు: 0088-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
430

పలల వి: ఏమయనెఁ జేయనెఁగవదుద  యిఅంతలోనె మోకము
దీమపువిజజ నమే దివవ్వతక ఫలము

చ. పపచిఅంత మదిలోన బారకుఅండా నలిపతే
చేపటిట  దనములెలాల  జేసినఅంత ఫలము
కోపనలములోన కోరికల వేలిచ్చితేనే
యేపున యజజ ల సేసి యేచినఅంత ఫలము

చ. కనకముపక  కాదన పోదొబిదతేనే
తనకు వేవేల ఘోరతపముల ఫలము
వనతలమోహములవలనెఁ బడకుఅండితేనే
దినము గోటితీరార ల దిరిగినఫలము

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరు జేరి కొలచుట
ధావతిలేన యటిట తనజనమ్మ ఫలము
భావిఅంచి యాచారణ్యుపదపదమ్మమూలమే
సావధానమున సరవ్వశసాస రర ఫలము

రేకు: 0028-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-172

పలల వి: ఏమవలసిన నచుచ్చి నెప్పుడక ననే
యేమరిక కొలిచిన నీతనెఁడే దక వము

చ. ఘనముగా నఅందరికనెఁ గనున్నలిచుచ్చినెఁ గాళల చుచ్చి
పనసేయనెఁ జేతలిచుచ్చి బలియనెఁడక
తనునెఁగొలవమన చిత కములిచుచ్చినెఁ గరుణిఅంచి
వొనర లోకానకలల  నొకక్కునెఁడే దక వము

చ. మచిచ్చిక తనునెఁగొలవ మనసిచుచ్చి మాటలిచుచ్చి
కుచిచ్చితములేన కొడకుల నచుచ్చిను
చొచిచ్చినచోట చొచిచ్చి శభమచుచ్చి సుఖమచుచ్చి
నచచ్చిల లోకానకలల  నజమెక నదక వము

చ. పఅంతమాడి కొలిచిననెఁ బాశ ణమచుచ్చి పశ యమచుచ్చి
యెఅంతటి పదవలెక న నటట  యిచుచ్చి
విఅంతవిఅంత విభవాల వేఅంకటశనెఁడిద మా-

యఅంతరఅంగముననుఅండే అరచేతిదక వము

రేకు: 0083-03 కాఅంబోది సఅంపుటము: 01-401

పలల వి: ఏమసేత దేవదేవ యిఅంతయను నీమాయ
కామనులనెఁ జూచిచూచి కామఅంచె భవము

చ. చఅంచలపునెఁగనుదోయి సతలబారికనెఁ జికక్కు
చఅంచల మఅందను నాదిచచ్చిరి మనసు
కఅంచునెఁ గుతికకలవారి గానములనెఁ జొకక్కు చొకక్కు
కఅంచునెఁబెఅంచు నాయనెఁబో నాకడలేన గుణము

చ. తీపులమాటల మఅంచి తెఱవలభశ మనెఁ దరి
తీపుల పలాయనెఁబో నాతెలివలాల ను
పూనెఁపల నవవ్వల తోడి పొలనెఁతలనెఁ జూచిచూచి
పూనెఁపలనెఁ బిఅందలనెక  పొలల వోయనెఁ దపము

చ. కూటమ సతలపొఅందు కోరి కోరి కూడికూడి
కూటవ నావిర తెఅందో కొలల నెఁబోయను
నీటన శశ వేఅంకటశ ననునెఁగన యిఅంతలోనె
జూటరినెక  యిఅంతలోనె సుజజ ననెక తి

రేకు: 0118-03 భక రవి సఅంపుటము: 02-105

పలల వి: ఏమసేత దక వమా యెనన్ననెఁడ గరుణిఅంచేవో
దమెన సఅంసారములోనెఁ దటట వడీ మనసు

చ. యెకక్కుడి పగయొకో ఇఅందిశ యాల ననున్ననెఁబటిట
చకుక్కుముకుక్కు సేసి యెఅంచి సాధిఅంచీన
గుకక్కుక యేమసేసిన కొలయొకో వఅంటవఅంట
వకక్కుసపు పుటట వలెక  వనుతగిలీన

చ. యెనాన్నళల పపమొకో యెడతెగక నాలోన
వనన్నతపునెఁ గోపమెక  వమమ్మగిలీన
తినన్ననెక  యెవవ్వరిచేతితిటట  దనెఁకనవిధమో
వినన్ననెక  విజజ నమెలాల  వటినెఁబోయనెఁ దుదిన

చ. యే వేళ గుణమో యెడతెగన కరామ్మల
రావిమాన జిగురెక  వూరక యఅంటన
శశ వేఅంకటశనెఁడ నీవ చి త కములోపల నుఅండి
కావనెఁగనెఁగద నీవే గతి యనవలసె

రేకు: 0238-01 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 03-
216

పలల వి: ఏమసేత నాభాగణ్యు మటల నన్నది
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నేమమేమీ నెరనెఁగను నీవే గతి యినెఁకను
చ. అగపడి నరఅంతర మలవాటక న జగతక

మొగముననెఁ గటిట నటట  మొగి మరవనీదు
తగిలి ననెన్నటవలె ధాణ్యునము సేత నేను
అగడ సేసి సహాయముగాదు మనసు

చ. విడవక యెలల ప్పుడ విడిదలెక న దేహము
మెడనెఁ గటిట నటట నన్నది మెలనెఁగీ నురులదు
వొడయనెఁడ నీవూడిగె మొదిగి నేనెటట  సేత
అడరి కపపన నీ మాయానెఁ దోడగాదు

చ. వొదద నే పకుక్కుగాలము పూనన పురాకకృతము
చదిద మూనెఁటక  యనుభవిఅంచనెఁగనెఁ జేసీ మానదు
అదుద క శశ వేఅంకటశ అఅంతరాణ్యుమవి నీవ
వొదిద కతో రకఅంచు నావోజనెఁ దోడగాదు

రేకు: 0363-06 గుజర రి సఅంపుటము: 04-374

పలల వి: ఏమసేయవచుచ్చి హరియెలయిఅంచే మాయ లివి
వేమరు నాతననెఁ గొలిచ్చి వడకొఅంటగాక

చ. పయమే పరచెక తేనెఁ బటట నెఁగ నెటల వచుచ్చి
రోయదనెఁకా నఅందులోనెఁ దిరుగుటగాక
కాయపువోడ తప్పుగాలి విసరినవేళ
పోయినటట  పోనచిచ్చి పొనునెఁగుటగాక

చ. మనసే మలినమెక తే మఱునెఁగెటట  సేయవచుచ్చి
వొనర విరతిదనెఁక నోరుచ్చిటగాక
తన యఅంతరఅంగపుటదద ము మాసితే నది
మనుకు విజజ నాన మెరునెఁగిచుచ్చిటగాక

చ. మెచుచ్చినాలకనెఁదీపు మఅంగ కటట మానవచుచ్చి
కొచిచ్చి కొచిచ్చి సారె రుచిగొనుటగాక
నచుచ్చిల శశ  వేఅంకటశ నామము నోరనుఅంట
పచిచ్చి తనభాగణ్యుమఅంటా బశ దుకుటగాక

రేకు: 9047-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
560

పలల వి: ఏమసేయవచుచ్చినెఁ గరమ్మమచిచ్చినఅంత కాన లేదు
తాముసేసినఅంత వటట  తమకునెఁ బోరాదు

చ. ఇటట  నటట  మటిట పడడ  నఅంచుకఅంతా లేదు - వనెఁపు
పటట గటట  మోనెఁపు మోనెఁచి పటవడడ  లేదు
తటట వడ లోకమెలల  దవవ్వకొనన్న లేదు
తెటట  తెరువన నోరుదరచిన లేదు

చ. అడిగిపరుల బతకాసపడడ  లేదు - భీతి
విడిచి నెతకటనెఁ దోనెఁగి వరునెఁడక న లేదు
అడవలెలల నెఁ దిరిగి అలమటిఅంచిన లేదు
ఇడమపటనెఁజొచిచ్చి యియణ్యుకొనన్న లేదు

చ. వచిచ్చి వచిచ్చి వనతల వలపఅంచుకొనన్న లేదు
మెచుచ్చిల గుఱఱ్ఱి మునెకక్కు మేటియెక న లేదు
ఎచచ్చిరకనెఁ దిరువేఅంకటశనెఁ గొలవకుఅంట
ఇచచ్చిటచచ్చిట సుఖమఅంచుకఅంత లేదు

రేకు: 0359-04 బౌళ సఅంపుటము: 04-348

పలల వి: ఏమసేయదు నఅంతయ నీ మాయ
సామజవరద నా చఅందమది

చ. జలము లోపలనునన్నచఅందురు నీడవలె
నలగడలనెఁ గదలీ నా మనసు
పలచు మేఘముల గపపన సరుణ్యునవలె
వలనెఁగదు నాలోన విజజ నము

చ. కడనెఁగి యాకసమున గాలి యణనెఁగినటల
వడినెఁగానరాదు నా వక రాగణ్యుము
ముడిగి ముతెకపునెఁ జిపపముతణ్యుము విధఅంబున
జడిసీ నాలోన సాతివ్వకము

చ. యిప్పుడిటట  శశ  వేఅంకటశ నీ కకృపవలె
వపపతిలెల  నజభకక యొకక్కుటక  నీపక
కపపన నీ సేవవలెనెఁ గనన్న నధానమువలె
అపపసమెక  నలిచె బశ హామ్మనఅందము

ప.అ.రేకు: 0064-02కాఅంబోథి సఅంపుటము: 15-365

పలల వి: ఏమసేసే దినెఁకను యెటట  ననున్ననెఁ దలనెఁచేది
నీమతకమే కానెఁబోల నీరజనాభా

చ. ఉఱక మనుజలకు నొకొక్కుకక్కువేళ గుణము
మఱపునెఁ దలివి నేను మరుల గాదు
మఱియ నెఅంచి చూచితే మనసు నొకొక్కుకక్కువేళ
గుఱి గడవనెఁగనెఁ బారు గుఱఱ్ఱి మునెఁ గాదునెఁ

చ. పనున్నక వొకొక్కుకక్కువేళ పరులపక  మచచ్చిరము
తనున్ననెఁ దనే వచిచ్చి పటట  దయణ్యుమునెఁ గాదు
తినన్ననెక  బతె కము గొన దీపన మొకొక్కుకక్కువేళ
వనెన్నకకక్కున యప్పుల వానెఁడనెఁ దనెఁ గానెఁడ

చ. ముఅంచుకొను మోహము మొనసి యొకొక్కుకక్కువేళ
పొఅంచి ముఅందు వనకల మఅంచునెఁ గాదు
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశ యిఅందరిక దికుక్కు నీవే
నఅంచితి నీ కకృప అది నీ కడడ ము గాదు

ప.అ.రేకు: 0004-05శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
024

పలల వి: ఏమీ నడగ నొలల  నెచుచ్చికొఅందు లన నొలల
కామఅంచి నీ విచిచ్చితి కక వలణ్యుపదము

చ. పుటట గులకు వరవ భూమలోన హరి నీకు
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అటట  నీ దసునెఁడ నేనెక తేనెఁ జల
వటిట క నేజతినెక నా వరవ నీనామముల
వొటిట  నా నాలికమీనెఁద నుఅండితేనెఁ జల

చ. వఱవనెఁ బాపములకు వేయెక నా హరి నీ
యఱలేన కక అం కరణ్యుమచిచ్చితేనెఁ జల
వఱవ నఅందిశ యముల వతలకు నీ వాతమ్మ
నుఱక బోధనుఅండవక  వఅండితేనెఁ జల

చ.ఏ లోకమెక న వరవ యెకుక్కు శశ  వేఅంకటశ
పలిఅంచి నీకకృప నాపనెఁ బారితేనెఁ జల
కాల మెటల న వరవ కరమ్మ మెటల న వరవ
యేలిన నీదల ననన్నయణ్యుకొఅంటనెఁ జల

రేకు: 0083-05 బౌళ సఅంపుటము: 01-403

పలల వి: ఏమీ నడగనొలల  హెచుచ్చికొఅందు లననొలల
కామఅంచి నీవిచిచ్చితివి కక వలణ్యుపదము

చ. పుటట గులకు వఱవ భవిలోన హరి నీకు_

నటట  నీదసునెఁడ నేనెక తేనెఁ జల
వటిట క నే జతియెక న వఱవ నీనామముల
వొటిట  నా నాలికమీనెఁద నుఅంటనెఁజల

చ. దురితాలకు వఱవనెఁ దుద వేయెక నా హరి నీ_

కరుణనెఁ గెక అం కరణ్యుము గలిగితేనెఁ జల
నరతి నఅందిశ యాలకు నే వఱవ నీ వాతమ్మనెఁ
బెరరేనెఁపకునెఁడవక  పరిగితేనెఁ జల

చ. యేలోకమెక నా వఱవ యెప్పుడ శశ వేఅంకటశ
పలిఅంచి నీకకృప నాపక నెఁ బారితేనెఁ జల
కాలమెటట యినా వఱవ కరమ్మ మెటట యినా వఱవ
యేలిన నీదసుల ననన్నయణ్యుకొఅంటనెఁ జలను

రేకు: 0047-01 ముఖరి సఅంపుటము: 01-286

పలల వి: ఏమీ నెఱనెఁగననా కడపుణణ్యుము
తామసుఅండనెఁజమీమ్మ ముఅందరునునన్నదక వమా

చ. పతకపునెఁజేతలనే పటిట  ననున్ననెఁ బూజిఅంచు-

ఘానెఁతకునెఁడ నాకు నెకక్కుడి పుణణ్యుము
చేతనమునెఁ బోదిసేయచిత కము నీదేకాన
రాతిబమమ్మనెఁజమీమ్మ భారము నీది దక వమా

చ.వూననయెఅంగిలినోర నొపపగుననున్ననెఁ బగడ-

హీనజఅంతవనకు నా కనెఁటిపుణణ్యుము
తేనెవూసి నీ విటాల నెఁ దిపపనెఁగానే తిరిగేటి-

మానబమమ్మనెఁజమీమ్మ నామతిలోనదక వమా
చ. జలినెఁబడి సఅంసారజలధిలో ముననెఁగేటి

కూళనెఁడ నాకనెఁటితేనెఁకువపుణణ్యుము

పలవోసిపక అంచిననాపలి వేఅంకటశనే
తోలిబమమ్మనెఁజమీమ్మ కాతవగాన దక వమా

రేకు: 0133-04 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
135

పలల వి: ఏమీ నెఱనెఁగననానెఁడ యిట ననున్ననెఁ గొలిచేనా
నీమాయ దలపనెఁగా ననుననేనెఁ గాకా

చ. పసురముగనెఁ జేసితే బడి ననున్ననెఁ దలనెఁచేనా
వస రాయినెఁ జేసితే వదిక ననెన్నఱినెఁగేనా
పొనెఁసగ మానుగ ననున్ననెఁ బుటిట అంచితేనెఁ బగడేనా
ముసిప నరునెఁ జేయనెఁగా మొరయిడేనెఁ గాక

చ. మొగి మకృగమునెఁ జేసితే మొకక్కునెఱినెఁగెనా
తగనెఁ బక జేసితేనెఁ దరినెఁ బూజ సేసేనా
జిగి నతరజఅంతవగనెఁ జేసితేనెఁ దగిలేనా
అగపడి వివేకనెఁ జేయనెఁగననేనెఁ గాక

చ. యిఅంత కధికారినెఁ జేసి యీపశ పఅంచజజ న-

మఅంత యొసనెఁగితివి మరనెఁ గినెఁకనేలా
చిఅంత లినన్నయనెఁ దీర శశ వేఅంకటశ నను
సఅంతతము నేలనెఁగా శరణనేనెఁ గాక

ప.అ.రేకు: 0059-02లలిత సఅంపుటము: 15-335

పలల వి: ఏమీనెఁ జదువ నేల యెవవ్వరి నడగ నేల
వేమారునెఁ దనలోనెఁ దనే విచారిఅంచవలెను

చ. కలలోననెఁ జూచినవి కలల  లౌతా నజ మౌతానెఁ
దలిసితే నద వపదేశము గాద
ములిగినానెఁ బోనక మోపఅంచే సఅంసారము
తిలకఅంచితే నుపదేశము గాద

చ. ననుపక రాతిశ నెఁ బగల నదిద రిఅంచి మేలకొనే
దినదినములే వపదేశము గాద
కనుమూసి తెఱచితే కలిగీ లేన మాయనెఁ బఅం
దిన జగ మదే వపదేశము గాద

చ. చేవదేర వర మచేచ్చి శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది
దేవననెఁ గనుట వపదేశము గాద
భావిఅంచి వేదము లెలాల నెఁ బలమారునెఁ జటనెఁగాను
దేవదేవనెఁ డితనెఁ డపదేశము గాద

చి.ఆ.రేకు: 0001-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 10-
005

పలల వి: ఏమొకొ నేమేమొకో
యీ మోహము మానమేమొకో

చ. కావరిఅంచినటిట  కానెఁపురములలో
నీవలావలయేణ్యు మేమొకో
దవతిసుఖమల దరి దలిసియ
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నేవగిఅంచలే మేమొకో
చ. గాలపునెఁజికుక్కుల కరమ్మపుతొడసుల

యీలకరచే మేమొకో
తాలిమచెరిచెటి ధనముమీనెఁదివాఅంఛ
యేలొ యిఅంకా మాన మేమొకో

చ. వోడపోయినటిట  వఅంగిటిబతకుల
యీడగిలనెఁబడే మేమొకో
వేడకతో శశ వఅంకటనాథునెఁడ
యీడనె మమునెఁ గాచె నేమొకో

రేకు: 9028-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
544

పలల వి: ఏమో తెలిసెనెఁ గాన యీ జీవనెఁడ
నేమపు నెరవిదణ్యు నేరనెఁడాయ

చ. కపటాలే నేరిచెనెఁ గాన జీవనెఁడ
ఎపుడక న నజ సుఖఅం బెరనెఁగనెఁడాయ
కపురులే చవిగొనెనెఁ గాన జీవనెఁడ
అపరిమతామకృత మాననెఁడాయ

చ. కడలేక తిరిగీనెఁ గాన జీవనెఁడీ
నడమ మొదల చూచి నడవనెఁడాయ
కడపుకూటికనెఁ బోయీనెఁ గాన జీవనెఁడీ
చెడన జీతముపొఅంతనెఁ జేరనెఁడాయ

చ. కనయనెఁ గానక పోయెనెఁ గాన జీవనెఁడ
దినము వేఅంకటపతినెఁ దలియనెఁడాయ
కనుమాయలక చొకక్కునెఁ గాన జీవనెఁడ
తనయ నటట మఅంచి దరినెఁ జేరడాయ

రేకు: 0020-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
123

పలల వి: ఏమో తెలిసెనెఁగాన యీజీవనెఁడ
నేమఅంపు నెరవిదణ్యు నేరనెఁడాయ

చ. కపటాలె నేరిచెనెఁగానీ జీవనెఁడ
యెపుడక నా నజసుఖ మెఱనెఁగనెఁడాయ
కవరులే చవిగొనెనెఁగానీ జీవనెఁడ
అపరిమతామకృత మాననెఁడాయ

చ. కడలనే తిరిగీనెఁగానీ జీవనెఁడ
నడము మొదలనెఁ జూచి నడవనెఁడాయ
కడపుకూటిక పోయీనెఁగానీ జీవనెఁడ
చెడన జీతముపొఅంతనెఁ జేరనెఁడాయ

చ. కనయనెఁ గానకపోయనెఁగానీ జీవనెఁడ
దినము వేఅంకటపతినెఁ దలియనెఁడాయ
కనుమాయలనె చొకక్కునెఁగానీ జీవనెఁడ
తనయ నటట  మఅంచిదరినెఁ జేరనెఁడాయ

రేకు: 0140-02 ముఖరి సఅంపుటము: 02-173

పలల వి: ఏరీతి నెవవ్వరు ననున్న నెటట  భావిఅంచినాను
వారివారి పలిక వరదునెఁడవౌదువ

చ. చేరికొలిచ్చినవారికనెఁ జేపటట నెఁ గుఅంచమవ
కోరి నుతిఅంచినవారిక కొఅంగుపక నెఁడివి
మేరతోనెఁ దలనెఁచువారి మేటినధానమవ
సారపు వివేకులకు సచిచ్చిదనఅందునెఁడవ

చ. కావలెననేవారిక కామధేనువవ మరి
సేవసేసేవారిక చిఅంతామణివి
నీవే గతెనన్నవారిక నఖిల రకకునెఁడవ
వావిరి శరణవేనెఁడేవారి భాగణ్యురాశివి

చ. ననున్ననెఁ బూజిఅంచేవారి నజపరతత కవ్వమవ
ఇనన్నటా నీదసులకు నేలికవ
యెనన్ననెఁగ శశ వేఅంకటశ యిహపరములకును
పనన్న కాచుకునన్నవారి ఫలదయకునెఁడవ

రేకు: 0031-02 ముఖరి సఅంపుటము: 01-189

పలల వి: ఏల పొరలేవలేవే యిఅంతలోనపనక
మాలయిఅంటితోలకప్పుమాయ లిటవఅంటివి

చ. చికుక్కులతమకముల చీనెఁకటిగపపననానెఁడ
యెకుక్కువ వాసనలౌ హేయపుమేను
వకక్కుసపు పశ యమది విరిగితే రోనెఁతలౌ
లకక్కుపూనెఁతకపురు లీలాగు లిటవఅంటివి

చ. మఅంచినచిత కములో మేలగలిగిననానెఁడ
యెఅంచరానచవలౌ నెఅంగలిమోవి
పఅంచుకఅంట కషట మౌ పశ యముదీరిననానెఁడ
చఅంచలపు చిత కములచఅంద మటవఅంటిది

చ. వలిల  గొనుసురతపువేళ మరపులయిఅంపు
కొలల లాడట కొనగోరితానెఁకుల
నలిల తిఅండౌ మరి మీనెఁద మరగితే రోనెఁతలౌ
వలల మచేచ్చి వేఅంకటశవొదిద  కటవఅంటిది

రేకు: 0135-04 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
145

పలల వి: ఏల మముమ్మ గాసిసేసే రిఅంకా మీరు
కాలముతో నలిచేను కక వలణ్యుపదవి

చ. పపముల హరినామపఠనచేనెఁ బాపుకొఅంటి
కక పుగనెఁ జితశ గుపుకనెఁ డాకవిలె గటట
కోపులనెఁ బుణణ్యుములెలల  గోవిఅందున కచిచ్చితిమ
పూనెఁపల సవ్వరగ ము తోశ వ భజవేయరో

చ. అతమలో నజజ న మాచారుణ్యునెఁడే పప
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ఆతల జనామ్మల వాకలట ముయణ్యురో
చేత హరిదసణ్యుమున జీవనుమ్మకుకనెఁడనెక తి
జతి యధరమ్మములాల సఅంబఅంధము విడరో

చ. పరమాతమ్మ చిఅంతచేత బదుకు నశచ్చియమాయ
ధరనెఁ గెక వసము గావో తగుచిత కమా
యిరవక న శశ వేఅంకటశనెఁ డేలకొనె మముమ్మ
పరదేవతల మాకునెఁ బనలేదు మీరు

రేకు: 0100-03 లలిత సఅంపుటము: 01-503

పలల వి: ఏల మోసపోయిరొకో యెఅంచి కాలపువారు
బాలకకృషష నబఅంటల  బశ దుకవదద

చ. పనులనెఁగాచేవాన బశ హమ్మ నుతిఅంచెనఅంటను
దసల దేవనెఁడేయన తెలియవదద
సిసువ గోవరబ నాదిశ  చేతనెఁ బటిట  యెతెకనఅంట
కొస రీతనపదలే కొలవవదద

చ. నరునక విశవ్వరూపునన్నతినెఁ జూపనఅంటను
నరహరి యితనెఁడన నమమ్మవదద
పరగనెఁ జకశ ముచేత భాణన నఱకనఅంట
సొరి దీతన శరణచొఱవదద

చ. అఅందరుసురలలోన నగశ పూజ గొనన్నప్పుడే
చెఅంది యీతనకకృపకునెఁ జేరవదద
అఅంది శశ వేఅంకటశనెఁ డటట  దిశ షట దక వమఅంట
విఅందులనెఁ బరులసేవ విడవవదద

ప.అ.రేకు: 0060-03ఛాయనాట సఅంపుటము: 15-
342

పలల వి: ఏల లోకులకునెఁ జూప విఅందశ దులనెఁ బితరుల
యీలీల ననున్ననెఁ బూజిఅంచే దకుక్కుడగానెఁ బోలను

చ. యికుక్కువ గొలల ల చేసే యిఅందశ యాగము మానప
నకక్కు కొఅండకునెఁ జేయిఅంచి నీవే భజిఅంచితివి
వకక్కుసమెక  కరీటి గావిఅంచే శివపూజ మానప
గకక్కున మోనెఁకాలనెఁ బూజ గావిఅంపఅంచుకొఅంటివి

చ. ముఅంచి మీనెఁదుగానెఁ జేసిన మునుల యజజ నన్నముల
కొఅంచక నీవ దపపఅంచుకొఅంటి వా సతలచేత
పొఅంచి దూరావ్వ సడిగిన భోజనము లట మానప
అఅంచెనెఁ బాఅండవల బలసాకునానెఁ దకృపత తివి

చ. సారె గోపకలిఅండల  జనెన్న వటిట నది మానప
నేరుపుతోనెఁ బాల వనన్న నీవే యారగిఅంచితివి
ధారుణిలో వేదోకకధరమ్మము నీవే నలిప
కారణ మఅంతకు శశ వేఅంకటశ నీ వక తివి

రేకు: 0255-01 లలిత సఅంపుటము: 03-314

పలల వి: ఏల వటిట సేయిఅంచే విఅందున నీకమవచెచ్చి
కాలమునెఁ గరమ్మముచేతనెఁ గపపవ లోకులను

చ. బదుద ల మాటలాడి భశ మయిఅంచి రేపలెల లో
ముదుద ల చూప వనన్నల ముచిచ్చిలినటట
కొదిద మాలిన కరమ్మము కొఅంత మాకు గడియిఅంచి
వదద  ననున్ననెఁ గానవాన(?) వలె దనెఁగవలెనా

చ. మఱి పఅండవలకు నెమమ్మది వావలట చెపప
మొఱనెఁగి యిఅందరిలోన మొకక్కునయటట
కుఱకుఱ దక వాలనెఁ గొఅందరను గడియిఅంచి
యెఱినెఁగి నెఱనెఁగనటట  యేమ సేసేవయాణ్యు

చ. వరమడగనెఁగనెఁ బోయి వడి ఘఅంటాకరుష నక
యిరవగ మోకవరమచిచ్చినయటట
తిరమెక  శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ దిరువారాధన గొన
వరుస నీదసులకు వరమచేచ్చివయాణ్యు

రేకు: 0024-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-145

పలల వి: ఏల సమకొను సుకకృత మెలల  వారిక మహ -
మాలినణ్యుమున నాతమ్మ మాసినది గాన

చ. కలికాలదోషఅంబు కడవరానది గాన
తలనెఁపుదురితముల కాధారఅంబు గాన
బలపూరవ్వకరమ్మముల పటట రానవి గాన
మలమూతశ జనమ్మఅంబు మదకరము గాన

చ. రానెఁపక నగుణవికారముల బహళము గాన
ఆనెఁపరానవి యిఅందిశ యఅంబు లటగాన
దనెఁపరఅంబగుమమత దయదలఅంపదు గాన
కానెఁపురముచే నా కప్పుకొనునెఁ గాన

చ. హకృదయఅంబు చఅంచలఅం బిరవగానదు గాన
చదువ బహుమారగ ములనెఁ జట నటగాన
యెదురనుఅండడ వేఅంకటవ్వరుననజమెక న-

పదముపక  కోరికల పక కొనపు గాన
ప.అ.రేకు: 0037-05 సాళఅంగనాటసఅంపుటము: 15-
211

పలల వి: ఏలచెపపన సుదుద  లెఅందనెఁకా నీతోను
పలమాలక యిఅంతలో బశ హమ్మచారివక తివి

చ. యెలమ గొలెల తలను యినాన్నళల  పొఅంది పొఅంది
తొలనెఁగి మధరలోన దొర వక తివి
కొలనెఁది యావలనెఁ గాచి గొలల వానెఁడవక  యఅండి
వలవఅంత నేనెఁడ రాచవానెఁడ వక తివి

చ. వేడకలకు నఅంటిఅంటి వనన్నల దొఅంగిలి
ఆడ దవ్వరకలో సోమయాజి వక తివి
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పోడక రుకక్కుణిదేవి నరక యెతకకవచిచ్చి
పడితో నగశ వూజకునెఁ బాతద నెఁడ వక తివి

చ. రకక్కుసుల కానెఁపురాల రచచ్చిల కకక్కునెఁ జెఱిచి
పకుక్కు ధరమ్మముల నలిప పదద వక తివి
చికుక్కువాసి ననున్ననెఁ గూడి శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
దికుక్కులనఅందరిపలి దేవార వక తివి

రేకు: 9108-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-595

పలల వి: ఏలయణ్యు పరమాతమ్మ యేలికవ మాకునెక  నాలినే పటిట తివి 
నాడను
కాలనక మముమ్మ సరిగానెఁపులే కమమ్మనుచు నేలనే తిపపవ నేనెఁడను
చ. భారమగు నీటిలోనెఁ బవళఅంచి నీ వాది నారాయణనెఁడవక తి నానెఁడను

పక రుగా నఅందరిన పశ కకృతి లోపలనెఁదచిచ్చి నారుగానెఁ బోసితివి నానెఁడను
నారు పరిడి తఅండిశ  నఅందనున బిలవనెఁ గరుణారసము నఅంచితివి 
నానెఁడను
చేరి కడ మముమ్మ రకఅంపనోపక వటిట  నేరములె యెనేన్నవ నేనెఁడను

చ. దటట ముగనెఁ జొచిచ్చి యిఅందరిదేహములలోన నటట నడమెకక్కుతివి 
నానెఁడను
అటట లగ బశ హామ్మఅండమవియిఅంచి జఅంతవల నటట ట ముఅంచితివి 
నానెఁడను
ఒటిట  యిఅందరిక సరయదరిన మోకఅంబు నటట  కొటిట తి గొఅంత 
నానెఁడను
పొటట  పొరుగుననెఁ దచిచ్చి భూతముల మెడగటిట  నటిట  పడినేనెఁపవ 
నేనెఁడను

చ. పొలవగా మమమ్మటల నెఁ బుటిట అంచుకొరకునే నలిన నాభనెఁడవక తి 
నానెఁడను
పలవేలపులకలల  పదవలినన్నయ నొసగినలగడల నునచితివి 
నానెఁడను
చలముకొన దనవలనెఁ జకాక్కుడి దేవతల నలనెఁకువల దీరిచ్చితివి 
నానెఁడను
చెలనెఁగి యిఅందరినెఁగావ శశ  వేఅంకటాదిశ పక  నెలకొనట నలిచితివి నేనెఁడను

రేకు: 0049-02 భూపళఅంసఅంపుటము: 01-299

పలల వి: ఏలవచీచ్చి యేలపోయీ నెఅందుఅండీనెఁ బాశ ణి
తోలతి తి కలోననెఁ జొచిచ్చి దుఅంక దూరనా

చ. పుటట లేక నరకాలపుఅంగుడక  తా నుఅండక యీ-

పుటట గున కల వచీచ్చి పోయీనెఁ బాశ ణి
పుటట చునే కనన్న వారినెఁ బుటిట నవారి నాసలనెఁ
బెటిట పటిట  దు:ఖములనెఁ బెడరేనెఁచనా

చ. భూతమెక  యడవిలోనెఁ బకుక్కుచునెఁ ద నుఅండక యీ-

బూతజనమ్మమేల మోనెఁచెనెఁ బుచిచ్చిన పశ ణి
రాతిరినెఁబగల ఘోరపునెఁబాట వడిపడి
పతకాల చేసి యమబాధనెఁబడనా

చ. కీటమెక  వేఅంకటగిరి కఅందనెక న నుఅండక యీ-

చేటవాటకల నోనెఁచె చెలల నెఁబో పశ ణి
గాటమెక నసఅంపదల కడలేనపుణాణ్యుల-

కోటికనెఁ బడగెత కక కొఅంచెపడనా
రేకు: 0379-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
459

పలల వి: ఏలవయణ్యు లోకమెలల  యిటట  రాము దీవనచే
నీలవరష  హనుమఅంత నీవ మాకు రక

చ. మొదల నఅందుద నెఁడ నీ మోమునకలాల  రక
యిద నీ శిరసునకు ననునెఁడ రక
కదిసి నీ కనున్నలకు గశ హతారకాల రక
చెదరన మేనకలల  శశ  రామరక

చ. పరునెఁదు వాలమునకు బెడిదపు శక క రక
గరుడనెఁడ నీకరయగముల రక
గరిమ నీకుకక కరివరదునెఁడ రక
సిరుల నీ మహిమకు శశ  రామ రక

చ. వడి నీ పదములకు వాయదేవనెఁడ రక
తొడలకు వరుణనెఁడ తొడగు రక
విడవన మతికన వేద రాసులే రక
చెడన నీ యాయవకు శశ రామరక

చ. నలవ నీగళ రక నాలక కురవ్వర రక
అలర నీసఅంధలకు హరునెఁడ రక
పల నీరోమములకు బహుదేవతల రక
చెలనెఁగు నీచేనెఁతలకు శశ  రామరక

చ. అఅంగవ నీతేజమున కగిన్నదేవనెఁడ రక
శకృఅంగారమున కలాల  శశ  సతి రక
మఅంగాఅంబునధి హనుమఅంత నీ కకాలము
చెఅంగట శశ  వేఅంకటాదిశ  శశ  రామరక

ప.అ.రేకు: 0016-05ముఖరి సఅంపుటము: 15-091

పలల వి: ఏలిక బఅంటవరుస కది చెలల నా
ఆలరినెక  తిరిగెద నపరాధమా

చ. నీవ దేహ మయణ్యునెఁగాను నఅంబరము గోరెను
ఆవల నా కది యొకక్కు అపరాధము
చేవదేర సఅంసారినెఁ జేయనెఁగా విజజ న నయెణ్యు
ఆవటిఅంచి నదియొక అపరాధము

చ. పఅంచేఅందిశ యముల నాపక పఅంపు నీవ వటట నెఁగా
అఅంచనేనెఁ దోసె ననేది అపరాధము
కఅంచములోనెఁ బెటిట  నీవ కరమ్మము సేయిఅంచనెఁగాను
అఅంచున దొచిచ్చి విడిచె నది యపరాధమూ

చ. సనన్నథక  నీవఅండనెఁగాను సఅంతోషనఅందమున
ననున్న వటిట యనాన్ననెఁడ నపరాధము
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యెనన్నక శశ  వేఅంకటశ యెదురాడ నీకు నేను
అనన్నటానెఁ గాచితివి నా యపరాధమూ

చి.ఆ.రేకు: 0009-01లలిత సఅంపుటము: 10-049

పలల వి: ఏలికయెక న హరి నేల మరవనెఁగవలె
పలమాలి మరియాల భఅంగపడవలెను

చ. యిరుకుమానసఅంది నేనెఁటికనెఁ జొరవలె
తిరుగలేక యేల తినుకవలె
యెరవలవిషయాల నేల పొరలవలె
కొరగాన పపలగొడ వేలవలెను

చ. మగుల వరులలోన మెడ యాల పటట వలె
తగిలిఅంచుకొన యేల పొగులవలె
యెగసకక్కుపునెఁగోరిక లేల కోరవలె
జిగురువఅంటిబఅందలనెఁ జికక్కు నేలవలెను

చ. పరేబఅండికఅంద పద మేల చానెఁచవలె
జరుపడి మరియాల జడియవలె
మీరి శశ వఅంకటనాథు మకక్కులివేడకనెఁ గొలిచ్చి
పోరుమాలివఅండ కల పొడినెఁబడవలెను

రేకు: 0335-02 నారాయణి సఅంపుటము: 04-
203

పలల వి: ఏలికవ నీవట యిఅంకా దక నణ్యుమేల
తాలిమ నీచేనెఁతలకునెఁ దగవ గాదనరా

చ. ఘనకరామ్మనుభవమే కావలె నొఅండ నాకు
వనజక నీసేవే వలె నొఅండ
కనుకనెఁ బూనెఁటయ సఅంకలయ రెఅండ నేల
ననచి యిఅందుకు ననున్న నవేవ్వరుసుమీమ్మ

చ. పక కొన నేనెఁ జేసినపపమె కావలె నొఅండ
తూకొన నీనామముచేనెఁ దుఅంచుట యొఅండ
సాకరి చఅంకదుడడ  శరణారిక రెఅండ నేల
మేకొన యీవట విఅంట మెతకరా ననున్నను

చ. యిరవగా మరపొఅండ యెరుక గావలె నొఅండ
సరస రెఅండను నెక న సఅంగతౌనా
గరిమ శశ వేఅంకటశ కరుణిఅంచితివి ననున్న
సరిబసి జఅంటమాట జరపకు మనెఁకను

రేకు: 0391-06 గుజర రి సఅంపుటము: 04-531

పలల వి: ఏలిక చెపపనపన కదురాడేనా
నీలీల లివియన నఅండకుఅండే నేను

చ. నీవ నాలోనునాన్ననెఁడవ నే నునాన్ననెఁడ సముఖన
కావరపుటిఅందిశ యాల కాకు సేసీన
దేవర నీయపపణో తెలియనానతీ నాకు

ఆవిధమెక తేనే అపరాధము లేదు
చ. జగదీశడవ నీవ శరణాగతనెఁడ నేను

జిగినెఁ గామ కోశ ధాలేల చిమమ్మరేనెఁచీన
నగుతా నపపగిఅంచేవో నాకది గాదన రాదు
తగునటాల నే యెక తే తప్పులేదు మాకును

చ. పుటిట అంచేవానెఁడవ నీవ పుటట గుల నాసొముమ్మ
చుటిట  సుఖదుదుఃఖ లేల సడవటట న
నెటట న శశ వేఅంకటశ నీనటనో మఅంచిదయ
యిటట యితే మావఅంక ననెఁక నేరమ లేదు

రేకు: 0238-02 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
217

పలల వి: ఏలిక విఅందరిక యీ దేహభూమ నీది
మేల అనన్న మటట పటిట  మఅంచరాద జీవనెఁడ

చ. వలినెఁబడడ  యిఅందిశ యాల వలయ లోనకనెఁ బిలిచ్చి
కొలవల సేయిఅంచుకొనరాద
కలనెఁచెడి లోలోన కామాదిశతద వల
బెళకనీకడడ పటిట అంపఅంచరాద జీవనెఁడ

చ. అటట  పరువదోలిన ఆసలనే గుఱఱ్ఱి ముల
గటిట గ లోలాయముననెఁ గటట కోరాద
వొటిట  యెదుట పౌనెఁజలెక  వఅండిన భోగములను
ముటిట  యఅంతరాణ్యుమకచిచ్చి మొకక్కురాద జీవనెఁడ

చ. పఅంపువటిట  దఅండఅంపన బల నీ వదోణ్యుగాల-

గుఅంప గూరిచ్చి ముక క చూరగొనరాద
ఇఅంపుల శశ వేఅంకటశనెఁడితనెఁడే సరవ్వకరక
సొఅంపుగ భావిఅంచి చకక్కునెఁజూడరాద జీవనెఁడ

చి.ఆ.రేకు: 0006-04దేసాళఅం సఅంపుటము: 10-034

పలల వి: ఏలికవక  ననొన్నకన నేలనెఁగాను నీ
లీలావిభూతి కొకలేశము దకుక్కువా

చ. పనవూన నాయొకనపపము మానుపనెఁగా నీ
ఘనసఅంకలపమునకునెఁ గడమా
చెనక నేనె పూజ సేయనెఁగా మెచేచ్చినఅంట
కనుకొనే వఅందేమ కఅండ గటట కొఅంటివో

చ. దేవనెఁడవక  నామనసు దరిచి రకఅంచనెఁగాను
గోవిఅంద నీమాయ కమ గొఱతా
సోవల నాలోన భక క చూచి కాచే నఅంటివా
కావలసి నీ వఅంత గాదనెఁ బోసుకొఅంటివో

చ. అలరి నాహకృదయమునఅందునెఁ గానుపఅంచితేను
వలయ నీమహిమకు వలితా
కలిమతో ననున్న శశ వఅంకటనాథ కూడితివి
యిలమీనెఁద నీకు నప్పు డఅంతకీ రి క గూడనో
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ప.అ.రేకు: 0006-02సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 15-
033

పలల వి: ఏలిన వారికనెఁ బోదు యీడేరిఅంచనెఁ దమసొముమ్మ
కాలకాసు సేయకునన్న ఘనముగానెఁ జేతరు

చ. పసు లే మెఱునెఁగనెఁగా పటిట  కటిట  మేపు మేసి
దసలనెఁ బనుల సేయ దిదుద కొఅందురు
వసుధ ననన్నట వఅంటి వాననెఁ దచిచ్చి మీ సేవకు
నెసనెఁగ మెదిప కావ యేమ నే నెఱునెఁగ

చ. బిడడ  లేమ యియణ్యునెఁగాను పశ మముతోనెఁ గనన్నతలిల
వడడ వటిట  చనన్నచిచ్చి వసనెఁ బెఅంచును
యెడడ నెక నా నే నీకు యెఅందునునెఁ గొరకాశ కునన్న
వొడిడ న జజ న మొసనెఁగి వూరడిఅంచి కావవే

చ. బానలే దొడడ  గాన పరుల దడవితేను
దనకక  వహిఅంచుకొన తాము వతకరు
నేను నీ దసునెఁడ నఅంతే నెమమ్మది శశ  వేఅంకటశ
పూనుకొన వచిచ్చి ననెన్నపడ గావవే

ప.అ.రేకు: 0056-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
320

పలల వి: ఏలినవానెఁడవ గన యెప్పుడ రకఅంచేవే
వేళతోనెఁ గొలవన వలాల  లెస నోరుచ్చికొనవే

చ. అఅండ నరక ముదిసి యపచార మౌనో యన
దఅండములెటట  నోపక దగగ రి రాను
చఅండి పోరి ముదిమ మానచ్చినెఁగ వలెనన కాదు
దఅండము వటట న నా తప్పు సహిఅంచుకోవే

చ. నలచుఅండ సతవ్వలేక నేరమ వచుచ్చినో యన
కొలవ సేయక మఱనెఁగున నుఅంటిన
చలపటిట  ననున్న నటిట  సతవ్వ యిమమ్మన కాదు
కొలవన నేరమ కగుగ లగానెఁ బటట కువే

చ. పట రఅంజకములేక పకక్కున నవేవ్వవో యన
మాటలనే పొగడితి మాపటిదనెఁకా
నీటన శశ వేఅంకటశ నే వేసరిఅంచుట గాదు
పటిఅంచి పడన నా యపరాధ మెఅంచకువే

రేకు: 0355-05 వరాళ సఅంపుటము: 04-325

పలల వి: ఏలొకో కరమ్మమా యిఅందుకునెఁ బాలెక తిన
పలపడిన యీ జలభశ మణమువలెను

చ. ధరలోనెఁ బుటిట నప్పుడే తలనెఁచ నీ యాతమ్మ
మరుగనెఁడ పరమెక తే మరచీనెఁగాన
అరిది దురాద్భుషల నలవడడ నాలిక
హరినామములయఅందు నలవడదు

చ. జవకటిట  పూరవ్వవాసనల సఅంసారమే
చవియే తానెఁగాన ముక క చవిగాదు

భవినెఁగల విషయాలనెఁ బుఅంగుడయీణ్యునెఁగాన మతి
వివరిఅంచి దక వమును వదకలేదు

చ. శశ వేఅంకటశకకృపచేత నఅంతేకాన
వావాత నవి గెక వశము గావ
భావమప్పుడితన పదల చేరికాన
యేవపమలనునెఁ గాన మనాన్నళల ను

రేకు: 0115-05 ముఖరి సఅంపుటము: 02-089

పలల వి: ఏలోకమఅందునాన్న నేమ లేదు
తాలిమ నఅందుకునెఁదగగ  దవతే కాన

చ. సురల కసురలకు సడనునెఁ బాడనే కాన
పొరసి సుఖిఅంచనెఁగనెఁ బదుద  లేదు
ధరలో ఋషలకు తపము సేయనే కాన
మరిగి భోగిఅంచనెఁగ మరి పొదుద  లేదు

చ. గకక్కున సిదుబ లకక నా గఅంతయ బఅంతయే కాన
చికక్కు పరుసము గలిగి సెలవ లేదు
రెకక్కులగల పకక రేసుతిమమ్మటలే కాన
చకక్కు వక కుఅంఠాన కగయ సతకవ లేదు

చ. సకల జఅంతవలకు జనామ్మదులే కాన
అకటా నతాణ్యునఅంద మఅందలేదు
వకలి శశ వేఅంకటశవిషష దసులక మఅంచి-

సుకములెలాల నెఁ గలవ సుడివడలేదు
రేకు: 0001-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
004

పలల వి: ఏవఅం శద తిమత మదమేవ త-

దద్భువయిత మతదుఃపరఅం నాసిక
చ. అతల జనమ్మభోగాసకాకనాఅం

హిత వక భవసుఖ మదమేవ
సతతఅం శశ హరిసఅంకీరకనఅం త-

దవ్వణ్యుతిరికకసుఖఅం వకుకఅం నాసిక
చ. బహుళమరణపరిభవచితాక నా-

మహపరసాధన మదమేవ
అహిశయనమనోహరసేవా త-

దివ్వహరణఅం వినా విధిరసి నాసి క
చ. సఅంసారదురితజడణ్యుపరాణాఅం

హిఅంసావిరహిత మదమేవ
కఅంసాఅంతక వేఅంకటగిరిపతేదుః పశ -

శఅంసెక వా పశచ్చి దిహ నాసిక
ప.అ.రేకు: 0032-04దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-180

పలల వి: ఏవిచారముల వొదుద  యీతనెఁడ రకకునెఁడ
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శశ వలల భఅండ వనెఁడ చేకొన కాచీన
చ. పలమారు బడడ నను బశ హమ్మనెఁ గనన్నతఅండిశ  పరు

దలనెఁచిన వారిక సఅంతాన మచీచ్చిన
కలిగి పదములను గఅంగవటిట అంచినవాన
కొలవరో యీతనెఁడ కోరిక లిచీచ్చిన

చ. మొదల నెనన్నకతో కామున గనన్నవాననే
కదిసి పూజిఅంచరో కరుణిఅంచీన
కదలక బశ హమ్మఅండము గరద్భుమున మోచిన
యెదుటి హరిక మొమ కుక్కు డినన్నయను నచీచ్చిన

చ. గరుడగఅంభము వదద గల శశ  వేఅంకటపతి
వరుస సేవిఅంచరో వరమచీచ్చిన
ఆరిది విశవ్వకుటఅంబియెక న వనక మొకక్కురో
పరగ దమరదఅంపముగానెఁ జేసీన

రేకు: 0109-01 దేసాక సఅంపుటము: 02-049

పలల వి: ఏవ నుపయాలగావ యెకుక్కువ భక కకాన
దవతినెఁ బడక యిది దకక్కుతే సులభము

చ. ముఅంటిపక  సుఖమఅందుట ముకుక్కున నరుపువటిట
దఅంటవాయవ గెలవనెఁ దలచేదలాల
వఅంటిక వటట కపోయి వనెఁస గొఅండ వానెఁకుట
వఅంటనెఁ గరమ్మమారగ మున విషష న సాధిఅంచుట

చ. యేనుగుతోనెఁ బెననెఁగుట యిల నరాహారియెక
కానన పఅంచేఅందిశ యాలనెఁ గటట నెఁబోవట
నానఅంచినుపగుగిళళ్ళు నములట బలిమన
ధాణ్యునఅంచి మననెఁసునెఁబటిట  దక వము సాధిఅంచుట

చ. దపపక నెఅండమావల దగ దగగ రనెఁబోవట
తప్పునెఁ జదువలలోనెఁ దత కవ్వము నెఅంచుట
పపప చవి యడగుట పకుక్కు దక వాలనెఁ గొలిచి
కపపన శశ వేఅంకటశకరుణ సాధిఅంచుట

రేకు: 0181-06 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
408

పలల వి: ఏవపయముల మాకనెఁకనెఁ బనకరావ
నీవే హరి కావవే నరుహేతకమున

చ. యివల నఅందిశ యజయఅం బడ నే నేడ
భవి నఅందిశ యములతోనెఁ బుటట  నీతనువ
అవల నశచ్చిలబుదిబ  అది యేడ నే నేడ
భవము చఅంచలమనసు పఅంగెమే యెపుడ

చ. యెలమనెఁ గరమ్మవిముక క యేడ నే నేడ
తెలియఅంగనెఁ గరామ్మధీన మీబశ దుకు
కుళకమగు సాతికవ్వకపుగుణ మేడ నే నేడ
కలియగఅం బిది యిఅందునెఁ గలవానెఁడ నేను

చ. తనవోన ఘోరతప మేడ నే నేడ
అనశఅంబు నీకు శరణాగతనెఁడను
యెనలేన శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ నీబిరుదు
కనునెఁగొననెఁగ శరణాగతపరిజతఅం

ప.అ.రేకు: 0016-02లలిత సఅంపుటము: 15-088

పలల వి: ఏవపయముల యెకక్కుడి కకక్కుసు
శశ  వలల భ నీసేవే ఘనము

చ. చదివిన బుదుబ ల శసస పు యకుకలే
వదకును జజ నము వదకను
తదనెఁబుణణ్యువిధల దొడడ పుణణ్యుములే
యెదుగానెఁ జేయిఅంచు యెనయదు విరతి

చ. చెవిలోన కతల చెపపనఅంతవడ
తవిలి జజ నము దనెఁటదు
భవి శివముల వబుదలఅంబరవశములె
భవహరమగు నీ భక కకనెఁ జొరదు

చ. నరసురులసేవ నామధారికమే
దురిత హరఅంబెక  తూరదు
యిరవగు శశ  వేఅంకటశవ్వర నీవే
కరుణిఅంచి మమునెఁ గాతవ గాక

చి.ఆ.రేకు: 0005-03 నారాయణదేసాకసఅంపుటము: 
10-027

పలల వి: ఐన దేది కాన దఅందులో నేది
నానారూప శశ నాథునెఁడ కాకా

చ. యెవవ్వరి దూషఅంచే మెవవ్వరి భూషఅంచే
మెవవ్వరు సవ్వతఅంతద  లిఅందులో
అవవ్వల నవవ్వల నఅంతరాతమ్మనెఁడక న
యవవ్వనజకన ననుట గాకా

చ. యెఅందుకునెఁ గోపఅంచే మెఅందుకు మెచేచ్చి
మెఅందునెఁ గదుద  మే లిఅందులో
అఅందు నఅందునెఁ దనె యలల కొనన్న
నఅందనఅందనునే నముమ్మట గాకా

చ. యేచోట మఅంచిది యేచోట చెడడ ది
యేచోట సతమౌ నఅందులో
కాచేటి శశ వఅంకటనాథునెఁడ
చేచేతనెఁ గాణాచెక  చెలిల అంచెనెఁ గాకా

రేకు: 0153-02 కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-247

పలల వి: ఐనటట యీణ్యునెఁ గాక హరికలిపతము లివి
మానేటి వేనెఁటివో మానన వేవో

చ. వొకక్కురు తలనెఁచినటట  వొకరి తలనెఁపు రాదు
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పకక్కున నఅందరిక బహుభావాల
అకక్కుట మొద లొకటి అనలనెఁ గొనల వేరు
యెకక్కుడన తగిలేది యేమసేసేది

చ. పొరుగువాన చేనెఁత ఆపొరుగువానెఁడ మెచచ్చినెఁడ
నరుల కరమ్మముల నానావిధాల
గరిమ ననన్నమొకక్కుట కడపుతనవి వేరు
కరుణిఅంచౌనన నేవి కావన నేవి

చ. కడనెఁగి దరిదుద నమాట కలవాన కఅంపుగాదు
బెడనెఁగు జీవల పొఅందు పకుక్కురీతల
కడ శశ వేఅంకటశనెఁ డొకక్కునెఁడ జగతకల వేరు
వొడినెఁగటట కొనే దేది వొలల ననే దేది

రేకు: 0202-03 వరాళ సఅంపుటము: 03-009

పలల వి: ఐనదయీణ్యునెఁ గానదలాల  నట గాకుఅండితే మానీ
మానుపరాదివి హరి మాయామహిమల

చ. పుటట టివనన్న లేవ పోయేటివనన్న లేవ
వటిట  దేహాల మోచిన వడజీవల
గటిట గానెఁ దలసుకొఅంట కలలోనవఅంటి దిఅంతే
పటిట  ఇఅందుకునెఁగా నేల బడలేమో నేము

చ. కడచినవనన్న లేవ కాచుకునన్నవనన్న లేవ
సుడిగొనన్న తనలోన సుఖదుదుఃఖల
యెడపుల నవి రెఅండ యెఅండనీడవఅంటి విఅంతే
కడనుఅండి నేమేల కరనెఁగేమో నేము

చ. కోరినవియెనన్న లేవ కోరనెఁగలవనన్న లేవ
తీరన సఅంపదలతో తెఅందేపల
ధారుణి శశ వేఅంకటశ దసులమెక  యినన్నయను
చేరి కక కొఅంటిమ యేమ సేసేమో నేము

ప.అ.రేకు: 0061-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
349

పలల వి: ఐనానెఁ గాన నే నోపనఅంత ననున్ననెఁ బగడేను
వనుల నీ సఅంకీరకన వినవే నారాయణా

చ. ముపపదిమూనెఁడ గోటలెక  ముఅంచిన సురల నోళల
విపపన శేషన రెఅండవేల జిహవ్వల
తప్పులేన యనఅంతవేదఅంబుల శబద ముల
వొప్పుగా ననున్న నుతిఅంచ నోపవ నే నెఅంతా

చ. రమణ నషట దశ పురాణములలో వాకణ్యుముల
తిమురుచుఅండే సనకాదిమునుల యకుకల
అమరిన వాణ్యుస వాలిమ్మకాది కవివపమల
నెమక ననున్న నుతిఅంచనేరవ నే నెఅంతా

చ. మటట లేన సపక కోటిమఅంతశ ముల యరర ముల
అటట  యానెఁబదియారు అకరాల గుణితాల

నెటట న శశ వేఅంకటశ నీ గుణ కథనాల
జటిట గా ననున్న నుతిఅంచనెఁ జలవ నే నెఅంతా

ప.అ.రేకు: 0040-01బౌళ సఅంపుటము: 15-225

పలల వి: ఒఅండ లౌకకమూ వొఅండ వక దికము
రెఅండడలనెఁ జనెఁచ నుఅండనా పదముల

చ. తెగి మోకమారగ ము తెరువక న దేహిక
మగిడి లొకముచిఅంత మఱి యేల
సగము వితకలకును సగము పకమునకు
తగునా వొకక్కుట కాయ తరిగిపటిట నను

చ. నలవఅంక దక వము నమమ్మన యటిట వారిక
మలయ మనుషణ్యుబుదిబ  మరి యేలా
తలనెఁదూనెఁగు నొసల బతకనెఁడ నోరు దోనెఁడేల
మెలనెఁగిన యటట యితే మెచుచ్చినా దేవనెఁడ

చ. తకక్కుక శశ వేఅంకటశ దసానుదనెఁసునెఁడక తే
మకుక్కువ నవనెఁగాముల మఱి యేలా
దికుక్కుల యేనుగు నెకక్కు దిడిడ  దూరనెఁ బోతేను
వకక్కుసమౌనెఁ గాక యిది వినసఅంగతి యౌనా

ప.అ.రేకు: 0048-04గుజర రి సఅంపుటము: 15-272

పలల వి: ఒకటి కొకటి లఅంకయి వఅండ నరర ముల కలల
సకలమున కతరసఅంగమే కారణము

చ. కోరు నేదక నా తనకు కొసరుచు నీ మనసు
కోరినది రాకుఅండితే కోపము వటట
ఆరయనెఁ గోపమువలల  నజజ నము ముఅంచుకొను
పోరచి నజజ నముననెఁ బూరవ్వ మెలాల  మఱచు

చ. చూచు నేదియెక నాను సొరిదినెఁ గనున్నలెదుట
చూచినఅంతటిలోనే సుడినెఁబెటట  నాసల
యేచిన యాసలవలల  యేమయెక నా వేనెఁడనెఁజూచు
యాచకము కడ దక నణ్యు మఅందనెఁజేయ నపుడ

చ. సేసు నర కమయెక నా చెలరేనెఁగి కరమ్మముల
సేసిన యాకరమ్మముల చేరి జనమ్మము నెతి కఅంచు
వేసారక జనమ్మము శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిపఅంచు
రాసి కకక్కు నతనెఁడే రకఅంచు జీవన

రేకు: 0171-03 గుజర రి సఅంపుటము: 02-346

పలల వి: ఒకటి కొకటి లఅంకక  వూరకక నానెఁ బెనగొను
అకటా యెవవ్వరు దనెఁటరయణ్యు నీమాయల

చ. తనయెదుటివలాల ను తలనెఁపులోనెఁ బారును
మనసులోపలివలాల  మరమ్మము లఅంట
ఘనమరమ్మముల రేనెఁగి కాయమెలాల నెఁ గరనెఁగిఅంచు
తనువసౌఖణ్యు మవవ్వలి తనువన నఅంటను
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చ. అవవ్వలిదేహభోగము లటట  కరమ్మములౌను
మువవ్వఅంకనెఁ గరామ్మల లోకములెక  చెఅందును
చివవ్వన నాలోకముల చేరి కాలము గడపు
తెవవ్వనకాలము నదశ నెఁ దలివినెక  ముఅంచును

చ. వస నాతెలివి యొకవేళ ననెన్నఱినెఁగిఅంచు
వసమెక  ఆయెఱుకకు వచిచ్చి మెతకవ
యెసగి నీవ మెచిచ్చితే యిహపరము లితకవ
మసిమ శశ వేఅంకటశ మెరయ నీయీవి

రేకు: 0173-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-357

పలల వి: ఒకటి సుజజ నము ఒకటి అజజ నము
పశ కటిఅంచి వొకటి చేపటట రో వివేకుల

చ. తనునెఁ దలచుకొఅంటను తకక్కున దేహభోగాల
పనకరావ అవి పశ కకృతి గాన
ఘనమెక న లోకభోగములతో లోలనెఁడక తే
తనునెఁ గానరాదు జీవతతవ్వము గాన

చ. దక వము నెఱినెఁగితేను తన కామణ్యుకరణ్యుముల
భావిఅంచి మఱవవలె బఅంధాల గాన
కావిఅంచేటి తన కామణ్యుకరామ్మలనెఁ గటట వడితే
దక వము లోను గానెఁడ సవ్వతఅంతద నెఁడ గాన

చ. సరిమోకము గోరితే సవ్వరగ ము తెరువ గాదు
అరయ సవ్వరగ ము తెరు వల మోక్షానకు
పరగ నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశన
శరణాగతియె సరవ్వసాధనము గాన

రేకు: 0229-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
162

పలల వి: ఒకరి కొకరు వొడడ  దప్పులనే
పకపక నవవ్వ పచరిఅంచేరు

చ. కొటట  నుటల ద గోవిఅందునెఁ డఅంతలో
తిటట రు గోపసతీమణల
పటట  జనున్నలటట  పక పక  గోవిఅందునెఁడ
మెటట ల పదల మెటట  రిఅంతల

చ. వారవటట నెఁ బాల వఅంచి గోవిఅందునెఁడ
గోర గీరే రదే గొలెల తల
చీర లఅంటనటట  చెఅంది గోవిఅందునెఁడ
మేరతోనెఁ గొప్పు వఅంచి మఅంచే రిఅంతల

చ. కలసి వనాన్నరగిఅంచీ గోవిఅందునెఁడ
తొలనెఁగనెఁ దోసేరు దొడడ వారు
కలసెను శశ వేఅంకటాదిశ  గోవిఅందునెఁడ
అలమేరు మరి నఅంగనల

రేకు: 0292-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
534

పలల వి: ఒకరినెఁ గాననెఁగ నొడనెఁబడదు మనసు
సకలము హరియన సరినెఁదోనెఁచీన

చ. అఅంతరాతమ్మ శశ హరి యతనెఁ డొకనెఁడే
జఅంతవలనన్నయ సమములే
బఅంతలనెఁ బాతాశ పతశ ము వదకన
అఅంతట హరి దసణ్యుమేపో ఘనము

చ. జగమును నొకట చెక తనణ్యు మొకట
తగిన పఅంచభూతము లొకట
నగుతా నెదిరిన ననున్నను నెఅంచిన
మొగి నాపక  హరి ముదశ లె ఘనము

చ. కారు సవ్వతఅంతద ల కడపట నొకరును
యీరీతి నౌనెఁగాము లినెఁక నేలా
శశ రమణీపతి శశ వేఅంకటశనెఁడే
కారణము శరణాగతియే ఘనము

రేకు: 0366-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
390

పలల వి: ఒకరిబుదుబ ల వేరొకరి పనకరావ
అకలఅంకునెఁ డిఅంతటిక నఅంతరాణ్యుమ

చ. పొడమఅంచు నాతనెఁడే పొదలిఅంచు నాతనెఁడే
నొడిగిఅంచు నాతనెఁడే నోరనెఁగొలనెఁది
గడియిఅంచు నాతనెఁడే కడలేన సిరులెలల
అడియాలమగులోన యఅంతరాణ్యుమ

చ. మతి యిచుచ్చి నాతనెఁడే మరపఅంచు నాతనెఁడే
గతియౌ నాతనెఁడే కరుణానధి
వతమానుప నాతనెఁడే వలయిఅంచు నాతనెఁడే
అతిశయమగులోన యఅంతరాణ్యుమ

చ. యిహమచుచ్చి నాతనెఁడే యెదురెదురనే వచిచ్చి
సహజపునెఁ బరమచుచ్చి సరి నాతనెఁడే
విహగ గమనునెఁడ శశ  వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడే
అహరహమాదరిఅంచు నఅంతరాణ్యుమ

రేకు: 0258-03 దేసాక సఅంపుటము: 03-333

పలల వి: ఒకక్కునెఁ డవవ్వనెఁడ వరివ్వక దక వము
యెకుక్కువ నాతన నెరనెఁగవో మనసా

చ. వొటిట న జీవల కొక బశ హమ్మ గలనెఁడ
పటిట న విపుద ల బశ హమ్మలమఅందురు
నటట నడమవారే నవబశ హమ్మల
జటిట గ బశ హమ్మల సఅంతాయ జగము

చ. కక లాసఅంబుననెఁ గలనెఁ డొక రుదుద నెఁడ
తాలిమ నేకాదశరుదుద ల మరి
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కాలరుదుద నెఁడను కడపట నదివో
చాలిన రుదుద ల సఅంతాయ జగము

చ. అవతారఅంబున నలరిన విషష వ
అవలవిషష మయమనయెడి విషష వ
భవి శశ వేఅంకటమున నునాన్ననెఁ డిద
జవళ వరఅంబుల సఅంతాయ జగము

రేకు: 9066-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-572

పలల వి: ఒకక్కునెఁడవ లోకానకొడయడనెఁవ నీవ
దికుక్కుగా నెవవ్వరులేరు తిమమ్మనాయనెఁడా

చ. బడడ చెరల  బమమ్మరెడిడ  పొలమెలల నెఁ జేడవటిట
గడడ నుఅండి పక రువితిక కాచుకుఅండనెఁగా
దొడడ గానెఁ బఅండనెఁగనెఁ జూచి దోసకారి మొఅండిదొర
దిడిడ నెఁదీసి కొఅంటనెఁబోయ తిమమ్మనాయనెఁడా

చ. పలకొలిన్న చఅందిరెడిడ  పఅంటసేయనెఁ బదుద లేక
గాలివటి కాపునెఁరాననెఁ గసుగఅందనెఁగా
కోలపుచు దినమూ నీకొఅండమీనెఁది నాయకుల
తీలపరచేరుగదే తిమమ్మనాయనెఁడా

చ. కామకొలిన్న మారిరెడిడ  కనుచూపువారినెలల
కోమలపు చెలపల గోరు మొత కనెఁగా
పశ మముతోనెఁ గేదరి పరిగి పఅండిన పఅంట
తేమ రేనెఁగి ఊటవటట  తిమమ్మనాయనెఁడా

చ. గుఅండనెఁగఅంటి దేవిరెడిడ  కొలిచిన వఅండిపటట
కుఅండనెఁ గాపరిఅంటనఅంట కూడమోయనెఁగా
పఅండిన బఅండల నెఁగొటిట  పఅంటలెలల  నానానెఁటి
తిఅండికొకక్కు కొలనెఁదయ తిమమ్మనాయనెఁడా

చ. వలిగొఅండ కాపరెడిడ  వేనెఁకపు జీవనమెలల
తలమోనెఁచి తిరిపమెక  తలల డిఅంచనెఁగా
తెలిసి యాతనతో నొకక్కుటిగానెఁగ నీగుటట
తెలిసె వేఅంకటగిరి తిమమ్మనాయనెఁడా

రేకు: 0099-06 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
500

పలల వి: ఒకక్కునెఁడే అఅంతరాణ్యుమ వపకారి చేపటట
తకక్కునవి యినన్నయను తలనెఁపు రేనెఁచెడిన

చ. యెఱునెఁగుమీ జీవనెఁడా యిఅందిశ యాల సొముమ్మ గావ
గుఱియెక  మాయలలోననెఁ గూడిఅంచే విఅంతె
మఱవకు జీవడా మనసు చుటట ము గాదు
తెఱనెఁగొపప ఆసలానే తిపపడి దిఅంతె

చ. తెలకో జీవనెఁడా దేహమును నమమ్మరాదు
వలసితే నుఅండనెఁ బోవ వనెన్నవఅంటిది
తలనెఁచుకో జీవడా ధనము దనచచ్చి గాదు

పలలఅంపటములచేనెఁ బరచెడి దిఅంతె
చ. సమమ్మతిఅంచు జీవడా సఅంసార మొకజడ గాదు

బిమమ్మటి పొదొద కజడ పనచు నఅంతె
యిముమ్మల శశ వేఅంకటశ డితనమూలమే యిఅంత
నెమమ్మనెఁ దనే గతియఅంట నతణ్యుమవ నఅంతే

రేకు: 0297-04 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 03-
563

పలల వి: ఒకక్కునెఁడే దక వఅం బునన్నతనెఁ డీతనెఁడ
తకక్కున తలనెఁపుల తప్పునెఁదరువల

చ. పురుషల కలాల నెఁ బురుషత కమునెఁడ
సురేఅందశ దులకు సురేఅందుద నెఁడ
హరునక నజనక నవవ్వలిమూరితి
హరి ఇతనెఁడే పరమాతమ్మనెఁడ

చ. వేదఅంతఅంబుల వేదుణ్యునెఁ డీతనెఁడ
ఆదికనాదియ నన నతనెఁడే
మేదిన నరులకు మేదినీశవ్వరునెఁడ
యేదసనెఁ జూచిన నీశవ్వరునెఁ డితనెఁడే

చ. యెకుక్కువల కలల  నెకుక్కువ యీతనెఁడ
మకుక్కువ మరునక మరునెఁ డితనెఁడ
యికక్కుడ శశ వేఅంకటశనెఁడక  మగుల
పకక్కున నదివో పశ తణ్యుక మతనెఁడ

రేకు: 0142-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
186

పలల వి: ఒకక్కునెఁడే మోకకరక వొకక్కుట శరణాగతి
దికక్కున హరినెఁ గొలిచ్చి బదికరి తొఅంటివారు

చ. నానా దేవతలనాన్నరు నానా లోకములనన్నవి
నానా వశ తాలనన్నవి నడచేటివి
జజ నకనెఁ గామణ్యుకరామ్మల జరప పొఅందేదేమ
ఆనుకొనన్న వేదోకాకలెక నానాయనెఁ గాక

చ. వొకక్కుఅండ దపపక దశ వ వొకక్కుడ కడవ నఅంచు
నొకక్కునెఁ డీనెఁదులాడ మడగొకక్కుటి యఅందే
చకక్కు జజ నయెక నవానెఁడ సారారర ము వేదమఅందు
తకక్కుక చేకొనునెఁ గాక తలకతకకొనునా

చ. యిది భగవదీగ తారర మది యరుర నునతోను
యెదుటనే వపదేశమచెచ్చినెఁ గకృషష నెఁడ
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వదక వినరో శశ వేఅంకటశ దసులాల
బశ దుకునెఁ దోశ వ మనకు పటిఅంచి చేకొనరో

రేకు: 0247-03 లలిత సఅంపుటము: 03-268

పలల వి: ఒకక్కునెఁడే యీ జీవనెఁడ వొడల మోపననానెఁడ
యెకక్కుడి కకక్కుడి మాయ యేమ గటట కొనెనో

చ. పొఅంచి గరద్భుమున మాసు పొదిగి వఅండిననానెఁడ
యెఅంచుకొన ముచచ్చిటాడ నెవవ్వరునాన్నరు
అఅంచలనెఁ బరనెఁదు(?) కొనెయటిట  సఅంసారమదియ
అఅంచుమోచి తానెఅందు అణనెఁగుఅండనో

చ. నచచ్చినచచ్చి రాతిరుల నదుద రవోయేవేళ
యిచచ్చిలనెఁ దనెఁ జేసే పనులేమునన్నవి
కచుచ్చిపటిట  తన మేననెఁ గాచుకునన్నకరమ్మముల
యెచుచ్చికుఅందుల నాచోట నెఅందు వోయనో

చ. బుదబ రనెఁగక బాలనెఁడక  పొతకలలోనునన్నపుడ
కొదిద లేక తా నెవవ్వరి గురుతెరునెఁగు
అదుద క శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాణ్యుమెక  వఅండి
తిదుద క రానెఁగానే కాక తెలివఅందు నునన్నదో

రేకు: 0379-04 పడి సఅంపుటము: 04-462

పలల వి: ఒకక్కునెఁడే యేకాఅంగవరునెఁ డరివ్వక దక వమౌనా
యెకక్కుడా హనుమఅంతన కదురా లోకము

చ. ముఅందట నేలేపటట మునకు బశ హమ్మయినానెఁడ
అఅందరు దక తణ్యులనెఁ జఅంప హరి పరెక నానెఁడ
అఅంది రుదశ వరణ్యుము దనెక  హరునెఁడక నానెఁడ
యెఅందు నీ హనుమఅంతన కదురా లోకము

చ. చుకక్కుల మోవనెఁ బెరిగి సరుణ్యునెఁడ దనెక నానెఁడ
చికుక్కునెఁ బాతాళము దూరి శేషనెఁడక నానెఁడ
గకక్కున వాయజనెఁడక  జగతాపత్రైణనెఁడక  నానెఁడ
యెకుక్కువ హనుమఅంతన కదురా లోకము

చ. జలధినెఁ బుటమెగసి చఅందుద నెఁడ దనెక నానెఁడ
చెలనెఁగి మేరువపొఅంత సిఅంహమెక నానెఁడ
బలిమ శశ  వేఅంకటశ బఅంటక  మఅంగాఅంబుధి -
నల యీ హనుమఅంతన కదురా లోకము

రేకు: 0220-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
111

పలల వి: ఒకక్కుటి తరువాత వేరొకటక  కాచుకుఅండ
చకక్కు దరనాటకము సఅంగతి సఅంసారము

చ. వొఅండ నాపద దీరితే నొఅండ సఅంపదక నా వచుచ్చి
అఅండ నెనన్ననెఁడనెఁ దీరదు హరినెఁ దలనెఁచ
తఅండపతఅండములెక  తలమోపుల పనుల

చఅండిపటిట  పనగొను సఅంసారము
చ. పప మొలల నఅంటను బలపుణణ్యుమెక  తగుల

యేపొదుద నెఁ దీరదు హరి నట దలనెఁచ
వోపననాన్ననెఁ బోనీదు వూరకక ననెఁ బనగొను
చాపకఅంది నీరువలె సఅంసారము

చ. పగలెలాల  నలసితే పక కొను రాతిరి నదశ
అగపడ దప్పుడను హరినెఁ దలనెఁచ
తగిలి శశ వేఅంకటాదిశ  దక వమే పొడచూపనెఁగా
జగడము సఅంతమాయ సఅంసారము

రేకు: 0377-03 భక రవి సఅంపుటము: 04-449

పలల వి: ఒకక్కుటికొక ఱివి యగముల
యికక్కుడ మాబుదుద  లెకక్కుడనెఁ గొలపు

చ. పయపు మతిలో బలవగు నాసల
కాయము భవిలోనెఁ గలదనెఁకా
ఆయము సఅంసార మఅందుకు మూలము
యేయపముల యెకక్కుడనెఁ గొలపు

చ. మానదు కోపము మతి చెఅంచెలమును
కాన కరమ్మ మది గలదనెఁకా
ఆనన మనసే యఅందుకు మూలము
యే నేరుపు లినెఁక నెకక్కుడనెఁ గొలపు

చ. అఅందదు మోకఅం బవవ్వల నవవ్వలనెఁ
గఅందువ నను మతి గనుదనెఁకా
అఅందితి శశ  వేఅంకటాధిప నీ కకృప
యెఅందలి మాయల యెకక్కుడనెఁ గొలపు

రేకు: 0193-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-477

పలల వి: ఒకక్కుమనసున నే నుఅండేనెఁగాక
యెకక్కుడిపనుల దనే యెఱనెఁగనెఁడా

చ. బలదేహ మచుచ్చివానెఁడ పశ ణము వోసినవానెఁడ
తలనెఁపొసగినవానెఁడ దక వమేకానెఁడా
వలపలి లఅంపటాల వేవేల గడిఅంచి తాను
మలసి ఇఅంతలో ననున్న మఱచీనా

చ. జగము లేలేటివానెఁడ సఅంసారినెఁ జేసినవానెఁడ
తగులెక  యఅండినవానెఁడ తానేకానెఁడా
బెగడకుఅండ దినాల పరుగనెఁజేసేటివానెఁడ
తగినటట  నడపఅంచనెఁ ద నేరనెఁడా

చ. మొదలెక  యఅండేటివానెఁడ ముఅందరనెఁ దుదయేణ్యువానెఁడ
యెదలోవానెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడే కానెఁడా
చదివిఅంచి బుదుబ లిచిచ్చి చెక తనణ్యుమెక నవానెఁడ
పొదిగి నాదపుదఅండక  భోగిఅంచనెఁడా
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రేకు: 0336-04 పళవఅంజరఅం సఅంపుటము: 04-
211

పలల వి: ఒకక్కుమానెఁటలోనవే వొగి బఅంధమోక్షాల
చికక్కునఅందనెఁకా దేహి చిఅంతనెఁ బఅందీనెఁగాన

చ. హరి యన నుడిగి రెఅండకరాలనెఁ బాపటి-

దురితాల భూవిలోననెఁ దొలెల  లేవ
పురిగొన యఅందుమీనెఁద పొఅంచి విశవ్వసములేక
పరగనెఁగనెఁ బెరుగనెఁగ పచుచ్చి రేనెఁగీనెఁగాన

చ. మతిలో గోవిఅంద యనన్న మాతశ మున నఅంటటి
అతిపుణాణ్యులిలమీద ననన్న గలవా
కతగా నటట  మహిమగానలేక వఅండగాను
బతిమాలనెఁగానే యిఅంత బయలాయనెఁగాన

చ. శశ వేఅంకటశ ననున్న సేవిఅంచితే నచేచ్చిటి-

యేవల వరాల లెకక్కు నెఅంచవసమా
భావిఅంచి తెలిసి చేపటట డి యరుదిఅంత
దక వము నా కయణ్యునెఁగాను దకక్కు నఅంతేకాన

రేకు: 0279-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
455

పలల వి: ఒకక్కుమాట శరణన వఅండేనఅంతే కాక
పకుక్కు విధముల నెటట  పననెఁగేనయాణ్యు

చ. నాలిక వొకక్కుట నీ నామము లనఅంతము
పోలిఅంచి నే ననెన్నటట  పొగడేదయాణ్యు
వోలి నాకనున్నల రెఅండే వొగి నీ మూరుకల పకుక్కు
సోలి నే ననెన్నటవలెనెఁ జూచెదనయాణ్యు

చ. వటట  నా చేతల రెఅండే పదముల నీకునెఁ బెకుక్కు
వొటిట  ననున్ననెఁ బూజిఅంచ నోపకదయాణ్యు
గటిట  నాచెవ లిసుమఅంత కథల నీకవియెనోన్న
పటట పు నేనెటట  విన భజియిఅంచేనయాణ్యు

చ. యేమటానెఁ జికక్కువ నీవ యిఅంత దేవనెఁడవగాన
కామఅంచి నీడాగు మోచి గతిగ నేను
యీ మేర శశ వేఅంకటశ నీవే ననున్ననెఁ గావ
దీమసాన ననెఁక వేరేతెరువ లేదయాణ్యు

రేకు: 0223-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
126

పలల వి: ఒడనెఁబడనెఁ గదవో వో మనసా
పడరేనెఁచి యతనెఁడే పననెఁగీనెఁ గాక

చ. అఅంతయనెఁ జూచిన హరి సఅంకలపమే
చిఅంతల సిలగుల జీవలవి
భాశ అంతిపటిట  యినెఁకనెఁ బదరనెఁగ నేనెఁటిక
చెఅంత నతనెఁడ దయసేసీనెఁ గాక

చ. ఘన విశవ్వకుటఅంబిన (?) కమలాకనెఁడే
జననమఅం (మా?)తశ ములే జఅంతలవి
గొనకొన యిఅందుకునెఁ గోరిక లేనెఁటిక
వొనరిఅంచి యతనెఁడ వొసగీనెఁగాక

చ. సిరు లఅందిఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశనెఁడ
పరగు భోగములె పశ ణలవి
మరుగక యీమేల మఱవనెఁగ నేనెఁటిక
గరిమ నీతనెఁ డపుడ గలిగీనెఁగాక

రేకు: 0145-02 గౌళ సఅంపుటము: 02-201

పలల వి: ఒడనెఁబరుచుకొఅంటివి వపఅందశ  ననున్న నపుడ
చిడిముడి నీసేవక సెలవ చేసుకొమీమ్మ

చ. కనున్నల నేనెఁ జూచేదలాల  కమలాక నీపదలే
వినన్నవినుకులెలాల  విషష నెఁడ నీకథలే
తినన్నన నామాటలెలాల  తిశ వికశ మ నీమఅంతాశ లే
అనన్నటా నాభావము సమరపణము నీకును

చ. అటట  నే నడచేవలాల  హరి నీపశ దకణాలే
గుటట న నాసేనెఁతలెలాల  గోవిఅంద నీకక అం కరాణ్యులే
ముటిట  నేభజిఅంచినవి ముకుఅంద నీపశ సాదలే
నెటట న నాభోగమెలాల  నీవసము చేసితి

చ. యిల నేనెఁ బఅండనెఁబడేవి యీశవ్వర నీకు మొకుక్కులే
తలనెఁచే నాతలనెఁపలాల  దమోదర నీధాణ్యునమె
నలవఅంక శశ వేఅంకటనాయక నీయనుజజ ను
నెలవక  నాభవములెలాల  నీసొముమ్మ చేసితి

రేకు: 0025-01 దేసాక సఅంపుటము: 01-149

పలల వి: ఒప్పులెక  నొప్పులెక  వఅండనెఁగాన
అపపటపపటికనెఁ జూడ నదియేకా నజము

చ. కనున్నల కనన్నయనెఁజూడ కలలెక  వలలెక
వనన్నతాల నడాడ లెక  వఅండనెఁగాన
చినన్న చినన్న చిటిపొటి చిముమ్మదొముమ్మదిముమ్మలవి
వనన్నవనన్నయనెఁ జూడ నొకటకా నజము

చ. సారేకు నోరికనెఁ జూడ చవలెక  నవవ్వలెక
పూరటమాటలెక  వఅండనెఁగాన
తారుమారు తానెఁకు సోనెఁకు తప్పుదోనెఁపు లినన్నయ
వోరపరులేనవలల  వొకక్కుటకా నజము

చ. మేనక ననన్నయనెఁ జూడ మకృదువక  పొదువక
పూన సఅంపదలెక  వఅండనెఁగాన
తేనెక  తీపక  తిరువేఅంకటశ ననున్న
కానవచిచ్చినదే వొకక్కు టకా నజము
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రేకు: 0219-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
106

పలల వి: ఒరసి చూడనెఁగబోతే నొకటి నజములేదు
పొరల మేను ధరిఅంచి పొరలనెఁగనెఁ బటట ను

చ. పతకములట కొనన్న బలపుణాణ్యులట కొనన్న
యీతల సవ్వరగ నరకాలిచేచ్చివట
యేతల నఅందునెఁ గొనాన్నళల  యిఅందునెఁ గొనాన్నళల
పోతరిఅంచి కాతరిఅంచి పొరలనే పటట ను

చ. పొలనెఁతలట కొఅందరు పురుషలట కొఅందరు
వలనెఁగును జీనెఁకటల  విహారమట
కలవరిఅంతల గొఅంత ఘనసఅంసారము గొఅంత
పొలసి జీవల రెఅంటానెఁ బరలనెఁగనెఁ బటట ను

చ. వొకక్కువఅంక జజ నమట వొకక్కువఅంకనెఁ గరమ్మమట
మొకక్కు ఇహపరాలకు మూలమదట
తకక్కుక శశ వేఅంకటశదసులెక  గెలిచిరట
పుకక్కుట ననాన్నళల  రెఅంటానెఁ బరలనెఁగనెఁ బటట ను

ప.అ.రేకు: 0053-02 కదరగౌళసఅంపుటము: 15-300

పలల వి: ఒరుల కొపపఅంచరాదు వోపనఅంట నప కీరి క
మరలక రకఅంచుట మగపడి యినెఁకను

చ. సేయరాన తప్పులెలాల నెఁ జేసి పచిచ్చి ననున్ననెఁ గొలిచ్చి
యేయెడా బలవనెఁడనెక  యెసగితిన
రాయడి నరకము చొఱక నీ మఱనెఁగు చొచిచ్చి
తోయరాన వలాల నెఁ దోసి దొర నెక తిన

చ. వడమాయ మరునక వనెఁగి వచిచ్చి నీకు మొకక్కు
కడ బిరుదుబఅంటనెక  గరివ్వఅంచితి
వడినెఁ బుటట  బతిమాలి వచిచ్చి నీ నామధారినెక
బడినెఁ బాపముల గెలిచి పఅంతగానెఁడ నెక తిన

చ. వొటిట న కరమ్మములకు నోడి వచిచ్చి నీ వానెఁడనెక
దిటట  నీ దసులనెఁ గూడి ధీరునెఁడ నెక తి
యిటట  శశ వేఅంకటశ యేలితి విఅందే ననున్న
నెటట కొన ననున్ననెఁ బాడి నరమ్మలనెఁడ నెక తిన

రేకు: 0366-06 ముఖరి సఅంపుటము: 04-392

పలల వి: ఒలపకము లేనొకక్కు దేవనెఁడవ
నలినాక హరీ నమో నమో

చ. నేరిచిన నే నేరకుఅండిన నీ
కారుణణ్యు మొకక్కుట కలది
పరి ఘఅంటాకరుష భ క కక సరిగా
చేరి శకాదులనెఁ జేకొఅంటిగాన

చ. సాదనెక న నేనెఁ జలమతినెక నా నీ
పదమొకక్కుటనెఁ నే బటిట నది

పదక న వసిషట  భక కక సరిగా
మేదిన వాలీమ్మక మెచిచ్చితి గాన

చ. యేమటా శశ  వేఅంకటశ యెఅంతెక న నీ
నామమొకక్కుట నే నమమ్మనది
సామజము భకక సరిగా నీవను
పశ మతోనెఁ బశ హాల దునెఁ బెఅంచితిగాన

రేకు: 0102-01 లలిత సఅంపుటము: 02-007

పలల వి: ఒలల నెఁడ గాక దేహి వదోణ్యుగిఅంచనెఁడ గాక
కొలల లెక న మేల తనగుణములో నునన్నది

చ. తలనెఁచుకొఅంటనెఁ జల దక వమేమ దవావ్వ
నలచుక తనలోనే నఅండకునాన్ననెఁడ
చలపటిట తేనెఁ జల సరగ మేమ బానెఁతా
చలివేనెఁడి నాలికపక  సతణ్యుములో నునాన్ననెఁడ

చ. ఆయమెఱినెఁగితేనెఁ జల నాయషణ్యుము గరవా
కాయపుటపరిలోనే గన వనన్నది
చేయనెఁబోతే పుణణ్యుడగా జీవనకనెఁ దడవా
చేయారనెఁ గరమ్మము తనచేతిలోనే వనన్నది

చ. మొకక్కు నేరిచితేనెఁ జల మోకమేమ లేదో
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశనెఁ డిద వనాన్ననెఁడ
దకక్కునెఁగొఅంటనెఁ జల పదద తనమేమ యరుద
తకక్కుక శఅంతముతోడి దయలోన నునన్నది

రేకు: 0354-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
319

పలల వి: ఒసనెఁగితివినన్నయ నొకమానెఁట
వస ననెఁకనెఁ జేసే వినన్నపమేది

చ. నారాయణ నీనామము దలనెఁచిన -
నీరానవరములిచిచ్చితివి
చేరి ననున్న నట సేవిఅంచినననెఁకనెఁ
గోరి పడయ ననెఁకనెఁ గోరికలేవి

చ. హరి నీకొకమరి యట శరణఅంట
గరిమల ననన్నట గాచితివి
నరతముగా ననెఁక నను నుతియిఅంపుచు
అరగొరతనవి నను నడిగేదేదో

చ. శశ వేఅంకటశవ్వర చేయెతికమొకక్కున
భావమే నీవక  పరగితివి
యీవరుసల నీవిఅంతటిదతవ
ఆవలననునెఁ గొనయాడడిదేమ

రేకు: 0307-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
041

పలల వి: ఒహో వొడలమాన వోపక గడమేల
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యిహల నీవపకారమేమన నుతిఅంత
చ. పుటిట నచోటఅంటినా అది భూతములనెలవ

నెటట న మూసిన మేను నఖిల హేయమయము
యిటిట  నా యాతమలోన హరి యెటట అంటివి నీవ
అటట  నీచేనెఁతల దలనెఁచి అరుదయీణ్యు నాకు

చ. మఅంచుల మనసఅంటిమా అది మగులనెఁ జఅంచలఅంబు
పఅంచల నా సఅంపదల పపపుణణ్యు విధల
యెఅంచనెఁగా యిటవఅంటి ననున్న యెటట  ధరియిఅంచితి
నఅంచిన నీ చేనెఁతల విన నవవ్వరగయీణ్యున

చ. పయ మది యఅంటిమా పఅంచేఅందిశ యముల వశము
ఆయము నా కఅంటిమా అది అయిదు భూతముల మొరనెఁగు
యీయెడ శశ వేఅంకటశ యీడా యెటట లితి ననున్న
మాయల నీశరణఅంబిఅందుక మనసయీణ్యు నాకు

రేకు: 0356-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-327

పలల వి: ఓ పవనాతమ్మజ వో ఘనునెఁడ
బాపుబాపననెఁగనెఁ బరగితిగా

చ. వో హనుమఅంతడ వదయాచలన -
రావ్వహక నజసరవ్వ పశ బల -
దేహము మోనెఁచిన తెగువకు నటవలె
సాహసమటవలెనెఁ జటితిగా

చ. వో రవిగశ హణ వో దనుజఅంతక
మారులేక మతి మలసితిగా
దరుణపువినతాతనయాదుల
గారవిఅంప నట గలిగితిగా

చ. వో దశముఖహర వో వేఅంకటపతి -
పదసరోరుహపలకునెఁడా
యీ దేహముతో ననన్నలోకముల
నీదేహమెకక్కు నలిచితిగా

ప.అ.రేకు: 0067-02శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
383

పలల వి: ఓడల బఅండల  వచుచ్చి నొగి బఅండల డ లెకుక్కు
యేడా నహఅంకార మేల యెఱినెఁగినవారిక

చ. సులవననెఁ గొనాన్నళల కు నరులే సుర లౌదురు
అల సురలే నరులౌదురు మీనెఁద
జలమయమెక  యఅండ జగమెలాల  నొకవేళ
జలమఅందే భూమ పుటిట  జగము గానపఅంచు

చ. యీరీతి నొకానొకప్పు డేనుగు దోమయెక  పుటట
ఆరయనెఁగా దోమ యేనుగెక  పుటట ను
చేరి కాలగతలను చీనెఁకటి వనెన్నల నొతక

పరి వనెన్నల చీనెఁకటినెఁ బెడనెఁబాయనెఁజేసును
చ. పరగ భాగణ్యువశన బఅంటల  దొర లౌదురు

అరుదుగ దొరలే బఅంటల దురు మీనెఁద
యిరవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డేలికన కొలిచ్చితేను
పరము నహము నొకక్కుపగిది కలగును

రేకు: 0234-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-196

పలల వి: ఓడవిడిచి వదర వూరకల పటట వ
గోడ గడగ నడసే కురిసీనో మనసా

చ. చితకము లోపలనునన్న చిఅంతామణి యీహరి
యితకలనెఁ గోరినవలాల  నయణ్యునెఁగాను
తతకరిఅంచి తలనెఁచక దవవ్వవోయి పరులకు
దతికవక  యేల నోళల  దరిచేవో మనసా

చ. కనున్న లెదుటనే హరి కలపవకృకమెక  యఅండి
మనన్నఅంచి లోకమెరనెఁగ మనుపనెఁగాను
యెనన్న వలసిన మరి యీతననే యడగక
కనన్నవారి నేలడగనెఁ గటకటా మనసా

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడే మనచేతి పరుసమెక  యఅండి
తావన నహపరాల తానయణ్యునెఁగాను
భావిఅంచి మొకక్కుక వేరే బదుబ లెక న జీవలను
దవతిపడచు నేల తగిలేవో మనసా

రేకు: 9028-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-546

పలల వి: ఓపనయణ్యు వోపనయణ్యు 
వోపనయణ్యు యీ వొప్పులే తప్పుల

చ. ఎకక్కుడిక నెకక్కుడ యెకుక్కువే యెరవ తకుక్కులే యీ 
మొకుక్కుల తకుక్కువే దరణ

చ. ఎవవ్వరిక నెవవ్వరో నవవ్వలే నొవవ్వల తప్పులే యీ 
రవవ్వల చివవ్వలే సిగుగ ల

చ. బఅంకులే పొఅందుల కఅంకలే గిరుల
వేఅంకటవిభనెఁడ నీజఅంకలే జఅంపుల

రేకు: 9080-03 -- సఅంపుటము: 04-583

పలల వి: ఓపనయణ్యు వోపనయణ్యు
ఓపనయణ్యు యీ యొప్పులే తప్పుల

చ. ఎకక్కుడిక నెకక్కుడ - యెకుక్కువే యెరవ
తకుక్కులే యీ మొకుక్కుల - తకుక్కువే దరణ

చ. ఎవవ్వరిక నెవవ్వరో నవవ్వలే నొవవ్వల
తవవ్వలే యీరవవ్వల - చివవ్వలే సిగుగ ల

చ. బఅంకులే పొఅందుల - కఅంకలే గిరుల
వేఅంకటవిభనెఁడ నీ - జఅంకలే జఅంపుల



 246

ప.అ.రేకు: 0035-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
195

పలల వి: ఓపకగలవారిక వొడి నుఅండ నవి రెఅండ
పక  పక నెఁ జేకొనేటివారిభాగణ్యుము కొలనెఁదుల

చ. సేసినఅంతపుణణ్యుము సకృషట లోనవారి కలల
ఆసల బహుఫలము హరిదసణ్యుము
తాశ సువఅంటిది కరమ్మము దక వముపక  భక కయెక తే
బాస దపపక పఅండినపఅంటవఅంటిది

చ. గడిఅంచినఅంతే ధనము కక కొనేటివారికలల
అడరి విజజ నధన మకయఅం
సుడివఅంటిది సఅంపద చుటల నెఁ బెటట చునుఅండ
అడనెఁచి నరాశ బశ హమ్మనఅందమువఅంటిది

చ. ధర నాడినఅంతే వట తగు నకరజజ లకు
హరినామోచాచ్చిరణ మకయఅం
యిరవక  శశ  వేఅంకటశనెఁ డిఅందుల కధిదేవత
నరతి నతనకకృప నధానమువఅంటిది

రేకు: 0233-05 లలిత సఅంపుటము: 03-190

పలల వి: ఓపతేనెఁ దనే తగిలి వోపకునన్ననెఁ దనే మాన
మాపురేపు నలయిఅంచే మాయ మాకలా

చ. చిఅంతాయకునెఁడగు(?) హరి చితకములో నుఅండనెఁగాను
విఅంతవిఅంత విచారాల వఱిఱ్ఱి  మాకలా
చెఅంతల పరుసవేది చేతిలోనే వఅండనెఁగాను
దొఅంతరవిదణ్యులతోడి దోవ మాకలా

చ. తోడనీడక  యచుణ్యుతనెఁడ తొలనెఁగక వఅండనెఁగాను
జడ దపప తిరిగేటి జలి మా కలా
యేడనో కోకల వేసి యేమయ నెరనెఁగలేక
వేడకతో కొకక్కురాలవఅంట మాకలా

చ. వలల విరెక  యెదుట శశ వేఅంకటశనెఁ డఅండనెఁగాను
బలిల దునెఁ డీతననెఁ బాసి భశ మ మాకలా
యెలల  ధానణ్యుముల మా యిఅంటిలో నుఅండనెఁగాను
పొలిల  కటట  దఅంచేమన బుదిబ  మాకలా

రేకు: 9117-05 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
607

పలల వి: ఓయమమ్మ యెటట సేసె నొకటకట
మాయలెలల నెఁ జేసినానెఁడ మరియిఅంకనెటట

చ. చనున్నదగి పూతనను సగుగ డగానెఁ జపపరిఅంచె
మనున్నదనెఁక సుడిగాలి మెడ దొకక్కును
వనన్న ముచిచ్చిరిఅం చి గొలల వలనెఁదులనెలల  మెచిచ్చి
పనన్ననానెఁడ యిఅంతసేసెనెఁ బెదద యెక న నెటట

చ. మదిద మానెఁకుల విరిచె మామయిఅంటికనెఁగి పదద
యెదుద లనెఁ బీనెఁచమణనెఁచె నేమ వపపరు
చదిద కూటి ముదద లోనె జలజసనున మాయ
వదద నక పతిసేసె వానెఁడివో నేడటట

చ. కొఅండవఅంటి పమునోరు కొచిచ్చి కొచిచ్చి చఅంప చఅంప
మెఅండకొన వకక్కుణఅంచె మేనమామను
కొఅండల వేఅంకటపతి కోనేటిరాయనెఁడ
నఅండ కకృప మమునెఁ గాచేనేరుపనెఁక నెటట

రేకు: 0350-05 శోకవరాళ సఅంపుటము: 04-
295

పలల వి: ఓవో రాకాసులాల వొదుద  సుఅండి వక రము
దేవన శరణనరో తెలసుకోరో

చ. జగములో రామునెఁడక  జనయిఅంచె విషష నెఁడద
అగపడి లకమ్మ సీతయెక  పుటట ను
తగు శేష చకశ  శఅంఖ దక వసాధనములెలల
జిగి లకమ్మణభరతాఅంచితశతద ఘున్నలెక రి

చ. సురల వానరులెక రి సరుణ్యునెఁడ సుగీశ వనెఁడ
మరిగినెఁ రుదుద నెఁడే హనుమఅంతనెఁడాయను
సరుస బశ హమ్మదేవనెఁడ జఅంబవఅంతనెఁడక నానెఁడ
వరవరి నలనెఁడే విశవ్వకరమ్మ సుఅండి

చ. కటిట రి సేతవపుడ ఘనులెలల  దనెఁటిరి
ముటిట రి లఅంకానగరము నీదళము
యిటట  శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడక  రావణనెఁ జఅంప
వొటట క వరము లిచీచ్చి నొనర దసులకు

రేకు: 0082-04 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
396

పలల వి: ఓహో ఢఅంఢఅం వొగి బశ హమ్మమదియన
సాహసమున శకృతి చాటడిన

చ. పరమును నపరమునెఁ బశ కకృతియ నననెఁగా
వరవ దలియట వివేకము
పరము దేవనెఁడను అపరము జీవనెఁడ
తిరమెక న పశ కకృతియె దేహము
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చ. జజ నము జేజ యము జజ నగమణ్యుమును
పూన తెలియట యగము
జజ నము దేహాతమ్మ జేజ యము పరమాతమ్మ
జజ న గమణ్యుమే సాధిఅంచు మనసు

చ. కరము నకరమును సాక పురుషనెఁడన
సరవినెఁ దలియట సాతివ్వకము
కరము పశ పఅంచ మకరము కూటసుర నెఁడ
సిరి పురుషత కమునెఁడే శశ వేఅంకటశనెఁడ

రేకు: 0297-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-564

పలల వి: ఓహో నలిచిన దొకటిదియే
శశ హరి సాకారచిఅంతనము

చ. పఅంచమవేదపు పదమ్మకనామము
అఅంచెనెఁ బాపహర మౌషధము
పఅంచలనెఁ బీతాఅంబరు శరణాగతి
ముఅంచిన యజజ నమునకు దీపము

చ. విఅందులకుడపుల విషష కీరకనము
చఅందపు వక కుఅంఠ(ము?) సఅంబళము
పొఅందుగ నచుణ్యుతనెఁ బూజిఅంచు పూజల
కఅందటనెఁ గొనకకక్కుడి నచెచ్చినల

చ. కటిట న ముడపగు ఘన కకృషష భక క
ముటిట న పపవిమోచనము
యిటట  శశ వేఅంకటశవ్వరు కకృప యిది
పటిట నవారిక బలవగు కొముమ్మ(మమ్మ?)

రేకు: 0367-01 బౌళ సఅంపుటము: 04-393

పలల వి: ఓహో యెఅంతటివానెఁడే వొదద నునన్నవానెఁడే హరి
సాహసపు గుణముల చతరునెఁడా యితనెఁడ

చ. జలధిలోనెఁ బవళఅంచి జలనధి బఅంధిఅంచి
జల నధి కనణ్యుకను సరినెఁ బెఅండాల డి
జలనధిలో నీనెఁది జలనధి మథియిఅంచి
జలధి వరిఅంచిన చలమరా యితనెఁడ

చ. ధరణికనెఁ బతియెక  ధరణి గుద అంగిన నెతిక
ధరణికూనెఁతరునెఁ దనె తగనెఁ బెఅండాల డి
ధరణినెఁ బాదము మోప ధరణి భారము దిఅంచి
ధరణీ ధరునెఁడక న దక వమా ఇతనెఁడ

చ. కొఅండ గొడగుగ నెతిక కొఅండనెఁ దూనెఁటవడ నేసి
కొఅండకఅందనెఁ గుదురెక  కూచుఅండి
కొఅండపక  శశ  వేఅంకటాదిశ  కోనేటిరాయనెఁడక
కొఅండ వఅంటి దేవనెఁడక న కోవిదునెఁడా ఇతనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0021-02 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
118

పలల వి: ఓహోహో యనరో పరి
సాహసాననెఁ దిరుగరో జఅంటపరి

చ. కోనేటిరాయనెఁడ కోరి నదిశ అంచీ వానెఁడే
ఆనకమెక  జలీయరో ఆనెఁడ బారీ
పనపటిట  వాకళళ్ళు బీగముదశ లాయ నడి
కానమమ్మన వాయిఅంచరో గఅంట పరి

చ. తిరుపణి మణనెఁగెను తిరుగరా దవవ్వరిక
మరల నెలగియణ్యురో మగపరి
పరగ దేవత లెలల  బడకళ మునాన్నరు
యిరవాయ సరణ్యుచఅందుద  లెదురు పరి

చ. శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చిత కగిఅంచీ లోననద
కోవర మెనన్నకరో కోటిపరి
ఆవల బఅంగారుగుదియల ఘలల  రననెఁగా
తావల హనుమఅంతనతలారి పరి

రేకు: 0385-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
497

పలల వి: ఔనయణ్యు జణనెఁడవ పశ హాల దవరద
ఆసల వటట కుము పశ హాల దవరద

చ. వేసరక శశ  సతితో వేడక నవవ్వల నవివ్వ
ఆసల చూపవ పశ హాల దవరద
సేసవటిట న చేతల చెఱనెఁగువటిట  తీసేవ
ఆ సుదుద లే చెపపను  పశ హాల దవరద

చ. నఅంటననెఁ దొడమీనెఁదను నలినాక నెకక్కుఅంచుక
అఅంటవ సిగుగ ల పశ హాల దవరద
గెఅంటక యేపొదుద ను కలగేలనెఁ గీలిఅంచుక
అఅంటవాయ వదివో పశ హాల దవరద

చ. కఅందువతోనెఁ గానెఁగిలిఅంచి కక వసము సేసుకొఅంటి -
నఅందముగ నీకను పశ హాల దవరద
పొఅంది శశ వేఅంకటమున పొఅంచి యౌభళములోనా
అఅంది వరాలిచేచ్చివ పశ హాల దవరద

రేకు: 0304-05 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 04-
023

పలల వి: ఔలే నే నొకపనక నవదు నీకును
కూళలలో నెఅంచి చూడ గురి యవదును

చ. పసురము వఅంటివానెఁడ పపపుబఅందల దతక
శిసువ వఅంటివానెఁడ సిగుగ  నెగుగ  నెరనెఁగ
వసుధలో రాయి వఅంటివానెఁడను దయదలనెఁచ
యెసనెఁగ ననేన్నరీతి నీ వేలితివి దక వమా

చ. మానెఁకువఅంటివానెఁడ నే మతి లేదు; పుచిచ్చిన-
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పోనెఁక వఅంటివానెఁడ నెప్పుడ కొరగాను
రోనెఁకలి వఅంటివానెఁడ రోటిలోనపోటల కు
యేనెఁకట ననెన్నటవలె నేలితివి దక వమా

చ. పమువఅంటివానెఁడనే పటిట నవారినెఁ గరత
గామువఅంటివానెఁడ లోకమువారినెఁ బీడిఅంత
నేమపు శశ వేఅంకటశ నీవ ననున్న బఅంటఅంటా-

నేమటికనెఁ గకృపతోడ నేలితివి దక వమా

రేకు: 0104-03 మలహరి సఅంపుటము: 02-
021

పలల వి: కఅంచూనెఁ గాదు పఅంచూనెఁ గాదు కడనెఁబెలచు మనసు
యెఅంచరాదు పఅంచరాదు యెటిట దో యీమనసు

చ. పటట నెఁ బసలేదు చూడ బయలగాదీమనసు
నెటట ననెఁ బారుచునుఅండ నీరూనెఁ గాదీమనసు
చుటిట చుటిట  పయకుఅండనెఁ జటట మూనెఁ గాదీమనసు
యెటట నెదుటనే వఅండ నేనెఁటిదో యీమనసు

చ. రుచు లెలాల నెఁ గానుపఅంచు రూపు లేదు మనసు
పచరిఅంచు నాసలెలాల నెఁ బసినెఁడి గాదీమనసు
యెచటానెఁ గరనెఁగదు రాయీనెఁ గాదు మనసు
యిచటా నచటానెఁ దనే యేనెఁటిదో యీమనసు

చ. తపపక నాలోనుఅండ దక వమునెఁ గాదు మనసు
కపపమూనెఁటగరాటట దు గాలీనెఁ గాదు మనసు
చెపపరానమహిమలశశ వేఅంకటశనెఁ దలనెఁచి
యిప్పుడినన్నటా గెలిచె నేనెఁటిదో యీమనసు

రేకు: 9084-03 దేశక సఅంపుటము: 04-589

పలల వి: కఅంటి నఖిలాఅండ కర క నధికున గఅంటి
కఅంటి నఘముల వడకొఅంటి - నజమూరికనెఁ గఅంటి

చ. మహనీయ ఘన ఫణామణల శక లము గఅంటి
బహువిభవముల మఅంటపముల గఅంటి
సహజ నవ రతన్న కాఅంచన వేదికల గఅంటి
రహి వహిఅంచిన గోపురఅంబులవ కఅంటి

చ. పవనఅంబెక న పప వినాశనము గఅంటి
కక వశఅంబగు గగన గఅంగ గఅంటి
దక వికపునెఁ బుణణ్యు తీరర ములెలల నెఁ బడగఅంటి
కోవిదుల గొనయాడ కోనేరినెఁ గఅంటి

చ. పరమ యగీఅందుద లకు భావగోచరమెక న
సరిలేన పదఅంబుజముల గఅంటి
తిరమెక న గిరి చూపు దివణ్యుహస కము గఅంటి
తిరు వేఅంకటాచలాధిపునెఁ జూడనెఁగఅంటి

రేకు: 0090-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
443

పలల వి: కఅంటి నదే యరర ము ఘనశసస ముల దవివ్వ
నఅంటన నఅందుకఅంటను నాణె మెఅందూ లేదు

చ. మేనెఁటివక రాగణ్యుముకఅంట మకక్కులి లాభము లేదు
గానెఁటపువిజజ నముకఅంట సుఖము లేదు
మీనెఁటక నగురువకఅంట మీనెఁద రకకునెఁడ లేనెఁడ
బాటసఅంసారముకఅంట పగ లేదు

చ. పరపడ సేయకఅంట పపము మరెఅందు లేదు
పరోపకారముకఅంట బహుపుణణ్యుము లేదు
నరతశఅంతముకఅంట నజధరమ్మ మెఅందు లేదు
హరిదసుడౌకఅంట నట గతి లేదు

చ. కరమ్మసఅంగము మానుకఅంట దేజము లేదు
అరిమ్మలినెఁ గోరికమానేయఅంతకఅంట బుదిబ  లేదు
ధరమ్మపుశశ వేఅంకటశనెఁ దగిలి శరణచొచిచ్చి
నరమ్మలాన నుఅండకఅంట నశచ్చియము లేదు

ప.అ.రేకు: 0055-01భక రవి సఅంపుటము: 15-311

పలల వి: కఅంటి మనన్నటి సతవ్వల కమలాక యినెఁక నీవే
యిఅంటి వేలపవక  మముమ్మ నీడేరుకవ గాకా

చ. తొలిల  లేద జజ నము తొడరి యాతమలోన
అలల న మోకము చూపదయనెఁ గాక
చలల నెఁగా మనసె కాద చవ లెలాల నెఁ జూపనది
వలిల గా బశ హామ్మనఅందము వదకదు గాకా

చ. యిరవక  యారుశసస ము లివే కావా చదివేవి
హరి ననున్న బోధిఅంప వాయనెఁ గాక
గరిమ నీలోకములే కావా చొచిచ్చి వళళ్ళువి
విరకుకనెఁ జేసి కరమ్మము విడచ్చిదయనెఁ గాకా

చ. చెప్పుడ బుదుబ లే కావా చెవలలో నఅండినవి
చిపపల నీ భకుకననెఁగానెఁ జేయవ గాక
యిప్పుడే శశ వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న నటట
యెపపటి నేనే కాద యినెఁకనెఁ బాయనెఁ గాకా

ప.అ.రేకు: 0051-05నాట సఅంపుటము: 15-291

పలల వి: కఅంటి మద యీ యరర ము ఘనవిధానమువలె
నఅంటను నీ కకృపవలల  నాతమలో నాకును

చ. కనున్నలెదిట జగము కాణాచి గడిఅంచేమఅంట
నెనన్న బశ హామ్మఅండము లేగె నఅంతక తొలిల
పనన్నన కాణాచి నీ పదములఅందు గడిఅంచి
యనన్నవారు సనకాదియగీఅందశ వరుణ్యుల

చ. గొఅందినే బశ హమ్మపటట ము గోరి జపయిఅంచు మఅంట
నెఅందరు బశ హమ్మల చన రిఅంతక తొలిల
యిఅందు నఅందు నీ లోకమే యిరవగా జపయిఅంచి
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అఅందిరి నీపదము పశ హల దనారదదుల
చ. కాఅంతల మఅంచినయటిట  కాయసిదిబ  గోరే మఅంట

నెఅంత సకృషట  చనెనో యిఅంతక తొలిల
చెఅంత శశ వేఅంకటశవ్వరు సేవాసిదిబ  యడిగి
సఅంతోషముననెఁ బఅందిరి సరవ్వనతణ్యుముకుకల

రేకు: 0386-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
498

పలల వి: కఅంటినెఁగఅంటి వనెఁడివో కన కకృతారుర నెఁడనెక తి
విఅంటి నఅందరిచేతా నీ విటట లేశ సుదుద ల

చ. యీతనెఁడా గోవరబ నమెతికన పసిబాలనెఁడ
కాతరీనెఁ డీతనెఁడా గోపకా వలల భనెఁడ
పూతన నీతనెఁడా పటిట  పొరిగొనన్నయటిట వానెఁడ
చేత గచచ్చికాయలాడీ శశ  విటట లేశనెఁడ

చ. యీ దేవనెఁడా కుచేలన కషట  సఅంపదిచిచ్చినానెఁడ
పోదిగొన యీ దేవనెఁడా భూభార మడనెఁచినానెఁడ
వేదమయనెఁ డీ దేవనెఁడా విశవ్వరూపు చూపనానెఁడ
సేదదేరీ మహిమల శశ  విటట లేశనెఁడ

చ. యీ మూరితా పఅండరఅంగ మరవక  వఅండినవానెఁడ
కామఅంచీ మూరితి శశ  వేఅంకటగిరి నునన్నవానెఁడ
దోమటి నీమూరితే యాధణ్యులపట మెచిచ్చినానెఁడ
క్షేమముతో వరాలిచీచ్చి శశ  విటట లేశనెఁడ

రేకు: 0387-01 లలిత సఅంపుటము: 04-504

పలల వి: కఅంటిమ నేనెఁ డిద గరుడా చలపతి
యిఅంటి వేలపగు యీశవ్వరునెఁ డితనెఁడ

చ. శశ  నరసిఅంహునెఁడ చినమ్మయ కాఅంతనెఁడ
దనవాఅంతకునెఁడ దయానధి
నానా మహిమల నమమ్మన వారిన
పూనుక కాచే పోషకునెఁ డితనెఁడ

చ. దేవాది దేవనెఁడ దినకర తేజనెఁడ
జీవాఅంత రఅంగునెఁడ శశ  విభనెఁడ
దక వ శిఖమణి తలనెఁచినవారిన
సేవల గొన కాచే విభనెఁడితనెఁడ

చ. పరమమూరిక హరి పశ హాల దవరదునెఁడ
కరుణానధి బుధ కలపకము
పరగు శశ  వేఅంకటపతి తన దసుల-

నరుదుగనెఁ గాచే యనఅంతనెఁ డితనెఁడ
రేకు: 0115-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
086

పలల వి: కఅంటిమ రెఅంటిక భూమ గలగు దకృషట అంతము
గొఅంటరి రావణనఅందు గుహునయఅందు

చ. నీదసణ్యుముగల నీచజనమ్మమెక న మేల
యేదియ నెఱనెఁగనటిట  యెకుక్కువ జనామ్మనకఅంట
వాదపుగరవ్వము లేదు వటిట యాచారము లేదు
సాదిఅంచి నెక చాణ్యునుసఅంధానమే కాన

చ. మముమ్మనెఁ దలపుచునెఁ జేయ మకృగయానయెక న మేల
సొముమ్మపోక మీకునెఁగాన సుకకృతము సేయకఅంట
దిమమ్మరిజనమ్మము లేదు తెగనకోరిక లేదు
పమమ్మ నీపక నెఁ బెటిట నటిట  భారమేకాన

చ. దికుక్కుల సాధిఅంచుకఅంట తెలిసి శశ వేఅంకటశ-

దికుక్కు నీనామమే కా సాధిఅంచుట మేల
యెకుక్కువ తకుక్కువ లేదు యెఱు కఱనెఁగమ లేదు
చకక్కుజడతో నీకు శరణఅంటనెఁగాన

రేకు: 0192-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
470

పలల వి: కఅంటిరా విఅంటిరా కమలనాభన శక క
వొఅంటి నతన శరణ మొకట వపయము

చ. యీతన నాభినెఁ బడమె యెకుక్కువక న బశ హమ్మయ
యీతనెఁడే రకఅంచినానెఁడ యిఅందశ దుల
యీతనెఁడాకుమీనెఁదనెఁ దేలె నేకారష వమునానెఁడ
యీతనెఁడే పో హరి మనకఅందరిక దక వము

చ. యీతనెఁడే యసురబాధ లినన్నయనెఁ బరిహరిఅంచె-

నీతన మూనెఁడడగులే యీ లోకాల
యీతనెఁడే మూలమఅంట నేతెఅంచి కరినెఁ గాచె
నీతనకఅంట వేలప లినెఁక మరి కలరా

చ. యీతనెఁడే వక కుఅంఠనాథునెఁ దీతనెఁడే రమానాథునెఁ-
డీతనెఁడే వేదోకకదక వ మనన్నటానెఁ దనె
యీతనెఁడే అఅంతరాణ్యుమ యీ చరాచరములకు
నీతనెఁడే శశ వేఅంకటశనెఁ డిహపరధనము

రేకు: 0241-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
234

పలల వి: కఅంటిరా వో జనులాల కరుణానధి యితనెఁడ
జఅంట లకమ్మదేవితోడ సరుస నునాన్ననెఁడ

చ. వానెఁడివో పశ తాపసుగీశ వ నరసిఅంహు డటట
మూనెఁడమూరుక లొకరూపక  ముఅంచివనాన్ననెఁడ
వేనెఁడి రకక్కుసులనెలల  విదళఅంచి వేసినానెఁడ
పోనెఁడిమ సురలనెఁ గాచీ భవనాధీశనెఁడ

చ. ఇరవక న రవిచఅందుద  లితన కనున్న లివిగో
ధరణి ననఅంతవేదము లూరుపల
అరుదక  చెలనెఁగె బశ హామ్మఅండ మీతన నెలవ
నరతి సనకాదుల నతణ్యుసేవకుల
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చ. ఘన మెక న శఅంఖుచకశ ములతో మెరసీన
మనప పశ హాల దున మనన్నఅంచె నద
యెనలేన శశ వేఅంకటశనెఁడక  వనన్నవానెఁడ
అనశము సకలాఅంతరాతమ్మ తానెక నానెఁడ

రేకు: 0096-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-479

పలల వి: కఅంట సులభ మది కానక యఅంట దురల భ:

మఅంటిలోననే వనన్న దిహమునెఁ బరమును
చ. హరిదసుల మెటిట నకక్కుడే పరమపద-

మరయ నఅందుకఅంట నవల లేదు
తిరమెక  వరి పదతీరర మే విరజనది
సొరిది ననన్న చోటల  చూచినటట  వనన్నది

చ. మచచ్చిక వక షష వల మాటలెలాల  వేదముల
యిచచ్చిల నఅందుకఅంట నఅంక లేదు
అచచ్చిట వరిపసాశ ద మమకృతపనముల
అచచ్చిమెక  తెలిసేవారి కఱచేత నునన్నది

చ. చెలనెఁగి పశ పనున్నల సేవే విజజ నము
ఫల మఅందుకఅంట మఱి పక పక  లేదు
తలనెఁప శశ వేఅంకటశదసులే యాతనరూపు-

లెలమ నెదుట నునాన్న రెఱినెఁగినవారిక
రేకు: 9016-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-536

పలల వి: కఅందరపజనక గరుడగమన
నఅందగోపతమ్మజ నమో నమో

చ. వారిధి శయన వామన శశ ధర
నారసిఅంహ కకృషష  నమో నమో
నీరజ నాభ నగమ గోచర
నారాయణ హరి నమో నమో

చ. పరమ పురుష భవ విమోచన
వరద వసుధావధూవర
కరుణా కాఅంతా కాళఅందీ రమణ
నరసఖ శౌరీ నమో నమో

చ. దనవ దమన దమోదర శశి
భాను నయన బల భదశ నుజ
దీన రకక శశ  తిరు వేఅంకటశ
నానా గుణమయ నమో నమో

ప.అ.రేకు: 0063-02 రామకశ యసఅంపుటము: 15-359

పలల వి: కఅంబములో వడలితివి కరిరాజనెఁ గాచితివి
పఅంచి యినన్నటా నీ కది పనయట శశ హరీ

చ. యెవవ్వనెఁడ మొఱవటట నో యిటట  రకఅంచే ననుచు
యెవవ్వనెఁడ ననునెఁబరొక్కునునో యిఅంతటానెఁ బలికననుచు

యెవవ్వనెఁడ మదినెఁ దలనెఁచునో యికుక్కువనెఁ బడచూపననుచు
వవివ్వళల రనెఁ గాచుకొన వఅందు వట శశ హరీ

చ. ఆపనున్ననెఁడ శరణఅంట నడడ ము వచేచ్చి ననుచు
యేపొదుద  ధాణ్యునఅంచువానక యెదుట నుఅండే ననుచు
పక  పక నెఁ బూజిఅంచేవానక పదముల చానెఁచే ననుచు
వోప యెప్పుడ గాచుకొన వఅందు వట శశ హరీ

చ. అడిగి బగడేవానక నప్పుడే నొసనెఁగే ననుచు
చిడిముడి నీ దసునక చెపపనటట  సేసే ననుచు
బడినే శశ వేఅంకటశ భక క సేసే వానకన
వడివోక కాచుకొన వఅందు వట శశ హరీ

రేకు: 0288-01 నాట సఅంపుటము: 03-506

పలల వి: కఅంభమున వడలి ఘన నరసిఅంహము
కుఅంభిన హిరణణ్యునెఁ గూలిచెను

చ. తొడిక దక తణ్యునెఁ దన తొడపక కనెఁ దిగిచి
కడపు చిఅంచి రక కము చలిల
జడియక పగుల జఅందఅంబులగా
మెడనెఁ దగిలిఅంచుక మెరసీ వానెఁడే

చ. పదవల చిఅంపుచు పనుగోళల  నదిమ
వదుటనెఁ బునుక గొరికుమయచును
సదరపు గుఅండల చపపరిఅంపుచును
మెదడ గఅందముగ మెతీ క వానెఁడే

చ. దేవతల భయము దీరిచ్చి యఅంకమున
శశ వనతనునెఁ గకృప సేయచును
పవనపు టహోబలగిరి దక వము
శశ వేఅంకటగిరినెఁ జెలనెఁగీ వానెఁడే

రేకు: 0324-01 భవళ సఅంపుటము: 04-136

పలల వి: కటకట నేమూ కరకలము గాము
ఘటన శశ పతి నీవే కావనెఁగదవయాణ్యు

చ. పుడమనెఁ బుటిట తిమ బుదిద  నెరినెఁగితిమ
కడప చెరువవత గానమయాణ్యు
వొడల మోనెఁచితిమ వనన్నతినెఁ బెరగితిమ
వడనెఁ జిలల లనెఁ గారేది విడిపఅంచ లేవయాణ్యు

చ. ననన్న నదిశ అంచితిమ నేనెఁడే మేలకొఅంటిమ
తినన్న వలల నెఁ దీరినట తెలియమయాణ్యు
కనున్నలనెఁ జూచితిమ కమమ్మర మూసితిమ
వనన్నచే నుఅండదు మతి పూరట లేదయాణ్యు

చ. సరినెఁ జదివితిమ శసస మునెఁ జూచితిమ
గురునెఁడే రకకుడౌత గురుతౌనయాణ్యు
నరతి శశ నేఅంకటశ ననేన్న నమమ్మతిమ
పరదక వములతోడిపన మాకు లేదయాణ్యు
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రేకు: 0317-01 మలహరి సఅంపుటము: 04-
096

పలల వి: కటకట యీమాయ గడచుట యెటల
ఘటనల హరికకృప గలిగిననెఁగాక

చ. యిరవగుజీవల కఅంతగలిగినా
పరధనకాఅంతలే బలపశ యము
ధరనెఁ గరామ్మపునెఁజేతలలోనెలాల
సొరదినెఁ బాపమే సులభము

చ. నానారుచుల యనఅంతము గలిగిన
కానపదరబ మె కడనెఁ దీపు
పనన చదువల పఠన లఅండగా
మానన దురాదషమానెఁటలే హితవ

చ. యెదలో శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడఅండనెఁగ
సదరపు దివిజల చవలయిరి
అదనను శశ గురుయానతి గలగనెఁగ
పొదిగొన యివి తలపోయనెఁగ వలెసె

రేకు: 0354-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
316

పలల వి: కటకట హరిమాయాకలపనెటిట దో
తటకుననెఁ బారవేసేతలనెఁపఅందు లేదు

చ. అనఅంతకోటియగాదులనుఅండియ
తనవోక విషయాలనెఁ దగిలఅండినా
దినమొకొక్కుకక్కురుచియెక  తీపులెక  పఅండీనెఁగాన
వనుకొనన్న యాతమ్మకు వగ టఅందు లేదు

చ. కడలేక నాలకకునెఁ గనన్నయాహారములెలల
వోడలిలోనెఁ బూనెఁటవూనెఁట వొటట కొననా
సడినెఁ బెక పక  విఅంతవిఅంతచవలే వదకునెఁగాన
విడవన యాతమ్మకు వగ టఅందు లేదు

చ. కలకాలముననుఅండి కాపురపు లఅంపటాలె
కలిమతో మెడనెఁగుచిచ్చి కటట కొననా
యెలమతో శశ వేఅంకటశవ్వరునాజజ ల -
నలవాటక న యాతమ్మకలప లేదు

రేకు: 0137-02 లలిత సఅంపుటము: 02-155

పలల వి: కటకటా కరమ్మమా కాలములో మరమ్మమా
మటమాయెక పోతివఅంటా మది నమమ్మవఅంటినెఁగా

చ. పపబుదిబ  యాడనుఅండ పయము రాననానెఁడ
కోప మేడనుఅండ గరద్భుగోళమున నునన్ననానెఁడ
దీపన మేడనుఅండ దేహధారి గాననానెఁడ
యేపున భూమనెఁ బుటిట తే నేడనుఅండి వచెచ్చినో

చ. నగుసఅంసార మెఅందుఅండ నరకాన నుఅండనానెఁడ

తగిలి మరణదస ధనవాఅంఛ లెఅందుఅండ
వొగి లోభ మేడనుఅండ వొఅంటినునన్నవానెఁడ
వగటక  నేనెఁడటట  ననున్న వదక పక కొనెనో

చ. బహుబఅంధా లేడనుఅండ పశ ళయకాలమునానెఁడ
మహినెఁ గోరికలెఅందుఅండ మతి మఱచిననానెఁడ
యిహమున శశ వేఅంకటశ శరణఅంటి నేనెఁడ
విహితమెక  మాకు నెటట  వఱచెనో తాము

రేకు: 0067-05 పడి సఅంపుటము: 01-350

పలల వి: కటకటా జీవనెఁడా కాలముదోలకరానెఁగ
సటవటలనే పొదుద  జరుప వగా

చ. సమత ననన్నయను జదివి కడపటను
కుమతివక  అఅందరినెఁ గొలిచే వగా
తమగొన పశ మ నెఅంతయను గఅంగకునెఁబోయి
తమకఅంది నతినీరు దగే వగా

చ. తనువనెఁ బాశ యము నమమ్మ దనధరమ్మము మాన
చెనటివక  కరామ్మల సేసే వగా
వొనరనెఁగ మీనెఁదనొడిడ న మొగుల నమమ్మ
దొనలనీళళ్ళు వళళ్ళునెఁదోసే వగా

చ. యెలమతోనెఁ దిరువేఅంకటశనెఁ గొలవలేక
పొలము రాజలవఅంటనెఁ బయేణ్యు వగా
చిలకకువలె బుదిబ చెపపననెఁ గానలేక
పలమారుక తోజనెఁ బాడే వగా

రేకు: 0029-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
178

పలల వి: కటకటా దేహఅంబు గాసినెఁబెటట నెఁగ వలనె
నటవఅంటి దసలచే నటల అండవలనె

చ. చఅంపనొలల క కద సఅంసారమనయెడి-

గఅంపమోనెఁపు గడిఅంచె కరమ్మసఅంగశ హము
లఅంపటము విరియిఅంచ లావచాలక తదిన
దిఅంప నొకకొఅంతెక న తెగుదఅంపులేదు

చ. మనుపనోపకకద మాయవిలఅంబమున
కనుమూసి కాఅంక మఱి కటట  దక వఅంబు
దినభోగముల విడవనెఁ దఱనెఁ గేమటను లేక
తనవినెఁబఅందిఅంచ నెఅంతయ వసముగాదు

చ. తెలపనోపకకద తిరువేఅంకటశవ్వరునెఁడ
వలలేనవేదనల వేనెఁచెనెఁ బాశ ణలను
బలిమ నజజ నఅంబునెఁ బాయలే కతననే
తలనెఁచి భవబఅంధముల దనెఁటఅంగరాదు
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రేకు: 9121-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-608

పలల వి: కటకటా మీరితివి కలికాలమా - పుణణ్యు
ఘటన గరవక  పోయెనెఁ గలికాలమా

చ. భూసురుల కామనుల బోయల నామ కులనెఁ
జేసుకొన యీఅండల  చిచుచ్చిరికరి
యీసునను నీవలన నెకుక్కువకులములెలల
కాసు సేయకపోయె గలికాలమా

చ. అనన్నలను జెలెల అండల  నాఅండల  మగలనునెక రి
వనెన్న సెడి యతల ధనవఅంతలెక రి
ఇనన్నయను జేసితిన యిఅంకనెక నా నీకు
కనీన్నరు రాదుగా కలికాలమా

చ. అరుదగునెఁ బతివశ తల అభిమానవతల పల
దొరలకముమ్మడ వోయి తొతకలెక రి
చిరకాల సుకకృ.తకముననెఁ గొఅంతెక న
కరుణ మారిపతివిగా కలికాలమా

చ. కోవిదుల మను దొరల కులరాణి వాసముల
తోశ వలనె లఅంజలెక  తదిమీరిరి
ఏవఅంకనెఁ జూచినా యిటల నే ధరమ్మఅంబు
గావ వటిట తివిగా కలికాలమా

చ. పటట భదుద ల నతల పలమారు నఅంద
................రిపఅంబులెక  దీనులెక రి
దిటట ననెఁ దిరువేఅంకటశదసుల ననున్ననెఁ
గటట వేతరు సుమీ కలికాలమా

రేకు: 0039-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
239

పలల వి: కటకటా యిటచేసెనెఁ గరమ్మబాధ
యెటవఅంటివారికన నెడయ దీబాధ

చ. దినదినమునెఁ బాశ ణలకు దీపనముచే బాధ
తనుపోషణముల కఅందరపబాధ
మనసుశఅంతిక సద మమకారములబాధ

తనవోనకోరుక్కులకు దక వగతిబాధ
చ. వడయాసచూపులకు వేడకలచే బాధ

కడవేడక్కులకు వియగములబాధ
తొడవక నయెఱుకలకు దురితబుదుద లబాధ
జడియనెఁబరచిఅంతలకు సఅంసారబాధ

చ. ఆరిది నశచ్చియమతిక ననుమానములబాధ
సరిలేన జీవలకు జనమ్మబాధ
తిరువేఅంకటాచలాధిపుననెఁ గన మన కొలచు-

వరవచేతనె కాన వడ దీబాధ

రేకు: 0333-06 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
195

పలల వి: కటకటా యీ పశ ణి గతిగనుట యెనన్ననెఁడ
అట నావశము గాదు హరి నీచేనెఁ గాన

చ. పపము నెరునెఁగుదు బఅంధము నెరునెఁగుదు
మాపుదకా నవి నేను మానలేనెఁగాన
కోపము దురుగ ణమన కొఅంత గొఅంత యెరునెఁగుదు
తీపుల యాసలనెఁ బడి తిపపలేనెఁగాన

చ. చూతను దుదుఃఖలవారినెఁ జూతను బుటట వారి
యీతల నాకు వరపు యిఅంచుక లేదు
గాతల నామనసెలల నెఁ గలిపఅంచినటల వను
చేతనెక నా చెపపనటట  సేయలేనెఁగాన

చ. నావఅంకనెఁ గడమ గానెఁక నా గురునెఁడ తొలెల  ననున్న
శశ వేఅంకటశనెఁడ నీచేతికచెచ్చిను
దక వమొకక్కునెఁడవే నీ దసానుదసునెఁడనెక తి
యేవిధల నే నెరనెఁగ నట ననేన్నకాన

ప.అ.రేకు: 0077-03లలిత సఅంపుటము: 15-443

పలల వి: కటకటా యీ యాతమ్మ లేగతి నీడేరనెఁ గలరు
యిట నీకు శరణఅంట యిటట  రకఅంతవ

చ. చేరి నీ మహిమ చిరజీవల నడిగే మఅంట
ఆ రీతి జీవల బశ హామ్మదిదేవత లిఅంతే
వారనెఁ దమపుటిట న యవవ్వలగాన తొలిల అంటి
నీ రూప మఅంతిఅంతన నశచ్చియిఅంప లేరు

చ. అఅందరిక శద తలే ఆధార మనాదినుఅండి
పొఅందుగా నడిగే మఅంట పొడచూప వదియను
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కఅందువ ఋషలపఠకశ మముల వచెచ్చి నఅంతే
అఅందరియరర ముల నశచ్చియము సేయ లేరు

చ. అదిగాన యెఅంచి సనకాదుల శకాదులను
మొదలనే ననునెఁ గొలిచ్చి ముకుక లనపఅంచుకొనరి
అదననెఁ దకక్కున వపయముల నఅంత వనన్నద
పదిల మలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశ

రేకు: 0214-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-079

పలల వి: కటకటా యేమటాను కడవర గాననెఁడిదే
నటలపు వాశ నెఁత యెటట  నజము దలియదు

చ. బాదల సఅంసారము పరవఅంజకొన తొలిల
యేది నమమ్మ పటవడ నీ జీవనెఁడ
గాదల కొలచుగానెఁగనెఁ గటట కొన కరమ్మముల
యేదస చొచీచ్చినో కాన యీ పశ ణి

చ. కానెఁపురమెక  తమ తలిల  కడపున వచిచ్చి పుటట
యే పన గలిగెనో యీ దేహి
కాపడీ నక్షేపల కడనాసతోనెఁ బానెఁతి
యే పదవినెఁ దనుఅండనో యీ జఅంతవ

చ. దవవ్వల యమబాదల దలనెఁచి వరవనెఁడిద
యెవవ్వరి సలిగెనమోమ్మ యీ జీవి
రవవ్వగా శశ వేఅంకటాదిశ రాయనెఁడ మనన్నఅంచనెఁగాను
యివవ్వల బతికనెఁగాక యెవవ్వనెఁడయి తాను

రేకు: 0282-02 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
471

పలల వి: కటట దుర వక కుఅంఠము కాణాచయిన కొఅండ
తెటట లాయ మహిమలే తిరుమల కొఅండ

చ. వేదములే శిలలెక  వలసినది కొఅండ
యేదసనెఁ బుణణ్యురాసులే యేరులెక నది కొఅండ
గాదిలి బశ హామ్మదిలోకముల కొనల కొఅండ
శశ దేవనెఁడఅండేటి శేషదిశ  యీకొఅండ

చ. సరవ్వదేవతల మకృగజతలెక  చరిఅంచే కొఅండ
నరవ్వహిఅంచి జలధలే నటట చరులెక న కొఅండ
వరివ్వనెఁ దపసులే తరువలెక  నలిచిన కొఅండ
పూరవ్వపు టఅంజనాదిశ  యీ పొడవాటి కొఅండ

చ. వరముల కొటారుగా వకక్కుణిఅంచి పఅంచే కొఅండ
పరగు లకమ్మకాఅంత సోబనపునెఁ గొఅండ
కురిసి సఅంపదలెలల  గుహల నఅండిన కొఅండ
విరివక న దిదివో శశ వేఅంకటపునెఁ గొఅండ

రేకు: 0042-06 పడి సఅంపుటము: 01-260

పలల వి: కడగనుట సౌఖణ్యుముగాక యీ-

తడతానెఁకుల నెఅందరు చనరిటాల
చ. నలిచినదొకట నజమన తెలిసిన-

తెలివే ఘన మఅంతియకాకా
కలకాలము చీనెఁకటి దవవ్వకొనెడి-

వలలభశ మల నెవవ్వరు వడ రిటాల
చ. పరహిత మదియే పరమన తెలిసిన

పరిపకవ్వమె సఅంపదగాకా
దురితవిధల గొఅందుల సఅందులనెఁ బడి
ధరలోపల నెఅందరు చనరిటాల

చ. ఘనునెఁడీ తిరువేఅంకటపతి యన కన
కొనకకుక్కుట తేనెఁకువగాకా
పనమాలిన యీపలలఅంపటముల
తనువ వేనెఁచు టఅంతటిపన యిటాల

రేకు: 0200-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-519

పలల వి: కడనుఅండి చూచే నీకునెఁ గనకరమెక తేనెఁ గన
బడి ననున్ననెఁ గావ నీతో బలిమేలే

చ. వొడల మోచినయది యొకయపరాధము
అడరి సఅంసారినౌట యపరాధము
బడి నన పఱచిన పటల నెఁ బడకపోడ (దు?)

యెడనీకు మొరవటట  ననెఁకనెఁ జోటదయాణ్యు
చ. అనన్నపనముల గొనన్న దది యొకక్కునేరమ

వనన్నతి సఅంపదనెఁ బఅందు టకనేరమ
యినన్నయ ననుభవిఅంచి యినెఁక నొలల నఅంటనెఁ బోదు
వినన్నపల సేసి నీతో విసుగనెఁ జోటది

చ. మదిలో నీవఅండగాను మఱచిన దొకకలల
అదననెఁ గరామ్మధికారనౌ టకకలల
యెదుట శశ వేఅంకటశ యిటట  ననున్ననెఁ గాచితివి
తద కకక్కుతిమ యిఅంకనెఁ దొలనెఁగనెఁగవలెనా

రేకు: 0253-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
307

పలల వి: కడనుఅండి రావ కానవి నెక నవి
వడగన దయ నీ దొకట కలది

చ. హరి నీ చకశ అంబఅంటిన యపుడే
సొరిది నసురలే సురలెక రి
నరతపు చీనెఁకటినఅండిన మఅంటను
వరవన రవిచే వలనెఁగెక నటల

చ. తతి నీ నామము దలనెఁచినవారినెఁ
అతిపపమె పుణణ్యుఅంబాయ
గతియెక  పరుసమునెఁ గదిసిన లోహమె
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పశ తిలేక ధరణినెఁ బసినెఁడియెక నటల
చ. కొఅంకక నను నట గొలిచిన మనుజలె

అఅంకల శకాదులెక నారు
యిఅంకను శశ వేఅంకటశ నీజగము (?)-

సఅంకలపమే మోకఅంబెక  నలిచె
రేకు: 0264-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
367

పలల వి: కడనుఅండే విజజ నకనెఁ గా దిటవలెను
వొడలి రోనెఁతల చూచి వూరకక నా నవవ్వను

చ. ఆఱడినెఁ బాము గరచినటిట వానెఁడ దిననెఁబోతే
జఱన వేనెఁప చేనెఁదక నానెఁ జపపనెక  తోనెఁచు
వఱిడక  సఅంసారపువిష మెకక్కునవానక
చూఱలెక  హేయకాఅంతల సుఖములెక  తోనెఁచును

చ. చెఅంగట వఱిఱ్ఱి వానక చేసిన చేనెఁతలెలల
తొఅంగలిఅంచి వివేకాలెక  తోనెఁచినటల
మఅంగుచునెఁ గరమ్మపు నాము మేసిన సఅంసారిక
అఅంగడి కరమ్మమే బశ హమ్మమెక  తోనెఁచును

చ. జగమది యొకక్కుట చవల వేరేవేరే
మొగి నెఱుకమఱపు ముడిచునన్నది
పగట శశ వేఅంకటశనెఁ బటిట  కొలవనవానెఁడ
తెగన మాయలలోననెఁ దేలాడవలసె

రేకు: 0036-07 శదద వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
226

పలల వి: కడలడిప నీరాడనెఁగానెఁ దలనెఁచువారలకు
కడలేన మనసునకునెఁ గడమ యెకక్కుడిది

చ. దహమణనెఁగినవనుక తతవ్వమెరినెఁగెదననన్న
దహమేలణనెఁగు తా తతవ్వ మే మెరునెఁగు
దేహఅంబుగలయనన్న దినములకునెఁ బదరర -
మోహమేలడగు ద ముదమేల కలగు

చ. ముఅంద రెరినెఁగిన వనుక మొదల మరచెదననన్న
ముఅంద రేమెరునెఁగునెఁ ద మొదలేల మరచు
అఅందముగనెఁ దిరువేఅంకటాదీశ శ మనన్ననల
కనెఁదువరినెఁగినమేల కలనెక న లేదు

రేకు: 0286-03 ముఖరి సఅంపుటము: 03-496

పలల వి: కడవ రాదు హరి ఘనమాయ! తెగి
విడవనెఁగరాదు వేసరరాదు

చ. చూపుల యెదిటిక సోదణ్యుఅంబెక నది

పపపుణణ్యుముల పశ పఅంచము
తీపుల పుటిట అంచు దినదిన రుచులెక
పూపల సఅంసారభోగముల

చ. మనసు లోపలిక మరమ్మఅంబెక నది
జననమరణముల శరీరము
వనవనకనెఁ దిరుగు వడ లఅంపటమెక
కనకపుటాసల కరమ్మముల

చ. తగు మోకమునకునెఁ దపయెక న దిద
నగి హరినెఁ దలనెఁచిన నాలకది
వగట దీరె శశ వేఅంకటపతియెక
యగపడ నపుడ పురాకకృతము

రేకు: 0204-01 లలిత సఅంపుటము: 03-019

పలల వి: కడ నజజ నపు కరవకాలమద
వడలదొబిద మా వరపు దీరచ్చివే

చ. పపపు పసురము బఅందల మేయనెఁగ
పోపుల పుణణ్యుము పొలివోయ
శశ పతి నీక చేయి చానెఁచెదము
యేపున మమమ్మనెఁక నీడేరచ్చివే

చ. యిలనెఁ గలియగమను యెఅండల గాయనెఁగ
చెలనెఁగి ధరమ్మమను చెరు విఅంక
పొలసి మీ కకృపఅంబుధి చేరితి మద
తెలిసి నాదహము తీరచ్చివే

చ. వడిగొన మనసిజవాయవ విసరనెఁగ
పొడవగు నెఱుకల పుట మెగసె
బడి శశ వేఅంకటపతి నీ శరణము
విడవక చొచిచ్చితి వసనెఁ గావనెఁగదే

రేకు: 0025-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
152

పలల వి: కడనెఁ జఅంచలముల కడనధద వముల
కడ నలపములన కాదఅందురు

చ. కరమ్మభోధ వికారఅంబుల
ధరమ్మతఅంతశ  సఅంధానముల
దురమ్మదక క సఅందోహముల
కరమ్మదూరు లివి గాదఅందురు

చ. పరమభాగవత భవణ్యుమతల
పరమభోధ సఅంభావకుల
తిరువేఅంకటగిరిదేవ సేవకుల
కరుణాధికు లివి గాదఅందురు
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రేకు: 0041-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-251

పలల వి: కడనడసు చొరనేల కాళళ్ళు గడగనెఁగనేల
కడలేన జనమ్మసాగర మీనెఁదనేల

చ. దురితఅంబునకు నెలల దొడవ మమకారఅంబు_

లరిదిమమతలకునెఁ దొడ వడియాసల
గురుతయిన యాసలకునెఁ గోరికల జీవనము
పరగ ననన్నటిక లఅంపటమె కారణము

చ. తదలేన లఅంపటము దుదుఃఖహేతవ దుదుఃఖ_

ముదుటయిన తాపమున కుఅండనెఁగనెఁ జోట
పదిలమగు తాపఅంబు పశ ణసఅంకటము లీ-

మదము పఅంపునకునెఁ దనమనసు కారణము
చ. వలయనెఁ దనమనసునకు వేఅంకటశనెఁడ గరక

బలిసి యాతననెఁ దలనెఁచుపనకనెఁ దనెఁ గర క
తలకొనన్న తలనెఁపు లివి దక వమానుషముగానెఁ
దలనెఁచి యాతేమ్మశవ్వరుననెఁ దలనెఁపఅంగ వలద

రేకు: 0270-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
403

పలల వి: కడపు నఅండ ననెఁకనెఁ గడమేది మును
తడవిన యపుడే నే ధనుణ్యునెఁడనెక తి

చ. హరిహరి యన నే ననన్ననానెఁడ నా-

పరగిన జనమ్మము ఫలియిఅంచె
కరలి మీనెఁద మకక్కులి నీసేవల
వరుస జలధిలో వానల

చ. ముఅందర నీకును మొకక్కునయపుడే
అఅందితినెఁ దుదిపదమగు సుఖము
పొఅందుగ మీనెఁదటి వేవేల సేవల
యెఅందును శశ మఅంత కచిచ్చిన సిరుల

చ. శశ వేఅంకటపతి శరణననపుడే
దక వమ నాపల దకక్కుతివి
చేవలనెఁ గమమ్మర సేవిఅంచు సేవల
వేవేల పూజల వేడకల

రేకు: 0049-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
302

పలల వి: కడపఅంత తానెఁ గుడచు కడపఅంత దీనకక
పడనపటల  నెలల నెఁబడి పొరలనేలా

చ. పరులమనసునకు నాపదల గలగనెఁగనెఁజేయనెఁ
బరితాపకరమెక నబశ దుకలా
సొరిది నతరుల మేలచూచి సెక నెఁ పనెఁగలేక
తిరుగుచుఅండేటి కషట  దేహమదియేలా

చ. యెదిరి కప్పుడనెఁ జేయహితమెలల నెఁ దనదనుచు
చదివిచెపపనయటిట  చదువేలా
పొదిగొనన్నయాసలోనెఁ బుఅంగుడక  సతతఅంబు
సదమదఅంబెక  పడయచవల దనకలా

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరున సేవారతికనెఁగాక
జీవనభాశ అంతినెఁ బడసిరులేలా
దేవోతకమున నాతమ్మనెఁ దలియనొలల క పకుక్కు_

తోశ వ లేనెఁగిన దేహి దొరతనఅంబలా

ప.అ.రేకు: 0021-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
122

పలల వి: కత గాదు దకృషట  మది కలిగె మాకు
సతమఅంటా నటట  ఫొదుద  జరపనెఁగవలసె

చ. కాయమనేటి మోహినీగజ మెకక్కునారము
పయవమోహమదము పటట ను మముమ్మ
తీయరాన బఅందుపు తీగె తెఅంచివేయ లేము
యేయెడ విజజ న మనెఁక యెఱినెఁగేమా మేము

చ. విచచ్చిల సఅంసారమునేనథి దొకక్కునారము
పచిచ్చి మదనభూతము పటట ను మముమ్మ
గచుచ్చిల యహఅంకారగరవ్వము మాననెఁగ లేము
అచచ్చిపు మోకపుతెరు వబీదనా మాకు

చ. రామలరతి కొలాల పురము చొచిచ్చినారము
యేమెక నా యెగుగ  సిగుగ  లెఅంచము నేము
శశ మఅంతనెఁడక  నటిట  శశ  వేఅంకటశనెఁడే ననున్న
యేమరి యఅండనెఁగ మముమ్మ యేలినానెఁడ వనెఁడవో

రేకు: 9087-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-592

పలల వి: కతకరాల చిముమ్మచుఅండనెఁ గదలచుఅండ
చితకజ జనకునెఁడక న శశ  మూరితి

చ. కనున్నలనెఁ జొకుక్కుచునుఅండ కఅంపతము మీనెఁటచుఅండ
సనన్నపు సొలపు నగుగ  సళపుచుఅండ
అనున్నవ నడిమ యిఅంతి నకుక్కున నొతకచునుఅండ
ఉనన్నతినెఁ గోనేటిదరినునన్న మూరితి

చ. మేసుల ముటట చునుఅండ మేడమీనెఁద నలచుఅండ
కీసిన గోక గిలిగిఅంపుచునుఅండ
నేసకొప్పురమణిక చెకుక్కుల నొకుక్కుచునుఅండ
తీసిన లఅంఘతముల దివణ్యుమూరితి

చ. కలకల నవవ్వచుఅండ కనెన్నర వటట చునుఅండ
పలమెరునెఁగుల దోనెఁప బాడచుఅండ
అలమేలమఅంగమీనెఁద నలరి యొరగి యఅండ
వలయ వేఅంకటగిరి వేదమూరితి
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రేకు: 0306-02 నాట సఅంపుటము: 04-032

పలల వి: కదిరి నకృసిఅంహునెఁడ కఅంభమున వడలె
విదితముగా సేవిఅంచరొ మునుల

చ.ఫాలలోచనము భయదోగశ ముఖము
జవ్వలామయ కసరములను
కాల రౌదశ  సఅంఘటిత దఅంతముల
హేలాగతి ధరియిఅంచుక నలిచె

చ. ముడివడ బమమ్మల ముఅంచిన వూరుపల
గడగడ నదరెటి కటములను
నడద నాలికయ నకుక్కునెఁ గరష ముల-

నడియాలపు రూపక  తా వలసె
చ. సకలాయధముల సహసశ  భజముల

వికట నఖఅంబుల వనెఁస బూన
వకలి యగుచు శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
పశ కటపు దుషట ల భఅంజిఅంచె నదివో

రేకు: 0376-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
445

పలల వి: కదిసి యాతనెఁడ మముమ్మనెఁగాచునెఁగాక
అద యాతనక శరణఅంట నఅంటి నేను

చ. యెవవ్వన వదరమున ననన్నలోకములఅండ
యెవవ్వన పదము మోచె నల యలను
యెవవ్వనెఁడ రకకునెఁ డాయ నీ జఅంతకోటల కు
అవివ్వభనక శరణఅంట నఅంటి నప్పుడ

చ. సభలో దశ పదినెఁ గాచె సరేవ్వశనెఁ డవవ్వనెఁడ
అభయహసక మొసఅంగె నాతనెఁ డవవ్వనెఁడ
ఇభవరదునెఁ డవవ్వనెఁడ యీతనక వొడిగటిట
అభినవముగ శరణఅంట నఅంటి నప్పుడ

చ. శరణచొచిచ్చిన విభీషణనెఁ గాచె నెవవ్వనెఁడ
అరిది యజనతఅండిశ  యాతనెఁ డవవ్వనెఁడ
యిరవక  శశ  వేఅంకటాదిశ  యెకక్కు నాతనెఁ డితనెఁడే
ఆరసి యితనక శరణఅంట నఅంటి నప్పుడ

రేకు: 0221-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-119

పలల వి: కనకము కనకమే కడ ననుమనుమే
వనక సరిదూనెఁగితే వలవకురాదు

చ. హరినెఁ గొలిచినవారి కమరు ననన్నసుఖల
గరిమతో వారల భాగణ్యుమే భాగణ్యుము
తెరమరనెఁగుల కరమ్మదేహులెలల  వరితోడ
పురునెఁడ వటట కోనెఁబోతే పోలికల రావ

చ. భాగవతలెక నవారు పటిట నదలాల  నీడేరు

చేగదేర వారల సేసినదే చేనెఁత
తీగెసఅంసారమతకల తెలియక వరివలె
వేగినఅంతా నయేణ్యుమఅంట వరవలనెఁ బడవ (?)

చ. శశ వేఅంకటశదసుల చేసినదలాల  సకృషట
యేవఅంకా ధద వపటట మే ఇట వారిక
కావరపు మనుజల గతిగనేమన వారి-

తోవల నడవనెఁబోతేనెఁ దూగదు తమకును
రేకు: 0232-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
185

పలల వి: కన గుడడ ను నద విన చెవడను నద
ననచి జగతక నడచీనదివో

చ. వదయాసకమయము లొకదినముననే
యెదుటనె వనన్నవి యెఅంచినను
యిదివో జీవల యెఅంచక తమతమ-

బశ దుకుల సతమన భశ మసెదరు
చ. వలనెఁగును జీనెఁకటి వసనెఁ గనునెఁగొనలనె

నలిచీ నరక నమషములో
కలవలెనుఅండిన గతి సఅంసారము
బలవగ సతమన భశ మసెదరు

చ. కాఅంతలనెఁ బురుషల కాయ మొకక్కుటనె
పొఅంతనే పుటట చునెఁ బదలెదరు
యిఅంతయ శశ వేఅంకటశవ్వరు మహిమలనెఁ
పఅంతము దలియక భశ మసెదరు

రేకు: 0099-02 బౌళ సఅంపుటము: 01-496

పలల వి: కననవాఅండానెఁ గాను కాననవానెఁడానెఁ గాను
పొననెఁగి వొరులకక తే బోధిఅంచే నేను

చ. ధరణినెఁ గరమ్మము గొఅంత తగినజజ నము గొఅంత
సరిక సరే కాన నశచ్చియము లేదు
వొరిమె యెఅంచిచూచితే నొకటివానెఁడానెఁగాను
సరవి దలియ కమో చదివేము నేము

చ. యీతల నహము గొఅంత యిఅంతలోనెఁ బరము గొఅంత
చేతల రెఅండ చానెఁచే చికుక్కుట లేదు
యీ తెరువలో నొకటి నేరుపరచుకోలేను
కాతరాన కతలెలాల  గఱచితి నేను

చ. దక విక మొకకొఅంత తగుమానుషము గొఅంత
చేవలచిగురువలెనెఁ జేసేను
యీవల శశ వేఅంకటశనెఁ డిది చూచి ననున్ననెఁ గాచె
భావిఅంచలేక యినాన్నళళ్ళు భశ మసితి నేను

రేకు: 0083-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
404
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పలల వి: కనయ గానన మనసు కడమగాక
యెనలేన హరిమహిమ కది గుఱుతగాద

చ. కనుకలిగి హరిగొలిచి ఘనులెక రిగాక మును
మునుజలే కారా మహరుషలను
మనసులో నపుడక న మరిగి కొలిచినవారు
ఘనులౌట కదియ నకక్కుపు గుఱుతగాద

చ. భావిఅంచి హరినెఁగొలిచి పదవలఅందిరిగాక
జీవలే కారా దేవతలను
కావిఅంచి కొలిచినను ఘనపదవ లేమరుదు
యేవలన నఅందిరిక నది గుఱుతగాద

చ. పనన్న హరినెఁగొలిచి నేరపరులెక రి గాక ధర-

నునన్నవారే కారా యగివరుల
యెనన్నకల శశ వేఅంకటశ నమమ్మనవార
లినన్నయనునెఁ జేకొనుట కది గుఱుతగాద

రేకు: 0248-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-277

పలల వి: కనయనెఁ గానరు నీమహిమ కౌరవకఅంసజరాసఅంధాదుల
మనుజల దనుజలనెఁ జఅంపరననెఁగ విన మరి నీశరణము చొరవలద
చ. పుకక్కుటనే లోకముల చూపతి పూతక చనన్నట దగితివి

పకక్కుననే బఅండి దనన్న విరిచితివి బాలల సేసేటి పనులివియా
అకక్కురతో తకృణావరుక నణనెఁచితివి ఆనెఁబోతల కీటణనెఁచితివి
చికక్కుఅంచి యనలము చేత మఅంగితి శిశవల సేసేటి పనులివియా

చ. తొడినెఁబడ మదుద ల భవిపక  గూలనెఁగదొబిద యఘాసురునెఁ జఅంపతివి
బడినే గోవరబ నగిరి యెతికతి పడచుల సేసేటి పనులివియా
అడరి బశ హమ్మమాయకునెఁ బశ తిమాయల అటట  గడిఅంచి నలిచితివి
పడికట చాణూరు నేనుగనెఁ గొటిట తి పనన్నల సేసేటి పనులివియా

చ. కాళఅంగున మద మణనెఁచి దవవ్వగా కడగడలకునెఁ బోనెఁజోనెఁపతివి
గోలవక  యజజ ఫలము లిచిచ్చితివి గోవాళ సేసేటి పనులివియా
యీలీల శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదనే యిఅందరికన పొడచూపతివి
బలదనఅంబుల నెఅంచిచూడ పసిబిడడ ల సేసేటి పనులివియా

రేకు: 0199-06 దేసాక సఅంపుటము: 02-513

పలల వి: కనయఅండి భశ మసితినెఁ గటాట  నేను
యెనలేక గురియెక తి నటట  నేను

చ. తోలనెముకల గటిట  దొరనఅంటా మురిసేను
అలబిడడ ల మరనెఁగు ఆహా నేను
గాలి యాటిఅంచుకొన కాలముల గడపను
వోలినెఁ బుణణ్యుపపమఅందు వోహో నేను

చ. మఅంటివఅంక బదుకుతా మదియిఅంచి మురిసేను
ఇఅంటిముఅంగిటనే వఅండి యీహీ నేను
వొఅంటివానెఁడనెక  వఅండి వూరనెఁగలవలాల నెఁ గోరే
వొఅంటిన యాసల తోడ నహూ నేను

చ. నలికోకనెఁ గటట వడి నునన్ననెక  నే మురిసేను
యీలాగు నాబదుకలల  యేహే నేను
పలిఅంచి శశ వేఅంకటాదిశ పతి నాకునెఁ గలగనెఁగ
ఆలరినెక  గెలిచితి హెక హెక  నేను

రేకు: 0320-04 బౌళ సఅంపుటము: 04-115

పలల వి: కనయెడి దిదియే వినయెడి దిదియే కడలనెఁ జదివడి దిదియపో
ననుపు నీరెక  సరవ్వజగముల నలిచె శశ హరిమాయ

చ. తలనెఁపు నొకక్కుట తాను నొకక్కునెఁడే దక వ మొకక్కునెఁడే పో
కలిసి పకుక్కుముఖఅంబులెక  లోకఅంబు దోనెఁచెనేన
తెలియనెఁ జిలల ల కడవ లోపలి దీపమువలెనే
అలరి వలినెఁగెడి చూడనెఁజూడనెఁగ హరిపశ పఅంచపుమాయ

చ. దేహ మొకక్కుట జీవనెఁ డొకక్కునెఁడే దినము నొకక్కుటపో
మోహ జగశ తత్సవ్వపన్ననదశ ల మొనప భేదములెక
వూహనెఁ బెకుక్కులయదద ముల చఅందోశ దయమువలెను
సాహసఅంబున భశ మలనెఁబెటట డి చదల నద హరిమాయ

చ. గురువ నొకక్కునెఁడే మఅంతశ  మొకక్కుట కొలవ నొకక్కుటపో
అరయ భకకయ వేరు వేరెక  యలరుచునన్న దిదే
గరిమ శశ వేఅంకటగిరీశవ్వరు కలిపతమువలెనే
వరసి వారిక వారిక ఇది విఅంతవో హరిమాయ

రేకు: 9080-01 ముఖరి సఅంపుటము: 04-581

పలల వి: కనునెఁగాక పుణాణ్యుల కడనెఁబడనా
తనువ లేదో చేతనము లేదో

చ. మోసపోతినననేల మురుగ వగవనేల
చేసునెఁగాక పుణాణ్యుల చీమ దుమెమ్మనా
దసునెఁడనెఁగా ద లేనెఁడొ తలనెఁప శశ హరి లేనెఁడొ
వసమఅంతగాలమెక న విధిలేదో

చ. తలల డిఅంచి పడనేల దక వము దూరనేల
చెలల నెఁబో నేనెఁడే పఅండి పొలల వోయెనా
ఉలల ములో హరి లేనెఁడ ఒదిద కతోనెఁ ద లేనెఁడ
కొలల లాడనెఁ బుణణ్యుములకోరిక లేదో

చ. చచిచ్చి చచిచ్చి పుటట నేల జముబారినెఁ బడనేల
నొచిచ్చి నొచిచ్చి మరుచేత నొగులనేల
యిచచ్చిలేదొ తిరువేఅంకటశనెఁడొదద నె లేనెఁడ
నచచ్చి నచచ్చినెఁ దనకఅంత నేరుపు లేదో

రేకు: 0062-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-319

పలల వి: కనునెఁగొననెఁగ జీవనెఁ డరనెఁగనెఁడగాక యెరినెఁగినను
ఆనవరతవిభవఅంబు లప్పుడే రావా

చ. విసుగ కవవ్వరినెక న వేనెఁడనేరచ్చిన నోరు
దసలకును బలమారునెఁ దరచు నోరు
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వసుధాకళతద నెఁ దడవదుగాక తడవినను
యెసనెఁగనెఁ గోరికల తన కప్పుడే రావా

చ. ముదమఅంది యెవవ్వరిక మొమ కక్కునేరిచ్చిన చేయి
పొదిగి యధముల నడగనెఁబూను చేయి
ఆదన హరినెఁ బూజసేయదుగాక సేసినను
యెదురెదురనెఁ గోరికల యిప్పుడే రావా

చ. తడయకమటికక ననెఁ దమకమఅందడి మనసు
ఆడరి యేమటికక న నలయ మనసు
వడి వేఅంకటశనెఁ గొలవదుగాక కొలిచినను
బడిబడినె చెడనసఅంపద లిటల  రావా

రేకు: 0296-02 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
555

పలల వి: కనునెఁగొననది హరి కలిపతము
తనకు నఅందులోనెఁ దగినఅంతే

చ. నానాభేదముల నరుల గుణఅంబుల
నానారుచులివి నవపదరర ముల
ఔననేదేది యట గాదనేదేది
వానవాన విధి వలసినయటట

చ. నడచునెఁ బశ పఅంచము నడప విధముల
నడచు మాయ లెనన్ననెఁగరావ
విడిచేటివేనెఁటివి విడవనవేనెఁటివి
పడనెఁగనెఁబడనెఁగ నవి పరచినయటల

చ. తెగన కరమ్మముల దేహధరమ్మముల
తెగన యాసలివ దినదినము
తగు శశ వేఅంకటదక వము దసుల
నగుదు రినన్నటిన నటనల చూచి

రేకు: 0255-05 బౌళ సఅంపుటము: 03-318

పలల వి: కనన్నదేనెఁటిదో వినన్నదేనెఁటిదో కానెఁగలదినెఁక నేదో
ననున్నఅం గానను ననున్నఅం గానను నడము బటట బయల

చ. నీమాయమహిమో నే నేరన కడమో
భూమలోన నీవనాన్ననెఁడవ నా పుటట గులనెఁ గలవ
యేమ గానెఁగలనో యిఅంకా మీనెఁదట నటకతొలిల  యేమెక తినో
సోమారుక్కుల వదయాసకమయఅంబుల చూచుచునునాన్ననెఁడను నేను

చ. జజ నము నీవో అజజ నఅంబ బలవో
నీనామఅంబుల అనఅంతకోటల  నలకడగానెఁ గాను
కాననెఁగల యీ పశ పఅంచమెలాల  కలయ యిది నజమో
కానరాన యీ ముకుక్కున నరుపల కాలమునెఁ గొలచేటి కుఅంచముల

చ. నీకు నీవే నను దయ దలనెఁచితివో నేనాచారుణ్యున నమమ్మతినో
కక కొన నాయఅంతరాణ్యుమవి ననునెఁ గఅంటినపుడే నేను
శశ కాఅంతనెఁడవో శశ వేఅంకటశవ్వర శశ వక కుఅంఠమే యీజగము

యేకడ చూచిన నీదసుల నాయెదుటనే వనాన్నరు

ప.అ.రేకు: 0058-01దేపళఅం సఅంపుటము: 15-328

పలల వి: కనన్నవారి కలాల  నేల కలగు వక షష వము
వనున్నన నమమ్మనెఁగవలె వరవక షష వనకు

చ. పరగనెఁ బాపమునెఁ గఅంట భయము నొఅందనెఁగవలె
నరయ సఅంసారమఅందు నరుచి వటట నెఁగవలె
విరివి భోగములఅందు వసట వటట నెఁగవలె
విరతి గలగవలె వరవక షష వనకు

చ. తలపోసి సుజజ నము ధనమన వఅండవలె
పొలసి తన నేరా లెప్పుడనెఁ దలనెఁచనెఁగవలె
కలకాల మాచారుణ్యునెఁడే గతి యన యఅండవలె
వలినెఁ గోర కుఅండవలె వరవక షష వనకు

చ. ఘనమోక మారగ మఅందు కడ రుచి గలగ వలె
పననెఁగీ భాగవతనెఁల పశ మ గలగనెఁగవలె
తనర శశ వేఅంకటశదసుడక  బశ దుకవలె
వినయము గలల వలె వరవక షష వనకు

రేకు: 0341-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-238

పలల వి: కనన్నవారివదద  నెలల నెఁగావఅంగ నేమగదుద
యినన్నటిక నయణ్యునెఁగొన నీతనెఁడే సవ్వతఅంతద నెఁడ

చ. పరిమేషట గనన్నతఅండిశ నెఁ బాటిఅంచి కొలవరో
అరుదక  లోకాలకలల  నతనెఁడే తఅండిశ
సిరిమగనెఁడక నవాననెఁ జేపటిట  తలనెఁచరో
సిరులిచేచ్చిమేనెఁటిదత సకృషట కలల  నతనెఁడే

చ. అఅంబరీషనెఁ గావనెఁ జకశ మఅంపనవాననెఁ జేరరో
అఅంబుజభవాఅండాన కతనెఁడే రక
పఅంబిన భూకాఅంతపతినెఁ బాయక సేవిఅంచరో
వఅంబళల  వూళల  నచేచ్చివనన్నతనెఁడ నతనెఁడే

చ. మూలమఅంటనెఁ గరినెఁగాచేముఖుణ్యునక మొకక్కురో
మూలధనమెక యఅండీ ముఅందర నటట
యీలీలనెఁ జిత కజతఅండిశ  నెదలోననెఁ గొలవరో
పలిఅంచ శశ వేఅంకటాదిశ పతియాయ నతనెఁడే

రేకు: 0217-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-090

పలల వి: కనన్నవినన్నవారెలాల  కాకు సేయరా
వనన్నతనెఁడవక న నీకీ వొచచ్చిములేలయాణ్యు

చ. దేవతలనెఁ గాచినటిట  దేవనెఁడ నీకునెఁ బసుల
నీవలనెఁ గాచితివనే హీనమేలా
కావిఅంచి పలజలధినెఁ గానెఁపురముఅండినయటిట -

నీవ పలదొఅంగవనే నఅంద నీకలయాణ్యు
చ. కాలమఅందు బలి దక తణ్యునెఁ గటిట వేసినటిట  నీకు
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రోలనెఁ గటట వడినటిట  రోనెఁత నీ కల
పోలిఅంచి లోకాలకలల  పొడవక న దేవనెఁడవ
బాలనెఁడవక  రేపలెల లోనెఁ బారాడనేలయాణ్యు

చ. పముమీనెఁదనెఁ బవవ్వళఅంచి పయకుఅండినటిట  నీకు
పముతల దొకక్కునటిట  పగలేలా
కామఅంచి శశ వేఅంకటాదిశ  కడపరాయనెఁడ నీవ
భూమ మాయలణనెఁచి నేరుపల మాయలేలయాణ్యు

రేకు: 0369-03 లలిత సఅంపుటము: 04-406

పలల వి: కనున్న లెదుటిదే ఘన వక కుఅంఠము
వనున్నన గొలిచిన విజజ నకన

చ. తలనెఁచినదలాల నెఁ దతవ్వ రహసణ్యుమే
తెలిసిన యగిక దినదినము
పలికనవలాల  పరమ మఅంతశ ములె
ఫలియిఅంచిన హరి భకుకనక

చ. పటిట నదలాల  బశ హామ్మతమ్మకమే
పుటట గు గెలిచిన పుణణ్యునక
మెటిట నదలాల  మనేన్నటినధలే
ఱటట డితెగువ మెఱయ వానకన

చ. విననవియలాల  వేదఅంతములే
ఘనునెఁడగు శరణాగతనకన
యెనసిన శశ  వేఅంకటశనెఁడే యిఅంతా
కొనకకక్కున నజ కోవిదునకన

రేకు: 0217-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
093

పలల వి: కనున్నలపఅండగ లాయనెఁ గడపరాయన తేరు
మనున్న నేల శకృఅంగారము మతిమీరినటల

చ. కదలెనెఁ గదలెనద గరుడధవ్వజన తేరు
పొదిగి దేవదుఅందుభల మోమ యనెఁగా
పదివేల సరణ్యుబిఅంబము లదయిఅంచినటల
పొదలి మెరుపు వచిచ్చి పొడచూపనటల

చ. వచెచ్చివచెచ్చి నఅంత నఅంత వాసుదేవన తేరు
అచుచ్చిగ దేవకామను లాడిపడనెఁగా
ముచచ్చిటతో గరుడనెఁడ ముఅందట నలిచినటట
మెచుచ్చిల మెరునెఁగులతో మేఘము వాలినటట

చ. తిరిగెనెఁ దిరిగెనద దేవదేవో త కము తేరు
వరుస దేవతలెలల  జయవటట గా
విరివినెఁ గడపలో శశ వేఅంకటశనెఁడ తేరుపక
నరవాయ సిఅంహాసన మదేయనన్నటల

రేకు: 0174-03 బౌళ సఅంపుటము: 02-364

పలల వి: కనున్నలపఅండగలాయ కమమ్మ సేవిఅంచేవారిక
సనన్నల నీదసులము సఅంతసిఅంచేము

చ. పడనెఁత లిదద రు నీపదముల వొత కనెఁగాను
కొడకు బశ హమ్మదేవనెఁడ కొలవనెఁగాను
కడపులో లోకముల కడ జయవటట నెఁగాను
గుడిగొనె నీబశ దుకు గోవిఅందరాజ

చ. మెతకనెఁగా శేషనెఁడ నీకు మఅంచునెఁబరపక  వఅండగా
జొతక మధకక టభల సుకక్కు వోడనెఁగా
హతిక దేవతల ననున్న నఅందరునెఁ బూజిఅంచనెఁగాను
కొతకలాయ నీబశ దుకు గోవిఅందరాజ

చ. పరగి నీముఅందరను పఅంచబరము లఅండనెఁగా
గరిమనెఁ జకశ ము నీకునెఁ గాపక  వఅండనెఁగా
తిరమెక  శశ వేఅంకటాదిశ  తిరుపతిలోపలను
గొరబాయ నీబశ దుకు గోవిఅందరాజ

రేకు: 0331-01 ఆఅందోళ సఅంపుటము: 04-178

పలల వి: కనున్నలపఅండగలాయనెఁ గనన్నవారి కఅందరిక
వనున్ననెఁడేనెఁగీ నలిల దివో వధల వధలను

చ. అద యెకక్కునెఁ దిరుతేరు అసురల బెదరనెఁగ
తిశ దశల చెలనెఁగనెఁగ దేవదేవనెఁడ
కదలె బఅండికఅండల  ఘనమెక న మోమ నెఁతతోడ
వదచలల నెఁ గాఅంతలతో వధల వధలను

చ. తోలి యాడీనెఁ దిరుతేరు దుషట లెలల  నణనెఁగనెఁగ
చాలకొన శిషట లెలల  జయవటట నెఁగ
గాలికనెఁ బడగలెలాల నెఁ గడ నలాల డనెఁగనెఁ జొచెచ్చి
వేలేటి పువదఅండలతో వధల వధలను

చ. తావ చేరెనెఁ దిరుతేరు ధరమ్మముల నలవనెఁగ
యీవల నలమేలమ్మఅంగ ఇచచ్చిగిఅంచనెఁగా
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ శిఅంగారాల మెరసెను
వేవేల విధముల వధల వధలను

రేకు: 9019-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-538

పలల వి: కప్పురమునకునెఁ గప్పురమెక
చిపపలనెఁదవి మఅంచె నతనెఁడ

చ. బఅంగారమునకు బఅంగారమెక
శకృఅంగార మమరె శశ  హరిక
అఅంగమయిన మొల పతాఅంబరఅంబున
కొఅంగు బఅంగారెక  కూడ నతనెఁడ

చ. తటట  పుణనెఁగునకునెఁ దటట  పుణనెఁగయి
ఘటిట మేన మఅంచెనెఁగా యితనెఁడ
నెటట న నొసల నఅండిన కసుకరి
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బటట  చెమటతోనెఁ బలెనకతనెఁడ
చ. పనీన్నట పదన పనీన్నరే తానయి

యినన్నట శశ  వేఅంకటశనెఁడిదే
ఉనన్నతి జలధి నుదయమున
కనన్నయ కౌనెఁగిట ఘనునెఁడితనెఁడ

రేకు: 0154-04 కదరగౌళ సఅంపుటము: 02-
255

పలల వి: కమలారమణ నీకలిపతపుమానసిన
తమతోడ నాదికుక్కు దయనెఁ జూడవే

చ. ఆరీతి బాశ హమ్మణనెఁడ ననుటకాన దేహము
కోరి యాచారమునకునెఁ గొలపదు
పరు వక షష వనెఁడననే పదద రికమే కాన
సారమెక న మనసులో జజ నమే లేదు

చ. చదివితిననయెడి చలపద మఅంతే కాన
అదన నఅందులోన  అరర  మెఱనెఁగ
పదిరిసఅంసారమనే బహురూపమే కాన
చతరునెఁదనాన నఅందు సమరుర నెఁడనెఁ గాను

చ. దేవ మీభకుకనెఁడననే తేజ మొకట కాన
చేవమీర ననునెఁ బూజిఅంచ నేరను
శశ వేఅంకటశ నీచేతిలోనవానెఁడ నేను
భావిఅంచి మఱి యేపపము నెఱనెఁగను

రేకు: 0188-03 చాయానాట సఅంపుటము: 02-
446

పలల వి: కమమ్మఅంటనెఁ గావా కానెఁగల వనన్నయ
చిముమ్మల మాయల సేయనెఁగనేలా

చ. సరసిజక నీసఅంకలపమాతశ ము
అరుదగు ఘనబశ హామ్మఅండ మది
అరయనెఁగ ధరలో నలపపునెఁ బనులకు
హరి యవతారఅం బఅందితివేలా

చ. సతత సురాసుర జననమరణముల
మతి నీహుఅంకారమాతశ ముల
గతియెక  యమకృతము గలిపఅంచుకొరకును
తతి ఘోరజలధి దచిచ్చితివేలా

చ. యి వక కుఅంఠము యీశేషగిరే
మహి నీ దరశ్శీనమాతశ  మది
విహరిఅంపనెఁగ శశ వేఅంకటశ యిట
బహులోకపుకలపన లవి యేలా

రేకు: 0245-04 బౌళ సఅంపుటము: 03-257

పలల వి: కమమ్మరను జీవనకన ఇది కారణ మేమయ లేదట
ఇముమ్మల రాజూ నెరనెఁగన వటట ట యెవవ్వరికకుక్కును నారాయణా

చ. యిలలో జీవన విషయభోగమున నెఅందునునెఁ బరయనవానెఁడవట
చలమా యేల పుటిట అంచితివ సఅంసారవారిధిన
కలకాలము నీగరద్భుగోళముననెఁ గానెఁపురముఅండనెఁగ నట చేసి
ఫలమేమ గటట కొఅంటివి భావము దలపవే నారాయణా

చ. నడపడి యీ జగములనన్నయను నటనల నీవట తొలతనే
యెడయక యిఅందే వినోదిఅంచెదవ యెడడ తనఅంబా నీకమ
జడియక నీవే సేసిన చేనెఁతల సరవ్వమును నలపనెఁగవలద
కడగనెఁగనేనెఁటిక నెఅంగిలిబూరెట కడవేయనేల (?) నారాయణా

చ. పరగిన యీ కరమ్మమారగ ముల బఅంధహేతవన చెపపతివి
యిరవగను వేదమారగ ముల నేలా కాచుక తిరిగెదవ
గరిమల శశ వేఅంకటశవ్వర యిచాచ్చికలిపతముల యినన్నయ నీకు
హరినెరిగిఅంచితివినెఁక నీచిత కము సరేవ్వశవ్వర వో నారాయణా

రేకు: 0238-06 భక రవి సఅంపుటము: 03-221

పలల వి: కరుణానధి నీవే కనునెఁగొఅంచునునాన్ననెఁడవ
యిరవక  నాలో నునాన్ననెఁడ వేది గతి యినెఁకను

చ. పరుచునన్నవి నాలోననెఁ బెకుక్కు వికారముల
వూరుచునన్నవనెక న్న నా వూహలెలాల ను
చేరుచునన్నవొకొక్కుకక్కుట సేనాసేనకోరికల
యీరీతి నునాన్ననెఁడ నాకు నేది గతి యినెఁకను

చ. పటట చునన్నవి నానాపశ కకృతల వోజల
పుటట చునన్నవి యనేకభోగేచచ్ఛల
చుటట కొనుచునన్నవి సులభపు వేడకల
యిటిట వి నానడతల యేది గతి యినెఁకను

చ. సఅందడిఅంపుచునన్నవి సారెకు నా మమతల
ముఅందువనకక  వనన్నవి మోహాలెలాల
చెఅంద నీపక  భక క నేనెఁడ శశ వేఅంకటశవ్వర
యెఅందున నీవే కాక యేది గతి యినెఁకను

రేకు: 0066-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
342

పలల వి: కరుణానధిఅం గధాదరఅం
శరణాగతవతత్సలఅం భజే

చ.శకవరదఅం కౌసుకభాభరణఅం
ఆకారణపశ య మనేకదఅం
సకలరకకఅం జయాధికఅం సే -
వకపలకమేవఅం భజే

చ. వరగశయనఅం మహోజజ వ్వలఅం తఅం
గరుడారూఢఅం కమనీయఅం
పరమపదేశఅం పరమఅం భవణ్యుఅం
హరిఅం ధనుజభయదఅం భజే

చ. లఅంకాహరణఅం లకమ్మరమణఅం
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పఅంకజ సఅంభవ భవపశ యఅం
వేఅంకటశఅం వేదనలయఅం శ...

భాఅంకఅం లోకమయఅం భజే
రేకు: 0352-03 హిఅందోళఅం సఅంపుటము: 04-
305

పలల వి: కరుణానధివి గటట కో యేపుణణ్యుమెక న
శరణాగత వజశ పఅంజరునెఁడవ నీవ

చ. మనన్నఅంచేనఅంట ననున్న మానపవా రెవవ్వరు
పనన్న కోపగిఅంచితే నీపటట కదు రెవవ్వరు
చెనున్నమీర నీపటట జెటల  జీవలెలాల ను
వనెన్నగా నీసొముమ్మ నీవవలసినటట  సేయి

చ. కాచేనఅంట ననున్ననెఁ గాదనేవా రెవవ్వరు
ఏచి యాజజ వటట నఅంట యిదేలనేవా రెవవ్వరు
లాచి పఅంపుడగుఱఱ్ఱి ల లలినీజీవలెలాల ను
చేచేత నీదసులను సేసినటట సేయి

చ. పరమచేచ్చినఅంట నడడ పడేవా రెవవ్వరు
సరి నహమచేచ్చినఅంట సాధిఅంచేవా రెవవ్వరు
సిరుల శశ వేఅంకటశ చేతిలోవారము నీకు
హరి నీపనెఁతవారమెటట నా దయసేయి

రేకు: 0182-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-410

పలల వి: కరుణానధివి గాన కాచితేనేమో కాన
సరిక బసిక ననున్న జరయనెఁ జోటనన్నద

చ. కాయములోపలి ననున్ననెఁ గన మన కొలవక
ఆయపునెఁగరమ్మమె బశ హమ్మ మన వఅంటిన
చీయన నాచేనెఁతకు నే సిగుగ వడఅండట గాక
ఆయమేమెక నా ననున్న నడగనెఁ జోటనన్నద

చ. సకలచెక తనుణ్యునెఁడవక  సరి నాలో నుఅండనెఁగాను
వికటపు విషయాలవఅంటనెఁ బారితి
వొకరు రకఅంచనెఁగా వేరొకరిపలెక న నాకు
తకతకలేకాక దూరనెఁగనెఁ జోటనన్నద

చ. పటిట  శశ వేఅంకటగిరినెఁ బశ తణ్యుకమెక  యఅండనెఁగాను
ఇట నటపక  వక కుఅంఠ మేల కోరేను
దిటట నెక  నానేరమ నే తెలిసి నవవ్వట యిఅంతే
ఇటట  నీచితకము గాక యెఅంచనెఁగనెఁ జోటనన్నద

ప.అ.రేకు: 0029-01గుజర రి సఅంపుటము: 15-165

పలల వి: కరుణానధివిగానెఁగ కాచేవ గాక
యిరవక  నావఅంటివాన కది యసఅంగతము

చ. నేర నే పుణణ్యుము సేయ నతాణ్యునతణ్యు మెఱినెఁగి
నేరుత రిత కచేతల నీకు మొకక్కుది

యేరీతినెఁ బరమచేచ్చివొ యేమ గలదు నాయఅందు
కారణములేన యీవి కడ ననఅంగతము

చ. లేదు విజజ నము గొఅంత లేశమెక న నాయఅందు
సాదిఅంచనెఁ గదొద కటి మీ శరణనేది
ఆదిగొన ననున్ననెఁ బాయ వఅంతరాతమ్మవక  నీవ
వదరవలిల  పొఅందుల విన ననఅంగతము

చ. కాను నే నరుహునెఁడను కదిసి పనులకు
నే నవదు నొకటిక ననున్ననెఁ బాడను
యీ నెపన శశ  వేఅంకటశ ననున్న నేలితివి
దనకనెఁ దగగ అంతె కాక దనెఁట ననఅంగతము

రేకు: 0365-01 హిఅందోళఅం సఅంపుటము: 04-
381

పలల వి: కరుణిఅంచవే నజగతి బోధిఅంచవే
హరి ననున్న గొలవక యలసీనెఁ బాశ ణి

చ. కలలో నఅంతలనెఁ గలసినటల నే
వలినెఁ గాఅంతలతోడి వేడకల
లలి నఅందుకునెఁగా లఅంపటములనెఁబడి
పలమారు నరక బడలీనెఁ బాశ ణి

చ. ననన్నటి యాహార నజరుచివలెనే
అనున్నవ నపపటి యాహారము
యెనన్న నఅందుక యిడమలనెఁ బరలచు
కనన్న గతలనెఁ గడనెఁ గలనెఁగీనెఁ బాశ ణి

చ. పరుసముసోనెఁకనబఅంగారమువలె
పరమభాగవతపటట ముల
అరయనెఁగ శశ  వేఅంకటాధిప నీకకృప
యిరవగనెఁ గన తదకకీక్కునెఁబాశ ణి

ప.అ.రేకు: 0001-03బళ సఅంపుటము: 15-003

పలల వి: కరుణిఅంచి నీవ గానెఁగానెఁ గాచితివి గాక
శరణన వినన్నవిఅంచ సఅంగతలా నాకు

చ. దిటట నెక  నేనెఁ జేసిన దిమమ్మరిచేనెఁతలకును
జటిట గా నీ నరకాల చాలనా నాకు
పుటిట న నా జనమ్మముల పొసగనెఁగ వాశ యనెఁబోతే
అటట  వనముల తాటియాకు లెలాల నెఁ జలనా

చ. కదిసి నే నాడేటి కలల  లెఅంచి చూచితేను
మొదల యీ భూమయెక నా మోచునా ననున్న
ఆదన నే నాచరిఅంచే అనాచారపు టఅంగిలి
నదులజలాల పవనము సేయనెఁగలవా

చ. తొలత నేనెఁ దలనెఁచిన దోశ హాలకు మానెఁకు లెలాల
యిలనెఁ గొఱుఱ్ఱి ల సేసినా యిఅందునెఁ బాయనా
అలరి మరి దికుక్కు లేరన శశ వేఅంకటశవ్వర
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తెలిసి నీవే నాకు దికక క్కు  కాచితివి

రేకు: 0106-04 లలిత సఅంపుటము: 02-034

పలల వి: కరుణిఅంచు మనెఁకనెక న కానెఁపురమా
కరికరినెఁ బెటట కుమీ కానెఁపురమా

చ. కలలోన సుఖమెక న కానెఁపురమా
కలషమే చవియెక న కానెఁపురమా
కలను బహారపు కానెఁపురమా
కలనెఁడ మా కదే హరి కానెఁపురమా

చ. గఅంట వేనెఁటలో తగుల కానెఁపురమా
కఅంట వతికవటిట  కాచే కానెఁపురమా
గఅంటగిఅందుగానెఁ బరలే కానెఁపురమా
కఅంటిమ శశ పతికకృప కానెఁపురమా

చ. కావిరి వఱిఱ్ఱి  చేరాయి కానెఁపురమా
కావలసినటల యేణ్యు కానెఁపురమా
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చేరి ననున్న ననున్న నొకక్కు-

కక వశము సేసెనెఁగదో కానెఁపురమా
ప.అ.రేకు: 0002-01 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 15-
008

పలల వి: కరమ్మ మఅంటా మాకు మాయ గపపవ గాక
కరమ్మము ధరమ్మము నీ కలిపతమే కాద

చ. బశ తకు మఅంటనెఁ జచిచ్చిన పరీకతక బశ తకనెఁడా
మతి నారాయణాసస ము మానుమఅంట మానద
కతలగా జలధల కమమ్మఅంట రాళళ్ళు గావా
యితవ నీకు నెక తే యేపన యెక నా నౌను

చ. మలసి బశ హమ్మ మాయకు మారుమాయ సేయవా
అల దశ పదికనెఁ జీర లకయ మఅంటనెఁ గావా
కులగిరుల నేలతో కుఅంగు మఅంటనెఁ గుఅంగవా
యిల నీకు వలసితే యేపనయెక నా నౌను

చ. యిటిట ది విధి యనరా దిది యౌనెఁగా దనరాదు
పటిట  నీవ దలనెఁచిన యటట నెఁగాన
యిటట  శశ  వేఅంకటశ యిఅందరిలోననునెఁ గావ
యెటట  నీకు వలసిన యేపనయెక నా నాకు

రేకు: 0366-03 కాఅంబోది సఅంపుటము: 04-389

పలల వి: కరమ్మ మెఅంత మరమ్మ మెఅంత కలిగిన కాలమఅందు
ధరమ్మ మది యేమరక తలనెఁచవో మనసా

చ. చెలవల పొఅంతనుఅంట చిత కమే చెదురునెఁగాన
కలగనేర దఅంతెక నా ఘన విరతి
వలక కగిగ  పొఅంతనుఅంటనెఁ గానెఁకలేకాక
చలవ గలగునా సఅంసారులకును

చ. బఅంగారువోడ గఅంటనెఁ బటట నాస వటట నెఁగాన
సఅంగతి విజజ నపు జడకు రాదు
వఅంగలి యభిన దిఅంట వఱి వఱటాడనెఁగాక
అఅంగవిఅంచునా వివేక మప్పుడే లోకులకు

చ. శశ  వేఅంకటశ భక క చేరితే సౌఖణ్యుముగాన
ఆవల నఅంటవ పప లతి దుదుఃఖల
చేవ నమకృతము గొఅంట చిరజీవియగునెఁగాన
చావలేదు నోవలేదు సరవ్వజజ లకును

రేకు: 0332-05 దేశక సఅంపుటము: 04-188

పలల వి: కరమ్మమూలము జగము గాదనవిడవక
మరమ్మపుమోకము లేదు మానలేరో గరవ్వము

చ. సకలకరామ్మల మాన సనాణ్యుసి యెక తేను
వొకట వలితిలేనవనన్నతనెఁడట
ముకమెక  వభయకరమ్మముల బఅంధహేతవన
పశ కటిఅంచి వేదఅంతపఠనమే యెకుక్కుడ

చ. బహురూపముల మరచి బశ హమ్మ నషట నెఁడక నయగి
యిహపరముల కతనెఁడకుక్కుడట
విహితకరమ్మము దకక్కు వరఘోరకరమ్మముల
సహజపతకమనేశసాస లే యెకుక్కుడ

చ. సఅంతతకరమ్మములెలల  సఅంసారమూలముల
అఅంతట నసత్సఅంగుడక తే నధికునెఁడట
చిఅంతిఅంచి చిఅంతిఅంచి శశ వేఅంకటశవ్వరు
వఅంతకునెఁజెపపన హరివాకణ్యుమే యెకుక్కుడ

రేకు: 0343-06 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 04-
255

పలల వి: కలనెఁడా యిఅంతటి దత కమలనాభనెఁడేకాక
కలనెఁడనన్న వారిపలనెఁ గలిగిన దక వము

చ. యిచెచ్చిను సఅంపద లితనెఁడిఅందశ దులకునెలల
యిచెచ్చిను శకాదుల కహపరాల
యిచెచ్చిను వాయజనక యిటమీనెఁద బశ హమ్మపటట -

మచచ్చిల ఘఅంటాకరుష న కచెచ్చినెఁ గుబరతవ్వము
చ. కటట ను ధద వపటట ము కమలజకఅంట మీనెఁద

కటట  విభీషణకు లఅంకారాజణ్యుము
కటిట యిచెచ్చి నజనక గతచనన్నవేదల
కటట ను శశ సతిచేత గఅంకణసతశ ముల

చ. పటట ను దేవతలకు పరినమకృతపువిఅందు
వటట ను భకకవతత్సలబిరు దితనెఁడ
యిటట  శశ వేఅంకటాదిశ  నఅందరికనెఁ బడచూప
పటట నెఁ దనపసాశ దము పకృథివి జీవలకు
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రేకు: 0213-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-077

పలల వి: కలకాల మటాల యనెఁ గానెఁపుర మెలాల
అల దక వమెఅందునాన్ననెఁడ ఆలకఅంచనెఁడగా

చ. తనక సఅంతసమెక తే తన భాగణ్యుము వొగడ
తనకునెఁ జిఅంత పుటిట తే దక వము దూరు
మనుజన గుణమెలాల  మాపుదనెఁకా నటాల నె
ఘనదక వ మెఅందునాన్ననెఁడ కరుణనెఁ జూడనెఁడగా

చ. విరివినెఁ బాపల సేసేవేళ నాదయము లెఅంచు
నరకమనెఁది పుణణ్యుము నానెఁడ వదకు
తిరమెక న జీవన తెలివలా నీ లాగె
ధర దక వమెఅందునాన్ననెఁడ దయనెఁ జూడనెఁడగా

చ. వేళతో నదిద రిఅంపుచు విరకుకనవలె నుఅండ
మేలకొనన్నవేళ ననన్న మెడనెఁ బూనును
యీలీల దేహిగుణము యెఅంచి శశ వేఅంకటశనెఁడ
యేలీ(లే?) దక వమెఅందునాన్ననెఁడ యిటట  మనన్నఅంచనెఁడగా

ప.అ.రేకు: 0009-02శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
051

పలల వి: కలకాల మెవవ్వరికనెఁగానెఁ బాటవడ దేహి
వలలనెఁ బడి తద నొకరివానెఁడనెఁ గానెఁడాయ

చ. పపకరమ్మపు మనసు పఅంచేఅందిశ యములక
చూపచెచ్చినెఁ గాన దయనెఁ జూడ దయ
దీపనపుటనాణ్యుయ దేహఅంబు రుచులక
వాపఅంచె నను మొకము వడినెఁ దనుప దయా

చ. సిగుగ మాలిన వయసు చెలల యెఅంగిలిమోవి
కొగిగ అంచి దొరతనఅం బసనెఁగ దయ
నుగెగ న యీ యాస నరుగురినెఁ గొలిపఅంచి
తగిగ అంచి గరవ్వఅంబు దరిచేరప దయ

చ. మాల గలసిన బదుకు మాయలోనె కలప
యేలకో ఘనసుఖఅం బియణ్యు దయ
యీలోన శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ ననునెఁ గాచె
నాలోన పొఅందికల నాకు నరు చాయా

రేకు: 0361-05 పడి సఅంపుటము: 04-361

పలల వి: కలకాలము నటట కానెఁపురపు బదుకాయ
యిలదక వమా నాకనన్ననెఁడ నశచ్చియము

చ. గుటట తో వక రాగణ్యుమే కోరుదు నే నొకవేళ
ఱటట న సఅంసారపుటాఱడి గోరుదు
ముటట పడి యొకచోట మనసెఅందు నలవదు
యిటట  చెఅంచెలనెఁడ నాకు నెనన్ననెఁడ నశచ్చియము

చ. కొఅంతవడి నే సత కవ్వగుణమఅందు నెలకొఅందు

అఅంతలో రాజస గుణినెక  యఅందును
చెఅంత దమసగుణము చేకొఅందు నొకవేళ
యిఅంత పలవఅంచల నా కనన్ననెఁడ నశచ్చియము

చ. వివరిఅంచి యొకవేళ వివేకవలె నుఅందు
ఆవల మూఢునెఁడనవదు నఅంతటిలోనే
తవిలి శశ  వేఅంకటశ తగ ననున్న దలనెఁచఅంగ
యవలనెఁ దొలేకయాయ నెనన్ననెఁడ నశచ్చియము

ప.అ.రేకు: 0015-02మలహరి సఅంపుటము: 15-
082

పలల వి: కలకాలము యిఅందునెఁ గల దిఅంతె హరినెఁ
దలనెఁపులోనెఁ దలనెఁచన తపప కలిగి

చ. ఎనన్నలేవ పనుల యెఅంచుకొన సేసేమఅంట
పనన్నన జఅంతశ ముల యీ పశ ణిక
యినన్నటానెఁ దొలేల మ గఅంటి మఅంకానెఁ గనే దేమ
అనన్నటా దురాశల ఆలప కలిగె

చ. లఅంపటి మెఅంత లేదు లలినెఁ గటట కొనే మఅంట
తెఅంపుల తెఱనెఁగులేన దేహికన
యిఅంఠాల ననాన్నళాల య యీ పటనవ్వరి కకక్కు
జఅంపుల మాయలలోన సటలే కలిగె

చ. యెఅంత యెడ లేదు యిఅంత కీ సఅంసారములోన
మఅంతనపునెఁ గోరికల మనుజనక
యిఅంతలోనే శశ వేఅంకటశననెఁ గొలిచి తేను
సఅంతోసము లెలల నెఁ జేరి జయమే కలిగె

రేకు: 0277-05 లలిత సఅంపుటము: 03-446

పలల వి: కలదఅందే పో సరవ్వమునెఁ గలదు కామతారర మునునెఁ గలదు
     కలదు గలదు శరణాగతలకు హరికక అం కరణ్యుఅంబున మోకము గలదు
చ. ఆకాశఅంబున మోకము వదకన నఅందులోపలా లేదు

పక కొన తానెఅంత వదక చూచినా పతాళఅంబున లేదు
యీకడ ధరలో మూలమూలలను యెఅందు వదకనా లేదు
శశ కాఅంతన మతినెఁ జిఅంతిఅంచి యాసలనెఁ జికక్కుక తొలనెఁగిన నఅందే కలదు

చ. కోటిజనమ్మముల యెతికన ముకకక కొన మొదలేమయనెఁ గనరాదు
వాటపు సఅంసారములోనెఁ గరమ్మపువారిబ  యీనెఁదినానెఁ గనరాదు
కూటవతో సవ్వరాగ ది లోకములనెఁ గోరి వదకనానెఁ గనరాదు
గానెఁటపు కశవభక క గలిగితే కక వలణ్యుము మతినెఁ గాననెఁగవచుచ్చి

చ. సకలశసస ముల చదివినానెఁ బరము చకక్కుటి మారగ ము దొరకదు
వికటపు పలవేలపల నెఅందరినెఁ గడవదక కొలిచినా దొరకదు
అకలఅంకునెఁడ శశ వేఅంకటగిరిపతి అఅంతరఅంగమున 
నునాన్ననెఁడనుచును
పశ కటముగా గురునెఁ డానతి  ఇచిచ్చిన పరము సుజజ నము తనలో దొరకు

రేకు: 0091-04 లలిత సఅంపుటము: 01-450
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పలల వి: కలది గలటట  కరమ్మఫలఅంబుల
నలిపతిమా నేము నమమ్మకు బులసు

చ. యెఅంత సేసినా యిహమున జీవిక
చెఅంత నజనెఁడ వాశ సిన కొలనెఁదే
వఅంతల ముఅంటిక వానెఁడి వటిట తిమూ
కొఅంతతీపు చెఱకుకునెఁ జలిల తిమా

చ. ఘనముగ బుదుద ల గఱపన దేహిక
మును నోనెఁచిన నోముఫలఅంట
ననుపునెఁ దఅంకాయకు నీరు నఅంచితిమా
వొనర వేముననెఁ జేనెఁదు నచితిమా

చ. యిరవగ శశ వేఅంకటశనెఁడే పశ ణిక
కరలి భాగణ్యు మొసనెఁగినయఅంతే
మరువమునకు బరిమళము సేసితిమా
పరిగేటి యడవల పఅంచితిమా

రేకు: 0146-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
206

పలల వి: కలది యీమూరికవలల  గతి గనవలెను
యిల నఅందు నమమ్మకుఅంట యెఅందు మరి లేదు

చ. కఅంటిమా బశ హమ్మమును వేఅంకటపతినెఁ గననటట
కఅంటిమా అవతారాల కతలె కాక
కఅంటిమా హకృదయములోనెఁ గలిగిన దక వమును
కఅంటిమా వక కుఅంఠముకడవారెక నాను

చ. తెలిసీనా జజ నము యీదేవన మహిమవలె
తెలిసీనా వేదల సఅందేహమే కాక
తెలిసీనా మాయ యిది యెఅంత చదివినా
తెలిసీనా ముఅందరితెరువ వదకతే

చ. చికీక్కునా మనసు యీశశ వేఅంకటశవ్వరువలె
చికీక్కునా ధాణ్యునము వటిట చిఅంతలేకాక
చికీక్కునా అనాదినుఅండి చిగిరిఅంచీ కాలము
చికీక్కునా పదద ల చెపప జితమెక న శఅంతి

రేకు: 0104-04 గుజర రి సఅంపుటము: 02-022

పలల వి: కలదిదివో సుఖము గలిగినను గరద్భుము నలవక మానునా
   మలసి కామణ్యుకరమ్మములకునెఁజొచిచ్చిన మగుడనెఁ బుటట వల 
మానునా
చ. పరగ నఅందశ జితకనెఁడ హనుమఅంతన బశ హామ్మసస అంబుననెఁ గటిట

అరయ నఅందుపక  మోకుల గటిట న నలబశ హామ్మసస ము వదలె
పరిపరివిధముల నటవలెనే హరినెఁ బశ పతిక నమమ్మన నరునెఁడ
తిరుగనెఁ గరమ్మమారగ మునకునెఁ జొచిచ్చిన దేవనెఁడ దనవాతత్సలణ్యుము 
వదల

చ. అలరిన సఅంసారభశ మ విడిచి యడవిలోన జడభరతనెఁడ

తలనెఁపుచు నొకయిఱిఱ్ఱి నెఁ బెఅంచినఅంతనే తనకును నారూపు దగిలె
ములగుచు లఅంపటముల దగ విడిచి మోకము వదకడి నరునెఁడ
వలవన దుసత్సఅంగతల పఅంచినను వాసన లఅంటక మానునా

చ. అటగన తానెఁ బటిట న వశ త ముఅండనెఁగ ననణ్యుమతము చేపటిట నను
నటనల నెఅందునునెఁ బఅందక జీవనెఁడ నడమనె మోరునెఁడక నటల
తటకస శశ వేఅంకటపతి నొకక్కున దసణ్యుము భజియిఅంచిన నరునెఁడ
ఘటనల నాతన కక అం కరణ్యుములకు కడనెఁబాతద నెఁడ గాక మానునా

రేకు: 0292-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
531

పలల వి: కలదు తిరుమఅంతశ ము కల దిహమునెఁ బరము
కలిమ గలగు మాకునెఁ గడమే లేదు

చ. కమలాక నీవ మాకునెఁ గలిగియఅండనెఁగ భూమ
నమరలేన దొకటి నవవ్వల లేదు
నెమక నాలకమీనెఁద నీ నామము మెలనెఁగనెఁగ
తమతోనెఁ బరుల వేనెఁడనెఁ దనెఁ జోటలేదు

చ.శౌరి నీ చకశ ము నాభజముమీనెఁద నుఅండనెఁగాను
యీరసపునెఁబగ లేదు యెదురూ లేదు
చేరువ నీసేవ నాచేతలపక  నుఅండనెఁగాను
తీరన కరమ్మపువటిట  దినమూ లేదు

చ. అచుచ్చిత నీపక  భక క యాతమలో నుఅండనెఁగాను
రచచ్చిలనెఁ బుటిట న యపరాధమూ లేదు
నచచ్చిల శశ వేఅంకటశ నీ శరణాగతఅండనెఁగా
విచిచ్చిన విడే కాన విచారమే లేదు

రేకు: 0345-05 పడి సఅంపుటము: 04-266

పలల వి: కలదొకక్కుట గురి కమలాక నీ కరుణ
యిల నేనెటట అండినాను యెఅంచకుమీ నేరమ

చ. మనసులోనక గురి మాధవ నీ పదల
తనువపక  గురి నీ సుదరశ్శీనము
కనుచూపులకు గురి కమలాక నీ రూపు
పను లెనన్నగలిగిననెఁ బటట కు నా నేరమ

చ. చేతల రెఅంటిక గురి సేసేటి నీ పూజల
నీతి నా నాలికగురి నీ నామము
కాతరపునుదుటికనెఁ గల తిరుమణి గురి
పతకపు నావలననెఁ బటట కుమీ నేరము

చ. యిహపరాలకు గురి యీ నీ శరణాగతి
సహజ మాతమ్మకు గురి సఅంతతభక క
మహిలో శశ వేఅంకటశ మనన్నఅంచి ననేన్నలితివి
బహువిధముల నఅంకనెఁ బటట కుమీ నేరమ

రేకు: 0296-06 ముఖరి సఅంపుటము: 03-559

పలల వి: కలలోన నటల నే కానెఁపురము నటల నే
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నలవ గలల అందమో నజమఅందమో
చ. వొకక్కునాటి పశ పఅంచము వొకక్కునాటివలె రాదు

వొకక్కు నమషమువలె నొకటి గాదు
పకక్కున మాయమెక పోవ బడిబడినే వచుచ్చి
నెకొక్కున కలల అందమో నజమఅందమో

చ. పొదుద  వొడచేది గొఅంత పొదుద  గూనెఁకది గొఅంత
చదిద  గొఅంత వేనెఁడి గొఅంత చవల గొఅంత
వొదద నే కాలమునుఅండ వఅండఅండీ దవవ్వయిపోవ
నదద పునెఁ గలల అందమో నజమఅందమో

చ. పపపుణాణ్యు లఅంటనఅంటానెఁ బాయపు సుఖదుదుఃఖల
పక పక  ననుభవిఅంచనెఁ బరసిపోవ
యే పొదుద  శశ వేఅంకటశనెఁ డదలోనే వనాన్ననెఁడ
యేపుననెఁ గలల అందమో యిది(???) నజమఅందమో

రేకు: 0019-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
118

పలల వి: కలలోన సుఖమే కలియగమా,వనన్న
కలిలో నెకక్కుడిద కలియగమా

చ. కడిగడి గఅండమెక  కాలము గడపవ
కడగనెఁగడగ రొఅంప కలియగమా
బడలిక వాపవ సరమేదో చూపవ
గడిచీటియను నీవ కలియగమా

చ. కరపపు కఱతలే మఱపవ మమతలే
కరకఱ విడవవ కలియగమా
తెరచీర మఱనెఁగిఅంతే తెరువేల మూసేవ
గరునేల దనెఁటవో కలియగమా

చ. కానద మెచేచ్చివ కపటాలే యిచేచ్చివ
కానీలే కానీలే కలియగమా
పక నదే వేఅంకటపతి దసులఅండనెఁగ
కానవా నీ విదేమ కలియగమా

రేకు: 0272-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-412

పలల వి: కలవి రెఅండే భూమ కామనధానఅంబుల
జలజకనెఁడ నతన శరణాగతియను

చ. నరుల లేరా భూమ నానాదికుక్కులలోన
హరిదనెఁసునెఁడొకక్కునెఁడే యరుదునెఁ గాక
సురల లేరా మఅంట సోదిఅంచ ఘనునెఁ డొకక్కునెఁడే
పరమపదమేల శశ పతియే కాక

చ. మాటల లేవా భూమ మఅంతశ ము లెఅంచి చూడనెఁగ
తేటల హరినామమే తేనెఁకువనెఁ గాక
కోటిపూజ లిల లేవా కుమతల సేసేవి
పటల పశ పనున్నన భక క దొడడ నెఁ గాక

చ. విహితసుఖము లేద విశవ్వములో భోగిఅంచ
సహజమోకసుఖమే సారమునెఁ గాక
యిహమున శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅందరిక లేనెఁడా
మహి శశ వక షష వలక మనకాయనెఁ గాక

రేకు: 0290-04 పడి సఅంపుటము: 03-521

పలల వి: కలశపురము కాడ గఅంధపు మాకుల నీడ-

నలరేవ మేల మేల హనుమఅంతరాయ
చ. సఅంజీవికొఅండ దచిచ్చి సౌమతిశ  బశ తికఅంచితి

భఅంజిఅంచితి వసురుల బలవిడిన
కఅంజపకకుల రాఘవన మెపపఅంచితివి
అఅంజనీతనయ వో హనుమఅంతరాయ

చ. లఅంక సాధిఅంచితివి నీ లావలెలాల నెఁ జూపతివి
కొఅంకక రామున సీతనెఁ గూరిచితివి
లఅంకల సుగీశ వనక లలినెఁ బశ ధాన వక తివి
అఅంకలెలాల నెఁ నీకునెఁ జెలెల  హనుమఅంతరాయ

చ. దికుక్కుల గెలిచితివి ధీరతనెఁ బూజ గొఅంటివి
మకక్కులి పశ తాపన మెరసితివి
ఇకుక్కువతో శశ వేఅంకటశవ్వరు బఅంట వక తివి
అకక్కుజపు మహిమల హనుమఅంతరాయ

రేకు: 0380-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
467

పలల వి: కలశపురముకాడ కఅందువ సేసుకొన
అలరుచు నునన్నపనెఁడ హనుమఅంత రాయనెఁడ

చ. సహజన నొక జఅంగ చానెఁచి సముదశ ము దనెఁట
మహిమ మీరనెఁగ హనుమఅంతరాయనెఁడ
యిహమున రాము బఅంటక  యిప్పుడ నునన్నవానెఁడ
అహరహరమును దొడడ  హనుమఅంత రాయనెఁడ

చ. నఅండ నధానపు లఅంక నమషన నీరుసేసె
మఅండిత మూరితి హనుమఅంత రాయనెఁడ
దఅండితో మగిడివచిచ్చి తగ సీత శిరోమణి
అఅండ రఘపతి కచెచ్చి హనుమఅంతరాయనెఁడ

చ. వదలన పశ తాపన వాయదేవ సుతనెఁడక
మదియిఅంచినానెఁడ హనుమఅంత రాయనెఁడ
చెదరక యే పొదుద  శశ  వేఅంకటశ వాకట-

నదివో కాచుకునాన్ననెఁడ హనుమఅంత రాయనెఁడ
రేకు: 0147-06 మాళవి సఅంపుటము: 02-216

పలల వి: కలశపురముకాడనెఁ గాచుకునాన్ననెఁడ
వలసిన వరాలిచీచ్చి వాయనఅందనునెఁడ

చ. మాయాబిలము చొచిచ్చి మగుడి యఅంబుధిలోన-
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చాయాగశ హమునెఁ జఅంప చయణ్యున దనెఁటి
ఆయెడ లఅంకణినెఁ గొటిట  యఅంతలో జనకనెఁగన
వాయవేగాన వచిచ్చిన వాయనఅందనునెఁడ

చ. కడలిదరినుఅండిన కపులతోనెఁ గూడికొన
వడదీరనెఁగా మధవనము చొచిచ్చి
బడి రామునక సీతాపరిణామ మెలాల నెఁ జెపప
వడిగలవానెఁడితనెఁడ వాయనఅందనునెఁడ

చ. రావణాదిరాకసుల రామునచే సాధిఅంపఅంచి
ఆవిభన సీతనెఁ గూరిచ్చి అయధణ్యు నుఅంచె
శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచ్చి శిషట రకణమునకక
వావిరి నలచునాన్ననెఁడ వాయనఅందనునెఁడ

రేకు: 0243-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
242

పలల వి: కలిగిన మీనెఁదనెఁ గడమేలా
పలలఅంపటములనెఁ బడట కాక

చ. దురిత మణనెఁగె నట తదకకక్కు సుఖము
హరి యొకక్కునెఁడ గతియనన్నపుడే
పొరి ననెఁకనెఁ జేసెటి పుణణ్యుములెలాల
వరుసతోడ నెవవ్వరికో కాన

చ. సార మెరినెఁగె తనజనమ్మము గెలిచెను
శశ రమణననెఁ దలనెఁచినయపుడే
సెక రణతో ననెఁకనెఁ జదివేటి చదువ
మేరమీనెఁద నేమటికో కాన

చ. శశ వేఅంకటపతి చితాకన నలిచెను
కావిఅంచి గురుననెఁ గనన్నపుడే
భావిఅంచి యితరపశ రర న లనన్నయ
యీవలావలను యెఅందుకో కాన

రేకు: 0090-02 మలహరి సఅంపుటము: 01-
442

పలల వి: కలిగినది యొకక్కుట కమలాపతిసేవ
తెలప కొఅంగిచేచ్చిను దిబెదము దొడికను

చ. హరియే పరతతవ్వ మతనెఁడొకక్కునెఁడే గతి
ధరలోన దేవతలెఅందరెక నానెఁ గలగనీ
మురహరనామము ముఅంచి యొకక్కుట యొకుక్కుడ
యిరవక నమఅంతశ ము లెనన్నయెక నా నుఅండనీ

చ. గోవిఅందుదసులే పకుక్కువఘను లిఅందరిలో
వేవేల పదద  లట వేలసఅంఖణ్యు లఅండనీ
కక వసపువిషష కక అం కరణ్యుమే సాధనము
యీవలనావల పుణణ్యు మెఅంతెక నానెఁ గలగనీ

చ. పటిట నశశ వేఅంకటశభకక యొకక్కుట ఘనము

యిటట  శసస జజ న మెటల నాన్నను
వొటిట న యాతన ముదశ  లొకక్కుటిక మూలము
యెటిట లాఅంఛనము లిల నెనన్నయెక నా నుఅండనీ

రేకు: 0262-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
357

పలల వి: కలిగిననానెఁడే చుటట రికఅంబులనెఁ దిరుగు నవి
నలగడ నవి సతమన మతి నముమ్మట పపమయా

చ. దేహము తోడనె పరుగును తీరన యీ ఇఅందిశ యముల
దేహము తోడనె ముదియను తేటతెలల మగను
ఆ పుటట ననానెఁడను అఅంతము నొఅందిననానెఁడను
శశ హరిమాయలనెఁ దగులక జీవననెఁ దడవ వివి

చ. తెలిశనన్నపడే తగులను తియణ్యున యీ సఅంసారము
తెలివికనెఁ బాసినయప్పుడ దిగనెఁబడనెఁ ద నెఅందో
మలయక నదిశ అంచునప్పుడ మతకనెఁడక  యనన్నప్పుడ
చలమరి జీవన తోడత సమమ్మతమే లేదు

చ. కనున్నల దరచిన యప్పుడే కానపఅంచును యీలోకము
కనున్నల మూసినయప్పుడ కడగడనెఁ ద నణగు
అనన్నట శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డాతమ్మను వలినెఁగెడివేళను
వనన్నతి జీవలనెఁ దగులవ వొదుగుచునెఁ దిరుగు నవి

రేకు: 9116-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
602

పలల వి: కలిగినమతి వకృథ గాకుఅండా
అలరుట పుణణ్యుఅంబగు ఫలము

చ.ఒనరిన యీ భవము సురనకుఅండ
ఘనునెఁడీ జీవనెఁడ గలఫము
తనువ మోచి చెక తనాణ్యుతమ్మన మతినెఁ
గనుట వివేకముగల ఫలము

చ. చేసిన పుణణ్యుము చెడిపోకుఅండ
శశ  సఅంపద మెరసిన ఫలము
ఈసుల రేసుల యితర దూషణలనెఁ
బాసుట అపురూపపు ఫలము

చ. హరినెఁ గొలిచియ మథణ్యు గాకుఅండ
విరసముడిగి చదివిన ఫలము
తిరు వేఅంకటగిరి దేవన సరిగా
పరులనెఁ గొలవనద బహు ఫలము

రేకు: 0191-05 లలిత సఅంపుటము: 02-466

పలల వి: కలిగె నద నాకు కక వలణ్యుము
తొలత నెవవ్వరిక దొరకనది

చ. జయ పురుషత కమ జయ పతాఅంబర
జయ జయ కరుణాజలనధి
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దయ యెఱఅంగ నే ధరమ్మము నెఱఅంగ నా-

కశ య యిది నీ దివణ్యుకీరకనమే
చ. శరణము గోవిఅంద శరణము కశవ

శరణ శరణ శశ జనారద న
పరమ మెఱఅంగను భక క యెఱనెఁగను
నరతము నాగతి నీ దసణ్యుమే

చ. నమో నారాయణ నమో లకమ్మపతి
నమో పుఅండరీకనయనా
అమత శశ వేఅంకటాధిప యిద నా
కశ మమెలల ను నీకయిఅంకరణ్యుమే

రేకు: 0371-04 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
419

పలల వి: కలిగె మాకద కక వలణ్యుసారము
ఫలిఅంచె నాడదనెఁ బాడద నేను

చ. నీ పద తీరర ము నీరజ భవన
పక  పక  కమఅండల పనీయము
చేపటిట  శఅంభన చిరు జడలలో
దీపఅంచు గఅంగా తీరర రాజము

చ. ఘన నీ నామమె గౌరి నాలికపక
పనగొనన్న మఅంతశ పఠము
అనునెఁగువాణిక నాదిచదువలనెఁ
ఔననెఁచే మొదలి బీజకరము

చ. శశ  వేఅంకటశవ్వర చేరి నీ దసుల
సేవ నా పలినెఁటి జీవనము
ఆవిటిఅంచి శరణాగతలకును
తోశ వయెక న దిద దోషహరము

రేకు: 0191-03 లలిత సఅంపుటము: 02-464

పలల వి: కలిగె మాకు నది కక వలణ్యుఅం
కలకాలము హరికథాశశ వణఅం

చ. అచిఅంతణ్యు మదుద్భుత మానఅందఅం
పశ చురఅం దివణ్యుఅం పవనఅం
సుచరితశ అం శద తిశోభితఅం
అచలఅంబిదివో హరికీర కనఅం

చ. నరతఅం నతణ్యుఅం నఖిల శభకరఅం
దురితఅం హర భవదూరఅం
పరమ మఅంగళఅం భావాతీతఅం
కరివరదఅం నజ కక అం కరణ్యుఅం

చ. సులభఅం సుకరఅం శోకనాశనఅం
ఫలదఅం లలితఅం భయహరణఅం

కలితఅం శశ వేఅంకటపతిశరణఅం
జలజోదరనచచ్చి సోకతశ అం

రేకు: 0120-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 02-119

పలల వి: కలిదోషములాల కడ నేల మీరేరు
యిలధరునెఁ డఅండగాను యినెఁకనేనెఁటి సుదుద ల

చ. జగములేలెడవానెఁడ సరావ్వఅంతరాతమ్మనెఁడ
జిగి నఅంక నీకీబుదిబ  చెపపనోపనెఁడా
నగిడి పుటిట అంచేటివానెఁడ నఅండక వఅండేటివానెఁడ
తెగన కరమ్మములెలల  తిదద కల మానును

చ. దనుజలనెఁ గొటట వానెఁడ ధరమ్మము నలిపవానెఁడ
పనగొనన్న దురితాల పపనేరనెఁడా
కొనమొదలెక నవానెఁడ గురి దనెక నవాడ
వనక మనక సేయకూరకుఅండీనా

చ. సవ్వతఅంతద డక నవానెఁడ సావ్వమయెక నవానెఁడ
గతియెక  దసులనెలల నెఁ గానకుఅండీనా
యితనెఁడే శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅందిరాపతెక నవానెఁడ
సతతము మాకు నటట  సఅంపద లొసనెఁగనెఁడా

రేకు: 0233-02 వరాళ సఅంపుటము: 03-187

పలల వి: కలిమ గలిగియ నధమగతి యదేల
బలిమ గలిగియ లోనెఁగి బతిమాలనేల

చ. ఇలవేలపొకనెఁడ హరి ఇఅంటనే వఅండనెఁగా
పల వేలపులతోడి భశ మతలేల
మెలనెఁగి సరుణ్యునెఁ డొకక్కునెఁడ మకక్కులిన వలనెఁగనెఁగా
వల లేన దీపముల వేయి నేమటిక

చ. హరిభకక యొకక్కుట ఆతమ్మలో నుఅండగా
పరయకుక లెఅంచేటి పనులేల
సిరులనెఁ జిఅంతామణట చేతిలో నుఅండనెఁగా
సరి గాజనెఁబూస మెచచ్చినెఁగ నదేమటిక

చ. నాలకను మఅంచి హరినామ మొకటఅండగా
గాలినెఁ బోయెటి వూరగాథ లేల
యీలీల శశ వేఅంకటశనెఁ డదుటనె వఅండగా
మూలలకునెఁ జేచానెఁచి మొకక్కు ననెఁకనేలా

రేకు: 0257-03 వరాళ సఅంపుటము: 03-328

పలల వి: కలిమలేములెలాల  కాలము సవ్వభావము
తలనెఁపులో జజ నము దకక్కుడి దొకట

చ. పుటట గుల జీవనక పూనెఁచిన సవ్వభావము
వొటిట  యిద సారెసారె వోమనేలా
పటిట  నానానెఁటి బశ దుకు పశ పఅంచము సవ్వభావము
కొటట గొన హరిముక క గోరెటిదొకట



 268

చ. మకుక్కువ సఅంసారము మాయలసవ్వభావము
చికక్కు కనన్నవారికలాల  మొకుక్కుకోనేలా
తకక్కుక రకఅంచేది దక వము సవ్వభావము
నకక్కుపు వక  రాగణ్యుము నలచుట వొకట

చ. కపపన భోగములెలాల  కరమ్మము సవ్వభావము
తపపక పశ యము చెపప దక నణ్యుమేలా
యెప్పుడ శశ వేఅంకటశ యెదలో నాకునెఁ గలవ
చప్పుడసేయక నీకు శరణనే దొకట

రేకు: 0185-05 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
430

పలల వి: కలియగ మెటలెక నానెఁ గలదుగా నీకరుణ
జలజక హరి హరి సరేవ్వశవ్వరా

చ. పపమెఅంత గలిగిననెఁ బరిహరిఅంచేయఅందుకు
నాపలనెఁ గలదుగా నీనామము
కోపమెఅంత గలిగిన కొచిచ్చి శఅంతమచుచ్చిటకు
చేపటిట  కలవగా నాచిత కములో నీవ

చ. ధర నఅందిశ యా లెఅంత తరముకాడిన ననున్న
సరినెఁ గావనెఁగదుద గా నీ శరణాగతి
గరిమనెఁ గరమ్మబఅంధాల గటిట న తాళళ్ళు వూడిఅంచ
నరతినెఁ గలదు గా నీ భక క నాకు

చ. హితమెక న యిహపరా లిషట మెక నవలాల  నయణ్యు
సతమెక  కలదుగా నీసఅంకీరకన
తతి శశ వేఅంకటశ నాతపము ఫలియిఅంపఅంచ
గతి గలదుగా నీకమలాదేవి

రేకు: 9086-02 ఆహరి సఅంపుటము: 04-591

పలల వి: కలియగఅంబునకునెఁ గలదిదియే
వలసిన పఅంచమవేదమె కలిగె

చ. బోధల హరినుతి పొడమెను శూదశ
సాత్సధన కలిదోషము మానప
రాధా మాధవ రచన సకలజన
సాధవేదమే జగముననెఁ గలిగె

చ. పరమగు వేదము బహుళము చదివియ
హరి నెరినెఁగిన వారరుదనుచు
తిరువాముడియెక  దివణ్యుమఅంతశ మెక
వలసిన పఅంచమ వేదమె కలిగె

చ. బిఅంకపు మనుజల పకుక్కుల చదివియ
సఅంక దీరదచచ్చిట ననుచు
సఅంకీరకనమే సకలలోకముల
వేఅంకటశవ్వరున వేదమె కలిగె

రేకు: 0184-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
424

పలల వి: కలగుట గలిగిననానెఁడే నే ఘనపపములకు దొలఅంగీనా
యెలమ నే నపుడే యెరినెఁగితిన యినాన్నళల మతిలేదు

చ. జనయిఅంచిన నే నటకమునుపు సకలయనగతజనమ్మముల
కనునెఁగొన యవ నే సారెకునెఁ బలమారు 
ఘనవరాష శశ మధరమ్మముల
అనుభవిఅంచినవే సకలారర అంబుల అయిహికవిషయము లనన్నయను
మనసున వాకున శశ హరి నొకన నే మఱచియనెఁ దలనెఁచుట లేదు

చ. తిరిగినవే నే నాసలకొరకును దికుక్కు లనన్నయను నేను
యిరవగ తొలిల య నెఱినెఁగినవే యీసఅంసారపుసుఖము లివి
పొరలినవే నేనెఁ గామనీజనుల పొఅందుల సుఖముల భోగముల
యెరవలదొకట శశ హరిదసణ్యుఅం బిది గతియన యెరునెఁగుటలేదు

చ. గడియిఅంచినవే నేనెఁ బూరవ్వకాలమున ఘనమగు సఅంపద లినన్నయను
నొడిగినవే నే శబద జలముల నోరనెఁ గొలనెఁదు లివి యినన్నయను
తలనెఁబడి నే నట సకలోపయపు ధరమ్మము లినన్నయనెఁ జూచితివి
యెడపక శశ వేఅంకటశవ్వరు శరణఅం బిటవలెనెఁ జేరుటలేదు

రేకు: 9080-02 పడి సఅంపుటము: 04-582

పలల వి: కలషపు చీకటి గలగనెఁగను
వలగు లోకముల వలసిన యటల

చ. మునుకొన పతకముల గలగనెఁగనెఁబో
జనులకునెఁ బుణణ్యుము చవలాయ
ఇనుము గలగనెఁగా ఇఅందరి యెదిటిక
కనకము పశ మోదకరమెక నటల

చ. జగములోపల విషముగ గలగనెఁ బో
మగులనెఁగ నమకృతము మేలాయ
వగపు గలగనెఁగా వడి సఅంతోషఅం
బగపడటిఅందరి కబుదరమాయ

చ. బహుదక వఅంబుల పశ పఅంచవిదులనెఁ బో
మహిమల శశ హరి మనసాయ
విహగ గమనునెఁడగు వేఅంకటశవ్వరుడ
ఇహమయణ్యునెఁగనెఁ బరమచెక చ్చినటల

రేకు: 0103-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
018

పలల వి: కలల మాడ దొడడ ముదశ  కటకటా
చెలల బడి కలల ల చెపపరు లోకుల

చ. యిప్పుడేలే బశ హమ్మదేవనెఁడిటట  వఅండనెఁగ మీనెఁదటి-

వొపపగు బశ హమ్మపటట ము వొకరిక వచచ్చిపటిట
అపపటి మూనెఁడమూరుకలయఅందులో నీతన సరి-

చెపపనెఁబయేణ్యు రీమాట చెలల నా లోకులకు
చ. కక లాసము రుదుద నెఁడగల బశ హామ్మఅండకోటల
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పోలిఅంచి విషష నెఁడ కడపున నఅంచుకుఅండనెఁగాను
చాలి మూనెఁడమూరుకలలో సరి యీతనెఁ డఅంటాను
కూళలెక  యాడేరు గాక కూడనా లోకులకు

చ. ఘనునెఁ డీతనపదము గడిగె బశ హమ్మదేవనెఁడ
మునుముటిట  శిరసున మోనెఁచె శివనెఁడ
వొనర మూనెఁడమూరుకలఅం దొకనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ-
డనుమాట యిది తగవవనా లోకులకు

రేకు: 0284-06 పడి సఅంపుటము: 03-487

పలల వి: కానెఁపులము నేము కరకవ నీవ
దపుదఅండక  మము నటట  దయనెఁజూడవయాణ్యు

చ. నెటట న నెక దుగురిక నేము డాగువటట ము
చుటిట  చుటిట  వడనెఁ బటట చూప వనన్నది
అటట  కరమ్మములకు సరిగోరు వటట ము
నటట కొటిట (టట ?) జీవలకు నరకములేలయాణ్యు

చ. మఅంచిన యాసలకదే మేరలెలాల నెఁ బెటట ము
పొఅంచి మమతలలోనెఁ గానెఁపుర మునాన్నరఅం(ము?)

పఅంచేఅందిశ యములక పక రుల సేసితిమ
అఅంచెలనెఁ బాశ ణలకనెఁక నానాజజ లేలయాణ్యు

చ. కూరిమ విషయముల కొటాన్నల దఅంచేము
చేరి నీవ చెపపనటట  సేసేము
యీరీతి శశ వేఅంకటశ యిట నీక దసులము
ఆరూఢిగా మనన్నఅంచితివఅంతే చాల నౌనయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0022-05దేశక సఅంపుటము: 15-128

పలల వి: కానెఁపులము నేము నీకు కర కవ నీవ మాకు
దపుదఅండక  బదికఅంచి దయనెఁ జూడవయాణ్యు

చ. గుటట న అయిదు పశ ణాలకు డాగు వటట ము
పటిట  దేహముల విడనెఁబటట  లివిగో
అటట  కరమ్మములనేటి అరిగోరుల వటట ము
నుటట కొటిట  జీవలకు నరకము లేలయాణ్యు

చ. మఅంచిన పతాళల కు మేర లేలనెఁబెటట ము
పొఅంచి సఅంసారములలోనెఁ గానెఁపుర మునాన్నము
పఅంచేఅందిశ యపు పొలాలపక రు లెలాల నెఁ జేసితిమ
అఅంచె దేహులకలల  ఆజజ లేడ వయాణ్యు

చ. కూరిమ విషయముల కొటన్నముల దఅంచేము
చేరి నీచెక తనణ్యుమున సేవసేసేము
యీతి శశ  వేఅంకటశ యిట నీక దసులము
ఆరయనెఁ గాచితివి నీయాధీనులమయాణ్యు

రేకు: 0267-06 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
388

పలల వి: కాఅంతల మానమనేటి కరవటాన్నలకు దిగె

మఅంతనాన జీవనెఁడనే మఅంచిమరకానెఁడ
చ. అరిది సఅంసారమనే యఅంబుధిలోననెఁ దిరిగి

వరుగతి దేహపుటడమీనెఁద
సరినెఁ బాపపుణణ్యుముల సరకుల నఅంచుకొన
దరి చేరె జీవనెఁడనే తలమరకానెఁడ

చ. కడలేన నటట రుపగాలి విసరనెఁగాను
జడియనెఁ గోరికలనే చాపలెతి క
అడిబరవగ మాయ అఅందునఅండా నఅంచుకొన
యెడతానెఁక జీవనెఁడనే యీమరకానెఁడ

చ. అలర శశ వేఅంకటశనెఁడన యేటిమాలిమ
నలదికుక్కులకు నోడ నడపనెఁగాను
ములిగె ధరామ్మరర కామమోకధనము గడిఅంచి
పలమాఱు జీవనెఁడనే బలమరకానెఁడ

రేకు: 0041-01 ఆహరి సఅంపుటము: 01-249

పలల వి: కాక మరి యిఅంతేల కలగునెఁ దమకతముకు
చేకొనన్న కోరికల చేరు నఅందనెఁకా

చ. దొరతనములనన్నయను దొరసి నఅందనెఁకా
నెరతనములనన్నయను నెరప నఅందనెఁకా
గరగరికలనన్నయను కలసి నఅందనెఁకా
విరసఅంబులనన్నయను విసుగు నఅందనెఁకా

చ. యెడమాటలనన్నయను యెరసి నఅందనెఁకా
అడియాసకోరికల అదుకు నఅందనెఁకా
జడిగొనన్నగుకక్కుళల  చవిగొనన్నయఅందనెఁక
వొడ లోముటల మోహ ముడగు నఅందనెఁకా

చ. యీ వలల నెఁ దమయాతమ్మ యిచచ్చిగిఅంచినదనెఁక
శశ వేఅంకటశకకృప చేరు నఅందనెఁక
లోవలతనన్నయను లోనెఁగొనన్నయఅందనెఁక
వేవేగ బఅంధముల వడ నఅందనెఁకా

రేకు: 0212-02 పడి సఅంపుటము: 03-068

పలల వి: కాకుఅంట యీ శూనణ్యువాద కఠినచితకల చేత
పక కొన వివేకులకు బశ దుకనెఁగ వచుచ్చినా

చ. అలల నానెఁడ నరాకార మనెడి మాటలచేత
వలిల నెఁబోయ లోకములో విజజ నమెలాల
కలల న మీ తిశ వికశ మాకారము చూప మీరు
చెలల నెఁ బెటిట తిరి వేదశిఖలఅందు మరియ

చ. ఆలకఅంచి యహఅంబశ హమ్మ మనెడి బుదుబ ల చేత
గాలినెఁ బోయ భక క యలాల  కాలమఅందే
యేలి పశ హాల దునకనెఁగా హిరణణ్యుకశిపు నొదద
యేలికబఅంటవరుస లిఅంద చూపతిరి
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చ. అఅంతా నొకక్కుటియనే అధరమ్మవిధలచేత
గుఅంతనెఁబడనెఁ బుణణ్యుమెలాల నెఁ గొలల నెఁబోయి
ఇఅంతట శశ వేఅంకటశ యెకుక్కుడ నేనన కొఅండ
విఅంతగానెఁగనెఁ బడవకక్కు విఱఱ్ఱి వనెఁగితివి

రేకు: 0310-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-056

పలల వి: కాకునన్న మాపట కడమునన్నద
నీకకృపవఅంకనే నలిచితినెఁగాక

చ. యీ నాలికకాద యిఅందరి నఅందిఅంచినది
శశ నధి ననున్ననెఁ బగడి చెలనెఁగెనెఁ గాక
నానాపపముల వినన్న నా వనులే కావా
దనవారి నీ కథల ధనణ్యుమాయనెఁగాక

చ. యీ మేనేకాద హేయపుటిఅంతలనెఁ గూడ
నీముదశ ల ధరియిఅంచి నకక్కునెఁగాక
యీ మనసేకాద యినన్నటిపక నెఁ బారినది
కామఅంచి ననున్ననెఁ దలనెఁచి కటట వడనెఁ గాక

చ. యీ పుటట గేకాద హీనాధికములనెఁ బఅంద
వోప నీ దసణ్యుము చేరి వొపపనెఁగాక
యేపున శశ వేఅంకటశ యినన్ననేరముల నాకునెఁ
బాపనెఁగా నే ననున్న నమమ్మ బశ దికతినెఁగాక

రేకు: 0063-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-326

పలల వి: కాకునన్న సఅంసారగతలేల
లోకకఅంటకములగు లోభఅంబులేల

చ. వినకగనవలసినను విషష కీర కన చెవిక
వినకచేసిన నదియె వేదఅంతబోధ
మనకగనవలసినను మధవక రిపక  భక క
వనక పశ ణలకు బశ హోమ్మపదేశఅంబు

చ. చదువ గనవలసినను శౌరినామము దిరుగనెఁ
జదువట సకలశసస ముల సమమ్మతము
నదుర గనవలసినను నీరజకనకనెఁ దన-

హకృదయసమరపణ సేయటిది యగనదుర
చ. ఆస వలసిన వేఅంకటాధీశవ్వరున  కకృపకు-

నాససేయట పరమానఅందసుఖము
వాసి గనవలసినను వక షష వాగారఅంబు
వాసి సేయట తనకు వక భవసుష్ఫరణ

ప.అ.రేకు: 0073-03శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
419

పలల వి: కాదన తొలనెఁగ రాదు కరుణిఅంచనెఁ బాడి నీకు
వేదముల చాటి చెపప విశవ్వవాణ్యుపకునెఁడవ

చ. కాచేననన్న చరమశోల కము నాకునెఁ బూనెఁట కానెఁపు

చూచి నీ వేడనుఅండినానెఁ జూప ఇచీచ్చిన
కాచి నమమ్మఅంచే యభయకరమే నాకునెఁ బూనెఁటకానెఁవ
యేచిన నాలోన భయ మెలాల నెఁ దేరీచ్చిన

చ. నీవ ననున్ననెఁ బుటిట అంచిన నమత కమే పూనెఁటకానెఁపు
పోవక రకఅంచు మన బుదిబ  చెపపన
దేవనెఁడవక  నలిచిన నీ దీమసమే పూనెఁటకానెఁపు
కవలమెక  బిరుదు లెకక్కుఅంచి రకఅంపఅంచీన

చ. పోనీక నీ బఅంటల  చెపప బోధే నాకు పూనెఁటకానెఁపు
యే నెపన నెక నా ననున్న యిఅంటనెఁ బెటట న
వూన శశ వేఅంకటశవ్వర పూనెఁటకానెఁపు లిఅందరును
వనులతో నీకునెఁ దమే వినన్నవిఅంచేరు

ప.అ.రేకు: 0047-05బౌళ సఅంపుటము: 15-268

పలల వి: కాదన తోయనెఁగ నెఅంతటివారలఘనసఅంసారుల 
నరులను సురలను

నీ దసులతో సఅంగతి సేయనెఁగనరమ్మలచిత కఅం బయీణ్యునెఁగాక
చ. హరి నీ మాయె విజకృఅంభిఅంచునట నడనెఁచే మన నెవవ్వరితరము

దరిగొన నీక మొకక్కునెఁగ తానే మనీన్నఅంచీనెఁ గాక
నరతి నీ యాజజ  జగతినెఁ జెలల నట నెటిట న నది గడచేవా రెవవ్వరు
ధరణిలోన వారమన యాదుకొననెఁగ తప్పుల వటట క కాచీనెఁగాకా

చ. ధాత నీసుతనెఁడ పుటిట అంచువానెఁడట తగదన తోయనెఁగ సెవవ్వనెఁ డపు
ననెఁక
ఆతమలో నను ధాణ్యునము సేయనెఁగ నతనెఁడే మొగమోడీనెఁ గాక
ఘాతలమదనునెఁడ మదము రేనెఁచునట కాదన గెలవనెఁగనెఁ 
గలరాయెవవ్వరు
రాతిరినెఁ బగలను ననెన్న జపఅంచనెఁగ రతినెఁ గెక వస మయీణ్యునెఁ గాకా

చ. నీ కలిపతమగు కరమ్మమఅంట నట నెఱి విడిపఅంచనెఁగ సమరుర  
లెవవ్వరు
చేకొన నీవే గతి యన యఅండనెఁగ చికుక్కులనెఁ బెటట క చనునెఁగాక
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యీకడ శశ వేఅంకటశవ్వర నీవే యెఅందునెఁజూచినా నఅంతరాతమ్మ వట
పక కొన ననేన్న నమమ్మ వఅండనెఁగానెఁ బశ సనున్ననెఁడవ నీ వయేణ్యువగాక

ప.అ.రేకు: 0058-03బౌళ సఅంపుటము: 15-330

పలల వి: కాదన వాదిఅంప నోప కలనెఁగ నోప
శశ దేవనెఁడ నీవే దికక్కుయి చేకొఅంటనెఁ జలను

చ. వరుస నా నాగతల వారివారి జజ నముల
యిరవక న గురుత నీ విఅం దొకక్కునెఁడవే
పరగనెఁ జదువ లెక తే బహువిధమతముల
నరతి భక క యొకక్కుట ననున్న సాధిఅంచేది

చ. తలనెఁపనెఁ బెకుక్కు మూరుకల ధాణ్యునము సేసేవారిక
ఫల మచేచ్చియటిట  నీ భావ మొకక్కుట
పలదఱనెఁగులెక  యఅండ భజిఅంచేటి భజనల
తలకొన నీవ మెచేచ్చి దయ వొకక్కుట

చ. పటిఅంచ సేయనెఁబోతే తపము లెనేన్ననెఁ గలవ
చాటి రకఅంచేడి నీ దసణ్యుఅం బకక్కుట
గాటపు శశ వేఅంకటశ కల వనన్న వపయాల
నీటన నాకక  తేను నీ శశ పదములే

ప.అ.రేకు: 0026-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
149

పలల వి: కాదన వేరే సేయనెఁగలవానెఁడా తాను
సాదువలె నుఅండనెఁగాక సవ్వతఅంతద నెఁడా తాను

చ. దక వము పక  భారము తనపక నెఁ బెటట  కోనేల
మోవలేక సఅంసారాన ములగనేల
జీవనెఁడక  పుటిట తే నేమ శశ పతి నీవానెఁడ నన
సేవ సేయచుఅండనెఁగానే చేరి కాచీ నతనెఁడే

చ. యేలిక గూచుఅండే గదద  యెకక్కునెఁ దన కది యేల
వలి అపరాథనకు వఱవ నేల
ఆల బిడడ లకు గుఱి యవటకు హరినెఁజేరి
కాలము గోరుకుఅండనెఁగ కరుణిఅంచీ నతనెఁడే

చ. శశ  వేఅంకటశ మాయకు చేరి యడాడ ల రానేల
తోవ గానక యాతన దూఱనెఁగ నేల

శశ వక షష వనెఁ డవటకు చిత కములో విషష  నమమ్మ
భావిఅంచు కొననెఁగా దయ పలిఅంచీ నతనెఁడే

రేకు: 0235-05 నాట సఅంపుటము: 03-202

పలల వి: కాదనేటి వారెవవ్వరు కడలనుఅండి
సేద దేరిచి నీవేమ సేసినానునెఁ జెలల ను

చ. తకక్కుక బశ హామ్మది దేవతలకు నాయకునెఁడవ
మకుక్కువ శశ సతిక మగనెఁడవ
చకక్కునవానెఁడవ మరి చఅందశ సరణ్యునేతద నెఁడవ
వకుక్కు మీరి నీ వటాల నుఅండినా నమరును

చ. కాముననెఁ గనన్నతఅండిశ వి కడనెఁ జకక్కునెఁదనమున
ఆముకొనన్నయటిట  చకాశ యధనెఁడవ
కామఅంచి యెఅందునెఁ జూచినా గరుడవాహనునెఁడవ
వేమరు నీవటవలె వలసినా నమరును

చ. అఅందరి లోపలనుఅండే అఅంతరాణ్యుమవి నీవ
చఅందమెక న పరబశ హమ్మసవ్వరూపునెఁడవ
యెఅందును శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక నవానెఁడవ
అఅంది మముమ్మ నేలితేను అనన్నటా నమరును

రేకు: 0250-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-287

పలల వి: కాదనన్నవారిక వారికరమ్మమే సాక
యేదస చూచిన మాకు నీతనెఁడే సాక

చ. వేదల సతణ్యుమౌటకు విషష నెఁడ మతత్సణ్యురూపమెక
ఆదటనెఁ దచిచ్చి నలిపనది సాక
ఆదినెఁ గరమ్మముల సతణ్యుమౌటకు బశ హామ్మయనెఁగాన
పోదితో నీతనెఁడ యజజ  భోకౌకట సాక

చ. అద బశ హమ్మము సాకారమౌటకు పురుషసకకనెఁ
మెదుట విశవ్వరూపము యిది సాక
మొదలనుఅండి పశ పఅంచమును తథణ్యుమగుటకు
పొదిగొనన్న యాగములే భవిలో సాక

చ. బెరసి జీవేశవ్వరుల భేదము గలగుటకు
పొరి బశ హామ్మదుల హరిపూజలే సాక
యిరవక  దసాణ్యున మోకమచుచ్చి నీతనెఁడనుటకు
వరమచేచ్చి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడే సాక

ప.అ.రేకు: 0047-01 కాఅంబోది సఅంపుటము: 15-
264

పలల వి: కాదు వివేకము యిది కాదు యవివేకము
సోదిఅంచి నీకు శరణ చొరవలెనెఁ గాన

చ. కఅందువనెఁ దొలిల టి జనమ్మకథ యేమ నెఱునెఁగనెఁడ
ముఅందరిజనమ్మమునకు ముఅంచి పుణణ్యుము సేసును
యిఅందేమ గనెనో దేహి యెవవ్వరి నమెమ్మనో తాను
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సఅందడి భోగములలో సాముల సేసీన
చ. గరిమ భూమఅండలము కడపల గాననెఁడ

పరము గావలెనన పటల నెఁబడి దేహి
యిరవ దనకు నేదో యెఱినెఁగిన యెఱుకదో
పరగిన యాసలక పటిట  పననెఁగీన

చ. తగ నదరిఅంచేవేళ తన సవ్వతఅంతశ ము లేదు
మగులా నుదోణ్యుగిఅంచు మేలకొనేవేళ
నగిడి శశ వేఅంకటశ నీ వఅంతరాతమ్మ వనక
వగటనెఁ జదువలలో వదకనెఁ జూచీన

ప.అ.రేకు: 0025-01లలిత సఅంపుటము: 15-141

పలల వి: కానన యజజ నులాల కరమ్మజతలాల మీరు
మానక కరమ్మముల సేసి మాయనెఁ జికక్కువలెనా

చ. తపము సేసితమఅంటా దనెఁటరాన గరవ్వ మేల
తపము రావణాదుల తగనెఁ జేయరా
అపురూపమెక న నారాయణనామ ముచచ్చిరిఅంచే
పశ పనున్నలతోడి సరియా బశ హమ్మదుల

చ. మహిలోనెఁ బుణణ్యుములఅంటా మదియిఅంచగ మీ కల
మహిలోనెఁ బుణణ్యుల గారా నహుషదుల
సహజపుదవ్వయానుసఅంధాన పరులెక న
వహి కకక్కు వక షష వలవఅంటివారా సురలూ

చ. అఅందేము సరగ లోకమఅంటా రాజస మేల
అఅందనెఁడా సవ్వరగ ము నరకాసురునెఁడ
చఅందపు శశ  వేఅంకటశ చకశ లాఅంఛనులతో
పొఅంది జీవనుమ్మకుకలకు పురునెఁడా సోమపుల

రేకు: 0255-06 దేసాక సఅంపుటము: 03-319

పలల వి: కానరు నాలగు కరములవానన
శశ నాథుఅండన చేరనెఁగవలద

చ. ఘనచకశ ముతో గరుడననెకుక్కుక
కనసి మెరయ నలకకృషష నన
ఘనులెక  ఇపపటికాలపు మనుజల
మునుప విషష నెఁడన మొకక్కునెఁగవలద

చ. పలదేవతలకు భయముల మానుపచు
అల విశవ్వరూపమెక నపుడ
చలము మాన యచచ్చిటికౌరవలను
తెలిసి దేవనెఁడన కొలవనెఁగవలద

చ. చెపపన యితనెఁడే శశ వేఅంకటమున
యెప్పుడ వరముల ఇయణ్యునెఁగను
తపపక యీతన దసులవలెనే
యిపపటివారలె యెరనెఁగనెఁగవలద

రేకు: 0200-05 లలిత సఅంపుటము: 02-518

పలల వి: కానవచీచ్చినెఁ గానరావ కమలాక నీమాయ
తానే వఅంటవఅంటనెఁ దగిలీ నదివో

చ. తొలిల  నీవ గలవ తోడనే నేనెఁను గలను
యెలల గా నీపశ పఅంచము యిఅంతానెఁ గలదు
కొలల  యెదుద  లెపపటివే గోనెలే కొత కలెక నటట
చలల న నేనొకనెఁడనే జనమ్మములే వేరు

చ. వేదముల నాటివే వినుకుల నాటివే
ఆదినుఅండి చదివే నదియే నేను
వేదతో వనన్నవటిట  నేయి వదకనెఁబోయినయటట
దదత నాతెలివి యితరుల నడిగేను

చ. వక కుఅంఠమూ నునన్నది వరముల నునన్నవి
యీకడ శశ వేఅంకటశ యేలితి ననున్న
కక కొన పువవ్వ ముదిరి గకక్కుననెఁ బిఅందయెక నటట
నీకు శరణననెఁగాను నే నేడేరితిన

రేకు: 0188-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
449

పలల వి: కానవచెచ్చి నఅందులోన కారుణణ్యునరసిఅంహా
తానకమెక  నీకఅంట దసణ్యుమే పో ఘనము

చ. యెనసి పశ హాల దునెఁడ యెకక్కుడనెఁ జూపునోయన
ననచి లోకమెలల  నరసిఅంహగరద్భుములెక
పనవూన వఅంటి వట భకకపరతఅంతద నెఁడవక
తనసి నీ వధికమో దసులే యధికమో

చ. మకుక్కువ బశ హామ్మదుల మానుపరాన కోపము
ఇకుక్కువక  పశ హాల దునెఁడ యెదుట నలిచితేను
తకక్కుక మానతి వటట  దసున యాధీనమెక
నకక్కు నీకఅంకరునెఁడే నీకఅంట బలవనెఁడ

చ. ఆరసి కమమ్మర పశ హాల దవరదునెఁడన
పరువటట కొఅంటి విటట  బెరసి శశ వేఅంకటశ
సారె నీశరణాగతిజనున కాధీనమెక తి-

వరీతి నీదసునక యిదివో మొకక్కుము
రేకు: 0284-02 భక రవి సఅంపుటము: 03-483

పలల వి: కాను సవ్వతఅంతద నెఁడనననెఁ గాదన తలనెఁగ లేను
నేను నీ కఅంకరునెఁడ నీ రచనలే

చ. యెఅంతెక నానెఁ దీరదిదే యెఅందుచూచిన పనుల
అఅంతటాను నీమాయ అలయిఅంచగా
దొఅంతలగునెఁ గరమ్మముల తోడనే తిరిగీన
సఅంతకూటపు బశ తకు సటలనెఁబెటట న

చ. మాన విఅందిశ యము లివి మతిలోననెఁ బెరరేనెఁచు
నానాగము(త?)లనెఁ బశ కకృతి నటియిఅంచనెఁగా
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పూన పురాకకృతముల పోనీక తిరిగీన
సాననెఁ బటిట న వయసు సటలనెఁబెటట న

చ. తరవలనే పటట న తతిలేన యాసలివి
నరతఅంపు జనమ్మముల నడసాగనెఁగా
వరుస శశ వేఅంకటశవ్వర నీవ ననేన్నలి
కరుణిఅంచనెఁగా భక క ఘనత మీరీన

ప.శశ .అ.రేకు: 8008-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
458

పలల వి: కామకోశ ధవికార జలనధిక కలశభవనెఁడ మీ నామము
 భీమగుణతశ య బిసకాఅండములకు బిరుదుహఅంస మీ నామము
చ. బహుళదురిత పటపటల మను ఘన

గహన దవశిఖి గణతిఅంపనెఁగ మీ నామము
సహజ కలషతమసశ ము దొలగిఅంపనెఁగ నహ
రహముల వలినెఁగెడి రవి బిఅంబమెక నది మీ నామము

చ. జననబఅంధదోషములను గిరులకు
ననుపమ మగు నషట ర నరార తఅం బరయనెఁగ మీ నామము
ఘనసఅంసారఅం బను పనుసరపఅం
బునకును ముదమున గరుడనెఁడ మీ నామము

చ. తీరన పఅంచేఅందిశ య మేఘములకు
ఘోరమారుతవిహారఅం బెక నది మీ నామము
శశ రమణీశవ్వర శశ వేఅంకటపతి
ధారుణినెఁ బగడనెఁగనెఁ దగినది మీ నామము

రేకు: 0195-03 లలిత సఅంపుటము: 02-488

పలల వి: కామధేనువిద కలపవకృకమదే
పశ మాణణ్యుముగల పశ పనున్నలకు

చ. హరినామజపమే ఆభరణఅంబుల
పరమాతమ్మన నుతి పరిమళము
ధరణిధరు పదసేవే భోగము
పరమఅంబెరనెఁగిన పశ పనున్నలకు

చ. దేవన ధాణ్యునము దివాణ్యునన్నఅంబుల
శశ విభ భకక జీవనము
ఆ విషష కక అం కరణ్యుమే సఅంసారము
పవనులగు యీపశ పనున్నలకు

చ. యేపున శశ వేఅంకటశనెఁడే సరవ్వము
దపక  యితన వఅందనమే విధి
కాపుగ శరణాగతలే చుటాట ల
పక పయి గెలిచిన పశ పనున్నలకు

రేకు: 0322-04 పడి సఅంపుటము: 04-127

పలల వి: కామధేనువ దేవకలిపతము భవిలోన

వోముచును భోగిఅంచ యక కవలెనెఁ గాన
చ. తలనెఁచినటల నౌ దక వము వాశ సిన వాశ నెఁత

పలికనటల నౌ పలమఅంతశ  జపముల
నలిపనటల నౌ నరమ్మల చిత కము కీల
నెలవననెఁ బనగొన నేరుపవలెనెఁ గాన

చ. యిమమ్మననటల  నచుచ్చి నేచినకరమ్మఫలము
కమమ్మనన్నటల నౌ ఘనతపముల శక క
తెమమ్మననయటల నెఁ దచుచ్చి దిశ షట ము యకణీవిదణ్యు
చిముమ్మలను దనకఅంత చిఅంతవలెనెఁగాన

చ. వనచినటల నుఅండ నొకక్కుడే దేహగుణము
యెనలేన శశ వేఅంకటశవ్వరుమాయ లివి
పనచిన యిహమేపో బీజము వదోణ్యుగులకు
తనవి నలమేలమ్మఅంగదయ వలెనెఁగాన

రేకు: 0115-03 లలిత సఅంపుటము: 02-087

పలల వి: కామధేనువక  కలిగె నీధరణి
వాముల వలసినవారిక విధల

చ. అఅందరు జీవలే ఆయాకరమ్మమునెఁ
బఅంది బుదుబ  లెప్పుడ వేరు
కొఅందరు సవ్వరగ ము గోరి సుఖిఅంతరు
కొఅందరు నరకాననెఁ గూలదురు

చ. దేవనెఁ డిఅందరిక దికక క్కు  యఅండను
భావాభావమే బహువిధము
దేవత లమకృతాధీనమెక  మనరి
తోవనె దనుజల దురిత మఅందిరి

చ. పుటట  గఅందరిక పొఅంచి కలిగినద
దటట పుమనసులే తమకొలనెఁది
యిటట  శశ వేఅంకటశనెఁడ సేసిన
యటల  నాతనెఁడ అదివో యెదుట

ప.అ.రేకు: 0022-04 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-127

పలల వి: కాయ పఅండ సేయనెఁబోతే కడ పులసే కాక
యేయెడ తీపుగాదు యిటవఅంటిదే

చ. కోప మెలాల  నొకవఅంకకూడవేసి మఱికద
పక పక  హరినెఁ దలనెఁప పతద నెఁ డయేణ్యుది
కక పు గాక రుచులపక  కాఅంక మాన మఱి కద
వోప లోకముల సడడ  వొలల కుఅండేది

చ. పఅంచేఅందిశ యముల నెలల  పరనెఁదోలి మఱి కద
వఅంచపువిరకక కలల  వొడి గటట ది
కొఅంచెపు కోరికలల  కోరకుఅండి మఱికద
వఅంచి హరిదసులలో వహి కకక్కుదీ
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చ. వేవేల పనులెలల  విడిచిన మఱికద
శశ వేఅంకటశవ్వరుననెఁ జిఅంతిఅంచేది
భావిఅంచి యితన దసపరికరమెక  కద
తోశ వ చూచి మోకము తది కకక్కుది

రేకు: 0097-06 బౌళ సఅంపుటము: 01-488

పలల వి: కాయమనేవూరిక గఅంతల తొమమ్మదియాయ
పయక తిరిగాడేరు పపపుతలారుల

చ. కామునెఁడనయెడిరాజ గదద మీనెఁద నుఅండనెఁగాను
దీము గోపపుపశ ధాన దికుక్కు లేలీన
కోమలపుజజ నమెలాల నెఁ గొలల నెఁబోయ నాడనాడ
గామడలెక  రిఅందిశ యపునెఁగాపులెలాల  నదివో

చ. చితకమనేదళవాయి చిఅంతలనేపౌనెఁజ వటిట
యితకలవిషయముల యెనన్నకచిచ్చిరి
తతకము రెక కోరికల దొఅండము రేనెఁగనెఁగనెఁజొచెచ్చి
జొతకల వరగుపడిచూచీనెఁ బుటట గుల

చ. బలసఅంసారమనేటిభఅండారము ఘనమాయ
కలదీగి జవవ్వనపుకక  జీతము
యిలలో శశ వేఅంకటశనెఁడిఅంతలో జీవనెఁడనేటి
బలవన రాజనెఁజేసి పలిఅంచె ననున్నను

రేకు: 0068-01 నాట సఅంపుటము: 01-352

పలల వి: కాయము జీవనెఁడగలనానెఁడే తెలియవలె
యీయతన్నముల దనకనన్ననెఁడ

చ. సతతము సఅంసారజడనెఁడ దనట యాతమ్మ-

హితవ దలసుకాల మెనన్ననెఁడ
రతిసరసముల పూరక పశ య మెడలఅంగ
యితరసుఖము దన కనన్ననెఁడ

చ. యెడపక దశ వణ్యుమెహితనెఁడక  తిరుగనెఁ దన.-

యిడమపట మాను టనన్ననెఁడ
కడలేనపొలయలకలచేతనెఁ దనదేహ-

మడియనెఁగ నజసుఖ మెనన్ననెఁడ
చ. శశ వేఅంకటశననెఁ జేరి తకక్కునసుఖ-

మేవగిఅంచుకాల మెనన్ననెఁడ
శశ వలల భనకకృప సిరిగానెఁ దలనెఁచి జీవనెఁ -
డీవక భవమునెఁ గాఅంచు టనన్ననెఁడ

రేకు: 0310-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
058

పలల వి: కాయము నాదే ఆట కర కను నే నట నా-

చాయకవి రావ ననేన్న జరసీనెఁగాన
చ. తలనెఁచినటట అండదు తలనెఁపు నాదక నాను

కులిక ననేన్న పనగొనీనెఁగాన
నలిపన యటట అండవ నేనెఁడ నా మాటలే నాకు
పొలసి ననేన్న కడ బఅంకఅంచీనెఁగాన

చ. కలిమ లేమెరనెఁగదు కాయము నాదక నాను
కొలనెఁదిక నేమెక నానెఁ గోరీనెఁగాన
యిల నాయఅంకకు రావ యిఅందిశ యముల నావక నా
కలసి నామరమ్మములే కానెఁడిపరీనెఁగాన

చ. పఅంపు నాకునెఁ జేయదు భవమది నాదక నా
తెఅంపున కరమ్మవధలనెఁ దిపపనెఁ గాన
యిఅంపుల శశ వేఅంకటశ యిది యరాజికమాయ
పఅంపున నీకద మొఱ పశ తిపలిఅంచనెఁగదే

రేకు: 9022-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-541

పలల వి: కాయముల కాణాచి కానెఁపులము
చాయల మా సుఖము జయమేనెఁటిదయాణ్యు

చ. పఅంచ మహా పతకాల బెక రు వితిక దేహాల
కఅంచపునెఁ గొలచులగా  గాదలనెఁబోసి
చఅంచలాల జవవ్వనాల చవలెక న కూరలగా
నఅంచి భజియిఅంచే మానజమేనెఁటిదయాణ్యు

చ. ఉడివోన లఅంపటాన నళళ్ళునెఁ బలెల ల నెకక్కు
యిడమల మమతల నఅండల  గటిట
గొడవలానానసల కూరిమ సఅంపదల
పొడవక న మామతి పొఅందేనెఁటిదయాణ్యు

చ. పనలేన మమతలల  పపముల బఅందల
గొనకొన ధనముల గూడపటిట
కన నేనెఁడ తిరు వేఅంకటపతి కకృపతోడ
తనయన మాతోడి తగువేనెఁటిదయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0053-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
304

పలల వి: కాలమఅందే నీ దసులెక  కడ ధీరులౌట గాక
యీలాగున మోసపోతి నేమటా నే మునన్నది

చ. పొననెఁగి యిఅందుద ననెక  నానెఁ బోనీదు కోపము
మునుకొన రుదుద నెక నా ముఅంచునెఁ గోపము
వనుకొన బశ హమ్మనెక నా విడవదు కోపము
మనకయెక న దేవతవ్వమహిమ యే మునన్నది

చ. వడి విశవ్వమతద నఅంతవానక రేనెఁగెనెఁ గోపము
కడప దురావ్వసుననెఁ జకక్కుఅంచెనెఁ గోపము
యెడనెడ మునులను యేమరిఅంచునెఁ గోపము
బడినెఁ దపనుల బలిమ్మ పలక నే మునన్నది

చ. కచుచ్చి పటిట  ధరమ్మజననెఁ గనలిఅంచెనెఁ గోపము
కొచిచ్చి కారకవరుణ్యునెఁ బురికొలెపనెఁ గోపము
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నచచ్చిల శశ వేఅంకటశ నీవే శఅంత మచిచ్చితి గా
కచచ్చిల రాజణ్యుపదవి యెఅంచ నే మునన్నది

రేకు: 0050-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-305

పలల వి: కాలము కాలము గాదు కపటాలే తఱచాయ
చాలనఅంక దీనతోడిజలి మానరే

చ. పనన్ననాట నుఅండి తనపఅంచిన యీదేహము
మునన్నటివలెగాదు ముదిసీన
యెనన్నకదినాలచేత నెప్పుడేడనెఁ బడనో
కనన్నవారిచేతిక గకుక్కున నయణ్యురే

చ. తోలనెముకలచేత దొడడ న యాదేహము
గాలిచేత దలిమీనెఁదనెఁ గాగీన
కీలగీల యెప్పుడేడ కఅంద వడిపడనో
మేలనెఁగీడ లేనచోట మేనెఁటినెఁజేసి పటట రే

చ. కఅంకపుకసరుచేత కీడక న దేహము
వఅంకవఅంకతెరవల వడీసీన
యిఅంక నీవిధిచేత నెప్పుడేడనెఁ బడనో
వేఅంకటశనెఁజేరనెఁ బడవేయనెఁగదరే

రేకు: 0010-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
063

పలల వి: కాలవిశేషమో లోకముగతియ సనామ్మరగ అంబుల_

కీలవదలె సౌజనణ్యుము కఅందయిపోయినది
చ. ఇఅందకక్కుడిసఅంసారఅం, బదసనెఁ జూఛిన ధరమ్మము

కఅందయినది,విజజ నము కడకునెఁ దొలఅంగినది,

గొఅందుల దరినెఁబడ, శఅంతము కొఅంచెఅంబాయ,వివేకము
మఅందుకు వదకననెఁ గానము మఅంచితనఅంపునెఁబనుల

చ. మఱియినెఁక నేనెఁటివిచారము, మాలినణ్యుఅంబెక పోయిన_

వఱుకల, సఅంతోషమునకు నెడమే లేదయ,

కొఱమాలెను నజమఅంతయ,కొఅండలకనెఁగెను సతణ్యుము,

మఱనెఁగెక పోయను వినుకుల, మతిమాలెను తెలివి
చ. తమకనెఁక నెకక్కుడిబశ దుకుల, తడనెఁబడ నాచారఅంబుల,

సమమెక పోయిన వప్పుడ జతివిడఅంబముల ,
తిమరఅంబిఅంతయనెఁ బాపనెఁగనెఁ దిరువేఅంకటగిరిలకమ్మ-

రమణనెఁడ గతిదపపను కలరచనేమయ లేదు

రేకు: 0049-01 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
298

పలల వి: కాలాఅంతకునెఁడనువేనెఁటకానెఁ డప్పుడనెఁ దిరిగాడను
కాలఅంబనయెడితీవశ పుగాలివర వరినెఁగి

చ. పరమపదఅంబు చేనక పసిగొనునరమకృగములకునును
తరమడి, సఅంసారపుటనెఁదములనె యానెఁగిఅంచి,

వరవడినెఁ జేసినకరమ్మపుటరుల దరిదశ అంబనువల

వొరపుగ మాయనుపోగుల వొకవరవన వేసీ
చ. కదుముకవచేచ్చిటిబలరోగపునెఁగుకక్కుల నుసికొలిప,

వదలక ముదిసినముదిమే వాకటట గనెఁ గటిట .

పొదలచు మకృతణ్యువ పఅందివోటక  నలెల ట నాడనెఁగ.

పదిలముగా గిఅంకరులనుచొపపరులనెఁ బరవిడిచీ
చ. ఆవోనెఁదఅంబులనెఁ జికక్కుక, ఆవరులనునెఁ దగనురిక,

ఆవేనెఁటకాఅండల  నదలిఅంచాచేనే చొచిచ్చి ,
పవనమతినెఁ బరెవొడిచి పరమానఅందమునెఁ బఅందుచు
శశ  వేఅంకటపతి మనముననెఁ జిఅంతిఅంచీ నరమకృగము

రేకు: 0322-03 లలిత సఅంపుటము: 04-126

పలల వి: కావనెఁగ నీక పోదు కరుణానధివిగాన
దేవ నీ బఅంటల ము మా తెరువేనెఁటి తెరువ

చ. బఅండబఅండక  వూరనెఁగల పనులెలాల నెఁ జేసేము
యెఅండాతా నీడౌతా నెఱనెఁగము
కొఅండలరాయనెఁడ మముమ్మనెఁ గోరి పుటిట అంచనెఁగా నీవ
బెఅండవఅంటి వారము మా బిగు వేనెఁటిబిగువ

చ. దీనునెఁడనెక  యాసలనే దికుక్కులెలాల నెఁ దిరిగేము
కాన దఅందో మఅంచి దఅందో కానము
శశ నాథ నీవ మాకు జీవమయి వఅండనెఁగాను
మానువఅంటి వారము మా మనసేటి మనసు

చ. బఅందితోడనెఁ బుటిట తిమ భోగిఅంచేమేమెక నా
యెఅందుకాతా నేడకౌతా నెఱనెఁగము
యిఅందును శశ వేఅంకటశ యిహమునెఁ బరము నీవే
చెఅంది నీ దసులము మా చేనెఁత యేనెఁటిచేనెఁత

రేకు: 0364-05 నారాయణి సఅంపుటము: 04-
379

పలల వి: కావనెఁగ నీక పోదు కరుణానధివిగాన
భావిఅంచి నీవన తదపదమే యెకక్కుతిమ

చ. కరి రాజ వరద నీకడనునన్నవారిక
కరిరాజభయము లెకక్కుడానెఁ బఅందవ
సిరుల నీయరర మే చిఅంతిఅంచి చిఅంతిఅంచి
నరలోకమెలల  నీనగమె యెకక్కుతిమ

చ. కాళఅంగమరద న ననున్ననెఁగన మనువారిక
కాళఅంగభయములెకక్కుడా లేవ
తాలిమతో నదియే తలపోసి తలపోసి
కలి మనుజలము నీగిరియె యెకక్కుతిమ

చ. కఅందువ శశ  వేఅంకట కటకశ నీవదద  -
నెఅందునెఁ గటకశభయమనెఁక లేదు
యిఅందుక పో జగమెలాల  నట శరణన మూల
కఅందువ నీదఅండ శశ  వేఅంకటమె యెకక్కుతిమ
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ప.అ.రేకు: 0075-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
433

పలల వి: కావకుఅంట నేదీ గతి కమలాక్షా యిఅందరిక
నీవ వపకారివక  నలిచితి గాకా

చ. జీవ వడేరే కొఱకు శశ రఅంగవఅంకటాదిశ
దేవభూములఅందు నీ దివణ్యుమూరుకల చూప
వేవేల నీ గుణముల వేదశసస ములనెఁ దలిప
యీవలా రకఅంచేవ ననేన్నమన నుతిఅంతము

చ. అఅంతటానెఁ బాదతీరర ములెక న గఅంగాదినదుల
పొఅంతనే యాడాడకు పుణణ్యుపురుషల నలిప
వఅంత దీర నేకాదశివశ తాచారాల గలిపఅంచి
యెఅంతెఅంత పశ యాసపడే విదే పనెక  నీవ

చ. నానావిధమఅంతశ పు నీ నామజపము గలిపఅంచి
ధాణ్యునము యజజ ము మొదలెక న పూజల గడిఅంచి
యీ నెపన శశ వేఅంకటశ బశ దుకు మనుచు
కానుకగొన యి చేచ్చివ ఘనవరములను

రేకు: 0043-05 శదద వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
265

పలల వి: కఅం కరిషణ్యుమ కఅం కరోమ బహుళ-

శఅంకాసమాధానజడణ్యుఅం వహామ
చ. నారాయణఅం జగనాన్నధఅం తిశ లోకక క-

పరాయణఅం భకకపవనఅం
దూరీకరోమణ్యుహఅం దురితదూరేణ సఅం-

సారసాగరమగన్నచఅంచలతేవ్వన
చ. తిరువేఅంకటచలాధీశవ్వరఅం కరిరాజ-

వరదఅం శరణాగతవతత్సలఅం
పరమపురుషఅం కకృపభరణఅం న భజమ
మరణభవదేహభిమానఅం వహామ

రేకు: 0082-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 01-395

పలల వి: కఅంకదీర 'నదక వఅం కశవాతపర' మన
ఉఅంకువక వనాలో నీవపమ లివే

చ. కఅంటి నీవొకక్కునెఁడవే లోకములకు దక వమన
వొఅంటి మఱి ననున్ననెఁ బోల నొకరినెఁ గాన
విఅంటి నీవే ఘనమన వేదఅంతమఅందు నీ-

కఅంట నతరము విన గరుణానధీ
చ. తోనెఁచె నాకు నీసేవే తదిపదమన మఱి

తోనెఁచ దీబుదిబ క; సరితూనెఁగ దఅందును
పూనెఁచి నాగురునెఁడ ననేన్న బోధిఅంచేగాన మఱి
దనెఁచనెఁడాయ నీమహిమ ధరణిధరా

చ. సమమ్మతిఅంచె నామతి జవియెక నా కథలె

సమమ్మతిఅంచ దకక్కుడ రచచ్చిల సుదుద ల
నమమ్మక శశ వేఅంకటశ నఅంటన నీపదలే
నమమ్మతి నేమయ నమమ్మ నారాయణా

ప.అ.రేకు: 0041-03బౌళ సఅంపుటము: 15-233

పలల వి: కఅందుపడి మొకక్కుకుమీ కశవా
కఅందమమ్మరేకునెఁగనున్నల కశవా

చ. కల చానెఁచే విఅంతలోనే కశవా రతి
కలిక మాయాడక రా కశవా
గేలి సేసేవేల మముమ్మ కశవా నీ
కల నా చేత నునన్నది కశవా

చ. గెరసు దనెఁటకు వోయి కశవా మఅంకునెఁ
గెరలిఅంచేవ వలపు కశవా
గిరికుచము లివిగో కశవా నీకు
గిరపు వటట  కునన్నదన కశవా

చ. కలకల నవవ్వనేల కశవా నీకు
కలనవారమా నేము కశవా
గిలిగిఅంచి కూడితివి కశవా నాతోనెఁ
గెలసేవ శశ వేఅంకటకశవా

రేకు: 0114-05 ముఖరి సఅంపుటము: 02-083

పలల వి: కనన్నజనేఽహఅం కశవాతపర మహో
సనున్నతాకర మమాచరణాయ తసెక మ్మ

చ. వేదఅంతవేదణ్యుయ విశవ్వరూపయ నమో
ఆదిమధాణ్యుఅంతరహితాధికాయ
భేదయ పునరపణ్యుభేదయ నమో నమో
నాదపశ యాయ మమ నాథాయ తసెక మ్మ

చ. పరమపురుషయ భవబఅంధహరణాయ నమో
నరుపమానఅందయ నతాణ్యుయ
దురితదూరాయ కలిదోషవిధవ్వసాకయ
హరియచుణ్యుతాయ మమ ఆతామ్మయ తసెక మ్మ

చ. కాలాతమ్మకాయ నజకరుణాకరాయ నమో
శశ లలామాకుచాశిశ తగుణాయ
హేలాఅంక శశ వేఅంకటశయ నమో నమో
పలితాఖిల మమాభరణాయ తసెక మ్మ

రేకు: 0030-06 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
187

పలల వి: కుడచునెఁగాక తనకొలనెఁదిగాన మేల
దడవనా నోరు తగినయెఅంతయను
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చ. చఅంపవచిచ్చిన కరమ్మసఅంగశ హఅంబగు బుదిద
గఅంప గమమ్మక తనున్న గాచీనా
పఅంపుడదయణ్యుమెక  బాధనెఁ బెటట డయాస
కొఅంపలోన నుఅండనీనెఁగోరీనా

చ. శశ వేఅంకటగిరి శశ నాథునెఁ డిఅందరినెఁ
గావనెఁబోశ వనెఁగ నునన్నఘనునెఁడ
దేవోతకమున నాతమ్మనెఁ దలియ కతరములయిన-

తోశ వ లెనన్నన మేల దొరకీనా

చి.ఆ.రేకు: 0004-01లలిత సఅంపుటము: 10-019

పలల వి: కుడవనకుడపుల కొనసాగె మమతల
కడవేగ శశ హరినెఁ గాననెఁగవలద

చ. నమలక చవలయణ్యు నాతల సుదుద ల
అమర చిఅంతకాయలవఅంటివి
భశ మసి కొరుకనెఁబోతె పఅండల  వలసును
తెమలక శశ హరినెఁ దలియనెఁగ వలద

చ. విచచ్చిక మెరునెఁగుల విడివడడ  వలపుల
పచిచ్చి మేడిపఅంటి భావమువి
మెచిచ్చి లోను చూడ మెదలపురువలె
గచుచ్చిల యివి మాన కనవదద  హరిన

చ. బడలన పఅంట వో పక పక నే హరిభకక
కడలేన కలపవకృకమువఅంటిది
కడనెఁగి కొలవ శశ వఅంకటనాథునెఁడ గురి
బడినె యీతననెఁ గన బశ దుకనెఁగ వలద

రేకు: 0374-02 గుజర రి సఅంపుటము: 04-433

పలల వి: కూడదు రూరక వొకచో గుమ వితకరు వేరొకచో
యేడకో తెరువల నడతరు యేనెఁటిదో హరిమాయ

చ. కొఅందరు జీవల పురుషల కొఅందరు కాఅంతల
కొఅందరు గొఅందరు నానాకువలయజఅంతవల
యిఅందరునెఁగూడక భవిలో నేమోయేమో చేసెద -
రెఅందును నేమయనెఁ గానరు యిటిట ది హరిమాయ

చ. జననఅంబుల మరణఅంబుల జమునుదయాస కమయఅంబుల
జనులివిగనుచునె కనకము సరినారిర అంపుదురు
పొనుగుచు నలిచినదేదో పోయినదేదో కానము
యెనగొన వరగయీణ్యునద యిటిట ది హరిమాయ

చ. జీవలకీ బశ హామ్మఅండము చీమలపుటట  విధఅంబున
కావరమట గప్పునన్నది కాలతశ యములను

తావల శశ వేఅంకటపతి దసుల చొరకట నవవ్వనెఁగ
యీవల నావలనెఁ బదిగీ నటిట ది హరిమాయ

రేకు: 0038-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-234

పలల వి: కూడలేక యానెఁటికనెఁ గూరనెఁ దినన్నటల
ఆడనీడ మోవిచిగురాకు దినేరయణ్యు

చ. దుఅండగపునెఁ బగవారు దోనెఁచనెఁగానే తమకాన
కొఅండలెకక్కునటల  సిగుగ  గొలల నెఁబోనెఁగాను
దఅండవళల మదనునదడిక సతలచనున్న-

గొఅండలెకక్కు సారెసారె గోడనేరయణ్యు
చ. పొదిగొనన్న యలపుతోనెఁ బదలతీగెలకశ అంద

తదలేనభయముతోనెఁ దూరినటల
మకృదువక నతరుణల మెఱనెఁగుబాహులతల.-

పొదలెలల నెఁ దూరితూరి పుఅంగుడయేణ్యురయణ్యు
చ. వలసగఅంపలమోపువలె లఅంపటము మోనెఁచి

తలనెఁకుచునెఁ బారలేక దనెఁగినయటల
యిల వేఅంకటశ ననెన్నఱనెఁగ కఅందిశ యముల
తలవరులిఅండల నే దనెఁగేరయణ్యు

రేకు: 0019-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-115

పలల వి: కూడవఅండట గఅంజికొరకా తనకు
వేడకలగల సుఖము వదకుటకునెఁగాక

చ. కుపప నురుచుట కసవకొరకా తనవ
గొపపయవ టిది మదముకొరకా
వొపపన వేడకల నొరసి మనసు
నెప్పునకురానెఁ దివియ నేరవలెనెఁ గాక

చ. కొలచు దఅంచుట పొటట కొరకా తానెఁ
గులజనెఁడక  మూఢునెఁడౌ కొరకా
తలపోసి యనన్నఅంటనెఁ దగిలి మీనెఁదు
తెలిసి సుఖదు:ఖములనెఁ దలియవలెనెఁ గాక

చ. కొఅండ దవవ్వట యెలక కొరకా తానెఁ
గొఅండ యెకుక్కుట దిగుటకొరకా
కొఅండలకోనేటిపతినెఁ గొలిచి తనదు
నఅండి నాపదలెలల  నీనెఁగవలెనెఁ గాక

రేకు: 0366-05 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
391

పలల వి: కవల కకృషష వతార కశవా
దేవ దేవ లోకనాథ దివణ్యు దేహ కశవా

చ. కరణారక్కు కోటి తేజ కశవా
హరి లకమ్మ నాయక యాది కశవ
గిరి రాజసుత నుత కశవ నమో
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శరధి గఅంభీర శయి జయ జయ కశవా
చ. కకపఅంఛావతఅంస కశవ

శశ  కర గుణాభి రామ చెనన్న కశవ
కక వాహన వరద కశవ
పక శసన వఅందణ్యు భళ భళ కశవా

చ. కఅంకర బశ హామ్మది గణ కశవ నా -
మాఅంకత శశ  వేఅంకటాదిశ  కశవ
కుఅంకుమాఅంకవక వలిగోట కశవ సరవ్వ -
శఅంకా హరణ నమో జగదేక కశవా

రేకు: 0174-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-365

పలల వి: కశవ నారాయణ కకృషష  గోవిఅంద ముకుఅంద
మూశిన ము తెకమువలె మొకక్కుము నీకు

చ. నెమమ్మనెఁ జకాశ యధనెఁడవ నీవ గల వట గాన
పమమ్మ మాకు నెనన్ననెఁడను భయమే లేదు
యిముమ్మల లకమ్మపతివి యేలిక వక తివి గన
సమమ్మతి మాకు సరవ్వసఅంపదల గలవ

చ. పుటిట అంచినవానెఁడవ భూధవనెఁడ వట గన
దటట ముగ నెఅంచగనెఁ బదసుర నెఁడ నేను
తొటిట  కరిరాజవరదునెఁడ నీవే దికుక్కు గన
గటిట గా నాకోరిక లికక్కుడ ఫలియిఅంచెను

చ. గురువవ గొలల లకు గోవిఅంధరాజవ గన
నరఅంతరమునునెఁ బానెఁడి నఅండను మాకు
చిరఅంతనదేవనెఁడవ శశ వేఅంకటశవ్వర వవ
పరము నహము మాకు బలవగానెఁ గలిగె

రేకు: 0194-03 లలిత సఅంపుటము: 02-482

పలల వి: కశవదసినెక తి గెలిచితి ననన్నటాను
యీ శరీరపు నేరా లినెఁకనేలా వదక

చ. నచచ్చిలనెఁ గోరికలియణ్యు నీనామమే చాల
తెచిచ్చి పునీతనెఁ జేయ నీతీరర మే చాల
పచిచ్చిపప లణనెఁచ నీపశ సాదమే చాల
యెచుచ్చికొఅందు వపయాల ఇనెఁకనేల వదక

చ. ఘనుననెఁ జేయనెఁగను నీకక అం కరణ్యుమే చాల
మొనసి రకఅంచను నీముదశ లే చాల
మనప కావనెఁగనెఁ దిరుమణిలాఅంఛనమే చాల
యెనసెను దికుక్కుదస ఇనెఁకనేల వదక

చ. నెలవక న సుఖమయణ్యు నీధాణ్యునమే చాల
అల దపుదఅండకు నీయరచ్చినే చాల
యిలపక  శశ వేఅంకటశ యినన్నటా మాకునెఁ గలవ
యెలమ నతరముల యినెఁకనేల వదక

రేకు: 0326-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
148

పలల వి: కక కొఅంట కాక కమలనాభనయాజజ
పక కొన ఇనన్నటాను బాసివఅండ ఇనేది

చ. హరినరిమ్మతములే అఖిలపశ పఅంచము
తొరలి యేమటి నఅందు దూషఅంచేది
ధరణిధరునక దసులే జీవలెలాల
గరిమ నెవవ్వరి నఅందునెఁ గాదనేది

చ. వాసుదేవ కలిపతమే వరసఅంసార బఅంధము
దోసమఅంటా యెఅందఅందు దొలనెఁగేది
శశ సతీశ రచనలే చేకొనన్న రుచులెలల
యీసుతోడ నఅందువివెూనెఁద నెటట రోసేది

చ. గోవిఅందుమాయలే కూడినటిట  పనులెలల
వేవేలెక  యిఅందునెటట  వేసరేది
శశ వేఅంకటశనెఁడే చిత కములో ధాణ్యునమెలాల
పవనమెక తిమ యినెఁక బరచిఅంత యేది

ప.అ.రేకు: 0032-02లలిత సఅంపుటము: 15-178

పలల వి: కక కొనవయాణ్యు కరివరద
నీక శరణము నలిఅంపవరద

చ. పఅండవవరద పదమ్మజన యజజ
గుఅండములో నునన్న గురువరద
మెఅండగ ధద వనన మెచిచ్చినవరద
దఅండము నీ కద దశ పది వరద

చ. బలివరద యఅంబరీషవరద
వలనగు నకూద రవదరా
బలిమ నటిఅంచిన పశ హాల దవరద
కొలిచెద మద ననున్ననెఁ గుచేలన వరద

చ. నారదవరద నమో శకవరద
సారస గుణ విభీషణవరద
కారుణణ్యు శశ వేఅంకటగిరివరద
చేరి నుతిఅంచెద శశ పతి వరద

రేకు: 0338-01 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
220

పలల వి: కక కొనన్నకొలనెఁది కరమ్మము
వాకుచిచ్చి తనతోనే వగవనెఁగనేలా

చ. తలనెఁచినకొలనెఁదేదక వము తన-

కలపుకోలకొలనెఁదే కడనరుల
బలవకొలనెఁదియే పఅంతము
తొలనెఁగర యితరుల దూరనెఁగనేలా

చ. మచిచ్చిక నొడివినఅంతే మఅంతశ ము
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అచచ్చిపుభక క కొలనెఁదే యాచారుణ్యునెఁడ
నచచ్చిలనెఁ గోరినయఅంతే నజమెక నలోకము
పచిచ్చివచిచ్చిచదువల భశ మయనెఁగనేలా

చ. నెమమ్మది జతెఅంతే నయమము
సమమ్మతిఅంచినఅంతే సఅంతోసము
యిముమ్మల శశ వేఅంకటశనెఁడిచిచ్చినఅంతే యిహపర-

మెమెమ్మల కది మరచి యేమరనెఁగనేలో
రేకు: 0194-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-483

పలల వి: కక వలణ్యుమునకఅంట కక అం కరణ్యు మెకుక్కుడ
శశ విభనెఁడ నీవ మాకునెఁ జికక్కుమరమ్మ మదివో

చ. చేపటిట  నీశిరసు పూజిఅంచే అహమకకఅంట
నీపదల పూజిఅంచే నేను మొకుక్కుడ
మాపుదనెఁకా ననునెఁగొలిచ్చి మఅందమేళమౌకఅంట
దపగు నీదసుల శేషతవ్వ మెకుక్కుడ

చ. హరి నీపసాశ దజీవినెక  గరివ్వఅంచుటకఅంట
నరయ నీదసులలెఅంకౌ టకుక్కుడ
వరవన నీచెవిలో వినన్నపల సేయకఅంట
ధర నీవూడిగకాఅండల నెఁ దలనెఁపఅంచు టకుక్కుడ

చ. జటిట  మముమ్మ ధాణ్యునఅంచి సాయజణ్యు మఅందుటకఅంట
అటట  నీనామఫలమఅందు టకుక్కుడ
ఇటట  శశ వేఅంకటశ యేలితి విఅందువఅంకనే
తిటట పు మాగురు నుపదేశ మెకుక్కుడ

రేకు: 9029-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
548

పలల వి: కొఅంచపడితినొక కొనాన్నళళ్ళు
ఇఅంచుకఅంచుకపుడరినెఁగితి నేను

చ. ముటట పనెఁతవలె మురిగిన దేహము
గుటట న దనెఁచితినెఁ గొనాన్నళళ్ళు
ఇటట  సుఖమన యినన్నటి యనుల
ఒటట క కానెఁపురముఅండితి నేను

చ. మురిక కడవలే ముఅంచిన హేయము
కురిసితి నేనొక కొనాన్నళళ్ళు
తెరప లేక యీ దేహమురోనెఁతల
మొరనెఁగి దనెఁచితిన మూలల నేను

చ. విప్పుచు ముడచుచు వఅంటద కతటట ల
కొప్పులె పటిట తి గొనాన్నళళ్ళు
అపప వేఅంకటనగాధిప మీకకృప
యిప్పుడ వలసితి నదివో నేనెఁడ

రేకు: 0064-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-329

పలల వి: కొఅంచెమును ఘనమునెఁ గనునెఁగొననేల హరినెఁదలనెఁచు
పఅంచమహపతకునెఁడే బశ హమ్మణోతకమునెఁడ

చ. వేదములచదివియను విముఖునెఁడక  హరికథల
నాదరిఅంచనసోమయాజికఅంట
యేదియనులేనకులహీనునెఁడక నను విషష
పదసేవకునెఁడవో బశ హమ్మణోతకమునెఁడ

చ. పరమమగువేదఅంతపఠన దొరకయ సద
హరినెఁదలనెఁచలేన సనాన్నణ్యుసికఅంట
మరిగి పసురమునెఁదినెడిమాలయెక నను వానెఁడ
పరమాతమ్మనెఁ గొలిచినను బశ హమ్మణోతకమునెఁడ

చ. వినయనెఁ జదివియ రమావిభననెఁ దలనెఁపక వకృథా
తనువ వేనెఁపుచునెఁ దిరుగతపసికఅంట
చనవగల వేఅంకటశవ్వరుదసులకు వఅంటనెఁ
బనదిరుగునధమునెఁడే బశ హమ్మణోతకమునెఁడ

రేకు: 0062-06 బౌళ సఅంపుటము: 01-321

పలల వి: కొఅండ దవవ్వట యెలక గోరిపటట ట దీన
బఅండాయ సఅంసారబఅంధము

చ. వలయనెఁ జిత కఅంబునకు వేరుపురువక  బుదిబ నెఁ
గలనెఁగిఅంచె మోహవికారము
కలకాలమునకు లిఅంగము మీనెఁది యెలకయెక
తలకొనయె నాతమ్మ పరితాపము

చ. అరయనెఁ జఅంచలముచే నాలజలఅంబువలెనెఁ
దిరుగదొరకొనయెనెఁ దనదేహము
తిరువేఅంకటాచలాధిపున మనన్నననెఁగాన
పరిపటినెఁ బడదు తనభావము

రేకు: 0331-04 కౌశి సఅంపుటము: 04-181

పలల వి: కొఅండఅంతపొడవతోడ కోనేటిరాయనెఁడ వనెఁడ
నఅండకొన రథమెకక్కు నలచునన్నవానెఁడ

చ. పతాళవాసులెక న బలరకక్కుసుల మీనెఁద
యేతలనెఁ బరపనెఁ దేరు యిద దేవనెఁడ
ఆతల జలధిచొచిచ్చినటిట  దనవలమీనెఁద
ఘాతతోడనెఁ దోలె నద కడ రభసమున

చ. ఆకాశము దూరినటిట  యదట దక తణ్యులమీనెఁద
దకతో నడపఅంచెనెఁ బఅంతాన దేవనెఁడ
దీకొన యషట దికుక్కులనెఁ దిరిగి యసురలపక
భీకరముగా మోగిఅంచె బిరుదుల మెరసి

చ. ధరమీనెఁదనెఁ గలిగిన దనుజకోటల  నెలల
సొరిది శశ వేఅంకటశనెఁడ పరనెఁదోలెను
గరిమ నలమేలమ్మఅంగ నురముననెఁ బెటట కొన
తిరముకొలిపనెఁ దేరు దికుక్కులెలల  గెలిచి
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రేకు: 0025-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
151

పలల వి: కొఅండలలో నెలకొనన్న కోనేటిరాయనెఁడ వానెఁడ
కొఅండలఅంత వరముల గుపపడ వానెఁడ

చ. కుమమ్మరదసునెఁడక న కురువరతినఅంబి
ఇమమ్మనన్నవరములెలల  నచిచ్చినవానెఁడ
దొముమ్మల సేసినయటిట  తొఅండమాఅంజకుక్కురవరి క
రమమ్మనచోటిక వచిచ్చి నమమ్మనవానెఁడ

చ. అచచ్చిపు వేడకతోడ ననఅంతాళవారిక
ముచిచ్చిలి వటిట క మనున్నమోనెఁచినవానెఁడ
మచిచ్చిక దొలనెఁకనెఁ దిరుమలనఅంబితోడత
నచచ్చినచచ్చి మాటలాడి నొచిచ్చినవానెఁడ

చ. కఅంచిలోన నుఅండనెఁ దిరుకచిచ్చినఅంబిమీనెఁదనెఁ గరు-

ణిఅంచి తనయెడకు రపపఅంచినవానెఁడ
యెఅంచ నెకుక్కుడక నవేఅంకటశనెఁడ మనలకు
మఅంచివానెఁడక  కరుణనెఁ బాలిఅంచినవానెఁడ

రేకు: 0385-05 గుజర రి సఅంపుటము: 04-496

పలల వి: కొఅండవఅంటి దేవనెఁడ నేనెఁ గొలిచే దేవనెఁడ వనెఁడే
నఅండకునాన్ననెఁడ తలనెఁచు నెమమ్మదినో మనసా

చ. ననున్ననెఁ బుటిట అంచే దేవనెఁడ నాలోనునాన్ననెఁడ దేవనెఁడ
కనన్నచోటలనే వఅండే కాచే దేవనెఁడ
వనన్నతోనెఁబెఅంచే దేవనెఁడ వివేకమచేచ్చి దేవనెఁడ
యెనెన్నన పొగడవచుచ్చి యీతనెఁడే మా దేవనెఁడ

చ. సిరులిచచ్చిన దేవనెఁడ సేవగొనేటి దేవనెఁడ
గురునెఁడక  బోధిఅంచి చేకొనన్న దేవనెఁడ
మరిగిఅంచిన దేవనెఁడ మాటలాడిఅంచే దేవనెఁడ
ఇరవక  మాయిఅంటనునాన్ననెఁడీ దేవనెఁడ

చ. దపుదఅండక న దేవనెఁడ దరిచేరిచ్చిన దేవనెఁడ
రూపు చూప నదివో బోరున దేవనెఁడ
శశ  పతియెక న దేవనెఁడ శశ  వేఅంకటాదిశ  దేవనెఁడ
చేపటిట  మమేమ్మలినానెఁడ చేచేతనే దేవనెఁడ

ప.శశ .అ.రేకు: 8009-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 15-
460

పలల వి: కొఅండా చూతము రారో కోఅండక తిరుమలకొఅండా
 కొఅండన యడిగిన వరము లొసనెఁగు మా కొఅండలతిమమ్మయ కొఅండా
చ. మేరువ మును సుకతియిఅంపనెఁగను వారిజసఅంభవనెఁడా

పరు కలగు నవరతన్నఅంబుల బఅంగారము కలపతరువూ
మేరకు మీఱనెఁ గన నెలవన నారుగ నడనొకో యననెఁగా
ధారుణి బశ హామ్మఅండములకు నాధారఅంబగు మా కొఅండా

చ. గరుడాచలఅం బననెఁగా శశ వేఅంకటశక లఅం బననెఁగా
గిరులకు నేలిక యగు ననఅంతగిరి ద నీ గిరి యననెఁగా
సిరులాయనెఁ జనమగు యఅంజన శబరి యనెడి నామములా
పరగనెఁగ నాలగు యగముల వలసిన పశ బలఅంబగు మా కొఅండా

చ. పొదలూ సొఅంపగు నఅంపుల పూబదలూ వాసననదులూ
కొదలూ గల తామరకొలనెఁకులపక  మెదలనెఁ దుమెమ్మదలూ
కదలి మలయానల వలపులపన కదళవనములన
మొదల గా నెలల ప్పుడ నీ సఅంపదల గల మా కొఅండా

చ. జఅంతవ లెలల ను మునులూ సకలమెక న దేవతలూ
జఅంతవల యెలనెఁగుల వేదసారఅంబగు హరినుతలూ
చిఅంతామణలట రాళల లల ను సిరులనెలవ లా గుహలూ
సఅంతతసౌభాగణ్యుఅంబుల నొపపడ సఅందడిగల మా కొఅండా

చ. వొకచో బశ హామ్మదుల మునులను వొకచో నఅందశ దులన
వొకచో భాగవతల యతల శద తల వొకచోనెఁ జఅందశ రుక్కుల
వొకచో తీరర అంబుల గిరులను వొకచో యగీశవ్వరులూ
అకలఅంకత తనునెఁ గోరి తపముసేయ నాస లెఱునెఁగు మా కొఅండా

చ. శకములతోనెఁ జదువదురా శకబశ హామ్మదుల శద తలూ
తకదిమమ్మన యాడిఅంచు మయరతతిన యగీశవ్వరులూ
సకలపురాణఅంబుల విఅందురు మఱి పకశరికలచే మునులూ
పశ కటితముగ నీ విదణ్యుల నొపపడ భాగణ్యుముకల మాకొఅండా

చ. సావ్వమతీరర ములకును సావ్వమపుషక్కురణియన
పమరులా యమరులనెఁ జేయను పపవినాశనమూ
తా మహినెఁ గోరిక లిచుచ్చినెఁ గుమారధారయ పఅండవసరసీ
కామతఫలదయిన ఆకాశగఅంగయనెఁ గల మా కొఅండా

చ. యిదియె కరాఅంబుధి యనుచు మరి యిదియె దవ్వరక యనుచు
యిదియె నఅందవశ జ మనుచును మరి యిది ద నయధణ్యు 
యనుచూ
యిదియె వక కుఅంఠఅం బనుచును యిది పరతత కవ్వఅంబనుచు
యిదియె పరమపదఅం బనుచు వేదముల యెనన్ననెఁగనెఁ గల మా 
కొఅండా

చ. తలనెఁచిన శకశౌనకాదులకు తలనెఁచిన తలనెఁ పొసనెఁగినా
తలనెఁపు లోపల నెలకొనాన్న దయతో ననేన్నలినా
చెలవనెఁడ మావఅంకటరాయనెఁడ సిరులనెలవ చేకొనాన్న
కలియగవక కుఅంఠఅం బనునామము గలిగి వలయ మా కొఅండా

రేకు: 0026-05 దేసాక సఅంపుటము: 01-160

పలల వి: కొఅండ నుయణ్యు కుమతలాల
తఅండముఅండ తటట ముటట  తానెఁకక ననెఁ గనునెఁడీ

చ. కాకవోట జముచేత కఅందుకుఅందు మరుచేత
మాకాపన గారు మనుజలాల
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పోకుమన యానెఁపరాదు పొమమ్మన చెపపనెఁగరాదు
మీకుమీక చూచుకొఅండ మీరే కనునెఁడ

చ. గాములిలల  పుటట మీనెఁది కప్పు తోల పక  కప్పు
నేమా యెఱనెఁగము నపుణలాల
పమునోరికడి మీపశ ణపుటరుపు గాలి
జము జము మేలనెఁగీడ చకక్కునెఁజేయనెఁ గనునెఁడ

చ. రచచ్చిమాన చిఅంతకఅందు రానెఁపులకూటమపొఅందు
ముచోచ్చి చిచోచ్చి మూఢులాల
యెచచ్చిరికతోడ వేఅంకటశదసులనెఁ గూడి
పచిచ్చిగచుచ్చి మేనతోడ భయమెలల  బాయనెఁడ

రేకు: 0080-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-384

పలల వి: కొఅందరి కవి సమమ్మతియెక తే కొఅందరి కవి గావ
యిఅందరిలోపల నీవడమాయల యేగతినెఁ దలిసే నేనయాణ్యు

చ. దూరము కరమ్మమునకు జజ నము తోడనే వొఅండకటికన
దూరము పరమునకు బశ పఅంచము తొలత విరుదబ అంబు;

దూరము విరతిక సఅంసారము; తదమొదలే లేదు;

యీరీతల నీ వడమాయల యేగతినెఁ దలిసెద నేనయాణ్యు
చ. కూడదు దేహమునకు నాతమ్మకు గోతశ విరోధఅం; బెనన్ననెఁడను

కూడదు కోపమునకు శఅంతము గుణావగుణములను;

కూడదు బఅంధమునకు మోకము కోరికలే కటల గాన;

యేడ గొలనెఁదిగా శశ హరిమాయల యేగతినెఁ దలిసెద నేనయాణ్యు
చ. శశ  వేఅంకటపతి ననీన్న గతినెఁ జికక్కుఅంచితి వజగమునను;

భావిఅంపనెఁగరాదు నీమహిమ బహుముఖములయరబ ముగాన;

యేవిధమును నేనెఁటిక నాకనెఁక యెఅందఅందన తగిలెద నేను
దక వికమగు నీదసానుదసణ్యుము దకక్కునదే నాకు

ప.అ.రేకు: 0007-02బౌళ సఅంపుటము: 15-039

పలల వి: కొతకబఅంట పనెఁతబఅంట కోరినానెఁడ నేనెఁడ నీకు
యితకల జీతము సేసే యేలకోవే శశ హరీ

చ. యిరువదినలగురి కటనే గమకానెఁడ
అరిదిదేహపుటరి అమరగానెఁడా
నరయక నరసేటి నలల  తెలల జలిల వానెఁడ
యిరవక  జీతము సేసి యేలకోవే శశ హరీ

చ. కామునగరిడిలోన కటారిసామువానెఁడ
లేమచూపుల పగల దివవ్వలవానెఁడా
గోమున నేకాఅంగి నారుగురితో నొఱటవానెఁడ
యీమేటినెక న ననున్న నేలకో శశ హరీ

చ. యేడనేడ లోకముల యెకక్కు దిగినటిట వానెఁడ
మేడపు సఅంసారమున మఅంచినవానెఁడ
వోడక వదకతి నీ వొకక్కునెఁడవే రాజ వినెఁక
యీడనే శశ  వేఅంకటశ యేలకోవే శశ హరీ

రేకు: 0120-04 మలహరి సఅంపుటము: 02-
118

పలల వి: కొనమొద లేదో గుఱిగాన రొరుల
మునుకొను సఅంసారమోహాఅంధమఅందు

చ. తలనెఁచును బశ హామ్మఅండతతలకు నవవ్వల
తలనెఁచేటి జీవనెఁడ తా నణవ
అలరిన యాసల ననలనునెఁ గొనలను
వలసీ సఅంసారవకృకములోన

చ. పుటట నునెఁ బదలను భవి బహురూపుల
పుటట టి యాతనెఁడ పొరి నొకనెఁడే
వొటట క యీనెఁదును వభయకరమ్మముల
చటట డ సఅంసారసాగరములను

చ. తగుల ననన్నటా తనుభోగఅంబుల
తగిలేటి పురుషనెఁడ తా ఘనునెఁడ
నగిడి శశ వేఅంకటనలయనెఁడ గతెక తే
అగపడ సఅంసారానఅందమఅందు

రేకు: 0039-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
237

పలల వి: కొనరో కొనరో మీరు కూరిమమఅందు
వనకమనక కలల  నొకక్కుట మఅందు

చ. ధద వనెఁడ గొననమఅందు తొలిల యనెఁ బశ హాల దునెఁడ
చవిగానెఁ గొననమఅందు చలల నమఅందు
భవరోగముల వడిపరనెఁగనెఁ బెదద ల మునున్న
జవకటిట కొనన నచచ్చిలమెక నమఅందు

చ. నలచి నారదునెఁడ గొననమఅందు జనకునెఁడ
గెలపుతోనెఁ గొన బశ దికన యామఅందు
మొలచి నాలగుయగములరాజల ఘనుల
కలకాలముగొన కడగనన్నమఅందు

చ. అజనకునెఁ బరమాయవక  యొసగినమఅందు
నజమెక  లోకములెలల  నఅండినమఅందు
తిశ జగముల నెఱనెఁగ తిరువేఅంకటాదిశ పక
దవ్వజమెతెకనెఁ గోనేటిదరినునన్నమఅందు

రేకు: 0008-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
049

పలల వి: కొనుట వగగ ళము దనెఁ దినుట యలపము మీనెఁదు-

గనుట వినుట లేక ద కడచనన్నభవము



 282

చ. ఆపద వడిడ కనచిచ్చి అనుభవిఅంపనెఁబోయిన
యేపున నెవవ్వరిక నఅం దేమగలదు
పపపుపక రు వితికనపఅండిన పఅంటలలోన
రూపఅంపనెఁగ నఅందు రుచి యేమగలదూ

చ. ఘనునెఁడక నతిరువేఅంకటనాథునెఁ డినన్నటిక-

యను భోకకయనెఁ గరిమ్మయను నెక నవానెఁడ
పనలేదు నషట రపరునెఁడ దనెక  వఅండ
తనకునెఁ దనె కర క తనమౌటనెఁ గాన

రేకు: 0225-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
142

పలల వి: కొమమ్మల చూడరే గోవిఅందునెఁడ
కుమమ్మరిఅంచీ ముదుద  గోవిఅందునెఁడ

చ. దిటట  బాలలతోనెఁ దిరిగి వధల
గొటట  నుటల  గోవిఅందునెఁడ
పటిట న కోలల పక పక నెఁ జనెఁపుచు
కుటట నెఁ దూఅంటల గా గోవిఅందునెఁడ

చ. నలవనెఁగాశతో నడిగూనెఁతలతో
కొలకొలమన గోవిఅందునెఁడ
వలసిన పల వారల వటట చు
కులిక నవవ్వ గోవిఅందునెఁడ

చ. బారల చానెఁపుచునెఁ బటట గ నఅంతలనెఁ
గూరిమనెఁ గూడీ గోవిఅందునెఁడ
చేరి జవవ్వనుల శశ వేఅంకటాదిశ పక
గోరనెఁ జెనకీ గోవిఅందునెఁడ

రేకు: 0230-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-170

పలల వి: కొలనెఁది పుణణ్యుపపలే కొఅంగు రొకక్కుముల వటిట
వలదఅంచి బరమాడ వేగిరమే రారో

చ. జననాల మరణాల సఅంసారభోగములను
అనశము భూమ మీనెఁద నగుగ వల
కొనేవారునెఁ దినేవారు కూడికూడి మూనెఁకలెక
దినసఅంత లెకక్కునదే దేహులాల రారో

చ. అఅంగనల వలపుల  అఅంగళల  వటిట రదే
చెఅంగట వయసులనే చిఅంతల కఅంద
సఅంగతినెఁ గాయమనే సఅంచుల నఅంచుకొఅందము
చెఅంగి పోరాదు మనకు జీవలాల రారో

చ. లఅంపటాల సఅంపదల లలి నఅంబారాసులాయ
ఇఅంపుల ముఅంచి తలల కతకకోరో

దిఅంపక ఇఅందులోననే తిరిగి శశ వేఅంకటశ-

పఅంపున లాభము చేరె పశ ణలాల రారో
రేకు: 0331-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-180

పలల వి: కొలిచితే రకఅంచే గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
యిలకు లకమ్మక మగనెఁడీ గోవిఅందునెఁడితనెఁడ

చ. గోవరబ నమెతికనటిట  గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
వేవేలగొలెల తల గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
కోవిదునెఁడక  ఆలనెఁగాచే గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
ఆవలనెఁగఅంసునెఁజఅంపన ఆగోవిఅందునెఁడితనెఁడ

చ. కూద రకాళఅంగమరద న గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
వరచకాశ యధపు గోవిఅందునెఁ డితనెఁడ
కోరి సముదశ ల దనెఁట గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
ఆరీతి బాలరనెఁ దచేచ్చియా గోవిఅందునెఁడితనెఁడ

చ. కుఅందనపుకాశతోడి గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
విఅందుల రేపలెల  గోవిఅందునెఁడితనెఁడ
పొఅంది శశ వేఅంకటాదిశ పక  పొసనెఁగనెఁ దిరుపతిలో
అఅందమెక  పవవ్వళఅంచిన ఆ గోవిఅందునెఁడితనెఁడ

రేకు: 0273-02 సాళఅంగఅంసఅంపుటము: 03-419

పలల వి: కొలిచినవారల కొఅంగు పక నెఁడితనెఁడ
బలిమనెఁ దరకబశ హమ్మ మీతనెఁడ

చ. యినవఅంశఅంబుధి నెగసిన తేజము
ఘనయజజ అంబులనెఁ గల ఫలము
మనుజరూపమున మనయెడి బశ హమ్మము
ననుపుల రఘుకులనధాన మతనెఁడ

చ. పరమానన్నము లోపలి సారపునెఁజవి
పరగిన దివిజల భయహరము
మరిగిన సీతామఅంగళసతశ ము
ధరలో రామావతారఅం బితనెఁడ

చ. చకత దనవల సఅంహారచకశ ము
సకల వనచరుల జయకరము
వికసితమగు శశ వేఅంకటనలయము
పశ కటిత దశరథభాగణ్యుఅం బితనెఁడ

రేకు: 0284-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-482

పలల వి: కొలిచినవారి పలి కొలల లివివో
యిల నటిట  దక వమవ యినెఁక వేరేకలరా

చ. యెటట న నభయహసక మెతకక కాచుకునాన్ననెఁడ-

వటట  దసులనెఁ గాచేనఅంటా నీవ
తొటిట న పపల పోనెఁదోల నీ నామమఅంతాశ ల
జటిట గా లోకాల వదచలిల నానెఁడవ
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చ. తలనెఁచినవారికలాల  ధనధానాణ్యు లితకనఅంటా
వొలసి శశ సతి మోచుకునాన్ననెఁడవ
యిలనెఁ బావనులనెఁగా నఅందరినెఁ జేసేనఅంటా
నెలమనెఁ బాదతీరర  మేరు చేసినానెఁడవ

చ. పుటిట అంచ జీవలను భవనము లోపల
గటిట గ బశ హమ్మను నాభినెఁ గనాన్ననెఁడవ
ఱటట గనెఁ బాలపడి చుటిట  రకకతావ్వనక
యిటట  శశ వేఅంకటాదిశ  యెకక్కునానెఁడవ

రేకు: 0240-06 నాట సఅంపుటము: 03-232

పలల వి: కొలిచినవారికనెఁ గొమమ్మన వరములిచీచ్చి
వలయనెఁ గలశపుర వధి హనుమఅంతనెఁడ

చ. బెటట గా నొకచేతనెఁ జూపడి తన పశ తాపము
పటట కునాన్ననెఁ డొకచేతనెఁ బఅండల గొల
మెటట కొనన్నవి రాకాసిమెదడతోడి తలల
రటట డి కలశపుర దిటట  హనుమఅంతడ

చ. చెచెచ్చిర వనుల నాలిఅంచేది సురల నుతల
కొచిచ్చికొచిచ్చి తోనెఁకనెఁ జటట కొనన్నది నఅంగి
తచిచ్చి చూచేది కనున్నల దసులమీనెఁది కరుణ
రచచ్చికకక్కునెఁ గలశపురము హనుమఅంతనెఁడ

చ. వసుధ మతిలోనది సావ్వమకారణ్యువిశవ్వసము
వసనెఁ దన పనెక నది విషష భక క
పసగా శశ వేఅంకటశ బల నీ బఅంటల లోన
రసికునెఁడ కలశపురము హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0348-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-282

పలల వి: కొలవరో మొకక్కురో కోరి తలనెఁచరో
చెలనెఁగి మనల రకఅంచీన వనెఁడ

చ. పయపువానెఁడ నలల నెఁబలిల చెనున్ననెఁడ
వేయినామములవనున్ననెఁడ
పయకకొలిచ్చిన భకకపశ సనున్ననెఁడ
యీయెడనే వరముల యిచీచ్చిన వనెఁడే

చ. పరిపూరుష నెఁడ మహానుభావనెఁడ
తిరమగు దేవాధిదేవనెఁడ
పరమానఅందసవ్వభావనెఁడ
గరిమెనెఁ గరుణతోనెఁ గాచీన వనెఁడ

చ. తెలియనెఁ డీతనెఁడ దేవాగశ గణణ్యునెఁడ
వలనుగ యగీఅందశ వరేణణ్యునెఁడ
అలరనెఁగ శశ వేఅంకటాచలేశపుణణ్యునెఁడ
నలినెఁ బశ సనున్ననెఁడక  నవవ్వన వనెఁడ

రేకు: 0385-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
492

పలల వి: కొలవరో మొకక్కురో కోరినవరము లిచీచ్చి
సులభనెఁ డినన్నటా వనెఁడ సుగీశ వ నరహరి

చ. కఅంబములోననెఁ బుటిట  కనకదక తణ్యుననెఁ గొటిట
అఅంబరపు దేవతల కభయ మచిచ్చి
పఅంబి సిరినెఁ దన తొడపక నెఁ బెటట క మాటలాడీ
అఅంబుజకనెఁ డక నటిట  యాదమ నరహరి

చ. నానా భూషణము లనన్నతి తోడ నడకొన
పూనకతో పశ హాల దున బుజర గిఅంచి
మానవలకలల ను మనన్నన చాలా నొసనెఁగి
ఆనఅందముతో నునాన్నడనెఁ అదిగో నరహరి

చ. మకక్కులి పశ తాపముతో మఅంచిన కాఅంతలతోడ
అకక్కుజపు మహిమల నలరుచును
తకక్కుక శశ  వేఅంకటాదిశ నెఁ దవకొన వరాలిచీచ్చి
చకక్కునెఁదనముల కలాల నెఁజకక్కున నరహరి

రేకు: 0291-02 పడి సఅంపుటము: 03-525

పలల వి: కొలవ విరిసె నద గోవిఅందునెఁడ పొదుద వోయ
వలపట నుకక్కుళాల వేగుదనెఁకా నుఅండరో

చ. యీ పొదుద కునెఁ బోయిరారో ఇఅందశ ది దేవతల
శశ పతి పవవ్వళఅంచెను శేషనమీనెఁద
తీపులనెఁ బశ సాదమీరో దేవమునులకు నెలల
వక పుగనెఁ దలల వారనెఁగ వతకరుగాన

చ. పళలపటట కునెఁ బోరో బశ హమ్మరుదశ దు లిఅందరు
పలసముదశ న హరి పవవ్వళఅంచెను
వేళగాదు లోనకటట  విచేచ్చిసె హరి దవ్వర-

పలకుల వాకళళ్ళునెఁ బదిలము సుఅండ
చ. గీత మొయణ్యునే పడరో కనన్నర కఅంపురుషల

యీతల శశ వేఅంకటశనెఁ డకక్కును మేడ
ఘాత నెడనెడ నడిగకాఅండల  నలవరో
రాతిరెప్పుడక నా మముమ్మ రమమ్మనునో యతనెఁడ

రేకు: 0006-07 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
044

పలల వి: కొలవనెఁడీ భక కనెఁ గొఅండలకోనేటి-

నలయన శశ నధియెక నవాన
చ. ఆదిదేవన నభవన సామ-

వేదనాదవినోదున నెర-

వాది జితపశ య నరమ్మలతత కవ్వ-
వాదులజీవనమెక నవాన

చ. దేవదేవనెఁడక న దివణ్యున సరవ్వ-
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భావాతీతసవ్వభావన
శశ వేఅంకటగిరి దేవనెఁడక న పర-

దేవన భూదేవ తతపరున

రేకు: 0331-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
183

పలల వి: కొలవనెఁడ వలసితేనెఁ గొలవక మానునెఁడ
తెలియ నీతనెఁడే సుఅండీ దేవదేవోత కమునెఁడ

చ. పుడిమకాధారము పురుషత కమునెఁడ
కుడిచి కటట డివారు కోటాననెఁగోటి
విడవనెఁ డేటిక బారవేసినగుఅంటికనెలల
వొడయ డీతనెఁడే సుఅండీ వనన్నతోనన్నతనెఁడ

చ. అమకృతమచిచ్చినవానెఁడ ఆదినారాయణనెఁడే
సములెక  జీవిఅంచువారు సతానసఅంఖణ్యు
భశ మయకునెఁ డఅండమావిబయళల  చెరువలఅంటా
అమర నీతనెఁడే సుఅండీ హరి వాసుదేవనెఁడ

చ. చెలవనెఁ డీతనెఁడ సుఅండీ శశ వేఅంకటశనెఁడ
పలకునెఁ బఅంతాలవారు పదివేగురు
తలనెఁచకునెఁ డీదోమ దఅంతితోను సరిగా
జలజనాభనెఁడే సుఅండీ సకలలోకశనెఁడ

రేకు: 0328-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-163

పలల వి: కొలవక తా నలల వానెఁడ కూచునాన్ననెఁడ గదద మీనెఁద
బలవఅంతనెఁ డితనెఁడ పశ హాల దవరదునెఁడ

చ. చిడముడిగోళల తోడ సిఅంహపుమోముతోడ
తొడమీనెఁదనెఁగూచునన్న తొయణ్యులితోడ
కడలేననవవ్వతోడ కడరాజసముతోడ
అడరిఅంచీనెఁ బఅంతము పశ హాల దవరదునెఁడ

చ. సఅంకునెఁజకశ ములతోడ చాయలమేనతోడ
సఅంకదేరేచ్చియభయహసకముతోడ
బిఅంకపుమీసాలతోడ పనువదనముతోడ
అఅంక వరములిచీచ్చినెఁ బశ హాల దవరదునెఁడ

చ. వనతకౌనెఁగిటతోడ వామకరముతోడ
ననుపక న తమలోనానఅందముతోడ
యెనయచు శశ వేఅంకటశనెఁడక  యీడా నాడా
అనశము వలసెనెఁ బశ హాల దవరదునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0043-01 దేపళఅం సఅంపుటము: 15-240

పలల వి: కొలల వలపుల చలేల  గోవిఅందరాజ ననున్న

గొలెల తల నవేవ్వరు గోవిఅందరాజ
చ. గొపపల మా చనున్న లివి గోవిఅందరాజ ననున్న

కుపపలవలె నొతీకన గోవిఅందరాజ
కుపపఅంచి బిగిఅంచకు వో గోవిఅందరాజ మేననెఁ
గుపపళఅంచీ పఅంజెమట గోవిఅందరాజ

చ. కొనగోరి సతలము గోవిఅందరాజ పక
కొనపదల చానెఁచేవ గోవిఅందరాజ
కొనబు మాట లేలోయి గోవిఅందరాజ నీతో
గునసి మానే మఅంక గోవిఅందరాజ

చ. కోడమనసువారము గోవిఅందరాజ మాపక
గూడలనెఁ జలేల వ సిగుగ  గోవిఅందరాజ
కూడితి శశ వేఅంకటాదిశ  గోవిఅందరాజ యిటట
కోడి గూసెనెఁ దలల వారె గోవిఅందరాజ

రేకు: 0330-05 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 04-
176

పలల వి: కొసరనేల నాగుణము లివి
రసికత నీవినన్నటా రకఅంచుకొనుమీ

చ. నేరమ నాది నేరుపు నీదే
దూరు నాది బఅంధనెఁడవ నీవ
కోరుదు నేను కొమమ్మన యితకవ
కారుణాణ్యుతమ్మక గతి నీవ సుమీ

చ. నేను యాచకునెఁడ నీవేదతవ
దీనునెఁడ నేనెఁ బరదేవనెఁడవ
జజ నరహితనెఁడను సరవ్వజజ నధివి
శశ నధి యినెఁక ననునెఁ జేరి కావమీ

చ. అరయ నే జీవనెఁడ నఅంతరాణ్యుమవి
యిరవగ దసునెఁడ నేలికవ
చిరజీవిన నే శశ వేఅంకటపతివి
వరదునెఁడ ననునెఁ జేవదలకుమీ

రేకు: 0303-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
015

పలల వి: కొసరి కొసరి యినెఁకనెఁ గోరనెఁగనేనెఁటిక
అసురవక రి శరణనుట చాల

చ. సఅంతతభోగము జననబఅంధముల
జఅంతరాసులకు సహజము
వఅంతరకకతవ్వము కరుణ భవి
నఅంతరాణ్యుమక నది సహజము

చ. కలకాలఅంబును గామమునెఁ గోశ ధము
చలమును బాశ ణల సహజము
సులభతవ్వఅంబును సొరిది వదనణ్యుత
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అల లకమ్మపతికది సహజము
చ. వడగనకరమ్మము లొడలోముటలను

జడలము మాకది సహజము
యెడయక శశ వేఅంకటశ నీకు మము
నడరి కాచుట అది సహజము

ప.అ.రేకు: 0075-04లలిత సఅంపుటము: 15-432

పలల వి: కొసరి నీతోనెఁ బెననెఁగి గునసి మోక మడగ
వస నీబఅంట నఅంతే నీవే దికుక్కు నాకు

చ. బలిమ నీ బిడడ నెఁడక న బశ హమ్మఅంతవానెఁడనా
అల సముదుద నెఁడ మామ యఅంత వానెఁడనా
చలవక న నీ మఱనెఁది చఅందుద నఅంతవానెఁడనా
యెలమ నీతోనెఁ బుటిట న యిఅందుద నఅంతవానెఁడనా

చ. చనువన మీ తఅండిశ  కశణ్యుపునఅంతవానెఁడనా
అనుజనెఁడక న లకమ్మణనఅంతవానెఁడనా
మనవిక మీ బావ ధరమ్మజనఅంతవానెఁడనా
అనునెఁగు దతయెక న భీషమ్మనఅంతవానెఁడనా

చ. మనకక న యలల నెఁ డభిమనుణ్యునఅంతవానెఁడనా
అనరుదుబ నెఁడ మనుమనెఁడఅంతవానెఁడనా
ఘనునెఁడ శశ వేఅంకటశ కలిపఅంచి నీ వాడిఅంచనెఁగా
పనపూన మెలనెఁగేటి పతిశ మను నేను

రేకు: 0156-04 దేసాక సఅంపుటము: 02-266

పలల వి: కోటాననెఁ గోటాల య కోరికల జనమ్మముల
కూటవ గూడి రాటన్నపుగుఅండశ  లెక నారయాణ్యు

చ. మనున్న పక నునన్న జీవల మనున్నపక నెఁ బశ వేశిఅంచి
అనన్నదవ్వరమున దేహము మోనెఁచి
మునన్నటి దనఫలా లిముమ్మల భజిఅంచి యపపటి
తినన్నన కరమ్మముల గాదలనెఁ బోసేరయాణ్యు

చ. యిరవ మఱచి మఱి యెరవలకానెఁపరేల
సురల నరులమఅంటానెఁ జొకక్కుచొకక్కు
సొరిది లోకములెలాల నెఁ జొచిచ్చి కాలగతలను
పొరి నాయషణ్యుము గొలిచ్చిపోయచునాన్నరయాణ్యు

చ. దఅండగానెఁగనెఁ దిరుమలకొఅండయెకక్కు సుజజ నుల
పఅండిన మనసుతోడ బతికనేసి
అఅండనే శశ వేఅంకటశ నలమేలమ్మఅంగనునెఁ గొలిచ్చి
నఅండనధానములెక  నలిచ్చినారయాణ్యు

రేకు: 0307-04 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 04-040

పలల వి: కోటికనెఁ బడగయెతిక కొఅంకనేల
యీటలేన పదమకక్కు యినెఁకనేల చిఅంత

చ. పటిట నది నొసలను పదద  పదద  తిరుమణి

కటిట నది మొలనెఁ జినన్నకౌపనము
పటిట నది శశ హరిపదపదమ్మ మూలము
యెటట యినా మాకు మేలే యినెఁకనేల చిఅంత

చ. చికక్కు నా లోనెక నది శశ వక షష వధరమ్మము
తొకక్కునది భవముల తదిపదము
యెకక్కునది హరిభకక యిది పటట పనునెఁగ
యెకుక్కువ కకుక్కువే కాక యినెఁక నేల చిఅంత

చ. చితకములోనఅండినది శశ పతిరూపము
హతికనది వక రాగణ్యు మాతమ్మధనము
యెతకలనెఁజూచిన మాకు నదివో శశ వేఅంకటశనెఁ-
డతిక మమునెఁ గావనెఁగాను యినెఁక నేల చిఅంత

రేకు: 0158-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
280

పలల వి: కోటిమనమ్మథాకార గోవిఅంద కకృషష
పటిఅంచి నీమహిమలే పరబశ హమ్మము

చ. అకాశమువఅంటి మేన నమరేమూ రి కవి గాన
అకాశనదియే నీకు నభిషేకము
మేకొన నీవే నఅండమేఘవరుష నెఁడవ గాన
నీకు మేఘపుషపలే పనీన్నరుకాపు

చ. చఅందుద డ నీమనసులో జనఅంచె నటగాన
చఅందిశ కల కపశ కాపక  సరి నఅండను
ఇఅందశ నీలపుగనుల యిలధరునెఁబడవ గాన
తఅందశ లేన యీప చూప తటట  పునునెఁగాయను

చ. లకమ్మపతివిగాన లాగుల నీవరముపక
లకమ్మ యలమేలమఅంగే లలి నీతాళ
సకమ్మమెక  శశ వేఅంకటశ చుకక్కులపొడవ గానెఁగ
పకమ్మనకతశ ములే యాభరణహారముల

రేకు: 0289-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-517

పలల వి: కోనేటి దరులనెఁ గనునెఁగొనరో మూనెఁడదేరుల
నానాదేవతలార నరులార మీరు

చ. తెఅంకగా ముఅందర నొకక్కు తేరెకక్కు శశ కకృషష నెఁ డ
వేఅంకటశనెఁ డకక్కు నద వేరొకక్కు తేరు
లఅంకలెక  శశ భూసతల లలి నొకక్కు తేరెకక్కురి
కొఅంకక వధల నడగొఅండలో యననెఁగను

చ. యిరవక  శశ కకృషష నది యిద వానరధవ్వజము
గరుడధవ్వజము శశ వేఅంకటపతిది
కరిలాఅంఛన ధవ్వజము కమలకు మేదినక
అలరి చూపటట ను బశ హామ్మఅండాల వలెను

చ. చెలనెఁగి చెఱకువిలల  చేతనెఁబటట  శశ కకృషష నెఁడ
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బల శశ వేఅంకటశనెఁడ పటట నెఁ జకశ ము
అలమేలమఅంగ భూమ యఅంబుజల చేనెఁబటిట రి
కలసి మెలసేరు బఅంగారుమేడ లననెఁగ

ప.అ.రేకు: 0024-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
135

పలల వి: కోరి ధరమ్మము చాల కుకక్కునెఁబటట  మనన్నరీతి
యీరీతి నఅంత సేసితి విఅంత చాలద

చ. చకక్కునెఁగా ననొన్నక హీనజఅంతవనెఁగానెఁ బుటిట అంచక
యెకుక్కువ నరుననెఁ జేసి తిఅంత చాలద
దికుక్కుల నది చాలక దివణ్యుభోగముగోర
అకక్కుర నా కొక ఆసోదమా

చ. పతకాల సేసేటి పరుల బఅంటనెఁ జేయక
యీతల నీ బఅంటనెఁ జేసి తిది చాలద
ఆతల నీవదిద  సనకాదుల పదవి గోర
ఆతమలో నా కొక ఆసోదమా

చ. నరక మనుభవిఅంచ ననున్న నఅందు నలపక
యిరవక  యిహ మచిచ్చి తిది చాలద
ధర శశ  వేఅంకటపతి తగ నీకు శరణఅంటి
పరము గోరను యిఅంకా నపపటి నాసోదమా

ప.అ.రేకు: 0048-03 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
271

పలల వి: కోరి నీ యీవిక దొడడ నెఁ గొఅంచెము లేదు
ధారుణిలో నీ సరి దతల వేరీ

చ. వతాకనపదునకొడకొగి నుతియిఅంచు టఅంత
బతికతో నీ విచుచ్చి ధద వపటట మెఅంతా
హతిక పలవవచిచ్చిన యకూద రుపన యెఅంత
సతకగా నీ రూపు చూప చన విచుచ్చి టఅంతా

చ. వొటిట  యఅంబరీషడనన్న వపవాసమది యెఅంత
అటట  చకశ ము రకగా నఅంపు టఅంతా
గుటట ననెఁ గాముకులెక న గోపకల గూడ టఅంత
నెటట న నహపరాల నీ విచుచ్చి టఅంతా

చ. తలనెఁచి గుహునెఁడ వోడ దనెఁటిఅంచినమాతశ  మెఅంత
సులభాన నఅండనెఁ గకృపనెఁజూచుట యెఅంతా
బలిమ శశ వేఅంకటశ పరుషలకా నీ కఅంత
వలసినటట  నీ విచుచ్చి వరము లివి యెఅంతా

రేకు: 0117-05 మలహరి సఅంపుటము: 02-
101

పలల వి: కోరి మాభజముల డాగుల మోచుకునాన్నరము
ధారుణిలోపల మముమ్మ దయనెఁజూచునెఁ గాక

చ. సతతము హరిచేతి శఅంఖచకశ ములే

గతియెక  మాపలనుఅండి కాచునెఁ గాక
అతిరయమెక నటిట అచుణ్యుతన ఆయధాలే
హితవగ మముమ్మ నటట  యేలనెఁ గాక

చ. కమలాపతిచేతల గదపదమ్మముల
మమకారముతో మము మనన్నఅంచునెఁ గాక
సమరవిజయమెక న శరార దిశరముల
తమతోడ మాకు దపుదఅండక  వఅండనెఁ గాక

చ. ముఅంచి శశ వేఅంకటశనెఁడ మొలనెఁగటిట న కఠారు
అఅంచెల మాకలల  రక్షై అమరునెఁ గాక
అఅంచ నీతన కక దువలమరిన హసకముల
పఅంచల మాకటట  వజశ పఅంజరా లవనెఁ గాక

రేకు: 0029-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-176

పలల వి: కోరిక దీరుట యెనన్ననెఁడ గుణమును నవగుణమునునెఁ జెడి
వూరక యీమది నీపక  నుఅండట యెనన్ననెఁడొకో

చ. చితకఅం బానెఁకలి దీరదు, చిఅంత దలఅంపుననెఁ బాయదు
యెతికన పరితాపమునకు నేదీ మతిమేర
హతికన పుణణ్యుము బాపము నపపటి సుఖముల కొరక
వతికక ననెనెఁకు గొలనెఁదక  వడినెఁ జనె దివసముల

చ. జీవనెఁడ పరతఅంతద నెఁడగన చిఅంతిఅంపనెఁడ ననెన్నప్పుడ
చావనునెఁ బుటట గు సహజము శరీరధారులకు
శశ వనతాహకృదయేశవ్వర శశ వేఅంకటగిరివలల భ
పవనమతిమెక  పశ ణల బశ దుకుట యెనన్ననెఁడొకో

రేకు: 0080-06 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-387

పలల వి: కోరు వఅంచరో కోటారు
ఆరసి మనసా అఅంతరాతమ్మకు

చ. కొఅండలపొడవల కోరికకుపపల
పఅండినపఅంటల భవము లివి
నఅండినరాసుల నజకరమ్మఅంబుల
అఅండనె యివ మాయారఅంభముల

చ. వలిధానణ్యుఅంబుల విషయపురాసుల
పొలివారేటివూరుపుగముల
కలషపుమదమున కావగపపనవి
అలవిమీర మాయారఅంభముల

చ. బడి నఅందిశ యములబఅంతల నురిప
కడరతల దఅండగటట లతో
యెడనెడ శశ వేఅంకటశమహిమ లవే
ఆడియాలపుమాయారఅంభముల
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రేకు: 0023-05 మలహరి సఅంపుటము: 01-
141

పలల వి: కోరుదు నామది ననశము గుణాధరు నరుగ ణనెఁ గకృషష న
నారాయణ విశవ్వఅంభరు నవనీతాహారు

చ. కుఅండలిమణిమయభూషణ కువలయదళవరాష అంగున-

నఅండజపతివాహనున నగణితభవహరున
మఅండనచోరకదమనున మాలాలఅంకకృతవకన
నఅండకకృపఅంబుధిచఅందుద న నతాణ్యునఅందునన

చ. అగమపుఅంజపదరుర న ఆపతత్సఖసఅంభూతన
నాగేఅందశ యతతలపన నానాకలపనన
సాగబశ హమ్మమయాఖుణ్యున సఅంతతగానవిలోలన
వాగీశవ్వరసఅంసోకతద న వక కుఅంఠోతకమున

చ. కుఅంకుమవసఅంతకామున గోపఅంగనకుచలిపు కన
శఅంకరసతిమణినుతన సరావ్వతమ్మన సమున
శఅంకననాదమకృదఅంగున చకాశ యధవేదీపు కన
వేఅంకటగిరినజవాసున విభవసదయినన

రేకు: 0349-04 వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-288

పలల వి: కోలలెతకకొన గోపలలనునెఁ దను
యీలీల సోదిఅంచె యీతనెఁడే కదవే

చ. జనెన్నవటిట  వటిట  జకక్కునెఁగనెఁ బెటిట న
వనన్నదినన్నవానెఁడ వనెఁడ గద
పనాన్నరుదొఅంతలపలనెఁబెరగుల
యినన్న నారగిఅంచె యీతనెఁడ గదవ

చ. మెఱసి యటట గమీనెఁదిచకక్కులాల
వఱనెఁజి కక కొనె వనెఁడ కద
కఱమ కఱిమ నమల గఅంపల నురుగుల
యెఱినెఁగి దొఅంగిలె యీతనెఁడే కదవ

చ. శశ వేఅంకటాదిశ  దనెఁచిన తేనెలెలాల
వేవేగ సాధిఅంచె వనెఁడే కద
కావిఅంచెల మేలమఅంగపతెయి మమేమ్మలె
యేవఅంకనెఁ జూచినా యీతనెఁడే కదవే

రేకు: 0157-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
275

పలల వి: కౌసలాణ్యునఅందనరామ కమలాప కకులరామ
భాసురవరద జయ పరిపూరష రామ

చ. మునుప దశరథరామునెఁడవక  తముమ్మల నీవ
జనఅంచి తాటకనెఁ జఅంప జనన్నము గాచి
వనుకొన హరువిలల  విరిచి సీతనెఁ బెఅండాల డి
అనుమతి పరశరామునచేనెఁ గెక కొఅంటివి

చ. సుపపనాతి శికఅంచి సొరిది రుషలనెఁ గాచి

అప్పుడే ఖరదూషణాదులనెఁ గొటిట
చొప్పుతో మాయమకృగము సోదిఅంచి హరియిఅంచి
కపప హనుమఅంత బఅంటనెఁగా నేలకొఅంటివి

చ. సొలసి వాలి నడనెఁచి సుగీశ వనెఁ గూడక
జలధి బఅంధిఅంచి లఅంక సాధిఅంచి
వలయ రావణ గెలిచ్చి విభీషణన మనన్నఅంచి
చెలనెఁగితి వయధణ్యులో శశ వేఅంకటశనెఁడా

రేకు: 0158-01 గౌళ సఅంపుటము: 02-276

పలల వి: గటిట గానెఁ దలకొఅంట కనన్నదే కఅంటి గురుమ (త ? )

దటట మెక న సుజజ నము తనలోనే వనన్నది
చ. బయలే పఅంటల వఅండ బయలే పనెఁడి విదిక

బయల పశ పఅంచమెక  భశ మయిఅంచెను
బయటనే పశ కకృతియ బయటనే జీవల
బయటనే బశ హమ్మము పరిపూరష మాయె

చ. ఆకసము చూలాయ నాకసము రూపులాయ-

నాకసము సఅంసారమెక  యలవడను
ఆకసాన దివియను నాకసాన లోకముల
ఆకసాన శశ హరి యవతారమఅందను

చ. అఅంతరఅంగమే భోగము అఅంతరఅంగమే యగము
అఅంతరఅంగమే అనన్నటి కావాసమయేణ్యు
అఅంతరఅంగాన శశ వేఅంకటాధిపునెఁ డనన్నవానెఁడ
అఅంతరఅంగాన మోకము అతనెఁడే యొసనెఁగెను

రేకు: 0029-02 కాఅంబోది సఅంపుటము: 01-177

పలల వి: గడడ పర మఅంగితే నానెఁకలి దీరీనా యీ-

వొడిడ నభవము దనున్న వోడ కముమ్మనెఁగాక
చ. చిఅంచుక మనున్నలనెఁ బారేచిఅంకలను బఅండినెఁ గటిట

వఅంచుకొనేమనన్న నవి వసమయీణ్యునా
యెఅంచరాన యిఅందిశ యము లెవవ్వరిక నేల చికుక్కు
పొఅంచి పొఅంచి వలపుల బఅండనెఁబెటట నెఁగాక

చ. మఅంటమఅండేయగిగ  దచిచ్చి మసిపనెఁత మూనెఁటగటిట
యిఅంటిలోన దనెఁచుకొనన్న నతవయీణ్యునా
దఅంటమమకార మటట  తనున్ననేల సాగనచుచ్చి
బఅంటనెఁజేసి ఆసలనే పరనెఁదోసునెఁగాక

చ. పటట రాన విషములపమునెఁ దచిచ్చి తలకఅందనెఁ
బెటట కొనాన్న నది మఅందపలి వఅండీనా
వటట సఅంసార మది వేఅంకటశనెఁ గొలవన-

వటిట మనుజల పడవాడనెఁబెటట నెఁగాక
రేకు: 0175-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-372

పలల వి: గతలనన్న ఖిలమెక న కలియగమఅందును
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గతి యీతనెఁడే చూప ఘనగురుదక వము
చ. యీతనకరుణనేకా యిల వక షష వలమెక తి-

మీతనవలల నే కఅంటి మీతిరుమణి
యీతనెఁడేకా వపదేశ మచెచ్చి నషట కరిమఅంతశ -

మీతనెఁడే రామానుజల యిహపరదక వము
చ. వలయిఅంచె నీతనెఁడేకా వేదపు రహసణ్యుముల

చలిమ నీతనెఁడే చూప శరణాగతి
నలిపనానెఁ డీతనెఁడేకా నజముదశ ధారణము
మలసి రామానుజలే మాటలాడే దక వము

చ. నయమము లీతనెఁడేకా నలిపనెఁ బశ పనున్నలకు
దయతో మోకము చూపనెఁ దగ నీతనెఁడే
నయమెక  శశ వేఅంకటశ నగ మెకక్కువాకటను
దయనెఁజూచీ మముమ్మ నటట  తలిల తఅండిశ  దక వము

రేకు: 9108-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
596

పలల వి: గదద రి జీవనెఁడ కామధేనువ మాన
యెదుద నెఁ బిదుకనెఁ జొచెచ్చి నేది దరనెఁగు

చ. మటమాయములనెఁ దనమనసె చఅంచలమఅంది
ఇటనటనెఁ దిరిగిన నేది దరనెఁగు
కటకట వూరేల కరే క దొఅంగలనెఁగూడి
యెటవలెనెఁ జేసిన నేదిదరనెఁగు

చ. కలల లాడనెఁగనెఁ జొచెచ్చినెఁ గలషపుమతి సతణ్యు
మలల  వడలగొటట  నేదిదరనెఁగు
చెలల నెఁబో నోరే చేనెఁదుమేయనెఁగనెఁ జొచెచ్చి
నెలల వారిక నఅంక నేదిదరనెఁగు

చ. తియణ్యున వఅంకటాధిపునెఁ బాసి పరసేవ
కయణ్యుకొనెడినెఁ జిత కమేది దరనెఁగు
అయొణ్యు చకక్కునపతి నాల విడిచిపోయి
యెయెణ్యుడనెఁ దిరిగిన నేదిదరనెఁగు

రేకు: 0302-03 ముఖరి సఅంపుటము: 04-009

పలల వి: గరిమతో వరపల కమలాక దసులకు
పరమపద మొకక్కుట ఫలమఅంతే కాక

చ. పపమెఅంత పుణణ్యుమెఅంత పశ పనాన్నధికారులకు
దనెఁప నవి నమషమాతశ ములే కాక
లోపలేడ వలియాడ లోకులకఅంతే కాక
మోపనదఅంతా యేకముఖమే కాక

చ. రాతిరేది పగలేది రమఅంచు సాతివ్వకులకు
యీతల నఅంతా వలనెఁగిఅంతే కాక
ఘాతలనెఁ గరామ్మకరమ్మగతల యీసఅంది విఅంతే

పోతరిఅంచి యెకక్కునెకక్కునెఁ బోడవే కాక
చ. చిఅంతలేల సిలగేల శశ వేఅంకటశవ్వరున

వఅంతల నమమ్మనయటిట  వక షష వలకు
జఅంతవల పురునెఁడల జడలకఅంతేకాక
విఅంతవిఅంత సుదుద లేల విభవమే కాక

రేకు: 0279-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
456

పలల వి: గరిమల నెరనెఁగరునెఁ గాక మానవల
సిరులనెఁ దియణ్యున నోరనెఁ జేనెఁదు మేసేద

చ. హరినారాయణ యనయెడి నోరను
ధర నతరుల పళల  దడవటటట
సరవితో వేదముల చదివేటి నోరను
పరులమీనెఁది పదల పడేద

చ. మునుప శశ పతిక మొమ కక్కున చేతల
అనరుహులకు దఅండమనుట యెటట
మునుకొన పూవల ముడిచిన సిరసున
కనలి కటట ల మోచి కాకయేణ్యుద

చ. బలిమ శశ వేఅంకటపతినెఁ గొలిచినవారు
తెలియ కలపలనెఁ గొలిప తిరుగుటటల
జలధి దనెఁటవానెఁడ సరి నోడ వఅండనెఁగ
వలవన జోలితో వదరు వటట ద

రేకు: 0178-06 బౌళ సఅంపుటము: 02-391

పలల వి: గరుడగమన గరుడధవ్వజ
నరహరి నమో నమో నమో

చ. కమలాపతి కమలనాభా
కమలజ జనమ్మకారణిక
కమలనయన కమలాపకకుల
నమో నమో హరి నమో నమో

చ. జలధిబఅంధన జలధిశయన
జలనధిమధణ్యు జఅంతకల
జలధిజమాత జలధిగఅంభీర
హలధర నమో హరి నమో

చ. ఘనదివణ్యురూప ఘనమహిమాఅంక
ఘనఘనాఘనకాయవరష
అనఘ శశ వేఅంకటాధిప తేహఅం
అనుపమ నమో హరి నమో

రేకు: 0204-03 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
021

పలల వి: గరుడధవ్వజఅం బెకక్కు కమలాక పఅండిల క
పరుష లదివో వచెచ్చినెఁ బెక పక  సేవిఅంచను
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చ. పడిరి సోబాన నదే భారతియ గిరిజయ
ఆడిరి రఅంభాదులెక  న  అచచ్చిరలెలల
కూడిరి దేవతలెలల  గుఅంపులెక  శశ వేఅంకటాదిశ
వేడకల మీరనెఁగ శశ విభన పఅండిల కన

చ. కురిసెనెఁ బువవ్వలవాన కుపపలెక  యెఅందు చూచిన
మొరసె దేవదుఅందుభి మోనెఁతలెలల ను
బెరసె సఅంపదలెలల  పఅంటలెక  శశ వేఅంకటాదిశ
తిరమెక  మఅంచిన దేవదేవన పఅండిల కన

చ. వేసిరి కానుకలెలల  వేవేల కొపపరల
పోసిరదే తలనెఁబాశ ల పుణణ్యుసతల
ఆసల శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగనెఁ దను
సేసల వటిట నయటిట  సిఅంగారపు పఅండిల క

రేకు: 0390-03 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
522

పలల వి: గరుడాదిశ  వేదదిశ  కలిమ యీప
సిరులొసనెఁగీనెఁ జూడరో చిఅంతామణి యీప

చ. పల జలధినెఁ బుటిట న పదమ్మలయ యీప
లాలిత శశ  నరసిఅంహులకమ్మ యీప
మేలిమ లోకమాతయెక  మఅంచిన మగువ యీప
యీ లీల లోకములేలే యిఅందిర యీప

చ. ఘన సఅంపద లొసనెఁగు కమలాకాఅంత యీప
మనసిజనెఁ గనన రమాసతి యీప
అనశమనెఁ బాయన మహా హరి పశ య యీప
ధన ధానణ్యు రూపపు శశ  తరుణి యీప

చ. రచచ్చిల వలసినటిట  రమా వనత యీప
మచిచ్చిక గలయలమేల్నెఁమఅంగ యీప
యిచచ్చిట వేఅంకటాదిశ  నీ యహోబలమునఅందు
నచచ్చిలూనెఁ దవ కొనన నధాన మీప

చి.ఆ.రేకు: 0010-06వరాళ సఅంపుటము: 10-060

పలల వి: గాడిదపలల  కోమలికమె కలిగినది
వేడక పడ సఅంసారమె విసిగిఅంచు వనక

చ. అగపడ సఅంపదమీదట నాసల కడనెఁ బుటట
వగ నది భరియిఅంప వసమె కాదయణ్యు
మొగమె చూడనెఁగ నాపక  ముదముననెఁ గనుపటట
పొగులనెఁగ గరచెటికాటల  పులికఅంట బెటట

చ. విడవన భోగఅంబులపక  వేడక కడనెఁ బుటట
తడనెఁబడలఅంపట మెక తే తలనెఁచనె రాదయణ్యు
తొడి మెను మాగినపఅండక తే తోనెఁచునెఁ జూచినను
వడియనెఁబడి గొడడ అంటిక వసమె కాదవడ

చ. మోవనెఁగ విషయఅంబులపక  మోహము కడనెఁ బుటట
శశ వఅంకటనాథా అది చెపపనెఁగ రాదయణ్యు
ఆవలనెఁజూడనెఁగనెఁ జలల నెక  వఅండనెఁ గాన
తేవలనెఁ గూనెఁకటవేళల  తెగనెఁ బారును మగులా

రేకు: 0003-01 కనన్నడ గౌళ సఅంపుటము: 01-
014

పలల వి: గాలినే పోయనెఁ గలకాలము
తాలిమకనెఁ గొఅంతయనెఁ బదుద  లేదు

చ. అడసు చొరనే పటట  నటనటనెఁ గాళళ్ళు
గడగకొననే పటట నెఁ గలకాలము
ఒడలిక జీవన కొడయనెఁడక నహరినెఁ
దడవనెఁగా గొఅంతయనెఁ బదుద లేదు

చ. కలనెఁచి చిఅందనే పటట నెఁ గడవ నఅంచగనెఁ బటట
కలషదేహపుబాదనెఁ గలకాలము
తలపోసి తనపలిదక వమెక నహరి
దలనెఁచనెఁగా గొఅంతయనెఁ బదుద లేదు

చ. శిరసు ముడవనెఁబటట  చికుక్కుదియణ్యునెఁగనెఁ బటట
గరిమలనెఁ గపటాలనెఁ గలకాలము
తిరువేఅంకటగిరి దేవనెఁడక న హరి
దరిచేరానెఁ గొఅంతయనెఁ బదుద  లేదు

రేకు: 0136-05 మాళవి సఅంపుటము: 02-152

పలల వి: గుఱఱ్ఱి లనెఁ గటట న తేరు కొఅంక కఅందక నానెఁ బారీ
విఱఱ్ఱి వనెఁగుచునెఁ దీసీన వేడకతో జీవనెఁడ

చ. సరి పఱునెఁదే రెఅండ జఅంటబఅండికఅండల
సరవితోనెఁ బాదల చానెఁపునొగల
గరిమనెఁజూపుల రెఅండ గటిట న పగగ ముల
దొరయెక  దేహరథము దోలీనెఁబో జీవనెఁడ

చ. పఅంచమహాభూతముల పఅంచవనెన్నకోకల
పఅంచల చేతల రెఅండ బలటకక్కుల
మఅంచెక న శిరసే మీదనునన్న శిఖరము
పఅంచేఅందిశ యరథము పఱపనెఁబో జీవనెఁడ

చ. పపపుణణ్యుముల రెఅండ పకక్కునునన్నచీలల
తోపుల యనన్నపనాల దొబుదనెఁదడల
యేపున శశ వేఅంకటశనెఁ డకక్కు వథుల నేనెఁగనెఁగ
కాపడి నరరథము గడపనెఁబో జీవనెఁడ

రేకు: 0314-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-083

పలల వి: గులల  గులేల  రాయి రాయే గురి యెఅంతవేసినాను
అలల నానెఁడే అడియాస లవియేల విడత

చ. మహిలోన రోగముల మాన మఅందు గదుద గాక
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సహజగుణము మానపనెఁజలమఅందు గలద
బహుబఅంధముల నీవే పపతే నేమోకాన
అహరహమును నేనే అవియేల విడత

చ. తనరూపమదద ములో తగనెఁ జూడవచుచ్చినెఁగాక
మనసు ద నదద ములో మరి చూడవచుచ్చినా
దినచఅంచలము నీవే తీరిచ్చితేనేమో కాన
అనునెఁగు సఅంశయము నేనదియేల విడత

చ. నాలకచే రుచులెలల  నఅంజి చూడవచుచ్చినెఁగాక
జలినెఁబడడ  కనున్నలచేనెఁ జవి గానవచుచ్చినెఁగాక
యేలి శశ వేఅంకటశ నీవిటట  కాతవగాక
వేళ జీవనెఁడను నా విధమేల విడత

ప.అ.రేకు: 0072-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
415

పలల వి: గెలిచితి భవముల గెలిచితినెఁ గామాదుల
యిల నీ వేలికవక తి విఅంక నేడ వఱపు

చ. హరి నీకు నే దసునెఁడ ననే దొక సలిగ
వొరసి యచుచ్చి మోచిన దొక సలిగ
అరయనెఁ బశ సాదజీవి ననేటి దొక సలిగ
యిరవాయ ననన్నటా నా కఅంక నేడ వఱపు

చ. అటట  నాలోన నునాన్ననెఁడవనేటి దొక బలిమ
వొటిట  ననున్ననెఁ బాడేటి దొక బలిమ
గటిట గా నీ భాగవతకరుణ యొకక్కు బలిమ
యెటట  నే నేమ సేసినా యిఅంక నేడ వఱపు

చ. వొటిట  నీవే గతి యన వఅండే నేమ మొకక్కు దపు
వపపతిలల  నీపక  భక క వొకక్కు దపు
నెప్పున శశ వేఅంకటశ నీ సేవ లొక దపు
యెప్పుడ నీవే దికుక్కు యిఅంక నేడ వఱపు

రేకు: 0201-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
003

పలల వి: గెలిచితి భవముల గెలిచితి లోకము
యెలమ నీ దసుల కదురిఅంక నేది

చ. జయ జయ నరసిఅంహా జయ పుఅండరీకాక
జయ జయ మురహర జయ ముకుఅంద
భయహరణము మాకునెఁ బాపనాశనము
కశ యతోడి నీ సఅంకీరకన గలిగె

చ. నమో నమో దేవ నమో నాగపరణ్యుఅంక
నమో వేదమూ రి క నారాయణా
తిమరి మముమ్మనెఁ గావనెఁగ దికక్కుయి మాకు నలవ
జమళ భజముల శఅంకునెఁజకశ ముల గలిగె

చ. రక రక పరమాతమ్మ రక శశ వేఅంకటపతి
రక రక కమలారమణ పతి

అకయ సుఖమయణ్యునెఁగల న(వ?)ట దపుదఅండగా
పకవాహనునెఁడ నీభ క క మాకునెఁ గలిగె

రేకు: 0181-04 పడి సఅంపుటము: 02-406

పలల వి: గొరబెక  మొద లఅండనెఁగనెఁ గొనలకు నీరేల
దొరదక వ మతనెఁడే తదనెఁగల ఫలము

చ. కశ తవల హరియే కరమ్మము హరియే
పతరులకు హరియే పనునెఁదకృప క
సతతమఅంతశ ముల సారము హరియే
యితనసేవే పో యినన్నటి ఫలము

చ. అనలము హరియే ఆహుతి హరియే
జననీజనకుల సరవి హరే
పనవడి వేదమునెఁ బశ ణవము హరియే
యెనసితన పూజ యినన్నట ఫలము

చ. యేలిక హరియే యిరవను హరియే
వాలాయము సరవ్వము హరియే
కాలము శశ వేఅంకటగిరి హరియే
నేల నీతన శరణ సఫలఅంబు

రేకు: 0310-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-060

పలల వి: గోనెలె కొత కల కోడలెపపటివి
నానన లోహము నయమయీణ్యునా

చ. మునన్నటి జగమే మునన్నటి లోకమే
యెనన్ననెఁగ బుటట  గులివ వేరు
ననున్న నెవవ్వ రునన్నతి బోధిఅంచిన
ననన్న నేటనే నేనెఱినెఁగేనా

చ. చితకము నానెఁటిదే చిఅంతల నానెఁటివే
యితకల భోగములివ వేరు
సతకగు శసస ము చాయ చూపనా
కొతకగ నేననెఁక గుణినయేణ్యునా

చ. జీవాఅంతరాతమ్మనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడే
యీవల భావనలివ వేరు
ధావతి కరమ్మము తపప దీసినా
దక వము గావక తలనెఁగీనా

ప.అ.రేకు: 0014-03బౌళ సఅంపుటము: 15-076

పలల వి: గోవిఅంద కశవ నీకు కుయణ్యు మొఱఱ్ఱి
వోవల నీపలనెఁ జికక్కు దోహో నామనసు

చ. వొకటిపక నెఁ గాఅంకఅంచు వొకటిపక  వేసారు
వొకవేళ దురామ్మన మొడిగటట ను
వికలనెఁడక  యఅంతలోనే విషయపు బారినెఁ జికుక్కు
ఆకటా యినన్నటానెఁ దుమురాయనెఁబ నామనసు
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చ. తలపోసు నొకవేళ తమకఅంచు నొకవేళ
వొలకునెఁగోపము చల మొకవేళ
కలగిఅంచు నొకవేళ గరివ్వఅంచు నొకవేళ
పొలసి యినన్నటా వదినెఁ బోయనెఁబో నా మనస

చ. సఅంతసిఅంచు నొకవేళ జయమఅందు నొకవేళ
పఅంతమాడ నొకమటట  పడినవేళ
యిఅంతలో నీవ శశ  వేఅంకటశ కావకయఅండితే
రఅంతల నేమీనెఁ జెపపరాదువో నామనస

చి.ఆ.రేకు: 0001-02బౌళ సఅంపుటము: 10-002

పలల వి: గోవిఅంద గోవిఅంద యన కొలవరె
గోవిఅంద యన కొలవరె

చ. హరి యచుణ్యుతా యన యాడరె
పురుషతకమా యన పొగడరె
పరమ పురుష యన పలకరె
సిరివర యనుచునునెఁ జెలనెఁగరే జనుల

చ. పఅండవ వరద యన పడరె
అఅండజ వాహనునెఁ గొనయాడరె
కొఅండలరాయననే కోరరె
దఅండితో మాధవననే తలనెఁచరె జనుల

చ. దేవనెఁడ శశ విభనెఁడన తెలియరె
సోవల ననఅంతననెఁ జూడరె
శశ వేఅంకటనాధననెఁ చేరరె
పవనమెక  యెప్పుడను బశ దుకరే జనుల

రేకు: 0322-08 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-128

పలల వి: గోవిఅంద నీవనన్నటిలోనెఁ గూడితేనెఁ జలనెఁగాన
యీవల సఅంసారమెక న యిది ధద వపటట మే

చ. తలనెఁపు లోపల నీవ దగగ రితేనే చాల
కలలోన కాపునెఁరమునెఁ గెక వలణ్యుమే
బెళకు నాలకకు నీపరు వచిచ్చితేనెఁజల
పలికన వనన్నయ పరమవేదములే

చ. తొడరి నీపూజ చేత దొరకతేనే చాల
పడచుల బమమ్మరిఅండల  బశ హమ్మలోకమే
కడలేన నీభక క గలిగితేనే చాల
కడజనమ్మమయినా నకక్కుపు విపశ కులమే

చ. కాయముపక  నీముదశ  గానవచిచ్చితేనే చాల
పయపు రతిసుఖము పరతతవ్వమే
యేయెడ శశ వేఅంకటశ యిట నీక శరణఅంటి
పోయిన నా పపమెలాల నెఁ బుణణ్యుకరమ్మమే

ప.అ.రేకు: 0033-03ముఖరి సఅంపుటము: 15-186

పలల వి: గోవిఅంద ముకుఅంద కకృషష  గోపనాథ నరహరి
పూవ గలగనెఁగ పఅంద పుటట  నఅంతే కాక

చ.బూమలో నదిశ అంచువానెఁడ పొదుద వేళ యేఱినెఁగీనా
నీమాయలో ముననెఁగి ననున్న నెఱినెఁగీనా
కామఅంచి నీవ ననున్ననెఁ గరుణిఅంచి యేలకోనెఁగా
నీమఱనెఁగువానెఁడ నన నేనెఁ డఅంటనెఁ గాక

చ. సరి చఅంటి బిడడ నెఁడ సఅంసార చిఅంత లెఅంచీనా
గరిమ నజజ నునెఁడ కక అం కరణ్యు మెఅంచీనా
నరతి దయ దలనెఁచి నీవ పర రేనెఁపనెఁగా
కరలి నే నీకు మొకక్కుతినెఁ గాక

చ. తద కకక్కు సనాణ్యుసి తొఅంటి కరమ్మము సేసిన
యిదివో ననున్ననెఁ దలనెఁచి యీతలనెఁ దడవేనా
యెదుట శశ  వేఅంకటశ యిహపరముల నీవక
పొదిగి పలారచ్చినెఁగాను పొడవక తినెఁ గాక

రేకు: 0220-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
109

పలల వి: గోవిఅంద హరిగోవిఅంద గునసి యాడదఅం బిటరారో
ఆవటిఅంచి మనమెటట  గడచెదము ఆశచ్చిరియఅంబిది హరిమాయా
చ. కరామ్మనుగుణము కాలము

ధరామ్మనుగుణము దక వము
మరమ్మము రెఅంటిక మనుజనెఁడ
అరిమ్మలినెఁ బదిగీ హరిమాయా

చ. అజజ నహేతవ లాసల
విజజ నహేతవ విరతొకటి
తజజ ల రెఅంటినెఁ దగిలిరి (?)

జిజజ ను(సు?) గపపను శశ హరిమాయా
చ. సకలకారణము సఅంసారము

పశ కటకారణము పశ పఅంచము (?)

అకటా శశ వేఅంకటాదీశ శదసుల
వొకరినెఁ దడవదువో హరిమాయా

ప.అ.రేకు: 0031-01పడి సఅంపుటము: 15-171

పలల వి: గోవిఅంద నే నటిట వానెఁడ గురుత ననెన్నఱినెఁగీనా
యీ వినన్నప మది నాది యిఅంకా నీ చిత కము

చ. పొలనెఁతల భావ మనేభూతము సోనెఁకనవానెఁడ
తలనెఁకక తనమేను తా నెఱినెఁగీనా
మలసి యౌవనపు వనామ్మద మెతి కనటిట వానెఁడ
వలయ సనామ్మరగ ము వివేకఅంచీనా

చ. మఅంచుల సఅంపదల వమెమ్మత కకాయనెఁ దినన్నవానెఁడ
అఅంచల గురువ దక వమన యెఅంచీనా
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పఅంచల కరమ్మమనేటి బలనావకక్కునవానెఁడ
చఅంచలాననెఁ బఅందక చకక్కు నడచీనా

చ. మాయల సఅంసారమనే మఅంకు వటిట నటిట వానెఁడ
చాయకు బుదిద  చెపపతే సమమ్మతిఅంచీనా
యీయెడ శశ వేఅంకటశ యిఅంతట ననున్ననెఁ గాచితి
నీ యాధీనమెక నవానెఁడ నేరమ సేసీనా

చి.ఆ.రేకు: 0010-03 భూపళఅంసఅంపుటము: 10-057

పలల వి: గోవిఅంద మేలొక్కునవయాణ్యు
కావిఅంచి భోగము కడమా నీకు

చ. కమలజ చలల నకానెఁగిటనెఁ దగిలి
సమరతి బాయనెఁగనెఁ జలవూ
కమలభవాదుల కడ నుతియిఅంపనెఁగ
విమలపుశయనము విడవగ లేవ

చ. భూసతితోడత పొఅందుల మరిగి
వేసర విద నీవేడకలా
వాసవముఖుణ్యుల వాకట నుఅండనెఁగ
పసి వఅండ నన పవళఅంచేవూ

చ. నీళామనసిజలీలలనెఁ దగిలి
నాలితోడ మాననెఁగ లేవూ
వేళాయను శశ వఅంకటనాథునెఁడ
పలిఅంచి దసుల బశ తికఅంచనెఁగన

ప.అ.రేకు: 0046-03లలిత సఅంపుటము: 15-260

పలల వి: గోవిఅంద శిశ తగోకులబకృఅంద
పవన జయ జయ పరమానఅంద

చ. జగదభిరామ సహసశ నామా
సుగుణధామ సఅంసుకతనామా
గగనశణ్యుమా ఘనరిపుభీమా
అగణితరఘు వఅంశఅంబుధి సోమా

చ. జననుతచరణా శరణణ్యుశరణా
దనుజహరణ లలితసుష్ఫరణా
అనుఘాచర ణాయత భూభరణా
దినకరసనన్నభదివాణ్యుభరణా

చ. గరుడతరఅంగా కారోతకఅంగా
శరధిభఅంగా ఫణిశయనఅంగా
కరుణాపఅంగా కమలాసఅంగా
వర శశ వేఅంకటగిరిపతి రఅంగా

రేకు: 0258-02 ముఖరి సఅంపుటము: 03-332

పలల వి: గోవిఅందది నామోచాచ్చిరణ కొలల ల దొరకను మనకపుడ
ఆవల నీవల నోరనెఁ గుమమ్మలగ నాడద మీతననెఁ బాడదము

చ. సతణ్యుము సతణ్యుము సకలసురలలో
నతణ్యునెఁడ శశ హరి నరమ్మలనెఁడ
పశ తణ్యుకమదే పశ ణల లోపల
అతణ్యుఅంతము శరణనరో యితన

చ. చాటడి చాటడి సకలవేదముల
పటిఅంచిన హరి పరమమన
కూటనెఁసుర నెఁ డితనెఁడ గోపవధూపతి
కోటిక యీతననెఁ గొలవరో జనుల

చ. నలచునాన్ననెఁ డిద నేనెఁడను నెదుటను
కలిగిన శశ వేఅంకటవిభనెఁడ
వలసినవారిక వరదునెఁ డీతనెఁడ
కలనెఁడ గలనెఁ డితననెఁ గన మనరో

రేకు: 0295-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
549

పలల వి: గోవిఅందుదసులమెక  కొన కకుక్కుదుమునెఁ గాక
వేవేల విధల నమమ్మ వతనెఁబడనెఁగలమా

చ. మనసు లోపలి మామరమ్మము దలియలేము
ఘనునెఁడక న హరి నెటట  గాననెఁగలము
తనువతో భోగాల తగుల వనెఁడగలేము
వనక కరమ్మపశల వడిఅంచుకోనెఁగలమా

చ. వడినెఁ బెటట  యిఅందిశ యాల వదద న మానుపలేము
తొడరి సఅంసారము తోయనెఁగలమా
బడిబడి నానాటి బతకు చెప్పుకోలేము
పొడలేటి యితరుల బోధిఅంచనెఁగలమా

చ. కొఅంకక ఆడిన మాట గురుత వటట నెఁగలేము
లఅంక వేదవాకణ్యుము దలనెఁచనెఁగలమా
యిఅంకా శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడే మా దేవనెఁడన
సఅంకలేకుఅందుమునెఁ గాక జలినెఁబడనెఁగలమా

ప.అ.రేకు: 0037-04గౌళ సఅంపుటము: 15-210

పలల వి: ఘన నఅంసారులకలల  కరమ్మమెక  పొడచూపు
ననచి యిఅంతకు గురి నరహరి వొకక్కునెఁడ

చ. యెలమనెఁ బుణణ్యుము లెలల  యిఅందశ లోకమెక  తోనెఁచు
నలనెఁడ పపములే నరకలోకమెక  తోనెఁచు
పొలసి రెఅండ సరియెక తే భూలోకమెక  తోనెఁచు
కలవానెఁ డొకక్కునెఁడే గుఱి కమలావిభనెఁడ

చ. పరగ రాజసులకు బశ హమ్మయెక  పొడచూపు
గరిమ తామసులకు కఱకఅంఠుడక  యఅండ
సిరుల సాతివ్వకులకు శశ కాఅంతనెఁడక  మఅంచు
నరవక నవానెఁడ శశ హరి యొకక్కునెఁడే
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చ. ఆయమెఱినెఁగినవారి కఅంతరాతమ్మయెక  యఅండ
చాయ గనన్నవారిక జగమెలల  నెక  తోనెఁచు
చేయ గనన్నవారిక శశ  వేఅంకటశనెఁడక  తోనెఁచు
యేయెడ వారిక యీదేవనెఁ డొకక్కునెఁడే

రేకు: 0049-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
303

పలల వి: ఘనమనోరాజణ్యుసఅంగతి చెలనెఁగిననెఁగాన
జనుల కప్పుడ నాతమ్మసౌఖణ్యుఅంబు లేదు

చ. పశ తిలేనధక రణ్యుఅంబు పదిలపరచిననెఁ గాన
మతిలోనపగవారిమద మణనెఁపరాదు
మతిలేనశఅంతమనుమేనెఁటికక దువనెఁ గాన
కశ తకఅంబువిషయముల గెలపరనెఁగరాదు

చ. సొరిది నరోమ్మహమనుజోడ దొడిగిననెఁ గాన
వరపుడిగి మమతచే వళల నెఁబడరాదు
యిరవక న విజజ నపఅంట నుఅండిననెఁ గాన
అరసి జగమెలల  తానెక  యేలరాదు

చ. యినన్నయనునెఁ దిరువేఅంకటశనెఁ డిచిచ్చిననెఁ గాన
తనున్ననెఁదనెరినెఁగి యాతననెఁగొలవరాదు
కనున్నలను వలి లోను గలయనెఁజూచిన గాన
సనన్నఅంబుఘనమనెడిజడ గనరాదు

ప.శశ .అ.రేకు: 8009-13 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-
463

పలల వి: ఘనసుఖము జీవనెఁ డఱునెఁగనెఁడ గాక యెఱినెఁగినను
అనవరతవిభవఅంబు లప్పుడే రావా

చ. విసుగ కవవ్వరినెక న వేనెఁడ నేరిచ్చిననోరు
దసలకునునెఁ బలమారునెఁ దరచునోరు
వసుధాకళతద నెఁ దడవదుగాక తడవినను
యెనెఁసనెఁగనెఁ గోరికల తన కప్పుడే రావా

చ. ముద మఅంది యెవవ్వరిక మొకక్కు నేరిచ్చినచేయి
పొదిగి యధముల నడగనెఁ బూనుచేయి
ఆదన హరినెఁ బూజసేయదు గాక సేసినను
యెదురెదురనెఁ గోరికల యిప్పుడే రావా

చ. తడయ కమటికక ననెఁ దమక మఅందడిమనసు
అడియాస కోరికల నలయ మనసు
వడి వేఅంకటశనెఁ గొలవదు గాక కొలిచినను
బడిబడినే చెడనసఅంపద లిటల  రావా

రేకు: 0019-04 శదద వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
116

పలల వి: ఘనునెఁ డీనెఁతనెఁడొకనెఁడ గలగనెఁగనెఁగద వేదముల
జననములనెఁ గులము లాచారములనెఁ గలిగె

చ. కలషభఅంజనునెఁ డితనెఁడ గలగనెఁగనెఁగద జగతినెఁ
గలిగె నఅందరి జనమ్మగతలనెలవ
మలసి యతనెఁడొకనెఁడ వొడమనెఁగనెఁగద యిఅందరిక
నలవ నీడల గలిగె నధినాధా నములెక

చ. కమలాకనెఁ డితనెఁడ గలగనెఁగనెఁగద దేవతల
గమగూడి రిఅందరును గఅండిగడచి
పశ మదమున నతనెఁడ నలపనెఁగనెఁగద ససణ్యుముల
అమర ఫలియిఅంచె లోకానఅందమగుచు

చ. గరిమె వేఅంకటవిభనెఁడొకనెఁడ గలగనెఁగనెఁగద
ధరయ నభమును రసాతలము గలిగె
పరమాతమ్మనెఁడితనెఁడ లోపల గలగనెఁగానెఁగద
అరిది చవలను హితవ లనన్నయనునెఁ గలిగె

రేకు: 0253-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
302

పలల వి: ఘనునెఁడాతనెఁడా యితనెఁడ కలశపురము కాడ
హనుమఅంతనెఁ డితనెఁడా అఅంజనాతనయనెఁడ

చ. పడచేత లోచేత బెరసి కొఅందరినెఁ గొటట
అడరి దనవల హనుమఅంతనెఁడ
బెడిదఅంపునెఁ బెనుదోనెఁక బిరబిరనెఁ దిపప మొతె క
అడనెఁగ మాలణ్యువఅంత హనుమఅంతనెఁడ

చ. దకాల మోనెఁకాలనెఁ దటిఅంచెనెఁ గొఅందరి
ఆకాశవధినుఅండి హనుమఅంతనెఁడ
పక కొన భజములనెఁ బడనెఁదనెఁకనెఁ గొఅందరి
ఆకడ జలధిలోన హనుమఅంతనెఁడ

చ. అరుపుల నరుపుల నఅందరినెఁ బారనెఁగనెఁ దోలె
ఔరా సఅంజీవికొఅండ హనుమఅంతనెఁడ
మేరతో శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది దేవన బఅంట
ఆరితేరిన బిరుదు హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0304-04 లలిత సఅంపుటము: 04-022

పలల వి: ఘనునెఁడాతనెఁడే మమునెఁ గాచునెఁగాక హరి
అనశము నే మనెఁక నతనక శరణ

చ. యెవవ్వననాభిన యీ బశ హామ్మదుల
యెవవ్వనెఁడ రకకునెఁ డినన్నటిక
యెవవ్వనమూలము యీ సచరాచర-

మవవ్వలనవవ్వల నతనక శరణ
చ. పురుషతకమునెఁడన పొగడి రెవవ్వరిన

కరి నెవవ్వనెఁడ గకక్కుననెఁ గాచె
ధర యెవవ్వనెఁడత క దనుజలనెఁ బరిగెను
అరుదుగ మే మనెఁక నతనక శరణ

చ. శశ పతి యెవవ్వననెఁ జేరి వరమునను
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భాసిలెల  నెవవ్వనెఁడ పరమఅంబెక
దసుల కొరకక  తగు శశ వేఅంకట
మాస చూప నతనెఁ డతనక శరణ

రేకు: 0069-06 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-363

పలల వి: ఘెరదురితములచే గుణవికారములచే
నీరీతినెఁబడనాకు నేది దరువ

చ. హరి జగనాన్నథు లోకరాధణ్యు-

నెరనెఁగనేరనవాన కది దరువ
పరమపురుషన జగదద్భురిత నఅంతరావ్వణ్యుప క-
నరవకొలపనవాన కది దరువ

చ. శశ  వేఅంకటశనెఁ దలనెఁచినవనక సకలఅంబు ....
నేవగిఅంపనవారి కది దరువ
దేవోతకమున మహిమ దలిసితెలియనెఁగలేన-

యీవివేకఅంబునకు నేది దరువ
రేకు: 0011-02 నాట సఅంపుటము: 01-068

పలల వి: ఘోరవిచారణ నారసిఅంహ నీవరూపముతో నెటల అండితివో
చ. ఉడికడికోపపుటరుపలనెఁ గొఅండల పొడివొడియెక  

నభమునకగయ
బెడిదపురవమున పడగుల దొరుగనెఁగ యెడనెడ 
నీవపుడటల అండితివో

చ. కాలానలముల గకుక్కుచు నయనజవ్వలల నప్పుల చలల చును
భాలాకముతో బశ హమ్మఅండకోటల కలికవక  నీవటల అండితివో

చ. గుటగుటరవముల కుతికకనెఁ గులకుచు గిటగిటనెఁ బఅండల  
గీనెఁటచును
తటతటనెఁ బెదవల దవడల వణనెఁకనెఁగ ఇటవలె 
నీవపుడటల అందితివో

చ. 4: గోళళ్ళుమెఱునెఁగుల కొఅంకులపదపద వేళళ్ళు దికుక్కుల 
వదకుచును
నీళళ్ళుతీగెల నగుడనెఁగ నోర నుచిచ్చిళళ్ళు గమమ్మనెఁగ నెటల అండితివో

చ. 5: హిరణణ్యుకశిపున నేపడనెఁచి భయఅంకరరూపముతోనెఁ 
గడమెరసి
తిరువేఅంకటాగిరిదేవనెఁడ నీవినెఁక యిరపుకొనన్ననానెఁ డటల అందితివో

రేకు: 0268-01 లలిత సఅంపుటము: 03-389

పలల వి: చఅంకగుదియ యిదే శరణారి క నే నదే
తెఅంక నా భావము దేవనెఁడే యెరునెఁగు

చ. కోరెడి చిత కము కోరక మానదు
వక రాగణ్యుము నే వదలను
యీరీతి దినముల యిటల నే కడచీ
తేరిన పను లినెఁక దేవనెఁడే యెరునెఁగు

చ. తగు సఅంసారము తనువననెఁ బెననెఁగీ

వగటక  మోకము వదకను
పగటన రెఅంటానెఁ బరగిన జీవనెఁడ
తెగువలనెఁ దగులమ దేవనెఁడే యెరునెఁగు

చ. పఅంచేఅందిశ యముల పరీ నకక్కుడ
పఅంచనెఁ బెదద నెక  పరిగేను
అఅంచెల శశ వేఅంకటాధిపునెఁ గొలిచితి
దిఅంచన యీమాయ దేవనెఁడే యెరునెఁగు

రేకు: 0159-01 పడి సఅంపుటము: 02-281

పలల వి: చఅంచలపడనెఁగవదుద  సారె సారెనెఁ గోరవదుద
పొఅంచుకునన్న దక వమే బుదుబ ల నేరిపరి

చ. లోకరకకునెఁడ నాలోననే వనాన్ననెఁడిదే
నాకు నభయములిచిచ్చి ననున్ననెఁ గాచును
శశ కాఅంతనెఁడీతనెఁడే నాచిత కములో మలసీన
దకొన శభములెలాల నెఁ దనే వొసనెఁగును

చ. పరమపురుషడ నాపశ ణనాథునెఁడక నానెఁడ
పరగ నాపలివానెఁడక  బశ దికఅంచును
ధరణీశనెఁ డీతనెఁడే నాదపుదఅండక  కడనెఁగీన
నరతి నేపొదుద ను మనన్నఅంచును మమెమ్మపుడ

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడ నాజిహవ్వనెఁ దగిలి వనాన్ననెఁడ
పవనుననెఁ జేసి నాకు ఫల మచుచ్చిను
గోవిఅందునెఁ డీసావ్వమ ననున్ననెఁ గొలిపఅంచుకొనన్నవానెఁడ
యీవల నావల నాకు నహపరా లిచుచ్చిను

చి.ఆ.రేకు: 0003-03గుజర రి సఅంపుటము: 10-015

పలల వి: చఅంచలమతలకునెఁ దలియనే సాతివ్వకధరమ్మముల
మఅంచమునీడవలె బహుమారగ ములెక  తోనెఁచున

చ. తీపుల అలపపుచదువల తెలివేలా కలగు
కాపక  మడనెఁగురుబురువలనెఁ గడచునె చీనెఁకటల
పక పక  పశ కకృతదిశ షట క పరమేలా కలగు
పపము కనుమాయలవలె భశ మయిఅంచునెఁ గాక

చ. కొదద రనెఁగన జడనక సదుగ ణ మేలా కలగూ
అదద ము చిల ముబిదనకశ య అజజ నము వొడమున
నదద ము కామాతరునకు నజ మేలా తెలియ
వదద నె యఅండమావలవలెనెఁ దోనెఁచునెఁ గాక

చ. అనువగ నకయపుణణ్యుము అది యేలా చెడను
పననెఁగెటి తననీడవలెనె పడవాయదు యెపుడ
ఘనునెఁడగుజీవనెఁడ శశ వఅంకటనాథుననెఁ గన నా
పనవడి రతన్నము సాననెఁబటిట నగతినెఁ జెలనెఁగున

రేకు: 0272-03 వరాళ సఅంపుటము: 03-414
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పలల వి: చఅంచలము మానతేను సఅంసారమే సుఖము
పొఅంచి హరిదసునెఁడక తే భూమెలాల  సుఖము

చ. వొరుల వేనెఁడకవఅంట వనన్నచోనే సుఖము
పరనఅంద విడిచితే భావమెలాల  సుఖము
సరవినెఁ గోపనెఁచకుఅంట జనమ్మ మెలాల  సుఖమే
హరినెఁ గొలిచినవారి కనన్నటాను సుఖమే

చ. కాన పన సేయకుఅంట కాయమే సుఖము
మౌనమున నుఅండితేను మరులెక నా సుఖము
దీనత విడిచితేను దినములెలాల  సుఖము
ఆన హరినెఁ దలనెఁచితే నఅంతటా సుఖమే

చ. చలము విడిచితేను సఅంతతము సుఖము
యిల నాసలడిగితే నహమెలాల  సుఖమే
తలనెఁగి శశ వేఅంకటశ దసులెక నవారు వన
గెలిచి నటిఅంచనెఁగాను కఅంద మీనెఁద సుఖమే

రేకు: 9022-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-540

పలల వి: చఅండ పశ చఅండాది జయ విజయలన
అఅండనెఁ బూజిఅంచి హరి కటగద పూజ

చ. కూరమ్మ భూమాణ్యుదులను గోరికనెఁ బశ తిషట అంచి
ధరమ్మముఖణ్యుఅంబుల నధరామ్మదులన
కరమ్మగతినెఁ జమర గాశ హిణలనెఁ బూజిఅంచి
మరమ్మఅంబుగా హరిక మరికద పూజ

చ. గరుడ సేనేశలను ఘనున శేషన మరియ
వరమతలనెఁ బాదసఅంహినులను
కరమొపప శఅంఖచకశ గదసి శరర ముల
అరసి పూజిఅంచి హరికన పుడగా పూజ

చ. నవకరీటమును గుఅండలహార కౌసుకభము
లవిరళపునెఁ బీతాఅంబరాదులలర
వివిధగతినెఁ బూజిఅంచి వేఅంకటశవ్వరు పూజ
యివదనెఁ దళగల పటట నెఁడిదిగద పూజ

రేకు: 0017-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
103

పలల వి: చకక్కునెఁదనములవారి సతలాల
యికుక్కువ తెకువ్వవల మీ రేమసేసే రినెఁకను

చ.ఒప్పుగా నరకము మాకు బళచిచ్చి మనమెలల
కపపము గొఅంటిరిగా యఅంగనలార
అప్పుడే గోవిఅందునక ఆహి వటిట తినెఁ జిత కము
యప్పుడ యెమెమ్మల మీ రేమ సేసేరినెఁకను

చ. పఅంచమహాపతకాలబారినెఁ దోసి మాసిగుగ ల
లఅంచము గొఅంటిరిగా నెలనెఁతలార

వఅంచనతోడత హరివారమెక తి మనెఁక మీ
యఅంచుకగుటట ల మీరెఅందు చోచేచ్చి రినెఁక

చ. దొఅంగిలి మాగుటట లెలాల  దోవ వేసి మరుబారి
భఅంగ పటిట తిరిగా వోభామలార
చెఅంగలిఅంచి వేఅంకటశసేవకునెఁ జొచిచ్చితిమ
యెఅంగిలి మోవలను మీ రేడనెఁబడే రినెఁకను

రేకు: 0030-02 పడి సఅంపుటము: 01-183

పలల వి: చకశ మా హరి చకశ మా
వకశ మెక న దనుజల వకక్కులిఅంచవో

చ. చుటిట  చుటిట  పతాళము చొచిచ్చి హిరణాణ్యుకన-

చటట ల చీరిన వో చకశ మా
పటిట న శశ హరి చేతనెఁ బాయక యీ జగముల
వొటట కొన కావగదవో వో చకశ మా

చ. పనుకొన దనుజల బలకరీటమణల
సానలనెఁ దీరిన వో చకశ మా
నానాజీవముల పశ ణములగాచి ధరమ్మ-

మూన నలపనెఁగదవో వో చకశ మా
చ. వఱచి బశ హామ్మదుల వేదమఅంతశ ముల నీ

వఱుటల  గొనయాడేరో చకశ మా
అఱిముఱినెఁ దిరు వేఅంకటాదీశ శ వధల
వొఱవల మెఱయదువో వో చకశ మా

ప.అ.రేకు: 0042-03వరాళ సఅంపుటము: 15-239

పలల వి: చతరునెఁడ వనన్నటాను జనారద నా మముమ్మ
సతముగా నేలితివి జనారద నా

చ. సమమోహాల మనవి జనారద నా యిటట
జమళ నునాన్నర మద జనారద నా
సమకూడనెఁగా లెసత్స జనారద నా నీ
సముక మెవవ్వరి కబుద జనారద నా

చ. చవలాయె సరసాల జనారద నా పఅండిల
చవికలో మనకు జనారబ నా
సవరన వానెఁడవ జనారద నా మరి
సవత లేరు నీకు జనారద నా

చ. సఅంక దీరనెఁ గూడితివి జనారద నా నీకు
చఅంక లెతిక మొకక్కుము జనారద నా
జఅంకఅంచకు శశ వేఅంకట జనారద నా
శఅంకునెఁజకశ ములచేతి జనారద నా

రేకు: 0321-04 బౌళ సఅంపుటము: 04-121

పలల వి: చదివి చదివి వటిట జలినెఁబడ టిఅంతేకాక
యెదుట ననున్న గాననెఁగ నతరులవశమా
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చ. ఆకాశముపొడవ ఆకాశమే యెరునెఁగు
ఆకడ జలధిలేనెఁత ఆ జలధే యెరునెఁగు
శశ కాఅంతనెఁడ నీ ఘనము చేరి నీవే యెరునెఁగుదు-

నీకడ నఅంతఅంతన నతరుల వశమా
చ. నదులయిసుకలెలల  నదులే యెరునెఁగును

కదలి గాలియిరవ గాలిక తెలసు
అదన నాతమ్మగుణము లఅంతరాతమ్మ నీవరుగు-

దిదియదియనచెపప నతరులవశమా
చ. శశ వేఅంకటశ యినన్నచిఅంతలకు మొదల

యీ నీ శరణఅంట యిట నీవే యెరిగిఅంత
దక వమా నీ కలపనల తగ నీవే యెరునెఁగుదు-

వవల నౌనెఁగాదన నతరుల వశమా
రేకు: 0306-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-033

పలల వి: చదివి బతకరో సరవ్వ జనుల మీరు
కదిసి నారాయణాషట కర మదియే

చ. సాదిఅంచి మునున్న శకునెఁడ చదివినటిట  చదువ
వేద వాణ్యుసుల చదివినచ దువ
అది కాలపు వక షష వలఅందరి నోటి చదువ
గాదిలి నారాయణాషట కర మదియే

చ. సతతము మునులెలల  చదివినటిట  చదువ
వత దీర బశ హమ్మ చదివినచదువ
జతనమెక  పశ హాల దునెఁడ చదివి నటిట  చదువ
గతిగా నారాయణాషట కర మదియే

చ. చలపటిట  దేవతల చదివినటిట  చదువ
వలయ విపుద ల చదివేటి చదువ
పలమారు శశ  వేఅంకటపతినామమెక  భవినెఁ
గలగు నారాయణాషట కర మదియే

రేకు: 0313-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-074

పలల వి: చదివితినెఁ దొలిల  కొఅంతచదివే నఅంకానెఁ గొఅంత
యెదిరి ననెన్నఱనెఁగను యెఅంతెక నా నయణ్యు

చ. వొరుల దూషఅంతనెఁగాన వొకమారెక న నా-

దురితకరమ్మములను దూషఅంచను
పరుల నవవ్వదునెఁగాన పలయన కూపముల
నరకపు నామేను నవవ్వకోను

చ. లోకులనెఁ గోపఅంతనెఁగాన లోన కామాదులనేటి-

కాకరి శతద లమీనెఁదనెఁ గడనెఁ గోపఅంచ
ఆకడ బుదుద ల చెపప అనుణ్యుల బోధిఅంతనెఁగాన
తేకువ నాలోన హరినెఁ దలసుకోలేను

చ. యితరుల దురగ ణము లెఅంచి యెఅంచి రోతనెఁగాన

మతిలో నా యాసల మానలేను
గతిగా శశ వేఅంకటశనెఁ గన బశ దికతినెఁగాన
తతి ననాన్నళల దనెఁకా దలపోయ లేను

రేకు: 0065-06 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-339

పలల వి: చదివనెఁబో పశ ణి సకలము యీ-

చదువమీనెఁది విదణ్యు చదువనెఁడాయనెఁగాన
చ. సిరుల చఅంచలమన చేనెఁతలధద వమన

పరగుసఅంసారము బయలన
తొరలిన సుఖమెలల  దు:ఖమూలమన
యెరినెఁగి లోభమువడ నెరనెఁగనెఁడాయనెఁగాన

చ. తలకొనన్న ధరమ్మమే తలమీనెఁది మోనెఁపన
వలసీనొలల మ దక వవశమన
కలిమయ లేమయనెఁ గడవనెఁగ రాదన
తెలిసి లోభము వడనెఁ దలియనెఁడాయనెఁగాన

చ. యేచిన పరహితమెఅంతయనెఁ దమ దన
వాచవలినన్న నెవవ్వగలన
యీచఅందమున వేఅంకటశచేనెఁతలన
చూచి లోభమువడనెఁ జూడడాయనెఁగాన

ప.అ.రేకు: 0002-06బళ సఅంపుటము: 15-013

పలల వి: చదివేవి వేదము లాచారము మదినెఁ బటట డ
మదనాతరునెఁడ నాకు మఅంచి తన మేది

చ. ముటట  యగణ్యుము గానవి మోచితినెఁ దోల నెముమ్మల
అటట  బశ తికననే ఆసల బెటట
జటిట గానెఁ బాశ ణము తీపు చావఅంట వలత నేను
యిటిట  యజజ నక జజ న మెటట  గలిగీన

చ. కావలె ననుచునెఁ గోరి కడపు నఅంచిన రుచి
యీపల హేయమెక  వళల  యేనెఁ జూడగానే
దవతి మనసఅందుక తగిలీనెఁ గాన రోయదు
భావిఅంచి ననెన్నఅంఱునెఁగన భావ మెఱినెఁగీనా

చ. యన గతనెఁడనెక  పుటిట  యనక మగున్ననెఁడనెక తి
పూన లోకబఅండనెఁ డనే బుదద ఱినెఁగీ
నేనా యెఅంత సిగెగ బునెఁగ నీవే విచారిఅంచి కావ
శశ నథి శశ  వేఅంకటశ చేతిలోన వానెఁడను

రేకు: 0091-03 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 01-
449

పలల వి: చదువలోనే హరిన జటిట గొనవలెనెఁగాక
మదముగపపనమీద మగుడ నది గలద

చ. జడమతిక సహజమే సఅంసాయాతన యిది
కడ నఅందులోనెఁ బరము గడియిఅంచవలెనెఁగాక
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తొడరి గాలప్పుడ తూరెపతకక తాను
విడిచి మఱచిన వనక వదకతేనెఁ గలద

చ. భవబఅంధనకు విధిపపపుణణ్యుపులఅంక
తివిరి యిఅందునే తెలివి తెలసుకోవలెనెఁగాక
అవల వనెన్నలోనె అలల  నేరేళల అంతే
నవిరి ననన్నటివనక నేనెఁటికనెఁ గలద

చ. దేహధారికనెఁ గలదే తెగనయిఅందిశ యబాధ
సాహసఅంబున భక క సాధిఅంచవలెనెఁగాక
యీహలను శశ వేఅంకటశదసులవలన
వూహిఅంచి గతిగానక వొదినెఁగితేనెఁ గలద

రేకు: 0280-04 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 03-
462

పలల వి: చరమారర మఅందు నీవ చాటితివి గాన
ఇరవిది నమమ్మతి నా కదురెఅందు లేదు

చ. పతికనెఁ జనవరెక న పశ ణధారి లెఅంకలకు
తతినేమ సేసినాను తప్పులేదు
సతతము హరి నీ శరణాగతనెఁడ నాకు (గాన?)

అతిపపము సేసిన అది నాకు లేదు
చ. పరుచు నగరి డాగు పసుర మెవవ్వరిచేన-

పక రు మేసినా నఅందు బఅంద లేదు
సారె నీ ముదశ ల మోచి సఅంసారవిషయాల
యేరీతినెఁ బరలినా యెగేగ  లేదు

చ. ధరామ్మననెఁ గొన తెచిచ్చిన దసులకు వూర వటిట -

అరిమ్మలినెఁ జేయనెఁగనెఁ బన అఅంతలేదు
నరమ్మల శశ వేఅంకటశ నీ కరుణగల నాకు
కరమ్మ లోపమెక నాను కడమే లేదు

రేకు: 0022-02 ముఖరి సఅంపుటము: 01-132

పలల వి: చలపదిరోగ మీసఅంసారము నేనెఁడ
బలవక నమఅందు విషష భక క జీవలకు

చ. కీడౌట మది నెఱిఅంగియ మోహ మెడల దిది
పడక న విధికకృతము బలవఅంతము
యీడనే ఇది మానప హితవక న వజశ అంగి
జోడవో హరినెఁ దలఅంచుట జీవలకును

చ.హేయమన తెలిసి తా నచచ్చిగిఅంచీ యాతమ్మ
పయ దీరతిసుఖము బలవఅంతము
మాయ నుగుగ లసేయ మాధవనదఅంచనపు-

రాయివో వక రాగణ్యురచన జీవలకు
చ. పొలయదురితఅంపు రొఅంపుల దనున్న వడి ముఅంచ

పలమారుజనమ్మ మీబలవఅంతము
నెలవకొన సకలఅంబు నరమ్మలముగానెఁ గడగు-

జలధివో వేఅంకటశవ్వరునెఁడ జీవలకు

చి.ఆ.రేకు: 0005-04గుజర రి సఅంపుటము: 10-028

పలల వి: చలమె చెలిల అంచుకొనన్న సతలాల
సులభమా మీతోపొఅందు సుతలాల

చ. వశ తినెక న యతినెక న వలలమాటలనెఁ బెటిట
బతిమ చెరుతరుగా బఅంధవలాల
హితవరులవలెనె యిఅంత నఅంత నెలయిఅంచి
తతిగొఅందురుగా ధనధానణ్యుములాల

చ. పదద నెక న పనన్ననెక న పలచునెఁదనమె రేనెఁచి
కొదిద మీరిఅంచిన కామకోశ ధములాల
అదొద  యెఅంతవిరకుక నెక నా విషయాలక
తిదిద తిరిగా పఅంచేఅందిశ యములాల

చ. ముననెక న ఋషనెక న మోహమె పఅంచి మరప
మొనసితిరిగా యిలల  ముఅంగిళాల ల
ఘనునెఁడక న శశ వఅంకటనాథుపదముల
చనవననెఁ జూపతి రాచారుణ్యులాలా

రేకు: 0336-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
213

పలల వి: చలవకు వేనెఁడిక సరిక సరి
కలదినెఁక హరి నీ కరుణ మాకు

చ. కాయము గలిగిననెఁ గలగునెఁ దోడనే
పయపుమదముల పక పక నే
రోయదు తనునెఁ గన రుచులే వదకును
యేయెడ హరి నను నెరునెఁగుట యెపుడ

చ. కడపు నఅండితే ఘనమెక  నఅండను
బడినెఁ బఅంచేఅందిశ యపదిలముల
విడవ వాసలను వలయ బఅంధముల
కడగన మోకము గెక కొనుటపుడ

చ. పకుక్కుల చదివిన పననెఁగునెఁ దోడనే
తెకుక్కుల పల సఅందేహముల
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశ నీవ మా-

నకక్కుపు వేలపవ నీచిత క మనెఁకను
రేకు: 0355-06 ముఖరి సఅంపుటము: 04-326

పలల వి: చవి నోరి కడనెఁ దతక సఅంప దేడనెఁదతక వన
సవరిఅంచుట నాసఅంప దిదిగాద

చ. పచచ్చిడా లెకక్కుడనెఁ దతక పటట చీర లేడనెఁ దతక
వచచ్చినఅండేల డనెఁ దతక వఅంట వఅంటను
తెచిచ్చిన యీపచచ్చిడము దేహమది వఅంటవఅంట
వచీచ్చినెఁగాక తనున్ననెఁదనె వదద ననెఁగవచుచ్చినా
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చ. దొరతన మేడనెఁ దతక దొడడ సొముమ్మ లేడనెఁ దతక
యెరవలసిరుల నేనేడనెఁ దతక
వరవన నేనెవవ్వరిన వేసరిఅంచనెఁజలక
దరిచేరుట దొరతనమదిగాద

చ. తోడనెఁబుటట వల నేడనెఁ దోడితెతకనెఁ జటాట ల -
నేడనెఁ దతక సుతలపొఅందేడనెఁ దతకను
వేడకక నపొఅందు శశ వేఅంకటశనెఁ దలనెఁచుట
ఈడలేనబఅంధకోటి ఈతనెఁడకానెఁడా

రేకు: 0294-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
542

పలల వి: చవిచేసుక యిట జరగెదము
జవదనెఁటకురో సఅంసారులార

చ. యేదిచూచినా నెరవరవే
పోదినెఁ గూడనెఁగా పొదపఅంతే
ఆదికనాది హరి యొకనెఁడే
పదుగనెఁ బుటట డి భవములె వేరు

చ. కలముల లేముల కతలిఅంతే
నలకడ గలచో నజమౌను
యిలయను జగమును యిదే యిదే
తెలిసి చూడనెఁగా దినములే ఘనము

చ. చెఅంతల నఅందరు జీవలే
బఅంతలనెఁ బుణణ్యుమునెఁ బాపమునే
యిఅంతట శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడే
కాఅంతలనెఁ బురుషల గతలెక  నలిచె

రేకు: 0219-04 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
105

పలల వి: చవలకునెఁ జవి సఅంసారము
భవము నానానెఁటిక పచిచ్చిదే

చ. దక వికము మా సవ్వతఅంతశ ముతోనెఁ గూడ
సావివోదనన్ననెఁడ సఅంసారము
పూవపఅందవలెనెఁ బడమవనన్నవి
యేవల యీరెఅండ నేకమే

చ. పపమునెఁ బుణణ్యుము పక పక నెఁ గూడకొన
చాపకఅంది నీరు సఅంసారము
రేపుమాపు వలె రెటిట అంచి వనన్నవి
యేపొదుద  నీ రెఅండ నేకమే

చ. మాయ గొఅంత నజమారగ మునునెఁ గొఅంత
చాయ దపప దిదేసఅంసారము
చేయిచిచ్చి వనాన్ననెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ
యీయెడ నీరెఅండ నేకమే

రేకు: 0138-05 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
164

పలల వి: చాటదనదియే సతణ్యుము సుఅండ
చేటలేదీతన సేవిఅంచినను

చ. హరినొలల న వారసురల సుఅండ
సుర లీతన దసుల సుఅండ
పరమాతమ్మనెఁడితనెఁడ పశ ణము సుఅండ
మరుగక మఱచిన మఱి లేదినెఁకను

చ. వేదరకకునెఁడ విషష నెఁడ సుఅండ
సోదిఅంచె శకునెఁడచుచ్చిగ సుఅండ
ఆదిబశ హమ్మగనాన్నడతనెఁడ సుఅండ
యేదస వదికన నతనెఁడే ఘనునెఁడ

చ. యిహపర మొసనెఁగను యీతనెఁడ సుఅండ
వహి నుతిఅంచెనెఁ బారవ్వతి సుఅండ
రహసణ్యుమదివో రహి శశ వేఅంక
మహీధరఅంబున మనకక  నలిచె

రేకు: 0275-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
430

పలల వి: చానప లోపలనెఁ జవిగలద! యివి
మానప నీ గతి మరపుదునెఁ గాకా

చ. చఅంచలపు గుణముల జడిసిన జీవనెఁడ
మఅంచి గుణఅంబుల మలసీనా
అఅంచెల హరి నీ వఅంతరాణ్యుమవి
నఅంచి నీ గుణమే నెరవదునెఁ గాకా

చ.బూతల యెఅంగిలినెఁ బుటిట న దేహము
బానెఁతిగ శచియెక  పరగీనా
చెక తనణ్యు మఅందులో శశ పతివి నీవ
నీ తతకవ్వ ఫలమే నెరపుదునెఁ గాకా

చ. లలి సుఖదుదుఃఖపు లఅంక కానెఁపురము
మెలపున సాజన మెలనెఁగీనా
యిలపక  శశ వేఅంకటశవ్వర నీవిది
కలిగిఅంచితి వినెఁకనెఁ గాతవనెఁ గాకా

రేకు: 0048-04 భక రవి సఅంపుటము: 01-297

పలల వి: చాల నొవివ్వ నేయనటిట జనమ్మమేమ మరణమేమ
మాలగలప దొరతనఅంబు మానుప టిఅంత చాలద

చ. పుడమనెఁ బాపకరమ్మమేమ పుణణ్యుకరమ్మమేమ తనకు
కడపరానబఅంధములకునెఁ గారణఅంబులెక నవి
యెడపకునన్న పసినెఁడినెఁసఅంకలేమ యినుపసఅంకలేమ
మెడకునెఁ దగిలియఅండి యెపుడ మీనెఁదుచూడరానవి

చ. చలముకొనన్న ఆపదేమ సఅంపదేమ యెపుడనెఁ దనకు
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అలమపటిట  దు:ఖములకు నపపగిఅంచినటిట ది
యెలమనెఁ బసినెఁడిగుదియయేమ యినుపగుదియయేమ తనకు
ములగ ములగనెఁ దొలితొలి మోనెఁదు టిఅంత చాలద

చ. కరిమ్మయెక నయేమ వికకృతకరిమ్మయెక ననేమ దనకు
కరమ్మఫలముమీనెఁదకాఅంక గలగు టిఅంత చాలద
మరమ్మ మెరినెఁగి వేఅంకటశమహిమలనుచునెఁ దలిసినటిట
నరమ్మలాతమ్మ కహమునెఁ బరము నేనెఁడ గలిగెనెఁ జలద

రేకు: 9046-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-558

పలల వి: చాలద నా సఅంసారము
గాలియయెణ్యులలనెఁ దొలనెఁగక యనెఁగవలసె

చ. పపపుణణ్యుములనెడి బలిల దుల వఅంటనే
దీపఅంచు బఅంటనెక  తిరిగి తిరిగి
పక పక నె దేహఅంపునెఁ బలెల లొసనెఁగిన నరక
కూపముల మడి దునున్నకొన బశ దుకవలసె

చ. చితకమను విభనెఁజేరి చెలనెఁగి విషయఅంబులకు
కొతకగమకానెఁడనెక  కొలిచి కొలిచి
హతకకొన మోహఅంబులను పశ ధానుల యెదుట
గతకఅంపు మొగసాలనెఁ గలదిఅంచవలసె

చ. గాటఅంపు దురితములకక  జీతగానెఁడనెక
చేటక న కోరికలనెఁ జేరిచేరి
ఈటాడనెఁ దిరు వేఅంకటశనెఁ గనకనాన్నళళ్ళు
కోటకొమమ్మలకగసి గుఅంపఅంచవలసె

రేకు: 0066-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
343

పలల వి: చాలద బశ హమ్మమది సఅంకీరకనఅం మీకు
జలెలల  నడనెఁగిఅంచు సఅంకీర కనఅం

చ. సఅంతోషకరమెక న సఅంకీరకనఅం
సఅంతాపమణనెఁగిఅంచు సఅంకీర కనఅం
జఅంతవల రకఅంచు సఅంకీర కనఅం
సఅంతతమునెఁ దలచునెఁడీ సఅంకీర కనఅం

చ. సామజమునెఁ గాఅంచినది సఅంకీర కనఅం
సామమున కకుక్కుడీ సఅంకీరకనఅం
సామీపణ్యు మఅందరిక సఅంకీర కనఅం
సామానణ్యుమా విషష  సఅంకీరకనఅం

చ. జముబారి విడిపఅంచు సఅంకీర కనఅం
సమబుదిబ  వొడమఅంచు సఅంకీర కనఅం
జమళ సౌఖణ్యుములిచుచ్చి సఅంకీర కనఅం
శమదమాదులనెఁ జేయ సఅంకీర కనఅం

చ. జలజసనుననోరి సఅంకీరకనఅం

చలిగొఅండసుతదలనెఁచు సఅంకీర కనఅం
చలవ గడ నాలకకు సఅంకీర కనఅం
చలపటిట  తలనెఁచునెఁడీ సఅంకీరకనఅం

చ. సరవి సఅంపదలిచుచ్చి సఅంకీర కనఅం
సరిలేన దిదియపో సఅంకీరకనఅం
సరుస వేఅంకటవిభన సఅంకీర కనఅం
సరుగననునెఁ దలనెఁచునెఁడీ సఅంకీర కనఅం

రేకు: 0018-04 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-110

పలల వి: చాలద మా జనమ్మము నీ-

పలిఅంటివారమెక  బశ తకనెఁగనెఁ గలిగె
చ. కమలాసనాదుల గానన నీపక

మమకారము సేయ మారగ ము గలిగె
అమరేఅందశ దుల కఅందరాన నీ-

కొమరెక న నామము కొనయాడనెఁ గలిగె
చ. సనకాదులను గాననెఁజలన ననున్ననెఁ

తనవోవ మతిలోననెఁ దలపోయనెఁ గలిగె
ఘనమునీఅందుద లకు నగమణ్యుమెక వనన్న-

నను సఅంతతమును వరిష అంపనెఁగలిగె
చ. పరమమెక  భవణ్యుమెక  పరిగిననీ-

యిరవిటిట దన మాకు నెఱునెఁగఅంగనెఁ గలిగె
తిరువేఅంకటాచలాధిప ననున్న యీ-

ధరమీనెఁదనెఁ బలమారు దరిసిఅంపనెఁ గలిగె

రేకు: 0008-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-052

పలల వి: చాలద హరినామ సౌఖణ్యుమకృతము దమకు
చాలద హితవక న చవలెలల  నొసనెఁగ

చ. ఇదియొకటి హరినామ మఅంతెక ననెఁ జలద
చెదరకీ జనమ్మముల చెఱల విడిపఅంచ
మది నొకట హరినామ మఅంతశ మది చాలనెఁద
పదివేల నరకకూపముల వడిలిఅంచ

చ. కలదొకటి హరినామ కనకాదిశ  చాలద
తొలనెఁగుమన దరిదశ ణ్యుదోషఅంబు చెఱుచ
తెలివొకటి హరినామ దీపమది చాలద
కలషఅంపు కఠినచీనెఁకటి పరనెఁదోశ ల

చ. తగువేఅంకటశ కీర కన మొకటి చాలద
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జగములో కలపభూజఅంబు వలెనుఅండ
సొగిసి యీ విభనదసుల కరుణ చాలద
నగవనెఁజూపులను నునన్నతమెపుడనెఁ జూప

రేకు: 0033-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
205

పలల వి: చాలద హరిసఅంకీరకనఅంగల-

మే లిది దీననే మెరసిరి ఘనుల
చ. తలనెఁప వేదశసస ముల గానక

అలరుచు వాలీమ్మకాదుల
తలకొన హరిమఅంతశ మే దగనెఁ బరొక్కున
అలవిమీరనెఁ గడ నధికములెక రి

చ. యితరదక వముల నెఱనెఁగనేరక
పశ తిలేనమహిమనెఁ బారవ్వతి
మతినెఁ దలనెఁపుచు హరిమఅంతశ మె పరొక్కున
సతతము హరులో సగమెక  నలిచె

చ. చదువలనెఁ బలమరునెఁ జదువనోపక
అదివో నారదదుల
పదిలపువేఅంకటపతిహరినామమే
వదల కదియ జీవనమెక  మనరి

రేకు: 0337-02 నాగవరాళ సఅంపుటము: 04-
215

పలల వి: చాలనెఁ జల నీసటలనెఁ బరలితిమ
వాలి కొఅంత వరవకుమనలేవ

చ. కలవ లోకముల ఘనమఅంతశ అంబుల
అలరి ముకక యియణ్యునెఁగలేవ
సులభాననెఁ గలరు సొరిది దేవతల
వలగొను పపము వారిఅంచలేరు

చ. వనన్నవి పుణణ్యుము లూరక యివిగో
పనన్నన హరినెఁ జూపనెఁగలేవ
సనన్నతి నునన్నవి సకళశసస ముల
కొనెక న్న న భవములకొన గన నీవ

చ. ధరలో సేనల ధనధానణ్యుఅంబుల
పరమజజ నవిభవ మదు
అరుదుగ శశ వేఅంకటాధిపునెఁడే మము
యిరవక  కావనెఁగ యీడేరితిమ

ప.అ.రేకు: 0013-06లలిత సఅంపుటము: 15-073

పలల వి: చాలనెఁ జలనెఁ దొలనెఁగవో జలికోపమా
సోలచు హరిమఱునెఁగు చొచిచ్చితినోకోపమా

చ. నీననునెఁ బరుల దిటిట తే నాకు వాసు లెకక్కుఅంచి
వనకనే వతకవగా వఱిఱ్ఱి కోపమా

ధనము కొఱకుగానెఁ దగవలనెఁ బెటిట  పటిట
ఘనుల నెఱునెఁగనీవగా కోపమా

చ. తనవి నవవ్వచు వచిచ్చి తల మొల విడనెఁగాను
శివ మెతికఅంచితిగా ముఅంచిన కోపమా
జవళనెఁ జదివినటిట  సారవవిజజ న నెక నా
వివరము చెఱుతగా వేనెఁదుఱు కోపమా

చ. బుదుబ ల విననెఁగనీక బూతబఅండ గెలయిఅంచి
పదద రికము చెరచే బల కోపమా
అదోద  శశ వేఅంకటశనెఁ డాదరిఅంచి ననున్న నేలె
వదద అండాల చెలల వినెఁక వడగవో కోపమా

రేకు: 0264-05 లలిత సఅంపుటము: 03-371

పలల వి: చాలనెఁజల నీ హరియే మాకును సకలకశ యలకు నాయకునెఁడ
నాలక తదనే యీతనెఁడఅండనెఁగా నలగడ నెవవ్వరి వదకము

చ. యేలినవానెఁడట లకమ్మవిభనెఁడట యేమటనునెఁ గొరత మాకనెఁకను
నాలోనునాన్ననెఁడ బశ హమ్మతఅండిశ యట నాకాయషణ్యుము బానెఁతా
పలజలధిపక  దేవన వారము పనెఁడి మాకు ననెఁక నేమరుదు
ఆలిఅంపనెఁగ నేమఅంతటివారము అనుణ్యులకనెఁకనెఁ జేయి చానెఁచేమా

చ. భూకాఅంతాపతి కఅంకరులము యీ భూము లినన్నయను 
మాసొమేమ్మ
పక కొన చకాశ యధనెఁడే మాదపు భయము లినన్నటానెఁ బాసితిమ
యీకడ నచుణ్యుతమరనెఁగు చొచిచ్చితిమ యెనన్నటికన 
నాశములేదు
యేకొఱనెఁతన ఇనెఁక నాసపడచు నేమెవవ్వరిక నోళల  దరచెదము

చ. శశ వక కుఅంఠున దసులమట యరచేతిది మోకము మా కదివో
పవనగఅంగాజనకున బఅంటల ము పపములనన్నటనెఁ బాసితిమ
శశ వేఅంకటపతి వరములియణ్యునెఁగా జికక్కున వలతల మాకవి
యీ వక భవములనెఁ దనసిన మాకును ఇతరులనెఁ దగిలెడిదినెఁక నేది

రేకు: 0187-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-440

పలల వి: చాలనదే నావిరతి సకలసామాద జణ్యుము
నాలోన పన యెఅంతెక నా నాకునెఁ గలదు

చ. వడనెఁబడి పరులిఅండల వాకలి గాచే నేను
వడి నాలో హరియనన్న వాకలి గాచేను
బడి నొకరినెఁ గొలిచి బహురాజణ్యుమేలే నేను
యెడ నామనోరాజణ్యుమఅంతా నేలేను

చ. చేరి యొరులకునెఁ బనసేసి యలసే నేను
సారె నాయగాభాణ్యుసాన నలసేను
అరసి నే నడగనెఁగ ననుణ్యులిచేచ్చియీవల
తారి పూరవ్వకరామ్మదిదక వమే యిచీచ్చిన

చ. అఅందు సఅంతోషమే ఫల మఅందు సఅంతోషమే ఫల-

మఅందును మాయాకలిపత మఅందును మాయే



 301

అఅందు నఅందు శశ వేఅంకటాధీశనెఁడే కర క
అఅందక తేనెఁ బరతఅంతద నెఁడిఅందు నే సవ్వతఅంతద నెఁడ

రేకు: 0026-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-157

పలల వి: చావతో సరియెక న సౌఖణ్యుఅంబులోనెఁ దగిలి
వేవేల దురితముల వేగిఅంచు టఅండ

చ. కనునెఁగొనల నరుమేను గానెఁడిపరుట లొఅండ
చనునెఁగొఅండలను మహచరులనెఁ బడ టఅండ
తనవోన సురతములనెఁ దగిలి మునునెఁగుట యొఅండ
ఘనమోహబఅంధములనెఁ గటట వడ టఅండ

చ. మొనసి యాశపశములయరులనెఁ బడ టఅండ
కనలి పొలయలకచేనెఁ గానెఁగు టది యొఅండ
మనసు కానెఁతాళమును మలల వననెఁగుట లొఅండ
పనలేన మదనాగిన్ననెఁ బడి పొరల టఅండ

చ. తడసి మమతల నరఅంతర దక నణ్యుమది యొఅండ
నడమనే కనున్నగానక తిరుగు టఅండ
యెడప కీతిరువేఅంకటశనెఁ దలనెఁపనెఁగలేక
పడన పటల నెలల నెఁ బడి వేనెఁగు టఅండ

రేకు: 0211-03 గౌళ సఅంపుటము: 03-063

పలల వి: చిఅంతల రేనెఁచకు మముమ్మ చిత కమా నీవ
పఅంతముతో మమునెఁగూడి బతకుమీ నీవ

చ. తలిల  శశ మహాలకమ్మ తఅండిశ  వాసుదేవనెఁడ
ఇలల  మాకు బశ హామ్మఅండమఅంతా నద
బలిల దపు హరిభకక పనెఁడీనెఁబఅంటా నాకు
వొలల ము కరమ్మఫలము లొకటి నేము

చ. జజ నమే మాకు ధనము సరవ్వవేదముల సొముమ్మ
వూనన వక  రాగణ్యుమే వఅంబళ మాకు
ఆనన గురుసేవల ఆనెఁడబిడడ ల నాకు
మేనతోనే తగులాయ మేల మాకునెఁ జేరెను

చ. యేలిక శశ వేఅంకటశనెఁడిఅంటి దేవపూజ మాకు
పల గల బఅంధవల పశ పనున్నల
కీల మాకు నీతన సఅంకీర కన మోకమునకు
యేలా ఇఅంకా మాకు నేమటితో గొడవ

రేకు: 0370-02 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
411

పలల వి: చికక్కువదుద  చొకక్కువదుద  సిలగునెఁ బశ పఅంచముల
తకక్కున భోగములెలాల  దక వమే యెరునెఁగు

చ. అఅంతరఅంగముననెఁ దను హరినెఁ దలనెఁచిననెఁ జల
అఅంతటి మీనెఁదటి పనులాతనెఁ డరుగు
పఅంతమున నాతనపక  భారము వేసిననెఁ జల
విఅంత వదోణ్యుగముల గోవిఅందునెఁడే యెరునెఁగు

చ. చేకొన యాతనరూపు సేవిఅంచిననెఁ జల
ఆకడి యీకడి కరామ్మ లాతనెఁ డరునెఁగు
తేనెఁకువ నచుణ్యుతభక క తిరమయిణ్యుననెఁ జల
దీకొన పరము చూప దేవనెఁడే యెరునెఁగు

చ. సాధిఅంచి మాధవన శరణచొచిచ్చిననెఁ జల
ఆదియ నఅంతణ్యుములెలాల  నాతనెఁ డరునెఁగు
పోదియెక  శశ  వేఅంకటశనెఁ బూజిఅంచిననెఁ జల
పదుకొన రకఅంచనెఁ బరమాతమ్మనెఁ డరునెఁగు

రేకు: 0111-03 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
063

పలల వి: చికుక్కువడడ పనకనెఁ జేసినదే చేనెఁత
లెకక్కులేన యప్పునకు లేమే కలిమ

చ. తగవలేమ కదిరిధనమే తనసొముమ్మ
జగడగానక విరసమే కూడ
తెగుదఅంపులేమక దీనగతే దికుక్కు
బిగువనెఁగూటిక వటిట బీరమే తగవ

చ. పతిలేనభూమక బలవఅంతనెఁడే రాజ
గతిలేనకూటికనెఁ గనన్నదే కూడ
సతిలేనవానక జరగినదే యాల
కుతదీరుటకు రచచ్చికొటట మే యిలల

చ. యెదురులేమకనెఁ దమకదక ననెఁ దలనెఁ పది
మదమతకనకునెఁ దనమఱుప మాట
తదిపదమునకునెఁ జేదొడక న(???) విభవము
పదిలపు శశ వేఅంకటపతియే యెఱుక

రేకు: 0024-05 వరాళ సఅంపుటము: 01-147

పలల వి: చితక మతిచఅంచలము చేనెఁత బలవఅంతఅంబు
తితికలో జీవనెఁ డిట దిరిగాడనెఁ గాక

చ. కదిసి జీవనెఁడ పుటట నెఁగానెఁ బుటిట నటవఅంటి
మొదలనెఁ దుదయను లేన మోహపశముల
వదల టటవలెనెఁ దరు వదలిఅంచు టటవలెను
పదిలముగ వనచేనెఁ బడి పొరలనెఁ గాక

చ. కడలేన జనమ్మసఅంగశ హములెక  యెనన్ననెఁడను
గడగ వసముల గాన కరమ్మవఅంకముల
విడచు టటవలెనెఁ దరు విడిపఅంచు టటవలెను
విడవనవిలాపమున వేనెఁగుటల గాక

చ. యిఅందులోపల జీవనెఁ డనన్ననెఁడే నొకమాట
కఅందు వఱినెఁగి వివేకగతలభాగణ్యుమున
అఅందముగనెఁ దిరువేఅంకటాదీశ శ సేవిఅంచి
అఅందరాన సుఖఅంబు లఅందునెఁ గాక
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రేకు: 0236-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
209

పలల వి: చితకగిఅంచవే దేవ శశ పతి నావినన్నపము
హతిక నీదనెఁసుడనెక తి నపరాధాలనన్నవా

చ. జగముల నడచేటి సహజ మఅంతే కాక
వగట నాచేనెఁతల వేరే వనన్నవా
జిగినెఁ గరమ్మమలనెఁ జేయిఅంచే కానెఁపురమే కాక
నగిడి నావలల  వేరే నేరుప నేరాలనన్నవా

చ. పఅంచ మహాభూతాల సవ్వభావము లిఅంతే కాక
అఅంచెల నాకు వేరే జనామ్మదులనన్నవా
కొఅంచక పనగొనేటి గుణతశ యమఅంతే కాక
పఅంచివేయ నాకు వేరే పపపుణాణ్యులనన్నవా

చ. సరినెఁ గౌమారయవవ్వనజరాల చఅందలే కాక
గరిమ నాకు వేరే వికారాలనన్నవా
యిరవక  శశ వేఅంకటశ యిఅంతా నీకలిపతమే
కరుణిఅంచు మీయాతమ్మ కౌనెఁగాము లినెఁక నునన్నవా

రేకు: 0171-06 భక రవి సఅంపుటము: 02-349

పలల వి: చితకగిఅంచి రకఅంచు శశ హరి నీవ
యితకల మానేరముల యెనన్న లేవయాణ్యు

చ. అఅంగము యేడజనల ఆస కొఅండలపొడవ
యెఅంగిలిమేను ఆచార మెఅంతెక నానెఁ గదుద
జఅంగి లిఅంతే సఅంసారము సాధిఅంచేది లోకమెలాల
అఅంగడినెఁ బడి జీవన కలపు లేదయాణ్యు

చ. మఱి నలెల నెఁడ నాలిక మాటల గఅంపనెఁడేసి
యెఱుక గొఅంచె మజజ న మెఅంచనెఁగరాదు
గుఱిలేనది బదుకు కొలనెఁది లేదు భోగము
వఱవన జీవనక వేసట లేదయాణ్యు

చ. పటట రానది మనసు బయల వఅందిలి చేనెఁత
చుటట కొనన్నది కరమ్మము వటిట ది గుటట
యిటట  యలమేలమఅంగ నేలె శశ వేఅంకటశనెఁడ
నెటట న నీబఅంటజీవనక మతిలేదయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0040-02శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-227

పలల వి: చితకగిఅంచు మా మాటల శశ నరసిఅంహ
చితకజజనక వో శశ నరసిఅంహ

చ. చెలరేనెఁగి యనాన్ననెఁడవ శశ నరసిఅంహ నీకు
చెల లెలాల  మొకక్కురు శశ నరసిఅంహ
సెలవల నవేవ్వ రిటట  శశ నరసిఅంహ నీక
సెలవ మా వలపు శశ నారసిఅంహ

చ. చిఅందీన చెమటల శశ నరసిఅంహ ననునెఁ

జెఅందీ నది కడజణ శశ నరసిఅంహా
చెఅందమమ్మరేకుగోళల  శశ నరసిఅంహ నీపక
చిఅందు లెలల నెఁ బాడేము శశ నారసిఅంహ

చ. సిరి నెరగౌనెఁగిటి శశ నరసిఅంహ మఅంచి
సిరుల యహోబల శశ నరసిఅంహ
సిర నెతక శశ వేఅంకట శశ నారసిఅంహ నీ
నెర బడివారము శశ నారసిఅంహా

ప.అ.రేకు: 0033-02లలిత సఅంపుటము: 15-185

పలల వి: చితకజగురునెఁడ నీకు శశ మఅంగళఅం నా
చితకములో హరి నీకు శశ మఅంగళఅం

చ. బఅంగారుబమమ్మవఅంటి పణతి నీ యరముపక
సిఅంగారిఅంచిన నీకు శశ మఅంగళఅం
రఅంగుమీఱనెఁ బీతాఅంబరము మొలనెఁ గటట కొన
చెఅంగలిఅంచే హరి నీకు శశ మఅంగళఅం

చ.

అఅంత నీలములవఅంటి వలనెఁదిన పదముల
చెఅంతనెఁ బుటిట అంచిన నీకు శశ మఅంగళఅం

చ. అరిది పచచ్చిలవఅంటియాకుల అఅంగననీ
శిరసుపక  నునన్న నీకు శశ మఅంగళఅం
గరిమ శశ  వేఅంకటశ ఘన సఅంపదలతోడి
సిరివర నీకు నద శశ మఅంగళఅం

రేకు: 0350-02 మధణ్యుమావతి సఅంపుటము: 04-
292

పలల వి: చితకజగురునెఁడ వో శశ  నరసిఅంహా
బతికసేసేరు మునుల పరికఅంచవయాణ్యు

చ. సకలదేవతలను జయవటట చునాన్నరు
చకతలెక  దనవల సమసి రద
అకలఅంకయగు లకమ్మ యట నీ తొడపక  నెకక్కు
పశ కటమెక న నీ కోపము మానవయాణ్యు

చ. తఅంబురునారదదుల దొరకొన పడేరు
అఅంబుజసనునెఁ డభయమడిగీ నద
అఅంబరవధి నాడేరు యచచ్చిరలఅందరునెఁ గూడి
శఅంబరరిపుజనక శఅంతము చూపవయాణ్యు

చ. హతిక కొలిచే రద యకలను గఅంధరువ్వల
చితకగిఅంచు పొగడేరు సిదబ సాధణ్యుల
సతకగా నీ దసులము శరణ చొచిచ్చితి మద
యితకల శశ వేఅంకటశ యేలకొనవయాణ్యు

రేకు: 0003-06 ముఖరి సఅంపుటము: 01-019

పలల వి: చితకములో ననున్ననెఁ జిఅంతిఅంచనేరక
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మతకనెఁడనెఁనెక  పులమానసినెక తి
చ. అరుత లిఅంగము గటిట  యది నమమ్మనెఁజలక

పరువతమేనెఁగిన బతకడనెఁ నెక తి
సరుస మేనెఁకపలల నెఁ జఅంకనెఁబెటట క ననెఁత
నరయ గొలల నరీతి నజజ న నెక తి

చ. ముడపు కొఅంగుననెఁగటిట  మూలమూలలవదక-

వడమతినెక  నే వరుకడ నెక తి
విడవ కకక్కుడ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డఅండ
పొడగానక మఅందబుదిబ  నేనెక తి

రేకు: 0050-06 బౌళ సఅంపుటము: 01-309

పలల వి: చితకమో కరమ్మమో జీవనెఁడ దేవనెఁడ
వొతికన యీచేనెఁత లొకరివి గావ

చ. పదిలమెక న మోహపశఅంబుల దచిచ్చి
మెదలకుఅండనెఁగ నాకు మెడనెఁజటిట
యెదిరివారు నవవ్వ నఅంటిఅంటనెఁ దిరిగిఅంచి
తదలేన యాసల దు:ఖతరుననెఁ జేసె

చ. కొలనెఁదిమీఱ జనమ్మకోటల నెఁ బెనగొన
తొలనెఁగన నాలోన దురితము
తొలనెఁగిఅంప నాలక తదకు నీపరిచిచ్చి
తెలపు మఅంతియ చాలనెఁ దిరువేఅంకటశ
రేకు 51 నుఅండి రేకు 60 గల 10 రేకుల లేవ.

రేకు: 0381-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
472

పలల వి: చితాక అవధారు జియణ్యు పరా కచచ్చిరిక
హతిక కానుక లిచేచ్చిరు అద రాజరాజల

చ. రామ రఘ కుల వర రాజీవ లోచన
కోమల శణ్యుమల వరష  కొలవ వేళ
వామ దేవాది మునుల వారె, సుగీశ వనెఁడ వానెఁడ
వేమారును వానర వరుల మొకక్కురు

చ. దేవ సీతాస మేత ధీర లోక నాయక
భావిఅంచ నవధరిఅంచు పౌనెఁజవేళ
పవన యలల వానెఁడ భలూల కపతి వనెఁడ
సేవిఅంచీన భరతననెఁ జేకొను శతద ఘున్నన

చ. శశ మదయధాణ్యు విహార శశ  వేఅంకటనవాస

సామజ వాజి రథాల సఅందడివేళ
సౌమతిశ  యీవఅంక విభీషణనెఁడ నావలివఅంక
నీ మహిమలెలాల  మెచిచ్చి నీకు వినన్నవిఅంచేరు

రేకు: 0169-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
337

పలల వి: చితాకననెఁ బెటట కు మీమానెఁట శశ రమణ మరవకు
హతిక ననేన్న మెరునెఁగుదు నజజ న నేను

చ. నెలకొన నాలోన నీవనాన్ననెఁడవ గనక
తలనెఁచకునాన్న ననున్ననెఁ దలనెఁచిన వానెఁడనే
యెలమ నఅందరి నీవే యేలినవానెఁడవ గనక
కొలవకునాన్న ననున్ననెఁ గొలిచినవానెఁడనే

చ. నెకొక్కున ఆకసమెలాల  నీపదమే కనక
మొకక్కుకునాన్న నేను నీకు మొకక్కునవానెఁడనే
నకక్కు నానాకరముల నీపరులే కనక
పకుక్కులగానెఁ బిలవకునాన్ననెఁ బిలిచినవానెఁడనే

చ. వోజ నారుగమలాల నునాన్ననెఁడవ గనక
పూజిఅంచకునాన్న ననున్ననెఁ బూజిఅంచినవానెఁడనే
తేజపు శశ వేఅంకటశ దేవ నీవే గతిగాన
సాజన నే మఱచినా శరణనన్న వానెఁడనే

చి.ఆ.రేకు: 0006-02గౌళ సఅంపుటము: 10-032

పలల వి: చినన్నవానెఁడ నాలగుచేతలతో నునాన్ననెఁడ
కనన్నప్పుడ శఅంఖమునెఁ జకశ మునెఁ జేత నునన్నది

చ. నడరేయి రోహిణినకతశ ముననెఁ బుటట
వడినెఁ గకృషష నెఁడిదివో దేవతలఅందు
పడిన మీబాధ లెలల  పశ జలాల యిప్పుడిటట
విడగరాయ మీరు వరవకునెఁ డినెఁకను

చ. పుటట తానె బాలనెఁడ అబుదరమెక న మానెఁటలెలల
అటట  వసుదేవన కాన తిచెచ్చిను
వటిట జ లిఅంకల దేవతలాల మునులాల
వటిట వేముల మానెను వరవకునెఁ డినెఁకను

చ. శశ వఅంకటనాథునెఁడ యాసిసువ ద నెక నానెఁడ
యీవల వరము లెలాల  నచుచ్చిచును
కావనెఁగ దికక క్కు నానెఁ డికక్కుడనె వోదసులాల
వేవేగ వేడకతోడ వరవకునెఁ డినెఁకను

రేకు: 0064-06 ముఖరి సఅంపుటము: 01-333

పలల వి: చిరఅంతనునెఁడ శశ వరునెఁడ
పరమఅం భవణ్యుఅం పవనఅం

చ. వేదమయనెఁడ కోవిదునెఁడమలనెఁడ పరునెఁ-
డాది పురుషనెఁడ మహామహునెఁడ
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యేదస నేమన యేది దలనెఁచిన న-

ఖేద మవాద మఖిల సమమ్మతఅం
చ. నఖిలనలయనెఁడ మునవరదునెఁడధికునెఁడ

మఖముఖ శకాభిమతరతనెఁడ
శిఖరఅం శివఅం సుశలన మతిశయ-

ముఖరఅం ముఖణ్యుఅం మూలమదఅం
చ. అనేకపశ దునెఁ డనాది నధనునెఁడ

ఘనునెఁడీ తిరువేఅంకటవిభనెఁడ
దినఅం దినఅం సముదిత రవికోటి భ-

జనఅం సిదబ అంజనఅం ధనఅం
రేకు: 0196-04 లలిత సఅంపుటము: 02-495

పలల వి: చిరకాలధరమ్మముల చివకు దవవ్వనెఁగనెఁబోతే
హరిమఱునెఁగు చొచిచ్చితి మాతనెఁడే రకఅంచెను

చ. భవినెఁ దొలిల  లేరా పుణణ్యుము సేసినవారు
జవళశసస ములెలాల నెఁ జదివినవారు లేరా
దివి కకక్కు దేవతలెక  తేరినవారు లేరా
యివల నే మవి సేసి యెవవ్వరినెఁ బోలేము

చ. తగనెఁ దొలిల  వినమా తపము సేసినవారి
జిగి ననన్నయజజ ముల సేసినవారి వినమా
మగులా సిదిబ వడసి మఅంచినవారి వినమా
యెగువ నే మఅంతకఅంట యెకుక్కుడ సేసేమా

చ. పకుక్కుమతముల చూచి బెఅండపడడ వారు లేరా
పకక్కున ననన్నవిదణ్యులానెఁ బరగినవారు లేరా
వోకక్కునెఁడే శశ వేఅంకటశనెఁ డలల ములో నుఅండనెఁగాను
యెకుక్కుడితననెఁ గొలవ కవవ్వరినెఁ బోలేము

రేకు: 0103-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
013

పలల వి: చీ చీ వివేకమా చిత కపు వికారమా
యేచి హరినెఁ గొలవక హీనునెఁడాయ జీవనెఁడ

చ. బతికనఅంటానెఁ బోయి పయినెఁడి వచుచ్చిక తన-

పతి యవసరములనెఁ బాశ ణమచీచ్చిన
బత కఅందులోన నేది పసినెఁడి యెకక్కుడ నుఅండ
గతి హరినెఁ గొలవక కటట వడ జీవనెఁడ

చ. దొడడ వానెఁడనయేణ్యునన దొరలనెఁ గొలిచి వారి-

కడడ ము నడపు మొకుక్కు నతిదీనునెఁడక
దొడడ తన మేది యఅందు దొర యాడనునన్నవానెఁడ
వొడిడ  హరినెఁ గొలవక వోడపడ జీవనెఁడ

చ. చావనేల నోవనేల సారెనెఁ గిఅందుపడనేల
యీవల శశ వేఅంకటశనెఁడిఅంట నునాన్ననెఁడ
దేవనెఁ డాతనెఁడే నేనెఁడ తెలిసి కొలిచేనెఁ గాన

భావిఅంచ కనాన్నళళ్ళుదనెఁకా భశ మనెఁబడ జీవనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0015-06ముఖరి సఅంపుటము: 15-086

పలల వి: చీచీ నరుల దేనెఁటి జీవనము
కాచుకొన హరి నీవే కరుణిఅంత గాకా

చ. అడవిలో మకృగజతియెక నానెఁ గావచుచ్చినెఁ గాక
వడి నతరులనెఁ గొలవనెఁగ వచుచ్చినా
వడివోన పకయెక  వఅండనెక నా వచుచ్చినెఁ గాక
విడవ కవవ్వరినెక నా వనెఁడవచుచ్చినా

చ. పసరమెక  వతలేన పటవడవచుచ్చి గాక
కసట వొనరులనెఁ బగడవచుచ్చినా
వసురు మానెక  పుటిట వఅండనెక నావచుచ్చినెఁ గాక
దసల నెకక్కుడనెక నానెఁ దిరుగవచుచ్చినా

చ. యెమెమ్మల పుణాణ్యుల సేసి యిల నేలవచుచ్చినెఁ గాక
కమమ్మ హరి దసునెఁడ గావచుచ్చినా
నెమమ్మది శశ  వేఅంకటశ నీ చిత కమె కాన
దొముమ్మల కరమ్మము లివి తోయవచుచ్చినా

రేకు: 0082-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
397

పలల వి: చీచీ నరుల దేటిజీవనము
కాచుక శశ హరి నీవే కరుణిఅంతగాక

చ. అడవిలో మకృగజతియెక ననెఁ గావచుచ్చినెఁగాక
వడి నతరులనెఁ గొలవనెఁగవచుచ్చినా
వడివోన పకయెక  వఅండనెక  నావచుచ్చినెఁ గాక
విడవ కవవ్వరినెక నా వేనెఁడవచుచ్చినా

చ. పసురమెక  వదలేనపట వడవచుచ్చినెఁ గాక
కసివో నొరుల బగడగావచుచ్చినా
వసురుమానెక  పుటిట వఅండనెక  నవచుచ్చిగాక
విసువక వరివారి వేసరిఅంచవచుచ్చినా

చ. యెమెమ్మల బుణాణ్యుల సేసి యిల యేలవచుచ్చినెఁగాక
కమమ్మ హరిదసునెఁడ గావచుచ్చినా
నెమమ్మది శశ వేఅంకటశ నీచిత కమే కాక
దొముమ్మలకరమ్మము లివి తోయవచుచ్చినా

రేకు: 0120-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
115

పలల వి: చీచీ వో జీవనెఁడా చిఅంతిఅంచుకో జీవనెఁడా
ఆచఅందన కీచఅందము అరుహమా జీవనెఁడా

చ. వతకమునెఁడయిన హరి వఅండేటి యాతమలోన
తతకరపునెఁ గాఅంతలను తలపోసేద
వొతిక నారాయణనామ ముచచ్చిరిఅంచే నోరను
రుతక యధరపునెఁదోల రుచిగొనేద
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చ. పొఅందుగానెఁ గోవిఅందుననెఁ బూజిఅంచేటి చేతలను
సఅందడినెఁ జనున్నలమీనెఁద జనెఁచబయేణ్యుద
కఅందువ దేవనరూపు కనునెఁగొనే చూపుల
ముఅందరి మరమ్మపుటఅంగములమీనెఁదనెఁ బెటట ద

చ. వేవేల విషష కథల వినయేటి చెవలను
ఆవటిఅంచి యాడసుదుద లాలకఅంచేద
శశ వేఅంకటశవ్వరున సేవిఅంచే యీజీవనము
భావిఅంచక విషయాల పల సేసేద

రేకు: 0094-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-467

పలల వి: చీచీ వోబదుకా సిగుగ లేనబదుకా
వాచవిక బతిమాలి వడనెఁ బడడ బదుకా

చ. ఆసలకునెఁ జోట గడడ  అఅంతరఅంగాన నెఅంతెక న
వసమఅంతానెఁ జోట లేదు విరతికీన
యీసున సఅంసారమున కఅందరెక నానెఁ గలరు
వోసరిఅంచి మోకమయణ్యు నొకరు లేరు

చ. భోగిఅంచ వేళ గదుద  పొదుద వొడపునెఁగుఅంకును
వేగమే హరినెఁదలచ వేళలేదు
వోగులలఅంపటమున కోప కఅంతెక నానెఁ గదుద
యగపుసతక్కురామ్మన కొకయిఅంత లేదు

చ. యెదుట పశ పఅంచాన కఱు కఅంతెక నానెఁ గదుద
యిదివో యాతమ్మజజ న మఅంచుకా లేదు
మది శశ వేఅంకటశనెఁడ మముమ్మ నటట  కాచెనెఁగాన
ఎదరి నానేరముల పప మఱి లేరు

రేకు: 0181-01 తెలగు కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-
403

పలల వి: చూచి మోహిఅంచకుఅందురా సురలెక న నరులెక న
తాచి నీవ ముఅందరనెఁ బశ తణ్యుకమెక నను

చ. భాగీరథి పుటిట న పదపదమ్మముల
భోగపు మరున జనమ్మభూమ నీ తొడల
యగపు నవబశ హమ్మలఅండిన నీ నాభి
సాగరకనణ్యుక లకమ్మ సతమెక న వరము

చ. అఅందరి రకఅంచేటి అభయహస కము
కఅంద నసురులనెఁ జఅంప గదహస కము
సఅందడి లోకముల యాజజ చకశ హసకము
చెఅంది ధద వ నుతియిఅంచనెఁ జేయ శఅంఖహస కము

చ. సకల వేదములఅండే చకక్కున నీ మోము
వొకటక  తలసిదేవి వఅండేటి శిరసు
పశ కటపు మహిమలనెఁ బాయన నీ రూపము
వకలి శశ వేఅంకటాదిశ  విభనెఁడ నీ భావము

రేకు: 0134-05 పడి సఅంపుటము: 02-141

పలల వి: చూచే చూపొకటి సటిగుఱి యొకటి
తాచి రెఅండ నొకటక తే దక వమే సుఅండీ

చ. యేనుగనెఁ దలనెఁచితే యేనుగెక  పొడచూపు
మాను దలనెఁచిన నటట  మానెక  పొడచూపు
పూన పదద కొఅండ దలపోయనెఁ గొఅండక  పొడచూపు
తానే మనోగోచరునెఁడ దక వమే సుఅండీ

చ. బటట బయల దలనెఁచ బయలెక  పొడచూపు
అటట  యఅంబుధి దలనెఁచ నఅంబుధియెక  పొడచూపు
పటట ణము దలనెఁచిన పటట ణమెక  పొడచూపు
తటిట  మనోగోచరునెఁడ దక వమే సుఅండీ

చ. శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది శశ పతి దలనెఁచితేను
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది శశ పతెక  పొడచూపు
భావమే జీవాతమ్మ పశ తణ్యుకము పరమాతమ్మ
తావ మనోగోచరునెఁడ దక వమే సుఅండీ

ప.అ.రేకు: 0059-06నాట సఅంపుటము: 15-339

పలల వి: చూచేవారిక ధరమ్మము సులభమువలె నుఅండ
కాచి నమమ్మ చేకొఅంట ఘనువినెఁగానెఁ జేసును

చ. అరియ శశ పదతీరర  మలపమువలె నుఅండ
వరునెఁసనెఁ బాపములను వకక్కులిఅంచును
వొరసి నీ నామ మొకక్కు మాటవలె నుఅండను
నరకముల తరిఅంచి నఅంటన రకఅంచును

చ. మహి నీ పూజ తలసీదళమాతశ మువలె నుఅండను
యిహపరముల దనే యియణ్యు నోవను
అహరహము నీ చిఅంత ఆఅందోళమువలె నుఅండను
విహితమెక  నీ కకృపకు వనెఁసనెఁ బాతద నెఁ జేసును

చ. చేరి నీకు మొకక్కు మొకుక్కుల చేషట లవలె నుఅండ
దరుణిలో భవవారిబ  దనెఁటిఅంచును
వూరక నీ కచేచ్చి కానుక వొక కాసువలె నుఅండను
యీరీతి శశ వేఅంకటశ యే వరమెక నా నొసనెఁగును

ప.అ.రేకు: 0050-06కాఅంభోది సఅంపుటము: 15-286

పలల వి: చూచేవారికనెఁ గలిమ సుఖమే తోనెఁచునెఁ గాన
యేచి కావడి మోచేవానెఁ డఱునెఁగునా వేనెఁగు

చ. పకక్కురగుఱఱ్ఱి మునెఁ గఅంట పరులక సిఅంగారము
గుకక్కుక దనక మోపు గుడల కొలనెఁది
కకక్కుఱిసి యధికువాకట నుఅండ సిరు లెలాల
వకక్కుసమెక  యానుకొన వేసటను నాతనక

చ. గడా టాడేవాననెఁ గఅంట కనన్నవారిక వేడక
అడగడగు పశ యాస మట వానక
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బడినుఅండనెఁ జతరఅంగబలములదొరకును
చిడిముడి శతద లపక  చిఅంతే యాతనక

చ. పములవాననెఁ గఅంట పడచుల కానఅందము
వోముచునెఁ బాశ ణము వటట కుఅండ నాతనెఁడ
యీమేర శశ వేఅంకటశ యిలెల లాల నెఁ బెక నెఁడి ఘనున
కామెయి భోగిఅంచ దీర దతన కపొదుద ను

రేకు: 0221-01 లలిత సఅంపుటము: 03-114

పలల వి: చూడ నరుదయనమమ్మ సొరిది నఅందరికన
వేడకతో వచిచ్చి సేవిఅంచేరు బశ హామ్మదుల

చ. కోరి చఅందుద నెఁడదయిఅంచ గోకులచఅందుద డ వటట -

నేరీతి నీతనెఁడ నాతనెఁ డేమౌదురో
వారిధి కొడకతనెఁడ వారిధి యలల నెఁ డీతనెఁడ
యీరీతి నీతనెఁడాతన కలికాయనెఁ గాన

చ. నలల న వానెఁడీతనెఁడాయ తెలల న వానెఁడతనెఁడాయ
యెలల వారికనెఁ జూడ వరేమౌదురో
అలాల తనెఁడే యమకృతము అమకృతనాథునెఁడితనెఁడ
చలల నెక న హరితోడ సరిగానెఁడనెఁ గాన

చ. ఆతనెఁడ పూరావ్వదిశ మీనెఁద నమరెనెఁ నఅందరునెఁ జూడ
నీతనెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక నానెఁడ
యేతల వబుదసగుగ ల యిలమీనెఁద నాతనక
చెక తనణ్యుమెప్పు డీతనెఁడ సిఅంగారవిభనెఁడగాన

ప.అ.రేకు: 0056-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
321

పలల వి: చూడ నొకక్కునెఁడవ గాన సుదుద  లెనెక న్న నానెఁ గలవ
వేడకల దక వారె వలనెఁదు లిఅందరిక

చ. వొకక్కున రూపమేకాద వూరి వా రెలాల నెఁ జూచితే
పకుక్కులెక  మనసులోనెఁ బెనగొనేది
వకుక్కున నీ వాడిన మాటకక్కుటి కాద యిఅందరి
వకక్కుసపు వనులలో విఅంత విఅంతలెక నది

చ. చేసిన నీ సనేన్న కాద చెలల మరమ్మములకు
నాస కొలపుచు మోహ మఅంటిఅంచినది
పొసరిఅంచి నీ మోన తీపులే కావా గొలెల తల
వాసుల నోరులూరిఅంచి వలలనెఁ బెటిట నవి

చ. సెలవి నవేవ్వ కాద చిమమ్మరేనెఁచి యిఅంతలకు
వలకల మేనులనెఁ బడమఅంచేది
వలయ ననేన్నలితి శశ వేఅంకటశ యిద కాద
కలయిక లిఅందరిక కాఅంకల రేనెఁచినవి

రేకు: 0205-05 లలిత సఅంపుటము: 03-029

పలల వి: చూడ వేడకల సొరిది నీ మాయల

తోడనే హరిహరి దొరసీనదివో
చ. పుటట టి జీవల పొదలేటి జీవల

జటిట  గొన రిదియే జగమెలాల
కటిట డి కరమ్మము కాయజ మరమ్మము
నెటట కొనన్న దిద నఖిలఅంబెలాల

చ. ములిగేటి ధనముల మోచేటి ధనముల
కలిమ మెరసె లోకఅంబెలాల
పొలసి వేగుటల పొదుద  గుఅంకుటల
కలిగిన విదివో కాలఅంబెలాల

చ. తగిలేటి పురుషల తమకపు కాఅంతల
బగి వాయనదీ బదుకలాల
అగపడి శశ వేఅంకటాధిప నీ కకృపనెఁ
దగన జీవనము దినదిన మెలాల

రేకు: 0022-03 వరాళ సఅంపుటము: 01-133

పలల వి: చూడనెఁజూడ మాణికాణ్యుల చుకక్కులవలె నునన్నవి
యీడలేన కనున్నలవ యిన చఅందుద ల

చ. కఅంటినెఁగఅంటి వానెఁడవానెఁడ ఘనమెక న ముతాణ్యుల
కఅంటమాలలవే పదకముల నవ
మఅంటి పొడవక నటిట  మఅంచునెఁ గిరీటఅంబద
జఅంటల వలనెఁగు శఅంఖచకాశ  లవ

చ. మొకుక్కుమొకుక్కు వానెఁడవానెఁడ ముఅందరనే వనాన్ననెఁడ
చెకుక్కులవే నగవతో జిగిమో మద
పుకక్కుట లోకములవ భజకీరుకలను నవ
చకక్కునమమ్మ అలమేల జవరాలద

చ. ముఅంగెక మురాలను నవ మొలకఠారును నద
బఅంగారు నగుగ లవనెన్న పచచ్చిబటట ద
యిఅంగితమెరినెఁగి వేఅంకటశనెఁడిద కనున్నలకు
ముఅంగిటి నధానమెక న మూలభూతమద

రేకు: 0016-02 బౌళ సఅంపుటము: 01-096

పలల వి: చూడరెవవ్వరు దీనసోదణ్యుఅంబు పరికఅంచి
చూడనెఁజూడనెఁగనెఁ గాన సుఖమెఱనెఁగరాదు

చ. ఎడతెగన మమత వేయనెఁగరాన పనుమోపు
కడలేన యాస చీనెఁకటి దవవ్వకొనుట
నడివక న కనుచూపు నీడనుఅండిన యెఅండ
వడిచెడన తమకఅంబు వటిట తాపఅంబు

చ. బుదిబ మానన చిఅంత పోనయరికనెఁ దరువ
పొదుద వోవన వలపు పొటట పొఅంకఅంబు
యెదుద నెఁ బటిట న సివఅం బెఱుకమాలిన పశ యము
లొదిద క విహారఅంబు లబుదనెఁగవణఅంబు
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చ. తీపులోపలి తీపు తిరువేఅంకటశవ్వరున-

చూపు దనునెఁ బడగనన చూపు లోచూపు ,
ఆపదలవాయ నెయణ్యుపునెఁ దలనెఁపులీతలనెఁపు
రూపక న రుచిలోన రుచి వివేకఅంబు

రేకు: 0289-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
512

పలల వి: చూడరో చూడరో నేనెఁడ సురలార నరులార
దడివోయి దనుజల దఅండిఅంచి తా వచెచ్చి

చ. వాయ వేగమున వచెచ్చి వనజక నరదము
వేయిసరుణ్యుల పశ తాపవిభవముతో
చాయల చకశ వాళాదిశ  సముదశ ల దనెఁటి వచెచ్చి
ఆయితమెక  పక నెఁడిటకక్కు లవే కానవచెచ్చి

చ. మునుకొన మనో వేగమున వచెచ్చి హరితేరు
తనరారు కోటిచఅందశ పశ భలతో
వనుకొన దికుక్కులెలాల  విజయము సేసి వచెచ్చి
కనకాచలముతో గకక్కున సరివచెచ్చి

చ. గరుడవేగాన శశ వేఅంకటశ రథము వచెచ్చి
మరగిన యల మేలమఅంగసిరితో
ధరలోన వధలేనెఁగి తన నెలవకు వచెచ్చి
పరగ హరిదసుల పఅంతముల వచెచ్చి

రేకు: 0328-02 లలిత సఅంపుటము: 04-161

పలల వి: చూడవమమ్మ కకృషష నెఁడ నీ సుతనెఁడయమమ్మ
ఆడీ వధల వఅంట యశోదమామ్మ

చ. కోలల చానెఁచీ వటల  గొటట నెఁగా బాలనెఁ బెరుగు
కాలవల గటిట  పరెనెఁ గదవమామ్మ
మేలములాడీ వదద అంట మకక్కులి గొలెల తలతో
ఆలకఅంచి వినవమమ్మ యశోదమామ్మ

చ. చకక్కులాల కుఅండలెలాల  చలాన దొఅండల  వొడిచి
దికక్కున దోనెఁటికోలలనెఁ దీసీనమామ్మ
చికక్కున తేనె చాడ చివవ్వన రాత వేసితే
అకక్కుడ జోరుననెఁ గారె యశోదమామ్మ

చ. అలల అంత నుఅండి తన కఅందరాన తెఅంకాయల
వలెల  తాళళ్ళు వేసి వఅంచీనమామ్మ
బలిల దునెఁడలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశనెఁడ
అలిల బిలెల  యనాన్ననెఁడమమ్మ యశోదమామ్మ

రేకు: 0239-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
224

పలల వి: చూడవే గోవిఅంద సోదణ్యుము లినన్నయ
యేడానెఁ గరకపు యినన్నట నాకు

చ. చీరిననెఁ దునునెఁగక చేసిన దురితము

నారవలెనే కడ నారటిలీ
కారుకొన తలనెఁపు కలనెఁకగుణఅంబుల
వారక పనునదివలెనెఁ బారీన

చ. యెఱఱ్ఱి నెఁగానెఁ గూద రతవ్వ మెప్పుడనెఁ గొలిమలో
కఱుఱ్ఱి వలెనే కడనెఁగానెఁగీన
వొఱిఱ్ఱి యెక  పశ కకృతి వొరసి వేనెఁటలో
యిఱిఱ్ఱి వలెనే యెలయిఅంచీన

చ. వడక నీమూరిక వఅంటవఅంటనే
తోడనీడయెక  తొరలీన
యీడనే శశ వేఅంకటశ నీ మహిమ
వాడన వనములవలెనెఁ జిగిరిఅంచీన

రేకు: 0019-05 భక రవి సఅంపుటము: 01-117

పలల వి: చూడనెఁ డిఅందరిక సులభనెఁడ హరి-

తోడ నీడయగు దొరమున యితనెఁడ
చ. కక వలణ్యుమునకునెఁ గనకపు తాపల-

తోశ వక  శద తలకునెఁ దుదిపదమెక
పవనమొక రూపమెక  విరజకు
నావక  యనాన్ననెఁడిద యితనెఁడ

చ. కాపడనెఁగ లోకములకు సుజజ న-

దీపమెక  జగతికనెఁ దేజమెక
పపలడనెఁపనెఁగ భవపయధలకు
తేపక  యనాన్ననెఁడిదే యితనెఁడ

చ. కరుణానధి రఅంగపతికనెఁ గాఅంచీ-

వరునకు వేఅంకటగిరి పతిక
నరతి నహోబల నకృకసరికనెఁ ద-

తకృరునెఁడగు శఠగోపఅంమున యితనెఁడ
ప.అ.రేకు: 0057-02నాట సఅంపుటము: 15-323

పలల వి: చూతముగా యినెఁకనెఁ దమ సుదుద  లెలాల ను
యీతల శశ పతిదయ నరవక తి మపుడ

చ. కమలాక పశ తాపము గలిగినయనాన్నళళ్ళుకు
విమతపు వరగ ము లే విట నుఅండీన
సమతతో నతన నామముల మెఱయనెఁగాను
గములెక  పపముల యెకక్కుడనుఅండీ ననెఁకను

చ. వాసుదేవకక  దువల వానెఁడి గలఅంత గాలము
నీసుల యమభటల కది దికుక్కు
దసులెక  యీతనవారు దఅండి పౌనెఁజలెక  యఅండనెఁగా
లాసిభవము లేవఅంకనెఁ దలల చూప ననెఁకను

చ. మచిచ్చిక శశ వేఅంకటశమహిమ గలఅంతవడి
బచెచ్చినబఅంధముల యేపట వడీన
యిచచ్చిట న నేన్నలి యీతనెఁ డదలోన నుఅండనెఁగాను
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తచచ్చిపు దురుగ ణాలకు తూరనెఁగనెఁ జోటది

రేకు: 0110-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-
060

పలల వి: చూపనెఁ జెపపగల భకక సుజనునెఁడవ మాకు
దపక న హరి యిటట  తపపనెఁ దరెననక

చ. కోరి పఅండవలయిఅంటనెఁ గూర లారగిఅంచినటట
సారవ శబరివిఅందు చవిగొనన్నటట
వూరక మాయిఅంట నీవ వొదవినపటి నీ-

వారగిఅంచవయణ్యు చవ లౌనెఁగాములెఅంచక
చ. తొలిల య రేపలెల  గొలల దోమటి దొడికనటట

తలిల  అనసయ పలనెఁ దనసినటట
చిలల రెక న మాయిఅంటనెఁ జేసిన ప టారగిఅంచు
చలల తోడి బోనమెక న చాలనెఁ జలదనక

చ. అఅంకల శశ వేఅంకటాదిశ  నారగిఅంచినయటట
కొఅంకులేక సిరితోడనెఁ గోనేటిరాయ
లెఅంకనయిన నాయిఅంటిలేశమెక న నారగిఅంచు
అఅంకఅంచి నీనాలోన అఅంతరము లెఅంచకా

రేకు: 0031-06 బౌళ సఅంపుటము: 01-193

పలల వి: చెదఱక వలనెఁగే చేను మేయనెఁగనెఁజొచెచ్చి
ఆదలిఅంచి తగదు నీ కనువారు వేరీ

చ. చితక మఅందిశ యములచేనెఁ జికక్కు , కడ మద-

మెతికన వదద న ననెఁక వేరీ
హతికనమనసు మోహాదులతోనెఁ గూడి
తతకరిఅంచిన మానపనెఁదగువారు వేరీ

చ. జీవనెఁడినన్నటికనెఁ దనెఁ జికక్కు పోయినతోశ వనెఁ
బోవనెఁజొచిచ్చిన బుదిబ పొల మేది
శశ వేఅంకటశన చిఅంతాపరతనెఁ గాన
కావనెఁగ నాతమ్మకు గతి దనేది

రేకు: 0261-03 గుజర రి సఅంపుటము: 03-351

పలల వి: చెపపనెఁగా నెఱనెఁగరా చేరి వేదవాణ్యుసుల
తపపక చేతలెతిక దక వ మతనెఁడనన్నది

చ. యిరవగా నెఱనెఁగరా యెలల  దేవతలలో
పొరినెఁ గకృషష నెఁడ అగశ పూజ గొనన్నది
తిరమెక  తెలియరా యీ దేవన పదపూజ
హరున శిరసుమీనెఁద నమరి వఅండినది

చ. యిఅంకా నెఱనెఁగరా యితన రామమఅంతశ ము
తెఅంకనుఅండి హరునెఁ డపదేశిఅంచేది
పొఅంకమదరనెఁగరా భవిమీనెఁద శరభము-

మఅంకుదన మెలల నెఁ దీర మానపవేసినది

చ. చూచియ నెఱనెఁగరా సొరిది శశ వేఅంకటాదిశ -

నేచిన వరములెలాల  నయణ్యునెఁగాను
కాచే దఱనెఁగరా ఘనుడితనెఁ డవవ్వరెక నా
చేచేత శరణఅంటనెఁ జేకొనే బిరుదు

రేకు: 0346-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
270

పలల వి: చెపపనెఁబోతే యీ యరర ము చితకము వొడనెఁబడదు
తప్పుల వదకకురో తతవ్వజజ లాల

చ. చెలనెఁగి మథణ్యు యఅంటానెఁ జేసేయజజ ల ఫలిఅంచునా
యిల శూనోణ్యుపసకుల కడ దేవనెఁడ
లలి మాయా శబళతలకు మోక మెకక్కుడిది
నలి నభేదవాది కానఅందనుభవ మేది

చ. హరి శరణచొరనయటిట వారిక దికక్కుది
గురునెఁడ వేరే లేనెఁడట కోరి వపదేశమేది
వరసి శిఖసతాశ ల విడిచితే పశ ణవమేది
పరగ భక క లేదట భవమేటట  గడచె

చ. శశ వేఅంకటశముదశ  ధరిఅంచక వక కుఅంఠమేది
యీ విభపరు జపఅంచకటట  పప లతకరిఅంచు
వేవేగ దసునెఁడగాక వటిట కల కరుణిఅంచు
సేవిఅంచిననెఁగాక సరవ్వచిఅంతలేల యడగు

ప.అ.రేకు: 0010-02గుజర రి సఅంపుటము: 15-057

పలల వి: చెపపనెఁబోతేనెఁ బస లేదు శశ పతిదసుల ననున్న
తపపక చేపటిట తేనే ధనుణ్యునెఁడ నే నెక తిన

చ. భశ మసి పొరలదోల పక  వేసుకొనన్నవానెఁడ
యెముకల యిఅంటిలో ఇరవక నానెఁడ
తమతోడ మలమూతశ తితకలనెఁ బాయనవానెఁడ
అమర మా కులగోశ త మడగ నేమటిక

చ. పుటిట న చోటడిగితే పూనెఁచి చెపపరానవానెఁడ
ముటట రానచోటనే ముననెఁగేవానెఁడ
చుటట కొనన్న వఅంటద కల జూబులకొప్పువానెఁడ
లెటిట  మా యిలల వరు వదక నేమటిక

చ. నానుచునన్న నోరిలోన నరాల నాలికవానెఁడ
యే నజమూ నెఱునెఁగన యెడడ వానెఁడన
లోనుఅండి శశ వేఅంకటాదిశ  లోకశనెఁడ ననున్న నేలె
తానకపు మా గుటట  తలనెఁచ నేమటిక

రేకు: 0229-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
166
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పలల వి: చెపపరాన మహిమల శశ దేవనెఁడితనెఁడ
కపప కనున్నల పఅండగగానెఁ జూడరో

చ. అదుద చునెఁ గప్పురధూళ యటట  మేన నలనెఁదనెఁగా
వొదిద క దేవనభావ మూహిఅంచితేను
మదుద ల విరిచినటిట  మఅంచి బాలకకృషష నక
మదుద లకాఅంతి మేన మలసినటఅండ

చ. అమరనెఁ దటట పుణనెఁగు అవధరిఅంచనెఁగాను
తమతోనెఁ బోలికలెలల నెఁ దచిచ్చిచూడనెఁగా
యమునానది నానెఁగేట నఅండకునెఁ దీసుకొననెఁగా
యమునానది నలపు అఅంటిన యటట అండ

చ. అఅంగముల శశ వేఅంకటాధిపున కఅంతటాను
సిఅంగారిఅంచి సొముమ్మలెలల నెఁ జెలరేనెఁగనెఁగా
బఅంగారపు టలమేలమఅంగ నురాన నుఅంచనెఁగా
బఅంగారము మేననెలాల నెఁ బరగినటట అండ

ప.అ.రేకు: 0043-06శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-245

పలల వి: చెపపరానమహిమల శశ ధరా నీవ
చెపపనటట  చేసేము శశ ధరా

చ. చేరనెఁ దీన నా కనున్నల శశ ధరా నీ
జీరల మేను చూచితి శశ ధరా
చేరువ సఅంతోష మబెద శశ ధరా
చీరుమూరాడీనెఁదమ శశ ధరా

చ. చెలల  ననన్నయను నీకు శశ ధరా నీ
చిలల రసతల వారే శశ ధరా
చెలల నెఁబో ఆసుదిద  విన శశ ధరా నాకు
చిలల లాయె వనులెలాల  శశ ధరా

చ. సేవల సేసేము నీకు శశ ధరా మముమ్మనెఁ
జేవదేరనెఁ గూడితివి శశ ధరా
చేవలల కు రావోయి శశ ధరా
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది శశ ధరా

రేకు: 0167-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-
327

పలల వి: చెపపవే ననున్న మనన్నఅంచి శశ పతి నాకు
యెపపడను జిఅంతిఅంచేనదే పనెక  నేను

చ. పొలసి నీరూప మెటట  పొడచూపవో
యెలమ నాభాగణ్యు మనెఁక నెటట నన్నదో
అలరి నా కబుదిబ  ఆనతిచేచ్చివో
కలిగిన నీమాయ యేగతినెఁ గడచేనో

చ. వరుస నా కటాల నెఁ గెక వసమయేణ్యునో
యిరవక  నాజనమ్మఫల మెటట నన్నదో

పరగ నామతి నెటట  పయకుఅండేవో
కరుణానధివి ననేన్న కరణి మెపపఅంచేనో

చ. పనవడి యెటాల  నీభకక యిచేచ్చివో నా-

మనసు చఅంచల మెటట  మటట పడీనో
యెనలేన నాతలనెఁపు యెఱినెఁగి శశ వేఅంకటశ
నను నేలితివి యెటాల  నాకోరిక చెలీల నో

రేకు: 0382-02 మాళవి సఅంపుటము: 04-477

పలల వి: చెపపతే నాశచ్చిరణ్యుము సేసినచేనెఁత లితనెఁడ
ముపపరి మనుజ వేషముననెఁ బుటట  నీతనెఁడ

చ. రామునెఁ డదయిఅంచె దశరథునకనెఁ దముమ్మలతో
గామడక న తాటకన ఖఅండిఅంచెను
ఆముక యజజ ము గాచె హరున విలల  విరిచె
పశ మమున సీతాదేవినెఁ బెఅండిల  యాడను

చ. మడియిఅంచె ఖరునన మారీచున వధియిఅంచె
కడప వాలిన యా సుగీశ వననెఁ బెఅంచె
జడధి బఅంధిఅంచెను సరుగ రావణనెఁగొటట
బడినే విభీషణననెఁ బటట ము గటట ను

చ. సీతాదేవితో నయధణ్యు సిఅంహాసనఅంబెకక్కు
పోతరిఅంచి కుశలవపుతద  లనెఁగాఅంచె
శశ  తరుణితోనెఁగూడ శశ  వేఅంకటశనెఁడక  నలెచ్చి
కౌతకమున జగము కరుణనెఁగానెఁచెను

రేకు: 0165-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-312

పలల వి: చెపపతేనెఁ బాసునఅందురు చేసిన దోసములెలాల
వొప్పుగొన మనన్నఅంచ నుచితమౌ నీకు

చ. కమయిఅంచుకొనవే సరావ్వపరాధముల
కశ మ మెఱనెఁగ కమేమ గావిఅంచితినో
రమణతో సరవ్వలోకరకకునెఁడవట నీవ
తమతోడ ననున్ననెఁ గావనెఁ దగవౌను నీకు

చ. పరిహరిఅంచనెఁగదవే బహునరకబాధల
గరిమల నెటవలెనెఁ గాచుకునన్నవో
అరుదుగా సురల మొరాలిఅంచితివట తొలిల
ధర ననున్న వహిఅంచుకోనెఁ దగవౌను నీకు

చ. వనుకొన యడడ ము రావే శశ వేఅంకటశవ్వర
అనుభవిఅంచే కరమ్మము లవేమునన్నవో
పనవడి భకకపరిపలకునెఁడవట నీకు
తనుభోగాల భోగిఅంచనెఁ దగవౌను నీవ

రేకు: 0085-02 ముఖరి సఅంపుటము: 01-412

పలల వి: చెపపనఅంతపన నేనెఁ జేయనెఁగలవానెఁడ నఅంతే
అపపటి నపరాధమా ఆదరిఅంచవలద
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చ. నయాణ్యుజజ  దేహము నే మోనెఁచితి నఅంతే
యియెణ్యుడ విజజ నమేల యియణ్యువయాణ్యు
వయణ్యువేలెక  వేగుదనెఁక వటిట సేసి యలసితి
వొయయణ్యు కొఅంతెక నా వూరడిఅంచవలద

చ. నీవ సేసే కరమ్మము నేనెఁ జేయవానెఁడ నఅంతే
యీవల నానఅందసుఖ మయణ్యువయాణ్యు
కోవరమెక  వఅంటవఅంటనెఁ గొలిచినబఅంటల కు
తావలనెఁ గొఅంతవడక నా దపపదీరచ్చివలద

చ. మతిలో శశ వేఅంకటశ మనకక నవానెఁడ నఅంతే
తతి నాపటకు దయదలనెఁచవయాణ్యు
యితవక  పనసేసేటి యిఅంటపసురమునకు
వతదీరనెఁ బాలారిచ్చి వడడ వటట నెఁదగద

రేకు: 0335-06 భఅంగాళఅం సఅంపుటము: 04-
207

పలల వి: చెపపనఅంతపన నేనెఁ జేయగలవానెఁడ నఅంతే
అపపటి నపరాధమా ఆదరిఅంచవలద

చ. నీయాజజ  దేహము నే మోచితినఅంతే
యీయెడ విజజ నమేల యియణ్యువయాణ్యు
వేయి వేలెక  వేగుదనెఁక వటిట సేసి యలసితి
వోయయణ్యు కొఅంతెక న వూరడిఅంచవలద

చ. నీవ సేసేకరమ్మము నేనెఁజేయవానెఁడ నఅంతే
యీవల నానఅందసుఖ మయణ్యువయాణ్యు
కోవరమెక  వఅంట వఅంటనెఁ గొలిచినబఅంటల కు
తావలనెఁ గొఅంత వడక నా దపపదీరచ్చివలద

చ. మతిలో శశ వేఅంకటశ మనకయినవానెఁడ నఅంతే
తతి నాపటకు దయదలనెఁచవయణ్యు
యితవక  పనసేసేటి యిఅంటి పసురమునకు
వతదీరనెఁ బాలారిచ్చి వడడ  వటట నెఁదగద

రేకు: 0037-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
230

పలల వి: చెప్పుడమాటలే చెపపకొనుటగాక
చెపపనటల నెఁ దము నేయ రెవవ్వరును

చ. దొడడ యినశరీరదోషమెక నయటిట
జడడ  దొలనెఁగవేయనెఁజల రెవవ్వరును
గడడ బడి యీనెఁతకాఅండౌల టగాన
వొడడ నడమ నీనెఁద నోపరెవవ్వరును

చ. శశ వేఅంకటశపక నెఁ జిత క మరపణ నేసి
యీవిధ లనన్నయ నెడయ రెవవ్వరును
చావనెఁ బుటట గులేన జనమ్మముగలసరవ్వ.-

దేవతామూరుకలెక  తిరుగ రెవవ్వరును
చి.ఆ.రేకు: 0002-07లలిత సఅంపుటము: 10-012

పలల వి: చెపప నామాట విను చిత కమా
చిపపల నెఅండమావల చెరువల నునాన్నవా

చ. వగటక నవిషయాల వేడకపడకు మవి
జిగురునెఁగఅండల సుమీమ్మ చిత కమా
పొగరుమూనెఁపునెఁదనాలనెఁ బరలకు మవియెలల
తగుల విరిపఅందల దరివఅంటివి

చ. బలిమనె యాసలబారినెఁ బడకు మవి
చిలకల వోనెఁద లోచిత కమా
తలనెఁచిచూచితేనె తప్పులనెఁ దరులె
కలలోన రతలయానెఁకట వఅంటివి

చ. మేరమీరెకోరికల మసిమ చూడకు మవి
జీరుకుబఅండ లోయిచిత కమా
చేరువనె కాచెటి శశ వఅంకటనాథునెఁగన
గారవాన బశ దుకుమీ కలపవకృక మతనెఁడ

రేకు: 0212-01 లలిత సఅంపుటము: 03-067

పలల వి: చెలనెఁగి నా కఅందుక చిఅంతయీణ్యున
తెలిసినదనెఁకా నది దిశ షట మయీణ్యునా

చ. హరి పుటిట అంచిన దేహి హరినే కొలవక
నరులనెఁ గొలచుట అనాణ్యుయమయాణ్యు
గరిమ నేరు గుడిచి కాలవనెఁ బగడనెఁబోతే
యెరవరవే కాక యితవయీణ్యునా

చ. దేవనెఁ డిచిచ్చినటిట  బుదిబ  దేవన పయినెఁ బెటట క
భావ మఅందిశ యాల కయణ్యునెఁ బాపమయాణ్యు
జీవిత మొకరి సొముమ్మ జీవిఅంచి యొకరి వఅంట
ఆవలనెఁ బరువలిడ టఅందమయీణ్యునా

చ. అరిది శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాతమ్మయి వఅండనెఁగాను
శరణనకుఅండ టనాచారమయాణ్యు
ధరనెఁ దన యిఅంటనెఁ గోటిధన మటట  వఅండనెఁగాను
మరలి తిరియనెఁబోతే మటట పడీనా

రేకు: 0281-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
469
పలల వి: చెలనెఁగి యధరమ్మము వటిట అంప నీకల సకృషట అంపనెఁగ మరి నీకల

పులలను లేళల  నొకక్కుకదుపుగా పులమేపుదురట మాధవనెఁడా
చ. గొనకొన పషఅండల దురాద్భుషల కోశ ధము సహిఅంపరాదు

దనుజల పుటట వ వారలనుచు నజతత కవ్వజజ నము నీ వియణ్యుపు
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అనశమునెఁ జూచిన వారిక మాకును అఅంతరాణ్యుమవి నీవ
పననెఁచి చీనెఁకటియ వలనెఁగును నొకచోనెఁ బెఅంచెదవేలే ముకుఅందునెఁడా

చ. ఖలల తామసపు దేవతారచ్చినల కనునెఁగొన యవి యరవ్వనెఁగరాదు
నెలకొన వారల నరకవాసులన నీ మీనెఁది భక కయ నీ వియణ్యువ
పొలపుగ నఅందరిలోపలనెఁ గశ మమ్మరనెఁ బూజ గొనేటివానెఁడవ నీవే
చలముననెఁ బుణణ్యుము పపము నొకచో సరిచేతరటవే 
గోవిఅందునెఁడా

చ. సతతము నీ దసణ్యుదోశ హులతో సహయగఅంబును సహిఅంపదు
కతిలో నీ వటవఅంటివారలను సకృజిఅంప కరపడ మానవ
హితవగ శశ వేఅంకటశవ్వర నీవే యిహపరములకునెఁ గర కవ
గతి నీ శరణాగతియన నమమ్మననెఁ గలవిఅందరికన నారాయణా

రేకు: 0069-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-359

పలల వి: చెలి నేనెఁడ తానేమ సేయనమమ్మ చెలి యేమసేయ నీ-

 చెల లేమ సేయదురు చెలవక న విభమేనచెల విఅంత సేయనెఁగా
చ. సతి నేనెఁడ బఅంగారుచవికలోనెఁ జితశ అంపు-

గత లెఅంత చూపననెఁ గడకఅంటనెఁ జూడదు
అతననెఁజూచినమఅంచియబుదరపునెఁజూపుల
అతనవఅంటనే పోయ నటగానెఁబోలను

చ. తేనయలూరేటి మఅంచి తియణ్యునమాటల మఅంతశ -

గానములగా వినుపఅంచి కడవేసరితిమ
వానమాటల వినన్నవలనెక న ముదమున
వనుల ముదిశ అంచిన విధముగానెఁబోలను

చ. నచచ్చిళపుమోమున నెయణ్యుము దక లవారె
బచచ్చినచేనెఁతల గుబదలపక  నఅండనొపపను
అచచ్చిపువేడక వేఅంకటాదీశ శనెఁ డీరేయి
నెచెచ్చిలిక నచిచ్చినటిట నేరుపు గానెఁబోలను

రేకు: 0114-06 కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-084

పలల వి: చెలల  నెకక్కుకొఅంటివిగా జీవనెఁడ యీబలకోటా
బలిల  దునెఁడ నీకు నేనెఁడ పటట మాయనెఁ గోటా

చ. తొమమ్మది గవనులెక న దొడడ తోలనెఁ గోటా
కొముమ్మల చవల మూల కొత కళాల కోటా
వముమ్మలేన మెడవఅంపు వఅంకదర కోటా
పమమ్మ పగవారినెలాల  పటట కొనన్న కోటా

చ. తలవాకలి దఅంతపుతలపుల కోటా
తలిరునెఁ జేతల పదద దఅంతెనాల కోటా
వలియాసలనే దఅండవిడిసిన కోటా
గులగెక  యిఅందిశ యముల కొలల  గొనన్న కోటా

చ. నడచపపరములనే నలవక న కోటా
జడిసిన చెవల మఅంచు సవరణ కోటా
పడనపటల నెఁ బడి ఫలియిఅంచెనెఁ గోటా

యెడమచిచ్చి శశ వేఅంకటశనెఁ డేలేనెఁ గోటా
రేకు: 0110-05 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 02-059

పలల వి: చెలల నెఁబో తియణ్యుననోరనెఁ జేనెఁదేనెఁటిక యీ-

పలల దపునెఁ గోరికలపల సేయవలెనా
చ. ఆసలకు నాదేహ మముమ్మకొఅంటి విఅంటిఅంట

దసుననెఁగా నాపలిదక వమా నీవ
పోసరిఅంచి భూమలోననెఁ బుటిట అంచి రకఅంచి
యీసులేక భఅంగపటట  టిది గొఅంత వలెనా

చ. పమరపు టిఅందిశ యాలబారినెఁ దోసితివి ననున్న
దమెనకటట గానెఁ గటిట  తత కవ్వమా నీవ
దోమటి నామతిలోననెఁ దోడనీడవక  యఅండి
పమేటి సుఖములనే భశ మయిఅంచవలెనా

చ. గకక్కున నఅంతట ననున్ననెఁ గరుణిఅంచితివి నేనెఁడ
మొకక్కుతి శశ వేఅంకటాదిశ మూలమా నీకు
దికుక్కుదసవక  నాకు దేవనెఁడవక  యేలికవ
చొకక్కు నామనసిఅంత సోదిఅంచవలెనా

రేకు: 0104-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-023

పలల వి: చెలల నెఁబో యీజీవ లిలనెఁ జేసిన పప మెఅంతో
వలల మున నునన్న హరి వూరిక దవావ్వయ

చ. కనన్నచోటనే హరి కలనెఁడనన్నవారిక
వినన్నచోటనే విషష డ వివేకులకు
వనన్నతినెఁ గొలవలేక వొదద నుఅండనెఁగానెఁ గొఅందరు
మనున్నమీనెఁద వదకరు మతిమీఱనెఁ జదివి

చ. పటిట నదే బశ హమ్మము పరమారర వేతకలకు
తిటట లోనా దక వము దివణ్యులకును
ముటిట  చేత మొకక్కులేరు ముఅందటనే వఅండనెఁగాను
బటట బయల పకరు బహుకరమ్మవిదుల

చ.ఊపరిలో దేవనెఁడనాన్ననెఁడ యగీఅందుద లకు
దపున నునాన్ననెఁడ హరిదసులకును
యేపున శశ వేఅంకటశ నేచి శరణనలేక
చాపలాన వదకరు సకలదేవతల

ప.అ.రేకు: 0063-01దీపకఅం సఅంపుటము: 15-358

పలల వి: చెలల నెఁబో యేమ చెపపది జీవన యజజ నము
తెలల మెక న పను లెలాల  దలిసీనెఁ దలియనెఁడ

చ. అపపచిచ్చి వడిడ లాభాన కా దినము లెఅంచునెఁ గాన
కపప సరివచేచ్చి గతకాల మెఅంచనెఁడ
యెప్పుడ నఅంతలనెఁ గూడి యిఅంపులే తలనెఁచునెఁ గాన
చిపపలి దేహము సమసేది దలనెఁచనెఁడ

చ. పఅంతముతో వేనెఁటలాడి పశ తాపమే చూచునెఁ గాన
బఅంతినే చుటట కొనే పపము చూడనెఁడ
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విఅంతవారి సొముమ్మ వేడక వూహిఅంచునెఁ గాన
వఅంతలనెఁ దిరుగ దిదద వలయ టహిఅంచనెఁడ

చ. అనన్నటానెఁ గరకననే యహఅంకార మెఱునెఁగు గాన
తనున్ననెఁ బశ రిఅంచే దక వము తా నెఱునెఁగనెఁడ
యెనన్ననెఁగ శశ వేఅంకటశ యివి యెలాల  నీమాయలే
మనన్నఅంచి బుదిబ  యొసనెఁగి మనుప నీ భారము

రేకు: 0030-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-182

పలల వి: చెలల నెఁగా కట నీక చిఅంతిఅంపనెఁగా పూరి -
పులల  మేరువసేయ భూమలో నపుడ

చ. చెలనెఁగి నే మునుసేసినచేనెఁత లఅండనెఁగా
మలసి నేనెఁ దిరుగుతిమమ్మట లఅండనెఁగా
తొలనెఁగనెఁదోసి తప్పుడతోడనే లోహఅంబు
వలయ బఅంగారుగావిఅంచినగతిన

చ. బిగిసి నామెక నునన్న పనుకటల అండనెఁగా
జగడగాఅండల  పగచాటనెఁగను
జిగిగలచేనెఁతిముసినెఁడికాయయగుననున్న
మొగినెఁ గలపకము ఫలముగనెఁ జేయవసమా

చ. పొదిలిన యిఅందిశ యఅంబుల వఅంట రానెఁగా
మదివికారము నే మరుగనెఁగానే
వదలకు వేఅంకటశవ్వర ననున్న నదే నీ -
పదపఅంకజముల చేరపనెఁగ నది వసమా

ప.అ.రేకు: 0060-02నాట సఅంపుటము: 15-341

పలల వి: చెలల నయాణ్యు యీ మాట శశ హరి
యెలల వారిక నది విన నఅంపౌనెఁ గాదో

చ. చేచేత ననున్న ధాణ్యునము సేయ కఅంటనెఁ బెదద  లెలాల
యేచి నీ గుణానుభవమే యెకుక్కుడఅందురు
పూచిన శఖలతోడనెఁ బదల వకృకము కఅంటను
కాచి పఅండిన ఫలము ఘనమౌనెఁ గాదో

చ. యినన్నటాను నీకఅంటను యెఅంచి చూచి పదద  లెలాల
చెనున్నగాన దసులె విశేష మఅందురు
మనన్నక వనములలో మెఱయనెఁ గోవిలకఅంటను
వనన్నతఅంబెక న నాదమొపపదమౌనెఁ గాదో

చ. మనసారన నాముతోడి మఅంతశ ముకఅంటనెఁ బెదద లెలాల
మునుప నాచారుణ్యునెఁడే ముఖణ్యుమఅందురు
వొనరి శశ వేఅంకటశ వరివ్వ నక్షేపముకఅంట
కనపఅంచే యఅంజనమే వగగ లమౌనెఁ గాదో

ప.అ.రేకు: 0033-05శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
188

పలల వి: చెలల బడీ కలల లటచేనెఁత లివి నీవియట

బలిల దునెఁడ హరి మముమ్మ భశ మ దలపవయాణ్యు
చ. వొకససణ్యుముననెఁ బఅంట వొకకోటి కొఅండ లట

వొకపశవనఅందు పలూరేదట
ఆకట కొఅందరవి అఅంతలో చవిగొనన
సకలఅంబు దీరు నట నటకు నజ మేదీ

చ. అనన్నఅంబు గొనెడిదట యపపటి నానెఁకలి యట
తినన్ననెక  కొఅంతదడవ తకృపక నటా
కనున్నలనే నదశ  లట కడనెఁగి మేలక్కునుట యట
యినన్న బఅంకుల జగము యెటల  నమెమ్మడిది

చ. కాయమట పశ యమట కాఅంతలట పురుషలట
రాయడిఅంపులె మతిక రతిసుఖ మటా
యేయెడల శశ వేఅంకటశ నీ మాయలివి
పయనట నీ దసపరికరములకును

రేకు: 0370-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
413

పలల వి: చెలెల  నీచేనెఁతల నీక చేరి మేడగుడిదినన్న
నలల ద కఅంటిమ ననున్న హనుమఅంతరాయ

చ. జఅంగ చానెఁచినటిట  నీ సఅంగడి పదముల
చెఅంగలిఅంచి యెతికన నీ శశ హసకము
ముఅంగలినెఁ బిడికలిఅంచి మొలనెఁజేరిచ్చినచేయి
అఅంగమాయ నీ సొబగు హనుమఅంతరాయ

చ. పరిగినవాలము పదద న పరునెఁదును
అరిగి జలధి దనెఁట యాయితమును
సిరుల బఅంగారు కాసె చెలనెఁగిన సిఅంగారము
అరుదయ నీవనక హనుమఅంతరాయ

చ. సావ్వమ కారణ్యుపునెఁ జిఅంత జనక సేమపువార క
దీమసాన మగుడి యేతెఅంచిన చేనెఁత
రామ నామ జపముతో రతి శశ  వేఅంకటపతి-

కా మేటి బఅంటవక తివి హనుమఅంతరాయ
రేకు: 0200-04 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 02-
517

పలల వి: చేకొఅంటి నహమే చేరిన పరమన
కక కొన నీవిఅందు కలవే కాన

చ. జగముననెఁ గలిగిన సకలభోగముల
తగిన నీపశ సాదములే యివి
అడపడ నేనెఁబదియకరపఅంఙక్కుక ల
నగమగోచరపు నీమఅంతశ ములే

చ. పొదిగొన సఅంసారపుతశ దర లిల
వదలన నీదసవరగ ములే
చెదరక యేపొదుద నెఁ జేయ నాపనుల
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కదిసిన నయాణ్యుజజ కక అం కరణ్యుములే
చ. నలగడ మఅంచిన నాజనామ్మదుల

పలమరు లిట నీపఅంపు లివి
యెలమన శశ వేఅంకటశవ్వర నీ వినెఁక
వలసినప్పుడీ వరముల నాకు

రేకు: 0298-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
567

పలల వి: చేకొన కొలవరో శశ నరసిఅంహము
శశ కరమగు నద శశ నరసిఅంహము

చ. వడలేటి వూరుపల వేనెఁడిమ చలీల
చిడముడి కోపపు శశ నరసిఅంహము
గడగడ వడనెఁకటి గఅండసర లముల
జెడల గదలిచీ శశ నరసిఅంహము

చ. వఅంకరగోళల  వక పుల వదకీ
చిఅంకచూపులను శశ నరసిఅంహము
హుఅంకారఅంబుల నుదధల గలనెఁచీ-

నఅంకల శశ పతియగు నర సిఅంహము
చ. వదనము దిప్పుచు వడి నసురమేను

చిదుద పల చేసెను శశ నరసిఅంహము
అదివో శశ వేఅంకటాదిశ  యెకక్కు యిట
చెదరక నలిచెను శశ నరసిఅంహము

రేకు: 0212-03 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
069

పలల వి: చేకొనువారిక చేరువిదే పక కొను జీవల భాగణ్యుమదే
యే కడనెఁ జూచిన యితరము లేదు

చ. తలనెఁపులోన నఅంతరాణ్యుమదివో
తెలిసి చూచితే దిశ షట అంబు
చలముననెఁ దన మతి సఅందేహిఅంచిన
కలనెఁగి మూనెఁడలోకఅంబుల లేనెఁడ

చ. వసనెఁ గను దఱచిన విశవ్వతమ్మకునెఁడిద
దసల నఅంతటా దిశ షట అంబు
పసిగొన తనునెఁ బాపముల భశ మఅంచిన
కసరి సకృషట  చీనెఁకటిపడనపుడే

చ. చేరి కొలిచితే శశ వేఅంకటపతి
సారె బశ తకునకు శసనము
పక రగు తనలో భక క వదిలితే
కూరిమ తెర మఱనెఁగునకును మఱనెఁగు

రేకు: 0380-03 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
466

పలల వి: చేకొనన్న భకుకల పలి చిఅంతామణి

సాకారమెక  వనాన్ననెఁడ సరేవ్వశవ్వరుడ
చ. వానెఁడిగోళల చేత వడి హిరణణ్యుననెఁ జఅంప

వేడక నెతకరు లెలల  వదచలల చు
పోనెఁడిమ నరసిఅంహునెఁడక  పొడచూప నలల వానెఁడ
మూనెఁడ మూరుకలకును మూల మీతనెఁడ

చ. కొఅండమీనెఁదనెఁ గూచుఅండి కోప ముపసఅంహరిఅంచి
అఅండనునన్నదేవతల కభయమచిచ్చి
మెఅండగ సులభనెఁడక  మెరయచు నునన్నవానెఁడ
దఅండి జగముల కలల  దక వ మీతనెఁడ

చ. వేవేల చేతలను వస నాయధాల వటిట
చేవ మీరి పశ తాపన సిరుల మఅంచి
యీవల నహోబలాన నరవక  యనన్నవానెఁడ
శశ  వేఅంకటాదిశ  మీనెఁది సిదబ మూరిక యీతనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0028-05 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
163

పలల వి: చేతలెతిక మొకక్కురో జీవకోటాల ల యిద
యీతలాతల నఅండిరిద నారదదుల

చ. దికుక్కుల సాధిఅంచ హరి తిరుతే రెకక్కునెఁగాను
యికక్కుడ రతికకక్కురి యిఅందశ దుల
వకక్కుసపు శరర ము వస చేతనెఁ బటట నెఁ గాను
పకుక్కున గుఅండ వటిట రి బశ హామ్మదుల

చ. యెడమచేత శఅంఖ మెతికనప్పుడ వేదము
కడనెఁగి మొదలెతికరి గౌతమాదుల
కుడిచేతి చకశ ము గకుక్కున మెఱిపఅంచనెఁగాను
సుడిసియ మెఱసేరు సరణ్యుచఅందశ దుల

చ. లలి శశ  వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగయనెఁ బెఅండిల
నలరనెఁగ నమరిరి అమరాదుల
వలయ నతనెఁ డిఅంతట విశవ్వరూపము చూపనెఁగ
సలిగనెఁ బడచూపరి సనకాదుల

రేకు: 0197-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
496

పలల వి: చేపటిట  మముమ్మనెఁ గావ శశ నరసిఅంహా నీ-

శశ పదములే దికుక్కు శశ నరసిఅంహా
చ. చెలనెఁగు వేయిచేతల శశ నరసిఅంహా

చిలకటి నగవల శశ నరసిఅంహా
సిలగులేన మఅంచిశశ నరసిఅంహా నీ-

చెలినెఁ దొడకక్కుఅంచుకొనన్న శశ నరసిఅంహా
చ. కరసముదశ మువఅంటి శశ నరసిఅంహా దక తణ్యునెఁ

జీరిన వజశ పుగోళల  శశ నరసిఅంహా
చేరి పశ హాల దునమెచేచ్చి శశ నరసిఅంహా నుతిఅం-
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చేరు దేవతల ననున్న శశ నరసిఅంహా
చ. శశ వనతతో మెలపు(గు?) శశ నరసిఅంహా

చేవదేరే నీమహిమ శశ నరసిఅంహా
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది శశ నరసిఅంహా సరవ్వ-

జీవదయాపరునెఁడవో శశ నరసిఅంహా
రేకు: 0330-03 కురఅంజి సఅంపుటము: 04-174

పలల వి: చేపటట నెఁ గుఅంచము శశ విభనెఁడ
వక  పరినెఁగి పొగడవలెనెఁ గాక

చ. మనసులోనహరి మరవక తలనెఁచిన
యెనయ నహపరము లేమరుదు
పనగొన నాతనపరు నుడిగినను
తనకు మహానఅందము లేమరుదు

చ. పుటిట అంచినాతన పొసనెఁగనెఁగ గొలిచిన
యిటట  వివేకఅం బమరుదు
చుటిట  యతనదసులకుమొకక్కునను
పుటట గు గెలచుట భవి నేమరుదు

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ జేరి భజిఅంచిన
యేవేళ సాతివ్వక మేమరుదు
భావిఅంచి యాతనపక  భక క నలిపనను
కక వశముగనెఁ దనునెఁ గను టమరుదు

రేకు: 0351-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-297

పలల వి: చేరి కొలవ్వరో యాతనెఁడ శశ దేవనెఁడ
యీరీతి శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక న దేవనెఁడ

చ. అలమేలమఅంగ నురమఅందిడకొనన్నదేవనెఁడ
చెలనెఁగి శఅంఖచకాశ లచేతి దేవనెఁడ
కలవరదహసకమునెఁ గటిహసకపు దేవనెఁడ
మలసీ శశ వతత్సవనమాలికల దేవనెఁడ

చ. ఘనమకరకుఅండలకరష ముల దేవనెఁడ
కనకపతాఅంబర శకృఅంగార దేవనెఁడ
ననచి బశ హామ్మదుల నాభినెఁగనన్నదేవనెఁడ
జనఅంచెనెఁ బాదల గఅంగ సఅంగతెక న దేవనెఁడ

చ. కోటిమనమ్మథాకార సఅంకులమెక న దేవనెఁడ
జూటపునెఁగిరీటపు మఅంచుల దేవనెఁడ
వాటపుసొముమ్మలతోడి వసుధాపతిదేవనెఁడ
యీటలేన శశ వేఅంకటశనెఁడక న దేవనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0023-04నాట సఅంపుటము: 15-132

పలల వి: చేరి మొకక్కురో నరుల శశ మఅంతనెఁడీతనెఁడ
కోరి వరము లిచుచ్చి కొఅండవఅంటి సిఅంహము

చ. గదద మీనెఁదనెఁ గూరుచుఅండి కనకకసిపునెఁ జెఅండీ

గదద రి పశ హల దునపక  కరుణనఅండీ
వొదద నె మారుగొఅండల వవిదయనెఁ దను నుఅండీ
తిదుద కొనె మీసాల దివణ్యునారసిఅంహునెఁడ

చ. భవనాశిదరి దొకక్కు బశ హామ్మదులలోన నకక్కు
తివిరి పశ తాపమున దికుక్కుల కకక్కు
రవళ నారదదుల రఅంగుపటలకునెఁ జొకక్కు
చెవ లాలిఅంచీ నుతల శశ నారసిఅంహునెఁడ

చ. అద కఅంబములోనెఁ బుటిట  ఆయధాల చేతనెఁ బటిట
వదక అహోబలాన వేడకనెఁ బుటిట
కదిసి శశ  వేఅంకటాదిశ కాఅంతలలో గుఅంపుగటిట
వదచలల  మహిమల వరనారసిఅంహునెఁడ

రేకు: 0231-06 పడి సఅంపుటము: 03-179

పలల వి: చేరి యఅందలమోతతో చెనన్నకశవా
యీరీతి మానెఁడపూరిలో నటాల డేవా

చ. మునున్న యశోద వదద ను ముదుద  గునశడితివి
పనన్న రేపలెల  వధలనెఁ బారాడితివి
పనన్నవక  గోపలలతోనెఁ బిలల దీపులాడితివి
యెనన్నక మానెఁడపూరిలో యిటాల డేవా

చ. కాళఅంగు పడిగెలపక  కడ నాటణ్యుమాడితివి
కలి యమునలో రాసకీశ డలాడితి
చేలలఅంటి గోపకల చెటాట పటాట లాడితివి
యీలీల మానెఁడపూరిలో యిటాల డేవా

చ. తగు విభాఅండకునతో దనెఁగిలిముచచ్చిలాడితి
అగడగా బఅండివిరిచాటలాడితి
వొగి శశ వేఅంకటగిరి నుఅండి వచిచ్చి మానెఁడపూర-

నెగసెగసి గతల కటలాడేవా (?)

రేకు: 0284-04 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
485

పలల వి: చేరి యశోదకు శిశ వితనెఁడ
ధారుణి బశ హమ్మకు దఅండిశ య నతనెఁడ

చ. సొలసి చూచినను సరణ్యుచఅందుద లను
లలి వదచలెల డ లకమ్మణనెఁడ
నలిచిన నలవన నఖిలదేవతల
కలిగిఅంచు సురలగనవో యితనెఁడ

చ. మాటలాడినను మరి యజఅండముల
కోటల వొడమేటి గుణ రాశి
నీటగు నరుపల నఖిలవేదముల
చాటవ న రేటి సముదశ  మతనెఁడ

చ. ముఅంగిటనెఁ బలసిన మోహన మాతమ్మలనెఁ
బఅంగిఅంచే ఘనపురుషనెఁడ
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సఅంగతి మా వఅంటి శరణాగతలకు
నఅంగము శశ వేఅంకటాధిపునెఁ డితనెఁడ

రేకు: 0140-06 కనన్నడగౌళసఅంపుటము: 02-
177

పలల వి: చేసిన నావినన్నపము చితాకననెఁ బెటట కొమీమ్మ
వేసరిఅంచి యిప్పుడే నే వేనెఁడకొఅంటినెఁ జమీమ్మ

చ. ముఅంద నాపుణణ్యుఫలముల నీ కచిచ్చితినఅంటి
కఅందువనెఁ గోరనన సఅంకలిపఅంచితిన
యిఅందు మఱచి తపపనా యినన్న నీక సెలవ
నఅందవేసి ననున్న ననెఁక నేరము లెఅంచకుమీ

చ. ననేన్నకాన యితరుల నేనెఁ గొలవనొలల  నఅంటి
వనన్నతినెఁ బరదశ వాణ్యు లొలల నఅంటి
అనన్నటా నేనే మఱి యపపటిమాట యఅంచు
సనన్నల ననన్నఅందుకు నొచచ్చిమన దూరకుమీ

చ. నానా వపయాల నానెఁడే శరణఅంటి
పూన నీసాకారమునేనెఁ బడగఅంటిన
నేను మతకనెఁడనెక  వనాన్న నీవే తలనెఁచి తెలపుకో
కోనేటి శశ వేఅంకటశ కొసరిఅంచుకోకుమీ

రేకు: 0217-02 వరాళ సఅంపుటము: 03-091

పలల వి: చేసినటట  సేసునెఁ గాక చిఅంత మాకలా
వాసీవఅంతూ నతనదే వటిట  జలి యేలా

చ. కరమ్మమూలమెక నవి యీ కాయపువ ర కనలెలాల
ధరమ్మమూలమెక నది యీ దక వికము
మరమ్మమెక న వానెఁడొకక్కునెఁడే మనసులోనునన్న హరి
నరిమ్మత మాతనదిఅంతే నేర నేనెఅంతవానెఁడ

చ. ధనమూలమెక నది యీ తగిన పశ పఅంచమెలాల
తనువ మూలమెక నది యీ తపసులెలాల
ననచి యీ రెఅంటికన నారాయణనెఁడే కర క
కొనమొద లాతనదే కొసరు మాకల

చ. భోగమూలమెక నది యీ పొఅందక న సఅంసారము
యగమూలము విరతి కొకక్కుటక నది
యీ గతి శశ వేఅంకటశనెఁ డటట  వలసిననెఁ జేసు
బాగులగా నీతన శశ పదమే మా దికుక్కు

రేకు: 0140-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-176

పలల వి: చొచిచ్చితి నీకు శరణ సుదుద  లినెఁకనేనెఁటిక
కచుచ్చిపటట వవ్వరివలాల నెఁ గలిగేదేమీ

చ. పుటట క మునుపఱనెఁగ పుటట గు మీనెఁదఱనెఁగను
యిటట  యపపటి యెఱుక యేడ కకీక్కున
పటట  మదనుభూతము పరసిపోయను బుదిబ

వటిట  పదద తనాలను వచేచ్చిదేమీ
చ. రానవి రపపఅంచనెఁగ నేరను వచేచ్చి వానెఁప నేర

తానకపు నాసవ్వతఅంతశ  మెఅందనెఁకా వచుచ్చిను
అనుకునన్నది ముదిమ అటట  జరె శఅంతము
నే నెఅంత విఱఱ్ఱి వనెఁగినా నఅండేదేమీ

చ. యిప్పుడ నే నెవవ్వనెఁడనో యెకక్కుడ నీ వనాన్ననెఁడవో
కపపన నావపయాలే కారణ్యుమచీచ్చిన
నెప్పున శశ వేఅంకటశ నీయెదుటనెఁబడడ  పన
తపపక యీడేరుక గాక తలపోసేదేమీ

రేకు: 0349-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
285

పలల వి: జగతి వక శఖశదబ చతరద శి మఅందవార-

మగణితముగనెఁ గూడ నద సావ్వతియగము
చ. పకక్కున నుకుక్కునెఁగఅంభము పగిలిఅంచుక వడలి

తొకక్కు హిరణణ్యుకసిపునెఁ దొడికపటిట
చకక్కునెఁగానెఁ గడపమీనెఁద సఅంధాణ్యుకాలమున
వకక్కుల సేసె నురవడి నరసిఅంహునెఁడ

చ. పపపగానెఁగనెఁ జపపరిఅంచి పగుల జఅందేల వేసి
తొపపనెఁదోనెఁగుచు నెతకరు దోసిటనెఁ జలెల
రొప్పుచునెఁ గోపముతోనెఁ గేరుచునెఁ బకపకనవివ్వ
తపపక చూచె వాన నుదగశ నరసిఅంహునెఁడ

చ. యెదుటనెఁ బశ హాల దునెఁ జూచి యిఅందిరనెఁ దొడపక  నుఅంచె
అదన నఅందరిక నభయమచెచ్చి
కదసి శశ వేఅంకటాదిశ గదద మీనెఁదనెఁ గూచుఅండ
వదచలెల నెఁ గకృపయెలల  వరనరసిఅంహునెఁడ

రేకు: 0331-02 భలాల టి సఅంపుటము: 04-179

పలల వి: జగతిలో మనకలల  జయఅంతి నేనెఁడ
పగటన నఅందరిక పఅండగ నేనెఁడ

చ. అదివో శశ వణ బహుళాషట మ నేనెఁడ
పొదిగొనన్న రోహిణి సఅంపూరష ము నేనెఁడ
కదిసి యదద మరేతిశ కాడ నేనెఁడ
ఉదయిఅంచెనెఁ గకృషష నెఁడ చఅందోశ దయాన నేనెఁడ

చ. వసుదేవదేవకుల వరము నేనెఁడ
పసగా ఫలియిఅంచె రేపలెల లో నేనెఁడ
కొసరి యశోదనఅందగోపునెఁడ నేనెఁడ - యీ
సిసువను సుతనెఁడఅంటానెఁ జెలనెఁగిరి నేనెఁడ

చ. హరిమాయ కఅంసుమద మడనెఁచె నేనెఁడ
పొరుగిరుగులవా రుపొపఅంగిరి నేనెఁడ
సిరి నలమేలమ్మఅంగతో శశ వేఅంకటశనెఁడక  నలెచ్చి
అరుదుగా గొలెల తల ఆడకొనేరు నేనెఁడ
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చి.ఆ.రేకు: 0008-05లలిత సఅంపుటము: 10-047

పలల వి: జగదీశవ్వరున లీలాచకశ ములోపలనుఅండి
మగుడ దసునెఁడగాక మాయ దనెఁట వసమా

చ. తనువ నాదయననెఁగ తనకు సవ్వతఅంతశ మేది
తనువలో తాను హరి తను వకాన
మనసులో యీసుదిద  మరినమమ్మతేనెఁ జల
వనకముఅందరలకు విచారమేలేదు

చ. సొముమ్మల నావియననెఁగ సోధిఅంచనెఁ దనెవవ్వనెఁడ
సోముమ్మలనునెఁ దను హరిసొముమ్మ లెకాన
సమమ్మతి నీతలనెఁప సహజమెక  కలిగితే
నెమమ్మదినెఁ ద ననన్నటా నశిచ్చిఅంతనెఁడౌను

చ. బఅంటల నావారననెఁగనెఁ బరికఅంచ నెవవ్వనెఁడ
బఅంటలను దను హరిబఅంటల కాన
నఅంటన శశ వఅంకటనాథుననెఁ గొలిచితేను
కఅంటకములెలాల నెఁ బాసి ఘనునెఁడ తానౌను

ప.అ.రేకు: 0070-04 భూపళఅం సఅంపుటము: 15-
403

పలల వి: జగనాన్నథా నీ కొకక్కునక శరణ చొచిచ్చితిమ కావనెఁ గదే
అగపడి మాలో నునాన్ననెఁడ వనుచు నానతి యిచెచ్చిను మాగురునెఁడ
చ. కలదు వొకానొక యదకృషట  మఅందురు కనునెఁగొనలే రెవవ్వరును

తొలత జనఅంచిన జనమ్మము లెఅంతరు తెలియ నశకణ్యుముల
యెలమన సవ్వరగ ము గలదట ముఅందర కకక్కుడ నునన్నదొ 
మనున్నలపక
వలపల నటిట  విశేషఅంబుల నే వతకనెఁగ నా తరమా

చ. పొదుగుకొనన్న దిదే కరమ్మమె యఅందురు పొడచూపుట లే దకక్కుడను
యెదిటిది మాయాకలిపతమే యట యెటల  గురుతపడ మాకును
కదిసి చరాచరములకు నెప్పుడను కాచుకొనన్నది విధియన చెపపరు
విదితములెక  నవి యెకక్కుడకక్కు డన వతకనెఁగ నా తరమా

చ. అనుభవిఅంచువానెఁ డాతమ్మనెఁడే యఅందురు అణరూపఅం బన 
తలనెఁచనెఁగరాదు
తనువ సాధనము సరవ్వఅంబున కట తగు లిద కఅంటిమ దకృషట ముగా
ననయఅంబును శశ వేఅంకటశవ్వరా యలమేలమ్మఅంగ విభనెఁడా
ననున్ననెఁ గొలిచితి ననన్నటికీ నెలవగా నీ మహి మెఱునెఁగనెఁగ 
నాతరమా

రేకు: 0176-01 బౌళ సఅంపుటము: 02-375

పలల వి: జగనోమ్మహనాకార చతరునెఁడవ పురుషత కమునెఁడవ
వగట నాసోదఅంబు ఇది నీవలితో నావలితో

చ. యెనన్నమారుల సేవిఅంచిననెఁ గనున్నలూ దనయవ
వినన్న నీకథామకృతమున వనులనెఁ దనయవ
సనన్నధిన మముమ్మ నుతియిఅంచి సరుస జిహవ్వయనెఁ దవియదు

వినన్న కనన్నది గాదు ఇది నావలితో నీవలితో
చ. కడనెఁగి నీపశ సాదమే కొన కాయమూనెఁ దనయదు

బడినెఁ బశ దకణములసేసి పదముల నవినెఁ దనయవ
నుడివి సాషట అంగఅంబు చేసి నుదురుననెఁ దనయదు
వడనెఁగునెఁదన మది గలిగె నది నావలితో నీవలితో

చ. చెలనెఁగి నను నేనెఁ బూజిఅంచి చేతలూనెఁ దనయవ
చెలవ సిఅంగారఅంబు దలనెఁచి చి త కమూనెఁ దనయదు
అలరి శశ వేఅంకటగిరీశవ్వర అతమ్మ నను మోహిఅంచనెఁజేసితి
వలయ ననన్నయనెఁ దేరే మును నీవలితో నావలితో

రేకు: 0177-01 గుజర రి సఅంపుటము: 02-381

పలల వి: జగమఅంతా నీమయము సరవ్వఅం విషష మయఅంబు గాన
యెనయచు నేనెఁగరమ్మమారగ ముల నతరదేవతల భజియిఅంచెదను
అన యపరాధఅం బెఅంచకుమీ అనణ్యుము నీకఅంట మరి లేదు
పనవడి "మతకదుఃపరతరఅం" బన పలికతి వినన్నయ నీ యాజజ ల

చ. దేవ నావదరపోషణకు తివిరి హిఅంస చేసెదను
నీ విది నావల నెఅంచకుమీ నీవే అఖఅండ చేతనుణ్యునెఁడవ
దేవ మము "నెక  తేన వినా తకృణాగశ మప" యన శద తి వొగడడిన

చ. భవిలో నాకట పూరవ్వకరమ్మమట పొనెఁగదునే నీసరణి నీయడను
అవి నా కమయనెఁ బనలేవ అఅంతరియామవి నీవ
అవలను "తవ్వమేవ శరణఅం గతి" యనుటది నమమ్మతి 
శశ వేఅంకటనలయా

రేకు: 0304-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
020

పలల వి: జగములెలాల  నీడేరె జయ వటిట  రిఅందరును
తగ నేనెఁడ కకృషష వతారమాయ నదివో

చ. అచిచ్చితనెఁడ జనఅంచె నదద మరేతిరికాడ
ముచిచ్చిమ రాకాసుల ముటట పడిరి
పచిచ్చిగాను లోకులాల పఅండగ సేయరో నేనెఁడ
అచచ్చిపునెఁ గకృషష వతారమాయ నదివో

చ. గోవిఅందునెఁడ జనయిఅంచె గోకులషట మదే నేనెఁడ
కావరపు కఅంసున గరవ్వమణనెఁగె
భావిఅంచి పశ జలాల పరణ సేయరో నేనెఁడ
ఆవేళనెఁ గకృషష వతారమాయ నదివో

చ. అనఅంతనెఁడ శశ వేఅంకటాదీశ శనెఁడ జనయిఅంచె
ఘనశిశపలాదుల గతమెక రి
తనవఅంది జనులాల ధరామ్మన బశ తకరో
అనుగునెఁ గకృషష వతారమాయ నదివో

రేకు: 0240-03 ముఖరి సఅంపుటము: 03-229

పలల వి: జగములేలేవానెఁడవ జనారద నునెఁడవ
తగ నీవారమెక (మే?) నేము ధర నెటట అండినాను
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చ. గతి నీవ మతి నీవ కాణాచిచోట నీవ
సతమెక  యనన్నటికన సాకన నీవ
చతరత వలసితే జరతము కొలతము
తతి నేము సేసిన తప్పుల లోనెఁగొనవే

చ. తలిల యనెఁ దఅండిశ వి నీవ దత దక వమవ నీవ
యెలల  వారికనెఁ బరము నహము నీవ
మలల డి నొకొక్కుకవేళ మఱతము తలనెఁతము
చలల నెఁగా మా నేరముల సెక రిఅంచుకొనవే

చ. దరి నీవ దపు నీవ దయామూరి కవి నీవ
పరగ శశ వేఅంకటశ పతివి నీవ
విరివిగా నేమెక నా వేనెఁడదుము నుతిఅంతము
శరణ చొచిచ్చితిమనెఁక కమయిఅంచుకొనవే

ప.అ.రేకు: 0070-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
402

పలల వి: జగమెలాల నెఁ జూచితిన చనవరులెక  యనాన్నరు
అగపడి యెవవ్వరినెఁ గా దనవచుచ్చిను మాకును

చ. అఅందరి భశ మయిఅంచేది అదిగో నీ విషష మాయ
పొఅందుగా సకృషట  యెలాల  నీ పుతద నెఁడక న బశ హమ్మదే
యెఅందును సఅంసారము సేయిఅంచేవానెఁడ మనమ్మథునెఁడ
చెఅంది యెవవ్వరినెఁ గా దన చెపపవచుచ్చి మాకును

చ. సరవ్వము నీ యాజర  యన సఅంకలపము చెపపరు
వరివ్వ నెతికనెఁ బెటట కొన వనాన్ననెఁడ నీ శేషనెఁడ
పరివ్వ నీ మహిమ విషష పద మట ఆకాశము
నరవ్వహిఅంచి యెవవ్వరితో నెటట  కొనే మనెఁకను

చ. జలధి పనుప రవిచఅందుద ల కనున్నల
నెలవ బశ హామ్మఅండము నీ కఅంతా నట
యెలమ శశ వేఅంకటశ యలమేలమ్మఅంగపతిన
తలనెఁప నెవవ్వరు నీ చిత కము పటిట  రినెఁకను

రేకు: 0096-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-481

పలల వి: జడమతిరహఅం కరమ్మజఅంతరేకోహఅం
జడధినలయాయ నమో సారసాక్షాయ

చ. పరమపురుషయ నజభక కజననసులభాయ
దురితదూరాయ సిఅంధరహితాయ
నరకాఅంతకాయ శశ నారాయణాయ తే
మురహరాయ నమో నమో నమో

చ. నగసముదబ రణాయ నఅందగోపసుతాయ
జగదఅంతిరాతామ్మయ సగుణాయ
మకృగనరాఅంగాయ నరిమ్మతభవాఅండాయ ప-

నన్నగరాజశయనాయ నమో నమో

చ. దేవదేవేశయ దివణ్యుచరితాయ బహు-

భావనాతీతాయ పరమాయ
శశ వేఅంకటశయ జితదక తణ్యునకరాయ
భూవలల భాయ నమో పూరష కామాయ

రేకు: 0166-02 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
318

పలల వి: జతనము జతనము సరేవ్వశ నగరిది
బతకునెఁదోవ యిద బడకరము

చ. హకృదయములోపల నీశవ్వరునెఁడనాన్ననెఁడ
పదిలము మనసా బడకరము
తద నల కామాదులనెఁ జొర నయణ్యుక
పదరక కావము బడకరము

చ. యెఅంచుకొనీనదే యేలిక మము ననెఁక
పఅంచభూతములాల బడకరము
మఅంచిన పురి తొమమ్మదివాకళల ను
పఅంచుక వనాన్నరు బడకరము

చ. నడమ నడమనెఁ బాశ ణములాలా మీరు
బడివాయకుఅండరో బడకరము
యెడయక శశ వేఅంకటశవ్వరునకు మీరు
బడలక కొలవరో బడకరము

రేకు: 0259-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
339

పలల వి: జననమరణముల జఅంతరాసులకు
వనకముఅందరను విడవన కొలల

చ. తలనెఁచినచోటను తగుదేహములెక
పొలసిపోయినానెఁ బోనీవ
వలపల లోపల వలయ భోగముల
కలలోపలివలెనెఁ గనన్నది తెలివి

చ. పూచినచోటల పుతశ మతద లెక
కానెఁచి కరనెఁచినానెఁ గరనెఁగవివి
తూనెఁచిన నరుదస దుదుఃఖసుఖఅంబుల
వూనెఁచి విడచుట వోపన తెలివి

చ. అనాది వాసనలఅంటిన జిగురుల
మనోగుణములెక  మానవివి
వినోదముల శశ వేఅంకటశకన
కనే వపయము కఅందువ తెలవి

ప.అ.రేకు: 0034-03నాట సఅంపుటము: 15-191

పలల వి: జనఅంచె నదిగో శశ వణబహుళాషట మన
ఘన చఅందోశ దయవేళ కనున్నలపఅండవగా

చ. కాళఅంగుపలిటి వక రి కఅంసున నెతికపడగు
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చాలిన పూతన పశ ణసఅంహారమూరిక
గాలి తకృణావరుకనక కాలయమదఅండము
పలరి మదుద లకును బిరుదుకుఠారము

చ. శకటాసురున దతిక బాణూరున మెడగతిక
బకాసురుననెఁ జెఅండేటి బలఱఅంపము
వికటధేనుకాసురు వసనెఁ జఅంప మెడతాడ
మొకరికుకుక్కుటదక తణ్యు మోదేటి భూతము

చ. గోపకల నధానము గోకుల కలపవకృకము
పపరాన అకూద రున ఫలసారమూ
యేపొదుద  శశ  వేఅంకటాదిశ  నరవక  దసుల కలల
చేపటట  కుఅంచమెక నటిట  చినమ్మయానఅందము

రేకు: 0062-05 ముఖరి సఅంపుటము: 01-320

పలల వి: జనుల నమరులను జయలిడనెఁగా
ఘనునెఁడద వయాణ్యులగఅంభముకాడ

చ. వదలక వలసినవారిక వరముల
యెదురెదురెక  తానచుచ్చిచును
నదురలేక పనునధినధానమెక
కదలనెఁ డదే గరుడగఅంభముకాడ

చ. కోరినవారిక కోరినవరముల
వోరఅంతపోశ దుద  నొసనెఁగుచును
చేరువయెక  కకృపసేసీ నదివో
కూరిముల పడిమగోపురమాడ

చ. వడి వేఅంకటపతి వరములరాయనెఁడ
నుడగనెఁగాళళ్ళునెఁగనున్నల సుతల
బడిబడి నొసనెఁగుచు బాశ ణచారులకు
కడిమ నీడ దిరుగన చిఅంతాడ

రేకు: 0170-04 బౌళ సఅంపుటము: 02-342

పలల వి: జపములనెఁ దపములసఅంధాణ్యుదివిధలకు
నెపము నామీనెఁద నఅంతే నీక సెలవ

చ. ఫలము ననునెఁ గోరన పఅంతమువానెఁడానెఁ గాను
వలెననడగ నెఅంతవానెఁడను నేను
చెలనెఁగి నీవ కరమ్మము సేయిఅంచనెఁగానెఁ జేసేటి-

వలలేక తెచుచ్చికొనన్న వటిట వానెఁడ నేను
చ. ఆస మానతిననేటి యహఅంకారి నేనెఁ గాను

వాసిక నీతోనెఁ బెననెఁగేవానెఁడనా నేను
వేసరకుఅండానెఁ గటల  విడిపఅంచి యేలకోనెఁగా
దసునెఁడనెక  బదికటి ధరమ్మపువానెఁడ నేను

చ. జజ ననెక తిననే గరావ్వచారపువానెఁడానెఁ గాను
కానక నీపక  మోపుగటట  నోపను
ఆనుక శశ వేఅంకటశ ఆతమ నీవఅండనెఁగాను

మోనాన నీకు మొకక్కుటి మునవానెఁడ నేను

ప.అ.రేకు: 0007-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
043

పలల వి: జపఅంయిఅంచరె సరవ్వజనుల యీ నామము తమ
రసమునో పుణాణ్యులకు రామనామము

చ. శఅంతికరము రామచఅందశ  నామము
భాశ అంత లణనెఁచు రామభదశ  నామము
విఅంతసుఖ మచుచ్చి రఘువర నామమూ, భూమ
చిఅంత దీరుచ్చినదివో శశ రామనామము

చ. కలిదోషహరము రాఘవనామము సరవ్వ
ఫలదము సీతాపతి నామము
కులక శోభనము కాకుతర త్సనామము అన
రలమెక న దిదివో రామనామము

చ. గుమత మెక నది రఘుకులనామము అతి
సుముఖము దశరథసుత నామము
అమతమెక  శశ వేఅంకటాదిశ  నాయకునెఁడక
రమయిఅంచె యీతన రామనామము

రేకు: 0160-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
289

పలల వి: జయ జయ నకృసిఅంహ సరేవ్వశ
భయహర వర పశ హాల దవరద

చ. మహిరశశినయన మకృగనరవేష
బహిరఅంతసత్సర లపరిపూరష
అహినాయకసిఅంహాసనరాజిత
బహుళగుణగుణ పశ హాల దవరద

చ. చటలపరాకశ మ సమఘనవిరహిత
నటలనేతశ  మౌనపశ ణత
కుటిలదక తణ్యుతతికుకవిదరణ
పటవజశ నఖ పశ హాల దవరద

చ. శశ వనతాసఅంశిశ త వామాఅంక
భావజకోటిపశ తిమాన
శశ వేఅంకటగిరిశిఖరనవాస
పవనచరిత పశ హాల దవరద

రేకు: 0252-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
300

పలల వి: జయ జయ రామా సమరవిజయరామా
భయహర నజభకకపరీణ రామా

చ. జలధి బఅంధిఅంచిన సౌమతిశ రామా
సెలవిలల  విరచిన సీతారామా
అల సుగీశ వ నేలిన  అయధణ్యురామా
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కలిగి యజజ ము గాచే కౌసలణ్యురామా
చ. అరి రావణాఅంతక ఆదితణ్యుకుల రామా

గురుమౌనులనునెఁ గాచే కోదఅండరామా
ధర నహలణ్యు పలిటి దశరథరామా
హరురాణి నుతల లోకాభిరామా

చ. అతి పశ తాపముల మాయామకృగాఅంతక రామా
సుతకుశలవపశ య సుగుణరామా
వితత మహిమల శశ వేఅంకటాదిశ రామా
మతిలోననెఁ బాయన మనువఅంశరామా

రేకు: 0185-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
431

పలల వి: జయమఅంగళము నీకు సరేవ్వశవ్వరా
జయమఅంగళము నీకు జలజవాసినక

చ. శరణాగతపరిజతమా
పొరి నసురలపలి భూతమా
అరుదయన సకృషట క నాదిమూలమా వో-

హరి నమో పరమపుటాలవాలమా
చ. సకలదేవతాచకశ వరి క

వకలివక  నఅండిన విశవ్వమూరి క
అకలఅంకమెక న దయానధి
వికచముఖ నమో విధిక విధి

చ. కొలచినవారల కొఅంగుపక నెఁడి
ములిగినవారిక మొనవానెఁడి
కలిగిన శశ వేఅంకటరాయా
మలసి దసులమెక న మాకు విధేయా

రేకు: 0390-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
521

పలల వి: జయము జయము ఇనెఁక జనులాల
భయముల వాసెను బశ దికతి మపుడ

చ. ఘన నరసిఅంహునెఁడ కఅంభమున వడలె
దనునెఁజల నమసిరి ధర వలసె
పొననెఁగె నధరమ్మము భూభారమడనెఁగె
మునుల తపము లిముమ్మల నీడేరె

చ. గరిమతో విషష నెఁడ గదద పక  నలిచె
హిరణణ్యు కశిపున నేపడనెఁచె
అరసి పశ హాల దున ననన్నటా మనన్నఅంచె
హరునెఁడను బశ హమ్మయ నద కొలిచేరు

చ. అహోబలేశనెఁడ సిరి నఅంకమున ధరిఅంచె
బహుగతి శభముల పటిలెల
యిహపరము లొసనెఁగె నఅందును నఅందును

విహరిఅంచెను శశ వేఅంకటగిరిన
రేకు: 0389-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
517

పలల వి: జయము మనది వనచరులాల
రయమున దరమ్మదరల తతకతూ

చ. రకక్కుసుల మీనెఁద రామునెఁడలిగె నల-

దికుక్కుల నడవనెఁడ తిడిఅం తిడిఅం
యెకుక్కునెఁడ సేనల యిట మొరయిఅంపునెఁడ
ఢకాక్కు ననదము ఢమఢమఢమఅం

చ. కుటిలదనవలనెఁ గొటట నెఁడ కోటల
తటకున దనెఁటనెఁడ ధణఅం ధణఅం
పటగతినారుచ్చిచు పటట నెఁడ లగగ ల
పటల చూనెఁడనెఁ డద పట పట పటల్

చ. గుటట న నుఅండక కూలె రావణనెఁడ
పటట నెఁడ సఅంకుల భఅం భఅం భఅం
యిటట  శశ  వేఅంకటశనెఁడ గెలిచెను
దిటట లెక  యాడనెఁడ ధిఅం ధిఅం ధిఅం

రేకు: 0179-05 బౌళ సఅంపుటము: 02-396

పలల వి: జలజనాభ హరి జయ జయ
యిల మానేరము లెఅంచకువయాణ్యు

చ. బహుముఖముల నీపశ పఅంచము
సహజగుణఅంబుల చఅంచలము
మహిమల నీ విది మరి దిగవిడవవ
విహరణ జీవల విడవనెఁగనెఁగలరా

చ. పలనటనల యీపశ కకృతి యిది
తెలియనెఁగనెఁ గడనఅందిశ యవశము
కలిసి నీ వఅందే కానెఁపురము
మలినపు జీవల మాననెఁగనెఁగలరా

చ. యిరవగ శశ వేఅంకటశనెఁడ నీమాయ
మరలచ నీవే సమరుర నెఁడవ
శరణనుటక నే శకుకనెఁడను
పరు లెవవ్వరెక నానెఁ బాపనెఁగనెఁగలరా

రేకు: 0224-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-132

పలల వి: జలి మోహినీగజము సఅంసారమది
లోలనెఁడనెఁ గాకపోదు లోకము సహజము (?)

చ. నేరమెలాల  జీవనది నేరుపలాల  దేవనది
దరదపప విఱఱ్ఱి వనెఁగనెఁ దనకల
కారణ మాతనెఁడ దనెఁ గారణ్యుమాతశ  మఅంతే
శూరునెఁడక  రెఅంటానెఁ జొరక చూచుట సుఖము
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చ. పశ కకృతి కాతమ దను పరమాతమ్మనెఁ డాతనెఁడ
తకపకలెక  మురియనెఁ దనకల
సకలము నాతనెఁడ సతాకమాతశ ము దను
వొకటనెఁ గోరక వూరకుఅండట సుఖము

చ. సేవిఅంచనెఁ దనకునెఁ గదుద  శశ వేఅంకటశనెఁ డాతనెఁడ
దవతినెఁ గరమ్మపునెఁబాట తనకల
శశ విభనెఁ డాతనెఁడ దను చేతన మాతశ  మఅంతే
కవల మాతనవానెఁడక  గెలచుట సుఖము

రేకు: 0284-05 సాళఅంగఅంసఅంపుటము: 03-486

పలల వి: జీవనుమ్మకుకలము శశ పతి దసులము
భావిఅంచవో మముమ్మను పశ పఅంచపు మాయా

చ. యివల దనధరమ్మము లేమనెఁ జేయట లేదు
తవిలిన పతకాల దక వమే వహిఅంచుకొనె
భవిలోన నా కనెఁక బుటట నెఁబన లేదు లేదు
భవరోగవక దుణ్యునెఁడ శశ పతి గలనెఁడ గాన

చ. యెలమ సవ్వరాగ ది లోకాలేమీనెఁ గోరుట లేదు
కల వక కుఅంఠము హరి కాలమునానెఁడే యిచెచ్చి
తొలత నాకునెఁ జవల తోడి సడడ  వదుద  వదుద
బలవక న యచుణ్యుతన బఅంటల ము గాన

చ. పూపసుఖమూ నొలల ము పొఅంచి దుదుఃఖమూ నొలల ము
చేపటిట  బశ హామ్మనఅందము శశ వేఅంకటశనెఁ డిచెచ్చిను
దూపయ నానెఁకటికనెఁగా తోదోపు మా కనెఁక వదుద
కానెఁ పమకృతమథనునెఁడ గలనెఁ డిటట  కాన

రేకు: 0314-02 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 04-
079

పలల వి: జీవముల దవవ్వవోయ చీమలనునెఁ బుటట చొచెచ్చి
వేవేలయిన నది విడవనయాణ్యు

చ. చిఅంతలనన్నయనెఁ బాసె చిత కమఅంతట రోసె
యెఅంత లే దీయాసల యినెఁకనేలయాణ్యు
అఅంతలో గురునగఅంటి హరిక శరణఅంటి
దొఅంతలభవములాల తొలనెఁగరో

చ. గకక్కుననెఁ గడవ నఅండ కనున్ననెఁ దనసె నద
యెకక్కుడి పలరుచుల యినెఁకనేలయాణ్యు
చికక్కు విజజ నము నేనెఁడ జిహవ్వ నారాయణనెఁగూడ
వకుక్కుననెఁ బాపములాల వడగరో

చ. జీవనెఁడ పపనమాయ దేవనెఁడే జీవనమాయ
యీవలి యావన కరమ్మమనెఁక నేలయాణ్యు
శశ వేఅంకటశ భక కనెఁ జేరి శరణఅంటి నేను
భావపుబఅంధములాల పరరో

రేకు: 0008-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-050

పలల వి: జీవాతమెక  యఅండ చిలకా నీ-

వావలిక పరమాతమ్మనెఁడక  యఅండ చిలకా
చ. ఆతమపఅంజరములోన నయమున నుఅండి నా చేతనే పరిగిన 

చిలకా
జతిగానెఁ గరమ్మపుసఅంకళళ్ళునెఁబడి కాలనెఁ జేతనెఁ బదక తివే చిలకా
భాతిగానెఁ జదువల పగలరేలను నా చేత నేరిచినటిట  చిలకా
రీతిగా దేహఅంపురెకక్కులచాటన నుఅండి సీతకోరువలేన చిలకా

చ. బెదరి అయిదుగురికన భీతినెఁబఅందుచునెఁ గడనెఁ జెదరనెఁగనెఁ జూతవే 
చిలకా
అదయలయిణ్యున శతద లారుగురికనెఁగాక అడిచిపడదువే నీవ చిలకా
వదల కట యాహారవాఅంచ నట పదివేల వదరుల వదరేటి చిలకా
తదలేన మమతల తోరముమ్మ సేసి నాతోనెఁగూడి మెలగిన చిలకా

చ. నీవన నెవవ్వరు నేనన నెవవ్వరు నీవే నేనెక  యఅందునెఁ జిలకా
శశ వేఅంకటాదిశ పక  చిత కములో నుఅండి సేవిఅంచు కొన గటిట  చిలకా
దక వమానుషముల తలనెఁపఅంచి యెపుడ నా తలనెఁపుననెఁ బాయన 
చిలకా
యేవియను నజముగా వివి యేనెఁటికన నాకు నెఱనెఁగిఅంచి 
నటవఅంటి చిలకా

ప.అ.రేకు: 8007-09 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
453

పలల వి: జీవాతమ్మన దీమముగానెఁ జేసుక యిఅందరినెఁ గూడక
కావలి దిరిగెద రిఅందుకునెఁ గర కలి దవవ్వరొకో

చ. పఅంచేఅందిశ యము లిదవవ్వరు పఅంచభూతము లెవవ్వరు
పఅంచపశ ణములనయెడ పశ భవ లి దవవ్వరొకో
పఅంచమహపతకములనెఁ బాటల నెఁబడవా రెవవ్వరు
పఅంచతవ్వఅంబుననెఁ బఅండనెఁగ భారకు లెవవ్వరొకో

చ. తపపక తిరువేఅంకటపతినెఁ దలనెఁచెడివా రది యెవవ్వరు
వొపపగు సౌఖణ్యుము వొడగవ యగుణ్యు లి దవవ్వరొకో
వొప్పుల తప్పుల చేనెఁతల నొడనెఁబడ నొలల క సకలమునెఁ
దపపఅంచుక పుణణ్యుల గానెఁదగు వా రెవవ్వరొకో

రేకు: 0352-05 వరాళ సఅంపుటము: 04-307

పలల వి: జీవనెఁ డిఅంచుకఅంత చేనెఁత సముదశ మఅంత
చేవకక్కు పలమారునెఁ జిగిరిఅంచీ మాయ

చ. కోపములెక తేను కోటాననెఁగోటల
దీపనములెక తేను దినకొత కల
చాపలబుదుద ల సమయన రాసుల
రాపడీనెఁ గడవనెఁగరాదు వోమాయ

చ. కోరికలెక తేను కొఅండలపొడవల
తీరనమోహాల తెఅందేపల
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వూరేటిచెలమల వడివోనపఅంటల
యీరీతినే యెలయిఅంచీన మాయ

చ. మునుకొనన్నమదముల మోపులకొలనెఁదుల
పననెఁగినలోభాల పనువాముల
ననుపక  శశ వేఅంకటశ నీదసులనఅంటదు
యెనసి పరులనెక తే యీనెఁదిఅంచీ మాయ

రేకు: 0063-06 దేశి సఅంపుటము: 01-327

పలల వి: జీవనెఁ డఅంతటివానెఁడ చిత క మెఅంతటిది తన
దక వికము గడవ నెఅంతటివానెఁడ దను

చ. విడిచిపోవన యాస విజజ నవాసనలనెఁ
గడచి మునాన్నడ నెకక్కుడివివేకముల
వడగనయణ్యునమోహ ముబిద పరమారబ ముల
మెడవటిట  నక నేమటికఅంక నెరుక

చ. పయనయణ్యునమహాబఅంధ మధాణ్యుతమ్మతో
రాయడికనెఁ దొడనెఁగె సెక రణలేల కలగు
మాయనయణ్యునకోపమహిమ కరుణామతిన
వాయెతకనయణ్యు దవవ్వరికనెఁ జెప్పుదము

చ. సరిలేనయాతమ్మచఅంచల మఅంతరాతమ్మకున-

నెరనెఁగనయణ్యుదు దనకు నేనెఁటిట పరిణతల
తిరువేఅంకటాచలాధిపునమనన్నననెఁగాన
వరసి యినన్నటి గెలవ వరవ మఱిలేదు

రేకు: 0248-04 భక రవి సఅంపుటము: 03-275

పలల వి: జీవనెఁడ నేనొకనెఁడను సకృషట కనెఁ గర కవ నీవ
యీవల ధరమ్మపుణణ్యుములివివో నీచేతివి

చ. పుటిట నయటిట  దోషల పురుషత కమా నీవ
పటిట  తెఅంచివేయక పయనేరవ
గటిట గా సఅంసారములోనెఁ గలిగిన లఅంపటాల
ముటిట  నీ వలల నేకాన మోయరావ

చ. పఅంచభూత వికారాల పరమాతమ్మనెఁడా నీవే
కొఅంచక నీయాజజ నెఁగాన కొదిద  నుఅండవ
అఅంచెల జగములోన  ఆయా సహజముల
వఅంచుక నీవలల నెఁగాన వక పుగావ

చ. చితకములో విజజ నము శశ వేఅంకటశ నీవ
హతికఅంచి చూపననెఁగాన యఅంకకురాదు
సతకగా ననన్నటిక నీశరణచొచిచ్చితి మద
నతెకమునెఁ గావనెఁ బోశ వ నీయిచేచ్చి యినెఁకను

రేకు: 0363-02 గుఅండకశ య  సఅంపుటము: 04-
370

పలల వి: జీవనెఁడ నతణ్యునెఁడ యీ చిఅంత లెటట  దొరకనో

భావిఅంచ నది యేనెఁటి పశ చారమో
చ. తనువ మోచితినఅంటా తరుణల పొఅందులఅంటా

దినదిన రుచులఅంటానెఁ దిరిగేము
మొనసి సఅంసారమే మోహినీగజమెక
వనకనెఁ దలనెఁచ మేటి వికారమో

చ. కడపు నఅండినదఅంటానెఁ గమమ్మర నానెఁకలియఅంటా
వడనెఁగు భోగములఅంటా వదకము
వడివోన యాసలే వబుదనెఁగవణములెక
విడవదు మతి కటివిచారమో

చ. దివము రాతిరి యఅంటా తెలివఅంటా నదురఅంటా
భవినెఁ గానెఁపురములఅంటానెఁ బరలేము
ఇవల శశ  వేఅంకటశ యిఅంతలో నీ దసినన
వివరము గఅంటి నెటిట  వివేకము

ప.అ.రేకు: 0051-04 బౌళ సఅంపుటము: 15-290

పలల వి: జీవనెఁడ పశ కకృతియను శశ పతియనెఁ గలనెఁడన
భావిఅంచుకొఅంట నహపరముల గలగు

చ. నీటికడవలో చఅందుద నీడ దిషట అంత మయితే
తాటిఅంచి కరమ్మము దేహినెఁ దగుల నేలా
సాటి పశ తిబిఅంబమెక తే చెక తనణ్యుము రా నేల
మాటన నపపటి నీ జనమ్మముల రా నేలా

చ. జగము కపపచిపపరజతభాశ అంతివలె నెక తే
నగమము లీ యరర ము నలపనేలా
పగటన నతణ్యుముపనకనెఁ దచుచ్చికొ నేల
అగణితమెక న సకృషట ణ్యుదుల రా నేలా

చ. చినుమయపు బశ హమ్మము చికక్కుఅంచి మాయ గపపతే
ననుపమ పరిశదబ  మననెఁగ నేలా
యెనసి శశ వేఅంకటశనెఁ డితననే శరణన
ఘనునెఁడౌట గాక వటిట  కలనెఁక లేలా

రేకు: 0350-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-296

పలల వి: జీవనెఁడ నొకక్కుట చిత కమూ నొకక్కుట
వేవేల మాయలచే వలయనెఁ గొనాన్నళల

చ. వొకక్కుట దేహము వూరక బాలాణ్యువసర
యెకక్కుడౌతా నెరనెఁగడ యిట గొనాన్నళల
చకక్కునెఁగ నఅంతటిలోనె జవవ్వనసాయమునానెఁడ
మకక్కులి పోకలనెఁ బోయి మెరయనెఁ గొనాన్నళల

చ. ఆనెఁకలీ నొకక్కుట యట జనఅంచిననానెఁడ
వోనెఁకరెనన్ననెఁడ దనెఁగి వఅండనెఁ గొనాన్నళల
కానెఁకల నఅంతటిలోనె కమమ్మరనెఁ బుటిట నప్పుడే
వేనెఁకమెక  పలరుచుల వదకునెఁ గొనాన్నళల

చ. దేవనెఁడ నొకక్కునెఁడే తెలియదనెఁకానెఁ బెకుక్కు-
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దేవతలెక  భశ మయిఅంచు దేహము గొనాన్నళల
చేవమీర నఅంతలోనె శశ వేఅంకటశనెఁడక
సేవ గొన సుజజ ననెఁ జేసునెఁ గొనాన్నళల

రేకు: 0179-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
392

పలల వి: జీవన కకాలము శశ హరి చేరువబఅంధవనెఁడీతనెఁడ
భావములోపలి పరరేనెఁపకునెఁడక  భక క చేకొనును యీతనెఁడ

చ. పరమున నహమున వఅంటవఅంటనే పయన బఅంధవనెఁడీతనెఁడ
ధరనెఁ దనునెఁదలచినెఁన మారుకు మారెక  తా రకఅంచును యీతనెఁడ
విరివిగ నఅందిశ యవిషయభోగముల విఅందుల వటట ను యీతనెఁడ
వరుగతినెఁ జితశ పురూపుల దేహపుటడగర లిచుచ్చిను యీతనెఁడ

చ. వడినెఁ గలకాలము యిరువదియొకక్కుటవావల బఅంధవనెఁడీతనెఁడ
బడిబడినెఁ జెక తనణ్యుఅంబెక  యినన్నటనెఁ బనులకు నొదగును యీతనెఁడ
జడిగొన యేకాఅంతలోకాఅంతమెక  మతిసఅంగతి నాపు కనెఁడీతనెఁడ
పొడలచు వక దికలౌకకముల నొకపొతకననెఁ గుడచును యీతడ

చ. ఘననధినక్షేపములిచేచ్చిటి వపకారపుబఅంధవనెఁ డీతనెఁడ
అనయము వరవకుమన యేకాలము నభయఅం బసగును యీతనెఁడ
ననచిన శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడక  యిట నాపలనెఁగలగు నీతనెఁడ
పనవడి అరులను సడవటిట  కడనెఁ బగసాధిఅంచును యీతనెఁడ

రేకు: 0118-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-103

పలల వి: జీవనక నట బుదిబ  చెపపవయాణ్యు హరి నీవ
కావక పోరాదు మాకునెఁ గల యఅంతరాణ్యుమవి

చ. పక పక  నెదురుకటల నెఁ బఅంచదర వఅండనెఁగాను
చేపటిట  యడిగి తెచిచ్చి చేనెఁదు దినన్నటల
పూపలెక న చేతిలోనే పుణణ్యుముల వఅండనెఁగాను
పపముల చవియఅంటానెఁ బటట బయీణ్యు జీవనెఁడ

చ. యిఅంటిలోనే నవరతాన్న లెనన్నయెక నా నుఅండనెఁగాను
కఅంటగిఅంచి గాజనెఁబూస గటట కొనన్నటల
వఅంటనే హరినామాల వేయివేలెక  వఅండనెఁగా
జఅంట నతరమఅంతాశ ల జపయిఅంచీ జీవనెఁడ

చ. చేసుకొనన్న యిలాల ల చేరువనే వఅండనెఁగాను
వేసరక వలయాలి వతకనటల
మేసుల శశ వేఅంకటశ మీదసణ్యుమే వఅండనెఁగా
వాసినెఁ బరులనెఁ గొలవనే వడినెఁ గోరీ జీవనెఁడ

రేకు: 0328-05 లలిత సఅంపుటము: 04-164

పలల వి: జూటనెఁదనాలవానెఁడవ సుగీశ వనారసిఅంహ
పటిఅంచి ననున్న నేము పఅంగిఅంచేవారమా

చ. మొగము సిఅంహపురూపు మెమెుగి మెక  మానసిరూపు
జిగినెఁ దొడవివెూనెఁదట శశ మహాలకమ్మ
తగు నీకు నటవఅంటి తగవలెలాల నెఁ జెలల

యెగ సకక్కులాడ మాకు నేలయణ్యు ననున్నను
చ. కటిట నది పక నెఁడికాశ కఅంబములోన వనక

నెటట కొనన్ననవవ్వల నీలోనవే
యిటిట వలాల  నీకమరు యెనన్నలేవ నీచేనెఁతల
అటిట టట న ననున్న మాకు నడగనేమటిక

చ. అమరుల కలికవ అసురలకు వక రవి
రమణనెఁ బశ హల దునకు రకకునెఁడవ
కొమరెక  శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ గొత కల నీగుణముల
సముకాననెఁ బలమారు సఅంతోసిఅంచే మనెఁకను

ప.అ.రేకు: 0022-01 దేశక సఅంపుటము: 15-123

పలల వి: జూడనెఁగనెఁ జూడనెఁగ సుడిగొనె మాయల
వేడకతో ననున్న వదక దపుడ

చ. కడపనెఁగనెఁ గడపనెఁగనెఁ గాలము గడచెను
జడిసిన వనకటి జనమ్మముల
నడవనెఁగ నడవనెఁగ నడచె సఅంసారము
యెడయక హరి ననున్న యెఱినెఁగే దపుడ

చ. కోరనెఁగనెఁ గోరనెఁగనెఁ గూడ లఅంపటము
గారవమగు నజకరమ్మముల
మేరల మీఱనెఁగ మఅంచెను మమతల
కూరిమ హరి ననున్ననెఁ గొలిచే దపుడ

చ. నలపనెఁగ నలపనెఁగ నఅండను జజ నము
అలరనెఁగ శశ హరి అనుజజ ను
యిలలో శశ  వేఅంకటశ నీమఱనెఁ
గలరి చొచిచ్చి కొనయాడితి మపుడ

రేకు: 0280-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-461

పలల వి: జోజో యన మీరు జోల వాడరో
సాజపు జయఅంతి నేడే సఫల మఅందరిక

చ. అద చఅందోశ దయమాయ హరి యవతారమఅంద
మొదల జతకరమ్మముల సేయరో
అదన పుతోశ తత్సవమట పుణాణ్యుహము చేసి
కదిసి యిటట  నామకరణమునెఁ జేయరో

చ. కాయము దేవకకచిచ్చి గకక్కున వాసుదేవన-

కీయరో గఅంధాకత లిట విడేల
కాయకపు గాడిదకు కవణము వటిట  మరి
వయపు చుటాట లెలల  వడ వటట రో

చ. షడశోపచారములనెఁ జొకక్కుఅంచి శశ వేఅంకటశనెఁ
బాడరో ధరమ్మము నలెప భార మణనెఁచె
వోడిఅంచెనెఁ గౌరవదనవలనెఁ గఅంసాదులనెఁ జఅంప
ఆడనే పఅండవలనెఁ గాచెనన యరర ణ్యుమయణ్యురో
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రేకు: 0339-06 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
231

పలల వి: జజ నఅంబకట జగమున కధికఅం మరి
నానావిధముల నటనల

చ. బహుదనఫలము పడయటకఅంట
యిహమున వక రాగణ్యు మెకుక్కుడ
సహజకరమ్మముల శతములకఅంట
అహిశయనున భకకధికము

చ. ధరనెఁ దపములనఅంతఅంబులకఅంట
గరిమల శఅంతము ఘనము
విరసాచారము వేవేలకఅంట
హరినామపఠన మధికము

చ. ఆవల వశ తముల అనన్నటికఅంట
శశ వక షష వమే శేఖరము
శశ వేఅంకటశవ్వరుచేనెఁతలె యివిగన
సేవ యిదొకట చిఅంతిఅంప ఘనము

రేకు: 0320-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
113

పలల వి: జజ నము నెఱనెఁగము అజజ నము నెఱనెఁగము
శశ నాయకునెఁడ నీసేవకునెఁడ నేను

చ. అరుతనెఁ గటిట నతాళ యవ వనమాలికల
సరుస మోనెఁచిన డాగు శఅంఖచకశ ముల
వరుస నొసల గురివాశ సినది తిరుమణి
ఇర వరినెఁగితి మనెఁక నెపుడక ననెఁ గావము

చ. పళళ్ళుము పశ సాద మఅంతే పసగా నారుచు లివ
పలల  నేనెఁ బగడేవి నీబిరుదుల
యెలల పుడనెఁ బూజిఅంచేది ఇది నీరూపుపతిమ
కలల లే దిఅందుల నీవ గనన్నదిఅంతే కానుపు

చ. నకక్కుము నేనెఁ జొచిచ్చినది నీలెఅంకతనము
చకక్కునాజీవనము నీశరణాగతి
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశ యెదలో నునాన్ననెఁడ నద
చికక్కున దేమయలేదు చిత కమఅంతే ఇనెఁకను

రేకు: 0136-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-148

పలల వి: జజ నయజజ  మీగతి మోకసాధనము
నానారర ముల ననేన్న నడప మాగురునెఁడ

చ. అలరి దేహమనేటి యాగశలలోన
బలవక  యజజ నపు పశవ బఅంధిఅంచి
కలసి వక రాగణ్యుపు కతకలనెఁ గోసి కోసి
వలయ జజ నాగిన్నలో వేలిచె మాగురునెఁడ

చ. మొకుక్కుచు వక షష వలనే మునసభ గూడపటిట
చొకుక్కుచు శశ పదతీరర  సోమపనము నఅంచి

చకక్కునెఁగా సఅంకీరకనసామగానము చేసి
యికుక్కువతో యజజ ము సేయిఅంచెనెఁబో మాగురునెఁడ

చ. తదియణ్యుగురుపశ సాదపు పురోడాశ మచిచ్చి
కొదదీర దవ్వయమను కుఅండఅంబుల వటిట
యెదలో శశ వేఅంకటశ నట పశ తణ్యుకముచేసె
యెదివో సవ్వరూపదీక యిచెచ్చిను మాగురుడ

రేకు: 0202-05 లలిత సఅంపుటము: 03-011

పలల వి: జజ ననెక నా నీకునెఁ బో దజజ ననెక నా నీకు బోదు
నేను చేసిన నేరమ నీక సెలవయాణ్యు

చ. గరిమ మా పుటట గు నీ గరద్భువాసములోనే
అరయ మా మోకము నీ యరచేతిదే
వరవ లెఅంచుకోనెఁబోతే వేరే మాకు గతి లేదు
నరతి మా బదుకుల నీకు సెలవయాణ్యు

చ. నఅండిన మా కోరికల నీ పర రేనెఁపులే
వఅండనెఁ జోట నీకు నా వలల ములోనే
చఅండి పటిట  మాకక తే సవ్వతఅంతశ  మఅంచుకా లేదు
నఅండిన మా చేనెఁతలెలాల  నీక సెలవయాణ్యు

చ. యిద మా సఅంసారముల యిటట  నీ కలిపతముల
తదమొదలను నీవే తోడనీడవ
యెదుట శశ వేఅంకటశ యేలిన వానెఁడవ నీవే
నదుర మా దినముల నీక సెలవయాణ్యు

రేకు: 0105-02 సాళఅంగఅంసఅంపుటము: 02-026

పలల వి: జజ నులాల యగులాల సకలవిరకుకలాల
నానావిధాల నవి నమేమ్మరు సుఅండి

చ. అలరి యిఅంతల యధరామకృతము లివియెలల
కాలకూటవిషముల కరణి సుఅండి
శలముతో వరల చెటట ల వటట టలెలాల
బాలనాగాలనెఁ దొడిక పటట ట సుఅండి

చ. కాఅంతల నవవ్వచునెక నానెఁ గనున్నలనెఁ జూచిన చూపు
పఅంతమున నలగుల పనెఁతర సుఅండి
బఅంతల నెదుటనునన్న పడనెఁతల చనున్న లివి
కఅంతల నొడిడ న బడిగఅండల  సుఅండి

చ. జవవ్వనపునెఁ గామనుల సరసపు మాటలెలాల
మవవ్వమెక నయటిట  చొకుక్కు మఅంతాశ ల సుఅండి
యివవ్వలను శశ వేఅంకటశవ్వరుదసుల కవి
చివవ్వననెఁ జెపపనటట  చేసేవి సుఅండి

రేకు: 0175-06 వరాళ సఅంపుటము: 02-374

పలల వి: డలాయాఅం చల డలాయాఅం హరే డలాయాఅం
మీనకూరమ్మ వరాహ మకృగపతి  అవతారా
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దనవారే గుణశౌ రే ధరణిధర మరుజనక
చ. వామన రామ రామ వరకకృషష  అవతార

శణ్యుమలాఅంగా రఅంగ రఅంగా సామజవరద మురహరణ
చ. దరుణ బుదబ  కలిక దశవిధ  అవతారా

శరపణ గోసమాణ శశ వేఅంకటగిరికూటనలయ
రేకు: 0177-04 బౌళ సఅంపుటము: 02-385

పలల వి: తఅందనాన ఆహి తఅందనాన పురె
తఅందనాన భళా తఅందనాన

చ. బశ హమ్మమొకక్కుట పరబశ హమ్మమొకక్కుట 
కఅందువగు హీనాధికములిఅందు లేవ

ఇఅందులో జఅంతకుల మఅంతా నొకట
అఅందరిక శశ హరే అఅంతరాతమ్మ

చ. నఅండార రాజ నదిశ అంచు నదశ య నొకటఅఅండనే బఅంటనదశ దియ 
నొకట
మెఅండక న బాశ హమ్మణడ మెటట  భూమ యొకటఛఅండాలడఅండేటి 
సరిభూమ యొకట

చ. అనుగుదేవతలకును అలకామసుఖ మొకట ఘనకీటపశవలకు 
కామసుఖ మొకట
దిన మహోరాతశ ముల తెగి ధనాఢుణ్యున కొకట వొనర 
నరునెఁబదకును వొకక్కుట అవియ

చ. కొరలి శిషట నన్నముల గొను నానెఁకలొకటతిరుగు దుషట నన్నముల
దిను నానెఁకలొకట
పరగ దురగ అంధములపక  వయవ నొకటవరుసనెఁ బరిమళముపక  
వాయవ నొకట

చ. కడగి యేనునెఁగుమీనెఁదనెఁ గాయ యెఅండొకట పుడమ 
శనకముమీనెఁదనెఁ బలయ నెఅండొకతే
కడనెఁబుణణ్యులను పపకరుమ్మలను సరినెఁ గావ జడియ 
శశ వేఅంకటశవ్వరు నామ మొకట

రేకు: 0311-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-065

పలల వి: తకక్కున చదువలొలల  తపప నొలాల
చకక్కునెఁగ శశ హరి నీశరణ చాల

చ. మోపుల మోవనెఁగనొలల  ములగనెఁగ నేనొలల
తీపు నఅంజనొలల  చేనెఁదు దిననెఁగనొలల
పపపుణాణ్యులవి యొలల  భవముననెఁ బుటట నొలల
శశ పతినే నరతము చిఅంతిఅంచుట చాల

చ. వడిగానెఁ బరువలొలల  వగిరిఅంపనేనొలల
వడనెఁగునెఁజీనెఁకటి యొలల  వలనెఁగూనొలల
యిడమల వేనెఁడనొలల  యెకుక్కువ భోగములొలల
తడయక హరి నీదసణ్యుమే చాల

చ. అటట  పథణ్యుములొలల  అవషధము గొననొలల

మటట లేన మణనెఁగొలల  మెక ల గానొలల
యిటట  శశ వేఅంకటశనెఁ నరవగ సేవిఅంచి
చుటట కొనన్న యానఅందసుఖమే చాల

ప.అ.రేకు: 0014-04శదబ దేశి సఅంపుటము: 15-077

పలల వి: తకక్కున వలాల నెఁ దహతహలే
నకక్కుపు శశ హరి నజమగు తెలివ

చ. ధరణి సమసకము దక వాధీనము
పోరినెఁ బాశ ణల నేరుపలనెఁ బడవ
వరుసనెఁ దమఅంతనే వచిచ్చిన వలాల
హరికరుణన ముద మఅందుట తెలివ

చ. కావలసినపన కరామ్మధీనము
వావిరి నది గడవనెఁగ రాదు
దవతి కుడవక తప్పులనెఁ బరలక
భావము సఅంతస పఱచుట తెలివ

చ. పుటిట న తనువల భోగాధీనము
లటిడ టట న తెలియనెఁగ రాదు
గటిట గ శశ వేఅంకటపతి నేవే
నెటట న నముమ్మట నజమగు తెలివ

రేకు: 0255-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-315

పలల వి: తగు మునుల  ఋషల తపముల సేయనెఁగ
గగనము మోచియనెఁ గరమ్మము దగద

చ. ధరణీధర మఅందరధర నగధర
చిరకౌసుకభధర శశ ధరా
కరినెఁగాచితి కాకమునెఁ గాచితి నీ-

కరుణకునెఁ బాతశ ము గలదిదియా
చ. భవహర మురహర భకకపపహర

భవనభారహర పురహరా
కవిసిన వరుతను గదద ను మెచిచ్చితి-

వివల నీదయకు నవియా గురుత
చ. శశ వేఅంకటపతి శేషగరుడపతి

భూవనతాపతి భూతపతి
గోవల నేలితి కోనెఁతల నేలితి
పవనపునెఁ గకృపకునెఁ బాతశ ము లివియా

ప.అ.రేకు: 0032-06దేశక సఅంపుటము: 15-182

పలల వి: తగుల వరిక గుఱి తానెఁ దనే
తగు జీవనెఁడ మఱి తానెఁ దనే

చ. పలవపమలచే బశ హామ్మఅండకోటల
తలనెఁచే తలనెఁపుల తనలోనే
వలకక నానాయనబఅంధముల
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తలనెఁగనయణ్యు దిది తనలోనే
చ. సతతము భవిపక  చవల సారముల

తతి నఅండ కొనెను తనలోనే
రతల కామనుల రచన లెలల ను స
తతమును భోగిఅంచెనెఁడి దనలోనే

చ. ధనధానణ్యుము లెఅంతయ నారిర అంచిన
తనయనెఁ డిఅంతెక న తనలోనే
ఘనునెఁడగు శశ వేఅంకటపతి యనాన్ననెఁడ
తనువ దలచ్చికొన తనలోనే

చి.ఆ.రేకు: 0006-05లలిత సఅంపుటము: 10-035

పలల వి: తచిచ్చిచూచితేనెఁ జల దక వమే కలనెఁడగాక
హెచిచ్చినమాయలనెఁ బడ నేల మాకు ననెఁకను

చ. సారె సారె నే నెఅంతసఅంపదల గోరినాను
పోరచి నీదేహమెకా భోగిఅంచేది
యీరీతి మనసు ద నెనన్నటికనెఁ దనసీన
గారవాన హరి ననున్ననెఁ గనన్నద దకక్కును

చ. పలమారు చావలేనబదుకు కాసపడేది
యిలలోసఅంసారమెకా యేనెఁ జేసేది
కలిగినయాస యేకాలమున ముదుసును
అలరి విషష నశర ణనన్నద నలిచె

చ. వేడకతో ఘనమెక నవిదణ్యుల నేరిచినాను
జోడగా నఅందరికన చూపు టిఅంతేకా
వడన తలనెఁపుతో శశ వఅంకటనాథుననెఁ గొలిచ్చి
యీడేరి బదుకుట యెనన్న కఅంతె కాకా

రేకు: 0373-01 రామకశ యసఅంపుటము: 04-428

పలల వి: తతిగాన యీపట దక వమా విచారిఅంచవే
కతలాయనెఁ జెపప నేనెఁడ కలికాలమహిమ

చ. తటములెక  భూసురుల తఅండముల మొఅండముల

యిటవలె భూతముల యెటట  మోనెఁచెనో
అట బాలల రొదల ఆకాశమె టట రిచెనో
కట కటా యిటాల యనెఁ గలి కాల మహిమ

చ. అఅంగలాచే కామనుల యఅంగ భఅంగపు దోనెఁపు
లిఅంగితాన మఅంట సరణ్యునెఁ డటట చూచెనో
పొఅంగు నానాజతిచేత భవనమెటాల నెనో
కఅంగి లోకమటాల యనెఁ కలికాలమహిమ

చ. అరుదు గోహతణ్యుల సేయనెఁగ దూడ లఅంగలావ
సరి ధరమ్మదేవతెటట  సమమ్మతిఅంచెనో
పరధన చూరకటట  పటాట యనో లకమ్మ
కరుణ యెఅందణనెఁగెనో కలికాలమహిమ

చ. దేవాలయాల నానాదేశములెలాల నెఁ జొచిచ్చి
దేవనెఁగా నెటల అండిరో దేవతల
తావలేలే రాజలకు దయ గొఅంత వటట దయ
కావరమే ఘనమాయనెఁ గలి కాలమహిమ

చ. నరపరాధలనెఁ జఅంప నెతకరు వారిఅంచనెఁగాను
తెరల కటట అండిరో దికాపలల
విరసవరకనలఅండే విపరీతకాలమున
గరువాలనెఁ గపటాలే కలికాలమహిమ

చ. వపమఅంచి దఅంపతల వొకరొకరిననెఁ జూడ
చపల దుదుఃఖములతో సమయనెఁగాను
తపముల జపముల ధరమ్మము లెఅందణనెఁగెనో
కపురునెఁబాపల నఅండనెఁ గలికాలమహిమ

చ. తలల వటట డవనెఁగా తలల ల బిడడ లవేయ
తలనెఁపటట అండనో యఅంతరాణ్యుమక
మలసి ముకక్కులగోయ మరునెఁడటట  వోరిచెనో
కలనెఁకలే ఘనమాయనెఁ గలికాలమహిమ

చ. దీనత లోనెఁబడి గుఅండదిగు లసురుసురుల
వాననెటల  లోనెఁగొనో వాయదేవనెఁడ
గూను వఅంచి తలిల  చూడనెఁ గొడకునెఁ గుతి కక గోయనెఁ
గాననెఁబడ నఅంతేసి కలికాలమహిమ

చ. పలమారు నమమ్మఅంచి పశ ణముల గొననెఁగాను
యిలనెఁ దమలోనెఁ బాశ ణాలెటల అండనో
నెలవక  శశ  వేఅంకటశ నీవే యెరునెఁగుదువ
కలషమే ఘనమాయనెఁ గలికాలమహిమ
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ప.అ.రేకు: 0050-01ధనాన్నసి సఅంపుటము: 15-281

పలల వి: తతిగొన యేమఱక తలనెఁచనెఁగవలెనెఁ గాక
హితవక  నీ నామ మునన్న దినెఁక నేల చిఅంతా

చ. దపపగొనన్నవానక శతలోదకమువలె
కపప పతివశ తకు మఅంగళసతశ మువలె
ముపపరి దరిదుద నకు ముఅంగిటిధనమువలె
నెప్పుడ నీ నామ మునన్న దినెఁక నేల చిఅంతా

చ. నలిరేనెఁగి విషదగుబ నకు నరివ్వషమువలె
యిల నెఅండ దనెఁకనదేహిక మఅంచి నీడవలె
చెలనెఁగి జతణ్యుఅంధనక సిదబ అంజనమువలె
నెలమ నీ నామ మునన్న దినెఁక నేల చిఅంతా

చ. పటట భదుద నోరిక గపశ నెఁపునెఁబలకువలె
గుటట ననెఁ దఅండిశ క ముదుద నెఁగొడకువలె
గటిట గా శశ వేఅంకటశ కడనెఁగి నా నాలికకు
యిటట  నీ నామ మునన్న దినెఁక నేల చిఅంతా

రేకు: 0372-03 లలిత సఅంపుటము: 04-424

పలల వి: తథాకురుషవ్వ ముద మామదేణ్యువ
అధకజసేక అనుదసోహఅం

చ. తవాసిమ్మ శరణఅం దహరాహఅం
భవదురితాన భఅంజ మమ
భవి కకృతఅం చ యా పురా పశ తిజజ అం
జవన దదమ సరేవ్వభణ్యు ఇతి

చ. వశ జమ శరణఅం వరద తవాహఅం
తణ్యుజితానుబఅంధ దరమ్మ మమ
భజకకృతాఅం పురా పశ తిజజ అం
వకృజినెక  రోమ్మకయిషణ్యుమీతి

చ. చిఅంతితఅం మయా శశ  వేఅంకటశ
కఅంత తవ్వఅం మయి కకృపఅంకురు
తఅంతహి పురాకకృతఅం పశ తిజజ అం
అఅంతగతిఅం నయామీతి మహి

రేకు: 0034-06 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 01-
213

పలల వి: తన కరమ్మమెఅంత చేనెఁతయ నఅంతే
గొనకొనన్న పనయఅంత కూలీనఅంతే

చ. తలనెఁపులో హరి నెఅంత దలనెఁచె నేనెఁడే వాన
కలిమయ సుఖమును గల దఅంతే
తలనెఁదూనెఁచనెఁ బెక నెఁడఅంత తూనెఁకము నఅంతే
నెలకొనన్నపఅండఅంత నపపట నఅంతే

చ. సిరివరుపూజెఅంత సేసె నేనెఁడే వాన-

దరియను దపు నెఅంతయ నఅంతే

పురిగొనన్న యీవఅంత పొగడ నఅంతే
నరపతిచనవఅంత నగవూ నఅంతే

చ. శశ వేఅంకటపతి చిఅంత యఅంత నేనెఁడే
భావపరవశము పలకూ నఅంతే
దక వము కకృప యఅంత తాన నఅంతే
యేవఅంక జయమెఅంత యిరవూ నఅంతే

రేకు: 0299-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
572

పలల వి: తన చితకము కొలనెఁది తమకఅంచ ననెఁకనేల
మనసు వచిచ్చినప్పుడే మనన్నఅంచీనెఁ గాక

చ. కొఅండలఅందు నదులఅందునెఁ గోరి యాకసాన భవి
నఅండియనాన్ననెఁడ తొలతే నీలవరుష నెఁడ
అఅండనే నా యఅందు లోకులఅందు నుఅండటరుద
గఅండికానెఁడక  తన మాయ గాననీనెఁడనెఁ గాక

చ. గాలియెక  పఅంచమ(?) వాదణ్యుగతలెక  శబద ములెక
ఆలకఅంచి పలికీన యాదిమూరితి
నాలక కొననే వఅండి నానాభాష లాడీన
కాలముతో నెదిరికనెఁ గాననీనెఁడనెఁ గాక

చ. వేదమఅందు శసస మఅందు వేవేల వాదములఅందు
పదుకొన బోధిఅంచీనెఁ బరమాతమ్మనెఁడ
యీదసనే శశ వేఅంకటశనెఁడక  పొడచూప
గాదిలి తన దసులనెఁ గరుణిఅంచీనెఁ గాక

చి.ఆ.రేకు: 0007-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 10-
037

పలల వి: తన దసునకొరకు ధరియిఅంచె నీరూపము
దిన దిన వేడకనెఁ గదిరి నారసిఅంహునెఁడ

చ. బలరకక్కుసు నొడిసిపటిట  తొడలపక నెఁ బెటిట
చెలనెఁగి కొనగోళల నెఁ జిఅంచినానెఁడ
చలపటిట  పగులజఅంధాణ్యులతోడతను
తెలివక  వనాన్ననెఁడ కదిరి నారసిఅంహునెఁడ

చ.ఘెరధానవ కఅంఠకుహర రకకము ముఅంచి
సారెకు వసఅంతముగానెఁ జలిల నానెఁడ
మారుకొనన్నదక తణ్యున చరమ్మ మొలిచి మేనమీనెఁద
ధీరతనెఁ గపపనెఁనానెఁడ కదిరి నారసిఅంహునెఁడ

చ. అఅందపులకమ్మయ బశ హల దునెఁడ నుతిఅంపనెఁగాను
విఅందుగా నాగముపల వలసినానెఁడ
అఅంది శశ వఅంకటనాథునెఁడక  యీడా నాడాను
దిఅందుపడనాన్ననెఁడ కదిరి నారసిఅంహునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0065-05 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
374
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పలల వి: తన పటఅంచు కోనెఁడ దక వమా యీ యాతమ గాచి
ఘనవివేకఅంబసనెఁగి కాణాచిగా నేలనెఁ గదే

చ. బలకాఅంకల ముఅందల పటిట  తియణ్యునెఁగా దుదుఃఖిఅంచనెఁడ
తొలనెఁగ కోశ ధము రొముమ్మనెఁ చోకక్కునెఁగా దుదుఃఖిఅంచునెఁడ
బలిమతో లోభము తనున్న బాధిఅంచనెఁగా దుదుఃఖిఅంచనెఁడ
వలవఅంత దేహి చనన్నవారిక దుదుఃఖిఅంచును

చ. తను నీషణతశ యము దఅండిఅంచనెఁగా దుదుఃఖిఅంచనెఁడ
మన సేడకక నానెఁ బోయి మరుగనెఁగా దుదుఃఖిఅంచనెఁడ
ఘనమోహాఅంధకారము కలనెఁచనెఁగా దుదుఃఖిఅంచనెఁడ
మును చనన్నవారికనెఁగా మొనసి దుదుఃఖిఅంచును

చ. పటిట  జవవ్వనమదము పఱచనెఁగా దుదుఃఖిఅంచనెఁడ
అటట  తాను జనమ్మఅంచినయఅందుకు దుదుఃఖిఅంచడ
నెటట న శశ వేఅంకటశ నీ బఅంటనెఁగానెఁ జేసుకొన
గటిట గా దుదుఃఖ ముడిపతే కాచుకొన సుఖిఅంచును

రేకు: 0211-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-061

పలల వి: తన సొమీమ్మడేరిఅంచక తా మానీనా
పననెఁగుచు నే మూరక బిగిసేమునెఁ గాక

చ. భూమతోనెఁ బశ పఅంచ మెలల నెఁ బుటిట అంచిన దేవనెఁడ
ఆ మీనెఁది పరుపతాణ్యున కఅందుకోపనెఁడా
నామమాతశ  జీవలము నడమఅంతరాల వచిచ్చి
నేము గరకల మనుచు నకక్కుమునెఁ గాక

చ. యెనలేక యెదిరిక ఇనుమడిచేవారిక
తన తగర మడవనెఁ దడవయీణ్యునా
గునసి సఅంసారపు కొఅండనే మోచేనఅంటా
తినకమదియ వటిట  దీమసమునెఁ గాక

చ. చితకములో నునన్నటిట  శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
మతికలిల  ననునెఁ గావక మాననెఁబయీణ్యునా
కొతకగా నీతన నేనెఁడ కొలిచేమనుచు నేము
తతకరపు సవ్వతఅంతాశ ననెఁ దగిలేమునెఁ గాక

రేకు: 0010-05 కనన్నడ గౌళ సఅంపుటము: 01-
065

పలల వి: తనకరమ్మవశఅం బిఅంచుక,దక వకకృతఅం బకయిఅంచుక
మనసు వికారఅం బిఅంచుక,మానదు పశ ణలకు

చ.ఈదక నణ్యుము లీహెక నణ్యుము లీచిత కవికారఅంబుల
యీదురవసర ల గతలను యీలఅంపటములను
యీదహము లీదేహము లీయను బఅంధఅంబుల మరి
యీదేహముగలకాలము యెడయవ పశ ణలకు

చ. యీచూపుల యీతీపుల నీనగవల నీతగవల-

నీచొకుక్కుల నీపొకుక్కుల నీ వడయలకలను

యీచెలముల నీబలవల నీచనవల నీఘనతల
నీచితకముగలకాలము యెడయవ పశ ణలకు

చ. యీవరవల నీయెరుకవల యీతలనెఁపుల నీతెలవల
దక వశిఖమణి తిరుమల దేవనమనన్ననల
దక వికమున కటవగనక తనతలనెఁ పగగ లమెక నను
దక వము తానౌ తానే దక వఅంబవనెఁగాన

రేకు: 9029-03 నాట సఅంపుటము: 04-549

పలల వి: తనకనెఁటి యేతలిఅందరిలోన
పననెఁగుచు నరక బిగిసీనెఁగాక

చ. మరచెనా తనపట మాలజీవనెఁడ దొలిల
కొరమాలి బహుయనకూపముల
పొరలి హేయములోనె పుఅంగుడవడి వచిచ్చి
మొరనెఁగి తా దొరనఅంట మురిసీనెఁగాక

చ. పసెనా తనపట పపదేహి తా
గాసినెఁ బడిన భఅంగములెలల
చేసిన తనతొఅంటి చేనెఁతలనన్నయను
మాసెననుచు నటట  మలసీనెఁగాక

చ. విడిచెనా తన పపవిధల పశ ణనెఁడ మునున్న
అడరి మానుష రూప మెక నఅంతనే
చెడక వేఅంకటపతి సేవిఅంచి సకలము
కడగుకొనెడి బుదిబ  కనవలెనెఁగాక

రేకు: 0032-04 నాట సఅంపుటము: 01-198

పలల వి: తనకడ చదువల తనకడ శసాస ల
మనసు చఅంచలబుదిబ  మానీనా

చ. జడడ మానవనెఁడ చదువనెఁజదువ నాస
వడిడ వారునెఁగాక వదలీనా
గుడిడ కుకక్కు సఅంతకునెఁబోయి తిరిగిన
దుడడ పటల  కాక దొరకీనా

చ. దేవదూషకునెఁడక  తిరిగేటివానక
దేవతాఅంతరము తెలిసీనా
శశ వేఅంకటశవ్వరుసేవాపరునెఁడగాక
పవనమతియెక  పరగీనా

చి.ఆ.రేకు: 0003-05బౌళ సఅంపుటము: 10-017

పలల వి: తనకోరిక లేనెఁటిక నాతనెఁడ యినన్నయనెఁ గలిపఅంచనెఁగ
అనువగ నఅందుకు యిదద రియతన్నఅంబుల వలెనా

చ. అదద ముచూచెటియాతనెఁ డలరుచు నవివ్వన నవవ్వను
అదద ములోపలినీడయ నారీతినె కాద
గదద రియగు శశ విభసఅంకలపఅంబుననె జగముల
సుదుద ల దుదుఃఖము సుఖమును సటినెఁబనెఁడ గానా
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చ. నానెఁటక మాడిఅంచునతనెఁడ నయముననెఁ గదలిఅంపఅంగా
నానెఁటక మఅందలిబమమ్మల నానాగతినెఁ జెలనెఁగున
ఆటలనెఁ జేతనాణ్యుతమ్మకునెఁడగు దేవన చేషట లనె
పటిగనెఁ బాపమునెఁ బుణణ్యుము బహుళఅం బగునెఁగానా

చ. అరదము నడపటిసారథి యటనట వాగెట వటిట న
అరదముగుఱఱ్ఱి ముల మెలనెఁగు నాయాముఖములను
నరులను శశ వఅంకటగిరినాథునెఁడ తగ బశ రిఅంపనెఁగ
గరవము లేమయనెఁ గలిమయనెఁ గలిగుఅండనెఁ గానా

రేకు: 0020-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
124

పలల వి: తనదీనెఁగాక యిఅందరిదీనెఁగాక
తనువలల  బయలెక  దరిచేరదు

చ. కడపూ నఅండదు కనన్ననెఁ దనయదు
కడనెఁగి లోనయానెఁకలియనెఁ బోదు
సడినెఁబడి కుడిచినకుడపలల  ననుము
గుడిచిన నీరెక  కొలల నెఁబోయె

చ. చవియనెఁ దీరదు చలమూనెఁ బాయదు
లవలేశమెక న నొలల కపోదు
చివచివ నోటికడవలోననీరెక
కవకవ నవియచునెఁ గారీన

చ. అలపూనెఁ దోనెఁపదు అడవ నెఅండదు
యెలయిఅంచు భఅంగమయననెఁ బోదు
తెలసి వేఅంకటగిరిదేవననెఁ దలనెఁపఅంచు
తలనెఁపక ననెఁ దనకు ముఅందర నబదదు

ప.అ.రేకు: 0077-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
446

పలల వి: తనమనసే తనకు తారుకాణవచుచ్చినెఁ గాక
వినుకలి పరబుదిబ వనులనెఁబటట నా

చ. చుటట మెక నవానెఁడ తనచోటిక నమమ్మక గాక
వటిట వానెఁడ సత మౌనా వేగినఅంతతాను
అటట  తనయిఅంటి యనన్నమానెఁకటి కొదగునెఁ గాక
పొటట నెఁబరుగు విఅందుల పొదుద  దపపకుఅండనా

చ. వాడియెక న యిలాల ల వఅంశమున కకుక్కునెఁగాక
కూడగొటట కాఅంత తనకుల మయీణ్యునా
వాడలో మఅంచిగుణము వాసి వనేన్ననెఁ దచుచ్చినెఁగాక
యేడనెక నా యపకీరిక హీనమే కాద

చ. యెకుక్కువ హరినెఁ గొలిచ్చితే నహపరము నచుచ్చినెఁ గాక

తకక్కున దేవత లిఅంతటి కోపరా
చకక్కున శశ వేఅంకటశనెఁడ సరావ్వఅంతరాతమ్మకునెఁడ
తకక్కుక మనుజలాల తలనెఁచి బశ దుకరో

రేకు: 0147-03 కదరగౌళ సఅంపుటము: 02-
213

పలల వి: తనలోనుఅండిన హరి దనెఁ గొలవనెఁడీ దేహి
యెనలేక శరణఅంట నతనెఁడే రకఅంచును

చ. కోరి ముదిమ మానుపుకొనే యాస మఅందులఅంటా
వూరక చేనెఁదుల దిన నొడనెఁబడను
ఆరూఢి మఅంతశ సిదుబ నెఁడనయేణ్యుననే యాసలను
ఘోరపునెఁబాటల కు గకుక్కున నొడనెఁబడను

చ. యిటట  యకణినెఁ బఅంపు సేయిఅంచుకొనే యాసలను
వొటిట  జీవహిఅంసలకు నొడనెఁబడను
దిటట తనమునెఁ ద నదకృశణ్యుము సాధిఅంచే యాస
జటిట గ భూతాలనెఁ బూజిఅంచనెఁగ నొడనెఁబడను

చ. చాపలపు సిరులకక  శక కనెఁ గొలిచే యాసను
వోప నఅందలకు నెలాల  నొడనెఁబడను
యేపున శశ వేఅంకటశనెఁ డేలి చేపటిట నదనెఁకా
ఆనెఁపరాన యాస నెఅందుకక నా నొడనెఁబడను

రేకు: 0036-03 వరాళ సఅంపుటము: 01-222

పలల వి: తనవారన యాస దగిలి భశ మయనేల
తనువనెఁ బాశ ణనకఅంట తగులేది

చ. తనువనెఁ బాశ ణడ రెఅండ తగిలి గరద్భుమునఅందు
వొనర నేకమెక  యదయిఅంచి
దినముల చెలిల న తివిరి యాపశ ణనెఁడ
తనువవిడిచిపోయ దయలేక

చ. పశ ణికక  దేహము పపపుణణ్యుముసేయ
పశ ణి వఅంటనె బఅంది పశఅండదు
పశ ణి యచచ్చిటనెక న బాధలనెఁ బడకుఅండ
పశ ణి రకఅంచు బఅందిబడి దనెఁ బోయనా

చ. యెరవల దేహలివి నజమన నమమ్మ
యెరినెఁగీనెఱునెఁగలే రిది యాలా
అరయనెఁ బరమునకు నాది పురుషనెఁడక
పరగుశశ  వేఅంకటపతి గలిగుఅండనెఁగా

రేకు: 0037-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-229

పలల వి: తనవారల పరవారలనెఁ దనన యెడివానెఁ డవవ్వనెఁడ
తనుగుణముల దిగవిడిచినధనుణ్యుఅం డాతనెఁడపో

చ. తెగనెఁబడి మదనసముదశ ము దేహముతోడనె దనెఁటిన
విగతభయఅం డతనెఁ డవవ్వనెఁడ వరుఅం డవవ్వనెఁడొకో
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పగగొన పఅంచేఅందిశ యముల పశ ణముతోడనె బతిక
జగదేకపశ తఅండగుచతరుఅం డాతనెఁడపో

చ. యేచినపరితాపగున్నల నేమయ నొవవ్వక వడలిన
ధీచతరుఅం డతనెఁడవవ్వనెఁడ ధీరుఅం డవవ్వనెఁడొకో
చూచిన మోహపునెఁజూపులనెఁ జరుచూఅండల  కడమయణ్యున
రాచఱికపు నెరజణనెఁడ రసికుఅం డాతనెఁడపో

చ. చావకు సరియగు దశ వణ్యువిచారపు తగులలనెఁ బాసిన
పవనునెఁ డవవ్వనెఁడ బహుజనబాఅంధవనెఁ డవవ్వనెఁడొకో
శశ వేఅంకటగిరినాథున చిత కములోపల నలిపన -
దేవసమానునెఁడ నాతనెఁడ ధీరునెఁడ నాతనెఁడపో

ప.అ.రేకు: 0049-06లలిత సఅంపుటము: 15-280

పలల వి: తనవి లేక చీనెఁకటి దవవ్వ దేహి
ఘనునెఁడక  హరినెఁ గొలిచ్చితే కక కొన రకఅంచనెఁడా

చ. అఅంది రసవాదమున కాసపడేటి మనసు
గొఅంది బిలముల చొచిచ్చి కూడపటట టి మనసు
సఅందిఅంచి మఅంతశ వాదన సాదిఅంచేటి మనసు
యిఅందిరేశపక నెఁ బెటిట తే ననన్నయ నొసనెఁగనెఁడా

చ. నెటట న నఅంజనగానెఁడక  నేల దవివ్వఅంచే మనసు
అటట  కాయసిదిబ కనెఁగా నాసపడేటి మనసు
పటిట  సిదబ మూలికలవసనెఁ జికక్కుటి మనసు
దిటట యెక  కకృషష న మీనెఁదనెఁ బెటిట తే మనన్నఅంచనెఁడా

చ. చేరి యకణల పఅంపు సేయిఅంచుకొనే మనసు
ఆరయ రాకసమాయ నభణ్యుసిఅంచేటి మనసు
యీరీతి శశ వేఅంకటశ హకృదయములోనెఁ దలనెఁచి
పరుకొన నుతిఅంచితే పఅంపున నీడేరచ్ఛనెఁడా

రేకు: 0277-03 లలిత సఅంపుటము: 03-444

పలల వి: తనసితి మనన్నటి తగులేలో
మనుకుల దినముల మెచేచ్చిమయాణ్యు

చ. మనస రోసితి మరులూనెఁ బాసితి
తనువేలో పక తరవాయ
వనకానెఁ దలిసితి మునుపూనెఁ జూచితి
నను నేనే యినెఁక నవేవ్వమయాణ్యు

చ. మాయల వడలితి మమతల బడలితి
పయఅంబలో పదరీన
దయల గెలిచితి ధరమ్మమునెఁ బిలిచితి
పోయిన జనమ్మమునెఁ బగడేమయాణ్యు

చ. శరణనెఁ జొచిచ్చితి జయముల  హెచిచ్చితి
దురితములెఅందో తొలనెఁగీన
గరిమల శశ వేఅంకటపతినెఁ గొలిచితి
తరతర మఅందే దకక్కుతిమయాణ్యు

రేకు: 0293-06 సామవరాళ సఅంపుటము: 03-
541

పలల వి: తనునెఁ ద నేమఱక దక వము మఱవకుఅంట
మనసులోనే కలగు మహామహిమ

చ. కనురెపప మూసితేనే కడ దనెఁగె జగమెలల
కనుదరచినఅంతనే కలిగెనెఁ దను
ననచివఅండట లేదు నమమ్మకపోవట లేదు
తనతోడిదే యినన్ననెఁ దనెఁ గలితేనెఁ గలవ

చ. కడపు నఅండినఅంతనే కక పయ రుచులెలాల
బెడిదపు టానెఁకలెక తేనెఁ బిశ యమాయను
యెడనెడనెఁ జేనెఁదు గాదు యిఅంతలోనే తీపు గాదు
వొడలితోడివే యివి వఅండినటట  వఅండను

చ. అదద ములోనెఁ దననీడ అఅంతటా మెరసినటల
పొదుద వొదుద  తనతోనే భోగాలెలాల
అదిద న శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాతమ్మయెక నవానెఁడ
కొదిద  లేదతనమాయ కొనసాగుచుఅండను

ప.అ.రేకు: 0019-04బౌళ సఅంపుటము: 15-108

పలల వి: తపముల బడలనెఁగ తమ కల మునులకు
నెప మద సాధిఅంచ నయెణ్యుడకు నఅంకను

చ. అడకుల వటిట  నీచే నఅందను సిరు లొకనెఁడ
కడ గఅంపనెఁ గమమ్మ దనెఁచి కక వలణ్యు మఅంద నొకనెఁడ
కుడవనెఁ గూడ దచిచ్చి కొఅందరు నీ వారెక రి
వడి నటట  యణకఅంచవచుచ్చినెఁబో ననన్నఅంకను

చ. నీ తల పువవ్వల చుటిట  నతణ్యునెఁ డాయె నొకనెఁడ
కాతరాన గఅంద మచిచ్చి కలసె ననొన్నక తె
చేత బలసాకు వటిట  సిరుల గనె నొకనెఁడ
యీతల ననున్న చెలిల అంచే దేమ దొడడ  యిఅంకను

చ. మఅంద గోపకల కడ మాటాడి మఅంచె నొకనెఁడ
కఅందువ నీకు దసునెఁడక  కరుణనెఁ బఅంద నొకనెఁడ
యిఅందరు వరము లఅందిరిద శశ  వేఅంకటశనెఁడ
సఅందడి ననున్న సేవిఅంచే సర విద యిఅంకను

రేకు: 0269-01 లలిత సఅంపుటము: 03-395

పలల వి: తపప దీయరర మొకటి దనెఁచిన ధనము సుఅండీ
విపపరాదు చెపపరాదు వేదమఅందు నునన్నది

చ. హరిభకక గలిగిన యతనక మోకము
పొరుగున నునన్నటట  పొసనెఁగినది
దరిశనభకక చేనెఁ దనరినవారిక
యిరవక న మోకము యెదిటిది

చ. మకుక్కువ భాగవతాభిమానము గలవారి-
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కకక్కురలేన మోక మరచేతిది
నకక్కు యాచారాణ్యుభిమాననరతలెక నవారిక
తకక్కుక మోకమఅంతానెఁ దనలోనది

చ. యెఅంత విచారిఅంచుకొనాన్న నేనేమ చదివినా-

నెఅంతవారికక నా మోక మఅందులోనది
విఅంతగా శశ వేఅంకటవిభన సఅంకీర కన-

వఅంతలకు మోకము వదనములోనది

రేకు: 0091-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-447

పలల వి: తపపనెఁ దోయవే దక వశిఖమణి
యిప్పుడ నీకకృప నెనసితి నేను

చ. అనలమునెఁ బడగన యటనట మడతల
కనసి యఅందు మగిగ నయటల
అనువగువిజజ న మాతమ్మ వలనెఁగనెఁగ
మొనసి యిఅందిశ యముల మూనెఁగీ నాకు

చ. అఱిముఱినెఁ గమలము లట వికసిఅంచిన
మెఱసి తమమ్మదల మఅంచుగతి
తఱి నాహకృదయము తగవికసిఅంచిన
తఱమీ నజజ నతమ మది నాకు

చ. యీరీతి శశ వేఅంకటశవ్వర యినన్నయ
నరక యఅండనెఁగా నొదినెఁగియఅండ
నేరిచి నీభక క నలపనెఁగ మదిలో
చేర గతిలేక చిమడీ నదివో

రేకు: 0078-02 లలిత సఅంపుటము: 01-371

పలల వి: తపపదు తపపదు దక వము కకృపయిది
ముపపరి నఅంతా ముకుఅందునెఁడే

చ. వకక్కుసపుమతి వలతరుదీరిన-

నెకక్కుడ చూచిన నీశవ్వరునెఁడే
గుకక్కుక యాసల గోసివేసినను
నకక్కు మడగడగు నధానమే

చ. పొఅంచి శరీరపుభోగము లడిగిన
చుఅంచునెఁబావముల సుకకృతములే
దఅంచెడివిషయపుతగులమనెఁ బాసిన
యెఅంచిచూచినను యీహమే పరము

చ. శశ వేఅంకటపతిసేవే కలిగిన
వేవేలవగల వేడకలే
చేవదీరె సఅందియము లేదిదే
భావము నమమ్మన పశ సనున్నలకును

రేకు: 0223-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
128

పలల వి: తపపదు యీయరర ము ధరణిలోన
వొప్పుగ యేకచితాకన నుఅండవచుచ్చి ననెఁకను

చ. కాకాసురు దోషము కడకునెఁ బరిహరిఅంచి
చేకొఅంటివి శరణఅంట చేరి మగుడ
యీకడ మా నేరముల యిఅంతకఅంట నెకుక్కుడా
నీక నే శరణఅంటి నీవ మముమ్మనెఁ గాతవ

చ. అముమ్మన వేసినవానెఁడ అటట  దఅండము వటిట తే
నముమ్మల నహపరము లిచిచ్చితివి
యెమెమ్మల మావఅంకనెక  తే నఅంతేసిచేనెఁతల లేవ
నెమమ్మ నీక మొకక్కుతిమ నీవే మముమ్మనెఁ గాతవ

చ. పరులనెఁ గొలిచి వచిచ్చి పశ ణాచారాల పడితే
సిరుల వరాలిచేచ్చివ శశ వేఅంకటశ
వొరులనెఁ గొలవము నే మొగి నీ పదలే నమమ్మ
నరతినెఁ గొలిచితిమ నీవే మముమ్మనెఁ గాతవ

ప.అ.రేకు: 0044-02భక రవి సఅంపుటము: 15-248

పలల వి: తపపన బఅంకన యటిట  దమోదర నాకు
దపపదేర మో వియణ్యువో దమోదరా

చ. తరితీపుమాట లెలల  దమోదరా నీకు
తరుణల వేరిపరా దమోదరా
దరిచేరె సఅంకు నీచే దమోదరా నీవ
తరగరివ తగు దమోదరా

చ. తగుల వరి పఅందేల దమోదరా నీ
తగవ లేల చెపపవ దమోదరా
దగదొటిట  పలికవ దమోదరా వను
తగిలితి విఅందనెఁక దమోదరా

చ. తల యెతక మా ముఅందర దమోదరా నీ
తళకుమోవి చూచి దమోదరా
తలకొన కూడితివి దమోదరా యిఅంక
తలనెఁగకు శశ వేఅంకటదమోదరా

రేకు: 0238-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-218

పలల వి: తపపఅంచుకోరా దినెఁక దక వమే గతి
యెప్పుడ నుదబ రిఅంచేవా రెవవ్వరును లేరు

చ. మలసి దేహానఅందమే మరిగిన యాతమ్మకు
తొలత బశ హామ్మనఅందము దొరకదు
అలవాటక  కదశ భోగాలఅందునెఁ జికక్కున యాతమ్మకు
బలిమ విరతినెఁ బఅంద బలపడదు

చ. సరవ్వద బశ హామ్మఅండములోనెఁ జరియిఅంచే యాతమ్మకు
నరవ్వహిఅంచి వడలనెఁగ నేరుపు లేదు
వరివ్వ లోపలి చిఅంతలడగన యాతమ్మకు



 331

నరివ్వకారభావము నెలకొనదు
చ. విరసవరకనలనే వలసేటి యాతమ్మకు

పరగనెఁ బదలమీనెఁది భక క పుటట దు
ధరలో శశ వేఅంకటశదసునెఁడగాన యాతమ్మకు
వర పమటా లేదు వదక చూచినను

ప.అ.రేకు: 0034-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
190

పలల వి: తప్పు జదువలవార తరక్కువాదములవార
యెప్పుడ నఅంతట దక వ మఅంకనెఁ దచేచ్చిరా

చ. కోరి సపక ఋషలను కొలిచేదక వ మతనెఁడ
చేరి మహాశేషనెఁడ మోచిన దక వము
గారవపు టాదిలకమ్మ కక కొనన్న దక వ మతనెఁడ
మేరతో నఅంతదక వము మీరు దచేచ్చిరా

చ. అల బశ హమ్మకునునెఁ దఅండిశ యెక న దక వ మతనెఁడ
తలప రుదుద నకన తాత యితనెఁడ
వలయ వేదములెలల  వదక దక వ మతనెఁడ
యిల నఅంతటిదక వ మఅంకనెఁ దచేచ్చిరా

చ. నారదశకాదులెలల  నమమ్మనదక వ మతనెఁడ
కూరిమ భూకాఅంతకు కులదక వము
ఆరీతి శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁది దక వము
నేరితి యిఅంతదక వము నెమక తెచేచ్చిరా

రేకు: 0275-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
435

పలల వి: తప్పు లెఅంచ కనెఁక దరి చేరచ్చివయాణ్యు
చెపపనేల నీ చిత కమయాణ్యు

చ. కలిదోషహరణ కరమ్మవిదరణ
సులభపు నీ దసులమయాణ్యు
కలిగిన శరణాగత వజశ పఅంజర
వలనగు నీ మరనెఁగువారమయాణ్యు

చ. దురితనవారణ దుదుఃఖవిమోచన
దొరకొన నీ భకుకలమయాణ్యు
కరిరాజవరద కరుణాసముదశ
సరి నను నమమ్మన జఅంతలమయాణ్యు

చ. శశ కాఅంతపశ య శశ వేఅంకటశవ్వర
కక  కొనన్న నీ కఅంకరులమయాణ్యు
మాకల యితరపు మతదక  నణ్యుఅంబుల
పక కొననెఁ బోనెఁజేసి పలిఅంచవయాణ్యు

రేకు: 0259-05 దేసాక సఅంపుటము: 03-341

పలల వి: తప్పుల వొప్పుల దేహి తన మూలమే
రెపపలతద నవిగో రేపుల మాపులను

చ. తనలోన పపములే తగిలి యెదిటివారి-

ననుపు నేరములెక  నఅందిఅంపఅంచు
మనసులో పుణణ్యుములే మహినెఁ గనన్నవారిమీనెఁద
పొనునెఁగన నేరుపులెక  పొగడిఅంపఅంచును

చ. తొలిల టి మరణముల తోడనే పుటిట నపుడే
యెలల వారునెఁ జూడనెఁగాను యేడపఅంచును
పలల రేనెఁగి తానెఁజేసే పనునెఁ గరమ్మబఅంధములే
మెలల నే నానానెఁటిక మేను గొపపచేసును

చ. సావినెఁ దన నడకలే సవ్వరగ నరకములెక
జీవలకు మాయగపప చికక్కుఅంపఅంచు
శశ వేఅంకటశవ్వరు సేవ చేతిలోన మోకమెక
కవలపు పశ పఅంచము గెలపఅంచును

ప.అ.రేకు: 0018-02బౌళ సఅంపుటము: 15-100

పలల వి: తమ తమ యఅంతటిక తమవారె
గుమగూడ కొను టిఅంతె కొసర నేలయాణ్యు

చ. తలిల  శశ  మహాదేవి తఅండిశ  పురుషత కమునెఁడ
తొలెల  దేవత లెలల  తోడనెఁబుటల
పొలల గారు జీవ లెలల  పుటిట  పోదురు వతకరు
చెలల నెఁబో యిఅందులకునెఁగా చిఅంత లేనెఁటికయాణ్యు

చ. హరిభకుక లేలికల ఆచారుణ్యునెఁడొకక్కునెఁడే దత
పరమాతమ్మ నామములే బఅంధవల
సరవి జఅంతవలకు సఅంసారమే ధరమ్మము
పరులకలాల  నఅంతేసి భశ మత లేలయాణ్యు

చ. హితల వేదరాసుల యిలాల ల వివేకము
సుతనెఁడ తనలోపలి సుజజ నము
గతి శశ  వేఅంకటశనెఁడ కలవానెఁడపశ ణలకు
మతిమఅంతల కఅందులో మఱపు లేదయాణ్యు

రేకు: 0258-05 మలహరి సఅంపుటము: 03-
335

పలల వి: తమ యెఱుక తమకునెఁ దగినఅంతే
నెమకన మాకును నీకకృప యిఅంతే

చ. పొనెఁగ నీ నాభిననెఁ బుటిట న బశ హమ్మల
యెసనెఁగిన నీ పూరవ్వ మెఱినెఁగేరా
వస నీ ముఖమున వడలిన వేదము
దల నీమహిమ తెలియనెఁగనెఁగలద

చ. నగుచు నీమాయల నడచే జగముల
సొగసి నీ మూరితి చూపడినా
తగ ననునెఁ గాననెఁగ తపఅంచు మునులను
పొగరుల మము ననెఁక బోధిఅంచేరా
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చ. అఅంతేసివారల కటవలె నుఅండనెఁగ
విఅంతజీవలకు వివేక మెటల కో
యిఅంతట శశ వేఅంకటశ నీవే మము
చెఅంతనెఁజేరి దయసేయనెఁగదే

ప.అ.రేకు: 0028-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
162

పలల వి: తమవదోణ్యుగము లేల తమకము లేల
సమునెఁడక  పుణణ్యుపపల సాధిఅంచనేరనెఁడా

చ. పుటిట నెఁచ నేరిచ్చిన హరి పూనెఁచి రకఅంప నేరనెఁడా
వటిట  చిఅంతతో జీవల వగవ నేల
జటిట గొన పదునాలగ  జగము లేలెడి వానెఁడ
గటిట గా నఅందరినెఁ దనె కావ నేరనెఁడా

చ. అఅంతరాతెక మ్మనవానెఁడ అనన్నయనెఁద నేరనెఁడా
విఅంతలగా వేరె వినన్నవిఅంచ నేల
సఅంతతమెక  గుణముల జవకటిట నటిట వానెఁడ
కొఅంతనేరుప నేరాల కోరి తిదద  నేరనెఁడా

చ. యేలికక  దసులనెలల  యేల నేరిచ్చినవానెఁడ
యీలీల సఅంపదలెలల  యియణ్యు నేరనెఁడా
వాలిఅంచి శశ వేఅంకటాదిశ  పశ తణ్యుకమయినవానెఁడ
సోలినెఁ దన మహిమల చూప నేరనెఁడా

ప.అ.రేకు: 0046-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
263

పలల వి: తమసతవ్వ మెఱినెఁగియ దనెఁచిరి గాకా
తము నేలే రాము సవ్వతఅంతశ ము చూపవలసి

చ. హనుమఅంతనతోనెఁక నసురులఅందరునెఁ గూడి
మును లఅంకలో నగిన్న ముటిట అంచే వేళను
'అనలము శతో భవ' యన నేరిచిన సీత
పనవి 'రావణ హతో భవ' యన నేరద

చ. అఅంకల జలధి దనెఁటి యట రామున ముదిశ క
సఅంక లేక చేతనెఁ బటిట  సాహసమునా
లఅంకాధిదేవతయెక న లఅంకణినెఁ గొటిట నవానెఁడ
వఅంకఅంచి రావణనెఁ జఅంప నోపనెఁడా వాయజనెఁడ

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడక న శశ రాఘవన పఅంపున
వావిరి నఅంగదముఖణ్యువానరులెలాల
ఆవేళ హేమపతశ  లగిన్నలో వేసినవారు
రావణనఅందులో వేసి రా నోపరా

ప.శశ .అ.రేకు: 8009-05 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 
15-461

పలల వి: తరి నధానము గనన్నదనెఁకా దరిదశ అంబు
సిర రముగా కవి గనన సిరు లేమ బాశ నెఁతి

చ. మొదల గోవిఅంద యను మూడకరఅంబులను
పదిలముగ నోరనెఁ బనుపడ దనెఁకానె
కదియనెఁగా కాపదల కలషముల జీవలకు
చెదరుగా కవి గనన సిరు లేమ బాశ తి

చ. నారాయణా యనెడి నాలగకరముల
పరుకొన నోరి కచిచ్చిన దనెఁకానె
భూరిదుదుఃఖముల నలపుల సద జీవలకు
చేరినా యవి గనన సిరు లేమ బాశ తి

చ. వేఅంకటశవ్వర యనెడి వేదపఅంచాకరము
అఅంకురఅంబయి నోరి కవదనెఁకానె
జఅంకనల నలవ నలజడి గాక జీవలకు
యిఅంక నవి గనన సిరు లవి యేమ బాశ తి

ప.అ.రేకు: 0046-04గౌళ సఅంపుటము: 15-261

పలల వి: తరితీపులనెఁ బెటట న తనముఅందర నప్పుడ
హరిమాయ యిఅంకా నెఅంత ఆసల ముఅంచీనో

చ. అనన్న వేడకల గల యఖిల పశ పఅంచము
కనున్నల మూసితే నెకక్కుడ నుఅండనో
చెనున్నమీఱ గకృహారామక్షేతాశ దు లవి యెలాల
యెనన్ననెఁగా నదిశ అంచేవేళ యేడ నుఅండనో

చ. వొసనెఁగ తా భోగిఅంచిన భోగోపకరణముల
యెసగనెఁ గొన కకక్కుతే నేమ సేసునో
వనమెక న పుతశ మతశ  వరగ అంబు లెలాల ను
వసన వేరొకక్కు జనమ్మపువేళ నెటట  లఅందురో

చ. పరగనెఁ దనెఁ జేసిన పపము శశ వేఅంకటశ
శరణాతనెఁడక తే నే చఅందమగునో
అరుదక న తనతొఅంటి యజజ నము లనన్నయను
గురుకకృపగలవేళ కొఅంచి యెఅందు దనెఁగునో

రేకు: 0260-03 నాట సఅంపుటము: 03-345

పలల వి: తల మొలా నొకక్కుసరా తను వొకక్కుటనెఁగాక
కొలనెఁది యెరినెఁగతననెఁ గొలవరో మీరు

చ. బడడ న బశ హమ్మనెఁ గనన పురాణపురుషనెఁడే
దొడడ నెఁ గాక ఆతన తోడివానెఁడ(డా?)

వొడిడ న కక లాసమే లేవ మాపతినెఁ గడపులో
వడడ వటిట  పఅంచేవానెఁడ వరితోవానెఁడా

చ. చకక్కున కనున్నల సరణ్యుచఅందుద లగానెఁ గలవానెఁడ
యెకుక్కుడగా కఅందరిలో నీడవటట ద
అకక్కుర యీ దేవతల కాపద మానపవానెఁడ
వకక్కుసమే కాక యెఅంచ వరిలోనే వొకనెఁడా

చ. అఅందరు నీతనయఅందే అయిచతే నౌదురునెఁ గాక
యెఅందును శశ పతి తోడియీడవారా
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కఅందువ శశ వేఅంకటాదిశ  ఘనవరము లొసనెఁగె
దిఅందుపడడ  లోకులకు దిశ షట మదే కాద

రేకు: 0362-06 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 04-
368

పలల వి: తల లేదు తోనెఁక లేదు దక వమా నమాయలకు
తెలిసియనెఁ దలియక తిరిగేము నేము

చ. తను వేనెఁటిదో యీ తలపోనెఁత లేనెఁటివో
యెనయ సఅంసార సుఖ మది యేనెఁటిదో
వనక ముఅం దేనెఁటిదో వివేక మెరనెఁగక
దినదినమును నేమో తిరిగేము నేము

చ. పుటట  గిది యెకక్కుడ పోయేటి దకక్కుడ
ఇటట  యీ సిరులెలాల  నెకక్కుడకక్కుడ
మటట లేన హరి నరామ్మణ చకశ ములోన
దిటట లమెక  యేమేమో తిరిగేము నేము

చ. నేరు పదో నేర మేదో నలిచిన దొకటదో
వూరక నీ దసులమెక  వనాన్నరము
చేరి ననేన్నలినయిటట  శశ వేఅంకటశవ్వర
గారవిఅంచి కరుణిఅంచి కావనెఁగదవే

చి.ఆ.రేకు: 0003-06మలహరి సఅంపుటము: 10-
018

పలల వి: తలనెఁ పనన్ననెఁడ ననునెఁ దగులనయాణ్యు
చల మెనన్ననెఁడ కడచనునోయయాణ్యు

చ. మోహఅం బెనన్ననెఁడ ముదుసునయాణ్యు
దహఅం బెనన్ననెఁడ తలనెఁగునయాణ్యు
సాహస మెనన్ననెఁడ జరగునయాణ్యు
శశ హరి తెలియనెఁగ జెపపనెఁగదయాణ్యు

చ. కపటఅం బెనన్ననెఁడ గడచునయాణ్యు
చపలత లెనన్ననెఁడ జరునయాణ్యు
నపుణత లెనన్ననెఁడ నెగడనయాణ్యు
పశ పఅంచముగ హరి పలకనెఁగదయాణ్యు

చ. మచచ్చిర మెనన్నడ మానునయాణ్యు
నచచ్చిల మెనన్ననెఁడ నలచునోయయాణ్యు
గచుచ్చిల శశ వఅంకటనాథ
పచిచ్చిదేర హరి పలకనెఁగదయాణ్యు

రేకు: 0383-02 గౌళ సఅంపుటము: 04-483

పలల వి: తలనెఁచరో జనుల యీతన పుణణ్యు నామముల
సులభముననే సరవ్వశభముల గలగు

చ. హనుమఅంతడ వాయజనెఁ డఅంజనా తనయనెఁడ
వనధి లఅంఘన శల వక భవనెఁడ
దనుజఅంతకునెఁడ సఅంజీవనీ శక ల సాధకునెఁడ

ఘనునెఁడ కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ
చ. లఅంకా సాధకునెఁడ లకమ్మణ పశ బోధకునెఁడ

శఅంకలేన సుగీశ వ సచివనెఁడ
పొఅంకపు రామున బఅంట భూమజసఅంతోష దూత
తెఅంకనే కలశపుర దేవ హనుమఅంతడ

చ. చటలారుర న సఖునెఁడ జతరూప వరుష నెఁడ
ఇటమీనెఁద బశ హమ్మ పటట  మేలేటి వానెఁడ
నటన శశ  వేఅంకటశ నమమ్మన సేవకునెఁడ
పట కలశపుర పశ అంత హనుమఅంతనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0041-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
234

పలల వి: తలనెఁచి చూడ పరతత కవ్వఅం బితనెఁడ
వలసినవారిక వరదునెఁ డితనెఁడ

చ. సిరిక మగనెఁ డమకృతసిఅంధవనకు నలల నెఁడ
సరుస పరవ్వతిక సయిదోడ
గరిమెల బశ హమ్మకునెఁ గనన్నతఅండిశ  యితనెఁడ
పరగి శివనకు బావ యితనెఁడ

చ. అల దేవేఅందుద న యనుజనెఁ డితనెఁడ
మలసి చఅందుద న మఱనెఁ దితనెఁడ
కులమున నదితిక కొడకూ నతనెఁడ
తలనెఁప సురాసురలతాతయ నతనెఁడ

చ. పశ ణల కలాల  బఅంధనెఁ డితనెఁడ
వాణిక మామగు వావి యితనెఁడ
జణ శశ వేఅంకటాచలరమణనెఁ డితనెఁడ
మాణికపు మనమ్మథునెఁ డితనెఁడ

రేకు: 0225-03 దేసాక సఅంపుటము: 03-140

పలల వి: తలనెఁచినప్పుడ వచుచ్చి దయ యెప్పుడనెఁ దలనెఁచు
కలసిన బఅంధవడ కమలారమణనెఁడే

చ. ఆతమలోననే వఅండ అనన్నటానెఁ బాయనవానెఁడ
యీతల నాతలనెఁ దనే యేమెక నా నచుచ్చి
చేతిలోనెఁ జేసే కరామ్మల చెడనయణ్యునెఁ డనన్ననెఁడను
ఆతర బఅంధవనెఁడ హరి యొకక్కునెఁడే

చ. నచచ్చిల విఅందుల వటట  నెలనెఁతల నొడనెఁగూరుచ్చి
యిచెచ్చిరినెఁగి కపప గోకలెఅందక నానెఁ దచుచ్చి
మెచుచ్చి నేమటికనెక నా యిచిచ్చినవి గెక కొను
ముచచ్చిటక న బఅంధవనెఁడ ముకుఅందునెఁడే

చ. తోడనీడక  వచుచ్చి మరి దొరతనము సేయిఅంచు
పడితోనెఁ బఅంచేఅందిశ యాలనెఁ బఅంపు సేయిఅంచు
మేడపు సఅంసారములో మఅంచిన నదశ  దలపు
వేడక బఅంధవనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడే
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రేకు: 0011-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
070

పలల వి: తలనెఁచినవినన్నయనెఁ దనకొరకనెఁ వలినెఁ
దలియట దనలోనెఁ దలియట కొరక

చ. ఉదయమఅందుట భవముడగుట కొరక
చదువట మేలవిచారిఅంచు కొరక
బశ దుకుట పురుషరబ పరునెఁడౌట కొరక
యెదిరినెఁ గనుట తనెన్నఱునెఁగుట కొరక

చ. తగులట విడివడనెఁదలనెఁచుట కొరక
నొగులట కరమ్మమునుభవిఅంచు కొరక
చిగురౌట కొమమ్మయి చెలనెఁగుట కొరక
బెగడట దురితము పడనెఁబాయ కొరక

చ. యీవలనెఁ జేయట ఆవలి కొరక
ఆవలనుఅండట యీవలనెఁ కొరక
యీవలనావల నెనయనెఁ దిరుగుటలల
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ జేరుట కొరక

రేకు: 0152-03 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 02-
242

పలల వి: తలనెఁచుకో వో మనస తగిన దిశ షట ము లివి
వలలేక తెచేచ్చిటి వివేకము లోధనము

చ. గాలినెఁబోయేనెఁ మాటల లోకములోన సుదుద లెలాల
గాలినెఁ బో వనన్ననెఁడను శశ కాఅంతనుతల
జలినెఁబడే సేనెఁతలసఅంసారభోగములెలాల
జలిలేన వి విషష న సఅంతతపుపూజల

చ. మాయమౌ గొనాన్నళల కు మానుషకకృతణ్యుములెలాల
మాయముగానవి దక వికమహిమలెలాల
కాయకములే తమ కలిపతము లనన్నయను
కాయకము గాక నలచ్చినెఁ గమలాక మనన్నన

చ. వడివోవ రానెఁగారానెఁగా నునన్నతకరమ్మఫలాల
వడివోదు దేవనపక  నొనరు భక క
జడియ నతరులిచేచ్చిసకల వరములను
జడియదు శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడిచేచ్చి వరము

రేకు: 0061-01 ఛాయనాట సఅంపుటము: 01-
310

పలల వి: తలనెఁప వనక నుయిణ్యు తగరు ముఅందట దీననెఁ
దొలనెఁగ నాకునెఁ దరువ దోపనెఁ దేమసేత

చ. మమకార విముకక మారగ దూరము నీపక
మమతసేయక నాకు మనరాదు
మమత మేలో నరమ్మమత మేలో దీన-

కశ మమున కశ మము నేనెఁ గాన నేమ సేత

చ. కరమ్మమారగ ము జనమ్మగతికనెఁ జేరువ న-

షక్కురమ్మము పతకమునకునెఁ దొడవ
కరిమ్మగావలెనో నషక్కురిమ్మ గావలెనో యీ-

మరమ్మఅంపు మదము మాన దేమసేత
చ. శరణాగత రకకుడవక నయటిట

తిరువేఅంకటగిరిదేవనెఁడా
పరిపూరష నెఁడవో నీవ పరిచిచ్ఛనున్ననెఁడవో న-

నన్నరసి భజిఅంపలేనెక తి నేమసేత
రేకు: 0017-05 వరాళ సఅంపుటము: 01-105

పలల వి: తలనెఁపు కామాతరతవ్వముమీనెఁదనలవడిన-

నల నెటిట వారెక న నేలాగు గారు
చ.ఓలినరువరుసతల నాలిఅంగనముసేయ

లోలనెఁడటగాన నాలగుచేతలాయ
వేలసఅంఖణ్యుల సతల వేడకల రమయిఅంపనెఁ
బాలపడనెఁగాన రూపముల పకాక్కుయ

చ. పొలయలకకూటముల భోగి ద నటగాన
మలసి యొకొక్కుకవేళ మారుమొగమాయ
లలితలావణణ్యులీలావిగశ హముగాన
కొలనెఁది వటట నెఁగరానగోళళ్ళు నడపయ

చ. చిరభోగసౌఖణ్యుములనెఁ జెఅంద ననుభవిగాన
తిరువేఅంకటాచలాధీశవ్వరుఅండాయ
పరగ సఅంసారసఅంపదకు బదుబ నెఁడ గాన
అరుదుగా సకలాఅంతరాతమ్మకుఅండాయ

రేకు: 0187-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
439

పలల వి: తలనెఁపులో కొటట గొన దక వమే వనాన్ననెఁడ
తలనెఁచిన రూపులెలాల  తా నయీణ్యునయాణ్యు

చ. కలలో పశ పఅంచము కఅంటి నే నొకటి
వలినునన్న పశ పఅంచవిధివలెనే
కలనునన్నవానెఁడ నేనే వలి ననున్నవానెఁడ నేనే
తెలి(య?) మాబతకు రెఅంట దపపరములయాణ్యు

చ. దేహమీనెఁడ నుఅండనెఁగానే దికుక్కులకనెఁగీ మనసు
దేహముతో దికుక్కులెలాల నెఁ దిరిగినటట
దేహములోవానెఁడ నేనే దేహముపక  వానెఁడ నేనే
వోహో మాజనమ్మములో నొకటి రెఅండయాణ్యు

చ. కనున్నలెదుట శశ వేఅంకటపతినెఁ గొలిచెద
కనున్నమూసి యాతననే కమమ్మర భావిఅంచెదను
కనున్నలోపల నేనే కనున్నలవలిన నేనే
వనన్నతి నీరెఅండను వొకక్కుటాయనయాణ్యు
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ప.అ.రేకు: 0036-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
206

పలల వి: తలనెఁపులోననే దక వము వనెఁడిగో
సులభము సులభము సోధిఅంచరో

చ. యిదే హరినామము యిదే కొననాలిక
వదలక తలనెఁచితే వక కుఅంఠము
వదకనెఁగ నేనెఁటిక వడపుణణ్యుము లిఅంక
సదరము సదరము సాధిఅంచరో

చ. కలదు దేహమద కలవివ ముదశ ల
వలెనన చేకొనన్న వక కుఅంఠము
వొలసి కరమ్మములనెఁ బరలనెఁగ నేనెఁటిక
కలిగెను కలిగెను కక కొనరో

చ. శశ  వేఅంకట మద శశ పతి వనెఁడిగో
వావిరినెఁ గొలిచిన వక కుఅంఠము
భావిఅంచి చూచిన బశ హామ్మదులకును
తోశ వయిద తోశ వయిద తొలనెఁగకురో

రేకు: 0316-02 లలిత సఅంపుటము: 04-091

పలల వి: తలనెఁపులోన వలితే దక వము వలితౌ
కలగిన ఇదియే కారణము

చ. యెదిటి యాసలకు నెడిసి తొలనెఁగుట
తద నరకములకునెఁ దొలనెఁగుట
వదలక ఇఅందిశ యవరగ ము గెలచుట
పదపడి తనపపముల గెలచుట

చ. మగటిమ సఅంసారమాయ దనెఁటట
తగుభవవారిధి దనెఁటట
జగములోపలను శఅంతిగలగుట
అగణిత మోకమునఅందునెఁ బఅందుట

చ. మహి ఇఅంతా హరిమయముగనెఁ గనుట
విహితపు జజ నము వసనెఁ గనుట
ఇహమున శశ వేఅంకటశ శరణనుట
సహజపు జనమ్మము సఫలఅం బనుట

రేకు: 0068-05 వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-356

పలల వి: తలనెఁపులోపలి తలనెఁపు దక వమతనెఁడ
పలమారునెఁ బదియనునెఁ బదియెక న తలనెఁపు

చ. సవతెక నచదువల  సరుగనెఁ దచిచ్చిన తలనెఁపు
రవళనెఁ దరిగుబదలివి రఅంజిలల  తలనెఁపు
కవగూడనెఁ గోరి భూకాఅంతముఅంగిట తలనెఁపు
తివిరి దూషకు గోళళ్ళునెఁ దగటారుచ్చి తలనెఁపు

చ. గొడగువటిట నవాననెఁ గోరి యడిగిన తలనెఁపు

తడనెఁబడక విపుద లకు దనమడ తలనెఁపు
వొడిసి జలనధిననెఁ గడగూరిచ్చితెచిచ్చినతలనెఁపు
జడియక హలాయధము జళపఅంచు తలనెఁపు

చ. వలపఅంచి పురసతలవశ తము చెరిచిన తలనెఁపు
కలికతనముల చూపనెఁగలిగునన్న తలనెఁపు
యిల వేఅంకటాదిశ పక  నరవకొనన్న తలనెఁపు
కలషహరమెక  మోకగతిచూపు తలనెఁపు

రేకు: 0135-03 లలిత సఅంపుటము: 02-144

పలల వి: తలగరో లోకుల తడవకరో మముమ్మ
కలిగినదిది మా కానెఁపురము

చ. నరహరికీరకన నానన జిహవ్వ
వొరుల నుతిఅంపనెఁగ నోపదు జిహవ్వ
మురహరు పదముల మొకక్కున శిరము
పరుల వఅందనకునెఁ బరగదు శిరము

చ. శశ పతినే పూజిఅంచిన కరముల
చోనెఁప యాచనకునెఁ జొరవ కరముల
యేపున హరికడ కనెఁగిన కాళళ్ళు
పపుల యిఅండల కునెఁ బారవ కాళళ్ళు

చ. శశ వేఅంకటపతినెఁ జిఅంతిఅంచు మనసు
దవతి నతరమునెఁ దలనెఁచదు మనసు
దేవనెఁడతన యాధీనపు తనువ
తేవల నతరాధీనము గాదు

రేకు: 0356-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
332

పలల వి: తలపోనెఁత చిత కముననెఁ దరిగానక బుదిబ
గలనెఁగెనెఁ గావనో మముమ్మనెఁ గరమ్మమా

చ. పపజతిమేనతోడనెఁ బడడ పట చాలద
ఆపదలకల లోనాయ నప్పుడ
దీపమెక నహరిభకక దలిసియిఅంతటనెక ననెఁ
గాపడి పరమీవో కరమ్మమా

చ. చెపపరానసుఖముల చెపప చెపప కన కన
చప్పుడగా లోకముననెఁ జటి చాటి
దపపరపుభవములనెఁ దిప్పుదీరెక తి మద
కప్పుకొన కావనెఁగదో కరమ్మమా

చ. వేడకలినన్నయ శశ వేఅంకటాదిశ రాయనెఁడే
కూడిన మాదక వమన కొనయాడి
యేడనెఁజూచిననునెఁ బుణణ్యు మెకుక్కుడాయనన నమమ్మ
గాడలెలాల నెఁ బాసితిమ కరమ్మమా

రేకు: 0006-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
041
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పలల వి: తలపోనెఁత బానెఁతె తలనెఁపులకునెఁ దమ
కొలనెఁ దఱఅంగనమతి గోడాడనెఁగా

చ. ఆపదల బానెఁతె అఅందరికననెఁ దమ-

చాపలపు సఅంపదల సడినెఁబెటట నెఁగా
పపముల బానెఁతె పశ ణలకును మతినెఁ
బాపరానయాస దముమ్మనెఁ బాధిఅంచనెఁగా

చ. జగడాల బానెఁతె జనులకునునెఁ దమ-

పగలెక నకోపల పక  కొననెఁగా
వగల బానెఁతె వలలనెఁ బెటట డి తముమ్మనెఁ
దగిలిఅంచు మమత వేదనము సేయనెఁగా

చ. భయముల బానెఁతె పరులకును తమ-

దయలేక అలయిఅంచు ధనముఅండగా
జయముల బానెఁతె సతతమును యిఅంత-

నయగారివేఅంకటనాథునెఁ డఅండగాను
ప.అ.రేకు: 0050-05శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-285

పలల వి: తలమేల కులమేల తపమే కారణము
యెలమ హరిదసుల యే జతి యెక న నేమ

చ. కాకమువలల నెఁ బుటట ద ఘనమెక న యశవ్వతబ ము
దకొన గులల లోనెఁ బుటట ద ముతెకము
చౌకక న విషలతనే జనమ్మఅంచద నరివ్వషము
యేకడ మహానుభావ లెఅందు పుటిట  రేమ

చ. బిడిపరాళళ్ళునెఁ బుటట వా చెలవక న వజశ ముల
పుడమ నీనెఁగలవలల నెఁ బుటట ద తేనె
వడనెఁగునెఁ బిలిల  మేనను వళల దయెనా జవావ్వది
వడివోన పుణణ్యు లెఅందు నుదయిఅంచి రేమ

చ. పఅంకములోనెఁ బుటట ద పరిమళపునెఁ దమెర
పొఅంకపునెఁ గీటకములఅందు పుటట ద పటట
కొఅంకక శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచినదసుల
సఅంకలేన జజ న లెఅందు జనయిఅంచి రేమ

రేకు: 0336-05 కనన్నడగౌళసఅంపుటము: 04-
212

పలల వి: తలరో లోకాఅంత పరుల తడవము పుణణ్యుపపమును
వలె నన శశ వక షష వలకు వఅందనమే సేసెడివానెఁడ

చ. తపసినెఁ గాను ధరిమ్మనెఁ గాను
కకృపగల శశ పతి కఅంకరునెఁడ
జపతనెఁ గాను శసిస నెఁగాను
వపదేశపు గురువూళగకానెఁడ

చ. భయము లేదు భక క లేదు
జయభాగవతల దయవానెఁడ
పశ యము నెన్నరనెఁగను పరిమ నెన్నరనెఁగను

దవ్వయాధికారమునెఁ దగిలినవానెఁడ
చ. జజ నము లేదు మోనము లేదు

పూన శశ వేఅంకట పురుషనెఁడిద
నానాటనెఁ దలిప నను మనన్నఅంచెను
సాననెఁదేరి తన శరణమువానెఁడ

రేకు: 9049-01 కాఅంబోది సఅంపుటము: 04-562

పలల వి: తలిల నెఁ బాసి బిడడ లెలల నెఁ దలల డిఅంచినటట  నా
పలల ద లెవవ్వరి పలయీణ్యునో తాము

చ. మేదరిఅంటి లఅంజవోయి మేదినీశనెఁ దగులనెఁగ
గోదిలి కువిటలెలల నెఁ గులిల నయటట
ఆదిగొన నేనెఁబోయి హరినెఁ గొలవనెఁగ నా
గాదిలి కరమ్మములేడనెఁ గఅంటివో తాము

చ. కానెఁపుటరి మఅంగలోజ గడిమీనెఁది రాజగానెఁగ
కానెఁపులెలాల నెఁ బనమాసి కఅందినయటట
ఆనెఁపలేక నేనెఁబోయి హరినెఁ గొలవనెఁగ నా
పపము లెవవ్వరి పఅంచపలయీణ్యునో తాము

చ.ఒటిట న మోనెఁపుల మోవనోపక వూరువిడిచి
వటిట వానెఁడ పరిపోనెఁగా వదకనటట
ఇటట  నేను శశ వేఅంకటశనెఁ గొలవనెఁగ నా
చుటట ము లిఅందరు నేడనెఁ జొచేచ్చిరో తాము

ప.అ.రేకు: 0017-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
098

పలల వి: తలిల కనెఁ గలగు ముదుద  దది కునన్నద
చిలల రపశ యము లేలో చెపపముగాకా

చ. బహు విశవ్వకుటఅంబవి పశ ణలెలల  నీ వారు
యిహ మచిచ్చి రకఅంప నీ కదే పన
నహితపు నీ సొముమ్మ నీవ వకఅంపచేవా
బహు వినన్నపలూరక పక పక నెఁ జేసీనెఁ గాకా

చ. సరవ్వవిధ బఅంధనెఁడవ సకల కకృతాణ్యుల నీవి
నరవ్వహిఅంచ ననన్నటాను నీ కదే పన
వరివ్వపక  నీకారణ్యుముల వదద రిఅంచక మానేవా
చరివ్వతచరవ్వణాల వేసరిఅంచేము గాకా

చ. నీవ లోకశవ్వరునెఁడవ నేమెలాల  నీ బఅంటల ము
యీవలనెఁ గాచుటకు నీ కదే పన
శశ వేఅంకటశ మీ పటట నెఁ జెటల  దయనెఁ జూడవా
దక వమవ వినన్నరక తలనెఁ బఅంచేనెఁగాకా

రేకు: 0352-02 వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-304

పలల వి: తలిల యాప కకృషష నకనెఁ దఅండిశ  యీతనెఁడ
చలల నెఁగా లోకములెలాల  సఅంతోసమఅందను
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చ. అరుదక  శశ వణబహుళాషట మనాటిరాతిశ
తిరువవతారమఅందను కకృషష నెఁడ
యిరవక  దేవకదేవి యెతే కకొన వసుదేవ -
కరములఅందునెఁ బెటిట తే కడసఅంతోసిఅంచెను

చ. తకక్కుక యమునానది దనెఁటతనెఁడ రేపలెల లో
పకక్కున యశోదదేవిపకక్కునెఁ బెటట ను
యెకుక్కువనాప కకృషష ననెతకక నఅందగోపున
గకక్కున వినపఅంచితే కడసఅంతోసిఅంచెను

చ. మరిగి పదద  కకృషష నెఁడ మధరలోనెఁ గఅంసునెఁజఅంప
బెరసి యలమేలమ్మఅంగనెఁ బెఅండాల డి
తిరమెక  శశ వేఅంకటాదిశ న దేవకీదేవియ
ఇరవక  తే వసుదేవనెఁ డేనెఁచి సఅంతోసిఅంచెను

రేకు: 0335-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-205

పలల వి: తలిల యనెఁ దఅండిశ య మరి దక వము నాతనెఁడే కాక
యెలల  జీవలకు మరి యెవవ్వరిఅంక దికుక్కు

చ. యీ సఅంసారమునకు యితనెఁడ దికుక్కు నేనెఁ-
జేసేటిచేనెఁతలకలల  శశ పతే లోను
పసిపోనెఁడప్పుడ ననున్న బఅందువనెఁడితనెఁడే నాకు
దసునెఁడక నవానెఁడ హరినెఁ దగదు దూరనెఁగను

చ. చావనెఁబుటట గులవేళ సతము నీతనెఁడే
సావి భోగములకు నచచ్చికునెఁడీతనెఁడే
భావములోపల నుఅండపశ ణ మీతనెఁడే నాకు
దక వము దూరగనేల తనకమ వచిచ్చినా

చ. తలనెఁపులోపలిక యీదక వమే తోడ
యిలనెఁ గలిమలేముల కీతనెఁడే తోడ
పలకులోపల నుఅండభాగణ్యు మీతనెఁడ నాకు
కొలిచి శశ వేఅంకటశనెఁ గొసరనెఁగనేనెఁటిక

రేకు: 0086-01 లలిత సఅంపుటము: 01-417

పలల వి: తహతహ లినన్నటిక తానే మూలము గాన
సహజన నరకునన్న సఅంతతము సుఖము

చ. భారమెక న పదివేల పనుల గడిఅంచుకొఅంట
సారెసారె నలయిఅంచకపోవ
తీరనయాసోదము దేహములో నఅంచుకొఅంట
వూరూరనెఁ దిపపతిపప వొరయక మానవ

చ. వఅండివఅండి కఅందుమీనెఁదు వపమనెఁ జిఅంతిఅంచుకొఅంట
వఅండనెఁబో మఅంచముకఅంద నొకనయి
కొఅండఅంతదొరతనము కోరి మీనెఁద వేసుకొఅంట
నఅండనే యాబహురూప మాడకపోదు

చ. మనసురానవక న మఅంచివి చేసుకొఅంట

తిననెఁదిన వేమెక న దీపవను
తనసి శశ వేఅంకటశ దసానదసునెఁడక తే
యెనయచు నేపన కదురే లేదు

రేకు: 0281-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
468

పలల వి: తానెఅంత బశ దుకఅంత దక వమా నీమాయ యెఅంత
మానవల లఅంపటాల మరి చెపపనెఁగలద

చ. చెలనెఁగి నేలనెఁ బారేటి చీమ సయితమును
కలసి వూరక పరునెఁ గమమ్మర నెఅందో మరల
తలమోనెఁచి కానెఁపురము ధానణ్యుముల గూడపటట
యిల సఅంసారము దనకనెఁక నెఅంతగలదో

చ. యేడ బాయిటనెఁ బారే యీనెఁగ సయితమును
వాడదేర నడవల వాలి వాలి
కూడపటట  దేనెల గొఅందులనెఁ బిలల లనెఁ బెటట
యేడకడ సఅంసార మనెఁక నెఅంతగలదో

చ.హెచిచ్చి గిజిగాఅండల  సయిత మెఅంతో గూనెఁడ వటట
తెచిచ్చి మణనెఁగురునెఁబురువ దీపము వటట
తచిచ్చి శశ వేఅంకటశ నీ దసుల చూచి నగుదు-

రిచచ్చిలనెఁ దన సఅంసార మనెఁక నెఅంత గలదో

రేకు: 0031-05 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-
192(అవతారాల)

పలల వి: తానే కాకవవ్వరు మాకు దతయ దక వము తన
లోననెఁ బెటట కొన మాకు లోనెక నవానెఁడ

చ. చదవిఅంచి, కూడవటిట , జరకుఅండ నలల గటిట
బెదురులేన బుదిద  పనన్ననానెఁడే చెపప
యెదరి నడిగి, దశ వణ్యుమది గొమమ్మనుచు నచిచ్చి
పదిలమెక  తముమ్మనెఁ బాలిఅంచువానెఁడ

చ. మోహవియగముమ్మ, మొహానురాగముమ్మ
దేహవిబాగఅంబు దలిపన కలిక
ఐహికమున వేఅంకటాధీశనెఁడక  సరవ్వ
దేహరకకునెఁడక  తిరుగుచునాన్ననెఁడ

రేకు: 0360-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
355

పలల వి: తానే తానే యిఅందరి గురునెఁడ
సాననెఁ బటిట న భోగి జజ న యగి

చ. అపరిమతములెక న యజజ ల వడినెఁ జేయనెఁ
బశ పనున్నలకు బుదిబ  పచరిఅంచి
తపముగా ఫలపరితాణ్యుగము సేయిఅంచు
కపురుల గరిమల కరమ్మ యగి

చ. అనన్న చేనెఁతలను బశ హామ్మరపణవిధినెఁ జేయ
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మనన్నఅంచు బుదుబ లను మరుగనెఁజెపప
వనన్నతపదమున కొనరనెఁగనెఁ గరుణిఅంచ
పనన్నగ శయనునెఁడే బశ హమ్మ యగి

చ. తనరనెఁగనెఁ గపలనెఁడక  దతాకతేశ యనెఁడక
ఘనమెక న మహిమ శశ  వేఅంకటరాయనెఁడక
వొనరనెఁగ సఅంసారయగము గకృపసేయ
అనమషగతల నభాణ్యుస యగి

రేకు: 0021-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
128

పలల వి: తానే తెలియవలె తలనెఁచి దేహి తనున్న
మానుపువారల మరి వేరీ

చ. కడలేన భవసాగరము చొచిచ్చినతనున్న
వడలిఅంచువారల వేరీ
కడబఅందములచేతనెఁ గటట పడినతనున్న
విడిపఅంచువారల వేరీ

చ. కానెఁగిననుము వఅంటికరమ్మపు తలమోపు -
వేనెఁగు దిఅంచేటివారు వేరీ
మూనెఁగిన మోహపుమూనెఁకల తొడినెఁబడ
వనెఁగనెఁ దోలేటివారల వేరీ

చ. తిరువేఅంకటాచలాధిపుననెఁ గొలపుమన
వరపు చెపపడవారు వేరీ
పరివోన దురితకూపములనెఁ బడకుమన
వరపు చెపపడివారు వేరీ

రేకు: 0192-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
473

పలల వి: తానే తెలియనెఁ గాక తలనెఁచనెఁగ నెటట వచుచ్చి
నానాగతల తన నాటకపుమాయ

చ. అటట  యేనెఁబదియెక న యకరాలలోనట
తిటట లట వొకకొనన్న దీవనలటా
మటట తో వేదములట మఅంతశ ములట కొనన్న
యిటిట వి చికుక్కుల భూమ ననెఁకనెనన్న గలవో

చ. కదిసిన యఱువదిగడియలలోనట
పొదల నడకలట భోగములటా
నదురట వొకకొఅంత నేరుపుల కొనన్నయట
యెదుట చూడనెఁగనెఁ జూడ ననెఁక నెనన్న గలవో

చ. రేవగల కనున్నలివి రెఅంటిలోనేయట
దక వము జీవలలోనే తానకమట

శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద జెలనెఁగి యా(గెనా?)తనెఁడే యట
యేవఅంక నీచేనెఁతల యినెఁక నెనన్నగలవో

చి.ఆ.రేకు: 0009-02పడి సఅంపుటము: 10-050

పలల వి: తానేడ వారేడ తనువేడ మరి తకక్కునవలాల నేడ
మానలే ననుచు తరితీపు సేసే మన సేడ నుఅండనో

చ. కఅందువ మానపక  నోరూరిఅంచెటికాయలనెఁ బఅండల  పకవ్వముదపపన
అఅందముగ మునున్న గోరినటిట వారి యాసలెఅందుఅండనో
పొఅందున వలచి పులకఅంచినటిట పురుషల సత లటట  ముదిసితె
ముఅందర వనక నెరనెఁగనయణ్యునమోహ మెఅందుఅండనో

చ. కొతకమెరునెఁగులచేత భశ మయిఅంచే కోకల చివిరె పనెఁతగిలితె
బతికతోనెఁ గావలె నన కొనన్నవారిభశ మ లెఅందుఅండనో
రితకజవవ్వనాన కొప్పుగోళల  దిదిద  రీతిగానుఅండటి సిఅంగారఅంబుల
పతికవలెనెక  బటట గటట నెఁదనభావ మెఅందుఅండనో

చ. తావితో బుగులకొనెటివూవల దనెఁపనెఁగ నవియె వాడినపమమ్మట
భావిఅంచి చూచితే నఅందలి తొలిల టిపస యెఅందుఅండనో
శశ వఅంకటనాథునెఁ డిటట  యేలెనెఁగాకచెలల నెఁ బోతానెఁదొలిల  భోగిఅంచినవలల
వేవేగ మరునానెఁ డవియె చూడ నేవిధమెక యఅండనో

రేకు: 0015-06 లలిత సఅంపుటము: 01-094

పలల వి: తాప లేక మేడ లెకక్కునెఁదలనెఁచేము
యేపులేన చితకముతో యీహీహీ నేము

చ. ఎఱుకమాలినబుదిబ  యెవవ్వరెక నానెఁ బతలఅంటా
తెఱనెఁగెఱనెఁగక వధినెఁ దిరిగేము
పఱచెక న జవరాల పరులెలాల  మగలఅంటా
వొఱపు నలిపన టల హోహో నేము

చ. యిఅందరును హితలఅంటా యెఅందక నా సుఖమఅంటా
పొఅందలేనబాధనెఁ బరలేము
మఅందమతినెఁవాడ యెఅండమావల చెరువలఅంటా
అఅందునఅందునెఁ దిరిగిన టాల హాహా నేము

చ. మేటివేఅంకటశనెఁ బాసి మీనెఁదమీనెఁద జవలఅంటా
నాటకపు తెరువల నడిచేము
గూటిలో దవవ్వలవానెఁడ కొఅండలెలల  నునుపఅంటా
యేటవటిట  యేనెఁగిన టల హీహీ నేము

రేకు: 0211-02 ముఖరి సఅంపుటము: 03-062

పలల వి: తాము సవ్వతఅంతద ల గారు తమయఅంతను
ఆమీనెఁదటి గురి అది నీవ

చ. యెలమ సవ్వరగ మేలేటి  ఇఅందుద నకనెక నాను
అలమ కోరేటి ఫలమది నీవ
బలిమనెఁ గెక లాసమేలే పతి రుదుద నకనెక నా
నలకడక న పదము నీ పదము

చ. యెకుక్కుడ సతణ్యులోకము యేలే బశ హమ్మకునెక నా
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ఇకుక్కువనెఁ జేరేచోట యెఅందును నీవ
వకక్కుసపునెఁ బుణణ్యుముల వేదములకక నాను
అకక్కురతో ముఖణ్యుమెక న అరర మెలాల  నీవ

చ. నానెఁడ నానెఁడే ముకుకలెక న నారదశకాదులకు
నేనెఁడను విహరిఅంచే నెలవ నీవ
పోనెఁడిమ శశ వేఅంకటశ పోలిఅంచ నెవవ్వరూ లేరు
మూడలోకముల నీవే మూలము నీవే

రేకు: 0207-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
040

పలల వి: తాము సవ్వతఅంతద ల గారు 'దసోహము' ననలేరు
పమరపుదేహులకు పటట రాదు గరవ్వము

చ. పరగు బశ హామ్మదుల బశ హమ్మమే తా మనలేరు
హరిక మొరవటట రు ఆపదక తేను
ధరలో మనుజలిఅంతే తామే దయివమనేరు
పొరినెఁ దము చచిచ్చి పుటట  పొదద రనెఁగరు

చ. పఅండిన వాణ్యుసాదుల పశ పఅంచము కలల నరు
కొఅండలగానెఁ బురాణాలనెఁ గొనయాడేరు
అఅండనే తిరిపములెక  అఅందరి నడిగి తా-

ముఅండఅండి లేదనుకొనే రొపపదనాన్న మానరు
చ. సనకాది యగుల శౌరిభకక సేసేరు దు-

రర నుల భక క వొలల రు జజ నులమఅంటా
ననుపయి శశ వేఅంకటశ ననునెఁ జేరి మొకుక్కుతానే
అనశము నరాకారమనేరు యీ దోశ హుల

ప.అ.రేకు: 0024-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-136

పలల వి: తామునెఁ దలియరూ తగనెఁ జెపపన వినరూ
పమరపునెఁ దమ కరమ్మఫలమో హరిమాయయ

చ. చీనెఁకటినెఁ బెడబాపటి చేరువ సరోణ్యుదయము
చీనెఁకటి కూబలకక తే చిమమ్మ రేనెఁచును
యానెఁకటతో విజజ నము నఅందిచేచ్చి శశ  హరిభకక
కానెఁకల దురామ్మరుగ లకునెఁ గాన నీదూ

చ. అఅందరు రుచిగొనేటి అనన్నము బహురోగిక
కఅందువ నజీరష మెక  కారిఅంచును
యెఅందును శశ హరి దక వ మెకుక్కుడనన్న చదువల
మఅందమెక న జడనక మఱనెఁగులెక  తోనెఁచును

చ. ధరనెఁ గొఅందరు మూరుర ల తగ నొకక్కురాజనెఁ గొలిచ్చి
పరిచారకుననెఁ దిటిట  భఅంగ పడడ టట
యిరవగ శశ  వేఅంకటశనెఁ గొలిచ్చి వారివారి
విరసాలాడచునెఁ దమె విఫలలెక  పోదురు

చి.ఆ.రేకు: 0007-03లలిత సఅంపుటము: 10-039

పలల వి: తాళపకనన్నమాచారణ్యు దక వమవ నీవ మాకు
వేళమె శశ హరినెఁ గనేవర వానతిచిచ్చితివి

చ. గురునెఁడవ నీవసుమీమ్మ కుమతి నెక  ననాకు
సరవి బశ హోమ్మపదేశము సేసితి
పరమబఅంధనెఁడ వక నా పరికఅంప నీవసుమీమ్మ
వరుస నేనెఁ జెడకుఅండ వహిఅంచుకొఅంటివి

చ. తలిల వక న నీవసుమీమ్మ తగిన విషయాలలో
పలల దననెఁ బడకుఅండా బశ దికఅంచితి
అలల కొన తోడనీడవక నా నీవసుమీమ్మ
చిలల రమాయలలోననెఁ జెడకుఅండానెఁ జేసితి

చ. దతవ నీవసుమీమ్మ తగు శశ వఅంకటనాథు
నాతలనెఁపులో నలిప నమమ్మనెఁ జేసితి
యేతలనెఁ జూచినా నాకు నేడగడయ నీవ
ఆతల నీతల ననున్న నాడకొన కాచితి

రేకు: 0309-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
052

పలల వి: తిమమ్మరెడిడ  మాకునచెచ్చి దిషట మెక నపొలము
బమమ్మరెడిడ  కపపగిఅంచి పోదిసేసెనెఁ బలము

చ. నఅండినటిట  మడగుల నీరువఅంక పొలము
కొఅండల మోనెఁచినపదద  గొబదరపునెఁబలము
అఅండనే పొలము రాజలఅండేటి పొలము
చెఅండివేసి మాకులెలాల  సెలగినపొలము

చ. అసపడి వరదనమడిగిన పొలము
బాసలతోనెఁ గడ నెతద పటట మెక నపొలము
రాసికకక్కుమునులకు రచెక చ్చిన పొలము
వేసరక నానెఁగేట వేగిలెక న పొలము

చ. మఅంచి గురుతెక న రావిమానచేన పొలము
వఅంచిన గుఱఱ్ఱి మునెఁ దోలే వయాణ్యుళ పొలము
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశ నరవక న పొలము
పఅంచుకొన లోకులెలాల  బశ దికటి పొలము

రేకు: 0190-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-459

పలల వి: తిరుమలగిరిరాయ దేవరాహుత కరాయ
సురత బినాన్నణరాయ సుగుణ కోనేటిరాయ

చ. సిరుల సిఅంగారరాయ చెలవపు తిమమ్మరాయ
సరస వక భవరాయ సకలవినోదరాయ
వర వసఅంతములరాయ వనతల విటరాయ
గురుతెక న తేగరాయ కొఅండల కోనేటిరాయ

చ. గొలెల తల వదద అండరాయ గోపలకకృషష రాయ
చలల  వదజణరాయ చలల నెఁ బరిమళరాయ
చెలల బడి దరమ్మరాయ చెపపరాన వలరాయ
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కొలల లెక న భోగరాయ కొఅండల కోనేటిరాయ
చ. సామసఅంగీతరాయ సరవ్వమోహనరాయ

ధామవక కుఅంఠరాయ దక తణ్యువిభాళరాయ
కామఅంచి ననున్ననెఁ గోరితే గరుణిఅంచితివి ననున్న
శశ మఅంతనెఁడ నీకు జయ శశ వేఅంకటరాయ

రేకు: 0222-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
122

పలల వి: తిరువధ లేనెఁగీన దేవతల జయవటట
హరి వానెఁడ పఅండిల కొడకక  పశ తాపమున

చ. కనకపునెఁ గొఅండ వఅంటి ఘనమెక న రథముపక
దనుజమరద నునెఁడకక్కు దరుణలతో
వినువధినెఁ బడగె(డగ?)ల వేవేల కుచుచ్చిలతోడనెఁ
బెనగొననెఁగనెఁ గదలె భేరుల మోమ యనెఁగను

చ. వరుసనెఁ జఅందశ సరుణ్యులవఅంటి బఅండికఅండల తోడ
గరుడధవ్వజనెఁ డొరసినెఁ గడదికుక్కుల
పరగు వేదరాసులే పగాగ ల వటిట తియణ్యునెఁగ
సరుగ దుషట లనెఁ గొటిట  జయము చేకొనెను

చ. ఆటలనెఁ బాటల విఅంటా నలమేలమ్మఅంగయనెఁ దను
యీటన శశ వేఅంకటశనెఁ డదురులేక
వాటపు సిఅంగారముతో వాకటవచిచ్చి నలిచీ
కోటాననెఁగోటి వరాల కొమమ్మన ఇచుచ్చిచును

రేకు: 0006-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-039

పలల వి: తీపనుచు చేనెఁదు తెగనెఁదిన వనకనెఁ బడరాన
ఆపదలచేతనెఁ బరలాడేముగాక

చ. అప్పుదీరినదనెఁకా నలవోకకక నవా-

రెప్పుడనునెఁ దమవార లేలౌదురు
అపపటపపటికనెఁ బిశ య మనుభఅంపుచు మమత
చెపపనటవలెనెఁ దము సేయవలెనెఁ గాక

చ. పొఅందక నవారమన పొదుద  వోకకునెఁ దిరుగు-

యిఅందరునునెఁ దమవార లేలౌదురు
కఅందువగు తమకారణ్యుగతల దీరినదనెఁక
సఅందడిఅంపుచునెఁ బిశ యము జరపవలెనెఁ గాక

చ. తెగన కరమ్మము దముమ్మనెఁ దిప్పుకొన తిరిగాడ
ఆగడకోరిచి పకుక్కులాడ నేమటిక
తగవేఅంకటశవ్వరుననెఁ దలనెఁచి యినన్నటానెఁ దము
విగతభయలయి భాశ అంతి విడవవలెనెఁ గాక

రేకు: 0280-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
459

పలల వి: తీరుచు నతనెఁడే దినకరమ్మఅంబది
నరిటి రుణ మొక నలిపోనెఁగునా

చ. తొలిల టి కరమ్మము దోడనెఁ గుడచుటక
తెలల మ జీవనెఁడ దేహము మోచుట
వొలల ననన్ననెఁ బోదునన్నఅంత గాలము
మలాల డి హరినే మఱవనెఁగ వలదు

చ. కోరిన కోరిక్కుక గురియగు నఅందుక
సారపు సఅంసారసఅంగమది
నేరిచి బశ దికటి నెపముననెఁ బోదది
కూరిమ హరినే కొలవనెఁగవలయ

చ. తెఅంచన యాసలనెఁ దిప్పుటక పో
పఅంచేఅందిశ యముల పఅంతమది
చిఅంచిననెఁ బోదిది శశ వేఅంకటపతి
నఅంచి మనసులో నఅంచగవలయ

రేకు: 0107-06 లలిత సఅంపుటము: 02-042

పలల వి: తద సమసకమును దురల భమే
అద సులభనెఁడ మాహరి యొకనెఁడే

చ. సురలను నరులను సొఅంపగు సిరులను
వొరసిన ననన్నయ నుపధలే
నరుపధికునెఁడను నజకరుణానధి
అరయనెఁగ నద మాహరి యొకనెఁడే

చ. అఅందరియీవల నఖిలకరమ్మముల
అఅందనెఁగరాన పశ యాసములే
యిఅందిరారమణి నేచిన సేవిది
చెఅందరు సుజనుల చెపపఅంగలద

చ. యితరోపయము లేవి చూచినా
శద తివిరహితముల శూనణ్యుములే
రతి శశ వేఅంకటరమణనమతి యిది
హితపరిపూరష అం బిది యొకట

రేకు: 0027-07 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
168

పలల వి: తదిలేనబఅంధము తోడనీడక  నేను
వదలినా ననున్న వదల దేమనేత

చ. గులిమకొలచు దీరనెఁగుడవ నయణ్యుక కొత క -
కొలచు మీనెఁదమీనెఁదనెఁ గొలవనెఁగా
కలసిన కరమ్మపునెఁగలిమచేతనెఁ దకృషష
వలితిగాక యిలల వడల దేమనేత

చ. అనన్నయ నొకమాట యనుభవిఅంపనెఁగనెఁ జేసి
కొనన్న వచచ్చిము లొననెఁగూడిఅంచి
యినన్నటానెఁ దిరువేఅంకటశ నరమ్మలననెఁగా
ననున్ననెఁజేసి నీవ నాకునెఁ గలగవయణ్యు



 341

రేకు: 0368-02 తెలగుగాఅంబోది సఅంపుటము: 04-
400

పలల వి: తెగనెఁగోయటకు హరి దివణ్యు నామ కీర కనము
వగట నాయధ మది విడవకుమీ మనసా

చ. భవపశములచేతనెఁ బటట వడడ దేహిక
యివలనెఁ గరమ్మపశల యివియనెఁ గొనేన్న
తవిలె నాశపశతతలవి యొకకొనన్న
కవగూడనెఁ దవిలెను కామపశముల

చ. పమమ్మ లోక పురుణాను బఅంధవ జీవిక
యిముమ్మల సఅంసార బఅంధా లివియనెఁ గొనేన్న
కమమ్మరనెఁ బుణణ్యు పప కలష బఅంధాల గొనన్న
సమమ్మతిఅంచ భోగములే సకల బఅంధముల

చ. శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చిత కములో నునన్నవానెఁడ
జీవనెఁడ నాతనలోనే చేకొన పయనెఁడ వనెఁడ
భావిఅంచి కొలిచిన పయను మాయలనన్న
దేవనెఁ డితననమమ్మన తీరునెఁబో దుదుఃఖముల

రేకు: 0235-06 లలిత సఅంపుటము: 03-203

పలల వి: తెగక పరమునకునెఁ దరువలేదు
పగయెలాల  విడవక భవమూనెఁ బోదు

చ. కనున్నల యెదుటనునన్న కాఅంచనముపక  మమత
వనన్నఅంతదడవ మోక మొనగూడదు
అనన్నముతోడి రుచుల యలమట గలదనెఁకా
పనన్నన సుజజ నము పదిలము గాదు

చ. పకక్కునునన్న కాఅంతల భశ మగల కాలము
మకక్కులి శశ హరిభకక మెరయలేదు
వకక్కుసపు సఅంసారవిధి నునన్నఅంతదడవ
నకక్కు పరమధరమ్మము నలకడ గాదు

చ. చితకము లోపలి పలచిఅంతల మాననదనెఁకా
సతకగా వక రాగణ్యుము సమకూడదు
యితకల శశ వేఅంకటశనెఁ డేలిన దసులకక తే
హతిక వక కుఅంఠపదవి అప్పుడే కలదు

రేకు: 0003-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
018

పలల వి: తెలియనెఁ జీకటిక దీపమెత కక పదద -

వలనెఁగులోపలిక వలనెఁగేలా
చ. అరయ నాపనున్నన కభయ మీవలెనెఁగాక

ఇరవక నసుఖినెఁ గావనేలా

వఱతనెఁబోయెడివాన వడినెఁ దీయవలెనెఁగాక
దరివాననెఁ దివియఅంగనెఁ దనేలా

చ. ఘనకరామ్మరఅంభనకటల  విడవలెనెఁగాక
యెసి మునకుకననెఁ గావనేలా
అనయము దురదలన కనన్నమడవలెనెఁగాక
తనసినవానకనెఁ దనేలా

చ. మతిలేనపపకరిమ్మకనెఁ ద వలెనెఁగాక
హితవఱునెఁగుపుణణ్యున కలా
ధకృతి హీనునెఁ గకృప జూచి తిరువేఅంకటశవ్వరునెఁడ
తతినెఁ గావకుఅండిననెఁ దనేలా

రేకు: 0352-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
303

పలల వి: తెలియనెఁడగాక దిశ షట ము జీవనెఁడ
సులభమదివో యిచోచ్చిటనే పరము

చ. మనసుననెఁ దలచిన మరమ్మముల గరనెఁగి
చొనుపుచు నఅందిశ యసుఖ మచుచ్చి
అనువగ నటవలె హరినెఁదలపోసిన
తనకు బశ హామ్మనఅందము సమకొనద

చ. మాటలాడినను మరిగి మానవల
యీటన మెచిచ్చితకరేమెక నను
నానెఁట నటల  హరినామము నొడివిన
గానెఁటపువరముల కలగునె కాద

చ. చేసినపుణణ్యుము చేతనెఁజటట కొన
రాసి వనుతగిలి రకఅంచు
వేసర కట శశ వేఅంకటశవ్వరున
ఆసల కక అం కరణ్యుము ఫలిఅంచును

రేకు: 0088-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
432

పలల వి: తెలియక వూరక తిరిగేము
చలమరి కగునా సఅంతతసుఖము

చ.హేయము కడపున నడకొన యిఅంకా
'చీ' యనన మాకు సిగేగ ది
పయము పడికటనెఁ బటట చునుఅండేటి
కాయధారులకునెఁ గలద విరతి

చ. అఅంగనల రతల యాసలనీనెఁదేటి
యెఅంగిలిమనుజల కగేగ ది
ముఅంగిట నారుగ రుముచుచ్చిలనెఁ గూడిన
దొఅంగగురున కఅందుల నజమేది

చ. జననమరణముల సరి గన కానన
మనుజధమునకు మహిమేది
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యెనగొన శశ వేఅంకటశ శరణ మట
గన మనకుఅండిన గతి యినెఁక నేది

ప.అ.రేకు: 0072-03శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-413

పలల వి: తెలియదు నీ మనసు దేవోత కమా
సులభఅండవన విన చొరనెఁబారీ మనసు

చ. చూతను నీ మూరితిన చొప్పుగానెఁ గనున్నలెదుట
ఆతమలోనెఁ దలపోనే ననుచును అలవరచుకొఅందును
నీతి యెఅంచి చూచితేను నీ వఅంత నే నెఅంత
యీతల నా యగగ లికకు నే మనుచునాన్ననెఁడవో

చ. నెటట కొననెఁ బూజిఅంత నీవ నా వానెఁడవే యఅంటా
పటట లోన నుఅంచి చకక్కునెఁ బెటట కొఅందును
యెటిట ది నా సాహసఅంబు యేమటి ననున్న మెపపఅంచితి
నటట నడమ ననెన్నటట  నవవ్వతా వనాన్ననెఁడవో

చ. నొడిగి ననున్ననెఁ బిలత నోరునఅండానెఁ బరుకొన
యెడయ కఅందునాన్ననెఁడవొ యెకక్కుడకక్కుడ
అడరి శశ వేఅంకటశ అలమేలమ్మఅంగపతివి
వడి ననేన్నలితి వటవఅంటి సుకకృతివో

రేకు: 0355-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
324

పలల వి: తెలియనవారికనెఁ దరమరునెఁగు
తెలిసినవారిక దిషట అంబిదియే

చ. కనున్నలయెదుటనునెఁ గాఅంచినజగ మది
పనన్నన పశ కకృతియ బశ హమ్మమునే
యినన్నట నుఅండనెఁగ నదిగాదన హరినెఁ
గనన్న చోట వదకనెఁగనెఁబోనేలా

చ. అగపడి యిరువదియెక దక  జీవననెఁ
దగిలినవలాల నెఁ దతవ్వములే
నగవల నదియను నమమ్మగనెఁ జలక
పగటననెఁ దమలో భమద యనెఁగ నేలా

చ. అఅంతరఅంగునెఁడను నరాచ్చివతారము
నఅంతయ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడే
చెఅంతల నీతనసేవకులకు మరి
దొఅంతికరమ్మములతోడ సినెఁకనేలా

రేకు: 0169-03 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
335

పలల వి: తెలియరాదు నీమాయ తెరమరనెఁగు పకుక్కు-

వలలనెఁ జికక్కుక ననేన్న కొలవనెఁగవలయ
చ. చూడనెఁగ నీజగతకకు సతశ ధారివి నీవ
జోడక  నీసతాశ న నాడచును సరవ్వఅంబునునన్నది
యేడనెఁ జూచిన నీవఅందు వవవ్వరికనెఁ గానరావ

వోడక సవ్వతఅంతశ  మొకరిపక  వేతవ
చ. మఱపఅంచానెఁ దలనెఁపఅంచా మరమ్మజజ నెఁడవ నీవ

గుణియెక  నీసఅంకలపము కొలనెఁదే యీజీవలెలాల
మఱి నీ వశవ్వరునెఁడవ మానెఁటలకునెఁ జికక్కువ
కఱకరి నతరులనెఁ గర కలనెఁగానెఁ జేతవ

చ. అఅందరిమొర లాలిఅంచి అటట  రకఅంతవ నీవ
కఅందువ శశ వేఅంకటశ కానవచెచ్చి నీమహిమ
చెఅంది వరము లితకవ చేతిక సులభనెఁడవ
సఅందడి నెవవ్వరినెక నా సరిగా మనన్నఅంతవ

రేకు: 0085-06 భక రవి సఅంపుటము: 01-416

పలల వి: తెలియరాదు మాయదేహమా మముమ్మ
పలవికారాలనెఁబెటిట  పనగొనన్న దేహమా

చ. దినమొకక్కు వయసెకక్కు దేహమా సారె
పనుమదము గురిసే బెఅండ దేహమా
దినదిన రుచిగోరే దేహమా ననున్న
ఘనమోహపశలనెఁ గటట నెఁగద దేహమా

చ. తెలివినదశ లగల దేహమా నీ-

పొలము పఅంచభూతాలపొతక దేహమా
తిలకఅంచి పపపుణాణ్యుల దేహమా
బలవగలదనెఁకా బదుకవో దేహమా

చ. తీరన సఅంసారపు దేహమా ఇటట
వూరట లేనభోగాల వోదేహమా
కూరిమ శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచితి ననెఁక నాకు
కారణజనమ్మమవక  కలిగినదేహమా

రేకు: 0312-04 బౌళ సఅంపుటము: 04-070

పలల వి: తెలియట యెనన్ననెఁడ దేహి తనఅంతట
తెలియనెఁగ హరి నీదికక్కు కలది

చ. రాపుగ రేపమూతశ పురీషఅంబుల
ఆపక  నానెఁకటి యలమటల
కక పుగ నఅంతటనెఁ గామవికారము
మాపు నదుద రలమఅంపులె కలది

చ. కొనాన్నళల  బాలణ్యుము కొనాన్నళల  కౌమార
మనన్నటనెఁ గొనాన్నళల  యౌవవ్వనము
పనన్నన ముదిమయనెఁ బెక పక నెఁ గొనాన్నళల
వనన్నతి నఅంతట నుడగుట కలది

చ. జఅంతవలకు యీసరవల నీవే
పొఅంతలనెఁ గలిపఅంచి పొదిపతివి
యిఅంతట శశ వేఅంకటశవ్వర నీకకృప
చిఅంతిఅంచి కావవే చేకొన ననున్న
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ప.అ.రేకు: 0049-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
278

పలల వి: తెలిసి చూచినవేళ దేవనెఁ డొకక్కునెఁడే నలిచి
నలవఅంక రకఅంచనెఁగ నవవ్వ నీ జీవనెఁడ

చ. నెలవక  తఅండిశ తొడపక  నదశ వోయేటి బాలనెఁడ
కలలోననెఁ బులినెఁ గన కడ మొఱవటిట నటట
లలరి హరి యాధారమెక  యఅండనెఁగ మాయనెఁ జికక్కు
బలసఅంసారబాధను భశ మసీన జీవనెఁడ

చ. తటకున రాజనెఁగొలిచ్చి దఅండనుఅండే మనుజనెఁడ
ఆట యిఅందశ జలము చూచి యఅంబుధి యీనెఁదినటట
ఘటన హరి తనకు కర కయెక  యఅండనెఁగాను
కుటిలపుట జజ నాననెఁ గుఅందీన జీవనెఁడ

చ. దరిదుద నెఁడక నవానెఁడ తకక్కుక కనున్నల మూసి
నరుపమాఅంజనముచే నధానము గనన్నయటట
యిరవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డిటట  కరుణిఅంచనెఁగాను
యెరవలేన భక కచే నీడేరీ జీవనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0009-03గుజర రి సఅంపుటము: 15-052

పలల వి: తెలిసి బదుకరో దేహూలాల
వలెనన తలనెఁచినవారివానెఁడే దేవనెఁడ

చ. తనునెఁ గొలవకూడితే తారము వటట నెఁ డేలిక
పననెఁగి కొలవకునన్ననెఁ బెటట  దేవనెఁడ
జనుగుచు విడతరు చుటాట ల దరిదుద లెక తే
వనువఅంటా నెఅంతయినా విడవనెఁడ దేవనెఁడ

చ. అఅంతట ముదిసితేను అఅంగనల రోతరు
అఅంతరాతమ్మ యెనన్ననెఁడ రోయనెఁడ దేవనెఁడ
విఅంతగా ననన్ననెఁ దముమ్మల విసాన కలగుదురు
పొఅంతనే తా నలగునెఁడ పుటిట అంచిన దేవనెఁడ

చ. వొదిగి మూల నుఅండితే వూరివారు మఱతరు
వదల కఅందునాన్న మఱవనెఁడ దేవనెఁడ
తదిముటట  రకఅంచు దుదుఃఖము లెలల  నణనెఁచు
యెదుట శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడ పోదేవనెఁడ

రేకు: 0104-01 పడి సఅంపుటము: 02-019

పలల వి: తెలిసితే మోకము తెలియకునన్న బఅంధము
కలవఅంటిది బదుకు ఘనునకన

చ. అనయము సుఖమేడ దవల దుదుఃఖమేడది
తనువపక  నాసలేన తతకవ్వమతిక
పొననెఁగితేనెఁ బాపమేది పుణణ్యుమేది కరమ్మమఅందు
వొనర ఫలమొలల న యగికన

చ. తగిన యమకృతమేది తలనెఁపనెఁగ విషమేది
తెగి నరాహారియెక న ధీరునకన

పగవారననెఁగ వేరి బఅంధలననెఁగ వేరీ
వగట పశ పఅంచమెలల  విడిచే వివేకక

చ. వేవేలవిధలఅందు వఱుపది మఱుపది
దక వము నమమ్మనయటిట  ధనుణ్యునకన
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చిత కములో నునన్ననెఁవాడ
యీవలేది యావలేది యితనదసునక

రేకు: 0099-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-495

పలల వి: తెలిసిన బశ హమ్మపదేశ మదే
సులభ మనుమ నదే చూచీనెఁగాక

చ. పుటిట అంచినహరి పూరి మేపునా
గటిట గా రకఅంచునెఁగా కతనెఁడ
కటట డిజీవడ కానక నోళల
తెటట నెఁదరువనకు తెఱచీనెఁ గాక

చ. అఅంతరాతమ్మ తనునటట  మఱచేనా
చిఅంత లో బెరరేనెఁచీనెఁగాక
పఅంతపు జీవనెఁడ భశ మసి సఅందుసుడి
దొఅంతల దొబుదచునెఁ దూరీనెఁగాక

చ. నొసల వాశ సినవి నోమఅంచునెఁగా కతనెఁ-
డసగిన శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
విసుగక జీవడ వరినెఁడిమాయల
నరురసురయి తా నలసీనెఁగాక

ప.అ.రేకు: 0010-05బౌళ సఅంపుటము: 15-060

పలల వి: తెలిసిన వారిక తెరు విది మరి లేదు
నలినాకనెఁ బగడడి నామములో నునన్నది

చ. ఆకసాన లేదు మోక మట పతాళమున లే
దీకడ భూలోకమఅందు యెఅందు లేదు
పక కొన ఆసలెలల  పరనెఁదోలి వదకతే
శశ కాఅంతనెఁ బగడేటి చిత కములో నునన్నది

చ. సురలవదద  లేదు సోదిఅంచ నమకృతము
సరి దికుక్కులఅందు లేదు జలధిలో లేదు
శరణాగతల పతజలముల చేరిచ్చికొనే
హరిదసులనెఁ బూజిఅంచే అరచేత నునన్నది

చ. రాజసాన సుఖమేది రాసి కరమ్మమఅందు నేది
వోజతోడ నయతనెఁడక  వఅండేవానది
సాజన శశ వేఅంకటశ సరిముదశ ల ధరిఅంచే
తేజముతో విజజ నదేహములో వనన్నది

రేకు: 0062-02 నాట సఅంపుటము: 01-317

పలల వి: తెలిసిననెఁ దలియనెఁడ తెలియనవారల
తొలనెఁగునెఁడ బశ హమ్మదులె యెరునెఁగుదురు
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చ. వరదునెఁ డఖిలదేవలతకు వఅందుణ్యునెఁడ
గరదునెఁడసురలకునెఁ గఅంటకునెఁడ
పరమాతమ్మనెఁడఅంబుజ భవశివాదులకునెఁ
బరులకలల  మువవ్వరలో నొకనెఁడ

చ. దేవనెఁడ సనకాదిమునులకునునెఁ, బర-

దక వ మఖిలవేదములకును,

కక వలణ్యుమొసనెఁగుఘననధి, విధికమ-

హవిధి, జడలకు యాదవకులనెఁడ
చ. ఆదుణ్యునెఁడచలనెఁడ మహభూత మతనెఁడ-

భేధణ్యునెఁడ సాధణ్యునెఁడ భీకరునెఁడ
సదణ్యు:ఫలదునెఁడ సకలమునులకును
వేదుణ్యునెఁడితనెఁడ పో వేఅంకటవిభనెఁడ

రేకు: 0141-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-179

పలల వి: తెలిసినమాటల నీసముఖఅంబున దీకొన న నన్నడగకపోదు
సులభనెఁడ వనన్నట పశ ణనాథునెఁడవ చొప్పుగ నానతి యియణ్యునెఁ గదే
చ. నీవే బలవఅంతనెఁడవో నీకఅంటనెఁ గరమ్మము బలవో

కక వసముగ నే నెఅంచిచూచితే కరమ్మముకఅంట బలవనెఁడవ
భూవలయఅంబుల పశ రబబ అంబుల భోగిఅంచవలెనన యఅంటివా
వావిరి నటట తే నీదేవతవ్వమునకు వలితిగదే

చ.ఐనానెఁగాన లోకములోపల నది నీ యాజజ న తలనెఁచితిమా
నేను నీశరణచొచిచ్చిన మీనెఁదట నీవే పరిహరిఅంచనెఁగవలద
కానపఅంచు నాకనెఁక నొకబుదిబ  కరమ్మముపక  నెప మటవేసి
పూనుచునెఁ గాలక్షేపఅంబునకక  భవిన వినోదము గానెఁబోల

చ. యెఅందనెఁకా జీవలతోడత నీ వేలాటఅంబుల జరపదవ
అఅందరికన నీవే తలిదఅండిశ వి అయి రకఅంపుచునునాన్ననెఁడవ
కఅందువ దలిసెను శశ వేఅంకటశవ్వర కర క వటట  చేసిన మేల
చఅందమాయ నది దగవౌ నీకును సఅంతోషఅంచితి మట నేము

రేకు: 0108-04 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
046

పలల వి: తెలిసినవానెఁడానెఁ గాను తెలియనవానెఁడానెఁ గాను
యిల నొకమాట నీ కతి కచిచ్చితినెఁగాన

చ. పుటిట అంచేవానెఁడవ నీవే బుదిబ చేచ్చివానెఁడవ నీవే
యెటట నాన్న నపరాధా లేవి మాకు
అటట  ననన్నవారముగా మననెఁగా నీచి త కమెటట
కటిట  వొకమాట మడిగితి నఅంతేకాన

చ. మనసులోపల నీవే మరి వలపల నీవే
యెనసి అపరాధాల యేవి మాకు
నను నౌనెఁగాదనలేము నీ సరివారమునెఁ గాము
అనవలసినమాట అఅంటి మఅంతే కాన

చ. అఅంతరాతమ్మవను నీవే అనన్నటానెఁ గావనెఁగ నీవే
యెఅంతెక నా నపరాధా లేవి మాకు
విఅంత లేక శశ వేఅంకటవిభనెఁడ నీబఅంట నఅంతే
వఅంతకు నేనొకమాట వాకుచిచ్చితినెఁగాన

రేకు: 0295-05 లలిత సఅంపుటము: 03-552

పలల వి: తెలిసినవారి కఅంతా దేవనెఁడక  యఅండ
కలనెఁడనన్నచోట హరి గలనెఁ డటగాన

చ. అఅందునఅందునెఁ బోయి శశ హరిన వదకనేల
బఅందితోడి రూపులెలాల నెఁ బరి నతనెఁడే
కొఅందరిలోనుఅండి ఇచుచ్చినెఁ గోరినటిట  యీవలెలల
కొఅందరిలో మాటలాడనెఁ గొఅందరిలో నగును

చ. లోన వలినెఁ జూచి పరలోకము వదకనేల
యేనెలవక న వక కుఅంఠ మెదుట నద
పూన వొకచోట నెఅండ పొడచూపు నకక్కుడనే
నానన వనెన్నల గాసు నానారీతలౌను

చ.చొకక్కుచొకక్కు యానఅందసుఖము వదకనేల
మకుక్కువనెఁ ద శఅంతనెఁడక తే మతిలో నద
యెకుక్కువతో శశ వేఅంకటశవ్వరు దనెఁసుడ నెక తి
వొకక్కునెఁడే మాకనన్నటికనెఁ నొడయనెఁడక  నలిచె

ప.అ.రేకు: 0018-06ముఖరి సఅంపుటము: 15-104

పలల వి: తెలిసినవారిక తేటాయె
తొలనెఁగక సిరితో తద నొకటాయె

చ. పరమబశ హమ్మము పశ కకృతియనునెఁ గూడి
సరివితో మెలనెఁగ జగ మాయె
ఆరయనెఁగ నరువది అయిదు తత కవ్వముల
పరుగుచు జీవల భేదఅం బాయె

చ. జీవల దేవనెఁడ సకృషట యనునెఁ గూడి
కావిఅంచు కరమ్మపుగత లాయె
దేవతల మునుల తెఱనెఁగుల నడకల
వేవేల విధల వేదఅం బాయె

చ. కీశ డల గాలము కశ యలనెఁ జటట గుల
కూడి మాయలకు గురు తాయె
యీడనే శశ  వేఅంకటశవ్వరు శరణము
జడల నహపరసాధన మాయె

రేకు: 0283-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
480

పలల వి: తెలిసినవారిక దేవనెఁ డితనెఁడే
వలవన దుషట ల వాదము లేలా

చ. పురుషల లోపలనెఁ బురుషత కమునెఁడ
నరులలోన నరనారాయణనెఁడ
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పరదక వములకునెఁ బరమేశవ్వరునెఁడ
వరుస మూఢుల కవవ్వరో యితనెఁడ

చ. పల బశ హమ్మలకును పరబశ హమ్మము
మలయ నీశలకు మహేశనెఁ డితనెఁడ
ఇల నాతమ్మలలో నట పరమాతమ్మనెఁడ
ఖలల కటల అండనో కానము యితనెఁడ

చ. వేదఅంబులలో వేదఅంతవేదుణ్యునెఁడ
సోదిఅంచ కరినెఁ గాచుచో నాదిమూలము
యీదస శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅందరిక
గాదిలి మతలనునెఁ గెక కొననెఁ డితనెఁడ

రేకు: 0321-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
123

పలల వి: తెలిసినవారెలాల  దేవననెఁ జేరి బదిక-

రిల నదరనెఁగనది యేనెఁటిదోకాక
చ. కరుణానలయనెఁడట కరుణకు వలితా

వరవతో నేనెఁగొలవ్వన వలితి గాక
నరహరి ఇతనెఁడట నరులనెఁ గాచుటరుద
శరణనన వలితి జనములది గాక

చ. వస లకమ్మపతియట వితరణము లేద
పసనెఁదనేన్న కోరన మాపపము గాక
యెసనెఁగు భకకవతత్సలనెఁడిఅంట వఅంట నుఅండనెఁడా
ససువక  మెమెుకక్కున వలిక జగములది గాక

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడచిత కములో లేనెఁడా
భావిఅంచి నమమ్మనది మాభాగణ్యుముగాక
వావాత నఅంతటివానెఁడ వరములీలేనెఁడా
వోవలనెఁ గొలగొనే దేవోటి కఅంతే కాక

రేకు: 0064-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-330

పలల వి: తెలిసియ నతణ్యుఅంతదీనునెఁడక  తనున్ననెఁ
దలియనెఁగనెఁగోరేటి తెలివే పో తెలివి

చ. వలచినసతి దనున్న వడినెఁ గాలనెఁదనన్నన
అలరి యెటాల  నుబుద నటవలెనే
తలనెఁక కవవ్వరు గాలనెఁదనన్ననా మతిలోన
అలగక ముదమఅందునదివో తెలివి

చ. అరిది మోహపు వనత ఆలిపక నెఁ దిటిట న...

నరవిరెక  చొకక్కునయటవలెనే
పరుల దనున్న వలపల నటల నెఁ బలికన
ఆరలేక రతినెఁ జొకుక్కునదివో తెలివి

చ. తనవోక పశ యకాఅంత తముమ్మలపురస మాన....

ననయమును నట గోరునటవలెనే
తనర వేఅంకటపతిదసుల పశ సాదఅంబు

ఆనశము ను గొననెఁగోరునదివో తెలివి
రేకు: 0355-03 లలిత సఅంపుటము: 04-323

పలల వి: తెలిసియనెఁ దలియదు దేరిన చిత కము
నలినాక గోవిఅంద ననునెఁగావవయాణ్యు

చ. యేనెఁకట ననుగొలిచి యితరుల వేనెఁడనేల
వేనెఁకపుటాసల నాలోవలితిగాక
చీనెఁకటివాసినమీనెఁద చీనెఁదరగొననెఁగనేల
మానెఁకువఅంటివడబుదిబ  మాన దిదేమయాణ్యు

చ. పొఅంచి నీదసునెఁడనెక  యలపల వేనెఁడనెఁబోనేల
చఅంచలగుణములనాజలిగాక
అఅంచలనెఁ దరువకన యడవినెఁబడనెఁగనేలా
యిఅంచుకఅంత యేవవటట  దేమపపమయాణ్యు

చ. మతిలో నీవఅండనెఁగాను మాయలనెఁ బరలనేలా
వతక తెలియన నావేనెఁదురుగాక
గతియెక  శశ వేఅంకటశ కరుణిఅంచితివి ననున్న
తతి నాతపమనేనెఁడ దరిచేరెనయాణ్యు

రేకు: 0269-04 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
398

పలల వి: తెలిసియనెఁ దలియను తెగదీ చికక్కుమటాను
కలకాల మఅందుననే గరివడ బశ దుకు

చ. దేహముపక  రోనెఁత తెలసుకొనేటి వేళ
ఆహా యిదే హేయమెక  తోనెఁచును
మోహిఅంచి విషయాల ముననెఁగిన వేళ నదే
యీహల నఅంతటిలోనే ఇతవలెక  వఅండను

చ. చదివి నేనెఁ బురాణాల సారెకు వినేటి వేళ
అదివో విరతి ఘనమెక  వఅండను
కదిసి సఅంసార సుఖకాఅంకలనెఁ బఅందేటి వేళ
మది ననన్నయ మరచి మద మెకక్కు వఅండను

చ. యెకక్కుడిది వివేక మెవవ్వరు గెలిచినారు
చకక్కునెఁ బడవకక్కుఅంచు చరినెఁ దోసును
దికుక్కు నీవే శశ వేఅంకటదేవనెఁడ నీ శరణఅంట
యెకుక్కువ బశ దుకునెఁదోవ యిదియే కలది

రేకు: 0296-05 మాళవి సఅంపుటము: 03-558

పలల వి: తెలపనెఁగ రాదిది దేవన మాయల
ఫల మెఱనెఁగరు యీ పటిట నవఱిఱ్ఱి

చ. పుటిట రి దివిజల పురుషత కమునఅం-

దటట  యణనెఁగిరి యతనఅందు
యిటట  యీతన యిఅందరితో సరి-

వటిట  కొలచుట పనువఱిఱ్ఱి
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చ. హరివరముననే యఅందరు బదికరి
పరుల వరము గన బడలిరి యసురల
యిరవఱినెఁ గీతన నఅందరి లోపల
సరిగా మొకుక్కుట సహజపువఱిఱ్ఱి

చ. జీవాఅంతరాతమ్మనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ
యేవల శశ లకమ్మ యీతన దేవల
వేవేల సిరుల వరె యొసనెఁగిరన
భావిఅంచువారికనెఁ బటట దు వఱిఱ్ఱి

రేకు: 0040-02 కాఅంబోది సఅంపుటము: 01-244

పలల వి: తెలల వారనయణ్యురో తెరువ యీ-

పలల దపుదొఅంగలెలల నెఁ బారాడతెరువ
చ. దొఅంతరపూవలతోనెఁట తూరుపునెఁ దరువ

చిఅంతపూవనెఁ దేనెలచెమమ్మ తెరువ
సఅంతలేన సతియిఅంటిచాయ తెరువ
యిఅంతలోనె చలినెఁబడి యెఅండదనెఁక తెరువ

చ. పముపుటట  గొఅంటిమీనెఁది పడమటితెరువ
చీమకదొఅంతరలోనచినన్న తెరువ
గాములగాచుక యఅండే గాలి తెరువ
యేమటా నెకక్కుడవత నెరనెఁగనతెరువ

చ. అనన్న దికుక్కులనునెఁ దనేయెక వనన్న తెరువ
పనీన్నటి కాలవలబాట తెరువ
కనున్నల వేఅంకటపతినెఁ గనన్న తెరువ
మనున్ననేలనెఁగూడినమీనెఁది తెరవ

రేకు: 0180-05 మఅంగళకౌశి క సఅంపుటము: 02-
401

పలల వి: తే శరణ మహఅం తే శరణ మహఅం
శక శవకకృషష  తే శరణఅం గతో ఽసిమ్మ

చ. దశవిధావతార ధరమ్మరకకమూరి క
దశమసకకాసురదశన
దశదిశపరిపూరష  తపనీయసవ్వరూప
దశవరణ లోకతతావ్వతీత

చ. సహసశ లోచన సఅంతతవినుత
సహసశ ముఖశేషశయనా
సహసశ కరకోటిసఅంపూరష తేజ
సహసాశ రదివణ్యుచకాశ యధా

చ. అనఅంతచరణ సరావ్వధారాధేయ
అనఅంతకరదివాణ్యుయధా
అనఅంతనజకలాణ్యుణగుణారష వ
అనఅంత శశ వేఅంకటాదిశ నవాసా

రేకు: 0045-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
276

పలల వి: తొకక్కునచోటల  దొకక్కుడిమనసు
యెకక్కుడ గతిలే దిఅంకనో తెరువ

చ. పపము వాయదు పక  పక  మనసున
కోపము దీరదు కొఅంతెక నా
దీపన బాధయనెఁ దీర దినన్నయను
యేపుననెఁ బెననెఁగొనె నఅంకనో తెరువ

చ. యెవవ్వనమదమును నెడయదు కోరిక
కొవవ్వను నణనెఁగదు కొఅంతెక నా
రవవ్వగు మమకారమునెఁ బెడనెఁబాయదు
యెవివ్వధియను లేదిఅంకవో తెరువ

చ. వఱపును విడవదు వడమాయలనెఁబడి
కొఱనెఁతయనెఁ దీరదు కొఅంతెక నా
తెఱనెఁ గొసనెఁగేటి శశ తిరువేఅంకటపతి -
నెఱినెఁగీ నెఱనెఁగలే మనెఁకనో తెరువ

రేకు: 0028-01 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 01-
169

పలల వి: తొలనెఁబాపపుణాణ్యులతోడనెఁ బుటిట తినట
బలవక నభవములనెఁ బడలేనా

చ. గాముల యిఅంటనే కానెఁపనయితినట
పముపుటట  నుఅండియెక న బతకలేనా
గోమున హేయపునెఁగుఅండకూడ నఅంచితినట
గామడి నేగారేతితికనెఁగా నోపనా

చ. కటట నగుణములచే కటట వడితినట
చుటట పుబఅంధాలరొచుచ్చికు నోపనా
దటట పుటాసల నేనెఁదలిచ్చితినట నా-

వటట కాయము మోపవఱచేనా
చ. నగిడినలోపల నీ వఅండదుట

పగవారిక నేనెఁ బగిలేనా
తగువేఅంకటశ నీదయవానెఁడనట యీ-

వగల ననన్ననెఁట గెలవనెఁగలేనా
రేకు: 0313-01 పడి సఅంపుటము: 04-073

పలల వి: తొలిల  కలవే ఇవియ తొలిల  తానునెఁ గలనెఁడే
కలల యనునెఁ గాదు ఇది కడ నజము గాదు

చ. కనుదరచినఅంతనే కలగు నీ జగము
కనుమూసినఅంతనే కడశూనణ్యుమౌను
కనురెపప మరనెఁగుననె కలిమయను లేమయను
తన మనోభావనలనెఁ దగిలి తోనెఁచీన

చ. తలనెఁచినఅంతనె యెఅంతదవవ్వయిననెఁ గానపఅంచు
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తలనెఁపు మరచినమతిక దటట మౌనెఁ దమము
పొలసి మతిమరనెఁగుననె పుటట టలనెఁ బోవటల
పల చఅంచల వికారభావ వివెూ గుణము

చ. ముఅందు దనెఁగలిగితే మూనెఁడ లోకములనెఁ గల-

వఅందునెఁ ద లేకుఅంట నేమయను లేదు
అఅంది శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మలోననె వనెఁడ
కఅందువల నతనసఅంకలప వివెూపనుల

రేకు: 0176-06 బౌళ సఅంపుటము: 02-380

పలల వి: తొలిల  యెటట అండనో తాను తద నెటట అండనో తాను
యిలిల ద నటట నడమ నఅంతేసి మెరసీ

చ. పుటిట నప్పుడే దేహి బుదుబ లేమీ నెఱనెఁగనెఁడ
యిటట  లోకులనెఁ జూచి యిఅంత నేరిచె
ముటట కొనన్న యిఅందిశ యాల ముదిసి ముదిసి రానెఁగా
తటట వడి తనమేను తానే మరచె

చ. మనుజనెఁడక నప్పుడే తా మాటలేమ నెరనెఁగనెఁడ
జనులాడకొననెఁగానె సఅంగడి నేరెచ్చి
దినదినభోగాల దకృషట అంతములెలల
అనుభవనెక (???) తన కడియాలమాయ

చ. తచిచ్చి తానెఁ గలప్పుడే దక వము నెఱనెఁగనెఁడ
నచచ్చి నాచారుణ్యునవలల  నేనెఁ డఱినెఁగె
అచచ్చిపు శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాణ్యుమెక  యఅండి
యిచచ్చినెఁ గరుణిఅంచనెఁగాను యెకుక్కుడాయనెఁ దను

రేకు: 0341-02 లలిత సఅంపుటము: 04-239

పలల వి: తొలిల  యేరుపరచిరి దొడడ వానెఁడ హరియన
యెలల సఅందేహాల బాసె ననెఁకనేల చిఅంత

చ. నారదునెఁడ సోదిఅంచి నారాయణ నెరినెఁగె
సారెకు శివనెఁ డరినెఁగి చాట రామున
చేరి సోదిఅంచెనెఁ బారవ్వతి శశ రామచఅందుద న
యేరీతల సోదిఅంచేము యిఅంతకఅంట నేము

చ. వేదవాణ్యుసుల దలిసే వదక విషష ననెఁ జెపప
సాదిఅంచితన యగిసనకాదుల
యీదస శకాదులెలల  నెరినెఁగిరి మాధవన
కాదన వరికఅంట గతి గాననెఁగలమా

చ. పకుక్కుగాలము చదివి పకక్కుఅండల బదిక
పకుక్కు రుషలిఅందుననె పదద లెక రి
దకక్కునెఁగ శశ వేఅంకటశ ధనముగానెఁ జూప రిద
తకక్కుక కొలిచితిమ దక వమన కఅంటిమ

రేకు: 0285-02 ముఖరి సఅంపుటము: 03-489

పలల వి: తొలిల టివారికఅంట దొడడ  నేను పతకాన

బలిల దునెఁడ వగుటకునెఁ బశ తాపమదివో
చ. నరహరి యచుణ్యుత వో నారాయణా

గురునెఁడ ననున్ననెఁ గొఅండిఅంచెనెఁ (?) గోరి నే విఅంటి
గరిమ నొకక్కుతప్పున కాకకనెఁ బరమచిచ్చితి
సిరులనెఁ బెకుక్కుతప్పుల సేసితి నేమచేచ్చివే

చ. మఅందరధరునెఁడ వో మధసదనా
అఅందరు ననొన్నకమానెఁట ఆడనెఁగా విఅంటి
నఅంద కొకటి బఅంకతే నీవ ధరమ్మజనెఁ గూడితి
వఅంది పకుక్కుబఅంకుల నాయఅందునెఁ గూటమెఅంతో

చ. శశ వేఅంకటశవ్వర శశ సతీమనోహర
సేవ నీదసులే ననున్న చేతనెఁ జూపరు
మోవ నొకక్కు శనకము మొర యాలిఅంచితివట
వేవేల జనామ్మలెతికతి యీవిధ మెటాల లిఅంచేవో

రేకు: 0324-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-138

పలల వి: తొలిల టివారు వటిట నతోవ యిది
బలిల దులెక  యిఅందునే బదుకుట మేల

చ. కలనెఁడ సరేవ్వశవ్వరునెఁడొకక్కునెఁడ దికక్కుఅందరికన
సులభనెఁడ శరణము చొచిచ్చితేనెఁ గాచు నతనెఁడ
బలతపముల చేసి పటల నెఁ బడ నోప మన
బలవనెఁడాతన నమమ్మ బశ దుకుట మేల

చ. వనాన్ననెఁడ మనసులోనే వొకక్కుచో వదకవదుద
ఇనన్నటానెఁ దలనెఁచుకొఅంట నచుచ్చి నహమునెఁ బరము
కనన్నచోటల  వదక కడ నలయనోపము
పనున్నగ నతననెఁ గొలిచ్చి బశ దుకుట మేల

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చేరి నలచునన్నవానెఁడ
సేవిఅంచిన యఅంతలోనే చేకొన యేల నీతనెఁడ
దేవతలనెఁ బాశ రిబ అంచి తెలియనెఁగ నేరము
భావిఅంచితన నుతిఅంచి బశ దుకుట మేల

రేకు: 9004-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-532

పలల వి: తొలిల యను మఱఱ్ఱి కు తొటట లనె యనెఁగెనెఁగన
చెలల బడిననెఁగీన శశ రఅంగశిశవ

చ. కలిక కావేరి తరగల బాహులతలనే
తలనెఁగకట రఅంగమధణ్యుపు తొటట ల
పలమారునెఁదనుననెఁచి పడనెఁగాననెఁగీన
చిలపల సెలవితో శశ  రఅంగ శిశవ

చ. అదివొ కమలజన తిరువారాధనఅంబననెఁగ
అదననెఁ గమలభవాఅండమనుతొటట ల
ఉదధల తరఅంగములననెఁచనెఁగా మానెఁగీన
చెదరన సిరులతోడ శశ  రఅంగశిశవ
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చ. వేదములె చేరులెక  వలయఅంగ శేషనెఁడే
పదుకొను తొటట లెక  పరగనెఁగాను
శశ  దేవితోనెఁగూడి శశ  వేఅంకటశనెఁడక
సేద దేరెడి వానెఁడ శశ  రఅంగశిశవ

చి.ఆ.రేకు: 0009-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 10-
053

పలల వి: తోనెఁటకూరదొఅంగలాల తొయణ్యులలాల
నానెఁటకపు మీమోహము నమమ్మ నెటట వచుచ్చిను

చ. పపపుణణ్యుపు టనెఁదలపల సేసి జీవలను
చూపలనె భశ మయిఅంచే సుదుద ల మీవి
దపుదఅండక  శశ విభనెఁడ తానె కాచెనెఁగాక
యేపున రిత కవారి మీ రెఅంతఅంత సేయరు

చ. కీడ మే లనె వరులనెఁ గీలిఅంచి మనుజలనెఁ
బాడితోనె యెఅంచెటిభావము మీది
యీడేరిఅంచి నాగురునెఁడ యిఅందిరేశనెఁ జూపనెఁగాక
యీడనె రుత కవారి మీ రెఅంతఅంతసేయరు

చ. చావనెఁ బుటట గు లనెటి సముదశ లనెఁ బడనెఁదోసి
జీవలను విసిగిఅంచేచిత కము మీకు
శశ వఅంకటనాథునెఁడ చేపటిట  మమేమ్మలెనెఁగాక
వేవేగననెఁ బదలచే వటిట  యెఅంతగొనరు

రేకు: 0020-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-119

పలల వి: తోరణములే దోవలాల
మూరట బారట ముఅంచినలతల

చ. కూరిమమటముల గోపురఅంబులను
తేరుపడగెలే తెరువలాల
కోరినపఅండల  గురిసేటితరువల
తోరములెక నవదురుజొఅంపముల

చ. ఆటలనెఁ దిరుపుల నఅందపుటరువల
పటల వనవక భవమెలాల
కూటవ నెమళళ్ళు కోవిల గుఅంపుల
పటలనెఁ దేటలపనునెఁగూటముల

చ. విఅంజమరలను విసనకఱఱ్ఱి లను
గొఅంజెగొడగిలే కొఅండలాల
అఅంజనగిరిరాయనెఁడ వేఅంకటపతి
సఅంజీవన పరుషల కొదవనెఁగను

రేకు: 0151-02 గుజర రి సఅంపుటము: 02-236

పలల వి:తిశ కరణశదిబ గా చేసిన పనులకు దేవడ మెచుచ్చిను లోకము 
మెచుచ్చిను

వొకటి కోటిగుణితఅంబగు మారగ ములఅండనెఁగ బశ యాసపడనేలా
చ. తనమనసే పరిపూరష మెక న గోదవరి గఅంగా కావేరి

కనకబిఅందు యమునా గయాది ముఖణ్యుక్షేతశ అంబుల సఅంతతమున
దినకరసోమగశ హణకాలముల తీరార చరణల సేసిన ఫలముల
తనునెఁ దనే సిదిబ అంచును వూరక దవవ్వల దిరుగనెఁగ మఱి యేలా

చ. హరియను రెఅండకరముల నుడివిన నఖిలవేదముల మఅంతశ ముల
గరిమ ధరమ్మశసస పురాణాదుల కశ మముననెఁ జదివిన పుణణ్యుముల
పరమ తపోయగఅంబుల మొదలగు బహుసాధనముల సారఅంబు
పరిపకవ్వఅంబెక  ఫలియిఅంచఅంగా బటట బయల వదకనెఁగనేలా

చ. మొదల శశ వేఅంకటపతికననెఁ జేయెతిక మొకక్కున మాతశ ములోపలనే
పదిలపు షడశదనయాగముల పఅంచమహాయజజ అంబులను
వదలక సాగఅంబులగానెఁ జేసినవానెఁడే కానెఁడా పలమారు
మదిమదినుఅండే కాయకల శము మానెఁటిక మానెఁటిక దనకలా

రేకు: 0290-06 గౌళ సఅంపుటము: 03-523

పలల వి: తిశ జగముల నెరునెఁగు దేవదేవనెఁడ
అజన జనకునెఁడక న ఆదినారాయణనెఁడ

చ. గరుడన మీనెఁదనెకక్కు ఘనచకశ ము చేనెఁబటిట
పరమపదన నుఅండి పరతెఅంచి
మురిపన కరినెఁ గాచి మొసలినెఁ దుఅంచినవానెఁడ
అరుదక న పశ తాపపు ఆదినారాయణనెఁడ

చ. కనకాఅంబరము గటిట  కౌసుకభము మెడనెఁ బెటిట
వనువఅంట శశ సతి సేవిఅంచుచుఅండనెఁగా
పనవూన జయముతో పఅంచజనణ్యుము వటిట
అనశమునెఁ గరుణిఅంచీ నాదినారాయణనెఁడ

చ. తిశ దశల నుతియిఅంచ దికుక్కులెలాల  నులల సిలల
ముదమున దసులెలాల  మొకక్కునెఁగాను
వదల కలల వారిక వరములిచీచ్చివానెఁడే
అద శశ వేఅంకటవిభనెఁ డాదినారాయణనెఁడ

రేకు: 0063-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-323

పలల వి: తవ్వమేవ శరణఅం తవ్వమేవ శరణఅం
కమలోదర శశ జగనాన్నథా

చ. వాసుదేవ కకృషష  వామన నరసిఅంహ
శశ సతీశ సరసిజనేతాశ
భూసురవలల భ పురుషతకమ పత-

కౌశేయవసన జగనాన్నథా
చ. బలభదశ నుజ పరమపురుష దుగద -

జలధినహార కుఅంజరవరద
సులభ సుభదశ సుముఖ సురేసవ్వర
కలిదోషహరణ జగనాన్నథా

చ. వటపతశ శయన భవనపలన జఅంత
ఘటకారకరణ శకృఅంగారాధిప
పటతర నతణ్యువక భవరాయ తిరువేఅం-
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కటగిరినలయ జగనాన్నథా
రేకు: 9050-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-564

పలల వి: తవ్వమేవ శరణఅం తవ్వమేవ శరణఅం
కమలోదర శశ  జగనాన్నథా

చ. వాసుదేవ కకృషష  వామన నరసిఅంహ
శశ  సతీశ సరసిజ నేతశ
భూసురవలల భ పురుషత కమ పత
కౌశేయవసన జగనాన్నథా

చ. బలభదశ నుజ పరమపురుష దుగబ
జలధివిహార కుఅంజరవరద
సులభ సుభదశ  సుముఖ సురేశవ్వర
కలి దోష హరణ జగనాన్నథా

చ. వటపతశ  శయన భవనపలన జఅంత
ఘటకార కరుణ శకృఅంగారాధిప
పటతర నతణ్యు వక భవ రాయ తిరువేఅం
కటగిరినలయ జగనాన్నథా

రేకు: 9069-01 కనన్నడగౌళసఅంపుటము: 04-
573

పలల వి: తవ్వమేవ శరణఅం తావ్వమేవ మే
భశ మణఅం పశ సరతి ఫణీఅందశ శయన

చ. కదవా తవ కరుణా మే
సద దక నణ్యుఅం సఅంభవతి
చిదనఅందఅం శిథిలయతి
మదచరణఅం మధమథన

చ. మయా వా తవ మధరగతి
భయాదిక విభాశ అంతోహఅం
తయా విమలఅం దతవాణ్యు
దయా సతతఅం ధరణీరమణ

చ. ఘనఅం వా మమ కలషమదఅం
అనఅంతమహిమాయతసణ్యుతే
జనారద న ఇతి సఅంచరసి
ఘనాదుపన వేఅంకటగిరిరమణ

రేకు: 0291-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
529

పలల వి: దనుజల గనరి తత కవ్వమది
వనజకన కకృప వసిఅంచనేలా

చ. హరి పరమాతమ్మనెఁ డనాదిపురుషనెఁడ
సురలకు నరులకు సులభనెఁడ
హరి కోపముతో ననుణ్యులవరముల
సరిగా వఅంచనెఁగ జగములలోన

చ. వేదఅంతవిదునెఁడ విషష నెఁడ కకృషష నెఁడ
శశ దేవికనెఁ బతిశేఖరునెఁడ
పోదినెఁ బరసుకతి పుణణ్యుముకఅంట
పదుగ హరినెఁ దిటట  పపము మేల

చ. నారాయణనెఁ డనన్నతనెఁ డచుణ్యుతనెఁ డప-

కారునెఁడ శశ వేఅంకటవిభనెఁడ
చేరి యీతనెఁడే శికఅంచ రకఅంచ
వూరదయివముల వొగి నతనసరా

చి.ఆ.రేకు: 0007-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 10-
038

పలల వి: దవవ్వలతెరువ మరేనెఁటిక తడనెఁబాటల మరి యేటినెఁక
యెవవ్వరు దలనెఁచిన నదియె యీపరముల నొసనెఁగున

చ. మన సనయెడ పనువిఅంటను మాయాలకణ్యుముపక న
పనవడి జజ న బనయెడి బాణఅం బసినను
వనకటి దుషక్కురమ్మఅంబుల వేళల తోడనెఁ బెకలిన
తనయకతనె సకలఅంబును తపపక కాన నగు

చ. మలయచు మఅంతాశ రర అం బను మఅందరగిరిచేతను
చలమున సఅంసారఅం బను జలనధి దచిచ్చినను
అలవడ హరిభక క యనెడి యమకృతము వొడమనను
పొలసెటి చావనునెఁ బుటట గు పొడమక బదుక నగున

చ. జీవనెఁ డనయెడిపదున చిరకాలఅంబును మొలచిన
శశ వఅంకటనాథుఅండను సిదబ షధతరువ
భావిఅంపనెఁగనెఁ దనకకృపయను పఅండ వఅండినను

కావలసిన యరర ము దనకక వస మగునెఁ గానా
రేకు: 0169-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
338

పలల వి: దనెఁచుకో నీపదలకునెఁ దగ నేనెఁ జేసిన పూజలివి
పూనెఁచి నీకీరితి రూపపుషపము లివియయాణ్యు

చ. వొకక్కు సఅంకీరకనే చాల వొదిద కక  మముమ్మ రకఅంచనెఁగ
తకక్కునవి భఅండారాన దనెఁచివఅండనీ
వకక్కుసమగు నీ నామము వల సులభము ఫలమధికము
దికక క్కు  ననేన్నలితివినెఁక నవి తీరన నా ధనమయాణ్యు

చ. నా నాలికపక నుఅండి నానా సఅంకీరకనల
పూన నాచే ననున్ననెఁ బగడిఅంచితివి
వేనామాల వనున్ననెఁడా వినుతిఅంచ నెఅంతవానెఁడ
కానమమ్మన నాకీ పుణణ్యుము గటిట తి విఅంతేయయాణ్యు

చ. యీమానెఁట గరవ్వముగాదు నీమహిమే కొనయాడితినెఁ గాన
చేముఅంచి నా సావ్వతఅంతశ ణ్యుము చెపపనవాడనెఁ గానెఁను
నేమాననెఁ బాడేవానెఁడను నేరములెఅంచకుమీ
శశ మాధవ నే నీ దసునెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడవయాణ్యు
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ప.అ.రేకు: 0013-02మలహరి సఅంపుటము: 15-
069

పలల వి: దనెఁటలేను యీ మాయ దక వమా నేను
నీటననెఁ జేసేవానెఁడవ నీవే నీవే కా

చ. యీ మురికదేహమే కా యెఅంతకాలమెక న నేను
వోముకొన భూమమీనెఁద నుఅండనెఁ గోరేది
దోమటి యిఅందిశ యాలే నా తోడనీడక  యఅండి ననున్న
వేమరు బోగిఅంచనెఁ జేసే వేనుబామెక నది

చ. పొఅంచి నాకరమ్మము లేకా పుటిట అంచి పుటిట అంచి
పఅంచల నా జనమ్మములపల సేసేది
అఅంచల యీ చిత కమెకా ఆసలాసలనెఁ జికక్కు
సఅంచితమెక  నా కీ పొదుద  చనవరి యెక నది

చ. చుటట కొనన్న సఅంపదేకా సదియెక  నానానెఁటిక
జటిట గొన లోలోనే చవి సేసేది
అటట  శశ  వేఅంకటశ అఅంతరఅంగాన నీవకా
పటట  గొమమ్మవక  యఅండనెఁగ బదికతి నేను

రేకు: 0250-05 దేసాక సఅంపుటము: 03-288

పలల వి: దనెఁటలేను యీమాయ దక వమా నేను
నీటననెఁ జేసేవానెఁడవ నీవ నీవకా

చ. యీ మురిక దేహమేకా యెఅంతగాలమెక న నేను
వోముకొఅంటా భవిమీనెఁద నుఅండనెఁగోరేది
దోమటినఅందిశ యాలేకా తోడనీడయెక  ననున్న
వేమరు భోగిఅంచనెఁజేసి వనుబలమెక నవి

చ. పొఅంచిన నా కరమ్మమేకా పుటిట అంచి పుటిట అంచి
పఅంచల సఅంసారము పల సేసేది
అఅంచెల నీ చిత కమేకా ఆసలాసలనునెఁ దిపప
చఅంచుల నా కపొదుద  చనవరియయేణ్యుది

చ. చుటట కొనన్న సఅంపదేకా సటియెక న నానెఁటిక
జటిట గొన లోలోనే చవి సేసేది
అటట  శశ వేఅంకటశ అఅంతరఅంగాన నీవకా
పటట నెఁగొమమ్మవక  యఅండనెఁగ బదికది నేను

రేకు: 0150-01 నాట సఅంపుటము: 02-229

పలల వి: దనవారితోడి పగ ధరిఅంచరాదు మీకు
కానుకచిచ్చి శరణన కపపము లియణ్యురో

చ. భశ మసి వారిబ నెఁబడాడ ను పతాళము దూరినాను
సమయిఅంపక మాననెఁడ శతద లార
రమణ భూమచొచిచ్చిన బశ హమ్మచే వరముగొనన్న
తమనెఁ జఅంపక మాననెఁడ దక  తేయలాల

చ. రాసి మనున్నలో దనెఁగిన రాచమూకలలోనునన్న
కోసివేసీనెఁ దల లరి కుమతలాల

ఆసనెఁ దిశ కూటమెకక్కునా ఆచకశ వాళమఅంటినా
తోసి సాధిఅంచకపోనెఁడ దురమ్మతలాల

చ. సతల మానెఁటననునాన్న సరి నెఅందఅందు వోయినా
రతి మెటట క మాననెఁడ రాకాసులాల
యితనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ డదురులేదితనక
గతియన మొకక్కురో వో కపటలాల

ప.అ.రేకు: 0035-04దేశక సఅంపుటము: 15-198

పలల వి: దనకనెఁగల గుణము తపప దఅంతయిన
పూనన నరివ్వషమే పో హరినామము

చ. మాయవిషయపు నఅంజ మనుజల నెలాల ను
యేయెడ ధరామ్మధరమ్మ మెఱునెఁగనీదు
కాయపు నదశ య ముఅంచు కనున్నలనునెఁ దరపఅంచు
బాయట బహులీలలెక  భశ మయిఅంపఅంచును

చ. యిఅందిశ యభూతశివము యిఅందరి మేనును సోనెఁక
మఅందశ పు సఅంసారమున మాలాల డిపఅంచు
అఅందిశ అంచి కామాదుల యఅంకణాలాడిఅంపఅంచు
తఅందశ  నహఅంకారమున తనున్ననెఁగాన నయణ్యునెఁడ

చ. యౌవనపు వఱిఱ్ఱి  వటిట  అఅందరుసతలతోనెఁడ
నవివ్వ నవివ్వ యాసలను నటిఅంపఅంచు
యివవ్వల శశ  వేఅంకటశనెఁ డినన్నటా మాకునెఁ గలనెఁడ
రవవ్వల నాతనెఁడే మముమ్మ రకఅంచు నెపుడ

రేకు: 0247-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
267

పలల వి: దసవరగ ముల కలాల  దరిదపు మీరె కాన
వాసిక నెకక్కుఅంచరాద వసుధలో మముమ్మను

చ. సేనాధిపతి నీవ చేరి వినన్నవిఅంచరాద
శశ నాథునక నేము సేసే వినన్నపము
ఆనుక భాషణ్యుకారుల అటట  మీరునెఁ జేయరాద
మానక వినన్నపము మా మనవి చనవల

చ. వేయినోళల  భోగి నీవ వినన్నపము సేయరాద
వేయేసి మా వినన్నపల విషష నకన
ఆయితమెక  గరుడనెఁడ అటట  మీరునెఁ జేయరాద
యేయెడ వినన్నపము మా కమ వలసినాను

చ. దేవలమమ్మ యిఅందిర మాదికక క్కు  వినన్నవిఅంచరాద
శశ వేఅంకటపతిక చిత కమఅందను
ఆవేళ శేషచలమ అటట  మీరునెఁ జేయరాద
యీవేళ మా వినన్నపము లీడేరె ననెఁకను

రేకు: 0384-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
488

పలల వి: దసుల పలిటి నధానమెక  వనాన్ననెఁ డదిగో
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ఆసాబాసా నతనెఁడే అహోబలేశనెఁడ
చ. నగె నద వానెఁడిగో నారసిఅంహదేవనెఁడ

పగదీర హిరణాణ్యుకనెఁ బటిట  చిఅంచి
మకృగరూపక  గదద మీనెఁద మెఱసీవానెఁ డదిగో
అగవూనెఁ దగవఱినెఁగి యహోబలేశనెఁడ

చ. తేరిచూచీ నదిగో దేవాదిదేవనెఁడ
ఘోరపు నెతకరు గోళళ్ళునెఁ గురియనెఁగాను
నేరుపుతోనెఁ బగుల జనన్నదలవానెఁ డదిగో
ఆరితేరి కొలవనాన్ననెఁ డహోబలేశనెఁడ

చ. కరుణిఅంచీవానెఁ డదిగో కమలాపతి దేవనెఁడ
సురల గొలవనెఁగాను సొఅంపుతోడను
యిరవక  లోకములెలాల  నేలచునాన్ననెఁ డదిగో
హరి శశ వేఅంకటాదిశ యహోబలేశనెఁడ

రేకు: 0201-05 నాట సఅంపుటము: 03-005

పలల వి: దసోహమను బుదిబ నెఁ దలచరు దనవల
యీసులక పననెఁగేరు యిప్పుడనెఁ గొఅందరు

చ. హరిచకశ ము దూషఅంచే యటిట వారే యసురల
అరయనెఁ దమే దక వమనన్నవారు నసురలే
ధర నరకాసురుడ తానె దక వమన చెడ
యిరవక  యిది మానరు యిప్పుడనెఁ గొఅందరు

చ. పురుషతకమున పూజ పొఅంతనెఁ బోరు అసురల
సరవి విషష న జపఅంచనవారు నసురలే
హిరణణ్యుకశిపునెఁడను యీతన నొలల క చెడ
ఇరవక  యీతన నొలల  రిప్పుడనెఁ గొఅందరు

చ. సురలను మునులను శకాది యగులను
పరమము శశ వేఅంకటపతి యనుచు
శరణన బశ దికరు సరి నేనెఁడ వక షష వల
యెరపరికాననెఁ బయేణ్యు రిప్పుడనెఁ గొఅందరు

రేకు: 0018-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-111

పలల వి: దికక్కుఅందరికనెక న దేవనెఁడ కడనెఁ
దకక్కులికానెఁడక న దేవనెఁడ

చ. కొతకపక అండిల కూనెఁతనెఁ గోరి చూడనెఁబోయ
యెతిక తేరిమీనెఁద నడకొన
నెతికకనున్న మాననవాన పఅండిల క
దతికగొనన్న యటిట  దేవనెఁడ

చ. గొపపయనపదద కొఅండమీనెఁద నుఅండి
దపపరముమ్మగా దిగనెఁబడి
కపప రెఅండదునుకల గూడినవాన
తిప్పునెఁదీరులాడే దేవనెఁడ

చ. బెరసి మేనమామబిడడ కునెక  పోయ
నరతనెఁపుబీరాల నెరపుచు
యిరవక నమాయపుటదుద లనెఁ బరిగోనన్న-

తిరువేఅంకటగిరి దేవనెఁడ
రేకు: 0174-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
363

పలల వి: దికుక్కు నీవే జీవలకు దేవసిఅంహమా
తెకుక్కుల గదిద యమీనెఁది దేవసిఅంహమా

చ. సురలెలాల నెఁ గొలవనెఁగ సరణ్యుచఅందుద లకనున్నల
తిరమెక న మహిమల దేవసిఅంహమా
నరతినెఁ బశ హాల దునెఁడ నీయెదుట నలిచితే
తెరదీసితి మాయకు దేవసిఅంహమా

చ. భజము లపొపఅంగనెఁగాను పూనెఁచిన శఅంఖునెఁజకాశ ల
తిశ జగముల నేలేటి దేవసిఅంహమా
గజభజిఅంపుచు వచిచ్చి కాచుక నుతిఅంచేటి-

దివ్వజమునసఅంఘముల దేవసిఅంహమా
చ. ముపపరిదసులకలాల  ముఅందు ముఅందే యొసగేటి-

తిపపరాన వరముల దేవసిఅంహమా
చిపపల నహోబలాన శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
తెపపల దేలేటియటిట  దేవసిఅంహమా

రేకు: 0151-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
239

పలల వి: దికుక్కుల సాధిఅంచనెఁబూన దేవదుఅంధభల మోమ య
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశనెఁ డకక్కునెఁ దేరు

చ. పనన్నదద రు సరియల బఅండికఅండల తేరు
సనున్నతి శేషదిదేవాసనపునెఁ దేరు
కనున్నలపఅండగెక న గరుడధవ్వజపునెఁ దేరు
యెనన్ననెఁగ శశ వేఅంకటశనెఁ డకక్కు నద తేరు

చ. మఅంచు నానా మేఘముల మేలకటల  తేరు
చుఅంచులనకతాశ ల కుచుచ్చిల తేరు
అఅంచెదేవతలే బమమ్మలెక  వఅండినటిట  తేరు
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశనెఁ డకక్కు నద తీరు

చ. అటట  కఅం దేడలోకము లఅంతరువలెక న తేరు
నటట నడమను బశ హామ్మఅండపు తేరు
దిటట  యలమేలమ్మఅంగతోనెఁ దిరమెక వఅండేటి తేరు
యిటట  శశ వేఅంకటశనెఁ డకక్కు నద తేరు

రేకు: 0287-02 మాళవి సఅంపుటము: 03-501

పలల వి: దికుక్కులెలాల  సాధిఅంచి దేవదుఅందుభల మోమ య-

నెకక్కుడ చూచిననెఁ దనే యేనెఁగీ సేవిఅంచరో
చ. అదివో శశ హరి తేరు అద గరుడధవ్వజము
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కదలేటి ఘనతరఅంగము లవిగో
పొదలనెఁ బూదఅండలవే పూచి వానెఁగే ఘఅంటలవే
యెదుటనెఁ దిరువధల నేనెఁగీ సేవిఅంచరో

చ. వారె అచచ్చిరలేమల వారె మునుల రుషల
వారక కొలిచే దేవతల వారే
వరె యనఅంతగరుడవిషవ్వకత్సనాదుల
యీ రీతినెఁ బశ తాపన నేనెఁగీ సేవిఅంచరో

చ. వనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ వనెఁ డలమేలమ్మఅంగపతి
వనెఁడ శఅంఖచకాశ దుల వలసినానెఁడ
పోనెఁడిమ వరములిచీచ్చినెఁ బసనెఁగ దసులకలాల
యేనెఁడేనెఁడ దపపకుఅండాను యేనెఁగి సేవిఅంచరో

రేకు: 9084-02 వరాళ సఅంపుటము: 04-588

పలల వి: దికుక్కులేకపోయే నటట  దినదినము
వకక్కుసపు లోకమేలే విభనెఁడవవ్వడ

చ. గుతకముగ నెలల వారు కుడిచేటి కఅంచము
ఎతకక లోనెఁబెటట కొనె నెవవ్వనెఁడ దొఅంగ
కొతకగానే యిఅంతి గటట కొన బయటవేసిన
మెతకనదఅంటానెఁ బటట  మఅంగె నెవవ్వడ

చ. బఅంతిగానెఁగ నెలల వానెఁరు పఅండేటిమఅంచము
గుఅంతలో విరుగనెఁదోసె గూళనెఁడవవ్వడ
దొఅంతల కడవలోన తొరలి దనెఁచిన పదద
పొఅంతకూటికుఅండనెఁ గొఅంటనెఁ బోయెనెవవ్వనెఁడ

చ. సొరిది సఅంతలలోన సుదుద లెలల  విన విన
విరసములెలల నెఁ బాప విభనెఁడవవ్వనెఁడ
తిరువేఅంకటగిరి దేవనెఁడక  యిఅందరికనెఁ
గరుణ లోకము గాచే ఘనునెఁడవవ్వనెఁడ

రేకు: 0356-02 ముఖరి సఅంపుటము: 04-328

పలల వి: దికుక్కులేనవారు నీవే దికక్కున కొలవనెఁగా
అకక్కురకతనెఁడ దక వమఅందురువో ననున్నను

చ. పలపడి ననున్ననెఁజేరి పటిట  కొలిచినవారి
జలిపట తొలనెఁగిఅంచి జడనువాప
మూలనెఁబడనీక తెచిచ్చి ముదుద సేసికావనెఁగాను
మేలెరునెఁగుబుధలెలల  మెతకరువో ననున్నను

చ. కొఅండలనెఁ గోటల నెక న కోరికల గలవారి -
యఅండనే కోరికలిచిచ్చి యాదరిఅంచగా
నఅండినదసులకలల  నీవే దక వ మవన
కొఅండమీనెఁదనుఅండిననెఁ బెక కొఅందురువో ననున్నను

చ. యేకమెక నమనసుతో నెవవ్వరు దలచినాను
చేకొన కరుణనెఁ గకృపసేయనెఁగాను

యేకాలము శశ వేఅంకటశనెఁడ మాదక వమన
లోకమెలల నెఁ దమే కొలతరువో ననున్నను

రేకు: 0322-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
129

పలల వి: దినమట రాతిరట తీరుచునన్నద
కవగూడనెఁ బాయనెఁ గాక కాణాచి వనన్నద

చ. మానుష జనమ్మమట మలమూతశ దేహమట
సోనల హేయమేకాక శదిబ  వనన్నద
మానన కోరికలట మాయల సఅంసారమట
దీనవకృతే కకాక యిఅందునెఁ దేజమునన్నద

చ. చఅంచలపునెఁ జిత కమట సకలేఅందిశ యములట
పొఅంచిన పపమేకాక పుణణ్యుమునన్నద
సఅంచితపునెఁ గరమ్మమట జనన లయములట
ముఅంచిన తీదీపకాక మోదమునన్నద

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడట జీవనెఁడనేనట యిఅందు
దక వపుదసణ్యుమే కా కతరమునన్నద
యీవల నావలన ట యిహమునెఁ బరమునట
కక వశము లాయనెఁగాక కడమునన్నద

రేకు: 0136-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-151

పలల వి: దినము దవ్వదశి నేనెఁడ తీరర దివసము నీకు
జనకునెఁడ అనన్నమాచారుణ్యునెఁడ విచేచ్చియవే

చ. అనఅంతగరుడ ముఖుణ్యులెక న సరిజనులతో
ఘన నారదది భాగవతలతో
దనుజమరద నునెఁడక న దక వశిఖమణితోడ
వనుకొన యారగిఅంచ విచేచ్చియవే

చ. వక కుఅంఠాన నుఅండి యాళవారలలోపల నుఅండి
లోకపు నతణ్యుముకుకలలోన నుఅండి
శశ కాఅంతతోడనునన్న శశ వేఅంకటశనెఁ గూడి
యీకడ నారగిఅంచ నఅంటిక విచేచ్చియవే

చ. సఅంకీరకనముతోడ సనకాదులెలల నెఁ బాడ
పొఅంకపు శశ వేఅంకటాదిశ  భూమనుఅండి
లఅంక శశ వేఅంకటగిరి లకమ్మవిభనెఁడ నీవ-

నఅంకల మాయిఅంటి విఅందు లారగిఅంచవే

రేకు: 0003-03 కాఅంబోధి సఅంపుటము: 01-016

పలల వి: దిబదల వటట చునెఁ దేలిన దిదివో
ఉబుద నీటిపక  నొక హఅంసా

చ. అనువననెఁ గమలవిహారమెక  నెలవక
వొనరి వనన్నదిద వొక హఅంసా
మనయెడి జీవల మానససరసుల-



 353

వనక నునన్న దిద వొక హఅంసా
చ. పలనీరు నేరపరిచి పలలో-

నోలనాడ నద వొక హఅంసా
పలపడిన యీ పరమహఅంసముల-

వోలి నునన్నదిద వొక హఅంసా
చ. తడవి రోమరఅంధశ అంబుల గుడల -

నుడగక పొదిగీ నొక హఅంసా
కడవేడక వేఅంకటగిరి మీనెఁదట-

నొడల వఅంచెనద యొక హఅంసా
రేకు: 0141-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
178
పలల వి: దీనరకకునెఁ డఖిలవినుతనెఁడ దేవదేవనెఁడ రామునెఁడ

జనకీపతినెఁ గొలవనెఁడీ ఘనసమరవిజయనెఁడ రామునెఁడ
చ. హరున తారకబశ హమ్మమఅంతశ మెక  యమరిన యరర ము రామునెఁడ

సురలనెఁ గాచి యసురల నడనెఁచిన సరణ్యుకులజనెఁడ రామునెఁడ
సరయవఅందును ము క కచూరల జనుల కొసనెఁగెను రామునెఁడ
హరియె యీతనెఁడ హరివిఅంచుల కాదిపురుషనెఁడ రామునెఁడ

చ. మునులరుషలకు నభయమొసనెఁగిన మూలమూరితి రామునెఁడ
మనసులోపలనెఁ బరమయగుల మరుగుతేజము రామునెఁడ
పనచి మీనెఁదటి బశ హమ్మపటట ము బఅంట కొసనెఁగెను రామునెఁడ
మనుజవేషముతోడ నగజకు మఅంతశ మాయను రామునెఁడ

చ. బలిమ మఅంచిన దక వికముతో భకకసులభనెఁడ రామునెఁడ
నలిచి తనసరిలేన వేలపు నగమవఅందుణ్యునెఁడ రామునెఁడ
మెలపు శశ వేఅంకటగిరీఅందశ ముమీనెఁది దేవనెఁడ రామునెఁడ
వలసె వావిలిపటి లోపలి వరవిజయనెఁడ రామునెఁడ

రేకు: 0282-05 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
474

పలల వి: దీనునెఁడ నేను దేవనెఁడవ నీవ
నీ నజమహిమే నెరపుటనెఁ గాకా

చ. మతి జనన మెఱనెఁగ మరణఅం బెఱనెఁగను
యితవగ నను ననెఁక నెరినెఁగేనా
కతినెఁ బుటిట అంచిన శశ పతివి నీవే
తతి నాపక  దయ దలనెఁతవనెఁ గాకా

చ. తలనెఁచనెఁ బాపమన తలనెఁచనెఁ బుణణ్యుమన
తలనెఁపున ఇనెఁక ననునెఁ దలనెఁచేనా
అలరిన నాలో యఅంతరాణ్యుమవి
కలష మెడయ ననునెఁ గాతవనెఁ గాకా

చ. తడవ నాహేయము తడవ నామలినము
తడయక నీ మేల దడవేనా
విడవలేన శశ వేఅంకటవిభనెఁడవ
కడదనెఁకా ననెఁకనెఁ గాతవనెఁ గాకా

రేకు: 0004-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
021

పలల వి: దురితదేహులే తొలిల యను శశ -

హరి భజిఅంచి నతాణ్యుధికులెక రి
చ. అనఅంతకోటి మహామునుల ఈ

సనకాదుల నశచ్చిలయశల
ఇనశశినయనున నతనన మును
గన భజిఅంచి గత కలమ్మషలెక రి

చ. అతిశయమతల మహామహుల సుఖ-

రతి విముఖులను చిరఅంతనుల
హిత విచారమతి నతనన సఅం-

తతమును భజిఅంచి ధనుణ్యులెక రి
చ. దేవతాధిపుల దివణ్యులను కడనెఁ-

బావనులను తగ బరహితల
యీ వేఅంకటపతి నతనన
సేవిఅంచి సుఖఅంచితమతలెక రి

రేకు: 9066-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
571

పలల వి: దురితమకృతణ్యువట దొఅంగలట
సిరివరునెఁడట దయసేసీనా

చ. మలయచునె చేరిన మధకక టభలను
సెల నెతకరు వడిచినయటల
ఖలలనెఁ బిడిచి రక కము వడినెఁగోశ లక
విలయాఅంతకునెఁడట విడిచీనా

చ. కారిఅంచి కనక కసిపున నఖములనెఁ
జీరి కడపు చిఅంచిన యతనెఁడ
ఈరసపసురల యెముకల విరువక
వరసిఅంహునెఁడట విడిచీనా

చ. చెనక దశముఖున చేతలనెఁ దలలను
చినకఅండల గోసిన యతనెఁడ
ఘనునెఁడట తిరువేఅంకటపతి దుషట ల
తనువలనెఁ జెఅండక తడసీనా

ప.అ.రేకు: 0058-06దేసాక సఅంపుటము: 15-327

పలల వి: దకృషట అంత మది దపపదు తెలసుకోవలెనెఁ గాన
సకృషట క మూలమెక న శశ పతిదసులకు

చ. పుటము వటిట న పక నెఁడి పొఅందుగా నెతక దరిగి
తటకున వనెన్న కకక్కునటవలెనే
చిటకన హరిభక కచేత మలినము మాన
ఘటన జీవాతమ్మనెఁడ ఘనునెఁడక  వలయను

చ. ఆరయ చిటట ము గటిట నటవఅంటి మాణికము
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సారసాననెఁ బటిట తే నుజర వ్వలమెక నటట
బోరున నాచారుణ్యునబోధచేత నశచ్చిలనెఁడక
ధారుణిలో శిషణ్యునెఁడ సఅంతత పుణణ్యునెఁడౌను

చ. అటట  మానెఁగుడ గపపన యదద ము దోమతేను
గటిట గా విశవ్వ మెలాల నెఁ బశ కాశిఅంచినటట
గుటట న శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచి కకృతకకృతణ్యునెఁడక
దటట పు హరి భకుకనెఁడ ధరమ్మచితకనెఁ డౌను

ప.అ.రేకు: 0068-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
390

పలల వి: దేవ దేవ నీ దివణ్యుమహిమ లివి
నీ వొకక్కునెఁడవే నఖిలక ర కవూ

చ. అనశము సురలకు నట రకకునెఁడవ
దనుజలకు లయాఅంతకునెఁడవూ
దినమునెఁ బితాళల కు తకృపకకరుఅండవ
జనుల కలల  సఅంసారసుఖమవూ

చ. మునులకు సఅంతత మోకపశ దునెఁడవ
ఘనగశ హములకు కాలమవూ
అనయము సిదుబ ల కకయ ఘుటికవ
ననునెఁ గనువారిక నధానమవూ

చ. బహువేదములకు పరమారర అంబవ
సహజ జగములకు శరీరివ
మహిమల నలమేలమ్మఅంగకు మగనెఁడవ
యిహమునకు శశ వేఅంకటశ వరదునెఁడవూ

రేకు: 0061-05 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-314

పలల వి: దేవ దేవఅం భజే దివణ్యుపశ భావఅం
రావణాసురవక రి రఘుపుఅంగవఅం

చ. రాజవరశేఖరఅం రవికుల సుధాకరఅం
ఆజనుబాహు నీలాభశ కాయఅం
రాజరి కోదఅండ రాజదీక్షా గురుఅం
రాజీవలోచనఅం రామచఅందశ అం

చ. నీల జీమూత సనన్నభ శరీరఅం ఘనవి
శల వకఅం విమల జలజనాభఅం
తాలాహి నగహరఅం ధరమ్మ సఅంసార పనఅం
భూల లనాధిపఅం భోగిశయనఅం

చ. పఅంకజసన వినుత పరమ నారాయణఅం
శఅంకరారిర త జనక చాప దళనఅం
లఅంకా విశోషణఅం లాలిత విభీషణఅం
వేఅంకటశఅం సాధ విబుధ వినుతఅం

రేకు: 0176-03 మాళవి సఅంపుటము: 02-377

పలల వి: దేవ నమో దేవా
పవనగుణగణభావా

చ. జగదకారచతరుద్భుజ
గగననీలమేఘశణ్యుమ
నగమపదయగ నీరజనాభ
అగణితలావణాణ్యుననా

చ. ఘనవేదఅంతెక గణన వదర
కనకశఅంఖచకశ కరాఅంకా
దినమణిశశఅంకదివణ్యువిలోచన
అనుపమరవిబిఅంబాధరా

చ. భావజకఅంజభవజనక
శశ వనతాహకృదయేశ
శశ వేఅంకటగిరిశిఖరవిహార
పవనగుణగణభావా

ప.అ.రేకు: 0002-05 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 15-
012

పలల వి: దేవ నావలన గుణము తెలిసి కాచే ననేటి
యీ వఱిఱ్ఱి తనము మాన యిటట  ననున్ననెఁ గావవే

చ. నేరుప నాకునెఁ గలిగితే నెటట న నఅందిశ యముల
బారినెఁబడి బఅంటనెక  పఅంపుసేతనా
ఆరీతి నేనే వివేక నెక తే హేయపుమేను
కోరి బశ హమ్మ మన నమమ్మ కొఅంకక గరివ్వఅంతనా

చ. నాలో బుదిబ  గలిగితే నలినెఁ గామకోశ ధముల
యీ లీల నాసొముమ్మ లన యెనున్నకొఅందునా
తాలిమ నాయఅందు మఅంచితనముల గలిగితే
మూల నునన్న నా కరమ్మములే కటిట వేసునా

చ. చితకమే కక వసమెక తే చేరి సుఖదుదుఃఖముల
మతకనెఁడనెక  మఱచి యేమరివఅందునా
అతికన శశ  వేఅంకటశ అఅంతరాణ్యుమన నీవ
తతకరపు నా పసనీ వఱునెఁగవా

రేకు: 0273-05 నారాయణి సఅంపుటము: 03-
422

పలల వి: దేవ నీ పకపతమో తిరిగే లోకుల వలోక
శశ విభనెఁడ నీవే కాద చిత కములోనయాణ్యు

చ. దివముల సరియే దినరాతద లను సరే
యివల సుఖదుదుఃఖల హెచుచ్చికుఅందులేలయాణ్యు
భవముల సరియే పశ ణముల సరియే
భవినెఁ బుణణ్యుపపముల భోగము వేరేలయాణ్యు

చ. వినకఅందరి కొకట విషయాల నొకరీతే
ముననెఁగేటి జతిభేదము లివేలయాణ్యు
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అనయమునెఁ జూపొకక్కుట ఆనెఁకలియ నొకట
పననెఁగేటి గుణముల పకుక్కుజడ లేలయాణ్యు

చ. అఅంతరాతమ్మ నీ వొకక్కుడ వనన్నటా శశ వేఅంకటశ
చిఅంతల వేవేలెక న సిలగేలయాణ్యు
యిఅంత సేసీ నీ మాయ లిఅందుక నీ శరణఅంట

కాఅంతనెఁడ న నన్నఅందుక కాచితివి నేనెఁడయాణ్యు
రేకు: 0107-02 దేసాక సఅంపుటము: 02-038

పలల వి: దేవ నీదయ యెఅంతనో దివణ్యుసులభ మెఅంతనో
కావిఅంచి గఅంటగటక(???) కాచుకుఅండే విదివో

చ. వదక నావసమా వేగుదనెఁకా ననున్న నేను
కదిసి నీమూరితి కాన వసమా
యెదుట శఅంఖుచకాశ ల యెటిట దక వమ నేనన
పొదుగుచు నీకు నీవే పొడచూపవ గాక

చ. పొగడ నావసమా పురుణిఅంచి నీగుణాల
తగుల నావసమా నీతలనెఁపఱిగి
నగడి వేదశసాస ల ననున్న నీవే చెప్పుకొన
పగట మాయజజ నము పపవిఅంతే కాక

చ. కొలవ నావసమా గుఱుతెఱినెఁగి నీవఅంట
చెలనెఁగి నాచేతలనెఁ బూజిఅంచ వసమా
నలిచి శశ వేఅంకటశ నీవే నాయదలో నుఅండి
మలసి పరరేనెఁపుచు మనన్నఅంచేవ గాక

రేకు: 0080-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-382

పలల వి: దేవ నీమాయతిమర మెటిట దో నా-

భావము చూచి గొబదననెఁ గానవే
చ. వడదు:ఖమపుడలాల  వేరుచుఅండదునెఁగాన

తడవి విరతినెఁబఅంది తలనెఁగలేను
ఆడియాసలనెఁ దిరిగి అలయచుఅండదునెఁగాన
మడి దొసకుల నవి మానలేను

చ.హేయము సీస సుఖమన యెఱునెఁగుచుఅండదునెఁగాన
పయపుమదముచేతనెఁ బాయలేను
పయనపపల చూచి భయమఅందుచుఅందునెఁగాన
వోయయణ్యు యివి సేయకుఅండలేను

చ. కలకాల మనన్నయను గఅందు విఅందునెఁగాన మఱి
యెలమ నొకక్కుటనెక న యెచచ్చిరలేను
బలిమ శశ వేఅంకటశ బఅంధముకుకననెఁజేసి
తలనెఁపులో నెలకొన దయనెఁజూడవయాణ్యు

రేకు: 0078-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-372

పలల వి: దేవ నీవిచేచ్చియఅందుకు దీనకనెఁగా నఅంతయేల
యేవేళ మాయెరుకల యెఅందుకునెఁ గొలవను

చ. యెవవ్వరివసముల బుదద రినెఁగినడచేమన
యివవ్వల నారాయణ నీవియణ్యుక లేదు
దవవ్వ చేరువ మనసు తనయిచచ్చియితేనెఁ గనక
రవవ్వగ మకృగాదులెలల  రాజణ్యుమేలనేరవా

చ. సారేకు ననున్ననెఁదలపఅంచ జఅంతవలవసమా
కరి నీవ జిహవ్వనెఁ బరికఅంచనెఁగానెఁగాక
యీరీతి లోకమెలాల నెఁ దమయిచచ్చికొలనెఁదులనయితే
దూరాననెఁ గొకక్కురల చదవవా వేదల

చ. యిఅందరిపపపుణాణ్యుల యినన్నయ నీచేనెఁతలే
కుఅందవ సవ్వతఅంతద ల గారు గాన
చఅందపు శశ వేఅంకటశ శరణఅంటి నద నీకు
చెఅంది నీవే కాతగాక చేనెఁతలూను వలెనా

రేకు: 0164-02 ముఖరి సఅంపుటము: 02-307

పలల వి: దేవ నీవ గలిపఅంచిన తెరువ లివి
నీవారెక న వారి నేరుపులివి

చ. పరమశఅంతనకునెఁ బాపము రాదు
విరతిగలవానక వరపు లేదు
గురుసేవారతనకునెఁ గోపము రాదు
ధర సతణ్యువిదునకునెఁ దప్పు లేదు

చ. పుటట  బశ హమ్మచారిక బుదిబ  చెడదు
అటట  ఆసలేనవారిక అలపు లేదు
తొటిట న సుజజ నక దుదుఃఖములేదు
గటిట యెక న మౌనక కలహమే లేదు

చ. సమచితకనకును చఅంచలము గాదు
విమలాచారునకు వలితి లేదు
నెమక శశ వేఅంకటశ నీదసులెక  కొలిచ్చి
భశ మయనవారిక భారము లేదు

రేకు: 0274-05 గుజర రి సఅంపుటము: 03-428

పలల వి: దేవ నీవేకాల మెటట  దిపపనానెఁ దిరుగుట గా-

కీవలనెఁ బెదద రికము యెకక్కుడిదో తనకు
చ. దొరకొన జీవనెఁడ దుదుఃఖముల కోపనెఁడ

నరకములోననెఁ దననానెఁటి పటఅంచనెఁడ గాన
సిరుల కొరకునెఁగానెఁ జిఅందువఅందయీణ్యునెఁ బాశ ణి
పురువక  పుటిట నపుడే బుదుబ లెఅందు వోయనో

చ. పొలల వోకీ మేను నేనెఁడ భోగిఅంచకుఅండలేదు
తలిల కడపులోనుఅండి తానేమ భోగిఅంచెనో
యిలల  ముఅంగి లాసపడీ నప్పుడే యీగుణము
తొలిల  జనఅంచననానెఁడ తొలనెఁగి యెఅందుఅండనో

చ. గుకక్కుక మనసు నేనెఁడ కోరక వఅండనెఁగలేదు
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తకక్కు బశ హమ్మపశ ళయాననెఁ ద నెటల అండనో
నకక్కు శశ వేఅంకటశవ్వర నీమరనెఁగు నేనెఁ జొచిచ్చితి
యెకుక్కువనెఁ దనటమీనెఁద నెఅందుకు దనెఁగీనో

రేకు: 0147-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-214

పలల వి: దేవ నే నీయాధీనము దికుక్కు దస నాకు నీవే
సేవసేయకుఅండినా రకఅంచ నీకు భారము

చ. ఆడివచిచ్చిన బిడడ న నపరాధినెఁ జేసి తలిల
వోడక యనన్నము పటట కుఅండవచుచ్చినా
వేడకకానెఁడ చిలక్కుకు విఅంతమాటలెలాల  నేరిప
ఆడినటట  యాడితేను అదలిఅంచవచుచ్చినా

చ. చికక్కునావ తొడకుమేసి వచేచ్చినఅంటా గొలల నెఁడ
దుకక్కుక కావక పోనెఁదోలవచుచ్చినా
యెకక్కు గుఱఱ్ఱి ము గోళగె నెనసి పక కొఅంట రౌత
తకక్కుక దననెఁ జీకటితప్పు గొనవచుచ్చినా

చ. పతినెఁ బెఅండాల డిన యాల పకక్కునుఅండి నదిశ అంచితే
కొతిక కాలానుభాగి గొనవచుచ్చినా ?
తతి నేనెఁపనక రాక తామసునెఁడక  వఅండినా
గతియెక  శశ వేఅంకటశ కావకుఅండవచుచ్చినా

రేకు: 0221-02 దేసాక సఅంపుటము: 03-115

పలల వి: దేవత లెఅందునన్నవారో దిషట  మెవవ్వరినెఁ గానము
యీవలనెఁ దమే కలితే నేమన రావలద

చ. పరమేదో ఇహమేదో బదిక జీవలకలల
నరకపు దేహాలలో నానుచునాన్నరు
అరసి పుటిట అంచినటిట  అజనెఁ డఅందు దనెఁగినానెఁడ
సరిగాన మెవవ్వరినెఁ గొసరేమఅంటను

చ. యేమ గలి గేమ సెలవనన్నటికో తమమేల
యీ మేరనెఁ బాశ ణల మాయ నీనెఁదుచునాన్నరు
భూమక దికక క్కు నవారు పొడచూప కావవదద
దీముగా నలవలేరు తెలిసేమఅంటను

చ. తదయేడ మొదలేడ తొఅంగి చూచేవారెవవ్వరు
అద సఅంసారాననెఁ బాశ ణలాడచునాన్నరు
ఇద శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డిఅంతలో విచేచ్చిసి కాచె
యెదుట రకకునెఁడక తే నటట అండవలద

రేకు: 0351-04 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
300

పలల వి: దేవతలనెఁగాచిన దేవనెఁ డితనెఁడ
వేవల పశ తాపముల వరరామునెఁడితనెఁడ

చ. రావణనెఁజఅంప పుషపకరథ మెకక్కు సీతతోడ
ఠావగా నయధణ్యును పటట ముగటట క

వావిరి సుగీశ వాదివానరకోటల  గొలవ
చేవమీరి పొగడొఅందు శశ రామునెఁ డితనెఁడ

చ. వసుధ యిఅంతయనేలి వసిషట దుల వొగడ
యెసగ నశవ్వమేధాలెలాల నెఁ జేసి
పొసనెఁగనెఁ గుశలవల పుతద లగా నటగాఅంచి
రసికత మఅంచు దశరథరామునెఁ డితనెఁడ

చ. అలర రుదుద నెదుటనట విశవ్వరూపు చూప
లలి బశ హమ్మవటట  మనలజన కచిచ్చి
యిల శశ వేఅంకటాదిశ నరవక  నలిచినానెఁడ
చలము సాధిఅంచిన జయరామునెఁ డితనెఁడ

రేకు: 0193-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
478

పలల వి: దేవతల గెలవరో తెగి దక తణ్యుల పరరో
భావిఅంచ నఅంతటిలో భూభారమెలల  నణనెఁగె

చ. నేనెఁడ కకృషష నెఁడ జనఅంచె నేనెఁడే శశ జయఅంతి
నేనెఁడే రేపలెల లోన నెలవక నానెఁడ
వేనెఁడక యశోదకు బిడడ నెఁడక నానెఁడిద నేనెఁడే
పోనెఁడిమ జతకరమ్మ మొప్పుగనాయ నేనెఁడ

చ. ఇప్పుడిద గోవల నచెచ్చిను పుతోశ తత్సవము
ఇప్పుడ తొటట ల నడి రిఅంతలెలాల ను
చెపపరాన బాలలీల సేయనెఁగలదలాల నెఁ జేసి
కపపను విషష మాయల గకక్కున నేనెఁడిపుడ

చ. ఇదివో వసుదేవన  ఇఅంటిచెరలెలల నెఁ బాసె
ఇదివో దేవకతప మటట  ఫలిఅంచె
చెదరక తా నలిచె శశ వేఅంకటాదిపక  నద
యెద నలమేలమఅంగ యెకక్కువనన్న దిదివో

రేకు: 0222-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-125

పలల వి: దేవదుఅందుభలతోడ తేటతెలల మెక నానెఁడ
సేవిఅంచరో యిదే వనెఁడే సిఅంగారదేవనెఁడ

చ. బఅంగారుమేడలలోననెఁ బనీన్నట మజర నమాడి
అఅంగము తడి యొత కనెఁగా నదే దేవనెఁడ
ముఅంగిటనెఁ బులకడిగిన ముతణ్యుమువలె నునాన్ననెఁడ
కుఅంగన రాజసముతో కొఅండవఅంటి దేవనెఁడ

చ. కాఅంతల మఅంచిన మాణికపుదోరణముకఅంద
అఅంతటనెఁ గప్పురముచాత కదే దేవనెఁడ
పొఅంతల నమకృతమే పోగెక నటట నన్నవానెఁడ
సఅంతతము సఅంపదల సరిలేన దేవనెఁడ

చ. తటట  పుణనెఁగు నఅంచుక దఅండిసొముమ్మలెలాల నెఁ బెటిట
అటట లమేలమ్మఅంగ నరుతనెఁ గటిట
నెటట న నమమ్మనవారి నధానమెక  వనన్నవానెఁడ
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పటట పు శశ వేఅంకటాదిశ పతియెక న దేవనెఁడ

రేకు: 0288-05 బౌళ సఅంపుటము: 03-510

పలల వి: దేవదుఅందుభలతోడ దివణ్యులతోడ
యీవేళ శశ హరి తేరు యేనెఁగీ వధలను

చ. గరుడధవ్వజముతోడ కనకపు గుఱఱ్ఱి లతో
పరపక  యషట దికుక్కుల బఅండికఅండల తో
నరతితో పటట మాలి నడపపగాగ లతోడ
యిరవక  శశ పతి తేరు యేనెఁగీ వధలను

చ. పచచ్చిల పశ తిమలతో పగడపు నొగలతో
హెచిచ్చిన వక డరణ్యుపు టిరుసులతో
కుచుచ్చిల ముతాణ్యులతో గుఅంపునెఁ బెక నెఁడికుఅండలతో
యిచచ్చిల భూధవ తేరు యేనెఁగీ వధలను

చ. మఅంచి నీలాల గదద తో మణిదరపణాలతోడ
పొఅంచిన సిఅంగారాలతో పూదఅండలతో
అఅంచె శశ వేఅంకటశతో నలమేలమఅంగతోడ
యెఅంచనెఁగ దేవన తేరు యేనెఁగీ వధలను

రేకు: 0083-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
400

పలల వి: దేవదేవడకక్కు నద దివవ్వరథము
మావఅంటి వారికలల  మనో రథము

చ. జగతి బాలలకక  జలధల వేరనెఁ జేసి
పగటననెఁ దోలెనద పక నెఁడి రథము
మగులనెఁగనెఁ గోపగిఅంచి మెరయరావణమీనెఁద
తెగి యెకక్కు తోలేనద దేవేఅందశ ర థము

చ. దికుక్కుల సాధిఅంచి సీతాదేవితో నయధణ్యుకునెఁ
బకక్కున మరలిచెనెఁ బుషపక రథము
నకక్కు నరకాసురుపక  నఅంగిమోవ నెకక్కు తోలె
వకక్కుసపు రెకక్కులతో విషష  రథము

చ. బలిమ రుకమ్మణి దచిచ్చి పరులగెలిచి యెకక్కు
అలయేనెఁగు బెఅండిల కలాణ్యుణ రథము
యెలమ శశ వేఅంకటాదిశ  నలమేలమఅంగనెఁ గూడి
కలకాలమును నేగె ఘనమెక న రథము

రేకు: 0384-05 పడి సఅంపుటము: 04-491

పలల వి: దేవదేవోతకమ తే నమో నమో
రావణదమన శశ  రఘురామా

చ. రవికులాఅంబుధిసోమ రామ లకమ్మణాగశ జ
భవి భరత శతద ఘన్నపూరవ్వజ
సవనపలక కౌసలాణ్యునఅందవరబ న
ధవళాబర నయన సీతారమణా

చ. దనుజ సఅంహారక దశరథ నఅందన
జనక భూపలక జమాత
వినమత సుగీశ వ విభీషణసమేత
మునజన వినుత సుముఖ సుచరితాశ

చ. అనలజవరద యహలాణ్యు శప మోచన
సనకాది సేవిత చరణాఅంబుజ
ఘనతర శశ  వేఅంకటగిరి నవాస
అనుపమోదర విహార గఅంభీరా

ప.అ.రేకు: 0058-05 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 15-
326

పలల వి: దేవదేవోతకమ నాకు దికుక్కు నీవే యెప్పుడను
యేవివరమునెఁ దలియ నేమ సేతనయాణ్యు

చ. పపముడిగిననెఁ గాన ఫలియిఅంచదు పుణణ్యుము
కోపము మానననెఁ గాన కూడదు శఅంతి
చాపల మడనెఁచక నశచ్చిల బుదిబ  గలగదు
యేపున నా వసము గా దేమ సేత నయాణ్యు

చ. ఆస విడిచిననెఁ గాన యఅంకకు రాదు విరతి
రోసిననెఁ గాన సుజజ నరుచి వటట దు
వేసాల దొలనెఁగిఅంచక వివేకా లెలాల  మెచచ్చిరు
యీ సుదుద  లేమయ నేర నేమ సేత నయాణ్యు

చ. కలల లాడకునన్ననెఁ గాన కడతేరదు సతణ్యుము
వొలల  ననన్ననెఁ గాన సుఖ మొననెఁ గూడదు
యిలిల ద శశ వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న నటట
యెలల కాల మీ మేలన కమ సేత నయాణ్యు

రేకు: 0354-06 భౌళ సఅంపుటము: 04-320

పలల వి: దేవదేవోతకమున తిరుతేరు
దేవతల గొలవనెఁగా తిరుతేరు

చ. తిరువధలేగీన తిరుతేరు
తిరుపుగొనన్నటాల ను తిరుతేరు
తెరలిఅంచె దనుజలనెఁ దిరుతేరు
తిరిగె దికుక్కులనెలల  తిరుతేరు

చ. ధికక్కురిఅంచీ మోతలనెఁ దిరుతేరు
దికక్కురికుఅంభా లదరనెఁ దిరుతేరు
తికుక్కుముతే కలకుచుచ్చిల తిరుతేరు
తెకుక్కులనెఁబశ తాపఅంచీనెఁ దిరుతేరు

చ. తీరిచెనెఁ గలకలెలల నెఁ దిరుతేరు
ధీర గరుడవాహపునెఁ దిరుతేరు
చేరి యలమేలమఅంగతో శశ వేఅంకటశవ్వరున -
తీరున నెలకొనన్నటిట  తిరుతేరు
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ప.అ.రేకు: 0036-01 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-201

పలల వి: దేవశిఖమణి కామధేను వేకబల నీకు
వేవేగ సఅంధాణ్యుదివిధల వేళాయె లేవే

చ. మఅంచి జలధలే మొగమజర నీమున కాయితమా
కాఅంచనపు మేరవే గదపనెఁట
అఅంచ తఅంబురు నారదు లద మఅంగళపటకుల
వఅంచాననెఁ బాడేరు సరుణ్యునెఁ డదయఅంచె లేవే

చ. వదయరాగపు మేఘ మొగినెఁ గుఅంకుమగఅంనము
చదలపక నెఁడి మణనెఁగు జఅంబూనది
అదన కాఅంతల చూపు లనగొ మఅంతాశ కతల
యెదురు చలేల రు పొదద కక్కునద లేవే

చ. కలపవకృషపుటాకుల కాయటా మఅంచి విడాలూ
కలిపఅంచే పరిజతమె కమమ్మనెఁబూవల
పొలపనెఁగ శశ  వేఅంకటాదిశ  పురుషత కమునెఁడ భోగి
తలప కొలవవేళాయెనెఁ దగ లేవయాణ్యు

రేకు: 0116-03 నాట సఅంపుటము: 02-093

పలల వి: దేవశిఖమణి దివిజల వొగడనెఁగ
వేవేల గతల వలసీ వానెఁడే

చ. వదుల వదుల వసనెఁ దురగముపక
భేదిల బలెల ము బిరబిరనెఁ దిప్పుచు
మోదముతోడత మోహనమూరితి
యే దసచూచిన నేనెఁగీ వానెఁడే

చ. కనున్నల దిప్పుచు కరష ముల గదల
సనన్నల రాగెకు చౌకళఅంపుచును
అనన్నటనెఁ దేజి యాడనెఁగ దేవనెఁడ
తినన్ననెఁగ వాగేల దిపప వానెఁడే

చ. వలగొననెఁ దిరుగుచు వాలము విసరుచు
నలిచి గుఱఱ్ఱి  మట నేరుపల చూపనెఁగ
బలశశ వేఅంకటపతి యహోబలపునెఁ
బలమున సారెకునెఁ బదలీ వానెఁడే

రేకు: 0273-01 బౌళ సఅంపుటము: 03-418

పలల వి: దేవశిఖమణివి దిషట దక వమవ నీవ
యీవల నీ బఅంట నాకు నెదురిఅంక నేది

చ. కామధేనువనెఁ బిదుకనెఁగల కోరికలివలల
కామధేనువల పకుక్కుగాచే కకృషష నెఁడవట
కామఅంచి నీ బఅంటనట కమమ్మ ననున్ననెఁ దలనెఁచితి-

నేమ మాకునెఁ గడమయణ్యు యిఅందిరారమణా
చ. యెఅంచనెఁ గలపవకృకమును యిచుచ్చి సిరులెలాల ను

నఅంచి కలపవకృకముల నీడల కకృషష నెఁడవట

అఅంచెల నీ బఅంటనట ఆతమ్మలో ననున్న నమమ్మతి
వఅంచిఅంచనెఁ గడమ యేది వసుధాధీశ

చ. తగ నొకక్కు చిఅంతామణి తలనెఁచినటల నెఁ జేసు
మగులనెఁ గౌసుకభమణి మఅంచిన కకృషష నెఁడవట
పగట శశ వేఅంకటశ భకుకనెఁడ నీకట నేను
జగములో గొఱతేది జగదేకవిభనెఁడా

రేకు: 0215-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
089

పలల వి: దేవా నీమాయ తెలియనలవి గాదు
భావభేదముల భశ మసితిన

చ. జననఅం బకట జఅంతకుల మొకట
తనువికారములే తగనెఁ బెకుక్కు
దినముల నవియే తివిరి లోకమద
పనులే వేరయి పరగీన

చ. మానెఁటల నొకట మనసుల నొకట
కోటలసఅంఖణ్యుల గుణము లివి
కూటము లిటల నె గురినెఁ గామునెఁ డొకనెఁడ
మేటి వలపులక మేరలే లేవ

చ. జజ న మొకట యజజ నము నొకట
నానామతముల నడచీన
ఆనుక శశ వేఅంకటాధిప నీకకృప
తానే మమమ్మట తగనెఁ గాచీన

రేకు: 0242-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-240

పలల వి: దేవా నీవే యినన్న చఅందముల తిరముగ మహోపకారి వక తివి
యేవలనెక నా నీవేకాక భవి నఅంతటివారల యినెఁకనెఁ గలరా

చ. జనులకు నీవే వొకొక్కుకచోటను శసాస రర ములెక  కడనెఁగుదువ
తనయక నీవే మరి వారిక బధకులనెఁ గొఅందరిననెఁ గలిపఅంతవ
మనసులో నఅంతలో వొడనెఁబడిక చేసి మలయచు నీవే నలతవ
కనునెఁగొన నీవే సుజజ నమారగ ము కక వసముగానెఁ దలపుదువ

చ. కడనెఁగి యపపటి నవే యజజ దికరమ్మఫలములెక  వఅండదువ
తడయక నీవే తిరుపతల దేవతామూరుకలెక  పొడచూపుదువ
యెడయక నీవే తపోమహిమలెక  యెదుటనే తారాక్కుణ లౌదువ
వొడలెక  నీవే యిహపరములకును వొడిగటిట  సాధిఅంపఅంతవ

చ. ఆవేళ నీవే తత కవ్వనరష యము నాధారమునెక  యేరపరతవ
నీవే కమమ్మటి ఆచారవిధలకు నయమములెలాల  నేరుపదువ
భావిఅంప నీవే అలమేలమ్మఅంగకునెఁ బతివక  శశ వేఅంకటశ రకఅంతవ
జీవల కఅంతరాణ్యుమవక  నీవే శిషట లనెఁ బరిపలిఅంతవ

ప.అ.రేకు: 0059-01బౌళ సఅంపుటము: 15-334

పలల వి: దేవనెఁ డొకక్కునెఁడే మఱి జీవల వేరు
వావాతనెఁ దలిసేది వారి వారి భాగణ్యుము
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చ. పొడమనవారికనెఁ బోయినవారిక
గడియ లొకక్కుట వారి గతల వేరు
బడినెఁ బుణణ్యుముల సేయనెఁ బాపముల సేయనెఁగ
కడనెఁగి కాల మొకక్కుట కరమ్మములే వేరు

చ. కాకముల సఅంచరిఅంచె కలహఅంసల దిరిగె
ఆకాశ మొకక్కుట విహారాల వేరు
మేకొన యెఅండల గాయ మఅంచి చీనెఁకటల రాయ
లోకపు బయ లొకక్కుట జోకలే వేరు

చ. అటట  యేలే రాజలకు నడిగేటి దీనులకు
పటిట  భూమ యొకక్కుట బాగుల వేరు
గుటట న శశ వేఅంకటశనెఁ గొలవనెఁగనెఁ దలనెఁచనెఁగ
నెటట న దేహ మొకక్కుట నేరుపులే వేరు

రేకు: 0292-03 దేసాక సఅంపుటము: 03-532

పలల వి: దేవనెఁ డొకక్కునెఁడే మాకు దికుక్కుగాన
కావ నెవవ్వరును లేరు కతలిఅంతే కాన

చ. పచిచ్చివొళల  మోచితిమ పపమెలాల నెఁ జేసితిమ
హెచిచ్చిన మీనెఁదటి సుదుద  లేనెఁటివో కాన
రచచ్చిలనెఁబడ మా గుటట  రమణల చేనెఁత బెటట
అచచ్చిమెక  యిఅందుకునెఁ బరిహరమేదో కాన

చ. గాలిమూనెఁటనెఁ జికక్కుతిమ కనన్నచోట తొకక్కుతిమ
ఆలిఅంచి యేమటివారమయేణ్యుమో కాన
మెక ల గొఅంత మనస మణనెఁగు గొఅంతానాయ
తాలిమ నా విధి యేమ దలనెఁచీనో కాన

చ. మాయలనెఁ బరలితిమ మరచితి మఅంతలోనే
చాయల శశ వేఅంకటశ శరణఅంటిమ
రోయనెఁజొచెచ్చి జగమెలాల  రుచియాయ వక రాగణ్యు-
మాయము నాలోపలి అఅంతరాతేమ్మకాన

రేకు: 0289-04 వరాళ సఅంపుటము: 03-515

పలల వి: దేవనెఁడవ నీవ జీవల నీ బఅంటల
చేవదేరి నీ సేనెఁతే శేఖరమెక  నలిచె

చ. చేరి నేరమ సేసేది జీవనక సవ్వభావము
నేరిచి రకఅంచేది నీ సవ్వభావము
ధారుణి లోపల మరి తప్పులెఅంచనెఁ జోటది
మేర మీరి నీ మహిమే మకుక్కుటమెక  నలిచె

చ. మతకనెఁడక  వఅండేదే మనుజన సవ్వభావము
నతెకపుజజ న మచేచ్చిది నీ సవ్వభావము
వొతిక గుణావగుణాల వొరయనెఁగనెఁ జోటది
సతకగా నీ కరుణ సతమయి నలిచె

చ. చెలనెఁగి నీ శరణ చొచేచ్చిదే నా సవ్వభావము
నెలవక  యేలకొనేది నీ సవ్వభావము

మలసి శశ వేఅంకటశ మనసు సోదిఅంచ నేది
చలిమ బలిమన నీసవ్వతఅంతశ మే నలిచె

ప.అ.రేకు: 0016-06లలిత సఅంపుటము: 15-092

పలల వి: దేవనెఁడ గలనెఁడగా దీనకమ
కక వసమయేణ్యురుగాక కానీ కానీ

చ. పఅంచేఅందిశ యములాల పపపుణణ్యుకరమ్మమా
చఅంచల చిత కమా అరిషడవ్వరగ మా
యిఅంచుకఅంత జీవనెఁడిఅంతెక  యిఅందరు దొమమ్మసేసి
పఅంచుకొఅంటి రిఅంతట మీ పఅంత మెకక్కునా

చ. యిలనెఁ దపతశ యమా యీషణతశ ములాల
బలసఅంసారమ అనుబఅంధములాల
కలిగిన దేహ మద కాణాచి మీ రఅందరు
నెలకొఅంటి రిఅందేమీ తనవినెఁ బఅందనా

చ. సకలతతవ్వములాల జనమ్మకోటాల లవో
పశ కటపు నజమాయ భాగణ్యుఫలమా
వొకట శశ వేఅంకటశ నొదిద కనెఁ దీసితిరిమీ
రకలఅంకమెక న మీ కకృతము చెలెల నా

రేకు: 0154-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
254

పలల వి: దేవనెఁడగలవారిక దిగులనెఁ జిఅంతయ లేదు
శశ విభనెఁడే అనన్నటా రకఅంచునెఁ గనక

చ. యేలికగల బఅంటకు యేవిచారము లేదు
వోలి మగనెఁడగలాలిక వొపపమ లేదు
పోళమనెఁ దఅండిశ గల పుతద న కఅంగద లేదు
మేలగానెఁ బఅండిన భూమకనెఁ గరవ లేదు

చ. బలముగల రాజకు భయమేమయ లేదు
కలిమగలవాన కకక్కుర లేదు
యిల నాచారవఅంతన కపపమును లేదు
తలనెఁపు బుణణ్యుముగల  ఆతనకనెఁ జేట లేదు

చ. గురువగలవానకనెఁ గొఱనెఁత యేమయ లేదు
పరముగలవానక భాశ అంతల లేవ
యిరవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డినన్నటా మాకునెఁ గలనెఁడ
అరయ దసులము మా కడాడ నెఁక లేదు

రేకు: 0152-02 మఅంగళకౌశి క సఅంపుటము: 02-
241

పలల వి: దేవనెఁడొకక్కునెఁడే గురి దలిసినవారిక
యీవలావల చూచినా ననెఁకలేదు తెఱనెఁగు

చ. కోపము మానతేనే కోటిజపల సేయట
పపము సేయకుఅంటనే బలతపము
లోపల తానరకుఅంట లోకమెలాల నెఁ జరిఅంచుట
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మాపుదనెఁకా వదకనా మఱిలేదు తెఱనెఁగు
చ. పరకాఅంత నఅంటకుఅంట బలపుణాణ్యుల సేయట

సొరిది నాసమానుట సోమపనము
సరిమోనాన నుఅండట సనాణ్యుసము చేకొనుట
యిరవక తే నఅంతకఅంట ననెఁకలేదు తెఱనెఁగు

చ. పల సుఖదుదుఃఖములనెఁ బాసి వఅండట మోకము
అల చఅంచలము మానుటది యగము
యిలపక  శశ వేఅంకటశనెఁ డిచిచ్చిన సుజజ నమది
యెలమ బుదిబ నెఁ బోల ననెఁకలేదు తెఱనెఁగు

రేకు: 0326-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-151

పలల వి: దేవదేవనెఁ డితడే దివణ్యుమూరితి
యేవలనెఁ జూచిననెఁ దనే యీరూపక  వనాన్ననెఁడ

చ. వేఅంకటాచలము మీనెఁది విశవ్వరూప విశేషము
అఅంకల ననఅంతావతారాలెక న విశేషము
లఅంక సిఅంగారాది సరావ్వలఅంకార విశేషము
యిఅంకనమహిమలతో నీరూపక  వనాన్ననెఁడ

చ. అఅందరిలో నఅంతరాణ్యుమయెక న విశేషము
కఅందరుపనెఁబుటిట అంచిన ఘన విశేషము
ముఅందు జగముసకృషట అంచి మూలమెక న విశేషము
యిఅందరితోనెఁ గూడకొన యీరూపక  వనాన్ననెఁడ

చ. పరము యగీఅందుద లెలల  భావిఅంచిన విశేషము
అరుదక న వేదవేదఅంతారర  విశేషము
పరగ నలమేలమ్మఅంగపతియెక  శశ వేఅంకటశనెఁ-
డిరవక  దసులనెఁ గావ నీరూపక  వనాన్ననెఁడ

రేకు: 0185-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
426

పలల వి: దేవనక దేవికన తెపపల కోనేటమమ్మ
వేవేల మొకుక్కుల లోకపవన నీకమామ్మ

చ. ధరామ్మరర కామ మోకతతల నీ సోబనాల
అరిమ్మలి నాలగు వేదలద నీ దరుల
నరమ్మలపు నీ జలము నఅండ సపకసాగరాల
కూరమ్మము నీలోనెఁత వో కోనేరమామ్మ

చ. తగిన గఅంగాది తీరర ముల నీ కడళళ్ళు
జగతి దేవతల నీ జలజఅంతల
గగనపునెఁ బుణణ్యులోకాల నీదరి మేడల
మొగి నీ చుటట  మానెఁకుల మునులోయమామ్మ

చ. వక కుఅంఠనగరము వాకలే నీ యాకారము
చేకొను పుణణ్యుములే నీ జీవభావము
యేకడను శశ వేఅంకటశనెఁడే నీ వనక
దీకొన నీ తీరర మాడితిమ కావవమామ్మ

ప.అ.రేకు: 0034-01 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-189

పలల వి: దేవనపసాశ దము తెరళ లఅందుకోరో
యీవేళ నారగిఅంచె యీశవ్వరేశవ్వరునెఁడ

చ. వేగు జమునను లేచి వేద విపశ  లెలల నెఁ గూడి
ఆగపు ధనురామ్మసమఅందు పూజిఅంచి
రాగముననెఁ దేరాపముడి రఅంతసేసి చదువనెఁగ
జగుతోడ నారగిఅంచె సరవ్వలోకశవ్వరునెఁడ

చ. దిన సఅంభశ మములతో దేవదుఅందుభల మోమ య
తన చెరపుల పక  పక  దసుల సేయ
సనకాదు లిరువఅంక సఅంకీర కన వాడనెఁగా
వినుకొఅంటా నారగిఅంచె విశవ్వలోకశవ్వరునెఁడ

చ. హతకకొన వక షష వల అనుషట నముల దీరిచ్చి
యెతికచేతల పుషపఅంజ లియణ్యునెఁగాను
పొతకల నలమేలమఅంగ బోనము దొడకనెఁగాను
చితకగిఅంచి ఆరగిఅంచె శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁడ

రేకు: 0357-05 లలిత సఅంపుటము: 04-337

పలల వి: దేవనమరవకు మఅంతే మాట చిత కమా
దీవనెక  కలనెఁడ మాకు దేవనెఁడ

చ. అరుదగుజీవన బశ హామ్మఅండగోళములోన
తెరనెఁగెక  పుటిట అంచువానెఁడ దేవనెఁడ
అరసి కమమ్మరవచిచ్చి యనన్నపనాదుల వటిట
తిరుగ రకఅంచువానెఁడ దేవనెఁడ

చ. బలసఅంసారములోన భశ మసియఅండిన మాకునెఁ
దలిప చెపపనవానెఁడ దేవనెఁడ
తెలియనకరమ్మముల తెగనబఅంధాల వాప
తిలకఅంచి కాచువానెఁడ దేవనెఁడ

చ. తలిల యనెఁ దఅండిశ యనెక  దతయెక  కలనెఁడ మాకు
తెలల మ శశ వేఅంకటాదిశ దేవనెఁడ
మలాల డి తనదసులమతిలోనెఁ ద నుదయిఅంచి
తెలల వారిఅంచేవానెఁడ దేవనెఁడ

రేకు: 0138-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
163

పలల వి: దేహ మది యొకట దేవనెఁడ నీవొకనెఁడవే
యీహల రెఅంట దపపర మదివో మాబదుకు

చ. రాతి రొకక్కులోకము రవవ్వపడనెఁ గలలోన
ఘాతలనెఁ బగలొకక్కులోకము వేగితే
యీతల రెపపలే మరనెఁ గిఅందుకు నఅందుకునెఁ జూడ
యేతల రెఅంట దపపర మదివో మాబదుకు

చ. సతి కానెఁగిలొకట జవవ్వనపునెఁగానెఁక రేనెఁచు
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సుత కానెఁగిలొక వేరేసుఖమెక  తోనెఁచు
మతిలోన మరనెఁ గిఅంతే మగువలే యిదద రును
ఇతవక  రెఅంట దపపర మదివో మాబదుకు

చ. దక వమా ననాన్నతమలోనెఁ దలనెఁచి యానఅందిఅంత
పూవల ననున్ననెఁ బూజిఅంత పొఅంచి వలిన
శశ వేఅంకటశ నీసేవలోన మరనెఁ గిఅంతే
యీవల రెఅంట దపపర మదివో మాబదుకు

రేకు: 0089-01 మలహరి సఅంపుటము: 01-
435

పలల వి: దేహ యీతగవ దీరచ్చివయాణ్యు
వేవేలకు నది వినన్నవమయాణ్యు

చ. తనువన బడమనతతి నఅందిశ యముల
పొనగి యెకక్కుడికనెఁ బోవనయా
పననెఁగి తలిల కడ బిడడ ల భవిలో
యెనగొన యెకక్కుడి కనెఁగుదురయాణ్యు

చ. పొదుగుచు మనమున బడమనయాసల
అదన నెకక్కుడిక నరుగునయా
వొదుగుచు జలములనుఅండ మతత్సణ్యుముల
పదపడి యేగతి బాసీనయాణ్యు

చ. లలి నొకటకటిక లఅంకల నవే
అలరుచు నేమన యఅందునయా
బల శశ వేఅంకటపతి నాయాతమ్మనునెఁ
గలిగితి వకక్కుడి కలషములయాణ్యు

రేకు: 0176-04 బౌళ సఅంపుటము: 02-378

పలల వి: దేహఅంబకట దేహియ నొకనెఁడే
దహఅంబెఅంతటనెఁ దనయనో తలనెఁపు

చ. వినుకలి వఅంట వడలీనెఁ దలనెఁపు
కనుకలి వఅంటనెఁ గదలీనెఁ దలనెఁపు
కొననాలక మదినెఁ గూడీనెఁ దలనెఁపు
తనగిన యెనెన్ననన్న తనకలో తలనెఁపు

చ. నయమగు చోటను నవవ్వనెఁ దలనెఁపు
భయమగు చోటను బడలీనెఁ దలనెఁపు
లయమెక  నదశ ల లవమౌనెఁ దలనెఁపు
కశ య నెఅందరి పఅంగెనయ తలనెఁపు

చ. భావిఅంచిన గతినెఁ బారీనెఁ దలనెఁపు
వేవేల గతల వలసీనెఁ దలనెఁపు
శశ వేఅంకటపతి చిత కము లోపల
నీవే తెలపనెఁగ ననునెఁగనె తలనెఁపు

రేకు: 0022-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-136

పలల వి: దేహము ద నసిబ రమట దేహి చిరఅంతనునెఁడౌనట
దేహపు మోహపు నేనెఁతల తీరుట లెనన్ననెఁడొకో

చ. కనున్నలనెఁబుటిట నకాఅంకల కపపకద దురోదధల
కనున్నల మనసునునెఁ దనయక గాసినెఁబడిరి జనుల
తనన్ననెఁక నెరునెఁగుట లెనన్ననెఁడ తలనెఁపుల దొలనెఁగుట లెనన్ననెఁడ
తినన్నన పరవశములచేనెఁ దిరుగుట లెనన్ననెఁడొకో

చ. సిగుగ ల దొలనెఁగనయాశలనెఁ జికక్కుకద దురామ్మనపు-

సిగుగ ల యెగుగ లచేతను చికుక్కువడిరి జనుల
సిగుగ ల దొలనెఁగుట యెనన్ననెఁడ చిత కము లోనౌటనన్ననెఁడ
తగుగ ల మొగుగ ల నేనెఁతల తలనెఁగుట లెనన్ననెఁడొకో

చ. మనసు బుటిట న యాతనెఁడ మనసుననెఁ బెనగొన తిరుగనెఁగ
మనసే తానగు దక వము మరచిరి యఅందరును
అనయము తిరువేఅంకటపతి యాతమ్మనెఁదలనెఁచి సుఖిఅంపుచు
ఘనమగు పరమానఅందము కలగుట లెనన్ననెఁడొకో

రేకు: 0239-02 మలహరి సఅంపుటము: 03-
223

పలల వి: దేహము సమమ్మఅంధము యివి దేహికనెఁ బనలేదు
వూహిఅంచ నేరిచ్చినవారలే వోరుచుకుఅందురయాణ్యు

చ. విడవవ శతోషష అంబుల విడవవ సుఖదుదుఃఖఅంబుల
వడవడ మరణభయఅంబుల విడిచినయఅందనెఁకా
వడగవ కాఅంకల మమతల నుదోణ్యుగఅంబుల చిఅంతల
పొడవగు విరక క తనలోనెఁ బడమనయఅందనెఁకా

చ. మానదు చిత కవికారము మానదు దురగ ణదోషము
మానదు భోగము లనన్నయ మాననయఅందనెఁకా
పోనీదు సేసిన దురితము పోనీదు వాశ నెఁతఫలఅంబును
పూనన తన యజజ నము పోయినయఅందనెఁకా

చ. తెగవట భవబఅంధఅంబుల తెగ వడయన గరవ్వఅంబుల
నగిడిన యీ యీతమ్మజజ నము నీవిచిచ్చినయఅందనెఁకా
జగదేకవిభనెఁడ శశ వేఅంకటశవ్వర సరవ్వము నీయానతికొలనెఁదే
తగులచుఅండ నవి నశచ్చిలముగ నీదసణ్యుము గలిగినయఅందనెఁకా

రేకు: 0304-06 వరాళ సఅంపుటము: 04-024

పలల వి: దేహముతోడిది లఅంక తీరదిది హరిమాయ
సాహసపు జీవలకు సహజమెప్పుడను

చ. నెటట ననెఁ బెకక్కుఅండల విఅందు నఅండకొనన్నయానెఁకలి
వొటిట  నచచ్చికలాణ్యుణి కామోదేశ కము
కటిట నవోడదూలము కాయపుసఅంసారము
దటట మెక న పశ ణలకునెఁ దనవేడదయాణ్యు

చ. పొదొద కబెక  రూపము పొదలేటి యీవయసు
తిదుద బడి గుఱఱ్ఱి ము హతికనగుణము
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వొదద నుఅండినటిట  నీడ వడివోనయటిట  నదశ
అదుద కొన వఅండనెఁగాక అదియేల మానును

చ. పచిచ్చిగరికకాలము పశ పఅంచములో బశ దుకు
తచిచ్చి చూచెటి సతశ ము తన జజ నము
అచచ్చిపు శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మలో నధానము
యిచచ్చి నెరునెఁగుకొఅంటనే యిహమే పరము

రేకు: 0183-05 బౌళ సఅంపుటము: 02-419

పలల వి: దేహి నతణ్యునెఁడ దేహము లనతాణ్యుల
యీహల నా మనసా యిది మరవకుమీ

చ. గుదినెఁ బాతచీర మాన కొత కచీర గటిట నటట
ముదిమేను మాన దేహి మొగినెఁ గొత కమేను మోచు
అదననెఁ జఅంపనెఁగ లేవ ఆయధము లీతననెఁ
గదిసి యగిన్నయ నీరు గాలియనెఁ జఅంపనెఁగలేవ

చ. యీతనెఁడ నరకువడనెఁ డీతనెఁ డగిన్ననెఁ గాలనెఁడ
యీతనెఁడ నీట మునునెఁగనెఁ డీనెఁతనెఁడ గాలినెఁబోనెఁడ
చేతనునెఁడక  సరవ్వగతఅండౌ చెలియిఅంచనెఁ డేమటను
యీతల ననాది యీతనెఁ డిరవ గదలనెఁడ

చ. చేరి కానరానవానెఁడ చిఅంతిఅంచరానవానెఁడ
భారపు వికారాలనెఁ బాసినవానెఁడీ యాతమ్మ
ఆరయ శశ వేఅంకటశ నాధీన మీతనెఁడన
సారము దలియట సతణ్యుఅం జజ నము

రేకు: 0276-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
439

పలల వి: దక వఅంబవ కరకవ నీవే హరి
యీవల నావల నెవవ్వనెఁడనయాణ్యు

చ. తలనెఁచిన తలనెఁపుల దక వయగముల
కలిగిన చేనెఁతల కరమ్మముల
వలసిన దేహము విషయాధీనము
యిలనౌనెఁ గాదన నెవవ్వనెఁడనయాణ్యు

చ. జిగి నఅందిశ యముల చితకపు మూలము
తగులమ (ము?) మాయకునెఁ దనుగుణము
జగతినెఁ బాశ ణముల సఅంసారబఅంధము
యెగదిగ నాడనెఁగ నెవవ్వనెఁడనయాణ్యు

చ. శశ తరుణీశవ్వర శశ వేఅంకటపతి
ఆతమ యిది నీయధీనము
యీతల నీవినెఁక నెటట ననెఁ జేయము
యే తలపోనెఁతకు నెవవ్వనెఁడనయాణ్యు

రేకు: 0013-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
079

పలల వి: దక వకకృతఅంబట చేనెఁతట తనకరామ్మధీనఅంబట

కావలసినసౌఖణ్యుఅంబుల గలగ కమానీనా
చ. ఎకక్కుడిదుదుఃఖపరఅంపర లెకక్కుడిసఅంసారఅంబుల

యెకక్కుడిజనమ్మము పశ ణలకలా కలిగినది
యెకక్కుడిమోహవిడఅంబన యెకక్కుడియాశబదబ ము
యెకక్కుడికకక్కుడ నజమెక  యివి దనుఅండీనా

చ. యీకాఅంతల నీదశ వణ్యుము లీకనున్నలవడయాసల
యీకోరిక లీతలనెఁపుల యిటట  వఅండీనా
యీకాయఅం బసిర రమన కీదురద శలకు లోనెక
యీకలమ్మషములనెఁ బరలనెఁగ నవి గడతేరీనా

చ. దేవశిఖమణి తిరుమల దేవన కకృపగల చిత కము
పవనమెక  దురితఅంబులనెఁ బాయక మానీనా
ఆవిభకరుణారసమున నతనెఁడే తను మనన్నఅంచిన
ఆవేడక లీవేడక లాసల సేసీనా

రేకు: 0090-05 గుజర రి సఅంపుటము: 01-445

పలల వి: దక వమ నీవే గతి మాతప్పుల పనలేదు
శశ వలల భడవ నీవే చేకొన కావనెఁగదే

చ. జనన నీమాయా జనకునెఁడవ నీవ
జనులము నేమఅందర మొకసఅంతతిబిడడ లము
వొనరెడి దినభోగముల వూరేటిచనుబాల
మునుకొను మానడవళల వి ముదుద ల మీ కవివో

చ. ధర బశపకమకృగాదుల తగ తోనెఁబుటట గుల
వరుటగు మాదేహఅంబుల వయణ్యులతొటట లల
మరిగినసఅంసారము బమమ్మరిఅండల యాట లివి
నరతి మాయజజ నఅంబు నీకు నవవ్వలయాణ్యు

చ. చావలనెఁ బుటట గు లాడడిసరి దగిలిముచిచ్చిముల
భావపుటారఅంభఅంబుల బాలలీలగతల
కక వశమఅందనెఁగ శశ వేఅంకటపతి నీదసణ్యుఅం బిది
మావఅంటివారికలల ను నీమనన్ననలాలనల

రేకు: 0316-06 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
095

పలల వి: దక వమ నీవే దయదలనెఁచుట గా
కావలనెఁ బాశ ణిక యాసే దయాణ్యు

చ. ఆస వొకటి యెఅంతయినానెఁ దనయదు
వాసి యెమెుకటి తనవఅంతల మానదు
యీసొకటి శఅంతమెరనెఁగన దిద
మోసపుదేహిక ముక క యే దయాణ్యు

చ. పపమెమెుకటి భవబఅంధమునెఁ బాపదు
దీపమెమెుకక్కుటి ధీరత యెమెులల దు
చూపొక టిఅందిశ యసుఖముల గెలవదు
యేపుననెఁ బాశ ణిక యెఱక దయణ్యు
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చ. పయమెమెుకటి చాపలముల మానదు
కాయమెమెుకటి తనకరమ్మము విడవదు
యీయెడ శశ వేఅంకటశవ్వర నీసేవ
సేయన యాతమ్మకు సెలవే దయాణ్యు

రేకు: 0206-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
032

పలల వి: దక వమ నీవే యినెఁక దరి చేరుతవనెఁ గాక
జీవల వసము గాదు చికక్కురి లో లోననే

చ. పుటట ట సహజ మది పొదలే జీవల కలల
గటిట గా జగమునఅందు కలకాలము
నటట టి వరదవలె నానాటి నీ మాయ
కొటట క పరనెఁగనెఁజొచెచ్చి కూడిన విజజ నము

చ. పపమే సహజము బదబ సఅంసారుల కలల
కానెఁపురపు విధలలో కలకాలము
తేపలేన సముదశ ము తెరనెఁగున కరమ్మమెలాల
మాపురేపు ముఅంచనెఁజొచెచ్చి మతిలోన ధక రణ్యుము

చ. లఅంపటమే సహజము లలి దేహధారులకు
గఅంపమోపుకోరికల కలకాలము
యిఅంపుల శశ వేఅంకటశ ఇద నీ దసులన
పఅంపుసేసి బశ దికఅంచె పశ పనన్నసుగతి

ప.అ.రేకు: 0008-01బౌళ సఅంపుటము: 15-044

పలల వి: దక వమా ననన్నఅందులోతగు మానసినెఁగానెఁ జేసి
యీవల రకఅంచే మేల యిది చాలద

చ. అవవ్వలనెఁ దిరిపములెక  అఅంగలారేచ్చి జీవలలో
యెవవ్వరినెఁ బోలదు నే నెఅంచి చూచితే
రవవ్వగానెఁ గిశ మకీటాలెక  రమయిఅంచే జఅంతవలలో
యెవివ్వధి నే సరి గాక యెఅంతవానెఁడ నేను

చ. పపము సేసి నరకబాధలనెఁ బడే వారిలో
యేపున ననున్ననెఁ జూచితే యే నేమ బానెఁతి
పక  పక నజజ నపు పశపకమకృగాలలో
తోపునకుడే కాక దొరనా నేను

చ. యేమటివానెఁడనెక  ననున్న ఇఅంకా నేనెఁ గొసరుదు
పమరున ననన్నఅంత పలిఅంచితి
యేమన కొనయాడదు యే ననున్న శశ వేఅంకటశ
ఆమఅంచి నీ దసులలో ఆరుహమా నేను

ప.అ.రేకు: 0031-03దేశక సఅంపుటము: 15-173

పలల వి: దక వమా ననున్న దూర దగవ గాదు నా
భావములో నునాన్ననెఁడ వ పరిపటి చాలద

చ. పుటిట అంచిన దక వమవ పూరి మేపవా

నెటట న నహము తొలేల  నీ సఅంకలపమూ
పటట లేక నా మనసు పరువల వటిట  ననున్న
గటిట గానెఁ గొలవన నా కరమ్మ మఅంతే కాక

చ. యిచిచ్చితివి దేహము యిఅందిశ యములనెఁ బూఅంచితి
నచచ్చిల నా బశ దు కలల  నీ సతశ ము
యిచచ్చి నా సవ్వతఅంతశ మఅంటా యిఅందు నఅందునెఁ బరలచు
కచిచ్చి ననున్ననెఁ దలనెఁచన కలల  యిఅంతే కాక

చ. ముఅందరిజనమ్మ మానె మునన్నటిపపము దీరె
సఅందడి నీ దసులకు శరణననెఁగా
అఅంది శశ  వేఅంకటశవ్వర ఆచారుణ్యుననుమతి
కఅందువ దలిసె పుణణ్యుకరమ్మ మఅంతే కాక

రేకు: 0250-01 సామవరాళ సఅంపుటము: 03-
284

పలల వి: దక వమా నీ వలితేది తమ వలితేకాన
జీవల(ల?) పటిట న కొలల  చేతిలోనే వనన్నది

చ. నఅండినవి జగముల నీ నామము లనఅంతము-

లఅండనెఁ దలనెఁచేవార భాగణ్యుమే కాన
పఅండియనన్నదిద దేవభక క యెఅందు చూచినాను
దఅండితోడనెఁ బనగొనే తమ నేరేపకాన

చ. మనసులలో నునన్నది మరి నీపక  జజ నము
వొనరనెఁ దలిసేవారి వోపకకాన
ఘనమెక న మునన్నటి నీ కథలెలాల  నునన్నవి
విన నేరిచినవారి వివేకమే కాన

చ. శశ వేఅంకటశ మీ ముదశ  చెలల బడక  వనన్నది
వేవేగ ధరిఅంచేవారి వేడక కాన
తావకొన చేరువ నీదసణ్యుమటట  వనన్నది
భావిఅంచి నమేమ్మటివారి పన యిఅంతే కాన

రేకు: 0164-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-310

పలల వి: దక వమా నీ వొకక్కునెఁడవే దకక్కున ధనము గాక
యీవలానావలా మఱి యెఅంచ నేమునన్నది

చ. పుటిట నవారికలాల  పొతకల దీజగము
మెటిట కూచుఅండే యరనెఁగు మేదినయలాల
బటట బయటి భోగాల బఅంతికూటిబోజనాల
పటిట  తమపన యేరుపరచ నేమునన్నది

చ. పఅంచుకొనన్నభాగాల పఅంచమహాభూతాల
పఅంచేఅందిశ యములే పరివారాల
యెఅంచి నడచేకాలమే యిఅందరిక నుఅంబళ
తెఅంచి యెచుచ్చికుఅందు లిఅందునెఁ దలప నేమునన్నది

చ. మనోవికారాల మానుషపు టఱుకల
వినోదమాతాశ ల వేడకలెలాల
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యెనలేన శశ వేఅంకటశ నీమహిమ లివి
వనకా ముఅందరా వినన్నవిఅంచ నేమునన్నది

రేకు: 0084-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
407

పలల వి: దక వమా నీకు వలితా తలనెఁపువలితేకాక
వేవేలకరామ్మల వేసారనెఁగ వలసె

చ. హరి యఅంట బాపటి  అనన్న పపల సేసిన
పొరి నఅందుపక  నమమ్మక పుటట దుగాక
నరసిఅంహ యఅంట వచేచ్చి నానాపుణాణ్యులకు
తిరముగా ఋణముల దీరుచ్చికొననెఁగలవా

చ. దేవ జగనాన్నథ యఅంట తెగనజనమ్మము లేవి
కక వశము నామనసు గాదుగాక
గోవిఅంద యనయఅంటనెఁ గూడన పదవ లేవి
కావిరినెఁ గాల మూరక గడపము నేము

చ. వేదనారాయణమఅంట వడేటిబఅంధముల
ఆదిగా మూనెఁడలోకాలనెక నా నునన్నద
శశ దేవిపతి యెక న శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడా
యేదసా నీవే ననున్న యీడేరుకవగాక

రేకు: 0342-04 శదబ వఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
247

పలల వి: దక వమా నీచేనెఁతల తపపదు మా రోనెఁతల
యేవలనెఁ జూచిన బాయ దేమఅందమయాణ్యు

చ. కాయములో హేయమద కమమ్మనెఁబూనెఁత మీనెఁద నద
రోయదు చిత కమునకు రుచియే తోనెఁచీ
మాయలనే పొరలేది మానెఁటలనే విసిగేది
యేయెడనెఁ గనీ గాన మేమఅందమయాణ్యు

చ. పుటట గది యెఅంగిలి పూనెఁచిన దచారము
గుటట  చెడదఅందునాను గుణమే తోనెఁచీ
వటిట యాసనెఁ బరలేది వఅంతనెఁ బడి తిరిగేది
యెటట  వేగిఅంచనెఁగవచుచ్చి నేమఅందమయాణ్యు

చ. నకక్కుచూచితే నెరుక నదిద రిఅంచితే మరపు
మకక్కుళఅంచినబదుకు మఅంచిదక  తోనెఁచీ
మకక్కులి శశ వేఅంకటశ మీకు నేను శరణఅంట
యెకుక్కువాయ నాపదవి యేమఅందమయాణ్యు

రేకు: 0244-02 వరాళ సఅంపుటము: 03-249

పలల వి: దక వమా నీచేతిదే మాధరమ్మపుణణ్యుము
పూవవఅంటి కడ లేనెఁతబుదిబ వారము

చ. యేమటివారము నేము యిదివో మాకరమ్మ మెఅంత
భూమ నీవ పుటిట అంచనెఁగనెఁ బుటిట తిమ
నేమముతో నడచేటి నేరుపది మావలల

దీముతో మోచిన తోలదేహులము
చ. యెకక్కుడ మాకనెఁక గతి యెరినెఁగే దనన్ననెఁడ నేము

చికక్కునటిట  నీ చేతిలో జీవలము
తకక్కుక నీ మాయలెలల నెఁ దనెఁటనెఁగలమా మేము
మొకక్కులపుటజజ నపు ముగబ లము

చ. యేది తద మొదల మాకనెఁక నఅందులో నీవే
ఆదిమూరిక నీకు శరణాగతలము
యీదస శశ వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న నటట
నీదయ గలగనెఁగాను నీ వారము

ప.అ.రేకు: 0077-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
442

పలల వి: దక వమా నీతప్పు లేదు తలనెఁచేవారి భాగణ్యుమే
వేవేలగా మతియిఅంచీ వేదములే ననున్నను

చ. నీవ గలవనేచోట నీ గుణముల గలవే
నీవ లేన చోట నరుగ ణ మౌను
భావిఅంచితే మనసులోనెఁ బరగు నీ సాకారము
ఆవల ననున్ననెఁ గానన దది నరాకారము

చ. యెఱినెఁగి కనునెఁగొఅంటను యీ జగ మెలాల  నజము
యెఱునెఁగక మఱచితే నఅంతా మథాణ్యు
వఱక భక క సేసితే నుఅండ నఅందు భేదము
నెఱయా నొలల కుఅండితే నలచు నభేదము

చ. తపము ఫలిఅంచెనఅంట దఅండ నుఅండ మోకము
యెపుడ నషపలమఅంట యెనన్ననెఁడ లేదు
కకృప నలమేలమ్మఅంగ కధిప శశ వేఅంకటశవ్వర
కపటము లినెఁక నేల కావవే యిఅందఱిన

రేకు: 0143-02 మలహరి సఅంపుటము: 02-
190

పలల వి: దక వమా నీపరరేనెఁపణ లివి తపపక వనన్నవి జీవలకు
భావిఅంచి కాదన దొబిద దీకొననెఁగ బశ హామ్మదులకక నను వసమా

చ. యెకక్కుడ సిదిబ అంచు బశ హమ్మచరణ్యుము యెదుటనే కాఅంతలనెఁ జూచినవేళను
చకక్కునెఁగా మనోవణ్యుభిచారఅంబుననెఁ జలియిఅంచుఅం గాక
చికుక్కునే విరతి ధనధానణ్యుఅంబుల చేతిక లోనయిననెఁ జూచి
వొకక్కుటియెక  తా నఅండే మగన్నమునొఅందిఅంచుఅం గాక

చ. కలగునే తనవి బహుపదరర ముల గకక్కున నఅంగళల నునెఁ జూచి
కొలనెఁదిమీఱనెఁ గడతరితీపులతో కోరుచు నోరూరుఅం గాక
వలనుగ సమాధి యెటవలె దొరకొను వాజవారణఅంబులనెఁ జూచి
యెలమతోడ ముఅంగిళల నెలల నెఁ జరియిఅంపఅంచునెఁ గాక

చ. యేరీతి నెలకొను నీమీనెఁదితలనెఁపు యిహలోకపుసౌఖణ్యుము చూచి
భారపు లఅంపటముల పక  దగిలిఅంచి పనులకునెఁ బురికొలపునెఁ గాక
ధారుణి నే నవి గెలచుట యెనన్ననెఁడ తగ శశ వేఅంకటనాయక నీవే
గారవిఅంచి రకఅంపుము నీ కది కడనుపకారఅంబౌనెఁ గాక
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రేకు: 0101-04 భక రవి సఅంపుటము: 02-004

పలల వి: దక వమా నీమాయ తలమొ లెఱనెఁగనీదు
కావరపు విషయాల కటల  వదలవ

చ. గకుక్కుననెఁ బెరిగివచీచ్చి కాలము మీనెఁదమీనెఁద
వొకక్కునానెఁటి కొకక్కునానెఁటి కొతకకొతకక
నకక్కు తమమ్మదలవఅంటి నెరులెలాల నెఁ దలల నాయ
కకక్కురమాయ మేను కాఅంకలూ నుడగవ

చ. చినన్ననానెఁడ మోహిఅంచిన చెలల నేనెఁ జూడనెఁగానే
పనన్నన వయసు మీరి పౌశ ఢలెక రి
వనెన్నకునెఁ బెటిట న సొముమ్మ వడి రాసి యెతకదీసె
మునన్నటివే వనకాయ ముచచ్చిటానెఁ దొలనెఁగదు

చ. సిగుగ లెలాల నెఁ బెడనెఁబాసె చేరి యవవ్వరు నవివ్వనా
యెగుగ పటట దు మనసు యెఱుకతోనే
నగుగ ల శశ వేఅంకటశ నీవ ననున్న నేలకొన
దగగ రి నాలోనుఅండనెఁగా తలపూనెఁ గెక వాలదు

రేకు: 0335-01 నాగవరాళ సఅంపుటము: 04-
202

పలల వి: దక వమా నీవే దయాధరమ్మము దలనెఁచు టిఅంతే
వావిరి నౌనెఁగాదన నవవ్వల ననెఁక నెవవ్వరో

చ. యెఅంచనెఁగ నీదేహమది యిఅందిశ యాదులకునెఁ జరనెఁ
వఅంచనతో విడిపఅంచువారలెవవ్వరో
పఅంచభూతాలకునెఁ జర బశ దికటి బశ దుకలల
యిఅంచుకఅంత దయనెఁజూడ ననెఁక నెవవ్వరో

చ. పోరచి నామన సిది పుణణ్యుపపలకునెఁ జర
మారుకొన విడిపఅంచ మరి యెవవ్వరో
తీరన నాజనమ్మ మది దినభోగాలకునెఁ జర
యీరీతి విడిపఅంచ ననెఁక నెవవ్వరో

చ. ఆతమ యనాదినుఅండి హరి నీభక కకనెఁ జర
ఆతల నెవవ్వరికక నా నరుహమౌనా
యీతల శశ వేఅంకటశ యిట నీవే కాతగాక
ఘాతల నీదసులకు గతి యెవవ్వరో

రేకు: 0137-05 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-158

పలల వి: దక వమా నీవే మముమ్మ దయదలనెఁచుట గాక
చేవల నీసేనెఁతలెలల  చెలల ను లోకానను

చ. తీపు నఅంజేవేళ నటట  తేటనెఁ బులసిఅంపౌను
పక పక నెఁ బుణణ్యుమయితేనెఁ బాపమఅంపౌను
వోప జఅంతవల కవి వొకటకటిక లఅంక
చేపటిట  పపము లెటట  సేయకుఅండవచుచ్చిను

చ. కడనెఁ జలవక  తేను గకక్కున వేనెఁడిఅంపౌను

చెడన విరతివేళ సిరులిఅంపౌను
వొడల మోచినవారి కొకటికటిక లఅంక
తొడరు భోగాల మాన తోయ నెటట వచుచ్చిను

చ. యివియ నీమాయే యినన్నయ నీయాజజ లే
జవళనెఁ బాశ ణలకలల  సమమ్మతెక నవి
యివల శశ వేఅంకటశ యిట నీక శరణఅంటి
తవిలి నీవే గతి దనెఁగ నెటట వచుచ్చిను

రేకు: 0295-04 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 03-
551

పలల వి: దక వమా నీవే యిఅందు దయ దలనెఁచుటనెఁ గాక
తోవనునన్న జీవలెటల  తోసేరు నీమాయ

చ. పలచవలఅందునెలల  పశ ణమే మకక్కులి చవి
బలిమ తీపులలోననెఁ బాశ ణమే తీపు
యిలపక నెఁ బూజణ్యులలోన నఅంతలే కడనెఁబూజణ్యుల
తలనెఁచి జీవల యెటట  దనెఁటరు నీమాయ

చ. తగు చుటట రికాలలో ధనమే చుటట రికము
జగతినెఁ గటట న కటట  సఅంసారము
వగలెక న గుణాలలో వక రమే నజగుణము
జిగినెఁ బాశ ణలెటల  గెలిచేరు నీమాయ

చ. తమలో నెవవ్వరికక నా తమ జతి తమ నేరుప
తమకు నెకుక్కుడక  తోనెఁచు తకుక్కువనరు
నెమక శశ వేఅంకటశ నీదసులక కాన
భశ మసిన జీవలెలాల నెఁ బాయరు నీమాయ

రేకు: 0047-06 లలిత సఅంపుటము: 01-291

పలల వి: దక వమా పరదక వమా
యేవగిఅంతల నాకు నెటట  దచేచ్చివో

చ. పపకరుమ్మననెఁ దచిచ్చి పరమయణ్యునెఁదలనెఁచిన
మేపులక పోక మెయకొనీనా
తీపుల రూపులనెఁ దివిరి నా వనువఅంట-

నేపొదుద  నీ వేనెఁడనెఁ దచేచ్చివో
చ. అధమాధముననెఁ దచిచ్చి యధికున జేసేనఅంట

విధినషేధముల వివరిఅంచునా
నధినధానముల నచచ్చినచచ్చిలనెఁ బెకుక్కు-

విధముల నెటవట వదచలెల దవో
చ. అతికషట నెఁడగునాకు నలవిగానయీ-

మత మొనెఁసగిన నేను మరిగేనా
పశ తిలేన వేఅంకటపతి నీదునామా-

మకృత మచిచ్చి నను నీవే మెరయిఅంతగాక
రేకు: 0263-02 మలహరి సఅంపుటము: 03-
362
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పలల వి: దక వమా యేమ సేత తలనెఁప నీవే దికుక్కు
భావిఅంచి చదువనెఁబోయి పశబుదిబ నెక తి

చ. కననా సఅంసారము కడలేన భారమౌట
కననానెఁ దొలనెఁగరాదు కాలరుల
విననా యీ దేహము విరసపు  హేయమౌట
విననా జిగురునెఁ గఅండ విడిపఅంచరాదు

చ. తెలియనా ఇఅందిశ యాల దిశ షట పు విరోధమౌట
తెలిసినానెఁ బోనెఁగువలెనెఁ దఅంచరాదు
పలకనా పపముల పయన బఅంధములన
పలికనానెఁ గొనన్న వఱిఱ్ఱి  పటిట తోయరాదు

చ. యెఱనెఁగనా యీలోకమది మాయమయమన
యెఱినెఁగినానెఁ బడడ వోనెఁద మెకక్కురాదు
మెఱయ శశ వేఅంకటశ మేనలోననే వఅండి
మఱియను ననున్ననేల మనన్నన సేసితివి

రేకు: 0230-04 ముఖరి సఅంపుటము: 03-171

పలల వి: దక వమా వో దక వమా ననున్న దయనెఁజూడనెఁ దగద
నే వఱిఱ్ఱి వానెఁడనెక తే నీవ వఱిఱ్ఱి వా

చ. చవిగొఅంటి నెతకరెలాల  చనున్ననెఁబాలనుచు నేను
భవినెఁ దొలేల  నోచితి పుటట నఅంటాను
యివల గడపులోన హేయమౌతానెఁ గూడవతా
నవిరి ననెన్నరనెఁగను ననెన్నరినెఁగేనా

చ. మొగినెఁ జవకు వరత ముఅందర గాన నేను
వగట లఅంపటమెక తే వేసరుకొఅందు
వగపును నగవను పడి నొకక్కు మొకమఅందే
తగులెక నవానెఁడ నీపక  తలనెఁపు నాకునన్నద

చ. మతి భశ మసితినెఁ గొఅంత మనున్న నాకు రాజణ్యుమన
సతలఅంటా సుతలఅంటా సఅంసారినెక తి
గతియెక  శశ వేఅంకటశ కాచితి విఅంతటిలోనే
యితరునెఁడ నఅంతే నీకు నేమ బానెఁతి నేను

ప.అ.రేకు: 0066-05గుజర రి సఅంపుటము: 15-380

పలల వి: దక వము చేసిన సేనెఁత తపపఅంచ రాదు
కావలసిన పనుల కాక మానవ

చ. పొఅంకము గానవానక బుదుబ  లెనన్న నేరిపనా
వఅంకర కొఅంకరే కాన వశము గానెఁడ
సఅంకునెఁ బూస దచిచ్చి యెఅంతసాననెఁబటిట  తోమనాను
సుఅంకఅంచి ముతణ్యుముతోడి సటిక రాదు

చ. యెలమతోనెఁ గురూప నెఅంత సిఅంగారిఅంచినాను
అలయికలే కాన అఅందము గాదు
మలసి యితకడి దచిచ్చి మాడలగానెఁ జేసితేను

కల సహజమే కాన కనకము గాదు
చ. యిరవగా నగగ డిక నెఅంత పఅండిల  సేసినాను

పొరపొచెచ్చిమె కాన పొఅందనెఁగ రాదు
సరుగ శశ వేఅంకటశవ్వరు దసునెఁడక తేనెఁ గాన
సరి నేమటా జజ నము సమకొనరాదు

రేకు: 0145-05 పడి సఅంపుటము: 02-204

పలల వి: దక వము తోడిదే తన తగుల
జీవడినెఁది యెఱినెఁగితే చికక్కునీదు తగుల

చ. కనున్నలనెఁ జూచినఅంతనే కలగునునెఁ దగుల
మనన్నక మాటలాడితే మగులానెఁ దగుల
పనున్నగా నవివ్వతేను పదుకొనునెఁ దగుల
యెనెక న్న నా నరకుఅండితే నేమీ లేదు తగుల

చ. వనులొగిగ  విననెఁబోతే విశవ్వమెలాల నెఁ దగుల
ఆనుక సహవాసాన నఅంటకొనునెఁ దగుల
పూన లోకుల పొఅందుల పొదిగొను తగుల
మోనాన నరకుఅండితే మొగియదు తగుల

చ. కరుణిఅంచి యేమచిచ్చినా గటిట యవనునెఁ దగుల
దొరతనాన మఅంచితే తొడరును తగుల
ధరణి శశ వేఅంకటశనెఁ దలనెఁచి యేకాఅంతాన-

నరవక  వూరకుఅండితే నెనయదు తగుల
రేకు: 0345-06 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 04-
267

పలల వి: దక వము దూరనెఁగనేల తమనేరుప నేర మఅంతే
యీవలనెఁ దమకరమ్మము లెఅంచరు మనుజల

చ. మొలల మ గాలియెకట ముఅంచి తూరుపతకచోట
పొలల కటట  కడనెఁబడ పోగువడ గటిట వలాల
వలల ములో శశ హరి ఒకనెఁడక  వఅండనతన-

నొలల రెక రి యసురల వొలిసిరి సురల
చ. మఅంచిన జలిల  యొకట మీనెఁదనుఅండ దొడడ వలల

చఅంచుల సనన్నములెలాల  సఅందులనెఁ గారు
యెఅంచనెఁగ హరి యొకనెఁడే యెరనెఁగక కొఅందరెక తే
కొఅంచమెక  రీతననెఁ గొలిచ్చి కొఅందరెక తె ఘనుల

చ. కోవిలలనెఁ గాకులను కోరి యొకక్కురీతి నుఅండ
యీవల వసఅంతవేళ నేరుపడను
శశ వేఅంకటశవ్వరునసేవకుల మనుజల-

భావ మొకరీతి నుఅండ ఫలములే వేరు

రేకు: 0350-04 నాగవరాళసఅంపుటము: 04-294

పలల వి: దక వము నెరనెఁగము తతవ్వమునెఁ దలనెఁచము
చేవక  హరి రకఅంచీ నదివో
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చ. పపమునెఁ బుణణ్యుమునెఁ బెక కొను దేహము
కోపము శఅంతపుగుణములది
వోపకవోపము లదుట చూపడిది
చేపటట క యిట చెలనెఁగే మదివో

చ. వలికన లోనక విడిసేటిపశ ణము
చలవల వేఅండల  చలెల డిది
తెలివిక నదురకునెఁ దేపక  యనన్నది
బలిమనెఁ జేపటట క బశ దిక మదివో

చ. పరమును నహమునునెఁ బటిట నజీవనెఁడ
పొరుగుకు నఅంటికనెఁ బతెత తి
గరిమల శశ వేఅంకటపతి శరణన
నరతపు మహిమల నెగడే మదివో

రేకు: 0095-06 ముఖరి సఅంపుటము: 01-476

పలల వి: దక వము పుటిట అంచినటిట  తన సహజమే కాక
కోవిదునకక నా జలిగుణ మేల విడచు

చ. ఆరయనెఁ బఅంచదర నదుద క తిననెఁబోతే
చేరరాన ముషట గిఅంజ చేనెఁదేల మాను
సారమెక న చదువల సారె సారెనెఁ జదివినా
గోరపు దుషట నక కోపమేల మాను

చ. నప్పు దచిచ్చి వొడిలోన నయమాననెఁ బెటట కొఅంట
యెప్పుడను రానెఁజనెఁగాక యిది యేల మాను
ముపపరినెఁ బాతకునెఁడక న మూఢునెఁడనన్న యాచారాల
తపప కఅంతసేసినాను దయ యేల కలగు

చ. యిఅంటిలోననెఁ గొకుక్కు దచిచ్చి యిరవగనెఁ బెటట కొఅంట
దఅంటయెక  గోడల వడనెఁదవవ్వ కలమాను
గొఅంటరెక  శశ వేఅంకటశనెఁ గొలవకుఅండినవానెఁడ
తొఅంటి సఅంసారవనెఁగాక దొర యేనెఁటి కౌను

ప.అ.రేకు: 0035-03 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-197

పలల వి: దక వమూ నొకక్కునెఁడ తాను నెపపటివానెఁడ
సేవిఅంచినకొలనెఁదినే చేకూడ శభము

చ. మఅంట సరుణ్యునెఁ డొకక్కునెఁడక  మఅంచి యనెఁడ గాలముల
అఅంటి గుణముల వేరులెక  తోనెఁచీన
దఅంట కరణము లేమీ దనెఁచనెఁడ కొనన్న దేనెఁడ
వఅంట దగగ రినపటి వలనెఁగిచుచ్చి నతనెఁడ

చ. అఅంది దేహ మొకక్కుట ఆనెఁకటి భోజనమున
అఅందపు రెఅండ భావములెక  తోనెఁచీన
పొఅందిన ఆనెఁకలి యెఅందునెఁ బోదు కొత కగా రాదు
అఅంది భజిఅంచినపటి యానఅందము

చ. తలనెఁపులోన నాడ తగ శశ  వేఅంకటశనెఁడ
కలనెఁడఅంటనెఁ గలిగి గకక్కుననెఁ దోనెఁచీన

పలవ నెఅందునునెఁ బోనెఁడ పలవకుఅండితే రానెఁడ
తెలిసిన కొలనెఁదినే దికక్కుయి నలచును

రేకు: 0360-01 లలిత సఅంపుటము: 04-351

పలల వి: దక వమే నేరుచునెఁగాక తగిలిఅంచ విడిపఅంచ
యీవల సఅంసారిక నేమసేయ వచుచ్చిను

చ. ఆస యెచోచ్చిట నుఅండ నకక్కుడ దక నణ్యుము నుఅండ
వాసులనీన్న నెఅందు నుఅండ వనెన్నల నఅందుఅండ
వేసట యెకక్కుడ నుఅండ వతరాగ మాడనుఅండ
యీసుల నీలఅంకవాప నెవవ్వరికనెఁ దరము

చ. అతికోప మేడనుఅండ నజజ న మాడనుఅండ
మతినెఁ బఅంత మెఅందుఅండ మతత్సర మఅందుఅండ
మతకము లేడనుఅండ మాయలను నఅందు నుఅండ
యితరు లెవవ్వరు నఅందు కమననెఁగలరు

చ. తనభకక యెఅందుఅండ తపమును నఅందుఅండ
మనసెఅందు నుఅండ దీమసమును నఅందుఅండ
తనవి యొకక్కుడ నుఅండ తగు సుఖ మఅందుఅండ
తనర శశ  వేఅంకటశ దక వికము లివియే

రేకు: 0337-01 హిఅందోళవసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
214

పలల వి: దక వమొకనెఁడే మాతలనెఁపు నొకట
పవనమెక తిమ పదరేమా

చ. హరి యెట దలనెఁచిన నటయీన
పరుగునెఁ గోరికల పనులేలా
ధర నభయ మొసనెఁగు దక వముబఅంటల ము
మరలి యితరులకు మఱి వరచేమా

చ. పురుషతకమానతినెఁ బుటిట నవారము
అరిదిసిరులకక  యలపలా
సరి లకమ్మపతి శరణాగతలము
అరయనెఁగ నతరుల నడిగేమా

చ. శశ వేఅంకటపతిచేనెఁత జీవలము
దవతి నతరము తగులేలా
వావిరిన కరివరదున వారము
తావన బఅందలనెఁ దగిలేమా

రేకు: 0353-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
311

పలల వి: దక వమొకక్కునెఁడే సఅంతత భజనీయనెఁడ
భావము సమబుదిబ నెఁ బాయనెఁగనెఁదగదు

చ. హరియే నకలాఅంతరాతమ్మకునెఁ డటగాన
తిరమెక  యొకరి నఅందిఅంపనెఁదగదు
అరయనెఁగ లోకములనతణ్యు మటగాన
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మరిగి కొఅందరిమీనెఁది మమతయ వలదు
చ. బహుకలిపతములెలల నెఁ బశ కకృతిమూలమే కాన

గహనపునెఁదన వదోణ్యుగము వలదు
సహజవిహారునెఁడ సరేవ్వశవ్వరునెఁడగాన
వహినెఁ దనేవచిచ్చినవి వలదననెఁదగదు

చ. తపముల జపముల దసణ్యుమూలమె కాన
వపమల సఅందేహమొగి వలదు
యెపుడను శశ వేఅంకటశవ్వరు సేవిఅంచి
చపలచితకమువారి సఅంగమనెఁక వలదు

రేకు: 0181-05 లలిత సఅంపుటము: 02-407

పలల వి: దొఅంతివిషయములాల దొరలాల
చెఅంత మీనెఁదటి బుదిబ  చెపపరో మాకు

చ. దురితఅంబు లొకకొనన్న దురుగ ణము లొకకొనన్న
మరుగుటల గొనన్న మరమ్మముల గొనన్న
ధర నెరుక లొకకొనన్న తగ నెరనెఁగముల గొనన్న
యిరవ మనపఅంట లివి యెఅందు వోయదమో

చ. ఆస లొకకొనన్న మథాణ్యుచారముల గొనన్న
వాసు లొకకొనన్న గరవ్వముల గొనన్న
రేసు లోకకొనన్న మీరినరుచుల నొకకొనన్న
యీసుననెఁ గడిఅంచితిమ యిముడనెఁ జోటదో

చ. వక రాగణ్యుముల గొనన్న వరభకుక లొకకొనన్న
నేరుపుల గొనన్న యినన్నయనునెఁ గలిగి
యీరీతి శశ వేఅంకటశగతి చేరితిమ
మేర మము మీరితిమ మీకు గతి యేదో

రేకు: 0355-02 లలిత సఅంపుటము: 04-322

పలల వి: దొరకనయప్పుడే తదగాక
మరుగకుమెనన్ననెఁడ మరి మనసా

చ. తనుభోగఅంబులనెఁ దనపనపమమ్మట
వనుకొన హరినెఁ దడవేనఅంట
దినమునునెఁ దను నఅందిశ యములచల మది
తనయట యెనన్ననెఁడ దగు మనసా

చ. తిరమగునాల దీరినపమమ్మట
తెరలి విరతినెఁ బఅందే నఅంట
మరలన యాశమయ మీచిత కము
విరతి యెనన్ననెఁడినెఁక వడ మనసా

చ. ముదిసినపమమ్మట మొగి శశ వేఅంకట -
సదయనెఁ గొలత నచచ్చిలనఅంట
హకృదయము శశ వేఅంకటశననెల విది
యిదిగనుటనన్ననెఁడ యీమహి మనసా

రేకు: 0101-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
003

పలల వి: దొరక మాపలికనెఁ గఅందువయరర ము
దరిదపక  యఅండిన తతాకవ్వరర ము

చ. తిరముగ నలల దీవినెఁ దచిచ్చిన యరర మదివో
విరజవోడరేవన వళల నరర ము
పరమభాగవతల పనెఁతినరర మదివో
పురుషతకమునెఁడనేటి పురుషరర ము

చ. చఅందపువేదముల(ల ? ) శసనము వేసినరర ము
ముఅందు సుముదశ ల కలాల  మొదలరర ము
అఅందరి యాతమ్మలనేటి  అఅంగళల లోనయరర ము
యెఅందు సహసశ నామపు టనన్నకరర ము

చ. కొలచి బశ హామ్మఅండముల కొపపరలో నరర ము
యిల నహపరముల కకక్కునరర ము
యెలమ హీనుననెక  న యెకుక్కుడసేసే యరర ము
అలరి శశ వేఅంకటశనెఁడక  న యరర ము

రేకు: 0290-01 నాట సఅంపుటము: 03-518

పలల వి: దొరతనములతోడ తొడపక  శశ సతితోడ
కరలీనెఁ బఅంతముల సుగీశ వ నారసిఅంహము

చ. నకక్కున కరష ములతో నటట చూపు గుడల తో
మకుక్కుటమెక న పదద మీసాలతోడ
వకక్కుసపు నోరితోడ వలయ బుగగ లతోడ
కశ కక్కురిసీ నవవ్వల సుగీశ వ నారసిఅంహము

చ. చలల  నరుపులతోడ సఅంకునెఁజకశ ములతోడ
మొలల మెక న సహసశ కరములతోడ
తెలల న మేనతోడ దిఅండక న పరునెఁదుతోడ
కలల  రేనెఁగీనెఁ గరుణ సుగీశ వ నారసిఅంహము

చ. విరుల పదలతోడ వలయ సొముమ్మలతోడ
తిరమెక న కోటిసరణ్యుతేజముతోడ
విరుల దఅండలతోడ వేడక శశ వేఅంకట-

గిరిమీనెఁద వలసె సుగీశ వ నారసిఅంహము
రేకు: 0069-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
358

పలల వి: దొరుకునా యితన కకృప తదిపదఅంబు
అరిది విభవము లొలల మననానెఁ బదల

చ. సొఅంపలర నతనెఁడ కకృపనెఁజూచు టరుదన కాక
యిఅంపు సామానణ్యుమా యితన కరుణ
లఅంపటము ఘనమెక న లకమ్మకటాకముల
సఅంపదల తోడనే చలల  వదలాడ

చ. తగ నతనపక  భక క తగుల టరుదన కాక
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నగుట సామానణ్యుమా ననచి యితనెఁడ
జగదేక హితములగ సరసతల సౌఖణ్యుముల
దిగులవాయనెఁగ నతడ దిప్పుదీరాడ

చ. తిరువేఅంకటాదిశ  సిదిబ అంచు టరుదన కాక
మరుగనెఁ దను నచుచ్చినా మరియొకరిన
యిరవక న భోగముల యిషట సామాద జణ్యుముల
విరివిగొన యితన దయ వఅంటనే తిరుగు

రేకు: 0183-01 లలిత సఅంపుటము: 02-415

పలల వి: దోమటి నఅంతెరనెఁగరా తొలిల టివారు
వామదేవవసిషట వాణ్యుసాదుల

చ. తానే దక వమెక తే తపమేల జపమేల
పూన సారెనెఁ బూజిఅంచే పూజలేల
కూను వఅంగి యిఅంటిఅంటనెఁ గోరనేల వేనెఁడనేల
యీనెపన లోకమెలాల  నేలరాద తాను

చ. తగనెఁ ద సవ్వతఅంతద నెఁడక  తే దరిదశ దుదుఃఖములేల
నొగిలి వాణ్యుధలచేత నొవవ్వనేల
నగునెఁబాటలెక న జననమరణములేల
ముగురువేలపలదఅండ మొనచూపరాద

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడే శేఖరపు దక వమన
సావధానునెఁ డితనక శరణచొచిచ్చి
భావములోపలనెఁ దనపపబఅంధములనెఁ బాసి
తావల నాతనకకృప దఅండ చేరరాద

ప.అ.రేకు: 0037-03పడి సఅంపుటము: 15-209

పలల వి: ధన మెఅంత గలిగినా తగు సఅంరకణ లేక
కనునెఁగొన తనదఅంట కక వసము గాదు

చ. యేరీతి భయభకక యెఅంత గలిగినాను
చేరి ముదశ ధారి గాక సిదిబ అంపదు
తేరిపరి తా నెఅంత పతివశ త యెక నాను
కోరి పుసె కగటట కునన్న గురుత గాదు

చ. యిరవక  దేవనెఁడ తనయెదుట నెఅంత యఅండినా
గురువనుమతి లేక కొనసాగదు
ధరలోనెఁ బుటిట నపపడ తా నెఅంత బశ హమ్మణనెఁడక న
పరగ జఅందణ్యుము లేక పతద నెఁడ గానెఁడ

చ. వావిరినెఁ దనెఁ గడ వక షష వనెఁడ ననుకొనన్న
దేవతాఅంతర ముడగక తిరము గాదు
శశ  వేఅంకటశవ్వర నీ సేవకులెక నవారిక
వేవేల విధలెక న వలితి లేదు

రేకు: 9037-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
556

పలల వి: ధనముగన మరికద ధనకునెఁడౌట - మొదల
తనునెఁ దనెఱునెఁగలేన తలపనెఁటి తలనెఁపు

చ. మచిచ్చికల ననునెఁగొలిచి మరికద సుఖులౌట
యెచోచ్చిట నేవేలపలెవవ్వరెక న
అచుచ్చిపడ నటవఅంటి హరి ననున్ననెఁ గొలిచి నీ
మెచుచ్చివడయనెఁగలేన మేలేనెఁటి మేల

చ. కఅందువగ ననునెఁ గొలవనెఁగనకద ఘనులౌట
యెఅందునరుదగు వేలపలెఅందరెక న
అఅందముగ పరదక వమన ననున్ననెఁ గనలేక
గొఅందినెఁబడి పొరలేటి కూడేనెఁటి కూడ

చ. వేరక ననునెఁగొలిచి వేఅంకటనగేశ నీ
దసులెక  మరికద ధనుణ్యులౌట
వాసి వటట ముకొరకు వదలి దినములచేతనెఁ
బాసి పోయినవనక పరమేడ పరము

రేకు: 0240-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
227

పలల వి: ధర నీవే తలిల యను దఅండిశ యవక  యఅండనెఁగాను
యిరవగ నెవవ్వరూ వహిఅంచుకోనేమటిక

చ. పుటిట న జీవల తొలిల  భవిపక  ననేకుల
అటట  వారి చరితల ననేకముల
వటిట జలినెఁ దమతమవారలఅంటానెఁ దలనెఁచుక
బటట బయలే నానాభావాలనెఁ బఅందుదురు

చ. సరవి నఅందరునెఁ జేసే సఅంసారముల పకుక్కు
సిరులవారి గుణాల చేషట ల పకుక్కు
అరసి తమవారితో నవి యెలాల నెఁ జెప్పుకొఅంటా
దరినుఅండే వగరిఅంచి తమకఅంపుచుఅందురు

చ. వడినెనెక న్న వానెఁ గలవ వావ లెఅంచి చూచుకొఅంట
గడియిఅంచే పదరార ల కలవనెక న్న నా
యెడయక శశ వేఅంకటశ నీదయ గలి(గి?)తే
జడియక నీదసుల సఅంతసమఅందుదురు

రేకు: 0265-01 లలిత సఅంపుటము: 03-372

పలల వి: ధరనెఁ గడపట నేజఅంతవకక నా తన జనమ్మమే సుఖమెక  తోనెఁచు
హరి గలనెఁడన తా నమమ్మవఅండనెఁగా నతనెఁడిచేచ్చి సుఖ 

మొలల రు
చ. మొదలనెఁ గొఅందరిక సవ్వరగ లోకమే మోకసుఖఅంబన తోనెఁచును

అద కొఅందరిక దేవతవ్వమే బశ హామ్మనఅందఅంబెక  తోనెఁచును
వదుటననెఁ గొఅందరిక సఅంసారమే వనన్నతసుఖమెక  తోనెఁచును
తద నా మీనెఁదటి హరిదసణ్యుసుఖము ధద వపటట అంబన కానరు

చ. సొరిదినెఁ గొఅందరట శూనణ్యుతత కవ్వమే సుఖమన మానెఁటలనఅందురు
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యిరవరనెఁగనవారిక ధనధానణ్యుము లెకుక్కువ సుఖమెక  తోనెఁచును
నరతినెఁ గొఅందరిక చిరజీవలౌట నతణ్యుసుఖఅంబన తోనెఁచును
వరుసల శశ పతిపక  భారఅంబిద వక రాగణ్యుపుసుఖ మెఱనెఁగరు

చ. యెకక్కుడ చూచిన మాయలసుఖముల యెనెక న్న నానెఁ 
గలవప్పుడను
చొకక్కుపు శశ వేఅంకటపతి తోడట సుఖియిఅంచేటి సుఖ మొలల రు
యికక్కుడ నకక్కుడ నీతన దసులే యేచి సుఖిఅంతరు నజసుఖము
కకక్కురిసిన యజజ నాఅంధకారుల కఅందును మీనెఁదును నెరనెఁగరు

రేకు: 0155-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-260

పలల వి: ధరణి నెఅంద రెనన్నతపముల చేసినాను
హరికకృపగలవానెఁడే అనన్నటానెఁ బూజణ్యునెఁడ

చ. మతిలేన వితక లెనన్న మేదినపక నెఁ జలిల నాను
తతితో వితికనవే తగనెఁ బఅండను
యితరకాఅంతల మఱి యెఅందరు గలిగినాను
పతి మనన్నఅంచినదే పటట పుదేవల

చ. పలపడి నరు లెనన్నపటల నెఁ బడి కొలిచినా-

నేలిక చేపటట నవానెఁడ యెకుక్కుడబఅంట
మూల నెఅంతధనమునాన్న ముఅంచి దనధరమ్మముల
తాలిమతో నచిచ్చినదే దనెఁపురమెక  నలచ్చిను

చ. యెనన్నకకునెఁ గొడకుల యెఅందరు గలిగినాను
యినన్నటా ధరమ్మపరునెఁడే యీడేరును
వనన్నతినెఁ జదువలెనన్న వఅండినా శశ వేఅంకటశ
సనున్నతిఅంచిన మఅంతశ మే సతమెక  ఫలిఅంచును

రేకు: 0186-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
435

పలల వి: ధరలో "నెదద్భువఅం తదద్భువ"తనెనెఁ గాన
హరిమయమే జగమఅంతాను

చ. మహి నెదిటివారఅందు మలినము దలనెఁచిన
తహతహ మనసే తా మలినము
వహి నెదిటఅందు భావనము భావిఅంచిన
బహువిధములనెఁ దన భావనమే

చ. యెకుక్కువ నెదిటిపప లెఅంచి నఅందిఅంచేటి-

నకక్కుపునాలక తానే నఅందితము
వొకక్కుటక  యెదిటిపుణాణ్యు లగగ డిఅంచి ఘనమఅంట
దకక్కున పుణణ్యుపు జిహవ్వ తాన ఘనమే

చ. సారె శశ వేఅంకటపతి సగుణము దలనెఁచిన
సారపు జీవనెఁడ దను సగుణమే
నేరుపుల నాతన నరుగ ణము దలనెఁచిన
తారతమణ్యుములలేన తాన నరుగ ణమే

రేకు: 0283-04 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
479

పలల వి: ధరలో నా జనమ్మమే తనువ నదియె
యిరవక  నీ దసునెఁడక తే హీనునెఁడక నా ఘనునెఁడే

చ. అల రావణన తముమ్మనెఁ డసురనరభోజనునెఁ-
డలరి తొలెల లాల  నీ వానెఁడక న మీనెఁదను
కులజనెఁడ పుణణ్యునెఁడ గుణనధి యిఅందరునునెఁ
దలనెఁప యగుణ్యునెఁడ నట దసణ్యుమహి మెటిట దో

చ. జతిబోయ పతకునెఁడ సతణ్యుతపునెఁడట తొలిల
నీతి నరణియ నేటి నీ దసునెఁ జేరి
ఆతల బశ హమ్మఋషయ నషట కర మఅంతాశ న
చేనెఁతల నీ దసుల సేవాఫల మెటిట దో

చ. నానాజఅంతవలఅందు నవభక క గలిగితే
హీనాధికణ్యుము లేక యేచి కాతవ
శశ నాథ కాచితివి శశ వేఅంకటశ మముమ్మ
నేన ధనుణ్యునెఁడనెక తి నీమహిమ యెటిట దో

రేకు: 0371-05 కనన్నడగౌళసఅంపుటము: 04-
420

పలల వి: ధరలోను జనహితము నానా భకకరకణము నడపనెఁ 
గదయాణ్యు
చ. హరీ నీకు నాగపశబఅంధనమది నీమహిమకు నట వలితా

తరవాతను రావణాది యసురల తలల నరకుట 
పశ తాపముగాద

చ. మును నీపక  నొక భూతము నడచిన మొగి నీమహిమకు నది 
వలితా
ఘనహుఅంకారము మాతశ మున డచినఅందు నే కడకునెఁ దరముట 
పశ తాపముగాద

చ. కలియగమున శశ వేఅంకటగిరిపక నెఁ గదిసిన నీమహిమకు వలితా
కలిమల మథనునెఁడ కలక్కుణ్యువతారము గయికొనుటచటనెఁ 
బశ తాపముగాద

రేకు: 0349-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
290

పలల వి: ధరమ్మమునక మము దయనెఁ గావవే యినెఁక
నరమ్మలనెఁడవ నను నే మెరినెఁగేమా

చ. కాయధారులము కరమ్మలోలలము
మాయ కగపడినమనుజలము
పయపుమదమున భశ మసే మా మనసు
నీయెడనెఁ దగులెక  నలిచీనా

చ. చాపలణ్యుగుణము జడలమనన్నటాను
పపపుణణ్యుసఅంబదుబ లము
పక పక నెఁగోరుక్కుల పశ బలేమాబశ దుకు
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యేపనులకు నీకకీక్కునా
చ. అతిపశ కకృతలము అహఅంకారులము

సతతఅంబునునెఁ జఅంచలలము
హితవగ శశ వేఅంకటశ యేలితివి
తతితో నీభకక తగ మరచేమా

రేకు: 0224-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
136

పలల వి: ధరామ్మధరమ్మము లాల దక వము లాల
నరిమ్మత మాతనెఁడే కాన నే నేమీ నెఱనెఁగ

చ. పుటిట అంచేటివానెఁడ హరి పుటట డివానెఁడ నేను
నెటట న నునన్న పనుల నే నెఱనెఁగ
వటిట వానెఁడ నేనఅంతే విషష నెఁడ నా కలిక
చుటిట న నడమఅంతాశ ల సుదుద లూ నెఱనెఁగ

చ. లోకము దేవనమాయ లోనెక నవానెఁడ నేను
చేకొన కరమ్మములలో చేనెఁతలెరనెఁగ
సాకరి మాతశ ము నేను సరవ్వజజ నెఁడాతనెఁడ
దకొన నేనెఁ దలనెఁచేటి తలనెఁపూ నెఱనెఁగ

చ. అఅంతరాతమ్మ యాతనెఁడ ఆతనబఅంట జీవనెఁడ
పఅంతాన నాలోపలి భావ మెరనెఁగ
యిఅంతయ శశ వేఅంకటశనెఁ డిటవఅంటివానెఁడ నేను
చెఅంతల నానఅందమది చెపపనేమీ నెఱనెఁగ

రేకు: 0251-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
292

పలల వి: ధద వ విభీషణాదుల సాక
వివరపు జీవల వదకదిది

చ. దేవేఅందశ  సఅంపద దికుక్కుల కకుక్కుడ
కావిరినది యొక కాలముది
తావన శశ హరిదసుల సఅంపద
తేవల నెనన్ననెఁడనెఁ దీరనది

చ. బలవగ నడచేటి బశ హమ్మపటట మును
తొల బశ హామ్మఅండము తోడిది
జలజకన నజశరణాగతి యిది
కలకాలమునకునెఁ గాణాచి

చ. వక కుఅంఠమున కవవ్వలిలోకఅంబుల
రాకలపోకల రచనలవి
యీకడ శశ వేఅంకటశవ్వరు సనన్నధి
పక కొన దొరకన బశ దికదిది

రేకు: 0113-01 మాళవి సఅంపుటము: 02-073

పలల వి: ధద వవరద సఅంసుకతవరద
నవమెక న యారుకన ననున్ననెఁ గావవే

చ. కరిరాజవరద కాకాసురవరద
శరణాగతవిభీషణ వరద
సిరుల వేదల ననున్ననెఁ జెపపగా వినీన
మరిగి మఱనెఁగుచొచేచ్చి మముమ్మనెఁ గావవే

చ. అకూద రవరద అఅంబరీషవరద
శకాశ ది దివిజనచయవరద
వికశ మఅంచి యినన్నటా నీవే ఘనమన నీకు
చకశ ధర శరణఅంటి సరినెఁగావవే

చ.దశ పదీవరద తగ నరుర నవరద
శశ పతీ పశ హాల దశిశవరద
యేపున శశ వేఅంకటాదిశ  నట నేను నాగురునెఁడ
చూపనెఁగా గొలిచే నచుచ్చిగనెఁ గావవే

రేకు: 0359-03 లలిత సఅంపుటము: 04-347

పలల వి: ధద వవరదునవలె తదకకుక్కునెఁగాక మరి
యివల గరమ్మఫలఅంబు లేవక న సతమా

చ. కరి రాజ వరదునకు కడనెఁగి శరణఅంటను
కరినెఁగాచినటల నే కానెఁచుగాక
పరదక వముల కఅంత భఅంగపడి మొకక్కునా
అరసి రావణ కొసఅంగి నటల నే కాద

చ. శశ పతినే అడిగినను జిగి నజమళవలె
చేపటిట  సిరుల రకఅంచునెఁగాక
ఆపోక కౌరవనెఁడ హరిపరాజమ్మఖునెఁడక న
పక పక నే సఅంపదల పరుర చేనెఁ బడవా

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడిచేచ్చియీవరఅంబులే
వోవలను దిశ షట మెక  యఅండనెఁగాక
భావిఅంచ నతరముల పరలోకములయఅందు
కక వశఅంబగు ననే కథల వలెనెఁగాద

రేకు: 0061-03 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-312

పలల వి: నఅంద నఅందన వేణనాద వినోదము
కుఅంద కుఅంద దఅంతహాస గోవరబ నధరా

చ. రామ రామగోవిఅంద రవిచఅందశ లోచన
కామ కామకలష వికారవిదూరా
ధామ ధామవిభవతశ పతాపరూప దనుజన-

రూబ మధామ కరణచతర భవభఅంజనా
చ. కమల కమలవాస కమలారమణ దేవో-

తకమ తమో గుణసతతవిదూర
పశ మదతశ పమదనుభవభావకరణ
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సుముఖ సుధానఅంద శభరఅంజనా
చ. పరమ పరాతపర పరమేశవ్వరా

వరద వరదమల వాసుదేవ
చిరచిర ఘననగ శశ వేఅంకటశవ్వర
నర హరినామ పనన్నగశయనా

రేకు: 9108-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
597

పలల వి: నఅందకధర నఅందగోపనఅందన
కఅందరపజనక కరుణాతమ్మ

చ. ముకుఅంద కశవ మురహర
సకలాధిప పరమేశవ్వర దేవేశ
శకవరద సవితకృ సుధాఅంశలోచన
పశ కటవిభవ నమో పరమాతమ్మ

చ. ధద వ పఅంచాలీ సుకతివతత్సల మా
ధవ మధసదన ధరణిధరా
భవనతశ య పరిపోషణ తతపర
నవనీతపశ య నాదతమ్మ

చ. శశ మన వేఅంకటశిఖరనవాస మ
హమహిమన నఖిలాఅండపతే
కామతఫలభోగపశ ద తే నమో
సావ్వమన భూమన సరావ్వతమ్మన

రేకు: 0178-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-387

పలల వి: నఅందగోపనఅందనుడే నానెఁటి బాలడ
ఇఅందు నేనెఁడే రేపలెల  నేచి పరిగేను

చ. పువవ్వవఅంటి మఱిఱ్ఱి యాకుపొతి కనెఁ బవళఅంచనేరెచ్చి
యెవవ్వనెఁడకాన తొలెల  యీబాలనెఁడ
మువవ్వఅంకవేదములను ముదుద మానెఁట లాడనేరెచ్చి
యెవవ్వరూనెఁ గొఅంత నేరపనేనెఁటిక వనక

చ. తప్పుటడగు లిడనెఁగనేరెచ్చి ధరణియఅందు నాకసమున-

నెప్పుగా రసాతలమున నొఅంటి తొలిల యే
రెపపలెతిక చూడనేరెచ్చి రేసీనెఁ జెఅందుద నఅందు పగల
గొపపసరుణ్యునఅందు నఅంకనెఁ గొత క నేరపనేనెఁటిక

చ. మఅంచివనన్నబువవ్వ లిపుడ మలసి యారగిఅంచనేరెచ్చి-

నఅంచితముగ శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదను
యెఅంచి యపపలపపలనుచు యెనసి కానెఁగిలిఅంచనేరెచ్చి
దిఅంచరాన వరముమీనెఁద దివణ్యుకాఅంతను

రేకు: 0042-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
259

పలల వి: నగధర నఅందగోప నరసిఅంహ వో
నగజవరద శశ  నారసిఅంహ

చ. నరసిఅంహ పరఅంజోతి నరసిఅంహా వర-

నరసిఅంహ లకమ్మనారసిఅంహా
నరసఖ బహుముఖ నారసిఅంహా వో-

నరకాఅంతక జేజే నారసిఅంహా
చ. నమో నమో పుఅండరీకనారసిఅంహ వో-

నమతసురాసురనారసిఅంహా
నమకచమకహిత నారసిఅంహ వో
నముచిసదనవఅందణ్యు నారసిఅంహా

చ. నవరసాలఅంకార నారసిఅంహా వో-

ననీతచోర శశ నారసిఅంహా
నవగుణివేఅంకటానారసిఅంహా వో-

నవమూరిక మఅండేము నారసిఅంహ
రేకు: 0360-03 ముఖరి సఅంపుటము: 04-353

పలల వి: నగవల నజమన నమేమ్మద
వొగి నడియాసల వొదద నవే

చ. తొలిల టికరమ్మము దొఅంతల నుఅండనెఁగ
చెలల బో యినెఁకనెఁజేసేద
యెలల లోకముల యేలేటి దేవనెఁడ
వొలల నొలల  ననెఁక నొదద నవే

చ. పోయినజనమ్మము పొరుగులనుఅండనెఁగ
చీయనక యిఅందునెఁ జెలనెఁగేద
వేయినామములవనున్ననెఁడ మాయల
వోయయణ్యు యినెఁకనొదద నవే

చ. నలి నీనామము నాలికనుఅండనెఁగ
తలకొన యితరమునెఁ దడవేద
బల శశ వేఅంకటపతి ననున్ననెఁగొలిచి
వొలకునెఁ జెఅంచలములొదద నవే

రేకు: 0009-02 ముఖరి సఅంపుటము: 01-056

పలల వి: నగునెఁబాటల నెఁ బడేనాజిహవ్వ
పగటన నదివో పవనమాయ

చ. ఇల నఅందరి నుతియిఅంచి పఅంచువలె
నలినలియెక నది నా జిహవ్వ
నలినోదరుశశ నామము దలనెఁచిన-

ఫలమున కదివో పవనమాయ
చ. భశ మనెఁబడి మాయపుపడనెఁతలతమమ్మల

నమలి చవలగొనె నాజిహవ్వ
అమరవఅందుణ్యునెఁడగుహరి నుతియిఅంచనెఁగ
పశ మదము చవిగొన పవనమాయ

చ. నెలనెఁతలపల యనదశ వనదులను
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నలగడ నీనెఁదను నాజిహవ్వ
అలసి వేఅంకటనగాధిపయనుచును
పలికనయఅంతనె పవనమాయ

రేకు: 0224-04 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
135

పలల వి: నగునెఁబాటల కు లోనెక  నడచునెఁగాక
అగపడి పరసుఖమఅందనెఁబోయీనా

చ. కడిగేది వొకచేత కషట మే దినదినము
కుడిచేది వొకచేతనెఁ గోరినవలాల
యెడయక తన సిగుగ  యెరనెఁగన యీ దేహి
అడరి హరిమహిమల వరినెఁగీనా

చ. వొదద నుఅండి రాతిరెలాల  వొడలేమ నెరనెఁగనెఁడ
పొదుద  వొడచినమీనెఁద భోగమే కోరు
కొదిద మాలినటిట  తనఘోరము విచారిఅంచనెఁడ
సుదుద లెక న హరిభకక సోదిఅంచీనా

చ. అనుభవిఅంచేది నచాచ్చి నఅంగనల మాఅంసమే
అనశము సేయనెఁబయేణ్యు వాచారములే
తనవోక మనసులో తనవఱిఱ్ఱి  గాననెఁడ
ఘనునెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ గానబయీణ్యునా

రేకు: 0086-05 మాళవి సఅంపుటము: 01-421

పలల వి: నగుమొగముతోడి వో నరకసరి
నగరూప గరుడాదిశ  నరకసరి

చ. అమతదనవహరణ ఆదినరకసరి
నమతబశ హామ్మదిసుర నరకసరి
కమలాగశ వామాఅంక కనకనరకసరి
నమోనమో పరమేశ నరకసరి

చ. రవిచఅందశ శిఖనేతశ  రౌదశ నరకసరి
నవనారసిఅంహ నమో నరకసరి
భవనాశినీతీరభవణ్యు నరకసరి
నవరసాలఅంకార నరకసరి

చ. శరణాగతతాశ ణ సౌమణ్యు నరకసరి
నరకమోచననామ నరకసరి
హరి నమో శశ వేఅంకటాదిశ  నరకసరి
నరసిఅంహ జయ జయత నరకసరి

రేకు: 0354-03 లలిత సఅంపుటము: 04-317

పలల వి: నటనల భశ మయకు నామనసా
ఘటియిఅంచుహరియే కలవానెఁడ

చ. ముఅంచిన జగమది మోహినీగజము
పొఅంచినయాస పుటిట అంచే దిది

వఅంచనల నజమువలెనే వఅండను
మఅంచుల మాయలే మారునానెఁడ

చ. సరిసఅంసారము సఅంతలకూటమ
సొరిదినెఁ బచారము చూప దిది
గరిమ నెప్పుడనెఁ గలకలమనుచుఅండను
మరులగువిధమే మాపటిక

చ. కఅందువదేహము గాన ముదియదిది
అఅందినబహురూప మాడేదిది
యెఅందును శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడఅండను
డిఅందుపడనెఁగనద తెరమరనెఁగు

ప.అ.రేకు: 0038-05ముఖరి సఅంపుటము: 15-217

పలల వి: నడచీ లోకము బశ హమ్మనానెఁటనుఅండి సహజము
యెడయక శరణన యియణ్యుకొఅంటి సుఖము

చ. ఉదయాసకమయముల వొక రనన్నటట యీణ్యునా
చెదరి మేలనునెఁ గీడ చెపపనటట  సేసీనా
యిది దక వకలిపతము యెవవ్వరి నేమన వచుచ్చి
కదిసి యెక నది యయీణ్యు కాన దనన్ననెఁడనెఁ గాదు

చ. జననముల మరణముల జఅంతవల యిచచ్చిలా
వొనర కలిమలేము లొక రనన్న దనా
ఘనమెక న హరిమాయకలిపతము లివి తొలెల
పొననెఁగి పొయేణ్యు లీనెఁ బోవ పోన వనన్ననెఁడనెఁ బోవ

చ. శశ వేఅంకటశ నీవ సేసినసేనెఁతలోన
భావిఅంచి తెలియలేక భశ మసితి మనాన్నళళ్ళు
సావదనమున నఅందు శరణఅంటిమ నీకు
యేవేళ మముమ్మనెఁ గాచితి వినన్నటా గెలిచితివి

రేకు: 0274-06 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 03-
429

పలల వి: నడప వేనెఁటిక నాటకము
అడరి నజముగా నానతి యీవే

చ. విశవ్వమూరిక కొక వినన్నపము
శశవ్వతములాయ జగములివి
యీశవ్వరేశవ్వరున కఅంకొక వినన్నపము
ఐశవ్వరణ్యుమోకఅం బాతమ్మలకది

చ. రమాధిపతి కొక రహసణ్యుము
సమానునెఁడవ నీవ సరవ్వమున
కశ మాన ననెఁక నొక రహసణ్యుము
సమోహి (?) నరకము సవ్వరగ ము నేలా

చ. హరి నే నొకమానెఁ టడిగెదను
నరఅంతరాతమ్మవ నీవగదే
యిరవగ శశ వేఅంకటశ నే నడిగెద



 374

విరసము లేదినెఁక విచార మేలా

రేకు: 0374-03 శోకవరాళ సఅంపుటము: 04-
434

పలల వి: నడవరో జడియక నవణ్యుమారగ  మది
మడనెఁగిది వక షష వమారగ  మది

చ. ఘనశకముఖుణ్యుల గనన్న మారగ  మది
జనకాదుల నశచ్చిలమారగ  మది
సనతక్కుమానెఁరుడజరపుమారగ  మది
మనువల వక షష వమారగ  మది

చ. నలగడ వసిషట  నడచు మారగ మది
యిల వేదవాణ్యుసుల మారగ అం బిది
బలిమగలగు ధద వ పటట పు మారగ ము
మలసిన వక షష వ మారగ  మది

చ. పరమమారగ అం బిద పశ పఅంచమారగ ము
గురుమారగ అం బిద గోపణ్యు మదే
గరిమెల శశ  వేఅంకటపతి మాకును
మరిపను వక షష వమారగ  మదే

రేకు: 0259-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-342

పలల వి: నడమ రెఅంటికన నా మేను
వడనెఁబడ యెఅందలివానెఁడనొ నేను

చ. కఅంటిమ జగమది కనున్నల యెదుటను
అఅంటి యిదియ నజమనరాదు
విఅంటిమ సవ్వరగ ము వేరే కలదన
కఅంటగిఅంచి అది గాదనరాదు

చ. కటట కొఅంటి మద ఘనసఅంసారము
గటిట గ ననెఁకనెఁ దొలనెఁగనెఁగరాదు
పటట కొఅంటి మద పపపుణణ్యుముల
తెటట దరువననె దిఅంచాలేము

చ. నగితి నొకసెలవి నానానెఁటి బదుకు
మొగి నొకచే నను మొకక్కుతిన
అగపడ శశ వేఅంకటాధిప నీకకృప
నగుడి గురుచే ననునెఁ గననెఁగలిగె

రేకు: 0008-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-051

పలల వి: నదు లొలల వ నా సాన్ననము కడ
సదరము నాకీ సాన్ననము

చ. ఇరువఅంకల నీయేచినముదశ ల
ధరియిఅంచుట నాసాన్ననము
ధరపక  నీనజదసులదసుల-

చరణధూళ నాసాన్ననము

చ. తలనెఁపులోన ననునెఁదలనెఁచినవారలనెఁ
దలనెఁచుట నాసాన్ననము
వలనుగ ననునెఁగనువారల శశ పద-

జలములే నాసాన్ననము
చ. పరమభాగవతపదఅంబుజముల-

దరుశనమే నాసాన్ననము
తిరువేఅంకటాగిరిదేవ నీకథా
సమ్మరణమే నాసాన్ననము

రేకు: 0142-05 భక రవి సఅంపుటము: 02-187

పలల వి: ననునెఁ జూచి హరి నీవ నవవ్వకుఅండేవా
పనమాలెఅంత బయలపనెఁకీ నామనసు

చ. మనసుకు గోచరమా మాటలకు గోచరమా
కనునెఁగొన వసమా నీఘనరూపము
నను వదకుచునాన్ననెఁడ నీవకక్కుడ నే నెకక్కుడ
జనునెఁడ నఅంతె యెఅంత సాహసము నాది

చ. వనన్నచో టఱునెఁగుదునా వోయీ అఅంటనెఁ బలికవా
యెనన్న తెలియనెఁ దరమా యిటిట  నీమాయ
అనన్నటా నీకొలవసేయనెఁ గడనెఁగుచునన్నవానెఁడ
యెనన్నటిపొఅందు నీవ నాకఅంత దిటట తనమో

చ. వాకలి గానవచుచ్చినా వఅంచిఅంచి చొరవచుచ్చినా
రాకపోక కబుదనా పరమపదము
శశ కాఅంతనెఁడ పశ తణ్యుకమెక  శశ వేఅంకటాదిశ  యిద
కక కొఅంటి నీకకృప నెఅంత గటట వాయతనమో

ప.అ.రేకు: 0055-03 రామకశ యసఅంపుటము: 15-313

పలల వి: ననునెఁ దలపనెఁ గదవే నారాయణ నీ మహిమ
జనయఅంతి యన చాటచు నునన్నది

చ. తలపోసి చూడ మొదలనెఁ బశ కకృతి జడము
యెలమతో గుణతశ య మేల వచెచ్చిను
మలసి యఅందరికన మనసెక  నలవ నేలనెఁ
యిల నఅందిశ యవాణ్యుపర మేమటిక

చ. పశ కకృతి జడమెక తే బహుభాష ల రా నేల
అకట సఅంసారభోగ మది గా నేల
పశ కటిఅంచి బశ హమ్మదులపటట ము గానేల
సకలధరామ్మధరమ్మసవ్వరూప మెటాట య

చ. జడమెక న పశ కకృతిక జనమ్మపరఅంపర లేల
అడియాలాలఅందు నఅందు నదటట ఱినెఁగె
యెడ చొచీచ్చిన పశ రణ లనన్నటానన యెఅంచితే
విడివి శశ వేఅంకటశ నీవ నషక్కుత్రైయనెఁడవ
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రేకు: 0107-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 02-
039

పలల వి: ననున్న నఅంతగా గడిఅంచి నాయమా దిగవిడవ
అనన్నటా రకఅంచకపో దఅంతరాణ్యుమ

చ. సొముమ్మవో వేసినవానెఁడ చుటిట చుటిట  వథులెలాల
కముమ్మక వదకీనట కనన్నదనెఁకాను
నమమ్మన అజజ నములో ననున్ననెఁ బడవేసుకొన
అమమ్మరో వూరకుఅందురా అఅంతరాణ్యుమ

చ. వోడ బరమాడేవానెఁడ వొకదరి చేరిచి
కూడిన యరర ము గాచుకొనీనట
యీడనే పశ పఅంచములో నటట  ననున్న దరిచేరిచ్చి
వోడక కాచుకోరాద వో యఅంతరాణ్యుమ

చ. చేరి పుపపమేమ్మవానెఁడ చిటల  వేనెఁ గననెఁడట
వూరక శశ వేఅంకటశ వోపకతోడ
ఆరయ ననున్ననెఁ బుటిట అంచినటిట వానెఁడవ నాభార-

మేరీతినెక న మోపు మనెఁక సఅంతరాణ్యుమ

ప.అ.రేకు: 0039-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
224

పలల వి: ననున్న ననున్న నెఅంచుకోవో నారాయణా
అనన్నయ నీ చేతినే అదివో నారాయణా

చ. నా మన సెఱునెఁగవా నారాయణా నేనెఁడ
నాము లాయె వయసుల నారాయణా
నామధారికపు మొకుక్కు నారాయణా
ఆముకొన నీ పశ యము లఅందునే నారాయణా

చ. నగుతా నే నఅంటి నఅంతే నారాయణా యిద
నగ రెఱినెఁగినపన నారాయణా
నగవల మాకునెఁ జల నారాయణా
అగడసేయకు మనెఁక నపపటి నారాయణా

చ. ననల నీ వినయాల నారాయణా, మఅంచి
నను పఅంటి మదివో నారాయణా
ఘనునెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ గలసితి విటల నను
అనుమాన మెలాల నెఁ బాసె నఅందు నారాయణా

ప.అ.రేకు: 0036-03మలహరి సఅంపుటము: 15-
203

పలల వి: ననున్న నెఅంచుకొన నయాణ్యు నగునెఁబాటల  నేను
కనన్నవారి వినన్నవారినెఁ గాకు సేసేనే

చ. మలసి నా గుణముల మఅంచివక  నప్పుడ గద
యెలమ నెదిరి నేరము లెఅంచేది
చెలనెఁగి నే పపముల సేయకుఅండ మరి కద
తొలనెఁగి పరుల నే దూషఅంచేది

చ. నడవడి నే లెనత్స నడిచినప్పుడ గద
పొడవక  యనుణ్యులకు నే బుదిబ  చెపపది
వడనెఁగెక  యితరుల నే వేనెఁడనయప్పుడ గద
కడవారి విరక క గాదనేది

చ. కామనుల సఅంగమము కాదన నే మరి కద
నేమమెక  యితరుల నే నఅందిఅంచేది
నామదిలో ననున్న నేను నవవ్వకొన సిగుగ పడి
నీ మఱనెఁగు చొచిచ్చితి నేనెఁడ శశ  వేఅంకటశ

రేకు: 0213-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-074

పలల వి: ననున్న నెవవ్వరు గాచేరు నానెఁటి పగెఅంతరునెఁ గాక
ననన్న నేనెఁడీ రోనెఁతలెక  తే నీతి యౌనా నాకును

చ. దేవనెఁడ నేనే యఅంటా తిరిగే నాసి కకునెఁడనా
దేవతలకు మొకక్కునెఁబోతే ననెఁక నగరా
కావిఅంచి యిఅందిశ యములే గతెన యినాన్నళల  నుఅండి
ఆవల జితేఅందిశ యనెఁడనఅంట నవి నగవా

చ. కరమ్మము దొలిల  సేయక కడదూరమెక  ఇనెఁక నా-

కరమ్మము సేయనెఁగనెఁబోతే కరమ్మమే నగద
దురమ్మతి సఅంపరినెక (???) తొయణ్యులలకు మోహిఅంచి
అరిమ్మలి దూషఅంచితేను అటట  వారు నగరా

చ. నేనే సవ్వతఅంతద నెఁడనఅంటా నఅండదనాలెలల  మాన
పూన యినెఁకనెఁ జేయనెఁబోతే పొఅంచి యవి నగవా
నేననన్నటా సిగుగ పడి నీ మరనెఁగు చొచిచ్చితిన
ఆనుకొన శశ వేఅంకటాధిపునెఁడ కావవే

ప.అ.రేకు: 0013-05 బౌళ సఅంపుటము: 15-072

పలల వి: ననున్న నేనే ఆహహా నవవ్వకొనవలద
యినన్న వలతల నేను యెదురి నాడేదుట

చ. చేరి దిగఅంబరి యట చీరల దిఅండల టా
సారెను విరతి యట సఅంసార మటా
పరు మౌన వశ తి యట బిరుదువాదము లటా
యీరీతి నే దొర నట యిఅందరి వేనెఁడేదటా

చ. చపపడయణ్యునెఁగా రట వప్పుపరికల నట
గొపపయిన తపసి నట కొలవూ నట
అపపటి నరాహారి నట ఆరఅంభము లట
చిపపలి మనసు ముడి సిఅంగారా లట

చ. పఅంపు జతేఅందిశ యనెఁ డట పఅండిల శోభనమట
ముఅంపున మోక్షారిర  యట లఅంపట మట
యిఅంపుల శశ వేఅంకటశ యినన్నభావములనెఁ బఅంది
తెఅంపున నీ శరణన తెలిసితి నటా

రేకు: 9074-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-575
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పలల వి: ననున్ననఅంత సేయకఅంట నవవ్వలనన్నవా పఅంట
మనున్నపక నెఁడిముదద గానెఁగ మనున్నపూసె నతనెఁడ

చ. పఅంచమహాపతకులనెఁ బరమపవనులనెఁగా
విఅంచనెఁ బూనె నఅందుకఅంట విదణ్యులనన్నవా
ఇఅంచుకఅంత హరినామమఅంతలోననె ముటట
పఅంచు దచిచ్చి మాణికపుబిలల  సేసె నతనెఁడ

చ. మాలవాన కషట విదణ్యు మఅందవటిట  బశ హమ్మవిదణ్యు
పలసేసె నఅందుకఅంట బశ తకునన్నద
నాలకఅందునునన్న విషష నామమఅంతశ ము చెప్పు
తోలబిలల  మాడకఅంట దొడడ సేసె ననున్నను

చ. కుకక్కు దచిచ్చి గఅంగిగోవ కొదమగానెఁగ భూమలోన
ఒకక్కుమాట యిఅంతసేయ నోపవచుచ్చినా
దికుక్కులఅందు వేఅంకటశ దివణ్యునామము రోనెఁత
కకుక్కునెఁగూటి నమకృతజలధినెఁ గావిఅంచె ననున్నను

ప.అ.రేకు: 0003-01దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-014

పలల వి: ననున్ననఅంతగా గడిఅంచి నాయమా దిగవిడవ
అనన్నటా రకఅంచుకోవ అఅంతరాణ్యుమీ

చ. సొముమ్మ వోవేసినవానెఁడ చుటిట  చుటిట  వధలెలాల
కమమ్మర వదకీనట కనన్న దనెఁకాను
నమమ్మన ఆజజ నములో ననున్ననెఁ బడ వేసికొన
అమమ్మరో వూరకుఅందురా అఅంతరాణ్యుమీ

చ. వోడబరమాడేవానెఁడ వొకక్కుదరి చేరిచి
కూడిన యరర ము గాచికొనీనట
యీడనే పశ పఅంచములో యిటట  ననున్న దరి చేరిచ్చి
వోడక కావనెఁగరాద వోయఅంతరాణ్యుమీ

చ. చేరి వపపమేమ్మవానెఁడ చిటల  వేనెఁ గననెఁడట
వూరక శశ  వేఅంకటశ వోపకతోడ
ఆరయ ననున్ననెఁ బుటిట అంచినటిట వానెఁడవ నా
భార మేరీతినెక న మోవ మఅంక నఅంతరాణ్యుమీ

రేకు: 0278-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-449

పలల వి: ననెన్నఅంచనెఁ బనలేదు ననెన్నఅంచుట కాన
మనన్నఅంచు హరి నీ మఱనెఁగు చొచిచ్చితిన

చ. రాజనెఁ బెఅండాల డిన యటిట  రమణి యేజతెక నా
పూజితమెక  యినన్నటాను భోగిఅంచినటట
సాజన నే నెఅంత సకలహీనునెఁడనెక నా
వోజతో ననున్ననెఁ గొలిచి వనన్నతనెఁడనెక తిన

చ. వేల ముదుద టఅంగరము వేడకనడి పశ ధాన
కలెతిక యిఅందరిచే మొకక్కుఅంచుకొనన్నటట
నేలనే నీ ముదశ  మోచి నే నేనెఁటివానెఁడనెక నా

పలరి జగములోననెఁ బెదద నెక తి నదివో
చ. తలిల దఅండిశ  గలవానెఁడ తప్పులేమెక నానెఁ జేసి

తలిల తో ముదుద గునసి తపపఅంచినటట
చలల న శశ వేఅంకటశ సరవి నీ కకృపవలల
కలల న ననున్న నుతిఅంచి గెలిచితి నదివో

రేకు: 0185-02 కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-427

పలల వి: ననెన్నరనెఁగలేనయణ్యు నాయఅంతరాణ్యుమెక
వనన్నతపు హరి నాలో నునాన్ననెఁడట

చ. యిల నేడజనల మేనఅందులోనవానెఁడ నఅంతే
తలనెఁపు బశ హామ్మఅండాల దనెఁటిపొయీణ్యున
కలవరేకులఅంతేసి కనున్నలవానెఁడ విఅంతే
సొలసి చూపకాశమే చూరగొనీన

చ. వడ వఅంటద క దూరేటి వనులవానెఁడ నఅంతే
కడలేన శబద ము లొకక్కుట వినేను
నడమ నే నలెల నెఁడఅంత నాలికవానెఁడ నఅంతె
వడివోన సుదుద  లెలాల  నుగగ డిఅంచేను

చ. లచచ్చిననెఁ బదరఅంగుళాల పశ ణ మఅంతే
కుచిచ్చి కాలపుదినాల గొలచీన
కొచిచ్చిన శశ వేఅంకటశ కొలవడబఅంట నఅంతే
పచిచ్చి యిఅందిశ యాల కలాల నెఁ బఅంపు సేసేను

ప.అ.రేకు: 0028-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
160

పలల వి: నమామణ్యుహఅం మానవసిఅంహఅం
పశ మదనెఁ క మహోబల నరసిఅంహఅం

చ. దనవదక తణ్యు విదరణసిఅంహఅం
నానాయధకర నరసిఅంహఅం
భూనభోఅంతరాపూరిత సిఅంహఅం
ఆనన వహిన్నలయాఅంతక సిఅంహఅం

చ. పశ ళయ నకృసిఅంహఅం బహు ముఖ సిఅంహఅం
సలలిత గరుడాచల సిఅంహఅం
కులిశనఖర ముఖ ఘోషత సిఅంహఅం
తిలకత బహురవి దీపత సిఅంహఅం

చ. శఅంత నకృసిఅంహఅం శౌరణ్యు నకృసిఅంహఅం
సఅంతత కరుణాజయ సిఅంహఅం
కాఅంతఅం శశ  వేఅంకటగిరి సిఅంహఅం
చిఅంతతఘన సఅంసిదిబ  నకృసిఅంహఅం

రేకు: 0289-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
514

పలల వి: నమతదేవఅం భజే నారసిఅంహఅం
సుముఖకరుణకణఅం సులభ నరసిఅంహఅం
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చ. విజయ నరసిఅంహఅం వర నరసిఅంహఅం
భజబలపరాకశ మసుష్ఫట నకృసిఅంహఅం
రజనీచరవిదళనవిరాజిత నకృసిఅంహఅం
సుజనరకక మహాశూర నరసిఅంహఅం

చ. దరుణనకృసిఅంహఅం పశ తాప నరసిఅంహఅం
చారుకలాణ్యుణ నశచ్చిల నకృసిఅంహఅం
ధీరచితాకవాస దివణ్యు నరసిఅంహఅం
సారయగానఅందచతర నరసిఅంహఅం

చ. విమల నరసిఅంహఅం వికశ మ నకృసిఅంహఅం
కమనయణ్యుగుణగణాకర నకృసిఅంహఅం
అమతసుశశ వేఅంకటాదిశ  నరసిఅంహఅం
రమణియణ్యుభూషభిరామ నరసిఅంహఅం

రేకు: 0385-03 లలిత సఅంపుటము: 04-494

పలల వి: నమో నమో జగదేకనాథ తవ సరేవ్వశ
విమల విశద త అసదివ్వఖణ్యుతకీరే క

చ. రామ రఘువర సిత రాజీవ లోచన
భూమజ రమణ తిశ భవన విజయ
కోమలాఅంగ శణ్యుమ కోవిద రణరఅంగ
భీమ వికశ మ సతణ్యుబిరుద పశ వణ

చ. దళత దక తేయ కోదఅండ దీక్షాదక
జలజపకకుల విభీషణ రకక
కలిత దశరథ తనయ కౌసలాణ్యునఅంద
సులభ వానర ముఖణ్యు సుగీశ వ వరద

చ. చారులకమ్మణ భరత శతశ ఘన్నపూరవ్వజ
తారక బశ హమ్మ నతణ్యు సవ్వరూప
ధీర శశ  వేఅంకటాధిప భకకవతత్సల
భూరిగుణ సాకత పుర నవాసా

రేకు: 0351-05 మాళవశశ సఅంపుటము: 04-
301

పలల వి: నమో నమో దశరథనఅందన మముమ్మరకఅంచు
కమనీయ శరణాగతవజశ పఅంజరా

చ. కోదఅండదీక్షాగరునెఁడ రామచఅందశ
ఆదితణ్యుకుల దివాణ్యుసస వేది
సోదిఅంచుమారీచునతలగుఅండగఅండ
ఆదినారాయణ యసురభఅంజనా

చ. ఖరదూషణ శిరదుఃఖఅండన పశ తాప
శరధిబఅంధన విభీషణవరద
అరయ విశవ్వమతశ యాగసఅంరకణ
ధరలోన రావణదరాపపహరణ

చ. పొలపొఅంద నయధణ్యుపుర వరాధీశవ్వర

గెలపుమీరిన జనకీరమణ
అలఘుసుగీశ వాఅంగదది కపసేవిత
సలలిత శశ వేఅంకటశక లనవాసా

రేకు: 0325-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-144

పలల వి: నమో నమో దశరధనఅందన రామ
కమనయణ్యు యాగభాగకరక రామ

చ. కాకుతర త్సకుల రామ కౌసలాణ్యుసుత రామ
శశ కరగుణోనన్నత శశ రామ
కాకాసురవక రి రామ కౌశికవతత్సల రామ
భీకరతాటకాఅంతకబిరుద రామ

చ. వారిధిబఅంధన రామ వాలిహరణ రామ
చారుహరకోదఅండభఅంజన రామ
ధారుణీజపతి రామదశకఅంఠహర రామ
సారవిభీషణాభీషేచన రామ

చ. అమరపలిత రామ అయధాణ్యుపతి రామ
సమరకోవిద రామ సరవ్వజజ  రామ
విమల రామ శశ వేఅంకటగిరి రామ
రమణ శరణాగతరకక రామ

రేకు: 0249-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
282

పలల వి: నమో నమో దనవవినాశ చకశ మా
సమరవిజయమెక న సరేవ్వశ చకశ మా

చ. అటట  పదరుభజల నమరిన చకశ మా
పటిట నాయధముల బలచకశ మా
నెటట న మూనెఁడగనున్నల నలిచిన చకశ మా
ఱటట గా మనన్నఅంచవే మెఱయచు చకశ మా

చ. ఆరయ నారుగోణాల నమరిన చకశ మా
ధారల వేయిటితోడి తగు చకశ మా
ఆరక మీనెఁదిక వళల  అగిన్నశిఖల చకశ మా
గారవాన నీ దసులనెఁ గావవే చకశ మా

చ. రవిచఅందశ కోటితేజరాసియెక న చకశ మా
దివిజసేవితమెక న దివణ్యు చకశ మా
తవిలి శశ వేఅంకటశ దకణకర చకశ మా
యివల నీదసులము యేలకోవే చకశ మా

రేకు: 0381-02 బౌళ సఅంపుటము: 04-471

పలల వి: నమో నమో రఘు కుల నాయక దివజ వఅందణ్యు
నమో నమో శఅంకర నగజనుతా

చ. విహిత ధరమ్మపలక వర దశరథ రామ
గహనవాసినీ తాటకా మరద న
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అహలాణ్యు శపమోచన అసుర కుల భఅంజన
సహజ విశవ్వమతశ  సవన రకకా

చ. హరి కోదఅండహర సీతాఅంగనా వలల భ
ఖరదూషణారి వాలిగరావ్వపహా
తరణి తనజది తరుచర పలక
శరధి లఅంఘన కకృత సౌమతిశ  సమేతా

చ. బిరుద రావణ శిరో భేదక విభీషణ-

వరద సాకత పుర వాస రాఘవ
నరుపమ శశ  వేఅంకటనలయ విజనగర
పురవరవిహార పుఅండరీకాక్షా

రేకు: 0171-05 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 02-
348

పలల వి: నమో నమో లకమ్మనరసిఅంహా
నమో నమో సుగీశ వనరసిఅంహా

చ. వరద సులభ భకక వతత్సల నరసిఅంహా
నరమకృగవేష శశ నరసిఅంహా
పరమపురుష సరవ్వపరిపూరష  నరసిఅంహా
గిరిగుహావాస సుగీశ వనరసిఅంహా

చ. భయహర పశ హాల దపలన నరసిఅంహా
నయనతశ యారవిఅంద నరసిఅంహా
జయ జయ సురమునసఅంసుకత నరసిఅంహా
కశ యాకలాప సుగీశ వనరసిఅంహా

చ. అతికకృపనలయ మోహనరూప నరసిఅంహా
నత పతామహముఖణ్యు నరసిఅంహా
సతత శశ వేఅంకటశవ్వర దివణ్యునరసిఅంహా
కతవారిభఅంజన సుగీశ వనరసిఅంహా

రేకు: 0235-02 లలిత సఅంపుటము: 03-199

పలల వి: నమో నారాయణ నా వినన్నప మదివో
సమానునెఁడనెఁ గాను నీకు సరేవ్వశ రకఅంచవే

చ. మనసు నీ యాధీనము మాటల నీ వాడేటివే
తనువ నీపుటిట అంచిన ధన మది
మును నీపఅంపున ననన్న మోచుకునన్నవానెఁడ నఅంతే
వనక ననున్న నేరాల వేయక రకఅంచవే

చ. భోగములెలాల  నీవి బుదుబ ల నీవిచిచ్చినవి
యీగతి నాబతకు నీ విరవక నది
చేగదేర నీవ ననున్ననెఁ జేసిన మానసి నఅంతే
సోగల నాయజజ నము చూడక రకఅంచవే

చ. వలి నీవే లో నీవే వేడక లెలాల  నీవే
కలకాలమును నీకరుణ నాకు
యిల శశ వేఅంకటశ నీవేలకొనన్నబఅంట నఅంతే

నెలవ దపపఅంచక నీవే రకఅంచవే
రేకు: 0040-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-245

పలల వి: నమో నారాయణాయ నమదుః
సమధికానఅందయ సరేవ్వశవ్వరాయ

చ. ధరణీసతీఘనసకనశక లపరిరఅంభ-

పరిమళశశ మజలపశ మదయ
సరసిజనవాసినీసరసపశ ణామయత-

చరణాయ తే నమో సకలాతమ్మకాయ
చ. సతణ్యుభామాముఖఅంచనపతశ వలిల కా-

నతణ్యురచనకశ యానపుణాయ
కాతాణ్యుయనీసోకతశ కామాయ తే నమో
పశ తణ్యుకనజపరబశ హమ్మరూపయ

చ. దేవతాధిపమకుటదివణ్యురతాన్నఅంశసఅం-

భావితామలపదపఅంకజయ
కక వలణ్యుకామనీకాఅంతాయ తే నమో
శశ వేఅంకటాచల శశ నవాసాయ

రేకు: 0044-02 శదద వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
269

పలల వి: నమో నారాయణాయ నారాయణాయ సగుణబశ హమ్మణ
సరవ్వపరాయణాయ శోభనమూరకయే నమో

చ. నతాణ్యుయ విబుధసఅంసుకతాణ్యుయ నతాణ్యుధి-

పతాణ్యుయ మునగణ పశ తణ్యుయాయ
సతణ్యుయ పతణ్యుక్షాయ సనామ్మనససాఅం-

గతాణ్యుయ జగదవనకకృతాణ్యుయ తేనమో
చ. అకశ మోదద తబాహువికశ మాతికాశ అంత
శకశ శిషణ్యునణ్యులనకశ మాయ
శకాశ దిగీరావ్వణవకశ భయభఅంగన-

రవ్వకాశ య నహతారిచకాశ య తేనమో
చ. అకరాయాతినరపక్షాయ పుఅండరీ-

కాక్షాయ శశ వతత్సలకణాయ
అకణవిజజ నదకయగీఅందశ సఅం-

రక్షానుకఅంపకటాక్షాయ తేనమో
చ. కరిరాజవరదయ కౌసుకభాభరణాయ

మురవక రిణ జగనోమ్మహనాయ
తరుణఅందుకోటరతరుణీ మనసోకత్సతశ -

పరితోషచితాకయ పరమాయ తే నమో
చ. పతశ దనోతత్సవపశ థిత వేఅంకటరాయ

ధాతీశ శకామతారర పశ దయ
గోతశ భినమ్మణిరుచిరగాతాశ య రవిచఅందశ -
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నేతాశ య శేషదిశ నలయాయ తే నమో నారయణాయ
రేకు: 0116-06 దేసాక సఅంపుటము: 02-096

పలల వి: నమమ్మలేము కానలేము నరులాల మనమఅంతే
సమమ్మతిఅంచి యేలేవానెఁడ సరేవ్వశనెఁడే సుఅండీ

చ. కఅంటికనెఁ గఅంటిరెపప కాచుకవఅండినయటట
వొఅంటి దేహమెలాల  జేవొడడ కొనన్నటట
అఅంటక దేహి నేపొదుద  అఅంతరాతమ్మయెక  వఅండీ
జఅంటయెక  కాచుకునాన్ననెఁడ సరేవ్వశనెఁడే సుఅండీ

చ. చీనెఁకటి నోటికనెఁ గడి చేయే కొఅంటవచిచ్చినటట
ఆనెఁకటిక గుకక్కుళల  ఆసయినటట
వనెఁకల జఅంతవలకు వలపల లోననుఅండి
సానెఁకుచునునాన్ననెఁ డిదివో సరేవ్వశనెఁడే సుఅండీ

చ. తమదేహ మెఅంతెక నా తానే యిఅంపయి మోచినటట
తెమలి పశ ణ మనన్నటానెఁ దీపయినటట
అమరిన భోగమోక్షా లడిగినవారి కచీచ్చి
సమునెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ  సరేవ్వశనెఁడే సుఅండీ

రేకు: 0156-02 గౌళ సఅంపుటము: 02-264

పలల వి: నమమ్మవలెనెఁగాన యెనన్ననెఁడ సఅందేహము లేక
యిముమ్మల దేవనెఁడ వరమచుచ్చి టమరుదు

చ. మగనపక  బతికసేసి మఅంచిలోకా లెకక్కురట
తగుదఅండకోల వటిట  తత కవ్వగతి గనేరట
పగటన నొకవేరు వటిట  పమునెఁ బటట రట
తగిలి హరిదసుల ధనుణ్యు లౌ టమరుదు

చ. యేలికకు ధనమచిచ్చి హితభోగా లఅందేరట
కలనెఁ గతికవూన పగ గెలేచ్చిరట
గాలి లోలోనెఁ బూరిఅంచి ఘనసిదుబ  లయేణ్యురట
యేలీల హరిదసుల యీడేరు టమరుదు

చ. దికుక్కుల యజజ ల చేసి దివిజ లయేణ్యురట
మొకక్కు విపుద ల నరిచ్చిఅంచి ముఅంచి సిరు లఅందేరట
పకక్కున నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ
జకక్కుననెఁ గొలిచ్చిన దసుల జజ ను లౌ టమరుదు

ప.అ.రేకు: 0056-01శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
319

పలల వి: నమమ్మ కొలవనెఁగదరో నరులాల శశ హరిన

కమమ్మ యీతనెఁడే బశ హమ్మగనన్నతఅండిశ  గానెఁడా
చ. దోసిట మడడ తే కవేళ తోడక  వచేచ్చి దక వము

రాసికకక్కునెఁ గొలిచితే రకఅంపనెఁడా
బాసలనెఁ బాము మఅంతశ ము పఅంపు సెయిఅంచే దేవనెఁ
డాసనెఁ దనున్ననెఁ దలనెఁచితే నట పఅంపు సేయనెఁడా

చ. నాలిక గోసి పటిట తే నలి మొలపఅంచే దక వ
మేలికన కొలిచితే నీడేరచ్చినెఁడా
ఆలిఅంచి దరు శిలలనెఁ ద వహిఅంచే దేవనెఁడ
వొలినెఁ దనమనసులో నహిఅంచితే లేనెఁడా

చ. పడినెడ మొకుక్కుకొనాన్న వర మచేచ్చి దేవనెఁడ
కడ గరుడగఅంబముకాడ నయణ్యునెఁడా
వడ తీరర యాతశ లకు వస మెచేచ్చి దేవనెఁడ
అడరి శశ వేఅంకటశనెఁ డఅండ నుఅంట మెచచ్చినెఁడా

రేకు: 0384-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
487

పలల వి: నమమ్మతినెఁజమీమ్మ వోమనసా నాక హితవయి మెలఅంగుమీ
ముమామ్మటిక నేనెఁ జెపపతినెఁజమీమ్మ మురహరునామమే జపఅంచుమీ

చ. తలనెఁచకుమీ యితరధరమ్మముల తతవ్వజజ నము మఱవకుమీ
కలనెఁగకుమీ యేపనకక నను కడశఅంతఅంబుననుఅండమీ
వలవకుమీ వనతలకప్పుడ వక రాగణ్యుఅంబున నుఅండమీ
కొలవకుమీ యితరదక వముల గోవిఅందుననే భజిఅంచుమీ

చ. కోరకుమీ దేహభోగముల గొనకొన తపమే చేకొనుమీ
మీరకుమీ గురువలయానతి మెఱయనెఁ బురాణములే వినుమీ
చేరకుమీ దురర నసఅంగతి జితేఅందిశ యనెఁడవక  నలవమీ
దూరకుమీ కరమ్మఫలఅంబును ధద వవరదుననే నుతిఅంచుమీ

చ. వఱవకుమీ పుటట గులకు మరి వివేకఅంచి ధీరునెఁడవగుమీ
మఱవకుమీ యలమేలమ్మఅంగకుమగనెఁడగుశశ వేఅంకటపతిన
కఱలకుమీ మాయారతలను కవలసాతివ్వకునెఁడవగమీమ్మ
తొఱలకుమీ నేరములను సిఅంధరకకుననే సేవిఅంచుమీ

రేకు: 0357-04 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
336

పలల వి: నమమ్మతే నతనెఁడే మనన్నననెఁ గాచు
యిముమ్మల ధద వన బటట మేలిఅంచినటల

చ. తీరన కరమ్మములెక న దీరునెఁబో శశ హరిపద -
మేరీతినెఁ గొలిచినా నెవవ్వరికన
చేరరాన యడవిలో శిలలెక  పడియనన్న
భారపుటహలణ్యుశపము దేరినటల

చ. కలగనసిరులెలల నెఁ గలగునెఁబో శశ హరి
గొలిచినవారికనెఁ గోరినటల
అలనానెఁడ దరిదుద నెఁడక న కుచేలన
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బలసఅంపదలనెఁ దచిచ్చి బతికఅంచినటల
చ. చూడనెఁగా మూఢులకక న సులభనెఁడక  నలచునెఁబో

వేడకతోనెఁ బాడితే శశ వేఅంకటశనెఁడ
యాగనే మాబోఅంటల కు నరవక  కోనేటిదఅండ
మేడపువరములెలల  మెచిచ్చి యిచిచ్చినటల

రేకు: 0365-05 పడి సఅంపుటము: 04-385

పలల వి: నమమ్మన దిదివో నాపతరారిర త
మమమ్మహినెఁ జూడరో యిది మీదిగాదు

చ. నలినదళాకన నామాఅంకతమే
నలవన బానెఁతిన నధానము
కలకాలమదే గాదల కొలచుల
నలగడ నవియే నాలక రుచుల

చ. శశ  పతి రూపమే చిఅంతిఅంచు తలనెఁప
పక  పక  మాయిఅంటి భాగణ్యుముల
పూనెఁపలమతద లనెఁబుతాశ దు లిది
వక పగు మాకద వణ్యువసాయముల

చ. శశ  వేఅంకటపతి సేవిది యొకట
భావిఅంచు నాయషణ్యుభౌషణ్యుముల
కక వలణ్యుపద మద కాయజసుఖమద
సావధానముల సఅంసార మది

రేకు: 0113-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
074

పలల వి: నమమ్మన దొకట నాకు నీశరణము
యెమెమ్మల సఅంసార మఅంతే యిఅందేమగలదు

చ. యేనెఁటికరమ్మము నా కనెఁటిధరమ్మము
యేనెఁటిదో నేనెఁ జేయనెఁగా నీ కమ గూడను
నానెఁటకపు తొఅంటివారు నడిచిన మారగ మన
యీనెఁటకునెఁ జేనెఁసేనెఁగాక యిఅందేమ గలదు

చ. యేడతపము నా కడజపము నే
వాడికనెఁ జేయనెఁగ నీకు వచిచ్చినదేమ
బెడిదపునెఁ బెదద లెలాల నెఁ బెటిట న తిటట ములఅంటా
యీడకునెఁ జేసెనెఁగాక యిఅందేమ గలదు

చ. యెకక్కుడిపుణణ్యుము నా కకక్కుడిభోగముల
యికుక్కువ ననన్నటల నెఁ జేసి యేమగఅంటివి
నకక్కుపు శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ గనుటగాక
యెకక్కుడి కకక్కుడిమాయ లిఅందేమ గలదు

రేకు: 0345-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
263

పలల వి: నరరూప పశ హాల దనరసిఅంహా
అవిరళతేజ పశ హాల దనరసిఅంహా

చ. పగరపక  కోపము బఅంటనెఁజూచి మరచితి
నగుమొగము పశ హాల దనరసిఅంహా
యెగువ నీకోపమున కతనెఁడ మానెఁటమఅందు
అగపడ మాకును పశ హాల దనరసిఅంహా

చ. అఅంటముటట రానకోప మఅంగననెఁ జూచిమానతి
ననెఁటచెలల నెఁ బశ హాల దనరసిఅంహా
జఅంట నీ బుదిద  తిపప సతియె యఅంకుశము
అఅంట వాయమనెఁకను పశ హాల దనరసిఅంహా

చ. ధర మొరవటట  దేవతలే మొకక్కుతే మానతి
గరుడాదశ నెఁ బశ హాల దనరసిఅంహా
యిరవక  శశ వేఅంకటాదిశ  నఅందు నఅందు నీద సుదిద
అరసితి మదివో పశ హాల దనరసిఅంహా

రేకు: 0378-02 పడి సఅంపుటము: 04-454

పలల వి: నరసిఅంహ రామకకృషష  నమో శశ  వేఅంకటశ
సరుగ నాశతద ల సఅంహరిఅంచవే

చ. బావ తిటల కు శిశపలననెఁ జఅంపన-

యేవ కోపకానెఁడవ నేనెఁ డఅందు వోతివి
నీవానెఁడనన ననున్న నఅందిఅంచి శతద వను
చావనెఁగొటిట  వాననటట  సఅంహరిఅంచవే

చ. దసున భఅంగిఅంచేటి తరినెఁ గసణ్యునెఁపునెఁ జఅంపన
యీసు కోపకానెఁడ విపు డఅందువోతివి
మేసుల నీలాఅంఛనాల మఅంచి ననున్న దూషఅంచే
సాసిఅంచి శతద వను సఅంహరిఅంపవే

చ. కలల లాడి గూబయిలల  గెక కొనన్న గదద నెఁజఅంపన
యెలల గానెఁగనెఁ గోపకానెఁడ వఅందువోతివి
యిలిల ద శశ  వేఅంకటశ యీ నీ మీనెఁదిపటల
జలల న దూషఅంచు శతద వ సఅంహరిఅంపవే

రేకు: 0264-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-368

పలల వి: నరహరి నీ దయమీనెఁదట నా చేనెఁతల గొనాన్న
శరణాగతియను జీవన సవ్వతఅంతశ ము రెఅండా

చ. మొఱయచు నరకపు వాకలి మూసిరి హరి నీదసుల
తెఱచిరి వక కుఅంఠపురము తెరువల వాకళళ్ళు
నుఱిపరి పపములనన్నయ నుగుగ గ నట తూరెపతికరి
వఱవము వఱవము కరమ్మపువిధలినెఁక మాకలా

చ. పపరి నా యజజ నము పరమాతమ్మనెఁడ నీదసుల
చూపరి నను నామతిలో సులభముగా నాకు
రేనెఁపరి నీపక  భక కన రే యిననెఁ బగలను నాలో
వోపము వోపము తపముల వూరక ఇనెఁక నేలా

చ. దిదిద రి నీ ధరమ్మమునకు దేవా శశ వేఅంకటశవ్వర
అదిద రి నీదసుల నీయానఅందములోన
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ఇదద రి నీనా పొఅందుల యేరపరచిటవలెనెఁ గూరిచ్చిరి
వొదిద క నొదిద క నాకనెఁక నుదోణ్యుగములేలా

రేకు: 0197-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
497

పలల వి: నరునెఁడా యీతనెఁడ ఆదినారాయణనెఁడ గాక
ధరణినెఁ గీరితికకక్కు దశరథసుతనెఁడ

చ. యీతనెఁడాతాటకనెఁ జఅంప నీమారీచసుబాహుల-

నీతనెఁడా మదమణనెఁచె నఅందరునెఁ జూడ
యేతలకు హరువిలల  యీతనెఁడా విరిచి యటట
సీతనెఁ బెఅండిల యాడను యీచినన్నరామునెఁడా

చ. చుపపనాతిముకుక్కు గోసి సోదిఅంచి దక తణ్యులనెఁ జఅంప
అప్పుడిటట  వాలి నేసినాతనెఁ డీతనెఁడా
గుపపఅంచి కోనెఁతల నేలి కొఅండల జలధి గటిట
కపప లఅంక సాధిఅంచె నీకౌసలణ్యునఅందనెఁనుడా

చ. రావణాదులనునెఁ జఅంప రకఅంచి విభీషణన
భావిఅం చయధణ్యు నీతనెఁడ పటట మేలెను
శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడే సకృషట  రకఅంచె నతనెఁడే
యీవల మాపలనునన్న యీరామచఅందుద నెఁడా

రేకు: 0353-02 ముఖరి సఅంపుటము: 04-310

పలల వి: నరులార నేనెఁడవో నారసిఅంహజయఅంతి
సురలకు నానఅందమెక  శభములొసనెఁగెను

చ. సఅందిఅంచి వక శఖ శదద  చతరద శి శనవార -
మఅందు సఅంధాణ్యుకాలమున నౌభళశనెఁడ
పొఅందుగానెఁ గఅంభములోననెఁ బడమ కడపమీనెఁద
కఅందువ గోళళ్ళునెఁ జిఅంచెనెఁ గనక కశిపున

చ. నరమకృగరూపము నానాహసకముల
అరిది శఅంఖచకాశ ది ఆయధాలతో
గరిమనెఁ బశ హాల దుననెఁ గాచిరకఅంచి నలిచె
గురుతర బశ హామ్మఅండ గుహలోనను

చ. కాఅంచనపు గదద  మీనెఁద గకక్కుననెఁ గొలవక  యఅండి
మఅంచుగ నఅందిరనెఁ దొడమీనెఁద బెటట క
అఅంచె శశ వేఅంకటగిరి నాదిమపురుషఅండక
వఅంచనసేయక మఅంచివరాలిచీచ్చినదివో

రేకు: 0388-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
510

పలల వి: నరులాల మునులాల నానా దేవతలాల
పరబశ హమ్మ మీతనెఁడే పశ తణ్యుకమెక  వనాన్ననెఁడ

చ. భావిఅంచి చూడరో వనెఁడ పశ హాల ద వరదునెఁడ
సేవిఅంచరో తొడమీనెఁది శశ  సతిన
వావిరి నుతిఅంచరో వరశఅంఖచకాశ లవ

కోవిదునెఁడ గదద మీనెఁదనెఁ గొలవక  వనాన్ననెఁడ
చ. చెలనెఁగి మొకక్కురో వనెఁడ శశ  నరసిఅంహ దేవనెఁడ

తెలియరో యీతన తేజోరూపము
అలరి పూజిఅంచరో అనఅంతహస కము లవ
కొలనెఁది మీరి విషష నెఁడ కొలవక  వనాన్ననెఁడ

చ. యిద శరణనరో హిరణణ్యుదక తణ్యుహరున
అదన జపఅంచరో యీ హరినామము
యెదుట శశ  వేఅంకటాదిశ న యహోబలమునఅందు
కొదలే కాదిమూరితి కొలవక  వనాన్ననెఁడ

రేకు: 0223-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
131

పలల వి: నలినాక నీకు నమసక్కురిఅంచిన-

ఫలము వొగడ ననెఁక బశ హమ్మకు వశమా
చ. పూరవ్వదోషములనెఁ బోనెఁదోలి మఱియ

సరావ్వపచారము కమయిఅంచి
గరివ్వత మదముల కసట వాప నను
నరవ్వహిఅంచె నద నీనామము

చ. నేనెఁడనునెఁ జేసిన నేరము లణనెఁచి
వేనెఁడి కరమ్మముల విడిపఅంచి
వానెఁడి దుదుఃఖముల పడినెఁ బరిహరిఅంచె
నానెఁ డఱనెఁగనెఁగ నీ నామము

చ. వమమ్మడి సుఖముల నొనరిఅంచీ మాకు
సమమ్మతి శభముల జయమొసనెఁగీ
యిముమ్మల శశ వేఅంకటశవ్వర యిదివో
నెమమ్మది రకఅంచె నీనామము

రేకు: 0329-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-168

పలల వి: నలల నెఁబలిల  చెనున్ననెఁడ నాపలిటి వనున్ననెఁడ
యెలల  జీవలకు మరి యినన్నటానెఁ బశ సనున్నడ

చ. కమలావరుడ శశ కర మదనగురునెఁడ
సమర దనవకుల సఅంహారునెఁడ
విమల గుణాకరునెఁడ విజయచకశ ధరునెఁడ
కమనయణ్యు భకకజన కరుణాకరునెఁడ

చ. వేదఅంతవేదుణ్యునెఁడ విశవ్వహితాపదుణ్యునెఁడ
ఆదియనఅంతణ్యుములేన యనవదుణ్యునెఁడ
సాదితయగిహకృదుణ్యునెఁడ శమతోగశ చెక దుణ్యునెఁడ
సోదిఅంచి చూచితేను సురలకు నాదుణ్యునెఁడ

చ. కామతఫల శకుకనెఁడ ఘనమహిమ యకుకనెఁడ
ఆముకొనన్న లోకరకణ సకుకనెఁడ
నేమాన శశ వేఅంకటాదిశ  నలిచి మమేమ్మలినానెఁడ
కోమలనెఁడ వనెఁడిగో గోపకాస రకుకనెఁడ
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రేకు: 0092-01 నాట సఅంపుటము: 01-453

పలల వి: నవనారసిఅంహ నమో నమో
భవనాశితీర యహోబలనారసిఅంహ

చ. సతతపశ తాపరౌదశ జవ్వలానారసిఅంహ
వితతవరసిఅంహవిదరాణా
అతిశయకరుణ యగానఅంద నరసిఅంహ
మతి శఅంతపు కానుగుమాన నారసిఅంహ

చ. మరలి బీభతత్సపుమటట మళల  నరసిఅంహ
నరహరి భారోగ టి నారసిఅంహ
పరిపూరష  శకృఅంగార పశ హల ద నరసిఅంహ
సిరుల నదుద్భుతపు లకమ్మ నారసిఅంహ

చ. వదనభయానకపు వరాహ నరసిఅంహ
చెదరన వక భవాల శశ నరసిఅంహ
అదన శశ వేఅంకటశ అఅందు నఅందు నరవక తి
పదివేలరూపముల బహునారసిఅంహ

రేకు: 0204-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-024

పలల వి: నవనీత చోర నమో నమో
నవమహిమారష వ నమో నమో

చ. హరి నారాయణ కశవాచుణ్యుత శశ కకృషష
నరసిఅంహ వామన నమో నమో
మురహర పదమ్మనాభ ముకుఅంద గోవిఅంద
నరనారాయణరూప నమో నమో

చ. నగమగోచర విషష  నీరజక వాసుదేవ
నగధర నఅందగోప నమో నమో
తిశ గుణాతీత దేవ తిశ వికశ మ దవ్వరక-

నగరాధినాయక నమో నమో
చ. వక  కుఅంఠరుకమ్మణీవలల భ చకశ ధర

నాకశవఅందిత నమో నమో
శశ కర గుణనధి శశ వేఅంకటశవ్వర
నాకజనన(???)నుత నమో నమో

రేకు: 0331-05 వరాళ సఅంపుటము: 04-182

పలల వి: నవమూరుకలెక నటిట  నరసిఅంహము వనెఁడ
నవమెక న శశ కదిరి నరసిఅంహము

చ. నగరిలో గదద మీనెఁది నరసిఅంహము వనెఁడ
నగుచునన్న జవ్వలానరసిఅంహము
నగముపక  యగానఅందనరసిఅంహము వనెఁడ
మగుల వేదదిశ  లకమ్మనారసిఅంహము

చ. నానెఁటకొనన్న భారగ వూటనరసిఅంహము వనెఁడ
నానెఁటకపు మటట మళల నరసిఅంహము

నానెఁటి యీ కానుగమాననరసిఅంహము వనెఁడ
మేనెఁటి వరాహపు లకమ్మనారసిఅంహము

చ. పొలసి యహోబలాన బమమ్మరెడిడ చెరల లోన
నలిరేనెఁగిన పశ హాల దనరసిఅంహము
చెలనెఁగి కదిరిలోన శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
మెలనెఁగేటి చకక్కున లకమ్మనారసిఅంహము

రేకు: 0087-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
427

పలల వి: నా తప్పు లోనెఁ గొనవే ననున్ననెఁ గావవే దేవ
చేనెఁతలినీన్న జేసి ననున్ననెఁజేరి శరణఅంటిన

చ. అఅందరిలో నఅంతరాణ్యుమవక  నీవఅండనెఁగాను
యిఅందరినెఁ బనులగొఅంటి ననాన్నళళ్ళును
సఅందడిఅంచి యినన్నటా నీచెక తనణ్యుమెక  యఅండనెఁగాను
వఅందులేక నేనెఁ గొనన్నవాహనా లెకక్కుతివి

చ. లోకపరిపూరుష నెఁడవక  లోనా వలి నుఅండనెఁగాను
చేకొన పూవలనెఁ బఅండల నెఁ జిదిమతిన
కక కొన యీమాయల నీకలిపతమెక  వఅండనెఁగాను
చౌకలేక నేవేరే సఅంకలిపఅంచితిన

చ. యెకక్కుడచూచిన నీవే యేలికవక  వఅండనెఁగాను
యికక్కుడానెఁ దొతకల బఅంటల  నేలితి నేను
చకక్కున శశ వేఅంకటశ సరావ్వపరాధి నేను
మెకక్కుతి ననున్న రకఅంచు ముఅందఱనెఁగ నేను

రేకు: 0358-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
339

పలల వి: నానెఁటకమఅంతా నవవ్వలక
పూనెఁటకుబూనెఁటకునెఁ బలెల పోవ

చ. కోటివిదణ్యులనునెఁ గూటికొఱక పో
చాటవ మెలనెఁగేటి శరీరిక
తేటల నానెఁకలిదీరినపమమ్మట
పటకునెఁ బాట బయలెక పోవ

చ. మెఱసేటిదలాల  మెలనెఁతలకొరక
చెఱలదేహములజీవనక
అఱమరపుల సుఖమఅందినపమమ్మట
మొఱనెఁగుకుమొఱనెఁగే మొయిలెక  పోవ

చ. అనన్న చదువలను నాతనకొరక
ననెన్నరినెఁగిన సుజజ నకన
యినన్నట శశ వేఅంకటశదసునక
వనెన్నలమాయల విడివడిపోవ

రేకు: 0015-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
091
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పలల వి: నానెఁటిక నానెఁడే నా చదువ
మాటలాడచును మఱచేటి చదువ

చ. ఎనయ నీతన నెఱునెఁగుటక పో
వనకవారు చదివినచదువ
మనసున నీతన మఱచుటక పో
పనవడి యిపపటిపౌశ ఢలచదువ

చ. తెలిసి యితననే తెలియటక పో
తొలతనెఁ గకృతయగాదులచదువ
కలిగినయీతననెఁ గాదననే పో
కలియగఅంబులోనెఁ గలిగినచదువ

చ. పరమన వేఅంకటపతినెఁ గనుటక పో
దొరలగు బశ హామ్మదులచదువ
సిరుల నతన మఱచెడికొరక పో
విరసపుజీవలవిదణ్యులచదువ

రేకు: 0105-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
028

పలల వి: నాకు నఅందు కమవోదు ననున్న నీ వేమచూచేవ
నీకరుణ గలిగితే నఅంచి చూపవయాణ్యు

చ.ఘోరమెక న దేహపు దురుగ ణ మేమగలిగిన
ఆరసినెఁ బశ కకృతినెఁబోయి అడగవయాణ్యు
నేరన నాజనమ్మముతో నేరుపమ గలాల  ననున్న
ధారుణినెఁ బుటిట అంచిన విధాత నడగవయాణ్యు

చ. పఅంచేఅందిశ యములలోన పప మేమ గలిగినా
అఅంచెలనెఁ గాముననెఁబోయి అడగవయాణ్యు
ముఅంచిన నాకరమ్మములో మోసమేమ గలిగినా
మఅంచితనాననెఁ జేయిఅంచే మాయ నడగవయాణ్యు

చ. అనన్నటా నావనకటి  అపరాధమేమ గలాల
మనన్నఅంచి నాగురునెఁ జూచి మానవయాణ్యు
మనన్నక శశ వేఅంకటశ మీనెఁదిపనులేమ గలాల
ననున్ననెఁ జూచుకొన ననున్న నీవే యేలవయాణ్యు

రేకు: 0301-02 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-002

పలల వి: నాకు నాక సిగగ యీణ్యున ననున్న జూచుకొఅంటను
చేకొన నీవే మనన్నఅంచనెఁ జెయొణ్యుగేగ నెఁగాన

చ. సేయరాన పపముల సేసివచిచ్చి యేనోర
నాయెడ ననున్న వరములడిగేను
కాయముతో నఅందిశ యకఅంకరునెఁడనెక  యేమన
చేయార నీబఅంటనన చెప్పుకొనేను

చ. వేగిలేచి సఅంసారవిధలక వొడిగటిట
యేగతినెఁ గొసరి నీపక  నేనెఁట వేసేము

అగడపు బఅంగారుకాతమనే నముమ్మకొన
భోగపుమోకము నెటట  వొఅందిఅంచు మనేము

చ. కలపుటట గుబదుకు కాఅంతలకు వచచ్చిపటిట
వలసి నేనెఁడటట  నీవార మయేణ్యుము
నెలవక  శశ వేఅంకటశ నీవే కరుణిఅంచితివి
బలిమసేసి నీకటట  భారము వేసేము

రేకు: 0184-02 ముఖరి సఅంపుటము: 02-422

పలల వి: నాకు నీవ గలవ హరి నాలోపలనుఅండి
పక కొన యినన్నయ బదుకనీవయాణ్యు

చ. పసిగొన రుణానుబఅంధము కొలనెఁదే
పసులనునెఁ బడతల బహుసుతల
వసముగావ తమవఅంతల దీరిన
పసగా నవియే బదుకనీవయాణ్యు

చ. పనగొన భటలకునెఁ బెటిట న కొలనెఁదియ
పనులనునెఁ గీరుకల పఅంతముల
అనువల దప్పును అవి గడమెక తే
పనవడి యివియే బదుకనీవయాణ్యు

చ. కడసఅంపదలను కాలము కొలనెఁదే
బడిబడినెఁ జవలెక  ఫలియిఅంచు
యెడపక శశ వేఅంకటశనెఁ డిచెచ్చి నవే
పడసితి మవియను బదుకనీవయాణ్యు

రేకు: 0334-05 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-200

పలల వి: నాకునెఁ గలపన యిద నారాయణనెఁడ నీవ
శశ కాఅంతడవ నాకు సిదిబ అంచుకొరకు

చ. జలధివఅంటిది సుమీ చఅంచలపు నామనసు
కల విఅందిశ యముల నేటిజలచరముల
వొలసి భక కనెడి వోడ యెకక్కుతి నేను
జలశయి నీవ నేటిసరకు దచుచ్చిటకు

చ. కొఅండవఅంటిది సుమీ కొనకకుక్కు నామనసు
వఅండనెఁ గామాదులను వరుమకృగముల
వఅండి నీశరణమను వూనెఁత గొన యెకక్కుతిన
కొఅండలపప నీవనేటి కొనఫలముకొరకు

చ.టవలను ధరణివఅంటిది సుమీ నామనసు
నీవ శశ వేఅంకటశ నక్షేపము
వావాత నీవనేటి వసిదవివ్వ కక కొఅంటి
భూవిభనెఁడ నీవనేటి పురుషరర ము

రేకు: 0267-02 లలిత సఅంపుటము: 03-384

పలల వి: నాకల విచారము నాకల యాచారము
సాకరెక నవానెఁడ నఅంతే సరేవ్వశనెఁడే దికుక్కు
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చ. పశ పఅంచ మధీనము పలపడడ  దేహమది
పశ పఅంచముతోడి పట పరగీన
యెపుడ నీయాతమ యీశవ్వరాధీనము
అపు డాతనెఁ డటట నచె నటట  అయీణ్యున

చ. కరామ్మన కధీనము కలిముల లేముల
కరమ్మమెటట  గలిపఅంచెనెఁ గలిగీన
అరిమ్మలి నాయాచారుణ్యు నధీనము మోకము
ధరమ్మ మతన కకృపను తానే వచీచ్చిన

చ. చితకమున కధీనము చిలల రయిఅందిశ యముల
చితకము చికక్కునప్పుడ చికీక్కునవి
హతిక శశ వేఅంకటశదసణ్యు మధీనము జనమ్మము
పొతకల నఅందుకు నది పూనెఁచినటట యీణ్యున

ప.అ.రేకు: 0040-02గుజర రి సఅంపుటము: 15-226

పలల వి: నాకొఱక గడిఅంచెనో నగి యీలోకము హరి
లాకలెక  యెట చూచినా లఅంపటా లిటల నన్నవి

చ. తీరనమాయ నా వొక దేహసఅంబఅంధానక కా
వూరనెఁ గూటపు సఅంసార మొగినెఁ జేసేము
ధారుణిలో నాయొకక్కుతగు బశ దుకున క కా
యీరీతి సీమలో యిఅండల  యెకక్కుడ చూచినను

చ. బఅంతినే నాకు నానానెఁటి పటట నెఁడ గూటిక కా
వఅంతనెఁ గకృషగోరకవాణిజణ్యుదుల
వఅంతల నరేఅండల అండే వటిట యాసలకునే కా
పఅంతపు బశ హామ్మఅండము పఱునెఁదుకొనేది

చ. కొఅంచెపు దేవరకును కొఅండఅంత పతి కరివలె
ముఅంచుకొన వనన్న దిద మోచి గరవ్వము
అఅంచల శశ వేఅంకటశనెఁ డనన్నటి కొకక్కుట కీల
యెఅంచి నీ శరణననెఁగా నతనెఁడే మనన్నఅంచెను

ప.అ.రేకు: 0003-03బౌళ సఅంపుటము: 15-016

పలల వి: నాగుణాల దలనెఁచక నీగుణాలే తలనెఁచుకో
యేగతినీ మానరాదు యిఅంకనెక నాను

చ. తెచిచ్చి నా గురునెఁడ ననున్న తిరువారాధన సేయ
నచిచ్చినానెఁడ తలనెఁచుకో యిఅంకనెక నాను
అచుచ్చిమోప దసుననెఁగా నఅంగవిఅంచిరి నీ దసు
లిచచ్చిల ననున్ననెఁ జేపటట  మఅందులకు నెక ననాను

చ. శరణాగతరకణ చాటితి నీ భకుకలకునెఁగా
యిరవగానెఁ దలనెఁచుకో యిదియెక నాను
తిరుమఅంతశ మే ననున్ననెఁ దచిచ్చి నీ సొముమ్మగనెఁ జేసె
యెరవ లేక కాచుకో యిఅందులకక నాను

చ. యిటట  అభయ హసక మెతికతి వవవ్వరికనెఁగా
యెటట నెదుటనెఁ దలనెఁచు మదియెక నాను

గటిట గా శశ  వేఅంకటశ కడ నీ నాస మఅందమే
యెటట యినానెఁ దలనెఁచుకో యిఅంకనెక నాను

రేకు: 0115-01 శఅంకరాభారణఅం సఅంపుటము: 02-
085

పలల వి: నాటిక నానెఁడ గొ త క నేటిక నేనెఁడ గొత క
నాటకపు దక వమవ నమో నమో

చ. సిరుల రుకామ్మఅంగదుచేతి కతి కధారనెఁ దొలిల
వరస ధరామ్మఅంగదుపక  వనమాలాయ
హరి నీకకృపకలిమ నటల నే అరులచే
కరిఖడగ ధార నాకునెఁ గలవదఅండాయ

చ. మునుప హరిశచ్చిఅందుద  మొనకతికధారనెఁ దొలిల
పొననెఁగి చఅందశ మతికనెఁ బూవదఅండాయ
వనజక నీకకృపను వరశతద లెతిక నటిట -

ఘనఖడగ ధార నాకునెఁ గసకరివాటాయ
చ. చలపటిట  కరిరాజ శరణఅంట విచేచ్చిసి

కలషమునెఁ బెడనెఁబాప కాచినటట
అలర శశ వేఅంకటశ ఆపద లినన్నయనెఁ బాప
యిల ననున్ననెఁ గాచినది యెనన్ననెఁ గతలాయ

రేకు: 0299-05 ముఖరి సఅంపుటము: 03-576

పలల వి: నానానెఁటి బదుకు నానెఁటకము
కానక కనన్నది కక వలణ్యుము

చ. పుటట టయ నజము పోవటయ నజము
నటట నడిమ పన నానెఁటకము
యెటట నెదుటనెఁ గలదీ పశ పఅంచమును
కటట నెఁగడపటిది కక వలణ్యుము

చ. కుడిచే దనన్నము కోక చుటట డిది
నడమఅంతశ పు పన నానెఁటకము
వొడినెఁ గటట కొనన వభయకరమ్మముల
గడి దనెఁటినపుడే కక వలణ్యుము

చ. తెగదు పపమును తీరదు పుణణ్యుము
నగినగి కాలము నానెఁటకము
యెగువనె శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డేలిక
గగనము మీనెఁదిది కక వలణ్యుము

రేకు: 0227-04 నాట సఅంపుటము: 03-153

పలల వి: నానాటికనెఁ బెరిగీన నరసిఅంహము
ఆనుక వరములిచీచ్చి నౌభళపుసిఅంహము

చ. వేనెఁడి పశ తాపముతోడ విభవాల మెరయచు
మూనెఁడమూరుక లొకక్కుటక న ముఖణ్యుసిఅంహము
వానెఁడివానెఁడి కోరలతో వడి నసురనెఁ జకాక్కుడి
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తీనెఁడేటి మీసాలతోడి దేవదేవసిఅంహము
చ. సరుస శఅంఖచకాశ ది సకలాయధాల వటిట

పరబశ హమ్మమే తానెక న పటసిఅంహము
వరుసనెఁ గొలవల దేవతలెలాల నెఁ జేయనెఁగాను
తిరమెక న కకృపతోడి దివణ్యుసిఅంహము

చ. కలి సిఅంహాసనముపక  కరీటము ధరియిఅంచి
చాల వేయిచేతల కాఅంచనసిఅంహము
పలిఅంచి పశ హాల దున భకుకల పలిటి కల-

వేలపక  శశ సతితో శశ వేఅంకటాదిశ  సిఅంహము

రేకు: 0067-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-346

పలల వి: నానాదికుక్కుల నరులెలాల
వానలలోననే వతకరు గదలి

చ. సతల సుతలనెఁ బరిసరుల బాఅంధవల
హితల గొలవనెఁగా నఅందరును
శతసహసశ యజనవాసుల సు-

వశ తములతోడనె వతకరు గదలి
చ. ముడపుల జళల మొగినెఁదల మూనెఁటల

కడలేనధనమునెఁ గాఅంతలను
కడమఅంచిమణల కరులనెఁ దురగముల
వడిగొన చెలనెఁగుచు వతకరు గదలి

చ. మగుటవరబ నుల మఅండలేశవ్వరుల
జగదేకపతలనెఁ జతరులను
తగువేఅంకటపతి దరుశిఅంపనెఁగ బహు-

వగలసఅంపదల వతకరు గదలి
రేకు: 0192-02 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 02-
469

పలల వి: నానాభకుకలివి నరుల మారగ ముల
యే నెపననెక నా నాతనెఁ డియణ్యుకొను భక క

చ. హరినెఁకనెఁగా వాదిఅంచు టది ఉనామ్మదభక క
పరులనెఁ గొలవకుఅంట పతివశ తాభకక
అరసి యాతమ్మనెఁ గనుటదియే విజజ నభకక
అరమరచి చొకుక్కుట ఆనఅందభక క

చ. అతిసాహసాలపూజ అది రాకసభక క
ఆతన దసుల సేవే అదియే తరీయభక క
కతి నొకపన గోరి చేసుట తామసభక క
అతనెఁడే గతన వఅండటది వక రాగణ్యుభకక

చ. అటట  సవ్వతఅంతద నెఁడౌట అది రాజసభక క
నెటట న శరణనుట నరమ్మలభక క
గటిట గా శశ వేఅంకటశ కక అం కరణ్యుమే సేసి

తటట ముటట లేనదే తగ నజభకక
రేకు: 0289-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
513

పలల వి: నానాభరణముల నరసిఅంహా
పూనన పశ తాపముల నరసిఅంహా

చ. నగవల నెమోమ్మము నరసిఅంహా
పొగరుమఅంచు టరుపల నరసిఅంహా
నగముమీనెఁది ఘన నరసిఅంహా
తగుకాఅంతల యఅందపు నరసిఅంహా

చ. నలిననేతశ  శశ నరసిఅంహా
పొలపొఅందు నఖఅంబుల నరసిఅంహా
నలదసల మెఱయ నరసిఅంహా
వలయ మూనెఁడగనున్నల నరసిఅంహా

చ. నమత సురాసుర నరసిఅంహా
కమనయణ్యుగుణాకర నరసిఅంహా
నమోసుక తే శభ నరసిఅంహా
కమలాఅంక శశ వేఅంకటనరసిఅంహా

ప.అ.రేకు: 0021-03నాట సఅంపుటము: 15-119

పలల వి: నానామహిమల శశ  నారసిఅంహము
పూన మముమ్మ రకఅంచీ పొగడద నదిగో

చ. కొఅండవఅంటి వేదదిశ గుహలలో సిఅంహము
దఅండి భవనాశి యేటిదరి సిఅంహము
అఅండ నారుశసస ముల అడవిలో సిఅంహము
నఅండి అహోబలముపక  నకక్కుచూచీ నదిగో

చ. దిటట యగీఅందుద ల మతితెర మఱనెఁగు సిఅంహము
జటిట గొనన్న శశ సతితో జఅంటసిఅంహము
పటిట  దక తణ్యుల వేనెఁటాడే బలదీము సిఅంహము
మెటిట  అహోబలముపక  మెఱసీనెఁద నదిగో

చ. పలదేవతల వనుబలమెక న సిఅంహము
కలసి కఅంబాననెఁ చెననెఁగిన సిఅంహము
అలరి శశ  వేఅంకటశనెఁ డక నటిట  సిఅంహము
కొలవక  అహోబలాన గురుతాయ నదిగో

రేకు: 0131-05 బౌళ సఅంపుటము: 02-125

పలల వి: నానావరగ ముల నానెఁటకొను నొకయగి
మానమీనెఁది తపసి సామనుణ్యునెఁ డాయగి

చ. పునన్నమనమాసనెఁ గూడనెఁ బదిగీ నొకొక్కుకయగి
కనున్నలచూపుల సరిగానెఁ దూనెఁచు నొకయగి
మనున్ననయి చేనెఁతాటనెఁ జేనెఁది మెచుచ్చి మఅంగు నొకయగి
వనన్న సనన్నముగ నరి వనెఁగు నొకయగి
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చ. గాలి ముడియగనెఁ గటిట  కలగుడిగటట  యగి
నాలిమఅంటివితక వటిట  నగు నొకయగి
మూలనధానము గన ముఅందు గాననెఁ డొకయగి
నేల దలకఅందు సేసి నకుక్కు నొకయగి

చ. గతజలములకలల నెఁ గటట గటట  నొకయగి
తతినెఁ బూవలమాటల దడిగటట  యగి
యితవక న శశ వేఅంకటశన మఱనెఁగు చొచిచ్చి
గతిగనే నాతనెఁ డొకక్కుడే యగి

రేకు: 0310-01 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 04-
055

పలల వి: నానావరష ముల నడగొఅండవలెను
దనవారి తేరద తగ తిరువధల

చ. కదలె కదలె నద గరుడధవ్వజనతేరు
అద మనున్నమోచిన నీలాదిశ వలెను
యెదిరె నెదిరె నద యిఅందిరాధిపున తేరు
కదిసి చుకక్కుల మోచే కనకాదిశ వలెను

చ. తిరిగె తిరిగె నద దేవదేవనతేరు
అరుదక న ఘనమఅందరాదిశ వలెను
పరువలిడీ నద పటట పు శశ పతితేరు
విరినెఁవి గెక లాసపు వఅండికొఅండవలెను

చ. దగగ రె దగగ రె నద దక వశిఖమణితేరు
అగగ లపు శశ వేఅంకటాదిశ వలెను
అగగ మెక  శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగనెఁ గూడ
తగుగ లేన మొతకపు దొఅంతరకొఅండవలెను

ప.అ.రేకు: 0065-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
370

పలల వి: నానావపయముల ననున్ననెఁ గాచేది పడి
దీన రకకునెఁడ నాకు దికక్కుయి నలవవే

చ. శరణ చొచిచ్చినవానెఁడ సరావ్వపరాధి యెక నాను
పరగనెఁ దప్పుల మఱి పటట నెఁ దగదు
సరవినెఁ బానెఁతవానెఁ డఅంత సలిగలనెఁ బరలినా
అరసి యఅందుకునెఁగా నలగనెఁగనెఁ దగదు

చ. పఅంచ చేరి వనన్నవానెఁడ పనకరాకుఅండినాను
వఅంచనతో వాన విడవనెఁగనెఁ దగదు
కొఅంచెపడి మొకక్కువానెఁడ గుణహీనునెఁ డక నాను
అఅంచెల మొగమాడక అదలిఅంచనెఁ దగదు

చ. మనన్నన బఅంటక నవానెఁడ మఅందమేళాన నుఅండినా
పనన్న మనసున యెగుగ పటట నెఁ దగదు
యినన్న విధములవానెఁడ నట నే శశ వేఅంకటశ
ననున్ననెఁ గాచుట గాన మనన్నక దూరనెఁ దగదు

రేకు: 0018-02 గుజర రి సఅంపుటము: 01-108

పలల వి: నాపలి ఘన నధామవ నీవే ననున్న
నీ పల నడకొఅంటి నీవే నీవే

చ.ఒలిసి ననేన్నలె దేవనెఁడవ నీవే, యెఅందునెఁ
దొలగన నజబఅంధనెఁడవ నీవే
పలసుఖమచేచ్చిసఅంపదవనీవే, యిటట
వలయ ననన్నయను నీవే నీవే

చ. పొదిగి పయన యాపు కనెఁడవ నీవే, నాకు
నదననెఁ దోడగుదేహమవ నీవే
మదమువాపడి నామతియ నీవే, నాకు
వదక ననన్నయను నీవే నీవే

చ. యిఅంకా లోకములకు నెప్పుడ నీవే, యీ
పఅంకజభవాదిదేవపతివి నీవే
అఅంకలి వాపనెఁగ సఅంతకు నీవే తిరు-

వేఅంకటశవ్వరునెఁడవ నీవే నీవే
ప.అ.రేకు: 0053-01గౌళ సఅంపుటము: 15-299

పలల వి: నాయఅంత జజ నము లేదు నాకు మావారు చెపపన
చాయపటబుదుద లక శరణఅంటి ననున్నను

చ. వినన్నపము సేసేనఅంట వేళ నీ కదో యెఱునెఁగ
మనన్నఅంచుకొలనెఁదీ నీ మన సెఱునెఁగ
సనున్నతిఅంచే నఅంటను చకక్కునమాట లెఱునెఁగ
ననున్న నెటట  రకఅంచేవో నమమ్మతి నే మముమ్మను

చ. సేవచేసి ననున్న మెపపఅంచేనఅంట భక క నేర
నీవానెఁడనెక  కొలేచ్చినఅంట నేమము నేర
పూవలనెఁ బూజిఅంచేనఅంట పొఅందగు మఅంతశ ము నేర
దక వమా నీవే దికుక్కు ధరిఅంచితి ముదశ ల

చ. హితవరి నయేణ్యునఅంట నేకాఅంతము దలియ
మతినెఁ దలనెఁచేనఅంట మరమ్మము దలియ
సతమెక  శశ వేఅంకటశవ్వర నీవే నాకు
గతి యన మొకక్కుతినెఁ గరుణిఅంచే దటల

ప.అ.రేకు: 0074-01 మధణ్యువవతి సఅంపుటము: 15-
423
పలల వి: నాయఅంతనే వదద అండఅంబున నీ నగరు చొచిచ్చి సోదిఅంచనెఁగ లేదు

పయక నను మనన్నఅంచి యేలకో నీ పశ కాశ మౌట మేల
చ. ధరలో నీ రూపము నీవే దనెఁచుకొన యఅండనెఁగను

గరుడధవ్వజమే నీ గుఱుత కనుపఅంచెను నాకు
బిరుదుల వొగడే శకృతలచేతనే పరరేనెఁగితి నేను
పరగిన నీ పశ తాపతేజమె బయలసేసె ననున్న

చ. యెవవ్వరిక నసాధణ్యునెఁడవక  నీవ యేకతమున నుఅండనెఁగాను
రవవ్వసేసి నను నాకునెఁ దలిపను రచనల నీ మహిమె
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చువవ్వన నీ విచుచ్చి వరదహస కమె చొప్పుచూపనెఁగానెఁ గఅంటిన
నవవ్వటిలల  నీ కరుణ యిఅందరిక న నన్నటవలెనే ముఅంగిటనెఁ బెటట

చ. శశ వేఅంకటగిరిపక  రహసణ్యుముననెఁ జెలనెఁగుచు నుఅండనెఁగాను
భావిఅంప నలమేలమ్మఅంగ సఅంపదలె పటిట చెచ్చిను నీ పశ భావము
దక వికముననెఁ బశ కటిఅంచిన తొఅంటి వదరగుణము వినశరణ 
చొచిచ్చితిమ
యీవల నావల మీ చిహన్నములే యిఅంత సేసె మముమ్మ

రేకు: 0109-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
054

పలల వి: నారాయ ణాచుణ్యుతానఅంత గోవిఅంద
నేరరాదు విజజ నము నీ వియణ్యుక లేదు

చ. నగమాఅంతవిదులెక  తే ననెన్నఱునెఁగుదురు గాక
మకృగసమానులకల మీమీనెఁది భక క
వగటగానెఁ గకృపతోడ విశవ్వరూపు చూపనాను
పగట దురోణ్యుధనునెఁడ బహురూప మననెఁడా

చ. చిరపుణణ్యులెక తే మీ సేవల సేతరు గాక
దురితచితకలకు మీతోశ వ యేనెఁటిక
గరిమనెఁ బశ తణ్యుకమెక  కఅంబములోనెఁ గలిగినా
హిరణణ్యుకశిపునెఁడ మమెమ్మఅంచి శరణనెనా

చ. దేవతలయితే మముమ్మనెఁ దలియనేరుకరు గాక
యేవల నసురుల మమెమ్మఱినెఁగేరా
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద సిరితో నీ వఅండనెఁగాను
కవల సఅంసారు లెఱినెఁగియను మఱవరా

రేకు: 0368-04 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 04-
402

పలల వి: నారాయణ నను నమమ్మన నాకును
మేరతో నీపదమే గతి గలిగె

చ. చిఅంతా జలధలనెఁ జికక్కున దనెఁటిఅంచ-

నఅంతట నీ పద మద తేప
కాఅంతల మోహపు కటల  దఅంచనెఁగ
పఅంతపు నీ పద పరశవ గలిగె

చ. అతిదురితపఅంక మఅందిననెఁ గడగనెఁగ
మతి నీ పదమే మనేన్నరు
రతినెఁ గరమ్మజజ ల రానెఁజిన నారచ్చినెఁగ
వశ తము నీపదమే వానయెక  నలిచె

చ. జిగి నజజ నపు చీనెఁకటి వాయనెఁగ
తగు నీ పదము దయపు రవి
నగు శశ  వేఅంకటనాథ ననేన్నలనెఁగ
మగులనెఁగ నీ పదమే శరణఅంబు

రేకు: 0299-03 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
574

పలల వి: నారాయణ నీ నామమహిమలకు
గోరనెఁ బోవటకు గొడడ లి దగునా

చ. హరియన నొడిగిన నణనెఁగేటి పపము
సిరుల నేను నుతిసేయనెఁగనెఁగలనా
పరగిన పచుచ్చికపక  బశ హామ్మసస ము
దొరకొన వూరక తొడిగినయటల

చ. అచుచ్చిత యననెఁగా నఅందటి సఅంపద
యిచచ్చిల నెఅంచిన నలనెఁగలవా
కొచిచ్చికొచిచ్చి యొక కొఅండఅంత కనకము
వచచ్చిపునెఁ బోనెఁకకు వల యిడినటల

చ. యెదుటనే శశ వేఅంకటశవ్వర యననెఁగానెఁ
బదిగెటి తపముల పుణణ్యుము గలద
కదిసి సముదశ ము గడచి వోడలోనెఁ
జిదిసి యినుము దచిచ్చినయటల

రేకు: 0366-02 లలిత సఅంపుటము: 04-388

పలల వి: నారాయణ నీ నామమె గతి యినెఁక
కోరికల నాకునెఁ గొనసాగుటకు

చ. పక  పక  ముఅందట భవ జలధి
దపు వనకనెఁ జిఅంతా జలధి
చాపలము నడమ సఅంసార జలధి
తేప యేది యివి తెగనీనెఁదుటకు

చ. పఅండ నెడమనెఁ బాపపు రాశి
అఅండనెఁ గుడిన పుణణ్యుపురాశి
కొఅండను నడమనెఁ దిశ గుణరాశి - యివి
నఅండనెఁ గుడచుటకు నలకడ యేది

చ. కఅంది లోకముల కీడనరకముల
అఅందేటి సవ్వరాగ లవ మీనెఁద
చెఅంది యఅంతరాతమ్మ శశ  వేఅంకటశ నీ -
యఅంద పరమపద మవల మరేది

రేకు: 0240-02 దేసాక సఅంపుటము: 03-228

పలల వి: నారాయణ నీదసుల నడకలివి
ధారుణి నదేపనెక  తగులనెఁగవలెను

చ. ఆతమలో హరిమీనెఁది ఆఅందోళమే వలె
చేతిక లోనెఁగాకుఅంటను చిఅంతిఅంచవలె
ఆతననెఁ జూచేయఅందుకు నాసలనెఁ బరలవలె
రీతినవప్పుడ విచారిఅంచుకొనవలెను

చ. నీలవరుష  కథలకు నవవ్వరగు నొఅందవలె
ఆలకఅంచి యఅందు భశ మయనెఁగవలెను
తాలిమతో మహిమల దలపోసుకొనవలె
వేళవేళ ధాణ్యునఅంచి వదకనెఁగవలెను
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చ. చేరి శశ వేఅంకటశ సేవిఅంచుకుఅండనెఁగవలె
గారవాన సద మరుగనెఁగవలెను
ఆరసి పదద లననీన్న నడగుచుఅండనెఁగవలె
నోరునఅండా నేపొదూద  నుతియిఅంచవలెను

రేకు: 0043-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
262

పలల వి: నారాయణ నీనామము బుదిబ నెఁ
జేరినానెఁ జల సిరులేమ బానెఁతి

చ. ననుపక న శశ విషష నామము పరు-

కొననెఁగానే తేనెఁకువ మీరనెఁగా
ఘనమెక న పుణాణ్యుల గలగనెఁగా తమ-

కనయమునెఁ బరమది యేమబానెఁతి
చ. నలవక న శశ హరినామము మతినెఁ-

దలనెఁచిననాబఅంధము లూడనెఁగా
యెలమ దీననెఁ బఠియిఅంచినా యీ-

కలషములేల కలగు నెవవ్వరిక
చ. వేఅంకటపతి నామవిభవము కరమ్మ

పఅంకములెలల నెఁ బరిమారపనెఁగా
బిఅంకమెక  తలనెఁపడి పశ యలకునెఁ యెఅందు-

నఅంక నీ సుఖమది యేమబాశ నెఁతి
రేకు: 0168-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-331

పలల వి: నారాయణ నీపఅంపో నాభాగణ్యుమో ఇది
పరుకొన పలవన పరఅంటమెక  వనన్నది

చ. వడిగినానెఁ గామాదు లొకొక్కుకక్కువాణ్యుజన వచీచ్చి
నుడిసి నడముచొచుచ్చి చుటాట లవలె
తడవకునాన్ననెఁ గరామ్మల తముమ్మనెఁ దమె సేయిఅంచీ
బడిబడినెఁ దిరుగును బఅంటల వలె

చ. చూడకునాన్న దురుగ ణాల సొఅంటల  సోదిఅంచవచీచ్చి
వాడవాడలనెఁ దలవరులవలె
యేడ నునాన్న లఅంపటాల యెదుటనే పొలసీన
జోడవాయనీక తోడనీడలవలె

చ. తలనెఁచకునాన్న భోగాల తనువతోనెఁ బెననెఁగీన
చెలరేనెఁగి గరిడిలో జెటల వలె
బలిమ శశ వేఅంకటశ భావములో నీమూరితి
నలపవే యెఅందుకక నా నగిడీ నామనసు

ప.అ.రేకు: 0020-01ముఖరి సఅంపుటము: 15-111

పలల వి: నారాయణ నీవే నాథునెఁడ వక తి నాకు
గారవిఅంచి రకఅంచి కరుణిఅంచవయాణ్యు

చ. అఅంచట నా కరమ్మమనే అలగు బఅండారిఅంచితి

పఅంచి యిఅందిశ యాలనెఁ బఅంపు వటట కుమయణ్యు
వఅంచి పుణణ్యుముల మేనెఁడి వారము మీ కచిచ్చితిమ
మఅంచిన కామాదులనే మేర గాఅండేల లయణ్యు

చ. మునుసే ఆసలనేటి మొదల గడమ చెలెల
పనవూన పతకపు పనులేలయణ్యు
మనసనే మోపు నెమమ్మది నీకు నపపగిఅంచితి
ఘన దుదుఃఖముల తర కాఅండేల లయాణ్యు

చ. శశ  వేఅంకటశ నీ భక కసీమకు నే నేలికక తి
తావల చిఅంతల దరిదశ ము లేలయణ్యు
నీవ నాకునెఁ గాణాచి నే నీ యాధీనము
వోవల పరధరమ్మపు దొతక కాఅండేల లయణ్యు

రేకు: 0268-04 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
392
పలల వి: నారాయణ నే నసవ్వతఅంతద నెఁడను నాకా పనగా దేవియను

ధారుణి లోపలనెఁ బుటిట అంచితివి తరువాతి పనుల నీక సెలవ
చ. శశ పతి నీక సమరిపతఅంబెక  శేషఅంబెక నది యాతమ దొలేల

యేపున విషయములఅందులోనెఁ దగిలి యేమయిన నీక సెలవ
చూపరనెఁ బసురము తొరల వోయినను సొముమ్మగలగువానెఁడే 
పరవఅంజక
పక పక నెఁ దనే వదక తెచిచ్చి కాపడనెఁగ నతనక భారముగాన

చ. యీడలేక శశ హరి నీవఅండడి యీ దేహపు నీపరికరమూనెఁ
బాడిగనెఁ బఅంచేఅందిశ యముల పటట క బడినెఁ దిపపడి నీక సెలవ
వోడక యధికుల తమ దసుల మరివొకరిపఅంపు లట సేయనెఁగను
చూడరు తమబలములనే విడిపఅంచుక తామే రకఅంతరు గాన

చ. శశ వేఅంకటపతి నీవే ననన్నట సకృషట అంచిన జీవనెఁడనఅంతే
కావిరి నజజ నము ననన్నటవలెనెఁ గపపన నది నీక సెలవ
ధావతినెఁ దలిదఅండద ల తమ బిడడ ల తనువలనెఁ బఅంకము లఅంటినను
యేవిధముల నీరారిచ్చి పఅంత రట ఇనన్నట నీవే గతినాకు

రేకు: 9049-02 పడి సఅంపుటము: 04-563

పలల వి: నారాయణతే నమో నమో
నారద సనున్నత నమో నమో

చ. మురహర భవహర ముకుఅంద మాధవ
గరుడ గమన పఅంకజనాభ
పరమ పురుష భవ బఅంధ విమోచన
నర మకృ గశరీర నమో నమో

చ. జలధి శయన రవిచఅందశ  విలోచన
జలరుహభవనుత చరణయగ
బలిబఅంధన గోపవధూవలల భ
నలినోదర తే నమో నమో

చ. ఆదిదేవ సకలాగమ పూజిత
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యాదవకుల మోహన రూప
వేదోదబ ర శశ  వేఅంకటనాయక
నాదపశ య తే నమో నమో

రేకు: 0184-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
423

పలల వి: నారాయణాచుణ్యుతానఅంత గోవిఅంద హరి
సారముగ నీకు నే శరణఅంటినే

చ. చలవయను వేనెఁడియను సటలసఅంసారఅంబు
తొలనెఁకు సుఖ మొకవేళ దుదుఃఖ మొకవేళ
ఫలము లివ యీరెఅండనెఁ బాపముల పుణణ్యుముల
పులసునెఁ దీపునునెఁ గలప భజియిఅంచినటల

చ. పగలరాతద లరీతి బహుజనమ్మమరణాల
తగుమేను పొడచూపు తనునెఁ దనె తొలనెఁగు
నగియిఅంచు నొకవేళ నలనెఁగిఅంచు నొకవేళ
వొగరునెఁ గారపువిడ ముబిదఅంచినటల

చ. ఇహమునెఁ బరమునువలెనె యెదిటికలల య నజము
విహరిఅంచు భాశ అంతియను విభాశ అంతియను మతిన
సహజ శశ వేఅంకటశవ్వర ననున్ననెఁ గరుణిఅంచి
బహువిధఅంబుల ననున్ననెఁ బాలిఅంచవే

రేకు: 0282-06 మాళవి సఅంపుటము: 03-475

పలల వి: నారాయణాచుణ్యుతానఅంత ననొన్నకచోట
గోరి వదకనేల వరివలల నెఁ గఅంటినెఁబో

చ. సొలసి నీ రూపము శద తలలోనెఁ జెప్పునెఁ గాన
బలిమ నాచారుణ్యునెఁడక తేనెఁ బశ తణ్యుకము
పలిక నీ తీరర ము భావనలఅందే కాన
అల నీ దసుల తీరర  మరచేత నదివో

చ. నీ యానత లెనన్ననెఁడ నేము దలియము గాన
మా యాచారుణ్యునమాట మఅంతశ రాజము
కాయములో నీ వఅండేది కడ మఱనెఁగుల గాన
యీయెడ నీ పరికర మనన్నటా నునన్నదివో

చ. అరిది నీవఅందన మొకరాచ్చివతారాననెఁ గాన
గురుపరఅంపరనెక  తేనెఁ గోటాల యనెఁ బో
హరి ననున్న శశ వేఅంకటాదిశ నే చూచితినెఁ గాన
పరమున నహముననెఁ బఅంచి చూప నతనెఁడ

రేకు: 0079-05 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
380
పలల వి: నారాయణాయ నమో నమో నానాతమ్మనే నమో నమో

యీరచనలనే యెవవ్వరు దలనెఁచిన యిహపర మఅంతశ ములిఅందరిక
చ. గోవిఅందయ నమో నమో గోపలాయ నమో నమో

భావజగురవే నమో నమో పశ ణవాతమ్మనే నమో నమో
దేవేశయ నమో నమో దివణ్యుగుణాయ నమో యనుచు

యీవరుసలనే యెవవ్వరు దలనెఁచిన యిహపరమఅంతశ ము 
లిఅందరిక

చ. దమోదరాయ నమో నమో ధరణీశయ నమో నమో
శశ మహిళాపతయే నమో శిషట  రకణ నమో నమో
వామనాయ తే నమో నమో వనజక్షాయ నమో నమో
యీమేరలనే యెవవ్వరు దలనెఁచిన యిహపరమఅంతశ ము లిఅందరిక

చ. పరిపూరాష య నమో నమో పశ ణవగాశ య నమో నమో
చిరఅంతన శశ  వేఅంకటనాయక శేషశయినే నమో నమో
నరకధవ్వఅంసే నమో నమో నరసిఅంహాయ నమో నమో
యిరవగ నీగతి నెవవ్వరు దలనెఁచిన యిహపరమఅంతశ ము లిఅందరిక

రేకు: 0225-04 వసఅంతవరాళ సఅంపుటము: 03-
141

పలల వి: నారాయణనెఁ డీతనెఁడ నరులాల
మీరు శరణనరో మముమ్మనెఁ గాచీన

చ. తలనెఁచిన చోటను తానే వనాన్ననెఁడ
వలెననువారి కక వసమెపుడ
కొలచెను మూనెఁడడగుల జగమెలాల ను
కొలిచినవారినెఁ జేకొనకుఅండనా

చ. యెకక్కుడనెఁ బిలి(చి)నా నేమన పలిక
మొకక్కున మనన్నఅంచు మునుముగను
రకక్కుసుల నణనెఁచి రకఅంచు జగముల
దికక్కున నమమ్మననెఁ దిరముగా నేలనెఁడా

చ. చూచిన యఅందలల  చూపును రూపము
వోచికనెఁ (?) బగడిన వఅండ నోటను
యేచిన శశ వేఅంకటశనెఁడే యితనెఁడట
చేచేతనెఁ బూజిఅంప సేవల గొననెఁడా

రేకు: 0286-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
494

పలల వి: నారాయణనెఁడ నీ నామము మఅంతిశ అంచి వేసి
పరేటి యీ జఅంతవల భశ మ విడిపఅంచవే

చ. మదనభూతము సోనెఁక మగువలనెఁ బురుషల
అదన విరిదలలెక  యఅంగమొలలెక
పదవి నెతకరు వరిచ్చి పనుగోళళ్ళునెఁ జిఅంచుకొఅంటా
కొదల కుతికకలనునెఁ గూసేరు జీవల

చ. పఅంచభూతముల సోనెఁక భశ మసి యజజ నులెక
పొఅంచి హేయముల మనున్ననెఁ బూసుకొఅంటాను
అఅంచెల వడపురస మఅందునఅందు గురియచు
యెఅంచి ధనముపశచాలిటల రి జీవల

చ. తమతోడ మాయాభూతము సోనెఁక బహుజతి-

యెముకలనెఁ దోల నరా లిరవచేసి
నెమక శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ జేర కకక్కుడక న
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తమునెఁ ద మెరనెఁగరిఅంతటానెఁ జూడ జీవల
రేకు: 0246-05 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
264

పలల వి: నారాయణనెఁడే సరవ్వనాయకునెఁడ
వేరే దురాశల వదకనెఁ జోటదయాణ్యు

చ. ఆకస మొకపదము అటట  భూమొక పదము
పక కొన యొకపదము పతాళము
యేకమెక నానెఁ డేడనునాన్న యిఅందులో వారే జీవల
ఆకడనెఁ బరులనెఁ గొలేచ్చిమననెఁ జోటదయాణ్యు

చ. కడపులో జగముల కాయ మనన్నటాధారము
యెడగలచోటనెలాల  యీతన మాయే
కడనెఁబోరా దీతనెఁడే కారణ మఅందరిక
తడవి మరుపయాలనెఁ దగులనెఁ జోటదయాణ్యు

చ. చేతనణ్యు మీతనది సకృషట  యీతనఘటన
ఆతమ శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాణ్యుమ
రాతిరినెఁబగలనెఁ దనే రకకునెఁడ మనలకు
పోతరిఅంచి ఇనెఁక మెచిచ్చి పొగడనెఁ జోటదయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0015-04 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-084

పలల వి: నారాయణన దివణ్యునామము దలనెఁచలేక
వూరకళల నెఁ దేరకళల  కొడిగటట నెఁ బాశ ణి

చ. వనక జనమ్మఅంచేనానెఁడ వసమెక ననెఁ గొనరానెఁడ
తనువ విడచునానెఁడ తారమునెఁ గొఅంపోనెఁడ
మొనచూప నడమఅంతశ ముననెఁ దిరుగాడేటి
కనకముకు సొమమ్మన కాచుకుఅండనెఁ బాశ ణి

చ. వఅండక పొయేణ్యుటి వలాల  వొకనెఁడ నలపలేనెఁడ
అఅండనె వచేచ్చిటి వలాల  అడడ గిఅంచలేనెఁడ
బఅండ బఅండక  యిఅందుకునెఁగానెఁ బరుల రకకులఅంటా
గుఅండ లేకవవ్వరికక నానెఁ గొఅంచపడనెఁ బాశ ణి

చ. వడి నటట  పనులకు వగవనెఁగ బన లేదు
జడియ సఅంసారక మొకక్కు సరవి గాదు
విడవన విభనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁ డఅండనెఁగాను
తడవి లే పటట లేక తమకఅంచునెఁ బాశ ణి

రేకు: 9117-02 కదరగౌళ సఅంపుటము: 04-
604

పలల వి: నారాయణన శశ  నామమది
కోరినవిచీచ్చినెఁ గోవో మనసా

చ.శక వరదున సొఅంపుగనెఁ దలనెఁచుట
సకల భవ విజయము
అకలఅంకము మహా భయ హరణ
మొకటి నొకటి వోహో మనసా

చ. పకగమన శభము దలనెఁచుట
అభయభోగ విహారముమ్మ
వకపు లకమ్మవరుసే సిరుల
లకల గోటల లల వొ మనసా

చ. ఇఅంకా నీతలనెఁపులెనన్న గలిగిన
వేఅంకటాధిపు సేవిఅంచనెఁగదో
అఅంకలకనన్నయనెక న యీ
మఅంకపు గాక నమమ్మవో మనసా

రేకు: 0259-02 లలిత సఅంపుటము: 03-338

పలల వి: నాలో నునాన్ననెఁడవ ననున్ననెఁ గావ(క) నీకునెఁబోదు
యీలీలనెఁ బటట చీరెరవిచిచ్చిన వానవలె

చ. చుటట కొఅంటినెఁ గరమ్మముల సొరిదినెఁ బసిరికాయ
నటట నడిమ పురువనడకవలె
వటిట జలినెఁ దిరిగితి వడినెఁ బఅంచేఅందిశ యముల
పటిట న నీటిలో జలభశ మణమువలెను

చ. ధరలోననెఁ బుటిట  పుటిట  తగ వచిచ్చినఅందే వచిచ్చి
వరుస రాటన్నపుగుఅండశ వలె నెక తిన
అరసి నే నఅంటకొఅంటి అఅంగనల పొఅందులను
చొరనెఁబారి వేలకాడే సదిరాతివలెను

చ. అఅంతటను సవ్వరగ నరకాదిలోకాల మెటిట తి
బఅంతిగటిట  నురిపడి పసురమునెక
చెఅంతల శశ వేఅంకటశ చేరితి నీవదద  నేనెఁడ
వఅంతకునెఁ గామధేనువ వదిద  దూడవలెను

ప.అ.రేకు: 0052-01బౌళ సఅంపుటము: 15-293

పలల వి: నాలోనే నీ వనాన్ననెఁడవ ననేన్నల భశ మయిఅంచేవ
యీలీల చూచి మఱపక  యిటవలె నునన్నది

చ. దక వమా ననెన్నఱనెఁగుదు తపపక కొలవ నోప
భావిఅంచుకొఅందు ధరమ్మము పటట గ నోప
కావలెనఅందు విరక క కడకూ నడప నోప
కావరాననెఁ బగల చీనెఁకటి దవేవ్వమటిదో

చ. యెఱునెఁగుదు సుజజ న మటట  మదిలో నుఅండదు
వఱత సఅంసార మటట  విడవలేను
మఱవను నీపక  భక క మటట పటట రాదు బుదిబ
తఱిలో నీటిలో నుఅండే దపపగొనే మదివో

చ. చదువదు శసస ముల సార మఅందు గశ హిఅంచను
వదకుదు మోకచిఅంత విస కరిఅంచను
యెదుట శశ వేఅంకటశ యిఅంతలో ననేన్నలితివి
సదరాననెఁబెక నెఁడిక వాసన వచెచ్చి నదివో

రేకు: 0194-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-484
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పలల వి: నావలల  నీ కమునన్నది నారాయణ నీవ ననున్న
కావిఅంచి రకఅంచే వపకార మఅంతే కాక

చ. సొముమ్మ దిననెఁబుటిట నటిట  సోమరిబఅం టలికకు
ఇముమ్మల నఅందుకునెఁ బశ తి యేమ సేసీన
చిముమ్మచు నాతనెఁడ నేమఅంచిన పనవాటలలో
వమమ్మడినెఁ జేసేటి వటిట వూడిగాలే కాక

చ. ఆసపడి వచిచ్చినటిట  అతిథి బలరాజకు
రాసిసేసి యేమచిచ్చిన రతికకీక్కున
బసబెలిల తనమున పశ యాన నచచ్చికమాడి
మూసి దక నణ్యుపునెఁ జేతల మొకుక్కు లిఅంతే కాక

చ. శరణాగతనెఁడ నీకచచ్చిట శశ వేఅంకటశనెఁడ
దొరనెక  యేమట సరినెఁదూనెఁగనెఁగలను
ధరలోన నీవ దయదలనెఁచి ననేన్నలకోనెఁగా
పరగు నీమఱనెఁగున బదుకుదునెఁ గాక

రేకు: 0293-02 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
537

పలల వి: నఅండిన జగములెలాల  నీయాధీనము
బఅండ జనమ్మములవానెఁడ భయమేమీ నెరనెఁగ

చ. పతకపు దేహమది పశ కకృతి యాధీనము
ఆతమ శశ హరి నీయాధీనము
యీతల నాతల నేనెవవ్వరి నేమనలేను
చేతనునెఁడ నఅంతే నేను చికక్కున వేమెఱనెఁగ

చ. వలయ నా కరమ్మము నీ వేదశసాస ధీనము
నలిచిన జజ నమెలాల  నీయాధీనము
తలనెఁచి యెవవ్వరి నేనెఁ దగునెఁ దగదనలేను
కొలనెఁది జీవనెఁడనఅంతే కొనమొద లెఱనెఁగ

చ. అకక్కుడ నా మనసిక నాచారాణ్యుధీనము
నకక్కుపు నామోకము నీయాధీనము
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశ యెవవ్వరి నేమనలేను
పకక్కున నీ బఅంటనఅంతే పరచిఅంత లెఱనెఁగ

రేకు: 0241-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-237

పలల వి: నఅండ కఅంతటా నునన్నది నీమాయ
వొఅండొకరు జనులకు నుపదేశిఅంచనేలా

చ. నేరకుఅంట సఅంసారము నేరుపును నీమాయ
చేరకుఅంట గడలోను చేసుకొను నీమాయ
వూరకొడనెఁబడకుఅంట వొడనెఁబరచు నీమాయ
పోరి బిడడ లకు తఅండిశ  బుదిబ  చెపపవలెనా

చ. నాలిక కారురుచుల నలినెఁ దలపు నీమాయ
బలనెఁడక  విరకుకనెఁడక  భిక మెతికఅంచు నీమాయ
పలమాలేమఅంకునెక నా పనసేయిఅంచు నీమాయ

రేలనెఁబగళల కరు పశ రేనెఁపుచుఅండవలెనా
చ. చొకక్కుఅంచి నోరునెఁ జేతిక సటి చూపు నీమాయ

పకుక్కులాగుల ననన్నటానెఁ బెనగిఅంచు నీమాయ
వకక్కుసపలమేలమ్మఅంగవిభనెఁడ శశ వేఅంకటశ
తకక్కుక నీమహిమది తలపఅంచవలెనా

చి.ఆ.రేకు: 0005-05మలహరి సఅంపుటము: 10-
029

పలల వి: నఅండనధానమువలె నీవ గలిగుఅండనెఁగాను
పఅండినయగికనెఁ బూరష భావనె మఅంచిది

చ. కలకాలము భూమనెఁ గతలె విఅంటిమగాన
నలనహుషదు లనాన్నరా యేమ
యిలలో నతరు లెలాల  నేమ లేకక్కు యిఅందుకునెఁగా
యెలయిఅంపువిషయాల యేమరనెఁగనెఁ దగునా

చ. చేపటిట  పురాణాల చెపపనెఁగా విఅంటిమ గాన
బాపురె దురోణ్యుధనుసఅంపద యేది
కాపడ నపపటివారికలిమ యెఅంచనెఁగ నేది
యీపటిపనకనెఁగా నది గోరనెఁ దగునా

చ. మళల  మళల  భూమలోన మాటలె విఅంటిమ గాన
తొలిల టి బలాఢుణ్యుల సతకవ లేవి
వలల విరెక  యెప్పుడ శశ వఅంకటనాథ నీదసు
లెలల కాలమునెఁ జెడన యీబలిమె నజము

రేకు: 0256-01 బౌళ సఅంపుటము: 03-320

పలల వి: నఅండమనసే నీ పూజ
అఅండనెఁ గోరకుఅండటదియ నీపూజ

చ. యిఅందు హరి గలనెఁడఅందు లేనెఁడనేటి-

నఅందకునెఁ బాయట నీపూజ
కొఅందరు చుటాట ల కొఅందరు పగనే-

అఅందదుకు మానుటదియే నీపూజ
చ. తిటట ల గొనన్నన దీవనె గొఅంతన

నెటట కోనదే నీపూజ
పటిట న బఅంగారుపఅంకును ననుమును
అటట  సరి యనుటదియ నీపూజ

చ. సరవ్వము నీవన సవ్వతఅంతశ ముడిగి
నరవ్వహిఅంచుట నీపూజ
పరివ్వ శశ వేఅంకటపతి నీదసుల-

పూరవ్వమనయెడి బుదిబ  నీ పూజ
రేకు: 0153-03 నాట సఅంపుటము: 02-248

పలల వి: నఅండ ననన్నచోటలను నీమహిమలే
అఅండనే మొకక్కుము నీకు నాదినారసిఅంహా
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చ. కూరిమ యిఅందిరమీనెఁద కోపము అసురమీనెఁద
తారుకాణ నవవ్వ దేవతలమీనెఁదను
ఆరీతి నీకొల విటట  అహోబలముమీనెఁద
నారుకొనె నీనేరుపు నారసిఅంహా

చ. కరుణ పశ హాల దమీనెఁద గనున్నల దికుక్కుల మీనెఁద
సరిచేతల పగుల జఅంధాణ్యులమీనెఁద
గరిమ నీనటనల ఘనపశ తాపముమీనెఁద
తిరమాయ నీకోరిక దివణ్యునారసిఅంహా

చ. శఅంతము లోకముమీనెఁద శౌరణ్యుము శతద లమీనెఁద
కాఅంతలెలాల  తనదివణ్యుకాయముమీనెఁద
చిఅంతదీర వినోదము శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
సఅంతతమెక  నీకునెఁ జెలెల  జయనారసిఅంహా

రేకు: 0351-03 వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-299

పలల వి: నఅండను లోకములెలల  నెరి నతనకరుణ
పఅండి రాసులాయనెఁ గీరి కపశ తాపములెలల ను

చ. గరుడవేగముననెఁ గదలె విజయరథ-

మరవక  యఅందు దేవడేనెఁగుచుఅండనెఁగా
సొరిదినెఁ బటట కుచుచ్చిల చుకక్కులతో సఅందడిఅంచ
గరిమనెఁ బెక నెఁడికుఅండల గగనముదనెఁకను

చ. అనలవేగమున నదవడలె రథము
ఆనమషల పగగ ములఅందుకొననెఁగా
తనునెఁదనె ఘనశఅంఖధవ్వనుల దికుక్కులనఅండ
సునసి చకశ ము దనుజల సాధిఅంపనెఁగను

చ. వలయ మనోవేగాన వేఅంచేసీ మగిడి రథ-

మెలమనెఁ దమదసుల యేచి పొగడ
అలమేలమఅంగ దనకట విడమయణ్యునెఁగాను
బలిమ శశ వేఅంకటాదిశ పతి మఅంచీనఅందును

రేకు: 0185-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
428

పలల వి: నకక్కుమెక న నాలోన నెలవ గానలేను
దికుక్కు నీవే హరి నాతెలి వేనెఁటితెలివి

చ. నీటిలో ముననెఁగి వచిచ్చి నరమ్మలనెఁడ ననుకొఅందు
గానెఁటమెక  యావేగి లేచి కానఅందును
తేటల ఆ దేహమే దిషట ము ఆనేనే
పటిలేన భావపు నాబదు కనెఁటిబదుకు

చ. యెనన్న నొక బఅంట నేలి యేలిక నే ననుకొఅందు
పనన్న నే నొకరినెఁ గొలిచ్చి బఅంట నఅందును
మునన్నటి నామనసె మొదలి నాపుటట గే
యినన్న వికారాల నాయెరు కనెఁటియెరుక

చ. కాఅంచనము చేతనుఅంట కలవానెఁడ ననుకొఅందు
పఅంచి యొకవేళ నేనెఁ బద నఅందును
కఅంచుమాయనెఁ బరలనెఁగానెఁ గాచితి శశ వేఅంకటశ
కొఅంచిన యినాన్నళల  నాగుణ మేనెఁటిగుణము

రేకు: 0089-02 నాట సఅంపుటము: 01-436

పలల వి: నకక్కుఅంచీ గరష ముల మానసిమెకము
నకక్కుపునెఁ గరుణతో మానసిమెకము

చ. కొఅండ తనకు గదద గా గోరి కూచుఅండిన దదే
నఅండరాజసమున మానసిమెకము
గఅండమీరి దనవనకఅండల చెకుక్కుచు నరుప
నఅండిఅంచీ నాకసము మానసిమెకము

చ. కరముల వేయిఅంటానెఁ గెక కొన యాయధముల
నరతి జళపఅంచీ మానసిమెకము
సురలను నసురల జూచిచూచి మెచిచ్చిమెచిచ్చి
నెరపన నవవ్వల మానసిమెకము

చ. యెకక్కుఅంచి తొడమీనెఁద నఅందిరతో మేలమాడీ
నకక్కుపుగానెఁగిటను మానసిమెకము
అకక్కుడ శశ వేఅంకటాదిశ  నహోబలమునఅందు
నెకొక్కున మమేమ్మలెను మానసిమెకము

రేకు: 0377-01 లలిత సఅంపుటము: 04-447

పలల వి: నఖిలమఅంతయ మేల నేనే తీల
మఖరకకునెఁడ ననున్న మనన్నఅంచవే

చ. నఅండను జలనధలెక నా నెఱి నేటిమొత కములచే
నఅండదు నామనసెక తే నచాచ్చి యాసల
పఅండను లోకములోన బహువకృకతతలెక నానెఁ
బఅండదు నామనసెక తే బహువిషయముల

చ. తనయనెఁ బసురమెక న ధరణినెఁ గసవ మేసి
తనయదు నామనసు ధనకాఅంకల
వొనరనెఁ గారుచిచెక చ్చినా నొకవేళ శఅంతినెఁబఅందు
పొనగి యే పొదుద  శఅంతినెఁబఅందదు నామనసు

చ. లోకములోనెఁ గఠినపు లోహమెక నానెఁ గరనెఁగును
కక  కొన నామతి గరనెఁగదు భశ మసి
యీకడ శశ  వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న
నీక శరణఅంటి నెమమ్మదినెఁ గావనెఁగదే

రేకు: 0040-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
243

పలల వి: నగమనగమాఅంత వరిష త మనోహర రూప
నగరాజధరునెఁడ శశ నారాయణా

చ. దీపఅంచు వక రాగణ్యు దివణ్యుసౌఖణ్యుఅం బియణ్యు-
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నోపకకద ననున్న నొడనెఁబరుపుచు
పక పక నె సఅంసారబఅంధములనెఁ గటట వ
నాపలకు చెలల నా నారయణా

చ. చీకాకు పడిన నాచిత కశఅంతము సేయ-

లేకకా నీవ బహులీల ననున్న
కాకుసేసెదవ బహుకరమ్మములనెఁ బడవారు
నాకొలనెఁదివారలా నారాయణా

చ. వివిదనరదఅంధముల వడలనెఁదోశ యక ననున్న
భవసాగరములనెఁ దడనెఁబడనెఁ జేతరా
దివిజేఅందశ వఅందణ్యు శశ తిరువేఅంకటాదీశ శ
నవనీతచోర శశ నారాయణా

రేకు: 0367-05 బౌళ సఅంపుటము: 04-397

పలల వి: నచచ్చిలూ లోకము చూచి నవవ్వరగయీణ్యు నాకు
చెచెచ్చిర శశ  హరి నీ చిత కము నాభాగణ్యుము

చ. జీవ మతిసకమ్మము చిత కము చఅంచలము
భావము నరాకారము భవమెలల  నెయణ్యుము
యే విధలనెఁ బరలెనో యిది నాబశ దుకు
దేవనెఁడ నీచిత కము నాతేనెఁకువక న భాగణ్యుము

చ.వూరుపలల  గాలి నా వపమెలల  మాయ
కూరిమెలల  మొరనెఁగు నా గుణము విచారము
నేరుపదో నేరమేదో నజము దలియదు
శశ  రమణనెఁడవ నీ చిత కము నా భాగణ్యుము

చ. కాలము పరేటిదడి కాయము తూఅంటల బఅంత
ఆలరి శశ  వేఅంకటశ యది నీచేనెఁత
యేలాగు లెరనెఁగను యిట నీ శరణనుట
శలము నాకు నీ చిత కము నా భాగణ్యుము

చి.ఆ.రేకు: 0005-02గౌళ సఅంపుటము: 10-026

పలల వి: నచచ్చిలూనెఁ జెడనయటిట  నీక తెలసునెఁ గాక
యిచచ్చిల మావఅంటివా రేమెరునెఁగుదు రయాణ్యు

చ. బాలనెఁడ వకృదబ నయెటి పరిభాష లనన్నయను
మూలమూలలను దేహమునక కాక
యీలో నెఅంచి చూచితే నెనన్నటివానెఁడ
కోలముఅందక  పరిగీనో కొఅంచె మయీణ్యునో

చ. మఅంచిది చెడడ  దనెటిమానెఁట లెలాల  భవిలోన
యెఅంచి చూడ మనుజల కఅంతె కాక
నఅంచి సరవ్వపూరుష నెఁడవక  నీవ లేనచోటది
తఅంచరాదు పఅంచరాదు తొలెల  కలవ

చ. వానెఁడ వనెఁడనయెటివచనాల జగములో
పోనెఁడిమ జీవలయఅంద పొసనెఁ గెనెఁ గాక

వేనెఁడినా కొసరినాను విశవ్వవాణ్యుపకునెఁడవక
నానెఁడ నేనెఁడ శశ వఅంకటనాథునెఁడవ కలవూ

రేకు: 0139-03 దేసాక సఅంపుటము: 02-168

పలల వి: నజము దలియన మానేరమే కాక
భజన నీవ చేపటిట నఅందునెఁ గడమా

చ. అఅంచలనెఁ బరుసము లోహపునెఁ గాళకలనెలల
యెఅంచీనా పసినెఁడి గావిఅంచునెఁ గాక
నఅంచిన ననాన్నతమనెఁ జిఅంతిఅంచువారి పతకాల
మఅంచనచేచ్చివా మేలే మెరయిఅంతగాక

చ. నలవఅంకరకరణాల మేలగీడన
తలనెఁగీనా యినన్నటిలోనెఁ దనే కాక
యిల నీదసునెఁడ జతి నెవవ్వనెఁడక నా నీకకృపనెఁ
జెలనెఁగి పవనునెఁ జేసి చేకొనునెఁ గాక

చ. పూనన దికుక్కులగాలి పొఅందుగ నీడాడన
మానీనా లోకమెలాల  మలయనెఁగాక
మానక శశ వేఅంకటశ మహిలో నీదసులఅండే-

దేనెలవక నా నీకరవేకాద
రేకు: 0301-04 బౌళ సఅంపుటము: 04-004

పలల వి: నజమో కలోల  నమషములోననె
భజిఅంచు వారల భాగణ్యుము కొలనెఁది

చ. వొకనెఁడ కనుదరచి వనన్నది జగమను
వొకనెఁడ కనున్నమూశొగి లేదనును
సకలము నటల నె సరేవ్వశవ్వరునెఁడను
వకలినరుల భావిఅంచినకొలనెఁది

చ. కడపు నఅండొకనెఁడ లోకము దనసె ననును
కడపు వలితెక ననెఁ గడమను నొకక్కునెఁడ
తడవిన నటల నే దక వమఅందరిక
వడగునరుల భావిఅంచిన కొలనెఁది

చ. ముదిసి యొకనెఁడనును మోకము చేరవ్వన
తదనెఁ బుటట కనెఁడది దూరమనును
యెదుటనే శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డిటల నే
వదక నరుల భావిఅంచిన కొలనెఁది

రేకు: 0114-04 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
082

పలల వి: నతణ్యు పూజలివివో నేరిచిన నోహో
పశ తణ్యుకమెక నటిట  పరమాతమ్మనక

చ. తనువే గుడియట తలయే శిఖరమట
పనుహకృదయమే హరిపఠమటా
కనునెఁగొను చూపులే ఘనదీపము లట
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తనలోపలి యఅంతరాణ్యుమకన
చ. పలక మఅంతశ మట పదక న నాలిక

కలకలమను పడిఘఅంటయట
నలవక న రుచులే నెక వేదణ్యుములట
తలనెఁపులోపలనునన్న దక వమునకు

చ. గమనచేషట లే యఅంగరఅంగగతియట
తమగల జీవనెఁడే దసునెఁడట
అమరిన వూరుపలే యాలవటట ములట
కశ మముతో శశ వేఅంకటరాయనకన

రేకు: 0314-01 లలిత సఅంపుటము: 04-078

పలల వి: నతణ్యుసుఖనఅంద మద నీ దసణ్యుము
సతణ్యుములేన సుఖల చాలనెఁ జల నయాణ్యు

చ. కనున్న చూపుల సుఖము కడ నీచకక్కునరూప
యెనన్ననెఁగ వనులసుఖమద నీపరు
పనన్న నాలకసుఖము పొదపు నీతలసి
వనన్న సుఖముల తెరు వొడనెఁబడమయాణ్యు

చ. తనువతోడిసుఖము తగు నీకక అం కరణ్యుము
మనసులోసుఖము నీ మఅంచిధాణ్యునము
పనవి యరుపసుఖము పదపదమ్మమువాసన
యెనయన పరసుఖ మేమ సేసేనయాణ్యు

చ. పుటట గు కలల సుఖము పొలల లేననీభకక
తొటిట  కాళల సుఖము పతరలాడట
జటిట  శశ వేఅంకటశ మాచనవోలి చెనున్ననెఁడవక
వొటట కొన మమేమ్మలితివోహో మేలయాణ్యు

రేకు: 0012-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-075

పలల వి: నతాణ్యుతమ్మడక  యఅండి నతణ్యుడక  వలగొఅందు
సతాణ్యుతమ్మడక  యఅండి సతణ్యుమెక  తానుఅండ

పశ తణ్యుకమెక  యఅండి బశ హమ్మమెక  యఅండ సఅంసుకతణ్యునెఁడీ 
తిరువేఅంకటాదిశ విభనెఁడ
చ.ఏ మూరిక లోకఅంబులెలల  నేలెడనాతనెఁడేమూరి క బశ హామ్మదులెలల  

వదకడనాతనెఁ-
డేమూరిక నజమోకమయణ్యునెఁ జలెడనాతనెఁడేమూరి క 
లోకక కహితనెఁడ
యేమూరిక నజమూరిక యేమూరికయనునెఁగానెఁడ యేమూరి క 
తెక త్రైమూరిక లేకమెక న
యాతనెఁడేమూరి క సరావ్వతమ్మనెఁడేమూరి క పరమాతమ్మనెఁడామూరి క 
తిరువేఅంకటాదిశ విభనెఁడ

చ. యేదేవదేహమున ననన్నయను జనమ్మఅంచెనే దేవదేహమున 
ననన్నయను నణనెఁగె మరి
యేదేవవిగశ హఅం బీసకల మఅంతయను యేదేవనేతశ అంబు 
లినచఅందుద ల
యేదేవనెఁడిజీవలినన్నఅంటిలో నుఅండ నేదేవచెక తనణ్యు మనన్నటిక 
నాధార-

మేదేవనెఁ డవణ్యుకుకనెఁ డేదేవనెఁ డదవ్వఅందువ్వనెఁడాదేవనెఁ 
డీవేఅంకటాదిశ విభనెఁడ

చ. యేవేలపపదయగ మలయనాకాశఅంబు 
యేవేలపపదకశఅంతఅం బనఅంతఅంబు
యేవేలప నశవ్వస మీమహామారుతము యేవేలపనజదసు 
లీపుణణ్యుల
యేవేలప సరేవ్వశనెఁ డేవేలప పరమేశనెఁడేవేలప 
భవనెక కహితమనోభావకునెఁడ
యేవేలప కడసకమ్మ మేవేలప కడఘనము ఆవేలప 
తిరువేఅంకటాదిశ విభనెఁడ

రేకు: 0004-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-025

పలల వి: నతాణ్యునఅంద ధరణీధర ధరారమణ
కాతాణ్యుయనీ సోకతశ కామ కమలాక

చ. అరవిఅందనాభ జగధాధార భవదూర
పురుషతకమ నమో భవనేశ
కరుణాసమగశ  రాకసలోకసఅంహార-

కరణ కమలాదీశ కరిరాజవరద
చ. భోగీఅందశ శయన పరిపూరష  పూరాష నఅంద

సాగరనజవాస సకలాధిప
నాగారిగమన నానావరష నజదేహ
భాగీరథీజనక పరమ పరమాతమ్మ

చ. పవన పరాతపర శభపశ ద పరాతీత
కక వలణ్యుకాఅంత శకృఅంగారరమణ
శశ వేఅంకటశ దకణణ్యుగుణనధి నమో
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దేవతారాదణ్యు సుసిర రకకృపభరణ

రేకు: 0244-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
252

పలల వి: నతాణ్యునఅందులము నరమ్మలలమదే నేము
సతణ్యుముగ మమామ్మతనెఁడ సరినెఁ బుటిట అంచనెఁగను

చ. యెకక్కుడవోయి వదక మటమీనెఁద దక వమును
వొకక్కుట నఅంతరాణ్యుమెక  వనాన్ననెఁడద
ఇకక్కుడ నాతనగుణా లెనేన్నసి చదివే మనెఁక
పకక్కున తన దసుల భక కక సులభనెఁడ

చ. యేమేమ వేనెఁడకొనేము యిటమీనెఁద నాతన
నామముల నాలికపక  నటిఅంచీనదే
నేమమున నఅంకా నెటట  నచచ్చిల భజిఅంచేమో
కామఅంచి సఅంసారపు కక అం కరణ్యు మాతనదే

చ. ధాణ్యున మేమన సేసేము తలనెఁచినఅందలాల ను
పూన శశ వేఅంకటశనెఁడే వఅండనెఁగాను
నానానెఁట ననెఁక నేమ నమమ్మతి మనేదేమ
పన మముమ్మనెఁ దన కుకనెఁబెటిట  పఅంచనెఁగాను

రేకు: 0085-04 మాళవి సఅంపుటము: 01-414

పలల వి:నతణ్యుల ముకుకల నరమ్మలచితకల నగమాఅంతవిదుల 
వక షష వల
సతణ్యుము వరల శరణన బశ దుకరో సాటికనెఁ బెననెఁగక జడలాల
చ. సకలోపయశూనుణ్యుల సమణ్యుగార ర నపూరుష ల

అకలఅంకుల శఅంఖచకశ లాఅంఛను లనన్నట బూజణ్యుల వక షష వల
వొకట గోరరు వొరుల గొలవరు వొలల రు బశ హమ్మదిపటట ముల
అకటా వరలసరియననెఁ బాపఅం బారుమతఅంబులపూనెఁతకోకల

చ. మఅంతాశ అంతరసాధనాఅంతరఅంబుల మాననపుణణ్యుల విరకుకల
యఅంతశ పుమాయలనెఁ బరలపరులకు యెఅంతెక నా మొకక్కురు వక షష వల
తఅంతశ పుకామకోశ ధవిదూరుల తమనజధరమ్మము వదలరు
జఅంతశ పుసఅంసారులతో వరల సరియన యెఅంచనెఁగనెఁ బాపమయణ్యు

చ. తపపరు తమపటిట నవశ త మెప్పుడ దక వ మొకక్కుడేనెఁ గతియనుచు
వొపపగుతమపతివశ తణ్యుఅంబున నుఅందురు సుఖమున వక షష వల
కపపన శశ వేఅంకటపతిదసుల కరమ్మవిదూరుల సాతివ్వకుల
చెపపకునెఁడితరుల సరిగా వరిక సేవిఅంచనెఁగ నే ధనుణ్యునెఁడనెక తి

రేకు: 9058-02 మలహరి సఅంపుటము: 04-
570

పలల వి: నదిద రిఅంచీనెఁ బాలజలనధివలెనే
ఒదిద క శశ  రమణనక నొతకరే పదముల

చ. వేనెఁగుదనెఁక జిత కగిఅంచి విదద లెలల నాదరిఅంచి
బాగుగానెఁ గకృపరసము పఅంచి పఅంచి

యేగతినెఁ బవళఅంచెనో యెటల  భోగిఅంచెనో
యగీఅందశ వరదున ననెఁచరే వయాణ్యులను

చ. వాలగనున్నల రెపపల వడదనెఁక తను తావి
చాలకొన నరుపకల చలిల  చలిల
నీలవరష పుగుణము నెరపుచు నొకయిఅంత
కాలము కనున్నల దిపపనెఁ గపపరే దోమతెర

చ. సరగున యగనదశ  చాలిఅంచి లోకమెలల
కరుణిఅంచనెఁ దలనెఁచి వేఅంకటగిరిపక
అరుదుగ సకలలోకారాధణ్యునెఁడాయె మఅంచి
విరివి నాలవటాట ల విసరరే సతల

ప.అ.రేకు: 0058-04దేసాక సఅంపుటము: 15-331

పలల వి: ననునెఁ గొలవనదలాల  నీ భాగణ్యుము
సనకాదు లెఱినెఁగిరి సరవ్వమెక న పుణణ్యుము

చ. వలెనన పరుకొఅంట వాకున సులభఅండవ
తలనెఁచితే మది కఅంతే సులభఅండవ
చెలనెఁగి పూజిఅంచితేను చేతిక సులభఅండవ
వలసితేనెఁ జేకొనేటి వారి వారి పుణణ్యుము

చ. లాచి విఅంటనెఁ జల వనులకు సులభఅండవ
చూచితేనెఁ గనున్నల కఅంతే సులభఅండవ
యేచి మొకక్కుతే మేనక నెఅంతెక నా సులభఅండవ
కాచి యఅండి సేవిఅంచేటి ఘనులదే పుణణ్యుము

చ. నమమ్మ శరణఅంట యీ జనమ్మమున సులభఅండవ
కముమ్మలనెఁ గోరితే దేహిక సులభఅండవ
ఇముమ్మల శశ వేఅంకటశ యినన్నయనునెఁ ద మెఱినెఁగి
పమమ్మన కకృపనెఁ జేరిన భకుకలదే పుణణ్యుము

ప.అ.రేకు: 0059-04నాట సఅంపుటము: 15-337

పలల వి: ననన్నడిగే నాన తీవే నే నీ పుటట గులకు
పనున్నకొనన్న నేరమ నాపక  నెటట  గలిగె

చ. పూరవ్వపు నీవ పురాణపురుషడవ గనక
వరివ్వపక  నీ వఱునెఁగన దొకటి లేదు
పరివ్వన కోటిసరుణ్యుపశ కాశనెఁడవ గనక
సరవ్వజజ  నీవ గానన చఅంద మేమీ లేదు

చ. వినుతిఅంచ నీవ వేదవేదుణ్యునెఁడవ గనక
మనసులో నీ కకక్కుడ మఱపు లేదు
అనశము నీవ సరవ్వవాణ్యుపకునెఁడవ గనక
యెనయనెఁగ నీకు విరహిత మెఅందూ లేదు

చ. పొఅంత నీవ పఅంచమహాభూతేశనెఁడవ గనక
పఅంతాన నీవ లేన పశ పఅంచము లేదు
అఅంతరాణ్యుమవి శశ వేఅంకటాధిపతివి గనక
చిఅంతాకఅంత నీవ లేన చేషట  లేడా లేవ



 396

ప.అ.రేకు: 0062-06 కనన్నడగౌళసఅంపుటము: 15-
357

పలల వి: ననున్న నమమ్మ విశవ్వము నీపక  నలపు కొన
వనన్నవానెఁడ ననెఁక వేరే వపయ మేమటిక

చ. గతియెక  రకఅంతవో కాక రకఅంచవో యన
మతిలోన సఅంశయము మఱి విడిచి
యితరులచే ముఅందర ననెఁక నెటట దునో యన
వతతోడనెఁ దలనెఁచేటి వఱ పలాల  విడిచి

చ. తిరమెక న నీ మహిమ తెలిసేవానెఁడ ననే
గరువముతోడి వదోణ్యుగము విడిచి
వరవన నీ రూపము వదక కాన లే ననే
గరిమ నలపు నాసి కకతవ్వమును విడిచి

చ. ధద వమెక న చేనెఁతలకు తోడ దచుచ్చి కొనే ననే
అవల ననుణ్యుల మీనెఁది యాస విడిచి
వివరిఅంచి యలమేలమ్మఅంగవిభనెఁడ శశ వేఅంకటశ
తవిలి నా పుణణ్యుమఅంతయ నీకు విడిచి

రేకు: 0145-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 02-
202

పలల వి: ననున్న నమమ్మ విశవ్వసము నీపక  నలపుకొన
వనన్నవానెఁడ ననెఁక వేరే ఉపయ మేమటిక

చ. గతియెక  రకఅంతవో కాక రకఅంచవోయన
మతిలోన సఅంశయము మఱి విడిచి
యితరులచే ముఅందర ననెఁక నెటట దునోయన
వతతోడనెఁ దలనెఁచేటి వఱపలాల  విడిచి

చ. తిరమెక న నీమహిమ తెలిసేవానెఁడననే-

గరువముతోడి వదోణ్యుగము విడిచి
వరవన నీరూప వదక కానలేననే-

గరిమ నలపు నాసి కకతవ్వమును విడిచి
చ. ధద వమెక న నాచేనెఁతకు తోడ దచుచ్చికొనేననే

అవల ననుణ్యులమీనెఁది యాస విడిచి
వివరిఅం చలమేలమ్మఅంగవిభనెఁడ శశ వేఅంకటశ
తవిలితి నాపుణణ్యుమఅంతయ నీకు విడిచి

రేకు: 0320-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
114

పలల వి: ననున్న నీవే తెలసుకో నరుహేతకబఅంధనెఁడ -
వనన్నటానెఁ బరతఅంతద నెఁడ నఅంతేపో నేను

చ. యేమ గూడీ నీనెఁ గరమ్మ మలపక నెఁ జేయనెఁగ నీకు
యేమ మానె వేనెఁగరమ్మ మట మాననెఁగ
భూమనీనాటక మేల పూరష  కామునెఁడవ నీవ
కామఅంచి కాతవగాక కరుణానలయ

చ. యెఅంత గూడపటిట తి నే నలమీనెఁదనెఁ బుటట నెఁగాను
యెఅంత నషట నే జనఅంచ కటట అండగా
విఅంతగుయీ యకుకలెలల  వకృథావాదము లిఅంతే
సఅంతతము ననునెఁ గావ సరేవ్వశవ్వరా

చ. యెవవ్వరు వినన్నవిఅంచేరు ఇట నాదస నీకు
యెవవ్వరు వదద నేరు నీ విలనెఁ గావనెఁగా
రవవ్వల శశ వేఅంకటశ రకఅంతవగాక
అవవ్వల వివవ్వల శరణాగతరకకునెఁడా

ప.అ.రేకు: 0069-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
394

పలల వి: ననున్న వేసారిఅంచ నేల నీ దనెఁకా నేల
మనన్నఅంచన వారిక నీ మహిమలే చాల

చ. హరి నీ నామమే చాల నఅందరిపపల మానప
సరి నాపద లడఅంచ చకశ మే చాల
అరులనెఁ దగటారుచునటిట  నీ సమ్మరణ చాల
పర మొఅంగను నీపక  భక కయే చాల

చ. దేవ నీ కథలే చాల తెగి దురుగ ణాల మానప
మూ వఅంక కరమ్మము దీరచ్చి ముదశ లే చాల
భావిఅంచి దునెఁఖ ముడప పదతీరర మే చాల
కక వసమెక  రకఅంచ నీ కక అం కరణ్యుమే చాల

చ. సఅంతతసుఖ మయణ్యు నీ శరణాగతియే చాల
చిఅంత లెలల  మానుప నీ సేవే చాల
బఅంతినే యలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశనెఁడ
అఅంతటిక నీ యభయహసకమే చాలను

రేకు: 0004-07 దేసాక సఅంపుటము: 01-027

పలల వి: ననున్ననెఁ దలనెఁచి నీపరు దలనెఁచి
ననున్ననెఁ కరుణిఅంచితే నెనన్నకగాక

చ. అధికుననెఁ గాచు టమరుదు ననున్న
నధముననెఁ గాచుట యరుదుగాక నీకు
మదురమౌ టమరుదు మధరమూ, చేనెఁదు
మధరమౌట మహిలో నరుదుగాక

చ. అనఘుననెఁ గరుణిఅంప నరుదుగాదు నీకు
ఘనపపున ననున్ననెఁ గాచు టరుదుగాక
కనకము గనకము గానేల, యినుము
కనకమవట కడ నరుదుగాక

చ. నెలకొనన్నభీతితో ననున్ననెఁ జెనకతినెఁగాక
తలకొనన్నసుఖినెక ననెఁ దలనెఁచనేల ననున్న
యెలమతోనెఁ దిరువేఅంగళనెఁశడ నాపలనెఁ
గలిగి నీకకృప గలగనెఁ జేతవగాక
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ప.అ.రేకు: 0051-06నాట సఅంపుటము: 15-292

పలల వి: ననున్ననెఁగొలిచితేనెఁ జల నీయఅంతవాననెఁ జేతవ
పనన్న నారాయణ నీవ బశ హామ్మదివఅందుణ్యునెఁడవ

చ. భూపతినెఁ జేరితేనెఁ గొఅంత భూ మయణ్యునోపునెఁ గాన
యేపున నునన్నతపద మయణ్యులేనెఁడ
తీపుల నఅందుద న నారాధిఅంచితే సవ్వరగ మే కాన
యేపొదుద నెఁ జెడన భోగ మయణ్యులేనెఁడ

చ. గరళకఅంఠు గొలిచ్చితే కక లాస మీ నోపునెఁ గాన
గరిమ ధద వపటట ము గటట లేనెఁడ
సరి విరిఅంచినెఁ గొలిచ్చితే సతణ్యులోకమే కాన
విరజనది దనెఁటనెఁగ వళళ్ళువేయలేనెఁడ

చ. అనన్నటా మాయాశక క నాశశ యిఅంచి చూచితేను
ననున్న నాశశ యిఅంచక కానపఅంచనీదు
కనున్నలెదుట శశ వేఅంకటశ నీ శరణఅంట
యెనన్ననెఁగా నీ విచేచ్చి యీవి యెవవ్వనెఁడ నీలేనెఁడ

రేకు: 0134-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
139

పలల వి: ననన్న ననన్ననెఅంచుకోన నేరమ గాక
పనన్నన సరుణ్యునకాఅంతి పశ తిసరుణ్యుడౌనా

చ. జలధిలోపలి మీను జలధి ద నౌనా
జలములాధారమెక న జఅంతవ గాక
నెలవక  నీలోనవాడనెఁ నీవే నే నౌదునా
పొలసి నీయాణ్యుధరువబమమ్మ నఅంతే కాక

చ. రాజవదద నునన్న బఅంట రాజే తా నౌనా
రాజసపు చనవరి రచనే కాక
సాజమెక  ననున్ననెఁ గొలిచి సరిగదద  నుఅందునా
వోజతో ననున్న సేవిఅంచి వఅందునఅంతే కాక

చ. ము తెకపునెఁజిపపల నీరు మునీన్నటివలె నుఅండనా
ముతెకములెక  బలిసి లో మొనపునెఁ గాక
నతెకపు శశ వేఅంకటశ నీశరణాగతలము
మొతకపు లోకుల మాముకుకలము గాక

చి.ఆ.రేకు: 0010-05 దేవగాఅంధారిసఅంపుటము: 10-
059

పలల వి: నమష మెడతెగక హరి ననున్న దలచి
మమత నీమీనెఁదనే మరిప బదుకుట గాక

చ. నదురచేనెఁ గొనాన్నళల  నేరములనెఁ గొనాన్నళల
ముదిమచేనెఁ గొనాన్నళల  మోసపోయి
కదిసి కోరినను గతకాలఅంబు వచుచ్చినె
మది మదినె వఅండి యేమరక బదుకుట గాక

చ. కడనెఁ దనయలకు గొఅంత కాఅంతలకు నొకకొఅంత

వడలయాసలకునెఁ గొఅంత వటిట సేసి
అడరి కావలె ననన నఅందు సుఖ మునన్నద
చెడక నీసేవలే సేసి బదుకుట గాక

చ. ధనమువఅంటానెఁ దగిలి ధానణ్యుఅంబునకు దగిలి
తనవారినెఁ దగిలి కాతరునెఁ డక నను
కనుకలిగి శశ వఅంకటనాథ కాతవ
కొనసాగి ననున్ననే కొలిచి బదుకుట గాక

రేకు: 0312-01 దేశక సఅంపుటము: 04-067

పలల వి: నరఅంతరఅంబును నీమాయే పరఅం-

పరములాయ పపవే నీమాయ
చ. మును తలిల గరద్భుమున ముఅంచెను నీమాయ

వనక జనఅంచినటట  వలసె నీమాయ
అనుగు కౌమార బాలణ్యు యవవ్వనముల నీమాయ
జనులకు దనెఁటరానజలధి నీమాయ

చ. ఆస నీమాయ అఅంగము నీమాయ
యీసుననెఁ గామకోశ ధము లివి నీమాయ
వాసుల సఅంసారమున వలనెఁబెటట  నీమాయ
గాసినెఁబడి యినెఁక నెటట  గడచే నీమాయ

చ. యెదురెలల  నీమాయ యిహమెలల  నీమాయ
పొదలి సవ్వరగ  నరక భోగము నీమాయ
అదన శశ వేఅంకటశ అఅంతరాతమ్మవ నీవ
యిద నీక శరణఅంటి ననెఁకనేల మాయ

రేకు: 0118-04 ముఖరి సఅంపుటము: 02-106

పలల వి: నరుహేతక దయానధివి నీవ
కరుణిఅంచు నీకు నొకక్కుటి వినన్నపము

చ. దేవా నీమహిమ తెలియ నెవవ్వరివశ-

మీవల నీవే గతెను టిఅంతేకాక
భావిఅంచలేరు ననున్న బశ హామ్మదుల సహితము
నీవేడ నేనేడ నే నొక జఅంతవను

చ. చితాక హరి నాదికుక్కు చేకొన యవలోకఅంచవే
యితకల సఅంసారవారిబ  యీనెఁదుచునాన్ననెఁడ
హతిక చూచేవారేకాన అడడ గిఅంచేవారు లేరు
పొతకల నాధరమ్మము పుణణ్యుము నీచేతిది

చ. అవధారు శశ వేఅంకటాధీశ నాజనమ్మము
కవిసి యిఅందిశ యములనెఁ గటట వడాడ నెఁడ
జవళ నీపదములే శరణము చొచిచ్చినానెఁడ
తవిలి నీచితకమఅంతే తరవాత ననెఁకను

రేకు: 0192-01 బౌళ సఅంపుటము: 02-468

పలల వి: నరుహేతకాన ననున్న నీవ రకఅంచే విఅంతే
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నరతి నాకొరక పో నను సేవిఅంచేది
చ. ముఅందు సిరులితకవన మోకము నీ వితకవన

బఅందుకటట దు దుదుఃఖములనెఁ బాపుదువన
యిఅందలి యాసలనేపో యేచిన నాభయభక క
యెఅందును నావలల  నీకు నఅంచుకఅంతా లేదు

చ. జననాల చూచి చూచి సరి మరణాల చూచి
వనకటి నీకథల వినవిన
వినుపక  యీయాసనేపో వినున్న సారెనెఁ బగడేది
వొనర నీయాసేపో వపకారగురువ

చ. లోకుల గొలవనెఁగాను లోన నీవ వఅండనెఁగాను
దీకొన గురునెఁడ బోధిఅంచనెఁగాను
కక కొన శశ వేఅంకటశ కరుణిఅంచగా నీవ
దకొన యీయాసక నీదసినెక  కొలిచితి

రేకు: 0119-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-114

పలల వి: నరమ్మలల వరు నతణ్యుసుఖుల
కరమ్మదూరుల విషష కక అం కరణ్యుపరుల

చ. పరమజజ నసఅంపనున్నలగువారికన
అరుదుగా దిచటి మహదక శవ్వరణ్యుము
హరికకృపధనము చేనబిదన మహాతమ్మలకు
సరకుగాకుఅండ పఅంచల నధానముల

చ. బలిమన వేదఅంతపటట భదుద లకు నల
బలరాజణ్యుపదవ లిరుగడబఅంటల
లలిమీరి హరిచకశ లాఅంఛనపు శూరులకు
యెలమ విజయములెలల  నఅంటిలో నుఅండ

చ. యీవలను శశ వేఅంకటశ శరణాగతల-

కావటిఅంచిన పుణణ్యు మడవగాదు
దక వజజ లయిన యాధరమ్మసవ్వరూపులకు
వేవేల భోగముల వనుతగులచుఅండ

రేకు: 0351-06 కదరగౌళ సఅంపుటము: 04-
302

పలల వి: నలచినవానెఁడవ నీవేకాక దక వమా
నెలవక  పశ కకృతి నేను నీలోనసొముమ్మలము

చ. తఱి నరువదేను తతవ్వములఅండనెఁగాను
యెఱనెఁగన యజజ నానకవవ్వరు గురి
నెఱినెఁ జెక తనణ్యుమెలాల  నీసొమెక మ్మ వఅండనెఁగాను
యెఱుకవొకక్కుటకాక యెవవ్వరునాన్న రీడను

చ. దినలెకక్కు లూరుపుల తెచిచ్చి తెచిచ్చి వొపపఅంచనెఁగ
యెనలేన జనమ్మములకవవ్వరు గురి
వనకక  బశ హామ్మఅండము వొళళ్ళునీకక  వఅండనెఁగాను
యేనసే ఆనఅందమేకా కవవ్వరునాన్న రీడను

చ. అచచ్చిపు సుముదశ వఅంటాతమ్మ లణవక యఅండగా
యిచచ్చినెఁ గామకోశ థాల కవవ్వరు గురి
నచచ్చిల శశ వేఅంకటశ నీవేలికవక  యఅండనెఁగా
హేచేచ్చిటిదసణ్యుమేకాక యెవవ్వరునాన్న రీడను

రేకు: 0272-06 లలిత సఅంపుటము: 03-417

పలల వి: నలిచినచోటనెలాల  నధాన మీతనెఁడ
యిల వఱవ వఱవ నేమటిక ననెఁకను

చ. హరి నాకునెఁ గలనెఁడగా అనన్నటినెఁ బరిహరిఅంచ
నరతి గరమ్మములెఅంత నఅండకుఅండినా
దరిదపు ఇతనెఁడేకా తగ వనుక వేసుకో
విరవిరనెఁ బాపల నా వఅంటనెఁ బడినాను

చ. గోవిఅందునెఁడ గలనెఁడగా కొఅంకు దీరిచ్చి ననునెఁ గావ
కావరపు భవముల గదిమనాను
దేవనెఁడితనెఁ డనాన్ననెఁడగా దికుక్కుదసెక  నలపనెఁగా
భావపు సఅంసారవారిబ  పక కొన ముఅంచినను

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడే చిత కగిఅంచి ననేన్నలెనెఁగా
వావాత నఅందిశ యాల వళకాడినా
యీవల నావల నతనెఁ డిహపరా లిచెచ్చినెఁగా
వావిరి నే దసణ్యుగరవ్వముతో నుఅండినను

ప.శశ .అ.రేకు: 8008-02 బౌళ సఅంపుటము: 15-
457

పలల వి: నలవ నా నుడిలోన నజముగా నపుడ
తలనెఁగనెఁ జెలల దు నీ దసుల యెడలను

చ. బలిమ గదద న మటిట పడిననెఁ బోనయణ్యు
తల దూరుచ్చికొన లోన దనెఁగిననెఁ బోనయణ్యు
పలచునెఁదనము గీపటిట ననెఁ బోనయణ్యు
చెలనెఁగి నరు మోముసేసిననెఁ బోనయణ్యు

చ. కొఅంచెపడి యెఅంత వేనెఁడకొననానెఁ బోనయణ్యు
పఅంచెపునెఁ గెక దువ జళపఅంచిననెఁ బోనయణ్యు
వఅంచిఅంచి రాజవక న నవవ్వలికనెఁ బోనయణ్యు
మఅంచిన ముసలిపక  మీఱిననెఁ బోనయణ్యు

చ. పడనెఁతలలోన భఅంగపడిననెఁ బోనయణ్యు
కడనెఁ గరాళఅంచిన కదలి పోనయణ్యు
విడవ నీ పదరవిఅందము నా తలపక
నడకొఅందు వేఅంకటశ యేమెక నానెఁ బోనయాణ్యు

రేకు: 0354-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
318
పలల వి:“నశిచ్చిఅంతఅం పరమఅం సుఖ  మనుమాట నజము నజము తెలియరు ”
గాన

ఆశచ్చిరణ్యుఅంబిది పరమయగులకు ననుభవలకు దకృషట అంతము సుఅండీ
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చ. కరచరణాదులగలచెక తనణ్యుము గకుక్కుననెఁ బానుపుపక నుఅండి
సరుగన సడిలిన నదశ మఅందము సమకూడీ నరులకటవలెనే
పరమాతమ్మనపక  సకలోదోణ్యుగ వపయఅంబుల ద దిగవిడిచి
ధరనెఁ దనుఅండిన బశ హామ్మనఅందము తనునెఁదనే పక కొనునెఁజఅండీ

చ. వనన్నతినెఁ దనొక దేశములోపలనుఅండి కశ తముచూచిన నవియెలాల
అనన్న దేశముల నటదలపోసిన యఅంతకుగోచరమెక నటల
యెనన్నగనెఁబూరవ్వజజ నఅంబున సరేవ్వశవ్వరునెఁడగు హరినెఁదలనెఁచినను
సనన్నధియగు సుజజ నానఅందము సతణ్యుము సతణ్యుఅంబది సుఅండీ

చ. ననచిన పశ పఅంచకతపములలో నానావిధముల జఅంతవల
తనునెఁదనెఁజూడగరానరూపు లదద ములోపలనెఁ గనన్నటల
ఘనుడగు శశ వేఅంకటపతిరూపము గకక్కున నెదుటనె సేవిఅంచి
అనయము తనునెఁద సఅంతసిఅంచుట యాతామ్మనఅందఅంబిది సుఅండీ

రేకు: 9075-02 -- సఅంపుటము: 04-579

పలల వి: నీ కథామకృతము నా నరత సేవన నాకు
చేకొనుట సకల సుఖ సేవనఅంబటగాన

చ. ఇదియె మఅంతశ రాజము నాకు నేపొశ దుద
నదియె వేదసఅంహిత పఠము
ఇదియె బహుశసస మెలల నెఁ జదువట నాకు
ఇదియె సఅంధణ్యు నాకదియె జపమట గాన

చ. ఇదియె బశ హమ్మవిదోణ్యుపదేశము నాకు
ఇదియె దుదుఃఖవిరహితమారగ ము
ఇదియె బహులోకహితభేషజము నాకు
ఇదియె వపనషదవ్వకణ్యుపదబ తిగాన

చ. ఇదియె దనఫలమయణ్యునెఁ జలను నాకు
ఇదియె తపవిరహిత కరమ్మము
ఇదియె తిరువేఅంకటశవ్వరున సఅంసమ్మరణ
ఇదియె యిదియె యినన్నయను నటగాన

రేకు: 0008-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
054

పలల వి: నీ కథామకృతము నా నరతసేవన నాకు
చేకొనుట సకలసఅంసేవనఅం బటగాన

చ. ఇదియె మఅంతశ రాజము నాకు నేపొశ దుద -

నదియె వేదసఅంహితపఠము
యిదియె బహుశసస మెలల నెఁ జదువట నాకు-

నదియె సఅంధణ్యు నాకదియ జప మటగాన
చ. యిదియె బశ హమ్మవిదోణ్యుపదేశము నాకు-

నదియె దుదుఃఖవిరహితమారగ ము
యిదియె భవరోగహితభేషజము నాకు-

నదియె వపనషదవ్వకణ్యుపదద తిగాన
చ. యిదియె దనఫల మీనెఁజలినది నాకు

యిదియే తలనెఁపనెఁ బరహితకరమ్మము
యిదియె తిరువేఅంకటశ నీసఅంసమ్మరణ-

మదియె యిదియె ఇనన్నయను నటగాన
రేకు: 0199-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
512

పలల వి: నీ చేతనెఁలోవారము నీవారము
యేచి నీక చేత మొకక్కు మదియే మావశ తము

చ. ఇనన్నటానెఁ బూరుష నెఁడవ నీ వరనెఁగన యరర మేది
వినన్నపము నేనెఁ జేసే విధమేది
మనన్నఅంచిన నీమనన్ననే మహిమలో మాబశ దుకలల
వనన్నతి మీదసిననే దొకక్కుట మావశ తము

చ. ఘనదేవనెఁడవ నీకునెఁ గడమల మరియేవి
గొనకొన నే ననున్ననెఁ గొసరేదేమ
పొనుగక యేలితివి పుటిట న మాపుటట గెలల
ననచి ననున్న నమమ్మన నమమ్మక మావశ తము

చ. శశ వేఅంకటశనెఁడ నీవ చి త కగిఅంచనది యేది
భావిఅంచి నేనెఁ బఅందన భాగణ్యు మేది
యేవల మాపరభారా లిఅంతయ నీకకక్కునది
ఆవటిఅంచి నే నీశరణనన్నదే మావశ తము

ప.అ.రేకు: 0018-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
102

పలల వి: నీ దయాధరమ్మమునకు నీ చిత కమనెఁక
యీదస మానేరుచ్చి లినెఁక యెఅంచనెఁగలద

చ. యీవల నా యపరాథ మెఱుకతో నీకునెఁ జేసి
గావ మన మమమ్మన సఅంగతలా నాకు
కక వసమెక  నీకు వేళ గాచి యఅండి కొలవక
సేవిఅంచ చేయెతిక మొకక్కు సిగున్న గాద నాకు

చ. మనన్నఅంచిన నీ మనన్నన మఱచి మతకనెఁడనెక
యినన్నటా నీవానెఁడ నఅంట యే మఅందువో
యెనన్నక దోశ హినెక  యిప్పుడిచచ్చికాల సేయనెఁబోతే
ననున్ననెఁ జూచి పరులెలాల  నవవ్వరా యిఅంకాను

చ. కొఅంత సఅంసారభక కతో కోరి నీ భకుకనెఁడనెక తి
వఅంతల విజజ న మెటవలె నుఅండనో
యిఅంతట శశ  వేఅంకటశ యిటట  ననున్న రకఅంచితి
వఅంతరాణ్యుమవి నీవ అది నా వినన్నపము

ప.అ.రేకు: 0062-05 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 15-
356

పలల వి: నీ మహిమ దలనెఁచుకొన నీవే రకఅంచుట గాక
సావ్వమవి మామీనెఁద నీవ సడి వేయ నేలా

చ. నే నొకక్కు యణమాతశ ము నీవ మహదూద పునెఁడవ
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కానీలే నీ ముఅందర నా కథ యేమ
పూచి చితశ గుపుకలచే పుణణ్యుపపము వాశ యిఅంచి
ఆన లోకాల కకక్కుఅంచి ఆఱడినెఁ బెటట  నేలా

చ. నేర నేనెఁ బరతఅంతద నెఁడ నీవ సవ్వతఅంతద నెఁడవ
యీరీతివానెఁడ నను నెఅంచ నేది
సారెకు రవిచఅందుద లసాకగా మా కట లెటిట
కోరి పనుల సేయిఅంచి గొరబు సేయ నేలా

చ. యెఅందు నే లకణ్యుము గాను యినన్న నీవ లకణ్యుము
పొఅందుగా న నెన్నఅంచే చోట భవి నే నెఅంతా
విఅందుగ నలమేలమ్మఅంగ విభనెఁడ శశ వేఅంకటశ
కఅందువ నా యాతమ్మ విఅంత గరిసిఅంచ నేలా

ప.అ.రేకు: 0020-06 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
116

పలల వి: నీ మహిమ లినన్నటిక నీలకఅంఠుడ సాక
దమోదర మముమ్మనెఁ గావ దసులము మీకు

చ. కాలకూటవిషమెక న గకుక్కున నరగుటకు
తాలిమతో నీ నామతశ య మఅంతశ ము
సోలినెఁ బాముల వాయి కటట  సొముమ్మగా ధరిఅంచుటకు
ఆలరి గరుడవాహనాయధ ధారణము

చ. పటిట న బశ హమ్మహతణ్యు పశ యశిచ్చితకమునకు
వొటిట నటిట  తారక బశ హోమ్మపదేశము
అటట కపల భోజనా శచి పరిహారము
గటిట గ నీ పదతీరర పు గఅంగానది

చ. చెలనెఁగి భూతపశచసేవ నవారిఅంచుటకు
తలనెఁచేటి నీ మహాతత కవ్వ యగము
బలిమ సరవ్వమఅంగళాసపదమెక  నలచుటకు
యిలపక  శశ  వేఅంకటశ యిద నీ సాకారము

రేకు: 0280-05 పడి సఅంపుటము: 03-463

పలల వి: నీ మాయ లిఅంతేకాక నీరజ నాభనెఁడ! యివి
నా మది నజమనెటట  నమేమ్మదయాణ్యు

చ. బాలనెఁడనెక  నేనెఁ జనున్ననెఁబాల దగేనానెఁడ
వోలి ననుషట నము లెఅందుఅండనయాణ్యు
చాలి యానేనె బశ హమ్మచారి నయిన మీనెఁద
వాలి యవ యెఅందుఅండి వచెచ్చినయాణ్యు

చ. నేను దినదినమును నదుద రవోయే వేళ
వూన నతణ్యుకరమ్మము లెఅందుఅండనయాణ్యు
జజ నముతో మేలకొన సఅంసారినెక న వేళ
ఆనుకొన యెఅందుఅండి అఅంటకొనెనయాణ్యు

చ. యేడ కరమ్మ మేడ ధరమ్మ మఅంతలో సనాణ్యుసెక తే
వేడక కవియెలాల  నీ విలాసాల

జడ నీ మనసు వసేక సరుగనెఁ గరుణిఅంతవ
వోడక శశ వేఅంకటశ వనన్న సుదుద లేనెఁటిక

రేకు: 0210-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
055

పలల వి: నీ యాధీనములిఅంతే నఖిల పశ పఅంచమును
మాయాకకృతము నీవ మానుమఅంట మానద

చ. నీకు నరుహఅంబెక న నఅండిన యీ మనసు
కాకువిషయాల పలగా నరుహమా
చేకొన నీవ పరరేనెఁచిన యీ చెక తనణ్యుము
పక కొన అకరమ్మముల పల సేయనెఁదగునా

చ. అఅంచల నీ వఅంతరాణ్యుమవక న యీ దేహము
పఅంచేఅందిశ యముల కొపపన సేతరా
యెఅంచనెఁగ నీకుకలోన నెతి కన యీ జనమ్మము
కొఅంచెపు భోగములకు గురి సేయవలెనా

చ. శశ వేఅంకటశ నీకునెఁ జికక్కున యీ దసణ్యుము
యీవల సఅంసారమున కయణ్యువలెనా
దేవనెఁడవ నీవేయన తెలిపతివిదే మాకు
జీవలము మముమ్మననెఁక చిమమ్మరేనెఁచ నేనెఁటిక

ప.అ.రేకు: 0066-06దేసాక సఅంపుటము: 15-381

పలల వి: నీ యపకారమే మాకు నలిచే దిఅంతే కాక
యేయెడా నీ యదరతవ్వ మేమన నుతిఅంతను

చ. నీ కరుణ నాక పనకవచుచ్చినెఁ గాక మఱి
యీకడ నా భక క నీకు నెఅందు కకుక్కును
కక కొన నాకు నీ రకకతవ్వము ఫలిఅంచునెఁ గాక
నీకు నా సేవల వఅంక నఅండే దేమీ

చ. నీవ ననున్న వదక మనన్నఅంచేదే యెకుక్కుప గాక
భావిఅంచి నేనెఁ దలనెఁచే లాభము నీకమ
దేవ నీవ చన విచేచ్చిదే నాకు గుఱి గాక
పూవలనేనెఁ బూజిఅంచనెఁగ పొఅందేది నీ కమ

చ. యిటట  నీవ నాకు వర మచేచ్చిదే ఘనత గాక
నెటట న నేనెఁ గొలవనెఁగ నీ కయేణ్యు దఅంతా
గుటట న శశ వేఅంకటశ కోరి నీకు శరణఅంటి
వటిట న వినయమే కాక వచేచ్చిది నీ కమీ

ప.అ.రేకు: 0005-03 నాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
028

పలల వి: నీ వానెఁడనెక  నేను నచచ్చిల సఅంసారము
యేవిధి నుఅండిన నీక యిఅంతా శలవ

చ. కొమమ్మ రాణివాసమెక  కోరి మూల నుఅండినాను
నెమమ్మది దినాల మగనక శలవ
కమమ్మ వడిడ అంచినయటిట  కఅంచములోన కూర లెలాల
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దొమమ్మ విఅందరగిఅంచేది దొరక శలవ
చ. పఅంట కొలచు కొటారున పనెఁతరలోనెఁ బెటిట నాను

అఅంటక రాచముదశ కు ఆదే శలవ
యిఅంటివానెఁడి జనెన్న వటిట  యెఅంత వదిద నెఁ బెటిట నాను
వఅంట వఅంటనెఁ దన యిలవేలపలక శలవ

చ. పకుక్కువ సొముమ్మల దనెఁచి పటిట లోన నుఅండినాను
నకక్కుము సొముమ్మగలవానక శలవ
అకక్కుజపు శశ  వేఅంకటాధిప నీ శరణఅంటి
మకుక్కుటపు నా జనమ్మము మీక శలవ

ప.అ.రేకు: 0062-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
353

పలల వి: నీ వనన్నచోట నతణ్యుము నఖిలమెక నవారిక
శశ వలల భ కోరి నలిచిరి సనకాదుల

చ. పటట పగలలోననే పదన్నలగురు దేవేఅందుద
లెటట  గానెఁపురము సేసే దిఅందశ లోకమున
తెటట  దరువననే దికుక్కులవారు చూడఅంగ
చుటట కుఅండ టటల  చఅందశ సరణ్యులోకములా

చ. యెఅంచి చూడ బశ హమ్మదేవనెఁ డేఅండల  నరిటివాఅండల
పఅంచల నెటల అండేది బశ హమ్మలోకమున
పొఅంచి వఅండనెఁగోరితే నెప్పుడనెఁ బాములతోనెఁ బతక
వఅంచననెఁ బాతళలోకవాస మేమ బానెఁతి

చ. యీటవటిట తే వితరు లిఅందుకఅంట దిగుగ డి
నాటకొన యెటట అండేది నానాలోకములా
మేటివి శశ వేఅంకటశ మేమెలాల  నీ బఅంటల ము
చాటవనెఁగొనేటి దఅండ సత మెక తి విపుడ

ప.అ.రేకు: 0071-01 కదరగౌళ సఅంపుటము: 15-
406

పలల వి: నీ వనన్నచోట వక కుఅంఠము నెరసుల మఱి చొరరాదు
పవన మది చెపపది వేదము పటిఅంపనెఁగవలెను

చ. దేవనెఁడా నా దేహమె నీకు తిరుమలగిరిపటట ణము
భావిఅంప హకృదయకమలమె బఅంగారపు మేడ
వేవేల నా విజజ నాదుల వేడకపరిచారకుల
శశ వలల భా యిఅందులో నతరచిఅంతల వటట కువే

చ. పరమాతామ్మ నా మనసే బహురతన్నఅంబుల మఅంచము
గరిమల నా యాతేమ్మ నీకు కడ మెత కన పఱుపు
తిరముగ నుజజ నదీప మునన్నది దివణ్యుభోగమె ఆనఅందము
మరిగితి నీ వనన్నయెడల ననెఁక మాయల గపపకువే

చ. ననచిన నా వూరుపులే నీకు నారదదుల పటల
వినయపు నా భక కయె నీకును వినోదమగు పతశ
అనశము శశ వేఅంకటశవ్వర అలమేలమ్మఅంగకునెఁ బతివి
ఘనునెఁడవ ననేన్నలితి వినెఁక కరమ్మము లెఅంచకువే

రేకు: 0168-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-330

పలల వి: నీ వఅంత నే నెఅంత నేనెఁడ నాయగగ లి కఅంత
దేవ నీదసులనెఁ జూచితేనే ననున్ననెఁ గనుట

చ. వొకొక్కుకక్కు రోమకూపన నొగి బశ హామ్మఅండకోటల
ఉకుక్కుమీరి ధరిఅంచుక ఉనాన్ననెఁడవట
నకక్కున నీరూప మెఅంతో ననున్ననెఁ గనునెఁగొను టటట
అకక్కుజపు వేదముల కగోచరునెఁడవ

చ. యెనోన్న శిరసులట యెనోన్న పదములట
యెనన్నరాన చేతలట యిటిట  నీమూరిక
కనున్నలనెఁ జూచుట యెటట  కడగురు తఅందు కది
అనన్నటా మునీఅందుద లకు నచిఅంతణ్యునెఁడవ

చ. కోటిసరుణ్యు లొకక్కుమాట కూడ నుదయిఅంచినటట
గాటపు నీతిరుమేనకాఅంతలట
మేటివి శశ వేఅంకటశ మముమ్మ దిశ షట అంచుట యెటల
పోటిదేవతలకలాల నెఁ బడవక నవానెఁడవ

ప.శశ .అ.రేకు: 0078-2 దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-
448

పలల వి: నీ వఅంత నే మెఅంత నీ కకృప యెఅంచుట గాక
భావిఅంప సవ్వతఅంతద నెఁడవ పరమేశవ్వరునెఁడవ

చ. సాదిఅంచరానవానెఁడవ సకలోపయములను
సాదిఅంచరానవానెఁడవ చొచిచ్చి వదక
సాదిఅంచరానవానెఁడవ వాకుచిచ్చి యెవవ్వరికన
పదుకొననెఁ గొలిచితే భక కసులభనెఁడవ

చ. మఅంచరానవానెఁడవ మేటిసురలకు నెక నా
యెఅంచరానవానెఁడవ యిటట టట నుచు
వఅంచరాన వానెఁడవవడినెఁ బశ తాపములను
పఅంచనుఅండి నుతిఅంచితే భక కలసులభనెఁడవ

చ. పటట రానవానెఁడవ బలిమ నేరుపులను
ముటట రానవానెఁడవ మొకక్కులానను
నెటట న శశ వేఅంకటశ నీ వదుట నునాన్ననెఁడవ
బటట బయల మొకక్కుతే భక కసులభనెఁడవ

రేకు: 0271-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-408

పలల వి: నీ వటసేసిన నజభోగణ్యుఅంబౌ
చేవలనెఁ గెక కొన చెలనెఁగుటనెఁ గాక

చ. దేవ నీ యానతినెఁ దిరిగేటి చి త కము
నావదద  నలపనెఁగ నా వసమా
యీవల నీవే యిచిచ్చిన పుటట గు
యేవిధినెఁ దిపపన యినెఁక మాన వశమా

చ. వామన నీ పఅంపు వచిచ్చిన పశ కకృతిదే
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నా మానెఁట వినుమన నా వసమా
శశ మఅంతనెఁడ నీచేనెఁత దేహమది
దోమటి గుడవక తోయనెఁగ వశమా

చ. నగధర నీ విట నడపటి కరమ్మము
నగినగి తోయనెఁగ నా వసమా
తగు శశ వేఅంకటదక వమ నాపలనెఁ
దగిలితి వితరమునెఁ దలనెఁచనెఁగ వశమా

రేకు: 0180-02 రేవగుప క సఅంపుటము: 02-398

పలల వి: నీ వరనెఁగనది లేదు నీయాజజ  మోచితి నఅంతే
నీవానెఁడ నఅంతె హరి నే నననెఁ జోటది

చ. కనున్నల కఅందక ననెఁ జూపుకలది భావము
యెనన్ననెఁగ నాయఅందునెఁ బాప మెఅంచనెఁ జోటది
వినన్ననెక  చెవల కఅంపు వినుట సవ్వభావము
పనన్నన కరామ్మల ననున్ననెఁ బెక కొననెఁ జోటది

చ. నాలికకునెఁ జవియెక తే నమలట సహజము
నాలి అభోజణ్యుపునఅంద నాకునెఁ బనేమ
మూల వాసనగొనేది ముకుక్కుకు సహజము
జోలిబఅంధముల ననున్ననెఁ జటట నెఁగనెఁ జోటది

చ. కాయము కాయముపొఅంతనెఁ గరనెఁగుట ఆగుణము
సేయన చేనెఁతల నాపక నెఁ జెపపనెఁ జోటది
యీయెడ శశ వేఅంకటశ యినన్నటిలో ననున్ననెఁ బెటిట
పయక నాలో నుఅందువ పటట నెఁగనెఁ జోటది

రేకు: 0092-03 లలిత సఅంపుటము: 01-455

పలల వి: నీ వేలికవ మాకు నీదసులము నేము
ఆవల నతరుల నే మడగనెఁబయేణ్యుమా

చ. పసురమెక  వఅండి యిచీచ్చినెఁ బకక్కున గామధేనువ
యెసనెఁగి మానెక  వఅండి యిచీచ్చినెఁ గలపవకృకము
వస రాయెక వఅండి యిచీచ్చి వేడకనెఁ జిఅంతామణి
మసలనశశ పతివి మాకు నచేచ్చి దరుద

చ. గాలి యావటిఅంచి యిచీచ్చినెఁ గారుమేఘము మఅంట
వలి జీరష మెక  యిచీచ్చి వికశ మారుక్కునబఅంత
కాలినపఅంచెక  వఅండి కపపర దివాణ్యునన్నమచీచ్చి
మెక లలేనశశ పతివి మాకు నచుచ్చి టరుద

చ. అఅండనే కామధేనువ వాశిశ తచిఅంతామణివి
పక అండినకలపకమపు భకుకలకలాల
నఅండిన శశ వేఅంకటశ నీవ మముమ్మ నేలితివి
దఅండిగా నమమ్మతే నీవ దయనెఁజూచు టరుద

రేకు: 0184-05 లలిత సఅంపుటము: 02-425

పలల వి: నీ వొకక్కునెఁడవే నాకునెఁ జల నీరజక నారాయణ

నీవే నాకు గతియన తెలిసితి నెకొక్కున యితరము వకృథా వకృథా
చ. మీ నామోచాచ్చిరణమే మెరసిన దుదుఃఖనవారణము

మీ నామోచాచ్చిరణమే మెలనెఁగు శభకరము
నానావేదశసస ముల నవపురాణతిహాసముల
మీ నామములోనే వనన్నవి మగిలిన వినన్నయ వకృథా వకృథా

చ. నీ పదమూలము నఅంగియ భవియ రసాతలము
నీ పదమూలము నఖిలజీవపరిణామముల
దీపఅంచిన చరాచరఅంబుల దివణ్యుల మునులను సరవ్వమును
నీ పదమూలమే మరి నెరి నతరఅంబుల వకృథా వకృథా

చ. దేవ మీతిరుమేను దికుక్కును బశ హామ్మఅండాధారము
దేవ మీతిరుమే నుతపతికసిర తిలయములకును ఆకరము
శశ వేఅంకటపతి నాభావము చిత కము నీక సమరపణ
దేవ మీశరణము చొచిచ్చితి దికుక్కులనన్నయను వకృథా వకృథా

రేకు: 0286-02 వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-495

పలల వి: నీ శరణమే గతి నే నతర మెరనెఁగ
పశబఅంధముల పనులేలయాణ్యు

చ. పూనెఁచిన తొలకరమ్మఅంబుల భోగిఅంచక పోవ
చానెఁచుకునన్నయీ శరీరగుణముల చాలననన్ననెఁ బోవ
రేనెఁచిన జననమరణముల రెఅంటికనెఁ దీసీన
మోనెఁచివచిచ్చితే విజజ న మెరనెఁగనెఁగ మొదలికనెఁ గొనకును యెడ 
యేదయాణ్యు

చ. కోరిన నా కోరికల కొనసాగక పోవ
బారినెఁ బడచు కాలము ద బడినెఁ దగులక పోదు
మేరతో పఅంచేఅందిశ యముల మెడచుటట క పోవ
యే రీతల సఅంసారము గెలవనెఁగ నెదురుబడిన బలిమనెఁక నేదయాణ్యు

చ. మనసును వాకునునెఁ జేనెఁతయ మానుమనన్ననెఁ బోవ
తనువలోన నా యఅంతరాణ్యుమవి తలనెఁచక ఇనెఁకనెఁ బోదు
ఘనునెఁడవ శశ వేఅంకటపతి ననున్ననెఁ గావక ఇనెఁకనెఁ బోదు
కనకానన యజజ న జఅంతవను కడమలెఅంచ ననెఁకనెఁ గొల(లనెఁ?) దేదయాణ్యు

రేకు: 0318-02 భవళ సఅంపుటము: 04-103

పలల వి: నీకఅంట నతరము మరి లేదు నేనెవవ్వరితో భాషఅంత
యేకో నారాయణనెఁడవ నీవన యెనన్నచు నునన్నవి వేదముల
చ. యెకక్కుడచూచిన నీరూపఅంబులే యెవవ్వరినెఁజూచిననెఁ దోనెఁచిన

వకక్కుసముగ నీమహిమ యనఅంతము విశవ్వతమ్మకునెఁడవగాన
నకక్కు యెవవ్వరిన బరొక్కున పలిచిన నీనామములెక  తోనెఁచీన
వకక్కుణిఅంచనెఁగా సకలశబద ములవాచుణ్యునెఁడవట గాన

చ. యేపనచేసిన నీపనులే అవి యివవ్వలనవవ్వలనెఁ దోనెఁచీన
పపపుణణ్యుమన తోనెఁచదు నీవే పరచెక తనణ్యుమవట గాన
దపుగ మతిలోనేమ దలనెఁచినా ధానణ్యుము నీదక తోనెఁచీన
లోపల వలపల నఅండక వఅండది లోకపూరుష నెఁడవ గాన
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చ. యీ యరర మునకు నేననువానెఁడను యెకక్కుడ నునాన్ననెఁడ నీలోనే
కాయధారినెక  యేరపడి నీలోనెఁగాక చరిఅంచితి యినాన్నళల
యీ యపరాధము యెఅంచకుమీ నను యిఅందునె పో నీశరణఅంటి
పయక ననన్ననెఁక శశ వేఅంకటపతి పరబశ హమవఅట గాన

రేకు: 0230-06 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
173

పలల వి: నీకు నాకు నెటట గూడ నీ వటట  ననేన్నలితివి
యీ కరుణక మొకక్కుతి నఅందిరారమణా

చ. కమలాక నీ వనఅంతకలాణ్యుణగుణనధివి
అమతదురుగ ణరాసి ననన్నటా నేను
అమరనెఁగ సవ్వతఅంతద నెఁడ వట ననున్న నెఅంచితేను
తమ నఅంచుకఅంతా సవ్వతఅంతద నెఁడ నేనెఁ గాను

చ. దేవ నీవక తే సరవ్వదేవరకకునెఁడవ నే
జీవనెఁడ నఅందిశ యాలనెఁ బెఅంచేవానెఁడను
ఆవల బశ హామ్మఅండాల కనన్నటానెఁ బడవ నీవ
భావిఅంచ నేనణవక  పరగేటివానెఁడను

చ. నానారర సఅంపనున్ననెఁడవ నావలల  నేమ గఅంటివి
ఆనుక నా యఅంతరాణ్యుమవక  పయవ
శశ నధివి నీవక తే శశ వేఅంకటాదిశ పతివి
దీనునెఁడ నొకనెఁడ నేను దిశ షట అంచి కాచితివి

రేకు: 0267-05 ముఖరి సఅంపుటము: 03-387

పలల వి: నీకు నీ సహజమది నాకు నా సహజమది
యేకడా నీవే నరుహేతక బఅంధనెఁడవ

చ. నే ననున్ననెఁ దలనెఁచినా నెఱి ననున్న మఱచినా
పూన నా యఅంతరాతమ్మవక  వఅండకపోవ
పూన ననున్ననెఁ బూజిఅంచినానెఁ బూజిఅంచకుఅండినాను
కానీలే యీశవ్వరునెఁడవనెఁ గాక మానవ

చ. యిటట  నే నడిగినా నేమీ నడగకుఅండినా
జటిట గా నీవ రకఅంచక మానవ
తొటిట  ననున్న దగగ రినా దూరమున నుఅండినాను
పుటిట అంచి నీ గరద్భుములోనెఁ బదలిఅంచకుఅండవ

చ. భావిఅంచి నీకు మొకక్కునానెఁ బరాకక  మాననా-

నేవి చూచినా నీవక  యినెఁకనెఁ బాయవ
శశ వేఅంకటశనెఁడ నీవే చిఅంతాయకునెఁడవ
కావిఅంచేటి నా వదోణ్యుగములేమ బానెఁతి

రేకు: 0303-06 దేపళఅం సఅంపుటము: 04-018

పలల వి: నీకు నీవే వలసితే నీవ ననున్ననెఁ గాచుకొముమ్మ
నాకు వసగానవలల  ననున్ననెఁ బాసీనయాణ్యు

చ. పపమూల మట తొలిల  పక కొనన్న దేహము
పపము సేయకుఅండితే పకుక్కున నేల మాను

కోపమే కూడగనెఁ గుడిచిన యీబుదిబ
కోపము విడవమఅంట గుణమేల మాను

చ. అప్పు దీరచ్చి వచిచ్చినటిట  ఆయపు సఅంసారము
అప్పు దీరుచ్చికోకుమఅంట నది యేమటిక మాను
తప్పు వేయవచిచ్చి ననున్ననెఁ దగిలె నీ కరమ్మముల
తప్పుల వేయక సారెనెఁ ద మేల మాను

చ. పఅంచమహాపతకాలే పటట కొనే యిఅందిశ యాల
పఅంచమహాపతాకాలే బారినెఁ దోయ కల మాను
అఅంచెల శశ వేఅంకటశ ఆతమ్మలో నీవఅండనెఁగాను
పొఅంచి నీ కరుణ ననున్ననెఁ బదుగ కల మాను

ప.అ.రేకు: 0032-05శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
181

పలల వి: నీకు నీవే వలసితే నీవననున్ననెఁ గాచుకొముమ్మ
నాకు వసగానవలల  ననున్ననెఁ బాసీనయణ్యు

చ. పపములతోడనెఁ బుటట  పక కొనన్న దేహము
పపము సేయకుమఅంట పకుక్కున నేల మానును
కోపమే కూడగానెఁ గడిచినయటిట  బుదిబ
కోపము విడవమఅంట గుణమేల మానును

చ. అప్పు డేరిపఅంచవచిచ్చిన యటిట  యీసఅంసారము
అప్పు దీరుచ్చికోకుమఅంట నది యేల మానును
తప్పు వేయ వచిచ్చి ననున్న తగిలె నీ కరమ్మము
తప్పుల వేయక సారె తా మేల మానును

చ. పఅంచమహాపతక భోగపుటిఅందిశ యముల
పఅంచమహాపతకపు బారినెఁ దోయ కల మాను
అఅంచ శశ వేఅంకటశ నీవాతమలో నుఅండనెఁగాను
పొఅంచి నీ కరుణ ననున్న పొదుగ కల మానును

ప.అ.రేకు: 0038-02గౌళ సఅంపుటము: 15-214

పలల వి: నీకు సరి లే రీనఖిలలోకములలో
కాకాసురున నటల నెఁ గాచితివి నీవ

చ. హరి పరమపురుష యచుచ్చితానఅంతా
కరివరద మురహరా కరుణానధీ
ధర యాకసము బలి తలయ మూనెఁ డడగులను
పరగనెఁ గెక కొనన్నయటిట  బలవనెఁడవ నీవ

చ. మాధవా భూధవా మధసదనా కకృషష
శశ ధరా శశ పతీ శశ నవాస
శోధిఅంచి జలధల చొచిచ్చి చదువల దచిచ్చి
ఆ ధాత కచిచ్చితివి అధికునెఁడవ నీవ

చ. వామన కశవ వాసుదేవ ముకుఅంద
రామ గోవిఅంద చకశ కరాఅంబుజ
ఆ మహిమ శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁదట నెకక్కు
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కామతఫలముల నచుచ్చి ఘనునెఁడవ నీవ
రేకు: 0278-05 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 03-
451

పలల వి: నీకునెఁ దొలేల  యలవాట నరుహేతకపుదయ
జోక నురుత మెచిచ్చిన సులభనెఁడవేకా

చ. నేరముల దొలనెఁగిఅంచ నెలవల గలిగిఅంచ
గారవిఅంచ హరి నీవే కలవ నాకు
నార పరనెఁ బిలిచితే నారాయణ యనెనఅంటా
చేరి కాచినటవఅంటి శశ పతివిగా

చ. దురితము లణనెఁగిఅంచ దుదుఃఖముల పడనెఁబాప
గరిమనెఁ గేశవ నీవే కలవ నాకు
మరమరా యఅంటను మరి రామ యనెనఅంటా
తిరముగనెఁ గాచి నటిట  దేవనెఁడవగా

చ. వినుతల చేకొన వేడకతో ననున్ననెఁ గావ
ఘనునెఁడ శశ వేఅంకటశ కలవ నాకు
మనసుననెఁ దలనెఁచితే మాటలనెఁ బిలిచెనఅంటా
తనసి కఅంభాన వళల  దక వమవగా

రేకు: 0265-02 మలహరి సఅంపుటము: 03-
373

పలల వి: నీకట వలసె నటసేయి నీచిత కము నా భాగణ్యుము
యేకడనెక నా లకమ్మకాఅంతనెఁడ ఇదియే పో నా వినన్నపము

చ. నాగుణములే యెఅంచితినా నరక కూపముల చాలవ
ఆగతినే నాకరమ్మములూ అనుభవిఅంచి తీరెచ్చినఅంట
నీ గుణములే యెఅంచితివా నఖిలసఅంపదల చాలవ
యీగి ననునెఁ గరుణిఅంచి యెపుడ నీవిచేచ్చినఅంటను

చ. నా పపములే లెకక్కుఅంచితినా నదుల యిసుకలనునెఁ జలవ
యేపున నెఅంతెక నానెఁ గలదు అది యెనన్ననెఁడ దీరును దేవా
చేపటిట  నీవ రకఅంచిన యాజీవల నెఅంచితివా తొలిల
చూపటట డి యీయాకసఅంబు పక  చుకక్కులకఅంట ఘనము

చ. మఱి నాసుదుద ల యెఅంచనెఁగ నెఅంచనెఁగ మఅంచముకఅందే నయి
గుఱి నీకథలివి విననెఁబోతే నవే కొఅండలనెఁ గోటాననెఁగోటల
నెఱవగ శశ వేఅంకటశవ్వర నీక నే శరణాగతి చొచిచ్చితిన
తఱి దరిచేరపనెఁగనెఁ గూడవటట నెఁగా దక వమ నీక భారము

రేకు: 0333-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
194

పలల వి: నీక నే శరణ నీవ ననున్ననెఁ గరుణిఅంచు
యీకడ నాకడ దికుక్కు యెవవ్వరునాన్న రినెఁకను

చ. కనున్నలనెఁ జఅందశ సరుణ్యులగలవేలపవ నీవ
పనన్ననలకమ్మభూమపతివి నీవ
అనన్నటా బశ హమ్మకునెఁ దఅండిశ యెక న యాదివేలపవ

యెనన్ననెఁగ నీకఅంట ఘన మెవవ్వరునాన్న రినెఁకను
చ. దేవతలఅందరు నీ తిరుమేనెక నమూరిక

ఆవలనెఁ బాదన లోక మణనెఁచితివి
నీవొకక్కునెఁడవే నలిచిన దేవనెఁడవ
యేవేళ నీకఅంట నెకుక్కుడవవ్వరునాన్న రినెఁకను

చ. అరసి జీవలకలల  నఅంతరాతమ్మవక న హరి
సిరుల వరములిచేచ్చి శశ వేఅంకటశ
పురుషతకమునెఁడవ భవనరకకునెఁడవ
యిరవక ననీవేకాక యెవవ్వరునాన్న రినెఁకను

రేకు: 0271-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-410

పలల వి: నీక శరణఅంటి ననేన్న నమమ్మతినయణ్యు
పక కొన శశ హరి నీవే పరిహరిఅంచవే

చ. విజజ నముల గొనన్న విఅందు నే నరక
సుజజ నముల గొనన్న చూత నే నేపొదుద
అజజ నము నే ననశము నడచేది
పశ జజ హీనునెఁడ నెఅంత పపకరమ్మమో

చ. సుకకృతము లొకమరి సొరిది నే బోధిఅంత
పశ కకృతి యొకొక్కుక వేళ భావిఅంత నాతమ్మలో
అకకృతములే నే ననశమునెఁ జేసేది
వికకృతాచారునెఁడ నఅంకా వికార మెఅంతో

చ. ధరమ్మమారగ మూనెఁ గొఅంత తలనెఁపున నెరినెఁగితి
నరమ్మలచితకమెక  మోకనలయము నెరినెఁగితి
నరిమ్మఅంచి శశ వేఅంకటశ నీవ ననున్న నేలనెఁగాను
మరమ్మ మెరినెఁగితి నెటల  మనన్నననెఁ గాచితివో

ప.అ.రేకు: 0063-06భక రవి సఅంపుటము: 15-363

పలల వి: నీక సెలవన నెపమువేయట యిఅంతే
కక కొన కాచే నీవపకారమే దకక్కునది

చ. వొటిట  నీ కొఱకునెఁగా వపవాసా లఅండేనఅంట
అటట  నీకు లాభము అఅం దేమునన్నది
జటిట గా ననున్ననెఁ గూరిచి సనాణ్యుసి నయేణ్యు నఅంట
చుటట కొన నీకు గలేగ  సుఖమఅం దేమునన్నది

చ. కడ నీ పదతీరర పు గఅంగలో నానే నఅంట
అడరిన తనవి నీ కఅందేమునన్నది
అడవిలో ఘోరతప మఅంది నీకునెఁ జేసే నఅంట
అడియాలమెక న ఫల మఅందు నీ కమునన్నది

చ. ననున్ననెఁ గనునెఁగొనన్నదనెఁకానే గడడ ము వఅంచే నఅంట
అనన్నటా నీకునెఁ గూడేది అఅందేమునన్నది
వనన్నతి శశ వేఅంకటశ వూరక నీ వానెఁడ నెక తి
యెనన్న నీకునెఁ గాక యినెఁక నఅం దేమునన్నది
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ప.అ.రేకు: 0033-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
183

పలల వి: నీకమటిక గడమ నీకొఱకు నఅంత యేల
కక కొనన్న నీ దసులక గడిఅంచేవ దేవనెఁడ

చ. బశ తకటి బశ తకలల  పక  పక  నాలబిడడ లక
గతిగా సఅంసారుల గడియిఅంతరు
యితవక  జగతక లెలల  యేలెడివిధ మెలల
తతి నీదసులకతలనెఁ పలల  దేవనెఁడ

చ. యెదుటనే తమరాజణ్యు మెకుక్కుడగా నేలటలల
పదపడి తొతకలకు బఅంటల కకా
పొదిగి లకమ్మపతివక  భూపతివక  యఅండటలల
కొదలేన నీ దసులకొఱక దేవనెఁడా

చ. బలిమనెఁ గెక దువ వటిట  పదిలమెక  కాచే దలల
యిలనెఁ దనవారు సుఖియిఅంచుటక కా
లలి చకశ మువటిట న లావ లెలాల  నీ దసుల
వలసేటి కొఱకు శశ  వేఅంకటాదిశ దేవనెఁడ

రేకు: 0156-03 ముఖరి సఅంపుటము: 02-265

పలల వి: నీకల యీగుణము నీ వేమ గటట కొఅంటివి
యీకడ లాలిఅంచితే మే మట ననున్న గొలతము

చ. మాటలకు లోనెఁగాన బశ హమ్మమనఅంటా దనెఁచి దనెఁచి
మాటాడకుఅండేవ సుమీమ్మ మాతో నీవ
నీటన మనసులో నలపరానవానెఁడనఅంటా
పటిఅంచి మాకునెఁ బడచూపకుఅంట గతి యేది

చ.శద తలకునెఁ బటట రాన చోదణ్యుపు బశ హమ్మమనఅంటా
మతకాననెఁ జికక్కుక మానేవ సుమీమ్మ
పతివి నీ గఅంభీరము బయటనెఁబడీ నఅంటా
అతిగోపణ్యున న నన్నది యెటఱ్ఱి ఱినెఁగేము

చ. మాయవనున్నకొనన వమమ్మడిబశ హమ్మమనఅంటా
యేయడనెక ననా భశ మయిఅంచేవ మీమ్మ
పయపు టలమేలమ్మఅంగపతివి శశ వేఅంకటశ
యీయెడ నీశరణఅంటి మనన్నటా మమేమ్మలమీ

రేకు: 0382-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
476

పలల వి: నీగురుతల చూచుకో నీబిరుదు లెఅంచుకో
యీగతిన కలబఅంట ననెఁకననున్ననెఁ గావవే

చ. కానలే నేనెఅంత కఠినచితకనెఁడనెక న
నానొసల నవే పటట నామముల
మేను తోలనెముమ్మలతో మెరసినదక నాను
పూనతినెఁ దమమ్మతలసి పూసల పరుల

చ. భశ మసి నేనెఁజేసినవి పపకరమ్మములెక నాను
జమళ భజల నవే శఅంఖచకాశ ల

అమరనెఁ దఱచుగా నే నాడేవి కలల లెక నా
తమనెఁ బాడీ నాలిక నీతగు సఅంకీర కనల

చ. తలనెఁచితే నావోజ తామస గుణమెక నాను
పలిచేది భవిలో నాపరు తిమమ్మనెఁడ
అలర శశ వేఅంకటశ అనన్నటనే దుషట నెక నా
తలకొనె నా యఅందు దసరి తనముల

రేకు: 0371-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
417

పలల వి: నీచమెక ననావలల  నెరవక  దక వమా
చీ చీ యినన్నవిధలనెఁ జికుక్కువడ బదుకు

చ. యెదుటివేమెక ననెఁ గోరు నఅంతలోనే మనసు
అది సఅంభవిఅంచకునన్న నలమటపడనెఁ దను
కదిసి చేకూరితేను ఘనమెక  హరిర అంచు
వద నీరువఅంక తఅంగ విధమాయ మనసు

చ. యెకక్కుడికక న నేనెఁగు నెరనెఁగక తనువ
అకక్కుడ దురల భమెక తే నఅంతలో వేసారు
దకక్కు యఅందే సుఖమెక తేనెఁ దనే విఱఱ్ఱి వనెఁగు
గకుక్కున రొఅంపలోన కఅంభమాయనెఁ దనువ

చ. యెఅందుకక న సమమ్మతిఅంచు నరవక న జీవనెఁడ
చెఅందిన పసినెఁడిక చెలలక మతకనెఁడౌను
కఅందువ శశ  వేఅంకటశ కరుణిఅంచవయణ్యు యిఅంక
పొఅంది పూటచెలమాయనెఁ బుటట గుల సివము

రేకు: 0195-04 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
489

పలల వి: నీచితక మఅందరినేరుపు నేరమ
తోచి కాచి యిట తద కీడరెచ్చి

చ. దేవతలపల తీరన పుణణ్యుము
ఆవలనెఁ బాపఅం బసురలది
భావిఅంప మనుజలపలివి రెఅండను
శశ వలల భ నీనేసిన మాయ

చ. వేదశసస ముల విజజ నమూలము
ఆది నసతణ్యుము లజజ నమూలము
సాదిఅంప రెఅండను జగతకమూలము
భేదిఅంచి యివి నీపరరేనెఁపణల

చ. కావిఅంపనెఁ గరమ్మము కాయము చేతిది
భావము చేతిది పరమము
తావల రెఅండనునెఁ దపపన పశ కకృతివి
శశ వేఅంకటశవ్వర చేనెఁతల నీవి

రేకు: 0156-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
263
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పలల వి: నీచితకము నాభాగణ్యుము నే నెఅంతటివానెఁడను
యేచి నీవ రకఅంచేదే యెకుక్కుడపుణణ్యు మఅంతే

చ. పటిఅంచి నీభావము పటట వశమా తలనెఁచి
మేటి నామనసు నీకు మీనెఁదతక టిఅంతే
నటికక న నీనామము నుడగనెఁగ వశమా
మాటల నీసెలవగా నుటట పటట టిఅంతే

చ. వేవేలెక న నీకథల విననెఁగ నాతరమా
సోవగా వనుల తావ చూపుట యిఅంతే
దేవ నీసాకారము దిశ షట అంచ నావశమా
పవనముగా నఅందులోనెఁ బనగొను టిఅంతే

చ. గటిట గా ననున్ననెఁ బూజిఅంచనెఁ గమమ్మటి నావశమా
నెటిట న నామేను నీకు నేమఅంచు టిఅంతే
పటట పలమేలమ్మఅంగపతివి శశ వేఅంకటశ
జటిట గొనుకొరకు నీశరణను టిఅంతే

రేకు: 0338-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
224

పలల వి: నీటముఅంచు పలముఅంచు నీచిత క మనెఁకను
చాటితి నీకకృప గురి సఅంసారమునకు

చ. హరి నీవే గురి నాయాతమలోపలిక
అరిది శఅంఖచకాశ లే యఅంగపుగురి
పరమపదమే గురి పటిట నవశ తమునకు
తిరుమఅంతశ మే గురి దిషట పునాలికకు

చ. గోవిఅంద నీపదపూజే గురి నాదసణ్యుమునకు
తావల నాభకకక నీదసులే గురి
ఆవల నాకరమ్మమున కాచారుణ్యునెఁడే గురి
దేవ నీశరణ గురి దిషట పు జనామ్మనకు

చ. నగుశశ పతి గురి ననున్న రకఅంచుటకును
తగుసఅంకీరకన గురి తపమునకు
తెగనజజ నమునకు తిరుమణలే గురి
మగుల శశ వేఅంకటశ మఅంచి నీవే గురి

ప.అ.రేకు: 0028-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 15-
164

పలల వి: నీదనెఁక వలెనా నఖిలము వారికలల
ఆది నీ దసునెఁడ చాల నఅందరి రకఅంచ

చ. నీ పదమూలముల నలిచిన జలముల
మోపుగా మోనెఁచె రుదుద నెఁడ ముఅందు ముఅంద
కాపడ నీ నామముననెఁ గలిగిన మహిమచే
పక  పక  మునుల యిహపరముల గనరి

చ. పఅండేటి పలవలిల  నీ పశ సాదముననెఁ గాద
దఅండిగా దేవతలెలాల  ధనుణ్యులెక రి

అఅండనె నీ సాకార మాతమనెఁ దలనెఁచి గాద
నఅండిన యగీఅందుద ల నతణ్యుముకుక లెక రి

చ. చేరి నీ విహారమెక న శశ  వేఅంకటాదిశ  గాద
కోరివరము లఅందరు కొలల గొనరి
ఆరీతినెఁ దళల పక అనన్నమయణ్యు ఘనునెఁడాయ
వారివారమెక న నేము వహిక నెకక్కుతిమ

రేకు: 0282-04 లలిత సఅంపుటము: 03-473

పలల వి: నీదనెఁకా వలెనా నచచ్చిల నారాయణా
ఆది నీ దసునెఁడే చాల నఅందరి రకఅంచను

చ. నీ పదమూలమున నలిచిన జలమును
మోపుగా మోచె రుదుద నెఁడ ముఅందు ముఅందే
కాపడ నీ నామముననెఁ గలిగిన మహిమచే
పక పక  మునుల యిహపరముల గనరి

చ. పఅండేటి పలవలిల  నీ పశ సాదముననెఁ గాద
దఅండిగా దేవతలెలల  ధనుణ్యులెక రి
అఅండనే నీసాకార మాతమనెఁ దలనెఁచి కాద
నఅండిన యగీఅందుద ల నతణ్యుముకుకలెక రి

చ. చేరి నీవిహారమెక న శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ గాద
కోరి నరుల వరాల కొలల గొనరి
ఆరీతినెఁ దళల పక  అనన్నమయణ్యు ఘనునెఁడాయ
వారివారమెక  నేము వహికనెకక్కుతిమ

రేకు: 0247-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-266

పలల వి: నీదసుల భఅంగముల నీవ చూతరా
యేదన చూచేవ నీకు నెచచ్చిరిఅంచవలెనా

చ. పలసముదశ ముమీనెఁదనెఁ బవవ్వళఅంచినటిట  నీకు
బలలెక  సురల మొరవటిట నయటట
వేళతో మా మనవల వినన్నవిఅంచితిమ నీకు
యేల నదిద రిఅంచేవ మమమ్మటట  రకఅంచరాద

చ. దవ్వరకానగరములో తగ నెత కమాడే నీకు
బీరాన దశ పది మొరవటిట నయటట
ఘోరపు రాజసభలనెఁ గుఅంది వినన్నవిఅంచితిమ
యే రీతి పరాకు నీకు ననెఁక రకఅంచరాద

చ. యెనసి వక కుఅంఠములో నఅందిరనెఁ గూడనన్న నీకు
పననెఁగి గజము మొరవటిట నయటట
చనవతో మా కోరిక సారె వినన్నవిఅంచితిమ
విన శశ వేఅంకటశనెఁడ వేగ రకఅంచరాద

ప.అ.రేకు: 0040-04గౌళ సఅంపుటము: 15-229

పలల వి: నీదసులపఅంచ నీడ నుఅండితేనెఁ జల
ఆదినారాయణ నాకు నదియెపో వశ తము
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చ. హరి ననున్ననెఁ బాసినటిట  యమరేఅందశ లోక మొలల
గరిమ నీవ గూడన కరమ్మము నొలల
పరగ నీ నుతిలేన పలచదువల నొలల
హరి నీ కథ వినన సభ చొర నొలల

చ. దేవ నీ దసణ్యుములేన దేవసఅంభాషణ యొలల
భావిఅంచి నీకు మొకక్కున ఫలము నొలల
ఆవల నీ వారగిఅంచన యమకృతపనము నొలల
శశ విభనెఁడ నీవలేన చిఅంత నే నొలల

చ. అఅంది నీ సేవ సేయన యగశ జనమ్మమెక న నొలల
పొఅంది నీ కొపపనగాన భోగము నొలల
యిఅందునే శశ వేఅంకటశ యేలితివి మముమ్మ నటట
అఅందితి జీవనుమ్మక క యావ లేమ నొలాల

రేకు: 0104-02 భక రవి సఅంపుటము: 02-020

పలల వి: నీదసణ్యుమొకక్కుట నలిచి నమమ్మనెఁగలది
శశ దేవనెఁడవ నీచిత కము నాభాగణ్యుము

చ. అనుషట నముల గతియన నమమ్మ చేసితినా
తనువిధి మలమూతశ ములపోశ గు
జనులలో నుత కమపుజనమ్మమే నమమ్మతినా
వొనరనెఁ గరమ్మమనే వోనెఁదననెఁ బడినది

చ. చదువల శసస ముల జడల నమమ్మతినా
పొదలిన మతముల పోరాట మది
మదిమది నుఅండిన నామనసే నమమ్మతినా
అదియను నఅందిశ యాల కముమ్మడవోయినది

చ. పుతశ దరధనధానణ్యుభూముల నమమ్మతినా
పతశ మగు రుణానుబఅంధము లవి
చితశ ముగ ననున్ననెఁ గావ శశ వేఅంకటశ నీవే
పతశ పుషపమాతశ మే నాభకకయెలాల  నీకు

రేకు: 0372-04 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
425

పలల వి: నీనామమే మాకు నధియ నధానము
నీనామమె యాతమ్మనధానాఅంజనము

చ. నమో నమో కశవ నమో నారాయణ
నమో నమో మాధవ నమో గోవిఅంద
నమో నమో విషష  నమో మధసదన
నమో తిశ వికశ మ నమో వామనా

చ. నమో నమో శశ ధర నమో హకృషీకశ
నమో పదమ్మనాభ నమో దమోదర
నమో సఅంకరర ణ నమో వాసుదేవ
నమో పశ దుణ్యుమన్నతే నమో యనరుదబ

చ. నమో పురుషత కమ నమో యధకజ
నమో నారసిఅంహ నమో యచుణ్యుత
నమో జనారద న నమో ఉపఅందశ
నమో శశ వేఅంకటశ నమో శశ కకృషష

ప.అ.రేకు: 0017-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
097

పలల వి: నీపలల నెఁ గడమ లేదు నజమూరి కవి
వావిరి సుఖిఅంచ నేరేచ్చివారివారి పుణణ్యుమూ

చ. కొలిచే మనేవారిక కోరినయేలికవ
తలినెఁచే మనేవారిక దక వమవూ
సొలనే మనేవారిక చుటట మవ నీవ
వలసి నఅందు భావిఅంచేవారివారి పుణణ్యుము

చ. తగిలే మనేవారిక ధనథానణ్యుమవ నీవ
పగట కకృషకులకు పనెఁడిపఅంటవూ
తగిలిన యగీఅందుద లకు తతకవ్వరహసణ్యుము నీవ
వగలనెఁ దలసుకొనేవారివారి పుణణ్యుము

చ. చదివే మనేవారిక సరవ్వశసస ముల నీవ
మొదల నఅందరికన మూలమవ
కదిసి శశ వేఅంకటశ గతి నా కక తే నీవ
వదలక చేపటట వారివారి పుణణ్యుము

రేకు: 0044-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
270

పలల వి: నీమహతకవ్వఅంబు లోనకనెఁ వలపలికనెఁ గపప
కామఅంప నటిట దన కానరా దటగాన

చ. నఅండి యినన్నటిలోన నీవ గలవన భాశ అంతి-

నుఅండదువగాన నీ వొకటియనునెఁ గావ
దఅండిగలగిరి పశ తిదవ్వన దోచునెఁగాన యది
కొఅండలోపల లేదు కొఅండయనునెఁ గాదు

చ. బలసి యినన్నటిలోపలనునెఁ జెక తనణ్యుమెక
మెలనెఁగుదువగాన యేమట నీవ లేవ
పలదరనెఁగులెక న దరపణమునఅందొక నీడ
వొలయనెఁగా కఅందు దలపోయ నది లేదు

చ. వడగ కనన్నటిలోన నుఅండటయ లేదు నీ-

వడివోయి యఅందుఅండ కుఅండటయ లేదు
చెడనతేజముగాన శశ వేఅంకటశ నీ-

పొడవ పరిపరష మెక  పొలపొఅందునెఁగాన

రేకు: 0213-04 లలిత సఅంపుటము: 03-076

పలల వి: నీమహి మది యెఅంత నీవ చేసే చేనెఁతలెఅంత
దీమసపు నీ మాయల తెలియరాదయాణ్యు

చ. నీ పదతీరర ము నెతిక మోచె నొకనెఁడ
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పూనెఁపకొడకక  యొకనెఁడ బడడ ననెఁ బుటట
యేపున నఅంతటివారి కకుక్కుడక న దక వమవ
మోపుచు ధరమ్మరాజకు మొకుక్కుటటట యాణ్యు

చ. నీ లీల జగమెలాల  నఅండి యనన్నదొకవఅంకనెఁ
నోలి నీలో లోకాలనన్నవొకవఅంక
యే లీలనెఁ జూచినాను యిఅంతటి దక వమవ
బాలనెఁడవక  రేపలెల లోనెఁ బారాడితివటట యాణ్యు

చ. శశ సతిక మగనెఁడవ భూసతిక మగనెఁడవ
యీ సరుస శశ వేఅంకటశనెఁడవ
రాసి కకక్కు నీవిఅంతటి రాజసపు దక వమవ
దసులము మా కటల  దకక్కుతివయాణ్యు

రేకు: 0190-03 బౌళ సఅంపుటము: 02-458

పలల వి: నీమాయ కలల గాదు నజము దలియరాదు
కామఅంచి హరి నీ వొకక్కునెఁడవే నజము

చ. చచేచ్చిటి దొకమాయ హరినెఁ బుటట దొకమాయ
మచుచ్చిమేపులసిరుల మాయలో మాయ
వచేచ్చిటి దొకమాయ వచిచ్చిపోయేణ్యు దొకమాయ
కచుచ్చిపటిట  హరి నీ వొకక్కునెఁడవే నజము

చ. పొదుద వొడచేది మాయ పొదుద గుఅంక దొకమాయ
నదుద రయ మేలక్కునేది నఅండమాయ
వొదద నే సుఖము మాయ వొగి దుదుఃఖ మొకమాయ
గదద రి శశ హరి నీ వొకక్కునెఁడవే నజము

చ. కూడేటి దొకమాయ కూడి పసే దొకమాయ
యేడ నేరిచ్చితి శశ వేఅంకటశనెఁడ నీవ
వేడక నీశరణఅంటి విడిపఅంచు మీమాయ
వోడక వదకతి నీ వొకక్కునెఁడవే నజము

రేకు: 0196-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
492

పలల వి: నీయఅంత నీవే యెరినెఁగి నచచ్చి ననున్ననెఁ గాత గాక
మాయలలోనెఁ బరలే దిమమ్మరివానెఁడ నేను

చ. నీ సరివానెఁడనా ననున్న దూరేవానెఁడనా
దనెఁసుడనెక  కొలిచిన తనుధారిన
వేసరిఅంచ నోపుదునా వరపఅంచనెఁగలనా
మాసిన పపలలోన మెక ల సోనెఁకనానెఁడను

చ. వినన్నవిఅంచేవానెఁడనా వడజోడవానెఁడనా
అనన్నటా శరణచొచిచ్చినటిట  జీవిన
యెనన్నటి కుత కరమచేచ్చి యేపన సేసి మెపపఅంచే
మునన్నటి కరమ్మములకు ముఅంగిట నునాన్ననెఁడను

చ. యెదురాడేవానెఁడనా యెలయిఅంచేవానెఁడనా
సదరాన నీకు మొకక్కుజఅంతవ నేను

ఇదివో శశ వేఅంకటశ యెరుక నీ వొసగనెఁగా
పొదిగి నీమహిమల పొగడచునాన్ననెఁడను

రేకు: 0108-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
047

పలల వి: నీయఅంతటివా రెవవ్వరు నీకు నెదురేది యెఅందు
చాయల నీసుదిద  విన శరణఅంటి నేను

చ. కావలనఅంటనెఁ దొలిల  కఅంభము చిఅంచుకవళల
కక వశమెక  పశ హాల దునెఁ గావవా నీవ
తేవలనఅంట బశ హమ్మదేవనక వేదముల
సోవల సముదశ మయిన చొచిచ్చి తేవా నీవ

చ. పటిట యెతకవలెనఅంటనెఁ బాతాళాననెఁ బడడ  కొఅండ
తటిట యెతిక పలవలిల  దచచ్చివా నీవ
మటట పటట వలెనఅంట మరి భూమ చాపగానెఁగ
చుటట కపోతేనెఁ దచిచ్చి సొఅంపుగ నలపవా

చ. పకపతమయేణ్యునఅంటనెఁ బాఅండవల గెలపఅంచి
యీకతి యేలిఅంచి చనవియణ్యువా నీవ
రకఅంచేనఅంటనెఁ గాతరాన శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ బశ -

తణ్యుకమెక  మావఅంటివారినెఁ దగనెఁ గరుణిఅంచవా
ప.అ.రేకు: 0054-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
309

పలల వి: నీయఅంతవానెఁడనా నేను నేరము లే మెఅంచేవ
యీయెడ నరుహేతకకకృపనెఁ జూడ ననున్నను

చ. నరతి ననెన్నఱునెఁగను నీవ ననెన్నఱునెఁగుదువ
ధర యాచకునెఁడ నేను దతవ నీవ
వరుస నీచునెఁడ నేను వక కుఅంఠపతివి నీన
నరునెఁడ నేను నీవ నారాయణనెఁడవ

చ. సారె నలసునెఁడ నేను సరవ్వశక కవి నీవ
ధీరునెఁడవ నీవతి దీనునెఁడ నేను
కారుణణ్యుమూరి కవి నీవ కఠినచితకనెఁడ నేను
మేరతో నీ వేలికవ మీ దసునెఁడ నేను

చ. జననశలనెఁడ నేను జనకునెఁడవ నీవ
ఘనవేదఅంతనధివి కరిమ్మన నేను
అనశము శశ వేఅంకటాచలేఅందుద నెఁడవ నీవ
పనుల నీ సఅంకీరకనపరునెఁడ నేను

రేకు: 0209-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
053

పలల వి: నీయఅంతవారు గారు నఅండసామరర ణ్యుము లేదు
యీ యహఅంకారపు ముక క యీడేరీనా తమకు

చ. నీ సేవలే సేసి నీ కకృప రకఅంచనెఁగాను
ఆసలనెఁ బఅందే ముక క అది చాలక
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నీ సరివారలెక  నీవే తామనుకొన
యీసులనెఁ బఅందే ముకక యీడేరీనా తమకు

చ. పొఅంచిన రాకసులెలల  పూరవ్వదేవతలమఅంటా
యెఅంచుక పటిట న మదమీ గరవ్వము
అఅంచెలనెఁ గరమ్మమే సేసే రాయాదేవతలనెఁ గూరిచ్చి
ఇఅంచుకఅంతలోనే ముక క యీడేరీనా తమకు

చ. హరిలాఅంఛనపు భక క కఅందుకు నొడనెఁబడరు
సరిరోగికనెఁ బథణ్యుము చవిగానటట
గరిమ శశ వేఅంకటశనెఁ గన మననవారిక
యెరవలనే ముకక యీడేరీనా తమకు

రేకు: 0079-01 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
376

పలల వి: నీయాజజ  దలమోచి నీ దేహధారి నెక తి
యీయేడ గోవిఅందునెఁడ నే నీడేరేదటల

చ. తనువ వేసరినాను తలనెఁపు వేసరదు
ధనముగడిఅంచెడితరితీపున
చెనక మగనెఁడ విడిచిన మామ విడవన-

పనయాయ హరి నాబదుకుజడ యెటల
చ. పయము ముదిసిననాను భావము ముదియదు

వేయెక నా సఅంసారవిషయాలను
వోయయణ్యు కలివోసినావటల దికుక్కు చూచేది
మాయదయ ననెఁక నామనసుజడటల

చ. కడలేననావిధల కనున్నలారనెఁ జూచి నీవ
నడమ శశ వేఅంకటశ ననున్న నేలితి
నొడగుల దపపనాను నోముఫలము దపపన-

అడియాల మబెద నాకు నానతిచిచ్చి తెటల
రేకు: 0341-03 కౌశి సఅంపుటము: 04-240

పలల వి: నీవఅంటిదక వాల వేరీ నఖిలలోకములఅందు
యీవల నావల నెఅందు నెఅంచి చూడ మాకును

చ. తగిలి నీమోముచకక్కునెఁదన మెఅంచి చూచితిమా
తగిన మరుననెఁగనన్న తఅండిశ వి నీవ
అగపడడ నీగుణము లవి యెఅంచిచూచితిమా
నగిడి కలాణ్యుణగుణనధివనీ శద తల

చ. గుటట  నీపదద తనము కులమెఅంచిచూచితిమా
అటట  బశ హమ్మకులము నీయఅందునెఁ బుటట ను
దటట పు నీపనులవరకన మెఅంచి చూచితిమా
ముటిట  సరవ్వరకకతవ్వమున వలసితివి

చ. బెడిదమెక ననీబిరు దఅంచిచూచితిమా
వడి శరణాగతవతత్సలనెఁడవ

కడనెఁగి శశ వేఅంకటశ కఅంటిమ నీమహిమల
బడి ననేన్న సేవిఅంచి బశ దికతి మదివో

రేకు: 0038-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-232

పలల వి: నీవననెఁగ నొకచోట నలిచివఅండటలేదు
నీవనుచునెఁ గనునెఁగొనన్న నజమెలల  నీవే

చ. తనయాతమ్మవలెనె భూతములయాతమలెలల  -
ననయఅంబునెఁ గనునెఁగొనన్నయతనెఁడే నీవ
తనునెఁగనన్న తలిల నెఁగా తగనతరకాఅంతలను
ఆనఘనెఁడక  మదినెఁజూచునతనెఁడే నీవ

చ. సతతసతణ్యువశ తాచారసఅంపనున్ననెఁడక
ఆతిశయఅంబుగ మెలనెఁగునతనెఁడే నీవ
ధకృతిదూలి దశ వణ్యుఅంబు తకృణముగా భావిఅంచు-

హతకాముకునెఁడక నయతనెఁడే నీవ
చ. మోదమున సుఖదు:ఖముల నొకక్కురీతిగా

నాదరిఅంపుచునునన్న యతనెఁడే నీవ
వేదోకకమతియెక న వేఅంకటాచలనాథ
ఆదియను నఅంతణ్యుఅంబు నఅంతయను నీవే

రేకు: 0341-04 మఅంగళకౌశి (క) సఅంపుటము: 04-
241

పలల వి: నీవనేనమమ్మనయటిట నీవారము
వేవేలవిధాలనెఁ జేసే వినన్నపమదయాణ్యు

చ. పఅండనుమాకరమ్మముల పల గోరు గొనవయణ్యు
అఅండనె నామతిలోన  అఅంతరాణ్యుమ
నఅండనునాకోరికల ననుపువారిధలెక
వఅండిబఅంగారాలతోడ విఱవనెఁగవయాణ్యు

చ. మలసె మాపుటట గుల మారుమూలసరకులెక
కలసుఅంకము దీరుచు కరుణాకర
వలసె సఅంసారాల వకక్కుసపునెఁ బౌనెఁజలెక
తొలనెఁగక యిట నీవ తోడచూడవయాణ్యు

చ. కూడను మానుతలనే గోకులపునెఁ గదుపుల
యీడగానెఁ బులల రి గొన యేలవయాణ్యు
వోడక శశ వేఅంకటశ వొపపగిఅంచితిమ నీకు
వేడకల దక వార విహరిఅంచవయాణ్యు

రేకు: 0238-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
219

పలల వి: నీవారెక నవారిక నీపక  భక కకాక
భావిఅంచ నేరక వటిట భశ మనెఁ బడవలెనా

చ. కరుణానధి నీవ గలిగివఅండనెఁగాను
తిరుమఅంతశ మే నాకు దికక్కుయివఅండనెఁగా
వరుస నాచారుణ్యునెఁడ వహిఅంచుక వఅండనెఁగాను
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పరగనెఁ దపము చేసి బడలనెఁగవలెనా
చ. కమలాక నీముదశ లే కాచుక నాకుఅండనెఁగాను

అమరి దసణ్యుము కాణాచెక  వఅండనెఁగా
తమతోడ వక షష వల దపుదఅండక  వఅండనెఁగాను
తెమలి తీరార లెలాల  దిశ షట అంచవలెనా

చ. శశ వేఅంకటశవ్వర నీసేవే గతియెక  యఅండనెఁగా
ఆవటిఅంచి నుతి వపయమెక  వఅండనెఁగా
తావలనే శరణనే ధరమ్మము రకఅంచనెఁగాను
వేవేల దనాల చేసి వేనెఁడకొనవలెనా

ప.అ.రేకు: 0061-01 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 15-
346

పలల వి: నీవ చేసినపనుల నీక చెలెల నెఁ గాక
యీవల నఅంతేసి చేయ నెవవ్వరికీనెఁ జెలల దు

చ. దొడడ  లేల బశ హమ్మఅండము తూనెఁటవోనెఁ బడిచితివి
సడడ సేయ కొతికతివి సముదశ మును
అడడ ము లే దఅంటాను హరివిలల  విఱిచితివి
వొడాడ రాలే నీ కతల వొదద నే వా రెవవ్వరు

చ. నీరు చటట  చేసితివి నీవే నీ యాజజ  మీఱి
ధారుణి చకశ వాళము దనెఁటితివి
ఆరయ లోకముల మూనెఁ డడగుల సేసితివి
దూరులే యివలాల  నీసుదుద ల చెపపనేనెఁటిక

చ. నకక్కున కులగిరుల నేలమటట  చేసితివి
పకక్కుననెఁ దచిచ్చితి విఅందుద పరిజతము
గుకక్కుక శశ వేఅంకటశ గొలెల తలనెఁ గెక కొఅంటివి
వకక్కుసపు నీ వోజల విచారిఅంచవక తివి

రేకు: 0139-04 భక రవి సఅంపుటము: 02-169

పలల వి: నీవ జగనాన్నథునెఁడవ నే నొకజీవనెఁడ నఅంతే
నీవలె ననుభవిఅంచ నే నెఅంతవానెఁడను

చ. వక కుఅంఠపదమేడ వడినెఁ గోర నెఅంతవానెఁడ
యీకడ నీదసునెఁడనౌ టిది చాలద
చేకొన నీసాకారచిఅంత యేడ నేనేడ
పక కొన నీడాగు మోచి బశ దికతినెఁ జలద

చ. సొఅంపుల నీయానఅందసుఖ మేడ నేనేడ
పఅంపు శశ వక షష వసలాల పన చాలద
నఅంపుల విజజ న మేడ నే దలియ నెఅంతవానెఁడ
యిఅంపుగా నీకథ వినుటిదియే చాలద

చ. కక  వలణ్యుమఅందు నీతో కాణాచి యాడ నాకు
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది సేవ చాలద
యీవల శశ వేఅంకటశ నీ విచిచ్చిన విజజ నమున
భావిఅంచి ననున్ననెఁ బగడే భాగణ్యుమే చాలద

రేకు: 9058-01 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 04-
569

పలల వి: నీవ తరగముమీనెఁద నేరుప మెరయ
వేవేల రూపులెక  వదచలిల తపుడ

చ. పదిలముగ నరువఅంకనెఁ బసిడి పఅంజల యఅంప
పొదల తరకసములొరపుల నెరపనెఁగా
గదయ శఅంఖఅంబు చకశ ము ధనుదుః ఖడగ ముల
పదివేల సరణ్యుబిఅంబములెక నవపుడ

చ. సొరిది శేషన పదద చుటట  పనునెఁగేవడము
సిరి దొలనెఁక నొకచేతనెఁ జిత కగిఅంచి
దురమునకునెఁ దొడవక న ధూమకతవ చేత
ఇరవక నబలెల మెక  యేచెనఅందవడ

చ. కరకజడతో రమాకాఅంత జయలకమ్మయెక
తొరలి కౌగినెఁట ననున్ననెఁ దొడిక పటిట
చరచె వను వేఅంకటసావ్వమ నను గెలవమన
మెరునెఁగునెఁగుచకుఅంభముల మసిమతో నపుడ

రేకు: 0221-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
116

పలల వి: నీవ దేవనెఁడవ నే నొక జీవనెఁడ
యీ విధి నదద రి కఅంతఅంతరువ

చ. పొడమన జగముల పుటట డి జగముల
గుడిగొనె మీ రోమకూపముల
యెడయక నీరూప మేమన ధాణ్యునఅంత
అడరి మీవానెఁడ నేననుట కాక

చ. మునుపటి బశ హమ్మల ముఅందరి బశ హమ్మల
మొనసి మీ నాభిన మొలచేరు
ఘనునెఁడవ ననేన్నగతి నేనెఁ దలిసెద
అనువగ మము శరణనుట కాక

చ. సహజనఅందము సఅంసారానఅంద-

మహమునెఁ బరముగా నచేచ్చివ
అహిపతి శశ వేఅంకటాధిప నీకకృప
మహిలో సేవిఅంచి మనుట కాక

రేకు: 0277-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-445

పలల వి: నీవ నటల  నేరుపు నేరమ నేనెఁడ నా యెడకునెఁ జూడకుమీ
సేవలయెడ తకృణము మేరువగనెఁ జేసుకోనెఁగలవ నీమహిమలను
చ. తప్పు లెరఅంగము వొప్పు లెరఅంగము దక వమ నే నను నుతియిఅంచేద

నెప్పున వేదము సకలశబద ము నీవేయన చాటనెఁగ వినుచు
ఇప్పుడ దిశ షట అంత మొకటి చెపపద నఅందుకు సముదుద నెఁ డిట తనలో
చిపపల గులల ల బహురతన్నఅంబుల చేకొన గరీద్భుకరిఅంచునెఁ గద

చ. కరమ్మ మెరఅంగ నకరమ్మ మెరఅంగను కరుణానధి ననునెఁ బూజిఅంచేద
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నరమ్మల వేదము చెక తనణ్యుఅంబిది నీవేయన చాటనెఁగ వినుచు
అరిమ్మలి దిశ షట అంత మఅందుకు నొకట అనన్నయ గరీద్భుకరిఅంచుకొన
ధరామ్మధరమ్మపు మనుజలనెలాల నెఁ దగ నీ భూకాఅంత మోచునెఁ గద

చ. జజ న మెరనెఁగ నజజ న మెరనెఁగను సారెకు నను నేనెఁ దలనెఁచేద
ఆనన వేదము శశ వేఅంకటశవ్వర అఅంతరాతమ్మ ననునెఁ జటనెఁగను
పూన దిశ షట అంతము మీ కట సరిగానెఁ బోలపరా  దినెఁకనెక నాను
తానే సరుణ్యునెఁడ రాతిశ  గల బయట తన గుణము వేగి నెరపునెఁ గద

రేకు: 0143-04 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 02-
192

పలల వి: నీవ ననున్న రకఅంచితే నఅంద నీపక  బడదు
భావిఅంచి ననెన్నటట యినా బశ దికఅంచుకొనవే

చ. సఅంతతము ననెన్నఅంచితే సరావ్వపరాధి నేను
యెఅంత నే వేమచేసినా నఅంత కరుర నెఁడ
అఅంతటి లోకజననయెక న లకమ్మనెఁ జూచి కాన
అఅంతరాతమ్మ ననున్ననెఁ జూచియెక నా మనన్ననెఁ చవే

చ. కలవనెక న్న నానెఁ దప్పుల కననెఁగొన నావలల
చెలనెఁగి యఅందుకునెఁ బాశ యశిచ్చితకము లేదు
లలి నాభజము చకశ లాఅంఛనము చూచి కాన
అల నానోరిమఅంతశ మెక నానెఁ జూచి యేలమీ

చ. మతి ననెన్నఱినెఁగేనఅంట మదోనమ్మతకనెఁడ నేను
గతి యేది నాకు శశ వేఅంకటగిరినాయక
సతతము నీబిరుదు సారెకునెఁ జూచి కాన
పశ తిలేన నీదయయెక నా భావిఅంచి చేకొనవే

రేకు: 0373-02 లలిత సఅంపుటము: 04-429

పలల వి: నీవ నాసొమమ్మవ నేను నీసొముమ్మ
యీవల నీవపుడ మాయిఅంటనుఅండనెఁ దగవా

చ. హరి నీరూపము నాకు నాచారుణ్యునెఁడ మునెన్న
కరలి నాపల నపపగిఅంచినానెఁడ
నరహరి నను నే ననాణ్యుయముననెఁ దలియను
పొరనెఁబడి నీ కఅందునెఁ బోనెఁదగునా

చ. జనన నీదేవి లకమ్మ జనకునెఁడవ నీవ
తనువల నాతమ్మబాఅంధవము నీవ
అనయము నేనెఅంత యపరాధినెక నాను
పనవడి నీవ ననున్ననెఁ బాయనెఁదగునా

చ. బహువేదముల ననున్న భకకవతత్సలనెఁడవన
సహజబిరుదు భవినెఁ జటన
యిహముననెఁ శశ  వేఅంకటశ యిది దలనెఁచెక న
విహితమెక  నాకడకు విచేచ్చియవే

ప.అ.రేకు: 0058-02నాట సఅంపుటము: 15-329

పలల వి: నీవ లకమ్మపతివి ననున్న నమమ్మనవారిక

యేవల నహపరము లిచుచ్చి టమరుదు
చ.శనక మొకటి ధరమ్మజనవఅంటనెఁ దిరిగితేనెఁ

దన పుణణ్యుగతి యిచెచ్చి దన కఅందురు
మనక నేకలవణ్యునెఁడ మఅంటిబమమ్మనెఁ గొలిచితే
నెనలేన విలవిదణ్యు వినన్న నచెచ్చి నఅందురు

చ. శరనధిక విపుద నెఁ డకతల నతణ్యు మడితే
సరిలేన మాణిక మొసగె నఅందురు
ధరనెఁ బామున కొకనెఁడ తానెఁ బఅంచాఅంగము చెపపతే
దరిదశ  మణనెఁగను రతన్నము నచెచ్చి నఅందురు

చ. చెచెచ్చిరను వొక గువవ్వ శిబిమఱనెఁగు చొచిచ్చితే
కచుచ్చిపటిట  యఅంతలోనే కాచి నఅందురు
యిచచ్చిల శశ వేఅంకటశ యిటట  విభీషణనెఁడ
మచిచ్చిక నీ శరణఅంట మనన్నఅంచితి వఅందురు

ప.అ.రేకు: 0063-04దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-361

పలల వి: నీవ లోకోనన్నతనెఁడవ న నెన్నఱునెఁగరా యిఅందరు
వేవేల నేనెఁ గెలసిన వలితా నీకు

చ. గుటట ననెఁ బుటట తా బడడ  గోయిఅంచుకొనన్నవానెఁడ
యిటట  జరునెఁడవఅంట యెగాగ  నీకు
బటట బయల సఅంసార భశ మ వటిట
వొటిట  నాటకునెఁడ వఅంట వొచెచ్చిమా నీకు

చ. అఅంది యధరపనాన అనున్న వటిట నటిట  వానెఁడ
చెఅందిన కపటి వఅంట సిగాగ  నీకు
ముఅందే మాయాశక క శివముననెఁ బరలేవానెఁడ
నఅందనెఁ బడడ వానెఁడ వఅంట నేరమా నీకు

చ. పలకులపశ లల దపు బహుభాషవానెఁడను
యిల వనన్నదొఅంగ వఅంట హీనమా నీకు
అలరి శశ వేఅంకటశ అనన్నటా నీ దసునెఁడను
బలదక తణ్యు హఅంత వఅంట భారమా నీకు

రేకు: 0173-05 దేసాక సఅంపుటము: 02-360

పలల వి: నీవ వటిట నటిట  చికుక్కు నీవే తెలపవలె
నావశమా తెలియ నారాయణా

చ. నీటిలోన నొకబుగగ  నమషములోననెఁ బుటిట
కోటిసేసినటల అండనెఁ గొఅంతవడి
పటిఅంచి యఅందే యడనెఁగెనెఁ బశ కకృతియ బశ హమ్మమో
యేనెఁటిదో వన యరర  మెరినెఁగిఅంచవయణ్యు

చ. ఆకసాన నొకగాలి అటట  మోమ యచునెఁ బడమ
లోకము సేయ విసరు లోలోనె
మెక కొన యఅందే యడనెఁగె మాయయ సతణ్యుమో
యీకడ నీయరర ము మా కఱినెఁగిఅంచవయణ్యు

చ. భూమలోన మొలకల పుటట చు శశ వేఅంకటశ
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వాములెక  వలయ నేసేవారిక
ఆముక యఅందే యడనెఁగె అసతోక ఇది సతోక
యేమో యీయరర ము మా కరినెఁగిఅంచవయణ్యు

రేకు: 0200-01 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
514

పలల వి: నీవ సరవ్వగుణసఅంపనున్ననెఁడవ నే నొకదురుగ ణిన
మానవ ననొన్నక యెదురుచేసుకొన మనసుచూడనేలా అయాణ్యు
చ. యేలినవానెఁడవ నీవ ఇట నేనెఁ గొలిచినవానెఁడ

పోలిఅంపనెఁగ నీవే దేవనెఁడవ భవి నే నొకజీవనెఁడను
పలిఅంచేవానెఁడవ నీవ బశ దికవానెఁడను నేను
తాలిమ ననొన్నక సరిచేసుక ననునెఁ దప్పులెఅంచనేలా అయాణ్యు

చ. అఅంతరాణ్యుమవి నీవ అఅంగమాతశ మే నేను
చిఅంతిఅంపనెఁగ నీవే సవ్వతఅంతద నెఁడవ జిగి నేనెఁ బరతఅంతద నెఁడను
ఇఅంత నీవే దయనెఁగలవానెఁడవ యెప్పుడ నే నరద యనెఁడను
చెఅంతల ననొన్నక మొనసేసుక నాచేనెఁత లెఅంచనేలా అయాణ్యు

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడవ నీవ సేవకునెఁడను ఇట నేను
అవలనీవల దతవ నీవ యాచకునెఁడను నేను
నీవే కావనెఁగనెఁ గర కవ నేనే శరణాగతనెఁడను
కక వశమగు నను పశ తివటట క నాకథల యెఅంచనేలా అయాణ్యు

రేకు: 0132-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
129

పలల వి: నీవ సరవ్వసముడనెఁవ నీవ దేవదేవనెఁడవ
ఈవల నాగుణదోషలెఅంచ ననెఁక నేలా

చ. పూవలపక నెఁ గాసీనెఁ బరి ముఅండల పక నెఁ గాసీన
ఆవల వనెన్నలకమ హానవచీచ్చినా
పవనుల నట గాచి పపపుఅంజమెక న ననున్ననెఁ
గావనెఁగా నీకకృపకునునెఁ గడమయీణ్యునా

చ. గోపుమీనెఁద విసరీనెఁ గుకక్కుమీనెఁద విసరీన
పవనపు గాలికన పపమఅంటనా
దేవతల రకఅంచి దీనునెఁడనెక న నాకునెఁ
దోవచూప రకఅంచితే దోసమయీణ్యునా

చ. కులజన యిఅంటనుఅండీ కులహీనున యిఅంటనుఅండీ
యిలలో నెఅండకు నేమ హీనమయీణ్యునా
వలసి శశ వేఅంకటాదిశ  వరముల యిచిచ్చి నాలో
నలిచి వరములిచిచ్చి నేనెఁడ గావవే

చి.ఆ.రేకు: 0008-04 రామకశ య సఅంపుటము: 10-
046

పలల వి: నీవగలిగిననెఁ జల నకక్కుము అనీన్ననెఁ గలవ
ఆవల మాయాచారుణ్యునెఁ డానతిచెచ్చినయాణ్యు

చ. యేలోకముననునన్న యెడయనసొముమ్మ నీవ

తాలిమ యెఅందునెఁ బోనధనము నీవ
కాలముకడాతరగన ధానణ్యుము నీవన
ఆలిఅంచి మాగురునెఁ డిటట  ఆనతిచెచ్చినయాణ్యు

చ. యెఅందఅందుఅం దిరిగిన యేలికవ నీవ
నఅందలేనయటిట  తోడనీడవ నీవ
ముఅందువనకల నలల  ముఅంగిలియ నీవ యన
అఅందముగ దేశికునెఁడ ఆనతిచెచ్చినయాణ్యు

చ. యెనన్ననెఁడనెఁ గలనెఁగనటిట  హితనెఁడవ నీవ
పనన్ననటట వఅండ నచచ్చిపఅంటా నీవ
ననున్ననెఁ గాచే శశ వఅంకటనాథునెఁడ వన తాళల ప
కనన్నమయణ్యుఅంగారె నాకు నానతిచిచ్చిరయాణ్యు

రేకు: 0209-03 ముఖరి సఅంపుటము: 03-051

పలల వి: నీవఅంత నేనెఅంత నీకు నాకు నెఅంతదవవ్వ
దక వమా సిగుగ వడక తగిలేనేనెఁ గాకా

చ. చెఅంది నీకు బశ హామ్మదుల సేవల సేయనెఁగాను
యిఅందు మా సేవల నీకు నేడకువచుచ్చి
పొఅంది వసిషట దు లటట  పూజల సేయనెఁగాను
సఅందడి మాపూజల సరకా నీకు

చ. సనకాదియగుల సారె ననున్ననెఁ దలనెఁచనెఁగా
యెనసి మాతలనెఁపు నీ కడకకుక్కును
నునుపుగా శేషదుల నుతల ననున్ననెఁ జేయనెఁగా
పనవడి మా నుతల బానెఁతేయనా నీకు

చ. కటిట  నారదదుల నీకఅంకరులెక  వఅండనెఁగాను
యిటట  నీదసునెఁడ ననుటఅంత కఅంత
వొటిట  శశ వేఅంకటశ మాకొకవపయము గదుద
పటిట  నీదసుల బఅంటబఅంట నయేణ్యుననెఁకను

రేకు: 0299-04 లలిత సఅంపుటము: 03-575

పలల వి: నీవట దలనెఁచిన నఖిలము నటట
యేవల సవ్వతఅంతశ  మఅంతా నీది

చ. యేనెఁటి పురాకకృత మెకక్కుడి కరమ్మము
దనెఁటక హరి నీ దయ గలిగితే
నీటన ననన్నయ నీ కలిపతముల
పటిఅంచి నీవే పపనెఁగలేవా

చ. యెకక్కుడి జనమ్మము లెకక్కుడి మరణము-

లొకక్కునెఁడవ నీవ వొదద అంట
యెకుక్కువ నఅందరి నేలెటివానెఁడవ
యికక్కుడనెఁ గొలిచితి మతరము లేలా

చ. యేది పపము యేది పుణణ్యుము
పోదిగ నీవే పొమమ్మఅంట
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చేదో డిఅందుకు శశ వేఅంకటశవ్వర
ఆద నను శరణఅంటిమ గొఅంత

రేకు: 0359-01 లలిత సఅంపుటము: 04-345

పలల వి: నీవే కాచుటగాక నేరుపు నాయఅందేది
చేవల వేనెఁపమాను చేనెఁదు మానీనా

చ. వొరసి దురుగ ణములనుమానన నాచితకము
మరలి మఅంచిగుణాన ముటట పడీనా
హరి ననున్ననెఁ దలనెఁచక యడవినెఁబడిన మరి (తి?)

దరిచేరి ననున్న మతినెఁ దలనెఁచనెఁబోయీనా
చ. పలమాలి యిఅందిశ యాల బారినెఁబడడ  పుటట విది

ఆలరి వక రాగణ్యుసుఖ మఅందనెఁబోయీనా
నీలవరష  ననుమాన నతణ్యుసఅంసారెక న నేను
కాలమఅందే ననెన్నరనెఁగనెఁ గలనా నేను

చ. గరిమ సుజజ నము గలిగిన సాతివ్వక -
మరయ వేరొకచోట వణనెఁగీనా
యిరవక  శశ వేఅంకటశనెఁడ నీకరుణబెద
శరణాగతనెఁడ నాకు సవ్వతఅంతశ మా

ప.అ.రేకు: 0001-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
002

పలల వి: నీవే ఘనునెఁడవ నే నొక దేహిన
యేవలనెఁ గాచుట యెనన్నక నీకు

చ. మొకక్కుననెఁ దీరును మోచిన తప్పుల, అన
మొకక్కుద నీ పదములకు నదే
చికక్కునవారిపక  చేరి దయ గలగు, అన
చికక్కుతి నట నీ చేతిక నేను

చ. చెపపననెఁ బాయను నేసిన పపము, అన
చెపపద నా దుషట చేనెఁత లివే
యెప్పుడ చనవరి యెఅంగిలి దినన్నను
చిపపలనెఁ బశ సాద జీవిన నేను

చ. కొలిచిన పతి చేకొన రకఅంచును అన
కొలిచితి నీ డాగుల మోచి
యెలమ శశ వేఅంకటశవ్వర నే నీకు
బలవగు సతశ పు పశ తిమను నేను

ప.అ.రేకు: 0031-02ముఖరి సఅంపుటము: 15-172

పలల వి: నీవే తెలసు కొమీమ్మ నీ సుదుద ల
రావిచిగురఅంటకొఅంట రానెఁ బోను వచుచ్చినా

చ. పొఅందుగాన గొలెల తల పొఅందు నీవ సేసితేను
నఅంద రాక మానునా నీకక నాను
అఅందముగ ననున్న వారియఅంగముల సోనెఁకతేను

విఅందువలె గొలల ముఅంజ వేయకుఅండీనా
చ. కూడగొటట  వనతల కోరి పఅండాల డితేను

ఆడకోకుఅండదురా అఅంగళల  నెలల
ఆడవారు తమతమ అధరముల మోవనెఁగా
యీడలేన నీ మోవి యెఅంగిలి గాకుఅండనా

చ. యియణ్యున రాచకూనెఁత నెతకకొన వచిచ్చితేను
నెయణ్యుపు శశ వేఅంకటశ ననున్న నవవ్వరా
యియెణ్యుడ ననున్ననెఁ గూడే వప నఅంత సేసితేను
వయాణ్యులగా రొముమ్మదొకక్కు వఅండ కటట  మానునా

రేకు: 0169-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-336

పలల వి: నీవే దయదలనెఁచుక నెమమ్మ రకఅంచుట గాక
యీవలనెఁ గొలిచేనఅంట యీడక నవానెఁడనా

చ. పరగ నేమెక నా వినన్నపము చేసుకొనేనఅంట
హరి నీకు నెదురుమానెఁటాడేవానెఁడనా
గరిమ సువసుకవల కానుక ఇచేచ్చినఅంట
సరుస నీకనాన్న నేను సఅంపనున్ననెఁడనా

చ. మెలనెఁగి నీగుణాలకు మెచిచ్చి సఅంతోషఅంచేనఅంట
జలజక నే నీతో సరివానెఁడనా
బలవక నా నీపరమపదము గోరేనఅంట
వలనెక న నీతోడివఅంతవానెఁడనా

చ. తాలిమతో నాలో ననున్న ధాణ్యునము సేసేకఅంట
పలనెఁసుడ నేను నీపటివానెఁడనా
యేలితివి శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ గకృపతోడ
యీలీల నీమహిమల యెరినెఁగేటివానెఁడనా

రేకు: 0343-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-253

పలల వి: నీవే దయసేసి నేనెఁడ మముమ్మనెఁ గాతగాక
శశ వలల భనెఁడ నీకు సేవ సేసే వారమా

చ. యిదిపుణణ్యు మది పప మెటట న తెలిసేమయణ్యు
అదన ననన్నపు నామే యనున్నవటట ను
యిదదక వ మదగురునెఁ డటట న యెరినెఁగేమయణ్యు
మొదల నానాయనముటట అంటవారము

చ. ఆచారమేది యినెఁక ననాచారమేదయణ్యు
కాచినయానెఁకటికరిగాపులము
యేచినబఅంద మది మోక మది యనలేమయణ్యు
పూచినపఅంచేఅందిశ యాలపొరుగెక తి మదివో

చ. ముఅంద రిది వన కది ముటిట  యేమనెఅంచేమయణ్యు
కఅందువసఅంసారపుగరవ్వ మెకక్కును
అఅందపు శశ వేఅంకటశ యనన్నయ నీమాయ లివి
పొఅంది నీకొపపనసేసి భోగిఅంచేమయణ్యు
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ప.అ.రేకు: 0036-02మలహరి సఅంపుటము: 15-
202

పలల వి: నీవే ననునెఁ గరుణిఅంతవ గాక
వేవేలకును నాకు వినన్నపఅం బిదియే

చ. మొదల నాశక క యిముమ్మలనెఁ బరీకఅంచి మరి
చెదర కట రకఅంచెద నఅంటివా
అద యశకుకనెఁడ నేను అజగళస కనము
అదియె పనకవచుచ్చి నఅంతియె నేను

చ. పల నా సవ్వరూప సవ్వభావఅంబు లెఱినెఁగి మరి
చెలనెఁగి నను రకఅంచెద నఅంటివా
వలినెఁ గపప చిపపఅందు వఅండిభావన మఅంచు
కలిగినఅంతే నా కల గుణఅంబు

చ. శశ  వేఅంకటశ నీసేవ సేయనెఁగ మరి
జీవఅంబు నేలి పఅంచెద నఅంటివా
మోపక గోపురము మోచే పశ తిమరీతి
తావలను నా సవ్వతఅంతశ ము నటిట దే

రేకు: 0236-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
207

పలల వి: నీవే ననున్న దయనెఁ గావ నీవ సవ్వతఅంతద నెఁడవ
జీవనెఁడ నఅంతే నేను శశ మనాన్నరాయణా

చ. నను నామనసునెఁ గొన నేనెఁ దలనెఁచేనఅంటినా
మన పశ కకృతినెఁ బుటట  మరి ననెన్నటట  దలనెఁచీ
తనువనెఁ గొన నీసేవ తగిలి సేసేనఅంటినా
తనువ కరామ్మధీనము తగిలీనా ననున్నను

చ. గరిమ నరర మచిచ్చి నీగతి గనేనఅంటినా
హిరణణ్యు మజజ నమూల మెటట  నీకు నయణ్యునచీచ్చి
సిరుల నాజనమ్మము నీసెలవ సేసేనఅంటినా
సరినెఁ బుటట గు సఅంసారసాధణ్యుము ననన్నఅంటనా

చ. యిలనెఁ బుణణ్యుఫలము నీకచిచ్చి మెపపఅంచేనఅంటినా
ఫలము బఅంధమూల మేరపడనయణ్యునచీచ్చినా
నలిచి శశ వేఅంకటశ నే నీశరణ చొచిచ్చితి
యెలమ నీకరుణ ననెన్నడయనచీచ్చినా

ప.అ.రేకు: 0051-03పడి సఅంపుటము: 15-289

పలల వి: నీవే నయామకునెఁడవ నీవదయానధివి
జీవలకు సవ్వతఅంతశ  మచిచ్చితి విఅందుకొరకా

చ. అసురులకునెఁ బాపము అమరులకునెఁ బుణణ్యుము
పసగానే పఅంచిపటిట  పనగొనేవ
వసుధ నీ లీల కఅంతవలెనా తొలేల కరమ్మము
పొసగ మఅంచిదిగానే బుదిబ  పుటిట అంచరాద

చ. కౌరవలకు నోటమ కౌఅంతేయలకు జయము

యేరుపరచి చూచితివి యిరుదసలా
సారెకు భూభారము దిఅంచనెఁగ నఅంతవలెనా
పోరు లేనవారినే పుటిట అంచరాద

చ. జడల కజజ నము సజర నులకు విజజ నము
అదరిఅంచి యేలితివి యఅందు నఅందును
బడి శశ వేఅంకటశ పపపణణ్యుముల కఅంతేల
కడకూ మఅంచిదిగానే కరుణిఅంచరాద

రేకు: 0317-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-098

పలల వి: నీవే నీదసులన ననుగఅంటినెఁ గఅంటిన
ఆవలనీవే అఅంతరాణ్యుమవి గాన

చ. నీదసుల శిరసులే నీదివణ్యుశిరసుల
నీదసులపదములే నీదివణ్యుపదముల
నీదసులకనున్నలే నీదివణ్యునేతశ ముల
నీదసులరూపమే నీవిశవ్వరూపము

చ. నీకఅంకరులగుణాలే నీదివణ్యుగుణముల
నీకఅంకరులనన్నచోట నీకు నతణ్యువక కుఅంఠము
నీకఅంకరుల సేవే నీవ మెచుచ్చినజసేవ
నీకఅంకరుల కూటమే నీకు సరావ్వఅంగముల

చ. యిఅందరిలో శశ వేఅంకటశ నీవే పో యఅంట
అఅంది తలిల ముటట  యఅంట నఅంటవచుచ్చినా
యెఅందు నజజ నపు ముటట  యెడసినాతమ్మలగాన
నఅందలేన నీదసులే నీవన సేవిఅంతను

రేకు: 0209-01 దేసాక సఅంపుటము: 03-049

పలల వి: నీవే నేరవగాన ననున్ననెఁ బఅండిఅంచేము నేము
దక వమా నీకఅంట నీదసులే నేరపరుల

చ. వటిట  భక క నీ మీనెఁద వళకువేసి ననున్ననెఁ
బటిట  తెచిచ్చి మతిలోననెఁ బెటట కొఅంటిన
పటట డ దులసి నీపదములపక  బెటిట
జటిట గొనరి మోకము జణల నీదసుల

చ. నీవ నరిమ్మఅంచినవే నీక సమరపణసేసి
సోవల నీకకృపయెలల నెఁ జూరగొఅంటిమ
భావిఅంచొకమొకుక్కు మొకక్కుభారము నీపక  వేసిరి
పవనపు నీదసులే పఅంతపు చతరుల

చ. చెరువల నీళల దచిచ్చి చేరనెఁ(రె?)డ నీపక నెఁ జలిల
వరము వడసితిమ వలసినటట
యిరవక  శశ వేఅంకటశ యిటవఅంటి విదణ్యులనే
దరిచేరి మఅంచిరి నీదసులే పో ఘనుల

ప.అ.రేకు: 0031-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
174
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పలల వి: నీవే బోధిఅంచి ననున్న నీవే యీడేరుక గాక
నావఅంక నేమ గలరు నమో నారాయణా

చ. పఅంచిన నా కరమ్మముల పనులే బోధిఅంచునెఁ గాక
పొఅంచిన శశ హరి ననున్న బోధిఅంచీనా
తెఅంచరాన ఆసలివి తిమమ్మట బోధిఅంచునెఁ గాక
కఅంచపు నీ దివణ్యునామ కతల బోధిఅంచీనా

చ. పొరల యిఅందిశ యముల భోగమే భోధిఅంచునెఁ గాక
పురుషతకమునెఁడ ననున్న బోధీఅంచీనా
సరుస నా యాకలిది చవలే బోదిఅంచునెఁ గాక
నరతి నీ కక అం కరణ్యుము నేనెఁడ బోధిఅంచీనా

చ. గాసిలల  నామతి యహఅంకారమే భోధిఅంచునెఁ గాక
భూసతీశ ననున్ననెఁ గాన బోధిఅంచీనా
యీసుదీర శశ  వేఅంకటశ నీకు నా గురునెఁడ
దసి బోధిఅంచునెఁ గాక తపపనెఁగా బోధిఅంచునా

రేకు: 0168-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-329

పలల వి: నీవే మాకు దికుక్కు ననేన్న తలనెఁతము
కావ మా నేరమెఅంచక కరుణానధీ

చ. నెటట న సరుణ్యులోన నెలకొనన్న తేజమా
గటిట గానెఁ జఅందుద నలోన కాఅంతిపుఅంజమా
పుటిట రకఅంచే యజజ పురుషన పశ కాశమా
వొటట క దేవతలలోనుఅండిన శకీ క

చ. సిరులమఅంచిన యటిట జీవలలో పశ ణమా
గరిమ వేదములలోనెఁ గల యరర మా
పరమపదమునఅందునెఁ బాదుకొనన్న బశ హమ్మమా
చరాచరములలో సరావ్వధారమా

చ. జగములో వలిసేటిసఅంసారసుఖమా
నగిడినమఅంతశ ముల నజమహిమా
మగుల శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదనునన్నదక వమా
ముగురువేలపలలోన మూలకఅందమా

రేకు: 0179-03 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 02-
394

పలల వి: నీవే మూలమువో నేరిచిన పదద లకు
దేవనెఁడ నీయఅందులోనే తిరమాయ నదివో

చ. బాపురే వో దేహమా బాపురే వో నీవ
వోప నేనెఁ బెటిట నకొదిద  నుఅందువగా
రూపు నీవ గలిగితే రుచులెలల నెఁ గాననెఁ గదుద
చాపలాన ధరమ్మముల సాధిఅంపనెఁగలదు

చ. మెచిచ్చితి నోమనసా మెచిచ్చితివో నీవూ నా-

యిచచ్చికొలది నెఅందక నా నేనెఁగుదువ గా
అచచ్చిపు నీకతమున నవనెఁగాము లెఅంచనెఁ గదుద

పచిచ్చిగా యేమురికనెక నా భావిఅంచనెఁగలదు
చ. మేల మేల నాలిక మేల మేల నీవ

వోలి యేమాటకునెక నా నొనరుదుగా
చాలి నీవ మెలనెఁగఅంగ చదువ చదువనెఁ గదుద
పోలిఅంచి శశ వేఅంకటశనెఁ బగడనెఁగనెఁగలదు

రేకు: 0300-02 లలిత సఅంపుటము: 03-579

పలల వి: నీవే యఅంతరాణ్యుమవి నీ వనన్నదే వక కుఅంఠము
ఆవలనెఁ బరమపదమన నఅంకానెఁ గలద

చ. యిఅందరు జఅంతవల నీ విచిచ్చిన రూపుల మోచి
బఅందితో నీక నెలవక  పుటిట నారు
కఅందువ నీ పశ పఅంచపు కక అం కరణ్యుముల సేసి
అఅందిరి జీవనుమ్మకుక లదివో చాలద

చ. యేలిక వఅంచిన పనే యిఅందిశ యభోగములెలల
తోలితోలి రాచాజజ  తోయకునాన్నరు
కాలము ననున్ననెఁ బాయరు గరద్భుగోళమఅం దునాన్నరు
యీ లోకమే సాలోకణ్యుమది యిఅంత చాలద

చ. జజ నము నజజ నమేది సావ్వమకారణ్యుములోన
మానక నీ పనులలో మతకలెక నారు
శశ నాథునెఁడవ నీవే శశ వేఅంకటశవ్వర
నీ నాటకములోనే నతణ్యులెక రి చాలద

రేకు: 0233-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
188

పలల వి: నీవే యెరినెఁగి సేయ నీ చిత కము వచిచ్చినటట
తావలనెఁ గొసరేననాన్న తనవోదు నాకు

చ. హరి ననున్న నమమ్మతి నే నననెటట  వచుచ్చి నాకు
ఇరవక న బుదిబ  నా ఇచచ్చిగాదు
వరవన నొకటి నే వినన్నవిఅంచెదనఅంటను
సరి నీవ వలిగాను సవ్వతఅంతద నెఁడనెఁ గాను

చ. యిటట  నీపక  భారము నే నెటట  వేయనెఁగవచుచ్చి
పటిట  నీకునెఁ బురుషరర పరునెఁడనెఁ గాను
గుటట తోడ నే ననున్ననెఁ గొలవనెఁగనెఁ గొలవనెఁగ
యెటట నానెఁ గానముమ్మ యెరనెఁగ నెవవ్వరిన

చ. యిఅంతటి దక వమవ న నన్ననెఁక నెఅందు వదకను
చెఅంత శరణాగతల చేతివానెఁడవ
విఅంతగాదు నీకును శశ వేఅంకటశ నాకును
అఅంతరాణ్యుమవి నీయానతిలో వానెఁడను

రేకు: 0197-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-500

పలల వి: నీవే రకఅంతవగాక ననున్న నమమ్మతిమ నేము
దక వమవక  నీ వఅండనెఁగ తగ మాదే బశ దుకు
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చ. కోరి వొకరాతివరునెఁ గొలిచ్చి బతికీ నొకనెఁడ
పక రు వొకక్కుచెటట వటిట  బతికననీ నొకనెఁడ
కూరిమనెఁ బాము చేనెఁబటట కొన బతికీ నొకనెఁడ
శశ రమణన దసుల చేతిదేపో భాగణ్యుము

చ. ఇసుమఅంత మనున్న వటిట  యేచి బతికీ నొకనెఁడ
పసురము నఅంటనెఁ గటిట  బతికననీ నొకనెఁడ
పసగా వేలె డినుము పటిట  బతికీ నొకనెఁడ
వసుధేశ నీవ గలవారి కమ గడమ

చ. ఆకునలమునెఁ గసవనఅంటి బతికీ నొకనెఁడ
లోకుల పకుక్కుపయాల లోలలెక  బతిక రదే
యీకడ శశ వేఅంకటశ ఇవలాల  నీమహిమలే
చేకొన నీమరనెఁగు చొచిచ్చినవారే ఘనుల

ప.అ.రేకు: 0064-04శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-367

పలల వి: నీవే వచిచ్చి పశ తణ్యుకమెక  నలతవ గాక మాకు
భావిఅంచి ననున్న రూపఅంచి పటట  నెటట  వచుచ్చిను

చ. పలజలనధిలోన పఅండేది నీ కొకచోట
వోలి జీవలలో నెలాల  వఅండేది నీ కొకచోట
తేలగిల సరుణ్యునలో తిమమ్మట నీ కొకచోట
తాలిమ న నెన్నఅందన వదకనెఁ గల మనెఁకను

చ. అనలనలోపల నారగిఅంచే దొకచేట
గొనకొన వక కుఅంఠాననెఁ గొలవఅండేదొక చోట
పొనునెఁగక దసులిఅండల నెఁ బూజనెఁగొనే దొకచోట
ఘనునెఁడ ననున్న సోదిఅంచి కన నెటట  వచుచ్చిను

చ. రతినెఁ దులసివనాన రచచ్చి సేసే దొకచోట
కతలగా లకమ్మతోడ కానెఁపురము లొకచోట
తతి శశ వేఅంకటాదిశ పక  దగనెఁ గాణాచొకచోట
యితవగా నీ చొప్పు లెత కనెఁగ మాతరమా

రేకు: 0188-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
444

పలల వి: నీవే సేసిన చేనెఁత నీవే చేకొనుటిఅంతే
యీవల నీసొముమ్మ నీక ఇయణ్యు సిగగ యీణ్యునయాణ్యు

చ. అలబిడడ లనెఁ గన యట దనమగనక
సీలాన సమరపణ సేయవలెనటవయాణ్యు
తాలిమనెఁ బుణాణ్యుల సేసి దక వమా నే నీకు
యేలీల సమరిపఅంచే నఅందుక నవవ్వ వచీచ్చినయాణ్యు

చ. అఅంకలనెఁ గనన్నకొడ కట దమతఅండిశ కన
తెఅంక నే నీవానెఁడ నన తెలపనెఁగవలెనటవయాణ్యు
లఅంక నాలోపలనునన్నలకమ్మశ నే నీకు
పొఅంకపు నీబఅంట ననన్ననెఁ బునరుక కయీణ్యునయాణ్యు

చ. తననీడ యదద ములోనెఁ దనే యట చూచి
పనవడి వూరక భశ మయవలెనటయాణ్యు
అనుగు శశ వేఅంకటశ ఆతమలోనునన్న ననున్న
గన మన శరణఅంటినెఁ గడనెఁ బూజిఅంచనేలయాణ్యు

రేకు: 0042-01 లలిత సఅంపుటము: 01-255

పలల వి: నీవేకా చెపపనెఁజూప నీవ నీవకా
శశ  విభపశ తినధివి సేన మొదలారి

చ. నీవేకా కటట దుర నలచుఅండి హరివదద
దేవతలనెఁ గనపఅంచే దేవనెఁడవ
యేవఅంక విచేచ్చిసినాను యిఅందిరాపతిక నజ-

సేవకునెఁడవ నీవకా సేనమొదలారి
చ. పసినెఁడి బదద లవారు పదిగోటల  గొలవ

దసలనెఁ బఅంపులవఅంప దీరునెఁడవ
వసముగా ముజర గాలవారి నఅందరిన నీ-

సిసువలనెఁగా నేలిన సేనమొదలారి
చ. దొరలెక  నయసురుల తతకమురు సేసి జగ-

మరవగా నేలితి వేకరాజణ్యుమెక
పరగుసతశ వతీ పతివక  వేఅంకటవిభ-

సిరుల పనన్నధి నీవే సేనమొదలారి

రేకు: 0003-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-017

పలల వి: నీవేకానఅంక నే ననణ్యు మెఱనెఁగ యే-

తోశ వ చూప నాకునెఁ దోడయెణ్యుదవయణ్యు
చ. అపరాధనత కోటల యినవి వొకక్కు-

నెపమున ననునెఁ గావనేరవా
అపరిమతదురితా లెక నవి యే-

ఉపమచేత ననున్న నుదద రిఅంచెదవయణ్యు
చ. అతిశయముగనెఁ గరిమ్మనెక తిన నీ-

మతము నాకొకయిఅంత మరపవా
ఇతర కరామ్మరఅంభహితనెఁడను
గతి మోక మెటవలెనెఁ గలిపఅంచెదవయణ్యు

చ. తిరువేఅంకటాచలాధీశవ్వరా నీ-

శరణాగతలనెఁ బోశ వనెఁజలవా
పరమదయానఅందపరునెఁడవ యే-

వరవన భవముల వడలనెఁ దోశ చెదవయణ్యు
రేకు: 0097-05 భక రవి సఅంపుటము: 01-487

పలల వి: నీవేమ సేతవయణ్యు నీవ దయానధి వఅందువ
భావిఅంచలేనవారిపప మఅంతేకాన

చ. పరమపద మొసనెఁగి పపమడఅంచేనన
చరమశోల కమునఅందు చాటితివి తొలతనె
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నరతిన భూమలోన నీవలల నెఁ దప్పు లేదు
పరగ నమమ్మనవారిపప మఅంతేకాన

చ. నీపదములకు నాకు నెయణ్యుమెక న లఅంకన
యేపున దవ్వయారర మున నయణ్యుకొఅంటివి తొలత
దపుగా నీవలల  నఅంకనెఁ దప్పు లేదు యెఅంచిచూచి
పక పక  నమమ్మనవారిపప మఅంతే కాన

చ. బఅంతినెఁ బురాణములను భకకసులభనెఁడ నన
అఅంతరాతమ్మ వమాట అడితివి తొలతనే
ఇఅంతట శశ వేఅంకటశ యేమసేతవయణ్యు నీవ
పఅంతాన నమమ్మనవారిపప మఅంతేకాన

రేకు: 0236-02 దేసాక సఅంపుటము: 03-205

పలల వి: నీవొకక్కునెఁడవే యితకవ ననున్ననెఁ గొలిచ్చినవారిక
శశ వలల భనెఁడవ రకఅంచవే నారాయణా

చ. పకుక్కుజీవల భవిననెఁ బెరిగేరు మోకము
వొకక్కురునునెఁ దచిచ్చి యియణ్యునోప రెవవ్వరు
అకక్కుజపుధనరాసు లఅంగళల లోనునన్నవి
గకక్కుననెఁ గొనేమఅంట మోకము గొనరాదు

చ. వనన్నవి పుణణ్యుకరామ్మల వొడిడ  యఅందే మోకము
మనన్నక యెకక్కుమఅంట మెటల  గావ
యెనన్ననెఁగ సఅంసారధరమ్మ మదివో మోకము చూప
చనన్నమనన్నవారికలాల  సాధనము గాదు

చ. పదునాలగ లోకముల పనన్నవనన్నవి మోకము
తదకకక్కుఅంచ నవక నానెఁ దోడగావ
యిదివో శశ వేఅంకటశ యిహపరము లొసనెఁగి
హకృదయములో నునాన్ననెఁడ విఅంకనేల చిఅంత

రేకు: 0239-01 బౌళ సఅంపుటము: 03-222

పలల వి: నీవొకక్కునెఁడవే సరావ్వధారము ననేన్న యెరినెఁగిన ననన్నయ 
నెఱునెఁగుట
భావిఅంచి యిఅంతయనెఁ దలియనెఁగ వలసిన బశ హమ్మవేతకలకు నది దరువ
చ. నీయఅంద బశ హమ్మయ రుదుద నెఁడ నఅందుద నెఁడ నీయఅంద 

దికాపలకుల
నీయఅంద మనువల వసువల రుషల నీయఅంద 
విశవ్వఖణ్యుదేవతల
నీయఅంద వరగుల యకరాకసుల నీయఅంద 
గరునెఁడగఅంధరువ్వల
నీయఅంద పతరల సిదబ సాధణ్యుల నీయఅంద దవ్వదశదితణ్యుల

చ. నీవలననె కనన్నరకఅంపురుషల నీవలననె విదణ్యుధరుల
నీవలననె యచచ్చిరల చారణల నీవలననె నకతశ ముల

నీవలననె గశ హముల చఅందుద నెఁడను నీవలన(నె?) 
నభోఅంతరికముల
నీవలననె జలధల పవమానునెఁడ నీవలననె గిరులను 
భూమయను

చ. నీలోననె నదులను నగిన్నయ నీలోననె సచరాచరములను
నీలోననె వేదశసస ము మొదలగ నఖిలశబద మయము
నీలోననె అనన్నయ ననన్నరిచ్చిఅంచిన నఖిలతకృప కకరము
శశ లలనాధిప శశ వేఅంకటశవ్వర శశ వక షష వలకు నది మతము

రేకు: 0187-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
441

పలల వి: నీసొముమ్మ చెడకుఅండ నీవ చూచుకొనవయణ్యు
దసునెఁడ నేనఅంతే దక వమవ నీవ

చ. లోకము లేలదువట లోకము లోపలి నేను
పక కొన నీవేలినటిట  బఅంటనే సుమీమ్మ
ఆకడ నావనెఁ గొఅంట నావవఅంట దూడయను
జోకలనెఁ గొనన్నటిట వారి సొమేమ్మ కాద

చ. చేరి ననున్న నీవే పుటిట అంచితివట నేనెఁ జేసే-

మేరతోనెఁ బుణణ్యుపపల మీవే సుమీమ్మ
ఆరుగ వితికనవానెఁడ ఆరుగలోపలి కఅంది
ఆరితేరి పఅండితేను ఆతనదే కాద

చ. శశ వేఅంకటశ నీవ జీవాఅంతరాతమ్మవట
కావిఅంచి నాపలనెఁ గలవే సుమీమ్మ
కక వసమెక  చఅందురునెఁడ కలవలజతికలల
భావిఅంప సరవ్వవిధబఅంధవే కానెఁడా

ప.అ.రేకు: 0036-04దేపళఅం సఅంపుటము: 15-204

పలల వి: నుఅంచి వయసుకాలము మాయతో నేమరి వఅండి
పఅంచేఅందిశ యసుఖము పలాయె బశ దుకు

చ. ముదిసే కాలమునానెఁడ మోకము సాధిఅంచే నఅంటా
మదిఅంచి నరేఅండల  ముది మది దప్పును
కదలలే కఅంతటను కనున్నల పొరల గపప
అదవవ్వ రిదవవ్వరఅంటా నడగుచు నుఅండను

చ. జవవ్వనపయము వోనెఁగా సనాణ్యుసి నయేణ్యు నఅంటాను
నవవ్వతానే నరసి వణనెఁకనెఁ జొచుచ్చిను
చివవ్వన నెముక వఅంగి చేత నతకోల పటిట



 418

వవివ్వళల ర నెఅంగిలిలో నోలలానెఁడనెఁ జొచుచ్చిను
చ. యిఅంక మీనెఁదట శశ  వేఅంకటశవ్వరు సేవిఅంచే నఅంటా

సఅంక లేక వఅండనెఁగాను సతవ్వవోవను
అఅంకల వనెఁడ వఱిఱ్ఱి యెక నా నఅంతరాతమ్మగాన
మఅంకు దేర నీమాటక మఅంచిగతి వటట ను

రేకు: 0102-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
008

పలల వి: ననెఁతల దవవ్వనెఁగనెఁబోతే బతాళముల వటట
కానెఁతాళపు లోకులాల కఅంటిరా యీసుదుద ల

చ. మీఱిన పుతశ కామేషట  మఅంచి లఅంకకునెఁ బెక వచెచ్చి
ఆఱడి రామావతార మసురబాధ
తూఱి సీతపఅండిల  హరుదొడడ  విఅంటిపఅండగాయ
పఱి పఱి నమమ్మ నెటవలెవచుచ్చి వరిన

చ. చూడ కకయరాజణ్యుము చుపపనాతిపపమాయ
వేడక మాయమకృగము వేనెఁటాయను
వాడిక సుగీశ వమేల వాలిక గఅండాన వచెచ్చి
యీడగాన రాచపుటట  యెటట  నమమ్మవచుచ్చిను

చ. వమమ్మడినెఁ గోనెఁతలకూట ముదధికనెఁ గటల  వచెచ్చి
తముమ్మనబుదిబ  రావణతల వోయను
పమమ్మ శశ వేఅంకటశన పటాట నక యిఅంతానాయ
యిముమ్మల నటిట దేవరనెటట  నమమ్మవచుచ్చిను

చి.ఆ.రేకు: 0009-06మాళవి సఅంపుటము: 10-054

పలల వి: నరవదుద  తాగవదుద  నోరు చేనెఁదుగావదుద
చేరువ నొకచోట సఅంజీవి వనన్న దిదివో

చ. పొలమెలాల నెఁ దిరిగాడి పొడినెఁబడనెవదుద
తలనెఁకక గడడ పరనెఁ దవవ్వవదుద
వలవన వానెఁగుల వఅంకల వదకవదుద
చెలనెఁగి వొకచోటసఅంజీవి వనన్న దిదివో

చ. మొకక్కులాననెఁ జెరువలో ముననెఁగి చూడవదుద
నకక్కున పుటట లమీనెఁద నెమకవదుద
వకక్కుసాననెఁ జేతిపక నెఁడి వలవటిట  కొనవదుద
చికుక్కులెలాల  బాపటిసఅంజీవి వనన్న దిదివో

చ. దీవలను నోడలెకక్కు తిరుగాడనేవదుద
సోవల బిలములోననెఁ జొరవదుద
కావిఅంచి గశ హణాదికాలము వదకవదుద
శశ వఅంకటనాథుడక సఅంజీవి వనన్న దిదివో

రేకు: 0159-01 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
282

పలల వి: నెటట న శశ సతిమగనక శరణ
దిటట యెక  సరేవ్వశనెఁడక న దేవనక శరణ

చ. చెలనెఁగి జగతకలకు జీవలకునెఁ బాశ ణమెక
నెలవక  వఅండేయాతనక శరణ
తెలివక  మఱపక  దేహాలలో సతశ మెక
వలనెక  రకఅంచేయటిట వానక శరణ

చ. చకక్కునెఁగా వేదములకు సకలశసస ములకు
నెకొక్కున గుఱుతెక నవానక శరణ
దికుక్కుదసయి సవ్వతఅంతద నెఁడయి తేరిన  ఆదిమూలమెక
అకక్కుజపు మహిమల యాతనక శరణ

చ. యిరవగనెఁ గరుణిఅంచి యిహపరాలొసగేటి-

నరతి శశ వేఅంకటశనక శరణ
గురువక  తలిల దఅండిశ యెక  గుణము సుజజ నము-

లెరవలేక యిచేచ్చిటి యీతనక శరణ
ప.అ.రేకు: 0062-04బౌళ సఅంపుటము: 15-355

పలల వి: నెటట న నఅంతమాతాశ న నీ వానెఁడ వానెఁడ
యెటట నానెఁ గావకపోదు యీ సఅంబధమునను

చ. చిలకను రామ తమామ్మ పలకు మను నొకక్కునెఁడ
పలచునెఁ దిమామ్మ యన నీ పరిటివాన నొకక్కునెఁడ
వలయ గోవిఅంద యన వఱగువడ నొకక్కునెఁడ
అలసినవేళ హరి హరి యను నొకక్కునెఁడ

చ. సిఅంగారానకు నొకక్కునెఁడ చినన్న తిరుమణి వటట
వఅంగొఅంగ నామము వటట  వకక్కురిఅంపుచు నొకక్కునెఁడ
పఅంగనామముగనెఁ బెటట  బహురూపగానెఁడొకక్కునెఁడ
సఅంగాతాలకునెఁ బెటట  వేసాల నామ మొకక్కునెఁడ

చ. సరుగ నీ గుడిలోన సాగిలి పఅండ నొకక్కునెఁడ
వరుస నరక తల వఅంచు సారె నొకక్కునెఁడ
యిరవక  శశ వేఅంకటశ యినీన్న నీ మొకుక్కులగానే
అరసి చేకొఅందువ నీ వఅంత సులభనెఁడవ

రేకు: 0132-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
130

పలల వి: నెప్పున ధరమ్మపుణణ్యుము నీచేతి దిఅంతే
యెప్పుడ గాచిననెఁ గావ మఅంతా నీచిత కము

చ. యేవల నరునెఁడ లేక యెదేద  తా దునున్ననా
నీవ సేయిఅంచక వేరే నేనెఁ బుణణ్యుము సేసేనా
దేవనెఁడ సరుణ్యునెఁడ రాక తెలల వారునా రేయి
వేవేగ నీకకృపనెఁగాక విజజ ననౌదునా

చ. కుమమ్మరవానెఁడ లేక కుఅండ రానెఁ బుటట నా
నెమమ్మ నీవ పుటిట అంచక నేనే పుటిట తినా
వముమ్మల రాటన్నము నలవక గుఅండశ ల నలచ్చినా
పమమ్మ నీయపపణ లేక భవముల మానునా

చ. మకుక్కువ మగనెఁడలేన మనువ గలగునా
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లెకక్కుఅంచి యఅంతరాణ్యుమవి లేన నే నునాన్ననెఁడనా
చకక్కునెఁగ శశ వేఅంకటశ శరణనే బుదిబ  నాకు
తకక్కుక నీవియణ్యుకుఅంట దసుడ నే నౌదునా

ప.అ.రేకు: 0016-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
089

పలల వి: నెమమ్మది ననేన్న గొలిచి నశిచ్చిఅంతలమె కాక
దొమమ్మనెఁ దొఅంటి చేనెఁతకఅంట దొడాడ యితి

చ. శశ పతి నీనామ ముచచ్చిరిఅంచి కకృతారుర లెక  సరవ్వ
పపవిముకుక లెక నటిట  పశ పనున్నలకు
యేపుననెఁ గాల దోషములేవి కరమ్మదోషమేది
కోపుల లోకముల శకునదోషము లేవి

చ. నారాయణ నీదసులెక  నరకము లత కరిఅంచి
వక రముల దనెఁటిన శశ వక షష వలకు
యీరీతి మఅంతశ లోపము లేవి కశ యాలోపమేది
భారమెక న ఆచారలోపము మరేది

చ. మఅంచి శశ  వేఅంకటశవ్వర మముమ్మనెఁ గొలిచ్చి భవముల
తెఅంచిన శరణాగత దేహులకు
యెఅంచి చూడ మాయ లేన యిలనెఁ గనబాధ లేన
అఅంచల నెఅందుచూచిన అడాడ నెఁక లేవి

రేకు: 9111-01 ముఖరి సఅంపుటము: 04-598

పలల వి: నెరబిరుదినన్నటాను నీ బఅంట
వొరసె గగనమదివో నీ బఅంట

చ. ముఅంచిన చుకక్కుల మొలపూసలగానెఁ
బెఅంచె మేను పళపళనారిచ్చి
అఅంచుల మోవనెఁగ నబర భవాఅండము
నఅంచె నారద్భుటము నీ బఅంట

చ. గగనలోకముల గడగడ వణనెఁకనెఁగ
నెగసె హుటాహుటి నీ బఅంట
మగటిమ మెరయనెఁగ మఅందులకొఅండకు
నగిడి కోయనుచు నీ బఅంట

చ. ఇముమ్మల రఘుపతి హితనెఁడక  సీతకు
నెమమ్మన మలరిన నీ బఅంట
కమమ్మర నద వేఅంకటశ నీచే
నమమ్మపఅండక న నీ బఅంట

రేకు: 0098-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
490

పలల వి: నెరవాది సాహసుల నతణ్యుశూరుల
దురితవిదూరుల ధద వాదుల

చ. తకక్కుక శశ హరిభకకతాపల సేసి యెకక్కురి
చకక్కునెఁగా వక కుఅంఠము సనకాదుల

వొకక్కుట విషష కథల వోడసేసుక దనెఁటిరి
పకుక్కుసఅంసారజలధి భీషమ్మదుల

చ. కడవిరకకయనేటికతకలనే నరకరి
నడమ భవపశముల నారదదుల
బడినే హరిదసులపౌనెఁజల గూడకొనరి
నుడివడ కహమఅందే శకాదుల

చ. పరమశఅంతములనే పటట పనుగులమీద
వరుసల నేనెఁగేరు వాణ్యుసాదుల
సిరుల శశ వేఅంకటశనెఁ జేరి సుఖమునెఁ బఅందిరి
బెరసి దసణ్యుమున విభీషణాదుల

రేకు: 0108-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-045

పలల వి: నే నననెఁగా నెఅంతవానెఁడ నెయణ్యుపుజీవలలోన
యీనెపన రకఅంచీ నీశవ్వరునెఁడే కాక

చ. యెవవ్వరు బుదిబ చెపపరి యిలపక నెఁ జీమలకలాల
నెవవ్వగనెఁ బుటట ల గొలచ్చి నఅంచుకొమమ్మన
అవవ్వల సఅంసారభాశ అంతి అనాదినుఅండియ లోలోనెఁ
దవివ్వఅంచి తలకతే క యఅంతరాణ్యుమేకాక

చ. చెటట ల కవవ్వరు బుదిబ చేపపరు తతికాలాననెఁ
బుటిట  కాచి పూచి నఅండానెఁ బదలమన
గుటట తో జెక తనణ్యుమెక  గుణములనన్నటికన
తిటట పటిట  రచిఅంచిన దేవనెఁ డిఅంతేకాక

చ. బుదుద  లెవవ్వరు చెపపరి పుటిట నటిట  మెకాలకు
తిదిద  చనున్నదగి పూరి దినుమన
పొదుద వొదుద లోన నుఅండి భోగముల మఱపన-

నదద పు శశ వేఅంకటాదిశ నలయఅండే కాక
ప.అ.రేకు: 0051-02లలిత సఅంపుటము: 15-288

పలల వి: నే ననన్నటానెఁ గూద రునెఁడ నీవేగతిగా వచిచ్చితి
మానక ననేన్నలకొన మనన్నఅంచవలెను

చ. నేరమ సేసినవానెఁడ నెమమ్మ యిఅంటిక వచిచ్చితే
మారుకొన కనన్నయను మఱవవలె
కారుల వలిక్కునవానెఁడ గకుక్కుననెఁ బఅంత మచిచ్చితే
నేరుపుల నేసకములే నెరపనెఁగవలెను

చ. పగవానెఁడక నవానెఁడ బఅంట నన మొకక్కుతే
సొగిసి లోనెఁ గొన కకృపనెఁ జూడవలెను
వగటన నాన దోసి వఱపుమాలినవానెఁడ
అగపడి యాజజ  వటట  మఅంట మానవలెను

చ. ధన మెతకకొనన్నవానెఁడ తానే వచిచ్చి పనవేళ
ననమొన నలిచ్చితేనెఁ జేకొనవలెను
వనరి యజజ నపువానెఁడ ననున్న నుతిఅంచితి
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ఘనునెఁడ శశ  వేఅంకటశ కావవలె ననున్నను
రేకు: 0362-05 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-367

పలల వి: నే నవగుణి నెక న నీకునెఁ బోదు భవి
లోన భకకవతత్సలనెఁడ వట గాన

చ. పరమ పురుష భవరోగ వక దణ్యు
ధరణీధర మాధవ కశవా
అరిది సఅంసారాన నలసితి ననునెఁగను -
తెరు వేదొ వర వేదొ తెలియ నే నపుడ

చ. భవనాతీతా పుఅండరీకకణ
నవనీతపశ య నారసిఅంహా
యివల నాయపరాధ మెఅంతెక ననెఁ గలదు నా
వివరము చిఅంతిఅంచి వసనెఁ గావరాద

చ. అగుణాసగుణా యాదణ్యుఅంతరహితా
అగణిత శశ  వేఅంకటాదిశ నాథ
నగమగోచర నేను నీయాధీనమ నఅంతే
నగునెఁబాట గాకుఅండ ననునెఁగావమపుడ

ప.అ.రేకు: 0048-06 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 15-
274

పలల వి: నే నెఅంత నీచునెఁడనెక నా నీకునెఁ బోవనా
తానకమెక  నాలోనుఅండి తపపఅంచుకో వచుచ్చినా

చ. సేసవటిట  పఅండాల డినచెలి యేరూపుది యెక నా
వాసితోనెఁ బతిక విడవనెఁగ వచుచ్చినా
కాసుకునెఁ గొచిచ్చినయటిట  కడనెఁ బదబఅంట నెక నా
వోసరిఅంచి వొకరిక నొపపగిఅంచ వచుచ్చినా

చ. చేరి తనవాకలి గాచే శనకమున కక నా
వూర కాహారము వటట కుఅండ వచుచ్చినా
ఆరయనెఁ దనెఁ గనన్నబిడడ  అఅంక కఅంత రాకుఅండినా
కూరిమ జేకొనక తానెఁ గోపగిఅంచ వచుచ్చినా

చ. పఅంచినచిలక యెఅంత పరు కుచిచ్చి తిటిట నాను
ముఅంచి ముదద డట గాక మొత క వచుచ్చినా
నఅంచి శశ వేఅంకటశనెఁడ నీ దసులఅందు నేరమ
యిఅంచుక గలిగినా మనన్నఅంచకుఅండ వచుచ్చినా

ప.అ.రేకు: 0071-03బౌళ సఅంపుటము: 15-408

పలల వి: నే నెఅంతవానెఁడను ననున్న నడిగే నఅంట
వనుల నీ కత లెలాల  వినుట కాకా

చ. అడిగిన నలగక యనుణ్యుల మఱి తూరనెఁ
బలికనాను మారువలకకా
కలనెఁచిననెఁ గలనెఁగక కసరికొటిట నాను
ములగనవానెఁడ గద ముక కక నరుర నెఁడ

చ. నగిననునెఁ ద నగక నాత లెవవ్వరెక నానెఁ
దగిలి పననెఁగినానెఁ దగులకా
వగచినా వగవక వశ తము చెఱిచే మఅంట
మొగమోడకునన్నవానెఁడే ముక కక నరుర నెఁడ

చ. విఱిచినా విఱుగక విషష భక క యెడాటాస
వఱపఅంచినా మఱివఱవకా
నెఱవక  శశ వేఅంకటశ నీ పదములే నమమ్మ
మొఱనెఁగు లేనవానెఁడే ముక కక నరుర నెఁడ

ప.అ.రేకు: 0076-06సామఅంత సఅంపుటము: 15-
440

పలల వి: నే నే భాగణ్యువఅంతనెఁడను నీ కకృప గలిగె నాకు
జజ న మచిచ్చితివి నే సఅంసారము సేయనెఁగాను

చ. వటట దరిదుద నెఁడక  వనన్నప్పుడ వచిచ్చిన సఅంపద
లటట  వేనెఁపచేనెఁదు దగెయపపటి తీపు
దటట మెక  యాకలిగొనన్నతఱినెఁ గల యాహారము
గటిట గానెఁ జవియెక నటట  గలిగె నీ భక క

చ. చికుక్కులేక భీతివాసినమీది సఅంతోషము
నకక్కుపు రోగము మానన సౌఖణ్యుము
మకక్కులి యప్పుల దీన మెఱనే దొరతనము
గకక్కున నా కబిదనటట  గలిగె నీ భక క

చ. జడిసి యెఅండదనెఁకన సమయమఅందలి నీడ
అడవిలోపల సహాయమెక న తోడ
అడరి దొరకనటట  లటట  శశ వేఅంకటశ
కడనెఁగి నీ కకృపవలల నెఁ గలిగె నీ భక క

రేకు: 0309-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
053

పలల వి: నే నేమ సేయదును ననున్ననెఁ బో వివేకము
శశ నాథుమహిమల చిమమ్మ రేనెఁచనెఁగాను

చ. జీవనెఁడేమ సేయను; చితకము వసముగాక
యీవల నావలనెఁ బరువత కనెఁ గాను
చేవల నాచితకమేమ సేయ; నఅందులోన నునన్న-

శశ వలల భభనమాయ చిమమ్మరేనెఁచనెఁగాను
చ. దేహ మేమసేయను ; దేహము లోపల నునన్న-

దహపుటాసల వఱిఱ్ఱి  దవవ్వనెఁగాను
యీహల నాయాసలను యేమసేయ ; ననన్నటిక
శశ హరి యానాజజ  లిట చిమమ్మరేనెఁచనెఁగాను

చ. పుటట  గేమసేయను ; పురాకకృతము వఅంటనెఁ
గటిట న బఅంధములెక  కలనెఁచనెఁగాను
గుటట తో శశ వేఅంకటశనెఁ గొలవనెఁగా ననన్నతనెఁడ
మటట వివెూరనెఁ బదవిచిచ్చి మనన్నఅంచనెఁగాను
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రేకు: 0093-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
459

పలల వి: నే నేమ సేయదును నీవ నాలోపలనుఅండి
శశ నాథుడవ నీచేనెఁత లిఅంతేకాక

చ. తనువేమసేయను తనువలోపలనునన్న-

చెననెఁటియిఅందిశ యములచేనెఁతనెఁలగాక
మనసేమసేయను మనసులోపలనునన్న-

ననుపునెఁ గోరుక్కుల చేసే నేరములగాక
చ. జీవనెఁడేమ సేయను జీవననెఁ బదుగుకునన్న

భావపుపశ కకృతి చేసేపపముగాక
చేవదేరనెఁ బుటట  వేమసేయ ముఅంచుకొనన్నటిట -

దక వపుమాయలోనధరమ్మ మఅంతేకాక
చ. కాలమేమసేయను గకక్కున శశ వేఅంకటశనెఁ -

డేలి మనన్నఅంచేమనన్నన యిదియేకాక
యేల యేల దూర నఅంక నెవవ్వరు నేమసేతరు
మేలిమ ననునెఁ దలనెఁచి మెచుచ్చిటకాక

ప.అ.రేకు: 0061-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 15-
347

పలల వి: నే వినన్నవిఅంచే దేమ నీవే యెఱునెఁగుట గాక
శశ వలల భనెఁడవ దయసేయవే నామీనెఁదను

చ. తన మలిన మదద ము తానెఁ దోముకొనునా
కనునెఁగొనేటి యదద ము గలవానెఁడ దోమునెఁ గాక
పనవడి నా దోషముల పపుకొన శకుకనెఁడనా
విను నాలో నుఅండిన నీవే పపుట గాకా

చ. మహి వఱిఱ్ఱి వానెఁడ వఱిఱ్ఱి  మాన మఅందు తానెఁ గొనునా
వహి కకక్కు మఅం దిచేచ్చిటి వక దుణ్యునెఁడ మానుపునెఁ గాక
బహుచఅంచలనెఁడను నా భక క నీపక నెఁ బెటట నా
మహిమచేతను నీవే మరపుట గాకా

చ. ధరలోననెఁ బెటట  జెటట  తా నీరు వోసుకొనునా
బరినెఁ బెఅంచేవానెఁడ నీరు వోసి పఅంచునెఁ గాక
నరతి శశ వేఅంకటశ నేనే ననున్న బోషఅంచేనా
హరి నీవ వటిట అంచితి నట రకఅంత గాకా

రేకు: 0214-05 పడి సఅంపుటము: 03-083

పలల వి: నేనెఁడ దపపఅంచుకొఅంటను నేరుపునన్నద
పడక(???) భోగిఅంచు తానే పననెఁగనెఁ జోటనన్నద

చ. తనువ మోచిననానెఁడే తప్పులెలాల నెఁ జేసితిన
వనక మఅంచితనాల వదకనేది
ననచి సఅంసారినెక ననానెఁడే నషట రాన కలల
మునుప నే గురియెక తి మొరనెఁగనెఁ జోటనన్నద

చ. సిరుల చేకొనన్ననానెఁడడే సిలగెలాల  గటట కొఅంటి

తరవాతి పనులిఅంకనెఁ దడవనేల
నరలోకము చొచిచ్చిననానెఁడే పుణణ్యుపపముల-

పొరుగుకు వచిచ్చితిన బుదుబ లిఅంక నేల
చ.వూపరి మోచిననానెఁడే వొటిట కొఅంటి నాసలెలాల

మాపుదనెఁకా వేసరిన మాననెఁబయీణ్యునా
యేపున శశ వేఅంకటశనెఁడిఅంతలో ననున్ననెఁ గావనెఁగా
పక పక  గెలిచితినెఁగాక పఅంతమాడనెఁగలనా

రేకు: 0232-05 లలిత సఅంపుటము: 03-184

పలల వి: నేనెఁడ నీ మహిమ నెరపడి సమయము
వానెఁడి మెరసి యిట వరదునెఁడ రావే

చ. అల చకశ పణివక  యసురల తల-

లిలనెఁ గూలిచ్చిన జగదీశవ్వరునెఁడ
చలమున హిరణణ్యునెఁ జకాక్కుడి యిట భూ-

వలయము నలిపన వరాహమా
చ. పఅంచల నీదసు బఱచిన కశిపుననెఁ

జిఅంచిన శశ నరసిఅంహమా
యెఅంచి విభీషణ కట లఅంక యెసగి
కొఅంచన పశ తాప కోదఅండరామా

చ. నరకాసురు నట నఱక కామనుల
సిరులనెఁ జెఱగొనన్న శశ కకృషష
పొరినెఁబరి బలిచే భూదన మడిగి
సిరి నట గూడిన శశ వేఅంకటశ

రేకు: 0321-02 లలిత సఅంపుటము: 04-119

పలల వి: నేనెఁడగాక దొరనెక తి నేను నారాయణనెఁ గొలిచ్చి
పోనెఁడిమ నాచారుణ్యున భోధవఅంకను

చ. దీనవకృతిక నేనెఁ దిరుగన చోటది
నానాచఅంచలము నామనసు
పూన నేనెఁగొనన భవిలోన రుచు లేవి
హీనజనమ్మము లెతికన దీమేను

చ. చేరి నేనెఁజేచేతనెఁ జేయనపప మేది
ధారుణి మోపక న సఅంసారమునను
ఆరయ మునున్న నేనాడన కలల లేవి
సారెకు నుదురుపోషణమునకు

చ. సటిదపపక నేనెఁ జూడన చూపది
చేటలేన చిరకాల జీవనెఁడనే
చాటవ శశ వేఅంకటశ శరణ చొరకతొలిల
బూటకము లెనన్న లేవ పొలయదు కాలము

ప.అ.రేకు: 0010-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
059
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పలల వి: నేనెఁడే హరిసేవ లయితే నతణ్యుభోగముల
పోనెఁడిమ దలసుకోవో బుదద ఱినెఁగి జీవనెఁడా

చ. పకక్కున మనసులోన పల దగినటనే
చకక్కున మాయలలో సఅంసారభోగముల
నకక్కు నకక్కు నీళల లో నీడ చూచనటాల నే
దికుక్కుల కరమ్మఫలము దిచచ్చిభోగముల

చ. కనున్నల మూసి మదిలోనెఁ గలల గన నటాల నే
పనన్న లోకముల పశ పఅంచభోగముల
అనన్నటానెఁ దరలో బమమ్మలాట లాడినటాల నే
ననన్నల బుటట  పరిగే జనమ్మభోగముల

చ. కడనెఁ జఅందమామ గుటకల మఅంగినటాల నే
తడవి మోహిఅంచు చిత కజభోగముల
యెడయక శశ వేఅంకటశనెఁడ గరుణిఅంచితే
అడియాలపు టవల ఆతమ్మభోగముల

రేకు: 0293-05 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
540

పలల వి: నేనా గెలవలేను నీమాయ
శశ నాథ నీవ సేసే చేనెఁతలే నీమాయ

చ. తమకము గడ రేనెఁచు తలనెఁపు ఉఱఱ్ఱి నెఁతలూనెఁచు
నమష మూరకుఅండదు నీమాయ
తిమరము బుదిబ నెఁ గప్పు తెఱవల వఅంటనెఁ దిప్పు
అమరి తోడనీడ ఆయనెఁబో నీమాయ

చ. పటిట నఅందుకలాల నెఁ దీసు పపమే చవలసేసు
నటిట (టట ?) పడినెఁ బోనీదు నీమాయ
కొటట నెఁగొన కకక్కుఅంచునెఁ గోరి మొదలిక దిఅంచు
మటట లే దిఅంతిఅంతన మరియ నీమాయ

చ. పల లఅంపటాల ముఅంచు భావజచే భశ మయిఅంచు
నలిచిన చోటనెలాల  నీమాయ
యెలమ శశ వేఅంకటశ యిట ననున్ననెఁ గొలవనెఁగా
మలసి సొలసి ననున్న మనన్నఅంచె నీమాయ

ప.అ.రేకు: 0053-03ముఖరి సఅంపుటము: 15-301

పలల వి: నేననెఁక వఱపను నీవ నాకునెఁ గలవ
శశ నాథ న నెన్నఱినెఁగితి చేకొన రకఅంతవ

చ. మొలల మ నే నొకజనమ్మమున ననున్ననెఁ గొలవనెఁగా
తొలిల  జనమ్మము లెతికన దుదుఃఖము వాసె
యిలిల దే యీ దేహమున యిట నీ యచుచ్చి మోపనెఁగా
చిలల రదేహముల మోచినచిఅంత లడిగె

చ. యిల ననొన్నకనమష మట థాణ్యునము సేయనెఁగా
గలినెఁ బోయిన కాలము నషట  దీరెను
చలపటిట  నీ దసులసహవాసము గలగ గా

నల మాయలో నీనెఁదిన యల పలల నెఁ బలిసె
చ. కనునెఁగొన వేడక్కుతో నీ కనున్నలెదుటనెఁ బడనెఁగా

ఘననరక మఅందిన కానెఁక మానెను
యెనలేక శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ దలనెఁచగా
వనకటి యజజ నపు వగ టలాల నెఁ గడచె

రేకు: 0234-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
192

పలల వి: నేనఅంత సేసినయటిట  నేరమ మరవవయణ్యు
ఆనుకొన తాళల పక అనన్నమయణ్యునెఁ జూచి

చ. నావొళల  యపరాధా లెనన్నక ననున్న సారెసారె
వేవేల దూరితి విచారిఅంచక
కావిఅంచి కనున్నలలోన కళఅంకు దలియలేక
ఆవలనెఁ జఅందురు నలపణనెఁకఅంచినటల

చ. పయక నేనెఁ జేసినటిట  పపము లెఅంచుకొనక
ఆయాల మోవనాడితి నదివో ననున్న
మాయల నాదేహమది మలినమే తలనెఁచక
చాయ లేదన యదద ము సారెనెఁ దోమనటల

చ. మదమతత్సరాల నాలో మానకటట  వఅండనెఁగాను
అదియే నీచేనెఁతఅంటా నాడకొఅందును
యెదలో శశ వేఅంకటశ యిరవక  నీ వఅండనెఁగాను
వదక వదక నీక వఱిఱ్ఱి గొనన్నయటల

ప.అ.రేకు: 0073-06 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
422

పలల వి: నేనే తలనెఁచ ననున్న నేరమ యేమ చెపపది
శశ నాథ ననున్ననెఁ గకృపసేసి వోరుచ్చికొనవే

చ. పరగనెఁ గనున్నలకు రెపపల దపక  వఅండినటట
దరిదపక  వనాన్ననెఁడ విఅంతటా నాకు
అరసి దేహానకు ముఅంజేయి అడడ మెక  వనన్నయటట
వరుస నాకు సహాయమెక  వతకవ నీవ

చ. వనులకు నెప్పుడ వినక లఅంకక  వనన్నటట
పూనుకొన చుటట మవక  పోషఅంతవ
మానక జీవనక మనసు దోడక  వనన్నటట
ఆనుకొనెప్పుడనెఁ దగులెక  నీ వనాన్ననెఁడవ

చ. మలసి నాలికకు నీ మఅంతశ ము ఫలమెక నటట
అలరి నా కట దతవక  వనాన్ననెఁడవ
తలకొనన్న బిడడ లకు తలిదఅండిశ వక  వనన్నటట
సులభవ శశ వేఅంకటశనెఁడవక  వనాన్ననెఁడవ

రేకు: 0310-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-057

పలల వి: నేనే పో ఘనునెఁడను నీకఅంటను
దనవారి నీవ నాకు దక వమవ గాన
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చ. నేరుపున నాకక తే నీ దికుక్కు గలదుగాన
చేరి నీ కావల దికుక్కు చెపప చూపనెఁగలద
అరయ నీవక తే నాకు నాధారము గలవ గా
నరక నీకాధారము వనన్నద యెకక్కుడను

చ. ననున్ననెఁ గొలిచ్చిన సలిగె నేనెఁడ నానెఁకు గదుద గాన
సనున్నతి నీకు నొకరి సలిగునన్నద
పనన్నధి ననున్ననెఁ దలనెఁచే పరు నాకునెఁ గదుద గాన
వనన్నద నీకునెఁ దలనెఁచ నొకరి పరెక నను

చ. యీవలెలాల  నాకక తే నయణ్యునెఁగలవ గాక
ఆవల నీకీవలియణ్యు ననుణ్యులనాన్నరా
శశ వేఅంకటశ నాకు జీవాఅంతరాతమ్మవ నీవ
భావిఅంచ నఅంతరాతమ్మ యపపటి నీకు నునన్నద

రేకు: 0266-05 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-381

పలల వి: నేనేమ బానెఁతి నీకు నీరుణము పపలేను
నానావిధముల నీవే ననున్ననెఁ బాయవగా

చ. మతిలో చీనెఁకటి మానప మాణికణ్యుదీపమవక
సతమెక  నాలిక పక క చవి దేనెయెక
కతలెక  ననున్ననెఁ జొకక్కుఅంచనెఁ గరాష మకృతమవయి
గతియెక తివిగా నాకునెఁ గమలారమణా

చ. చేరి నా కనున్నలెదుట శకృఅంగారరసమవక
ఆరసి రకఅంచనెఁ బితరారిర తమవక
సారపు టిహపరాల సఅంసారసుఖమవక
యీరీతినెఁ బెఅంచితిగా నా కఅందిరారమణా

చ. తనువిచిచ్చి జీవనకనెఁ దలిల  వి తఅండిశ వినెక
ధనమవక  దతవ దక వమవనెక
అనునెఁగు శశ వేఅంకటశ అఅంతరాతమ్మవ నీవక
నను మనన్నఅంచితివిగా నారాయణా

రేకు: 0186-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
433

పలల వి: నేనేమనెఁ జేయనెఁగలేను నీవ పరిపూరుష నెఁడవ
హీనునెఁడ నే నధికునెఁడ వినన్నటా నీవ

చ. దఅండము వటట ట నాది తప్పు లోనెఁగొనుట నీది
నఅండి నీవప్పుడ దయానధివి గాన
అఅండనెఁ బరుకొఅంట నాది అఅందుకు ననెఁకొఅంట నీది
దఅండియెక న దేవదేవో త కమునెఁడవ గాన

చ. శరణ చొచుచ్చిట నాది సరుగనెఁ గాచుట నీది
పరమ పురుష శశ పతివి నీవ
విరుల చలల ట నాది వేవేలిచుచ్చిట నీది
పొరి నీవ భకకసులభనెఁడ వటగాన

చ. దసునెఁడననుట నాది తపపక యేలట నీది
ఆసదీరేచ్చి వరదునెఁడ వటగాన
నీసేవ యొకక్కుటి నాది నచచ్చిలనెఁ గెక కొఅంట నీది
యీసులేన శశ వేఅంకటశనెఁడవ గాన

రేకు: 0175-05 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 02-
373

పలల వి: నేనేమెరినెఁగి సేసేనో నీకునెఁ దిరువారాధన
ఆన మునన్నటి బశ హమ్మరుదశ దుల సేయనెఁగలేరు

చ. అనుగు నీరూప మఅంతఅంతనెరినెఁగి సేసేనో
వనకక  నీ వొకక్కుచోనే వఅండేదరినెఁగి సేసేనో
తనసి నీకు నొకక్కుమఅంతశ మునెరిగినెఁ సేసేనో
కనరాన నీమహిమే కడయెరినెఁగి సేసేనో

చ. మరిగి నీకు నొకక్కునామమునెరినెఁగి సేసేనో
అరసి యిఅంచుకకాలమనెరినెఁగి సేసేనో
నరతి నీకమ లేవన యెరిగి సేసేనో
బెరసి ననున్న గొఅంత మెపపఅంచనెరిగి సేసేనో

చ. తెలిసి నీకు నొకక్కుమూరి కయనెఱినెఁగి సేసేనో
అలమన నీమాయనెఁ గొఅంతనెరినెఁగి సేసేనో
అలమేలమ్మఅంగకునెఁ బతియగు శశ వేఅంకటశనెఁడ
వొలసి నీ కుపమఅంప నొకక్కు టరినెఁగి సేసేనో

రేకు: 0370-05 లలిత సఅంపుటము: 04-414

పలల వి: నేనెక  విడవవదుద  తానెక  తగులవదుద
తానే తానెక  వఅంటనెఁ దగులెలల  నడ

చ. పొదుద  వొదుద  హరినెఁ దలనెఁపున దలపోయనెఁగ
వొదిద కక న పలచేత లనన్న వలాల  మరచును
నదిద రిఅంచువాన చేత నమమ్మ పఅంటివలెనే
బుదిద తోనెఁ గరమ్మముల గొబుదన జరిపోవను

చ. పలమారు గురుసేవనెఁ బరగనెఁగా బరగనెఁగా
చలివాసి యాతమ్మవిజజ నమునెఁ బడచూపు
కలగనన్నవానెఁడ మేలకనన కలవలెనే
పలసఅంసారములెలల  భావనలెక  యఅండను

చ. పకక్కున శశ  వేఅంకటశపక  భక క వొడమనెఁగా
అకక్కుజపు టిహపరా లరచేతివి యౌను
చొకక్కుపు పరుసమఅంటి సొఅంపుగానలోహము
నకక్కునెఁ బెక నెఁడక నటట  నెరుసెలల నెఁ దొలనెఁగును

ప.అ.రేకు: 0004-03హిజిర జి సఅంపుటము: 15-022

పలల వి: నేనెక తే నీడేరుదు నీకు లీలా మాతశ  మఅంతే
మానక ననేన్నల కొమమ్మ మాధవ గోవిఅంధా

చ. నీవ ననున్న మనన్నఅంచితే నీ మహిమలోనెఁ గొఅంత



 424

యీవల వలితి యౌనా యీ లో భ మేలా‘

కావిఅంచి పలజలధికడ నొకక్కు తఅంపురు
వేవేగ విదలిఅంచితే వలితి యెఅందులకు

చ. వడకరిమ్మనెక నా ననున్న వనక వేసుకొఅంటను
గొడవ నీకు వచీచ్చినా కొఅంక నేనెఁటిక
గడసు దొఅంగెక న వానెఁడొకనెఁడ కొఅండలో దనెఁగితే
యెడ మచిచ్చినకొఅండకు హీన మయీణ్యునా

చ. కఅందువ శశ  వేఅంకటశ కరుణారసము నాపక
చిఅందరాద అనుమాన చిఅంత లేనెఁటిక
యిఅందరిపక  సరుణ్యునెఁడ యెఅండల గాసితేను
అఅందుకొనన్న కరణాల ఆరగిపోయీనా

రేకు: 0208-06 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 03-
048

పలల వి: నేనొకక్కునెఁడ లేకుఅండితే నీ కకృపకునెఁ బాతశ మేది
పూన నా వలల నే కీరి కనెఁ బఅందేవ నీవ

చ. అతిమూఢులలోన నగేశ సరునెఁడ నేను
పశ తిలేన ఘనగరవ్వపరవ్వతమను
తతినెఁ బఅంచేఅందిశ యముల ధనవఅంతనెఁడను నేను
వతక నావఅంటివాన విడవనెఁగనెఁ జెలల నా

చ. మహిలో సఅంసారపుసామాద జణ్యుమేలేవానెఁడ నేను
యిహముననెఁ గరమ్మ వహికకక్కుతి నేను
బహుయనకూపసఅంపదనెఁ దేలేవానెఁడ నేను
వహిఅంచుక నావఅంటివాననెఁ దేనోపవా

చ. భావిఅంచి నావఅంటి నీచునెఁ బటిట  కాచినప్పుడగా
యేవఅంక నీకీరి క గడనెఅంతరు భవి
నావలల  నీకునెఁ బుణణ్యుము నీవలల  నే బశ దుకుదు
శశ వేఅంకటశనెఁడ యిఅంత చేరెనెఁ జమీమ్మ మేల

ప.అ.రేకు: 0003-06శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
019

పలల వి: నేము నీ కనుణ్యులమా నీవ మాలో లేవా
యీ మేరలనే మముమ్మ యేలకొఅందు గాకా

చ. ధర విభీషణనెఁడ మీ తలిల  కడవానెఁడా
నరతి ఘఅంటాకరుష నెఁడ నీ తఅండిశ వానెఁడా
యిరవక  ధకృవనెఁడ మీ యిలాల లి కడవానెఁడా
శరణనన్న మాటలోనే సరుగనెఁ గాచితివి

చ. మునన్నటి శబరి నీకు ముమమ్మనుమరాలా
మనన్నక వదబ వనెఁడ మీ మేనమామా
పనన్నన వడత నీకు పయరానచుటట మా
యెనన్ననెఁగ వరల నెలల  నఅంతలో మెచిచ్చితివి

చ. అహలణ్యు నీ కూతరా అకూద రునెఁడ గొడకా

విహరిఅంచ నీకు శశ  వేఅంకటశనెఁడా
వహి ముతాకతలా నీచే వరముల గొనన్నవారు
మహి నఅందులకపో నీ మఱునెఁగు చొచిచ్చితిన

రేకు: 0308-04 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 04-
046

పలల వి: నేము సేసేయఅందు మారు నీవే చేకొఅంటివి
నేమపు నాపూజలెలాల  నీకు నెకక్కునయాణ్యు

చ. పలజలనధిలోననెఁ బవవ్వళఅంచినది యేపో
వాలిన నీకు జలాధివాసము
కోల ముఅందక  బశ హమ్మయజజ  కుఅండములాహుతి గొన
వోలినుఅండే అది నీకు హోమము

చ. ఆడన `నాపోనారామణనెఁడ` వయిన నీకు
ఆదియపో మఅంతశ కలశభిషేకము
మొదల నఅంతరాణ్యుమమూరి కవయిన నీకు
పదవిమీర నదియే పశ ణపశ తిషట

చ. అకుక్కున శశ వేఅంకటాదిశ  నలమేలమఅంగనెఁ గూడి
వొకక్కుటక  వఅండినదే నతోణ్యుతత్సవము
లెకక్కులేన వరముల లీలతో మా కచిచ్చితివి
యికక్కుడ నేపొదుద  మాయిఅంట నుఅండవయణ్యు

రేకు: 0273-06 మఅంగళకౌశి క సఅంపుటము: 03-
423

పలల వి: నేమెఅంత మూఢులమెక నా నీలవరుష నెఁ డఅంతరాతమ్మ
మా మనసు వలితేల మఅంచిదనెఁ గాక

చ. దక వము కకృప గలితే తన కరామ్మ లడడ మా
ఆవేళ ఘనపుణణ్యునెఁడౌనెఁ గాక
గోవిఅందునెఁడ మనన్నఅంచితేనెఁ గొఅంచము దొడడ నన్నద
కోవరపు సిరులఅంది కొన కకుక్కునెఁగాక

చ. పరమాతమ్మనెఁ డేలకొఅంట బఅంధముల గలవా
తెరదీసినటాల నె తెగునెఁ గాక
హరి విజజ నమచిచ్చితే నడడ ము మాయలఅండనా
తొరలి జీవనెఁడ మాయనెఁ దొలనెఁగునెఁ గాక

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరు రూపు చిత కములోనెఁ జికక్కుతేను
చావనెఁబుటట గు లనన్నవా జయమౌనెఁ గాక
కక వలణ్యు మీతనెఁ డిచిచ్చితేనెఁ గడమల గలవా
కవలపు జగమెలాల  గెలపఅంచునెఁ గాక

రేకు: 0105-06 ముఖరి సఅంపుటము: 02-030

పలల వి: నేమే బశ హమ్మమనుకో నేరము నేము-

కామఅంచిన సవ్వతఅంతశ ము గడ లేదుగాన
చ. కణములోపలనె సరవ్వజీవావసర లూను

గణతిఅంచేవానెఁ డొకనెఁడ గలనెఁడ వేరే



 425

అణమహత కవ్వములఅందు నఅంతరాణ్యుమెక నవాన
పశ ణతిఅంచి దసులమెక  బశ దికముగాన

చ. పనగొన యేలటకు బశ హామ్మది దేవతలనెఁ
గనపఅంచేవానెఁ డొకనెఁడ గలనెఁడ వేరే
ననచి సిరుల లకమ్మనాథునెఁడక నవాన-

పనులవారము నేము బశ దికముగాన
చ. సతతరకకునెఁడయి శఅంఖచకశ ధరునెఁడయి

గతి శశ వేఅంకటపతి గలనెఁడ వేరే
అతనమఱనెఁగు చొచిచ్చి యానఅందపరవశననెఁ
బశ తిలేక యిఅందరిలో బశ దికము గాన

ప.అ.రేకు: 0062-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
352

పలల వి: నేర మెలాల  నాదే కాక నీకునెఁ గడమ వనన్నద
సారె నమమ్మతే రకఅంచనెఁ జలదువ మఱి యేలదువ గాకా

చ. నీ వతికన వటిట  మోపునే నడవినెఁ బార వేసి
వేవేల వినన్నవిఅంచినా విఅందువా కా దఅందువ గాక
కావిఅంచి నీవ చెపపన కరమ్మఫలము నీ కచిచ్చి
యేవి న నన్నడిగినా నీ వితకవ మఱి మెతకవ గాక

చ. చెలనెఁగి నీవ నయమఅంచిన యానాజజ  దోసి
కొలవకు వచిచ్చితేనెఁ జేకొఅందువా పొ మమ్మఅందువ గాకా
అల నీవ గలిపఅంచిన యాశశ మధరమ్మముననే
కలన నుఅండిన బశ దికఅంతవూ కకృప నఅంతవ గాకా

చ. నేరక నీ బఅంటల ను నరాకరిఅంచి వచిచ్చి
కూరిమ మొకక్కుతేనెఁ గనునెఁగొఅందువా వల దఅందువ గాక
కోరి పదద ల సేవిఅంచుకొన వారిచేనెఁ జెపపఅంచి
చేరితే శశ వేఅంకటశ చికుక్కుదువ మఱి దకుక్కుదువ గాకా

రేకు: 0142-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
184

పలల వి: నేరనెఁగల దొకక్కుట నశచ్చిలబశ హమ్మవిదణ్యు
వారివారి యఅంతరాణ్యుమే వచిచ్చి పరరేనెఁచీన

చ. వొకక్కురు నేరపనెఁగవదుద  వొగి సఅంసారధరమ్మము
దికక క్కు  పుటిట అంచిన పశ కకృతియ నేరీపన
గుకక్కుక జఅంతల చనున్నగుడప నేరుపవదుద
చకక్కుగా ననాదివానలే నేరీపన

చ. అఅంచ నెవవ్వరు నదశ వొమమ్మన బుదిబ  చెపపవదుద
మఅంచి వారి తమోగుణమే కపపన
కొఅంచక భజియిఅంచుమన కోరి యచచ్చిరిఅంచవదుద
పఅంచిన తననెఁయాకలే పలిచి తెచీచ్చిన

చ. అటట  పనపటల అలవాట చూపవదుద
యెటట నా తనజతే సేయిపఅంచీన
వొటట క శశ వేఅంకటశనెఁ డనాన్ననెఁడ కోనేటిదఅండ

పటిట  కొలిచినవారే భాగణ్యువఅంత లిలను

రేకు: 0229-06 పడి సఅంపుటము: 03-167

పలల వి: నేరనెక తి నఅంతేకాక నే ననాన్నళల
యే రీతి విచారిఅంచినా నదివో నశచ్చియము

చ. నాకునెఁగా వేరొకరు వినన్నపము సేసేరా నీకు
వాకుచిచ్చి నేనే ఆడవలెనెఁ గాక
యీకడ నాకఅంట హీనుననెఁక నీవ గా(౦)చేవా
శశ కాఅంతనెఁడ యినెఁక నీ చిత కమఅంతే కాక

చ. నీవలల  బతకలేక నేనొకరి వేనెఁడేనా
వావిరి ననేన్న కొసరవలెనెఁ గాక
నీ వితరణగుణము నీలోనే దనెఁచుకొనేవా
సోవ నావఅంటివారికనెఁ జూపవలెనెఁ గాక

చ. తలిల క లేన ముదుద  దదికనెఁ గలద మరి
చెలల బడి నీవే దయ సేయటనెఁ గాక
తొలెల  శశ వేఅంకటశవ్వర తూరి నాలో నునాన్ననెఁడవ
చలల నెఁగా నీ చనవిచిచ్చి జరుపుటనెఁ గాక

చి.ఆ.రేకు: 0004-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 10-
024

పలల వి: నేరి చెవవ్వనెఁడ బశ దిక నేరక యెవవ్వనెఁడ చెడ
భారకునెఁ డఅందరిక శశ పతి యిఅంతె కాక

చ. వొకక్కురి నేరము లెక తె నరక వడకనెఁ జూచే
నకక్కుటా నాగుణదోష లవి యెఅంచను
వొకక్కుటక  విచారిఅంచితే వొరు లేమ తా నేమ
అకక్కుడ నకక్కుడ గురి హరి యిఅంతె కాక

చ. దటిట చి వొకక్కురి నెక తె తప్పు లెఅంచనెఁ జూచేను
అటట  నాయపరాధాల కాజజ  యేదో
నెటట ననెఁ దలపోసితే నేనేమ పరు లేమ
గటిట గా సవ్వతఅంతద డ శశ కాఅంతనెఁ డిఅంతె కాక

చ.వూరక వొకక్కురి నెక తే వొచచ్చిముల వటట ను
కారుకమమ్మనటిట  నాకలల  లెఅంచను
గారవిఅంచి శశ వఅంకటనాథునెఁడ ననున్న
సారెకు రకఅంచనెఁగాను జయ మాయనెఁ గాకా

రేకు: 0098-05 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 01-
493

పలల వి: నేరిచిబశ దికవారు నీదసుల
నేరమనెఁ బాసినవారు నీదసుల

చ. కామమునెఁ గోశ ధము రెఅంటనెఁ గాదన విడిచి మఅంచి-

నేమము వటిట నవారే నీదసుల
దోమటి బాపపుణాణ్యులనెఁ దుఅంచివేసి చూడగానెఁనే
నీమాయ గెలిచినారు నీదసుల
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చ. కకక్కురిఅంచిన యాసలనెఁ గిఅందవేసి మోకము
నకక్కు నకక్కు చూచేవారు నీదసుల
వకక్కుసపు భక కతోడ వఱపు మఱపు లేక
నెకొక్కునన్న మహిమవారు నీదసుల

చ. అటట  వేదశసస ముల అరర ము దేటపఱచి
నెటట కొన మఅంచినారు నీదసుల
యిటట  శశ వేఅంకటశ యితరమారగ ములెలాల
నెటట వడనెఁ దోసినారు నీదసుల

రేకు: 0283-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-476

పలల వి: నేరుపు నతనెఁడే నేరమ నతనెఁడే
భారమెలల  నాతనెఁడే పన లేదు మాకు

చ. దేవనెఁడట యఅంతరాతమ్మ దేహమెఅంచి చూచితేను
పోవల కరామ్మల సేయనెఁ బుటిట నదట
జీవనెఁ డేనెఁటివానెఁ డిఅందు శశ పతియానాజజ నెఁ గాక
భావిఅంచనెఁ బాపపుణాణ్యుల పనలేదు మాకు

చ. హరి లోకాలేలనట అతన మాయకు లోనెక
నరుల జీవనముల నడచీనట
వరవల మాకల విషష నెఁడే యిఅంతానెఁ గాక
పరచు విచారాల పనలేదు మాకు

చ. వేడక నాలకను శశ వేఅంకటశ నామమట
పడితో నాతనక నే బఅంటనట
తోడనీడ యాతనెఁడే తోవ చూప నాతనెఁడే
పడయిన కోరికల పనలేదు మాకు

రేకు: 9116-01 ముఖరి సఅంపుటము: 04-599

పలల వి: నేరుపకఅంటనెఁ బెనన్నధి గదద
ఓరుపకఅంట సుఖమొకటినెఁక గదద

చ. కరుణకు నెకుక్కుడ గతి యినెఁకనెఁ గదద
సరసతకకుక్కుడ సరి గదద
గురుమతినెఁ జత కము కూరిమ నలిపన
వరవకఅంట విధమక గదద

చ. కలిమ కఅంటనెఁ జీనెఁకటి మరి కదద
బలిమకఅంట నాపద గదద
గెలప (గనెఁ) దలిసి లఅంకఅంచిన మతితోనెఁ
జెలనెఁగుకఅంట నజసిరి యినెఁకనెఁ గదద

చ. పోయముకఅంట నపయము గదద
కాయపు రోనెఁతకునెఁ గడ గదద
పయక వేఅంకటపతి కకృప గోరిన
యీయభిమతమున కదురినెఁకనెఁ గదద

రేకు: 0011-03 గౌళ సఅంపుటము: 01-069

పలల వి: నేలమనున్న నొకక్కుటక న నీబఅంట వొకక్కు-

వేలనే యకననెఁ దగవేసెనెఁగా నీ బఅంట
చ. ఉఅంగరమెగరవేసి యదధిలోనెఁ బడకుఅండ

నఅంగికనెఁ జెయిచానెఁచె నీబఅంట
చఅంగున జలధిదనెఁటి జఅంబుమాలి నలమీనెఁద
కుఅంగనెఁదొకక్కు పదములనెఁ గుమెమ్మనెఁగా నీబఅంట

చ. వటట గా రావణ రొముమ్మవిరుగనెఁ జేతనే గుదద
నటట తాడవఅంటివానెఁడ నీబఅంట
దిటట యెక  మఅందులకొఅండ తేజమున నడరేయి
పటట పగలగనెఁ దచెచ్చి బాపురే నీబఅంట

చ. అలర ననన్నయనెఁ జేసి అజనపటాట నకు
నలచునాన్ననెఁ డదివో నీబఅంట
బలవేఅంకటశ ఈ పవననఅందనునెఁడ
కలిగి లోకములెలల నెఁ గాచెనెఁగా నీబఅంట

ప.అ.రేకు: 0031-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
175

పలల వి: నేవే భావే శశ  బకృఅందఅం
శశ వలల భ చిఅంతానఅందఅం

చ. పటకుతరక్కునగ భఅంజన దీకఅం
కుటిల దురితహరగుణ దకఅం
ఘటితమహాఫల కలపకవకృకఅం
చటల రామానుజ శమదమభికఅం

చ. కకృదబ మకృషమత కుఅంఠన కుఅంతఅం
బౌదబ అంధకార భాసవ్వఅంతఅం
శదబ చేదమణి సుసరసవ్వఅంతఅం
సిదబ అంతీకకృత చినమ్మయకాఅంతఅం

చ. చారావ్వకగహన చఅండకుఠారఅం
సరావ్వపశసస  శతధారఅం
నరివ్వకారగుణ నబిడ శశ వేఅంక
టరీవ్వధర సఅంయగ గఅంభీరఅం

రేకు: 0023-02 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-138

పలల వి: పఅంకజకల సొలసిపలిక నగనెఁగా
నఅంకా నారగిఅంచు మటట నే ఆయాణ్యు

చ. కలవఅంటకముల పులనెఁగముల దుగాబ నన్నముల
పలదరనెఁగులెక  న  అపపములగముల
నెలకొనన్న నేతలను నరతఅంపు చకక్కురల
గిలకొటట చును నారగిఅంచవయాణ్యు

చ. పకుక్కువగుసెక నెఁ  దఅంపుపఅండి వఅంటల మీనెఁద
పకక్కుటిల మెఱునెఁగు బడి బెలల ములను
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వొకక్కుటిగనెఁ గలపుకొన వొలపునెఁబప్పులతోడ
కకక్కురియ నట లారగిఅంచవయాణ్యు

చ. కడమధరమెక న మీనెఁగడ పరుగులను మఅంచి-

అడియాల పూరునెఁగాయల రుచులతో
బడిబడిగ నవకఅంపునెఁ బళల రఅంబులతోడ
కడనారగిఅంచు వేఅంకటగి రీఅందశ

రేకు: 0256-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
324

పలల వి: పఅంచేఅందిశ యములనే పటట ణ సావ్వములాల
తెఅంచి బరమాడకొన దిఅంచరో బరవ

చ. తగిన సఅంసారసముదశ ములోననెఁ దిరిగాడి
బిగువదేహపు టడబహారివానెఁడ
జగతినెఁ బుణణ్యుపపపు సరకుల దచిచ్చినానెఁడ
దిగితి బూతరేవననెఁ దీరుచరో సుఅంకము

చ. అడరి గుణతశ యములనేటి తెడడ ల చేత
నడమ ననాన్నళళ్ళుదనెఁకా నడపనాడ
కడనెఁజఅంచలములనే గాలిచాప లెతి కనానెఁడ
వడమాయపు సరకు వలకయణ్యురో

చ. ఆతమయనేటి కఅంభ మఅంతరాతమ్మనెఁ డకక్కుయఅండి
నీతితో మముమ్మనెఁగాచుక నలచునాన్ననెఁడ
ఆతనెఁడే శశ వేఅంకటశనెఁ డట మాకు మీకునెఁ గర క
ఘాతమాన ఇనెఁక మాకు కడగుణ మయణ్యురో

రేకు: 0286-04 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
497

పలల వి: పఅంచేఅందిశ యములాల పఅంచభూతములాల
అఅంచెలనెఁ దొమమ్మ సేయకురో మీరు

చ. కొఅందరిక మఅంచివానెఁడ కొఅందరికనెఁ గానవానెఁడ
నఅందకునెఁ గీరి కకనెఁ బతక నే నొకనెఁడనే
అఅంది నదిద రిఅంచువానెఁడ నట మేలకొనువానెఁడ
బఅందితో నెఱుక మఱపులకు నొకక్కునెఁడనే

చ. దక వము నరిమ్మఅంచినది ధరణినెఁ బడమనది
యీవలావలికనెఁ బతక యీ దేహమే
వేవేల పుణణ్యుములకు వలయనెఁ బాపములకు
యీవల రెఅంటిక గురి ఇదివో నా మనసు

చ. తఅంచి సగమట వోవ తోడనే సగము వచుచ్చి
పఅంచి లోనక వలికనెఁ బాశ ణమొకక్కుట
కొఅంచక శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచి నే శరణఅంటి
మఅంచివాయనెఁ బనులెలాల  మముమ్మనెఁ గాచె నతనెఁడ

రేకు: 0148-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-222

పలల వి: పఅంట వఅండకొనేవారిభాగణ్యుము లిటమీనెఁద-

నఅంటిముటిట  వదకతే నాతమ లోనునన్నది

చ. వేదములలో మొలచె వేదఅంతాలనెఁ గొనసాగె
గాదిలి శశ హరిభకకకలపలత
పోదియెకక్కు వక  రాగణ్యుబోధలచేనెఁ బలమారు
పదుకొన వేరువారె పఅంచసఅంసాక్కురాలను

చ. అలల కొనె మునులలో నఅంటనునెఁ బురాణాల
చెలల బడి శసాస లనెఁ జిగిరిఅంచెను
చలల నెఁగానెఁ బూవల వూచె సతక్కురమ్మవిదులను
మెలల నే నీడల నఅండ మఅంచి సుజజ నమున

చ. పరమయగములనెఁ బూనెఁపలనెఁ బిఅందల వటట
పరగె సురలనే పఅందిటియఅందు
యిరవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅందుకు ఫలమెక నానెఁడ
గురుసేవలను దొరకును వివేకులకు

రేకు: 0262-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
359

పలల వి: పఅంటల భాగుణ్యుల వరా బహు వణ్యువసాయల
అఅంటిముటిట  యిటల నెఁ గాపడదురు ఘనుల

చ. పొతకల పపమనేటి పోడ నఱకవేసి
చితకమనయెడ చేను చేనుగా దునన్న
మతికలి శఅంతమనే మఅంచివాన వదనున
వితకదురు హరిభక క వివేకుల

చ. కామకోశ ధాదులనే కలవ దవివ్వవేసి
వేమరు వక రాగణ్యుమనే వలనెఁగు వటిట
దోమటి నాచారవిధల యెరువలవేసి
వోముచునాన్నరు జజ నపునెఁ బెక  రుదోణ్యుగజనుల

చ. యెఅందు చూచిన శశ వేఅంకటశనెఁ డనాన్ననెఁడనయెడి-

అఅందిన చేన పఅంట లనుభవిఅంచి
సఅందడిఅంచి తమవఅంటి శరణాగతలనెఁ దము
గొఅంది నముడకొఅందురు గురుకకృప జనుల

రేకు: 0045-02 మలహరి సఅంపుటము: 01-
274

పలల వి: పఅండియనెఁ బఅండదు చిత కము పరిభవ యెడయదు కాఅంకల
యెఅండలనే కానెఁగితి మనెఁక నేలాగోకాన

చ. పదిగోటల జనమ్మఅంబులనెఁ బాయనకరమ్మపునెఁ బాటల
వదలక వొక నమషములో వడినెఁదీరుచు నతనెఁడ
చెదరన నజదసులకును శశ హరి, మా కపుడఅంతక
హకృదయము నలవదు చఅంచల మేలాగోకాన

చ. కూపపు బహునరకఅంబుల కోటల సఅంఖణ్యులనెఁ బరలేటి-

పపము లొకనమషయములోనెఁ బాపనెఁగనెఁగలనెఁ డితనెఁడ
కాపడనెఁగనెఁ దలచిన యీకమలాపతి, నే మీతన-

యేపుననెఁ గన మననే మనెఁక నేలాగోకాన
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చ. జడిగొన యెనన్ననెఁడ బాయనసఅంసారపుబఅంధఅంబుల
విడమన వొకనమషములో విడిపఅంచును యితనెఁడ
కడనెఁగొలిచినవారిక వేఅంకటపతి, నే మీతన-

నెడయక కొలవనెఁగలేమనెఁక నేలాగోకాన
రేకు: 0346-06 వరాళ సఅంపుటము: 04-273

పలల వి: పఅంతగానెఁడ మకక్కులి నీ పవనజనెఁడ
రఅంతకకక్కు మతఅంగపరవ్వతపవనజనెఁడ

చ. వాలాయమెక  యెఅంతభాగణ్యువఅంతనెఁడ దేవతలచే
బాలనెఁడక  వరములఅందనెఁ బవనజనెఁడ
పలజలనధి దనెఁటి పరగ సఅంజీవి దచిచ్చి
యేలికముఅందరనెఁ బెటట  యీ పవనుజనెఁడ

చ. సొఅంటల సోదిఅంచితెచిచ్చి సుగీశ వ రాఘవనక
బఅంటగానెఁగనెఁ బఅందుసేసెనెఁ బవనజనెఁడ
వొఅంటినే రామునముదశ  వొసనెఁగి సీతముఅందర
మఅంటిపొడవక  పరిగె మేనెఁటి పవనజనెఁడ

చ. కటిట  శశ వేఅంకటశవ్వరుకకృపచే ముఅందరిబశ హమ్మ-

పటట  మేలనునన్నవానెఁడ పవనజనెఁడ
చుటిట  చుటిట  తనకు దసులయినవారిక
గటిట  వరములిచెచ్చి నీ ఘనపవనజనెఁడ

రేకు: 0287-04 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
503

పలల వి: పఅంతగానెఁడ మకక్కులి బఅంటతనమునను
అఅంతటానెఁ గలశపుర హనుమఅంతరాయనెఁడ

చ. నీరధి చఅంగన దనెఁటి నెటట న లఅంకచొచిచ్చి
శశ రాము నుఅంగరము సీతకచిచ్చి
మేరమీరి యకనెఁ గొటిట  మేటి వనము వఱిక
ఆరయనెఁ గలశపుర హనుమఅంతరాయనెఁడ

చ.ఘాతతో లఅంక గాలిచి గకక్కున లఅంకణినెఁ జఅంప
యీతలిక మగుడనెఁ ద నేతెఅంచి
సీతాశిరోమణి శశ రామునకు నచెచ్చి
ఆతనెఁడే కలశపుర హనుమఅంతరాయనెఁడ

చ. అల రావణన గెలిచ్చి అయధాణ్యుపురిక వచిచ్చి
బలరామున సీతతోనెఁ బటట ముగటిట
నలిచె శశ వేఅంకటాదిశ నలయన యెదుటను
అలరెనెఁ గలశపుర హనుమఅంతరాయనెఁడ

రేకు: 0312-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
069

పలల వి: పఅంతపుటాసల బఅండల  రానెఁగా
దొఅంతల యలమటనెఁ దొలనెఁగేనా

చ. మును దీపనాగిన్న మోనెఁచిన దేహిన
అనశమునెఁ గోశ ధాగిన్న నణనెఁచేనా

మనసిజకతమున మహి జనమ్మఅంచితి
విను మరునాజజ కు వలి యయేణ్యునా

చ. సటలోభపు సఅంసారము చొచిచ్చితి
ఘటన విడము డినెఁకనెఁ గలిగీనా
నటిఅంచు చపలపు నాలక గల నే
మటమాయపు చవి మానేనా

చ. పపపుణణ్యుముల భవముల జీవిన
తోపడ కరమ్మము దొబదనా
యేపున శశ వేఅంకటశవ్వరు శరణమే
పక పయి భజిఅంచి బశ దికతినెఁగాక

ప.అ.రేకు: 0045-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
250

పలల వి: పఅంతము దపపదు నీకు పశ దుణ్యుమాన్న వొకక్కు
బఅంతినెఁ గూడేవ సతల పశ దుణ్యుమాన్న

చ. బలబలనెఁ దలల వారె పశ దుణ్యుమాన్న యిఅంకా
బలిమసేయ వచేచ్చివ పశ దుణ్యుమాన్న
పలచనాయె సిగుగ ల పశ దుణ్యుమాన్న నీ
పలసోకులవలెనే పశ దుణ్యుమాన్న

చ. పచచ్చిలాయ కటట వ పశ దుణ్యుమాన్న
బచెచ్చిన పశ యాల చూప పశ దుణ్యుమాన్న
బచుచ్చిబరాలసటల పశ దుణ్యుమాన్న నీ
పచచ్చిడ మఅంటిఅంచేవ పశ దుణ్యుమాన్న

చ. పదరకు మఅంక నీవ పశ దుణ్యుమాన్న మా
బదుకు నీచేతిది పశ దుణ్యుమాన్న
పదనెక  శశ వేఅంకటాదిశ  పశ దుణ్యుమాన్న ననున్ననెఁ
బదిమారుల గూడితి పశ దుణ్యుమాన్న

ప.అ.రేకు: 0068-04 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
391
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పలల వి: పఅంతముతోడత మెఱసీ నదివోపశ కకృతిమూలమెక యీ 
సఅంసారము
యెఅంతటివారము నేమటి గెలవనెఁగయీశవ్వరునెఁడే దయనెఁ జూచీనెఁగాక
చ. అనాదికాల పశ వాహము అఖిలజీవలకు యీ సఅంసారము

వినోదమెక  జరుగుచునన్న దిద విషష లీలయెక  యీ సఅంసారము
పనవడి యప్పుడ కలపకలపమున బశ హమ్మసకృషట యగు యీ 
సఅంసారము
పనగొన పల చుటట రికఅంబులతోనెఁ బెరుగుచు నుఅండను 
సఅంసారము

చ. మాయల కలల ను వనకపటట గుచు మరిగిఅంచీ నద యీ 
సఅంసారము
కాయజచేతను నానావికార కలిపతమెక నది యీ సఅంసారము
పయము ముదిసిననెఁ బోనీక సఅంతానపరఅంపరెక నది యీ 
సఅంసారము
మోయనమోపక  అఅంటకొనన్నదిదముఅందు వనకలను యీ 
సఅంసారము

చ. చిమమ్మ రేనెఁగుచునునెఁ బురాకకృతఅంబుననెఁ జిగిరి చీనద యీ 
సఅంసారము
తెమమ్మలగా ముఅందరి కోరికలను తీగెల వారీ నీ సఅంసారము
పమమ్మ యిఅంతలో నలమేలమ్మఅంగకు పతియగు శశ వేఅంకటశవ్వరు 
కరుణను
నెమమ్మది నతన దసుననెఁగానెఁ జేసి నెరవేరిచే నీ సఅంసారము

చి.ఆ.రేకు: 0003-01లలిత సఅంపుటము: 10-013

పలల వి: పచిచ్చిగానెఁ దలియకుఅంట బహుముఖమెక  తోనెఁచు
అచచ్చిమెక  యినన్నయను శశ హరి కలిపతములే

చ. కొఅందరు దిటట దురూ కొఅందరు దీవిఅంతరు
చఅందపుసఅంసారము జడలివి
కఅందువ రేయీనెఁ బగలనెఁ గాలము నడచినటట
అఅందరిలో గలగు శశ హరికలిపతములే

చ. కొనన్నటిట పక కోపము కొనన్నటి పక వేడక
వనన్నతి దేహధారుల వోజ లివి
పనన్న కాయ పఅండ దొఅండపఅంటియఅంద తోనెఁచినటట
అనన్నయనెఁ బుటిట అంచిన శశ హరికలిపతములే

చ. కొఅంతచోట మనుజల కొఅంతచోట దేవతల
అఅంతా శశ వఅంకటనాథు నాజజ  యిది
చెఅంత చపపనయనెఁ దీపు చెఱకఅంద వఅండినటట
కాఅంతనెఁడక న శశ హరికలిపతములే

రేకు: 0227-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-150

పలల వి: పచిచ్చిదేరుచు నుటల  పఅండగాయను
గచుచ్చిలకు గొలెల తల కానెఁగిలిఅంచి పటట గా

చ. పతాఅంబరముమీనెఁద పదద  కరీటముమీనెఁద
నేతిపలచార లెలల  నఅండ నదివో
జతి గొలెల తల వటల  సారెనెఁ గోలలెతిక కొటిట
చేతల చానెఁచారగిఅంచి చిమమ్మ రేనెఁగనెఁగాను

చ. సొరిది సొముమ్మలమీనెఁద సోయగపుచెకుక్కులపక
పరుగుల మీనెఁగడల పరుకొనెను
అరుదుగ వధలను అఅందరి వటల  గొటిట
దొరతనములతోడ దొమమ్మ సేయనెఁగాను

చ. పూన శశ వేఅంకటశపక  పొఅంద(దియ?) లమేలమఅంగపక
తేనెలనునెఁ జకక్కురలనెఁ దటట గటట ను
నానావిధములను నడమ నుటల  గొటిట
ఆనఅందన నారగిఅంచి అలరుచుఅండనెఁగను

రేకు: 0033-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
207

పలల వి: పటశిషట పశ తిపలకునెఁడ వననెఁగ
ఘటన నఖిలమును గాతవగా

చ. తతకమురుగ దక తణ్యుల దనుజల నవి
మొతిక మోనెఁది చలముననెఁ జెలగి
జొతకపపలగ సొరిది విరోధల-

నెతకరు వడతవ నీవేకా
చ. తళతళమెఱుచుసుదరశ్శీనాయధఅం-

బలరుచు నొకచే నమరనెఁగను
బలదక తణ్యులదొబదలనెఁ బగుల నన
నలవననెఁ జెఅండదు నీవేకా

చ. దిటట వ సతశ వతీపతి వసురలనెఁ
జటట ల చీరనెఁగనెఁ జతరునెఁడవ
రటట డి వేఅంకటరమణన వాకటి-

పటట పు నేనాపతిపటకా
ప.అ.రేకు: 0059-03మలహరి సఅంపుటము: 15-
336

పలల వి: పటట రాన యాసోదము పలవొఅంగినటట  వొఅంగి
పటిట  పుటిట  విసిగినానెఁ బోనీదు మాయ

చ. కనున్నలెదుట నునన్నవి కావలసిన వలాల ను
యెనన్న గటట  కొననెఁగలనెఁ డీ జీవనెఁడ
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వనాన్నడి తిరిగితే విశవ్వ మెలాల  మనుజలే
యెనన్ననెఁగనెఁ జటట ము లెవవ్వ రిఅందు దనకు

చ. విఅంత విఅంత రుచులెక  వలసీనెఁ బదరర ముల
యెఅంతన వొటట  కొనీన యీ పశ ణి
మఅంతనాననెఁ దలనెఁచితే మనసెలాల నెఁ గోరికలే
యిఅంత సేసి పననెఁగనెఁగా నేమ నజ మాయెను

చ. ఆముకొన జగమెలాల  నఅంగజవికారములే
యేమన భోగిఅంచీన యీ దేహి
నేమపు శశ వేఅంకటశ నీవే నాకు గతి యినెఁక
పమర బుదులవఅంకనెఁ బన యే మునన్నది

ప.అ.రేకు: 0058-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
325

పలల వి: పటట రాన సఅంసారము బయలవఅందిలి యిది
మటట తో నీ జీవనెఁ డటట  మాయ గడచీన

చ. నేతిబీరకాయ నెటట ననెఁ గరమ్మబఅంధము
బూతచిలిల నేసక మెప్పుడ మనసు
ఱతితో గిలిగిఅంత యాఱడిసతల పొఅందుల
యేతలను యీ జీవనెఁ డటట  వేనెఁగిఅంచీన

చ. గొఅంగడినెఁ గటిట న చదిద  గుఱిలేన భోగము
బఅంగారు గటిట న పనెఁత పయన యాస
అఅంగడిగటిట న యదద  మాగడమెక న బదుకు
పొఅంగుచు నీ జీవనెఁ డటట  బుదిద  యెఱినెఁగీన

చ. పునన్నమ వనెన్నల పోగు పోలిఅంనరానసఅంపద
వనెన్న నదిద నటిట  బాయ వలపురతి
యినన్నటా శశ వేఅంకటశనెఁ డేలెనెఁ గాక యినాన్నళల
మనన్నక యీ జీవనెఁ డటట  మేర దలిసీన

రేకు: 0206-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
036

పలల వి: పటట రో వదులనెఁ బరువలవటిట
పుటట గులతో హరి పొలసీ వనెఁడే

చ. వేవేల నేరాల వదకటి దేవనెఁడ
ఆవలనెఁ గాచీ నలవానెఁడే
పోవగ బాశ హమ్మలనెఁ బుటిట అంచు దేవనెఁడ
సోవల యశోదసుతనెఁడట వనెఁడే

చ. ఘనయజజ ములకునెఁ గరకగు దేవనెఁడ
కనసి వనన్న దొఅంగిలె వనెఁడే
మునుల చి త కముల మూలపుదేవనెఁడ
యెనసీ గొలెల తల యిఅంటిఅంట వనెఁడే

చ. నుడిగి నారదునెఁడ నుతిఅంచు దేవనెఁడ
బడి రోలనెఁ గటట వడ వనెఁడే

వడినోన వరము లొసనెఁగెడ దేవనెఁడ
కడనెఁగిన శశ వేఅంకటగిరి వనెఁడే

రేకు: 0192-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
472

పలల వి: పటట లేన మన భశ మగాక
నెటట ననెఁ దనెఁ గరుణిఅంచన వానెఁడా

చ. హితపశ వరకకునెఁ డీశవ్వరునెఁడ
తతి నఅంతరాతమ్మ తానెఁ గాన
రతి నాతన దూరనెఁగనేలా
గతియన తలనెఁచిన కావనవానెఁడా

చ. తెగన బఅంధవనెఁడ దేవనెఁడ
బగివాయనెఁ డిహమునెఁ బరమునను
అగపడి సఅందేహములేలా
తగ నమమ్మన దయదలనెఁచనవానెఁడా

చ. హకృదయము శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
మెదలనే ఆనఅందమూరి కగన
కదిసి వలిన వదకనెఁగనేలా
యెదురనెఁ గనన వరమయణ్యునవానెఁడా

రేకు: 0009-04 భక రవి-రచెచ్చితాళఅం
సఅంపుటము: 01-058

పలల వి: పటట వసముగానబాలనెఁడా పనునెఁ-
బటట పు బలవనెఁడ బాలనెఁడా

చ. ఇరుగడ బహమ్మయ నీశవ్వరునెఁడను ననున్న
సరుస నుతిఅంప జఠరమున
అరుదుగ నుఅండి పశ యఅంబున వడలిన-

పరమమూరికవా బాలనెఁడా
చ. తలిల యనెఁ దఅండిశ యనెఁ దనయనముదమున

వలిల గ లోలో వఱవనెఁగను
కలల నదురతోనెఁ గనుమూసుక రే-

పలెల లోనెఁ బెరిగిన బాలనెఁడా
చ. యేదసనెఁ జూచిన నఅందరి భయముల-

సేదల దేఱనెఁగనెఁ జెలగుచును
వేదపలల వపు వేఅంకటగిరిపక
పదము మోపన బాలనెఁడా

రేకు: 0224-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
137

పలల వి: పటిట  పసుక ననెఁక బనలేదు
గుటట  దలిసితే గులగులల

చ. ఆలకఅంచితే నఅంతా హేయమె
సోలి భోగముల సుజజ నక
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మేల దలసుకొన మెచెచ్చిదమఅంట
నాలికనెఁ గడచితే నరకముల

చ. యెఅంచి చూచితే నఅంతా నెరవ
పొఅంచి పశ పఅంచము పుణణ్యునక
దిఅంచక తిరిగే తిమమ్మటలనన్నయ
అఅంచల వఱుఱ్ఱి ల  అలమటల

చ. పటిట నదలాల  బశ హామ్మనఅందమె
గటిట గ శరణాగతనకన
యిటట  శశ వేఅంకటశ కరుణ ననెఁక
పుటిట నప్పుడే భోగణ్యుముల

రేకు: 0343-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
251

పలల వి: పటిట న ముటట నుఅండరు పదరుదు రఅంతలోనే
యెటట నెదుటిమముమ్మ నెరినెఁగీ నెరనెఁగరు

చ. గుకక్కుక మూనెఁడలోకాల గొలిచితివన నీకు
మొకుక్కుదురు; పరులకు మొకక్కుకుఅండరు
అకక్కురదీర శశ పతివన ననున్న వేనెఁడదురు
వకక్కుసపునెఁ దక వాల వేనెఁడకోక మానరు

చ. కఅందువ బశ హమ్మగనన్నటిట  ఘనునెఁడవ నీవార-

మఅందురు; పరులవారమనకుఅండరు
అఅంది వేదల దచేచ్చియాతనెఁడవ నీవే యన
యెఅందు నెఅంచి, పరులను యెఅంచకుఅండరు

చ. యితకల నారదదుల కలికన నీమరనెఁగు
చొతకరు; పరులమానెఁట చొర కుఅండరు
అతికన శశ వేఅంకటశ యనన్నయ నీమాయలిఅంతే
యెతికన వఱుఱ్ఱి ల లోకులిటట  భశ మతరు

ప.అ.రేకు: 0022-03మలహరి సఅంపుటము: 15-
126

పలల వి: పటిట న వారల భాగణ్యుమదే
గుటట  తెలిసితే గురుత లివ

చ. కామధేనువను కలపవకృకమును
దమోదర నీ దరశ్శీనము
భూమీశతవ్వము భవనేశతవ్వము
సామజవరద నీ శరణణ్యుము

చ. పరుసవేదియను పరమెక శవ్వరణ్యుము
హరి ననున్ననెఁ గొలిచే అనుభవము
నరతభోగముల నధినధానముల
గరిమ మెఱయ మీ కక అం కరణ్యుములూ

చ. నఅండ భోగముల నతణ్యుశోభనము
కొఅండలయణ్యు నీ గుణకథల

అఅండనె శశ  వేఅంకటాధిప సరవ్వము
మెఅండకొనన్న దిద మీ కరుణా

రేకు: 0087-04 బౌళ సఅంపుటము: 01-426

పలల వి: పటిట నచోనే వదక భావిఅంచవలెనెఁగాన
గటిట గా నఅంతరాణ్యుమ కరుణిఅంచును

చ. యిఅంటిలోనచీనెఁకట యిటట  తపపకచూచితే
వఅంటనే కొఅంతవడిక వలనెఁగిచుచ్చిను
అఅంటి కానరానతనయాతమ తపపకచూచు-

కొఅంటనెఁ దనయాతమయ గొబుదననెఁ గానపఅంచును
చ. మఅంచి కఠినపురాతిమీనెఁదనెఁ గడవ వటిట తే

అఅంచెలనెఁ దనే కుదురెక  నయటట
పొఅంచి హరినామమే యేపొదుద  నాలికతదను
యెఅంచి తలనెఁచనెఁదలచ నరవౌ సుజజ నము

చ. వొకొక్కుకక్కుయడగే వొగి ముఅందరనెఁ బెటిట తే
యెకుక్కువక  కొఅండక నా నెకుక్కునెఁ గొనకు
యికుక్కువ శశ వేఅంకటశ నట దినదినమును
పకక్కుననెఁ గొలిచితే బశ హమ్మపటట  మెకుక్కును

రేకు: 0092-05 లలిత సఅంపుటము: 01-457

పలల వి: పటిట నదలాల  బశ హమ్మము
దటట పుజడనక దక వఅంబలా

చ. ఘనయాచకునకు కనకమే బశ హమ్మము
తనువే బశ హమ్మము తరువలిక
యెనయనెఁ గాముకున కఅంతలే బశ హమ్మము
తనలో వలినెఁగేటి తతవ్వఅం బలా

చ. ఆకటివారిక ననన్నమే బశ హమ్మము
లోకమే బశ హమ్మము లోలనక
కక కొన కరిమ్మక కాలమే బశ హమ్మము
శశ కాఅంతనపక  జిఅంతది యేలా

చ. భవి సఅంసారిక పుతద లె బశ హమ్మము
నవ మఅందరి కది నడచేది
యివలను శశ వేఅంకటశ దసులకు
భవ మతనకకృప బశ హమ్మము

రేకు: 0378-01 ముఖరి సఅంపుటము: 04-453

పలల వి: పటిట నవశ తము నీవే పరిపలిఅంతవగాక
బటిట బయలిఅంతే నేను బలిమునన్నద

చ. దేవ నీవ మనసు సోదిఅంచనెఁగా నే ధీరునెఁడనెక
ఆవలనెఁ జలిఅంచకుఅండే యఅంతవానెఁడనా
పూవ వఅంటి చిత క మఅంతే పొలల వఅంటికాయ మఅంతే
భావిఅంచ నఅందులనెఁ బస వనన్నద



 432

చ. అఅంతరాతమ్మవక  నీవ యట మరనెఁగులసేయ-

నఅంతనె ననునెఁ దలిసే యఅంతవానెఁడనా
గఅంతివఅంటిగుణ మఅంతే గాలివఅంటిపశ ణ మఅంతే
యిఅంతరటట సేయ నఅందు నెడమునన్నద

చ. మచిచ్చిక శశ  వేఅంకటశ మాట నీవక  యఅండనెఁగాను
అచచ్చిపు ననున్న నుతిఅంచే యఅంతవానెఁడనా
గచుచ్చివఅంటియిహ మఅంతే గనవఅంటి పర మఅంతే
ముచచ్చిట కఅందుకునెఁ దుద మొద లనన్నద

రేకు: 0315-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
084

పలల వి: పటిట నవశ తమే పఅంతము హరితో
గుటట న శరణన కొఅంకనెఁగనెఁదగవా

చ. అవవ్వల రోసినయనన్నము గుడిచిన
నెవవ్వరు నవవ్వరు యినెఁకనేలా
రవవ్వగ నొలల క రాజసము విడిచి
దవవ్వలనెఁ జేకొననెఁదగవా మనకు

చ. విడిచినభూతము వస మరలిఅంచిన
యెడయన యేహిత వినెఁకనేలా
యిడమలనెఁ బిలచుచు నచిచ్చిన నొలల క
అడగనెఁ బోయితే నమరునె మనకు

చ. శశ వేఅంకటపతి సేవ వారమెక
యీవిధినెఁ బరులసే వినెఁకనేలా
కక వస వివెూతనెఁడ కఅంటి మతనకకృప
యీవల నావల నెదురా మనకు

రేకు: 0329-02 వరాళ సఅంపుటము: 04-167

పలల వి: పదియారు వనెన్నల బఅంగారుకాఅంతల తోడ
పొదలిన కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. యెడమచేతనెఁ బటట  నదివో పఅండల గొల
కుడిచేత రాకాసిగుఅంపుల గొటట
తొడినెఁబడ నరుపులతోనెఁ దూరుపుమొగమెక నానెఁడ
పొడవక న కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. తొకక్కు యకకుమారుననెఁ దుఅంచి యడగాళ సఅంది
నకక్కుఅంచెను తోనెఁక యెతిక నఅంగి మోవను
చుకక్కుల మోవనెఁ బెరిగి సుత వదద  వేదల
పుకక్కుటనెఁ బెటట నెఁ గలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. గటిట  దివాణ్యుఅంబరముతో కవచకుఅండలాలతో
పటట పు శశ వేఅంకటశబఅంట తానాయ
అటట  వాయవకును అఅంజనదేవికన
పుటిట నాడ కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0010-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
061

పలల వి: పదిలము కోట పగవారు
అదననెఁ గాచుకొఅందు రాఱుగురు

చ. ఇమెక మ్మనెఁ జెపప యిఅందరిచేత
తొమమ్మదినెలల నెఁ దోనెఁగినది
కొమమ్మతీరుననెఁ గుదురెక నకోట
దొమమ్మకాఅండల  దుగు రుఅందురు

చ. వొఅంటికానెఁడ రాజ వడగక తమలోన
వొఅంటనీనమఅంతద  లొక యిదద రు
దఅంటతనఅంబుననెఁ దమయిచచ్చినెఁ దిరిగాడ-

బఅంట లేడగురు బలవఅంతల
చ. కలవ తొమమ్మది కనుమల తఅంతశ ము

నలపనెఁగలిగినటిట నెరవాదుల
తెలిసి కొనేటితిమమ్మనాయనెఁడ చొచెచ్చి
బలిసె యీకోట భయమేల

ప.అ.రేకు: 0032-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
179

పలల వి: పన లేదు పట లేదు భశ మఅంచి వనెఁడ మా
మనసెలల  దకక్కునెఁగొనె మాధవ గోవిఅందునెఁడ

చ. పూచిన మానకఅంద పోనెఁటి వటట క తా నుఅండీ
యేచి పలల అంగోవి యదీ యేనెఁటిక వనెఁడ
తాచి తన రాగాలకు తానే చొకక్కు రేపలెల
చూచి చూచి బమమ్మలారిచ్చి చూడవే వనెఁడ

చ. కాలిపక  గాల వేసి కడ మువవ్వఅంక నొరనెఁగి
వేలివఅంగరాల చూప వేసాల వనెఁడ
నీలమేఘపు వరుష నెఁడక  నెమలిచుఅంగులపగ
తూలియాడనెఁ దల వూచీ దొడడ వానెఁడే వనెఁడ

చ. పతాఅంబరము గటిట  పను సొముమ్మ లెలల నెఁ బెటిట
చేతల శఅంఖుచకాశ ల చెలనెఁగీ వనెఁడ
యీతల శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅందరి కనన్న రూపు
కాతరాననెఁ గూడీవానెఁడ గబిదగద వనెఁడ

రేకు: 0172-02 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-351

పలల వి: పనగొన నేరిచితే పపమే పుణణ్యుమౌను
ననునెఁ గొలిచేయటిట  నీసేవకులకు

చ. మనసు చఅంచలమెక నా మరి ననున్ననెఁ దలనెఁచితే
జనులకు నహపరసాధనమౌను
తనువ హేయమెక నా తగ ననున్ననెఁ గొలిచితే
పనవడి యఅంతలోనే పవితశ మౌను

చ. కరమ్మము బఅంధకమెక నా కమమ్మ నీసొముమ్మచేసితే-

నరిమ్మలి మోకమయణ్యు నాధారమౌను
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మరమ్మము కోరికయెక నా మహి నీభక కకకక్కుతే
ధరమ్మములకునెఁ బరమధరమ్మము దనౌను

చ. జగమెలల  మాయయెక నా సరి నీక శరణఅంట
పగటన నదే తపదుఃఫలమౌను
అగపడి శశ వేఅంకటాధిప ననేన్నలితివి
మగులా నహమెక నా మఅంచి పరమౌను

ప.అ.రేకు: 0049-02శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
276

పలల వి: పనగొన నేరుచ్చివారి భాగణ్యుముకొలనెఁది యిది
తనకు నెదిరిక నీదక వమే గుఱి

చ. దిటట దిటట యఅందులకు దీవిఅంచేయఅందులకు
నటట నడమను వొకక్కునాలిక గుఱి
అటట  సఅంతోషమునకు నలిగివనన్నఅందులకు
మటట  మీఱియనన్న తన మనసే గుఱి

చ. పపకరమ్మమునకు బలపుణణ్యుమునకును
దీపఅంచ రెఅంటిక నొకక్కు దేహమే గుఱి
వోప కొఅండము విననెఁగ నొగి ధరమ్మము విననెఁగ
యేపుననెఁ దమ వనుల యివియే గుఱి

చ. పూవల వాసనలకు పొఅంచి దురగ అంధములకు
చేవమీఱ నొకక్కుట నాసికమే గుఱి
శశ వేఅంకటశ సేవిఅంచ జీవలను దరిశ్శీఅంచ
కక వసమెక యనన్నతమ కనున్నలే గుఱి

రేకు: 0302-01 లలిత సఅంపుటము: 04-007

పలల వి: పనగొను వారల భాగణ్యుమది
వనక ముఅందరిక వివేక మొకట

చ. బల పుణణ్యుములకునెఁ బాపములకు గురి
కలియగ మొకట కలది
చెలనెఁగి సేయటకు సేయిఅంచుటకును
తలనెఁపూ నొకట తనలోనెఁ గలది

చ. మోదపు భోగము మోకమునకు గురి
యీదేహ మొకట యెతికనది
గోదిలి కడనెఁ గుఅంగుటకు నెకుక్కుటకు
యీదస విజజ నమదియే కలది

చ. ఆరిమ్మలి దు:ఖము నతిసుఖములకు గురి
కరమ్మఅం బకట కలది
కూరిమ్మ శశ వేఅంకట గురుదక వమునెఁ గను-

ధరమ్మమున కతన దసణ్యుమే కలది
రేకు: 0081-02 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 01-
389

పలల వి: పనమాలినటిట  వటిట  పఱనెఁదుగాక మాకు

ననచి యిదియ నొకక్కునగునెఁబాటాల
చ. కనన్నవారినెలాల  వేనెఁడేకషట మే దకుక్కుటగాక

పనన్న దక వమయణ్యునది పరులిచేచ్చిరా
యెనన్నకతోనెఁ దేహమచెచ్చి నహమెలాల నెఁ జెఅందనచెచ్చి
వనన్నవారిఅంతటి పన కోపనెఁగలరా

చ. బడలి తానెఅందక నానెఁ బడడ పట దకక్కునెఁగాక
కడనెఁగి రానది దే నొకక్కు రివసమా
కడపులో నుఅండనెఁగానే కలవి నుదుట వాశ సె
తడవి దక వముచేనెఁత దనెఁట వసమా

చ. దపపరపు సఅంపదకునెఁ దిమమ్మటలే దకక్కునెఁగాక
యెప్పుడ శశ వేఅంకటశనెఁడీక మానీనా
చప్పుడగా నతనక శరణనన్న జలనెఁగాక
తప్పులను వొప్పుల నాతనవే కావా

రేకు: 0367-04 లలిత సఅంపుటము: 04-396

పలల వి: పనలే దేమయ నాకు పఅంపుడ నీబఅంట నఅంతే
యెనపన తెడడ  చౌ లెరునెఁగునటవయాణ్యు

చ. మనసు నీ విచిచ్చితివి మానెఁటల నీ విచిచ్చితివి
తనువ నీ విచిచ్చితివి యఅంతరాణ్యుమీ
చెనసి నీదువలల నెఁ జేసేకరమ్మపు బఅంట
ననుపునెఁగణనెఁజల నఅంచుకొనవయాణ్యు

చ. సతకన నీ విచిచ్చితివి చలము నీ విచిచ్చితివి
తతకర మచిచ్చితివి యఅంతరాణ్యుమ
యితకల నావల నీవ యెఅందుకక ననెఁ బెరరేనెఁచి
యెతకక యేమెక న గడియిఅంచుకొనవయాణ్యు

చ. మాయల నీ విచిచ్చితివి మదము నీ విచిచ్చితివి
ఆయపు శశ  వేఅంకటాదిశ  యఅంతరాణ్యుమ
యేయెడ నేనెఁ జేసేటి యినెన్నపరాధాల
వేయయిన నీ వనక వేసుకొనవయాణ్యు

రేకు: 0025-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
150

పలల వి: పనలేన ధనవాఅంఛనెఁ బడిపొరలిన నటిట  -
కనుమాయలే కాక కడ నేమగలదు

చ. కనుచూపు కానెఁకలనెఁ గలయట వడయాస -
లనుభవిఅంపుటగాక యఅందేమగలదు
తనువలిల  సోనెఁకులనెఁ దగులట మమతల -
నెనయనెఁ గోరుటగాక యిఅందేమగలదు

చ. యెలమ నధర మాను టరినెఁగి యెఅంగిలి నోర
నలముకొనుట గాక యఅందేమగలదు
పలలఅంపటములచేనెఁ బడట దు:ఖఅంబుల
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తలనెఁజటట ట కాక తన కమకలదు
చ. శశ  వేఅంకటాదీశ శనెఁ జేరనపనులెలల  -

నేపగిఅంతలే కాక యిఅందేమగలదు
ఆవల సురతభోగ మనుభవిఅంపనెఁబోయి
రావలయటగాక రచనేమగలదు

రేకు: 0370-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
415

పలల వి: పరగీనదివో గదద పక  సిఅంహము వానెఁడ
పరమెక న యౌభళ నారసిఅంహము

చ. తెలల న మేన సిఅంహము దేవ సిఅంహము
మెలల న చిరునవవ్వల మేటిసిఅంహము
చలేల టియరుపులతో జయసిఅంహము వానెఁడ
బలిల దునెఁడక  వలసే యౌభళ నారసిఅంహము

చ. నలచునన్నసిఅంహము నతణ్యుసిఅంహము
అలరునెఁ గొఅండలమీనెఁది యాదిసిఅంహము
వలపలి కడపపక  వరసిఅంహము
పలకునెఁ బఅంతము (ల) యౌభళనారసిఅంహము

చ. పుటట జడలసిఅంహము పూరష సిఅంహము
ఱటట డి యారుపల యాఱడిసిఅంహము
జటిట  గొనన్న దసులకు శఅంత సిఅంహము
పటట పు శశ  వేఅంకటయౌభళ నారసిఅంహము

రేకు: 0022-01 నారణి సఅంపుటము: 01-131

పలల వి: పరగు బహుసజర నమ్మపరిపకవ్వ హకృదయనెఁడక
మరికద వేదఅంతమారగ అంబు గనుట

చ. కలషహరమగువివేకముమ్మ గలిగినయటిట -

ఫలముగాద కకృపపరీణనెఁడౌట
తలపోసి సకలభూతదయా విశేషఅంబు
కలిగికాది గుణవికారఅంబు గనుట

చ. యెదిరినెఁ దనవలెనె తా నెఱనెఁగనేరిచ్చినఫలము
అదిగద దశ వణ్యుమోహఅంబు గడచనుట
పదిలమగు నాశనుభవము పపనయటిట -

తదగద తాను సఅంతోషఅంబు గనుట
చ. రతిపరాజమ్మఖమహరాజణ్యుమబిదనఫలము -

మతిగద తాను కరమ్మతాణ్యుగియౌట
తతితోడ ఫలపరితాణ్యుగి చిత కవాణ్యుప-

ధకృతిగద వేఅంకటాధిపు దసునెఁడౌట
ప.అ.రేకు: 0055-02 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
312

పలల వి: పరతఅంతద ల జీవల బహుసవ్వతఅంతద నెఁడవ నీ
వరయ నీ కరుణ యట మూలధనము

చ. కడ ననఅంతాయషణ్యుము గలిగిననెఁ గద నీ దకృషట
సుడిగొన వొకొక్కుకక్కుట చూడవచుచ్చిను
వడినెఁ బెకుక్కుపదములవానెఁడక ననెఁ గద నీ మూరి క
చిడిముడినెఁ బశ దకణనెఁ జేయవచుచ్చిను

చ. కపప వేవేల చేతల గలిగిననెఁ గద ననున్న
నపపసము పూజల సేయనెఁగ వచుచ్చిను
అపపటి వేవేల నోరులెక ననెఁ గా మీగుణముల
కుపపలగా సారె సారెనెఁ గొనయాడవచుచ్చిను

చ. యెదుట ననఅంతనెఁడవ ఇట నే నణమాతశ ము
యిదివో యెటట  గూడీన యీ యరర ము
అదన నీవే యెఱినెఁగి యనఅంతశక క నాకచిచ్చి
చెదరక సేవగొను శశ వేఅంకటశ

రేకు: 0012-01 బౌళ సఅంపుటము: 01-072

పలల వి: పరదేశిపటట ణమున పదుగురునేగురునెఁ గూడక
పరగనెఁగ వరి చెడ నదర బలిసినయటాల య

చ.ఊరేలెడియతనెఁ డలసత నరకయఅండనెఁగ నడముల-

వారల నకక్కుపుగరకలవలె నుఅండినగతిన
ధీరత చెడి తను జీవనెఁడ దలియనెఁగనేరక యఅండిన
ధారుణిలోపల దొఅంగలధరామ్మసనమాయ

చ. వొడలఅంతఅంతకునెఁ జికక్కునెఁగ నుబిదనరోగము సుఖమున-

కడమయణ్యుక నానానెఁటిక నేనెఁచిన చఅందమున
తడనెఁబడవిజజ నము గతిదపపనెఁగ బలపగుపటన్నము
కడనెఁజెడనెఁగా, మాలవాడ ఘనమెక నటాల య

చ. పొసనెఁగనెఁగ నది గన యధికుడ పుకక్కుట కాఅండల  నఅందరినెఁ
బసమారిచి మొదలికర కనెఁ బాలిఅంచినగతిన
పసగలతిరువేఅంకటగిరిపతి నాదేహపునెఁబురి నీ-

వసమెక  వనన్నకు బఅండల  వచిచ్చినయటాల య

రేకు: 0199-02 బౌళ సఅంపుటము: 02-509

పలల వి: పరమ పురుషనెఁడీ బాలనెఁడట
హర విరుఅంచుల మొకక్కురదివో వాకటను

చ. దేవనెఁడితనెఁడ సరవ్వదేవతల కొడయనెఁడ
వేవేల వేదములచే వేదుణ్యునెఁడితనెఁడ
దేవకీదేవిక వసుదేవనకనెఁ గొడకాయ
యీవిధము నోనెఁచిరి వరెఅంత భాగణ్యువఅంతలో

చ. అఅంతటానెఁ దనునన్నవానెఁడ అరయ సవ్వతఅంతద నెఁడ
అఅంతయ నాదియలేన ఆదిమూరితి
వఅంతకు యశోదకు నవవ్వల నఅందగోపునక
దొఅంతరకొడకక నానెఁడ తొలిల  వరే పుణణ్యులో

చ. ఇఅందిరావలల భనెఁడ ఇహపరనాయకునెఁడ
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కఅందువ శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ గాపునన్నవానెఁడ
మఅందగొలెల తలకలల  మరనెఁది దనెక నానెఁడ
ఇఅందరు నఅందరే వరి కనన్నటి సఅంబఅంధమో

రేకు: 0381-06 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-475

పలల వి: పరమ వివేకులాల బఅంధవలాల
తెరదీసి మాకు నది తెలపరో

చ. యేడ జనల మేనలో నఅందిరా నాథునెఁ డనాన్ననెఁడ
వేడకతో నతనన వదకరో
పూడిచి వనన్నది మతినెఁ బఅందుగ వక కుఅంఠము
చూడరో ధాణ్యునము సేసి సోదిఅంచరో

చ. కొడిదనెఁడ బయలిలో గోవిఅందున నెలవనెఁట
చిడిముడి తో నటట  చేరి పటట రో
అడనెఁచి దనెఁచివనన్నది అఅందే బశ హామ్మనఅందము
విడవరో యీ ముడియ వలయనెఁ జేపటట రో

చ.వూన నలెల నెఁడ నాలికలో నుఅండ శశ  వేఅంకటశనెఁ -
డానుకొన బతిక తోడ నట నలపరో
నాననెఁబెటిట వనన్నది నామ కీరకనములఅందు
తానకముగా నేపొదూద నెఁ దలనెఁచుకోరో

ప.అ.రేకు: 0008-03బౌళ సఅంపుటము: 15-046

పలల వి: పరమ సుజజ నులకు పశ పనున్నలకు
మరుగురున మీనెఁదట మనసుఅండవలద

చ. ఆనెఁకలిగొనన్నవానక ననన్నముపక  నుఅండినటట
యేనెఁకట వఅండవలద యీశవ్వరునపక
కానెఁకల విటలచూపు కాఅంతలపక  నుఅండినటట
తేనెఁకువ నుఅండవలద దేవనమీనెఁదటను

చ. పసిబిడడ లకు నాస పలచఅంటిపక  నునన్నటల
కొసరే భక క వలద గోవిఅందునపక
వసనెఁ దరువరి తమ విడిదలపక  నునటట
వసియిఅంచ వలద శశ  వలల భమీనెఁదను

చ. నెప్పున ధనవఅంతనెఁడ నధి గాచియఅండినటట
తపపక శశ  వేఅంకటశనెఁ దగులవదద
అపపసమెక న భశ మ ఆలజలాలకునన్నటట
యిప్పుడే వఅండవలద యీతన మీనెఁదన

రేకు: 0005-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
033

పలల వి: పరమపతకునెఁడ భవబఅంధనెఁడ శశ  -
హరి ననునెఁ దలనెఁచ నే నరుహునెఁడనా

చ. అపవితద నెఁడ నే నమఅంగళనెఁడనెఁ గడ
నపగతణణ్యునెఁడ నలసునెఁడను

కపటకలషపరికరహకృదయనెఁడ నే
నపవరగ మునకు నరుహునెఁడనా

చ. అతిదుషట నెఁడ నే నధికదూషతనెఁడ
హతవివేకమతి నదయనెఁడను
పతిలేన రమాపతి మమునెఁదలనెఁచలే
నతలగతిక నే నరుహునెఁడనా

చ. అనుపమవిషయపరాధీనునెఁడ నే-

ననఅంతమోహభయాతరునెఁడ
వినుతిఅంపనెఁగ దిరువేఅంకటశ ఘను-

లనఘులగాక నే నరుహునెఁడనా
రేకు: 0174-06 బౌళ సఅంపుటము: 02-367

పలల వి: పరమపురుష నరుపమాన శరణ శరణ రే యేయేయేయే
ఇఅందిరా నజమఅందిరా

కమలనాభ కమలనయన కమలచరణ రే
అమత సురముననాథయధపనాయకా వరదయకా

చ. చతరమూరితి చతరబాహుశఅంఖచకశ ధరా
అతిశయ శశ వేఅంకటాధిప అఅంజనాకకృతిరఅంజనా

రేకు: 0189-04 మలహరి సఅంపుటము: 02-
453

పలల వి: పరమపురుష హరి పరమ పరాతపర
పరరిపుభఅంజన పరిపూరష  నమో

చ. కమలాపతి కమలనాభ కమలాసనవఅందణ్యు
కమలహితానఅంతకోటిఘనసముదయతేజ
కమలామలపతశ నేతశ  కమలవక రివరష గాతశ
కమలషటక్కుయగీశవ్వరహకృదయఅం తేహఅం నమో నమో(?)

చ. జలనధిమథన జలనధిబఅంధన జలధిమధణ్యుశయనా
జలధియఅంతరవిహార మచచ్చికచచ్చిపయవతారా
జలనధిజమాత జలనధిశోషణ జలనధిసపకకగమన
జలనధికారుణణ్యు నమో తేహఅం జలనధిగఅంభీర నమో నమో

చ. నగధర నగరిపువఅందిత నగచరయథపనాథా
నగపరిజతహర సారసపనన్నగపతిరాజశయన(?)

నగకులవిజయ శశ వేఅంకటనగనాయక భకకవిధేయా
నగధీరా తేహఅం సరేవ్వశవ్వర నారాయణ నమో నమో
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రేకు: 0237-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
212

పలల వి: పరమయగీశవ్వరుల పదబ తి యిది
ధరణిలో వివేకుల దలపోసుకొనుట

చ. మొదల నాతమ్మజజ నము దలిసి పమమ్మట
హకృదయములోన హరి నెరునెఁగుట
వదుటక న యిఅందిశ యాల నొడిసి పఅంచుకొనుట
గుదిగొనన్నతనలో కోరిక లడగుట

చ. తన పుణణ్యుఫలముల దక వము కొసగుట
పనవడి యతనపక  భక కచేసుట
తనవితో నరఅంతర ధాణ్యునయగపరునెఁడౌట
మనసులోనెఁ బశ కకృతిసమమ్మఅంధము మరచుట

చ. నడమ నడమ విజజ నపు కథల వినుట
చిడముడి నాచారణ్యుసేవసేయట
యెడయక శశ వేఅంకటశపక  భారమువేసి
కడ వక షష వల కకృప గలిగి సుఖిఅంచుట

ప.అ.రేకు: 0016-04శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
090

పలల వి: పరమలాభము శశ పతిభకక యఅండనెఁగాను
యిరవక న యెఱుక లే దవవ్వరి నషట  యయాణ్యు

చ. జడియ కప్పుడ సఅంసారజలధిలోన
వొడ లనయేటి పదద వోడ యెకక్కు
బడిబడి సరకుగా పపపుణణ్యుముల నఅంచి
యెడతానెఁకరు జీవల యిఅందుల కఅందులకు

చ. మదమచచ్చిరములనే మకరమీనములనెఁదోన
వదక వూరుపుగాలి విసరఅంగాను
పదియెక న యిఅందిశ య పరివారము దొడక
పొదిగి కోరుక్కుల గూడపోనేరు జీవల

చ. మనసనయేటి మఅంచి మాలిమ నడపనెఁగాను
ఘనయహఅంకారమను కఅంబమెతిక
మనుపు శశ వేఅంకటశ మాయ చాపగా నెతిక
తనయక చేరముననెఁ దగిలేరు జీవలూ

రేకు: 0315-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
086

పలల వి: పరమవక షష వల భాగణ్యుఅంబిదివో
నరతి వారలక నే మొకక్కుదను

చ. తలనెఁచ రొకప్పుడ ధరణి భోగముల
తలనెఁచ రితరమతదక వముల
తలనెఁత రొకటి హరిదసులదసణ్యుము
తలనెఁపు మోకములతగులమగాన

చ. కోరరు బశ హమ్మదిగురుతరపదముల

కోరరు మేరువకొనసుఖము
కోరుదురు తదియణ్యు కోటల  సఅంగము
కోరిక భక కతోనెఁ గూనెఁడీగాన

చ. వొలల రు కరమ్మము లొలల రు పుణణ్యుము
లొలల రహఅంకార మొకపరియ
వలల ము శశ వేఅంకటతకము శరణన
యెలల అందునెఁ దుదిపద మొకక్కురిగాన

రేకు: 0319-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
106

పలల వి: పరమాతమ్మ నాజడ భావిఅంచ నటిట ది, నీవ
నరుహేతకాన నాకు నీవ బుదిద యణ్యునెఁగద

చ. అపరాధముల పకుక్కు లట నాయఅందునన్ననెఁగాన
వపమనెఁ బుణణ్యుముతోశ వ లూహిఅంచలేను
విపరీత పపముల వేవేల సేసిననెఁగాన
చపలగరవ్వము మాన శరణనలేను

చ. పలలఅంపటాలనెఁ బడి బడలిననెఁగాన, నాకు
పలవి ననున్ననెఁ దలనెఁచేభక క లేదు
పులసు నఅంజిననెఁగాన భూమలో మకక్కులి తీపు
తలపోయ నోటిక నతవ గానరాదు

చ. వేవేల నేరాల సేసి వరపు పుటిట ననెఁగాన
శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ జేరదు మతి
వావిరి లోకపుమాయవలలనెఁ జికక్కుననెఁగాన
వేవేగ వడలి ముక క వదకనెఁడ జీవడ

రేకు: 0238-05 ముఖరి సఅంపుటము: 03-220

పలల వి: పరమాతమ్మ ననున్న గొలిచ్చి బశ దికము
విరసపు జలినెఁ జికక్కు వతనెఁబడనోపము

చ. మగనెఁడ విడిచినా మామ విడవనయటల
నగి నామనసు రోసినా లోకుల మానరు
తగిలేరు పొగిలేరు దక నణ్యుమే చూపరు
మొగమోటలను నేను మోసపోవనోపను

చ. పొసనెఁగ దేవనెఁడిచిచ్చినా పూజరి వరమీనెఁడ
విసిగి నే విడిచినా విడవరు లోకుల
కొసరేరు ముసరేరు కోరిక దీరుచ్చిమనేరు
పసలేన పనులకు బడల నేనోపను

చ. నుడగుల దపపనా నోముఫల మచిచ్చినటట
కడనెఁగి వేనెఁడకొనాన్ననెఁ గానమమ్మనరు లోకుల
తడవేరు తగిలేరు తామే శశ వేఅంకటశ
బుడిబుడి సఅంగాతాలనెఁ బరల నేనోపను

రేకు: 0360-06 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 04-
356
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పలల వి: పరమాతమ్మనెఁడవ నీవ పరఅంజోణ్యుతివి నీవే
యిరవగనెఁ గఅంటి విఅంటి నదివో నీరూపము

చ. పకుక్కురోమకూపముల పనుబశ హామ్మఅండాల మోచే
వకక్కుసపు నీకునెఁ దిశ వికశ మాకకృతి యేమ
అకక్కుడ వేదశద తి 'యతణ్యుతిషట ద శఅంగుల’

మెకుక్కువయన పొగడీ నదివో నీరూపము
చ. వడక జీవలలోనే వేవేల రూపుల నీకు

యెదిటి దశవతారాలేమ యరుదు
అద 'విశవ్వతోముఖ యనఅంతమూరి క వన’

యిద శద తి వొగడీన యిదివో నీరూపము
చ. దిఅందుపడి సురల నీతిరుమేననెఁ బడమనెఁగ

యిఅందరు నీవేయవట యేమ యరుదు
యెఅందును శశ  వేఅంకటశ 'యేకో నారాయణ’

యిఅందులో శద తి చాట నదివో నీరూపము

రేకు: 0133-05 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
136

పలల వి: పరమాతమ్మనెఁ డొకక్కునెఁడే పరమపవనునెఁడ గన
పరిపూరుష నెఁడనెడి యీభావమే చాల

చ.హేయ మఅందే దుపధేయ మఅందేది
బాయిటనే హరి సరవ్వపరిపూరుష నెఁడ
నేయనెడ గుణభావజీవకలపనము లివి
రోయనెఁజూచిననెఁ దనదు కాయమే రోనెఁత

చ. జతి యిఅందే దఅంతణ్యుజతి యిఅందేది
జతలనన్నటా నాతమ్మ సరేవ్వశనెఁడ
ఆతలను అఅంటముటట నెడి భావనలెలల
బానెఁతిపడి యెఱనెఁగనోపన వలితే తనది

చ. తెలివిగలదనెఁకానెఁ దగన మఱనెఁగు లివి
తెలిసినఅంతటిమీనెఁదనెఁ దీరు సఅంశయము
యిలలోన శశ వేఅంకటశవ్వరున కరుణచే
వలసి యీజజ నఅంబు విడవకు మనసా

ప.అ.రేకు: 0074-05మలహరి సఅంపుటము: 15-
427

పలల వి: పరమాతమ్మనెఁడవ నీవ పరతఅంతద నెఁడ నేను
హరి నీవ సరవ్వజజ నెఁడవ జజ నము దలపవే

చ. సఅంతతము సరవ్వలోకసాకవి నీవ గనక
యెఅంతనే నెఱునెఁగకునాన్న నెఱినెఁగిఅంపవే
యిఅంతటా నఅందిశ యముల నేలేవానెఁడవ గనక
చెఅంతనే లోలనెఁడనెక నా చేరి బుదిబ  చెపపవే

చ. జడియన బఅంధమోచనునెఁడవ నీవ నే
విడవకునాన్న మమత విడిపఅంచవే

తడయక నీవే సతశ ధారివి గనక నే
నడమనెఁ దరువ దపపనానెఁ దపప నీకువే

చ. ఆన విశవ్వలోచనునెఁడ వక నానెఁడవ గనక నేనెఁ
గానన యరర ము లెలాల నెఁ గనపఅంచవే
జనుగ శశ వేఅంకటశ జగతక్కుటఅంబివి గనక
నానావిధములను ననేన్నలి పోషఅంచవే

రేకు: 0150-04 భక రవి సఅంపుటము: 02-232

పలల వి: పరమాతమ్మనెఁడ సరవ్వపరిపూరుష నెఁడ
సురలకు నరులకు చోటయి యనాన్ననెఁడ

చ. కనున్నలనెఁ గఅంటానే కడ మాటలాడతానే
తనున్ననెఁగానవానవలె దనెఁగియనాన్ననెఁడ
అనన్నయ విఅంటానే అటట  వాసన గొఅంటానే
వనెన్నలననె కుఅంచమువలె నునాన్నడ

చ. తనువల మోచియ తలనెఁపుల దలిసియ
యెనసియ నెనయక యిటల నాన్ననెఁడ
చెనక మాయకు మాయెక  జీవనక జీవమెక
మొనసి పూసలదరమువలె నునాన్ననెఁడ

చ. వేవేల విధములెక  విశవ్వమెలాల  నొకటక
పూవల వాసనవలె బఅంచియనాన్ననెఁడ
భావిఅంచ నరాకారమెక  పటిట తే సాకారమెక
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద శశ పతెక  యనాన్ననెఁడ

రేకు: 0021-06 కదరగౌళ సఅంపుటము: 01-
130

పలల వి: పరమాతమ్మన నోరనెఁబాడచును యిరు-

దరుల గూడనెఁగనెఁ దోసి దఅంచీ మాయ
చ. కొలనెఁది బశ హామ్మఅండపు కుఅందనలోన

కులిక జీవలను కొలచు నఅంచి
కలిక దురోమ్మహపు రోనెఁకలివేసి
తలఅంచి తనువలను దఅంచీ మాయ

చ. తొఅంగలి రెపపల రాతద లనెఁ బగలను
సఅంగడి కనునెఁగవ సరినెఁ దిప్పుచు
చెఅంగలిఅంచి వసనెఁ జేతల విసరుచు
దఅంగుడ బియణ్యుముగా దఅంచీ మాయ

చ. అనయమునెఁ దిరు వేఅంకటాధీశవ్వరున
పనుపడి తనలోనెఁ బాడచును
వొనరి వినాన్నణి జీవలనెడి బియణ్యుము
తనర నాతనకయణ్యు దఅంచీ మాయ

రేకు: 0150-03 ముఖరి సఅంపుటము: 02-231

పలల వి: పరము నహము పఅంటవఅండినయటట
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యిరవగానెఁ దనే యెటట యెదుట నునాన్ననెఁడ
చ. ముఅంచిన మహిమలెలాల  మూరికవఅంతమెక నటట

కాఅంచిన వరముల సాకారమెక ననటట
అఅంచు శకృఅంగారరసాన కఅంగముల వచిచ్చినటట
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశ డదుర నునాన్ననెఁడ

చ. చెలనెఁగి అకాశనకు చెక తనణ్యుము వచిచ్చినటట
అల దయాసిఅంధవ పశ తణ్యుకమెక నటట
మొలచి సుజజ నము మోసులెతిక వఅండినటట
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఁ డదుట నునాన్ననెఁడ

చ. పరగ నానఅందము పశ తిబిఅంబిఅంచినయటట
సురలభాగణ్యుము పొడచూపనటట
వరుటక  యలమేలమ్మఅంగ నురమున నఅంచుకొన
యిరవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డదుట నునాన్ననెఁడ

ప.అ.రేకు: 0007-05ధనాన్నసి సఅంపుటము: 15-042

పలల వి: పరము వేరొకచోటనెఁ బానెఁతి యనన్నద
తిరమెక న యీమాయ తెలియరుగాన

చ. యెప్పుడ దేహాతమ్మ లెరవలగానెఁ జూచు
యెప్పు డహఅంకార మట మానును
అప్పుడ దక వము అఱచేతిలోనవానెఁడ
కపపనది కీల గానరు గాన

చ. యెనన్ననెఁడ సమబుదిబ  నెఅందఱనెఁ దనెఁ జూచు
నెనన్ననెఁ డాసల మీనెఁదనట రోయను
అనన్న పుణణ్యుముల అఅండనే సమకూడ
యినన్నటా నది విచారిఅంచరు గాన

చ. యెచోచ్చిట హరి భక క యిరవగా మతి కబుద
యెచోచ్చిట సఅంశయ మట మానును
అచోచ్చిట శశ  వేఅంకటాదీశ శ కకృప యఅండ
మచిచ్చిక నది గఅంటి మానరు గాన

రేకు: 0334-04 మలహరి సఅంపుటము: 04-
199

పలల వి: పరమోపకారుల పశ తణ్యుకదక వముల
హరిదసు లితకరు బశ హామ్మనఅందసుఖము

చ. పపుదురు లోకములో పపపఅంకమెలాల ను
దీపఅంచ శశ పదతీరర మున
వోపుదురు హీనుల వనన్నతలనెఁగానెఁ జేయ
చేపటిట  కనున్నలెదుటిసేవామాతశ మున

చ. చెఱుత రజజ నమెలాల  జనుల తముమ్మనెఁజేరిన
మఱియనెఁ దమపశ సాదమహిమవలల
తెఱచితకరు మోకము తెరువ పశ ణలకలాల
మొఱనెఁగి మూలనుఅండి మొకక్కునమాతశ మున

చ. చెలల నెఁబెటట దు రెఅందక నా చిలల రకులమువారి
తెలల మగా మఅంతోశ పదేశమున
యిలిల ద శశ  వేఅంకటశ యెకుక్కుడసేసిరి మముమ్మ
సలాల పనల తమసహవాసములను

ప.అ.రేకు: 0060-05 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 15-
344

పలల వి: పరాకు సేయక ననున్న భావిఅంచి చితాకననెఁ బెటట
సిరివఅంతనెఁడ దీనున జేరితేను రకఅంచునెఁ గద

చ. నాకూ వనెఁడే యనక నాకమ వచీచ్చి ననక
దకొన వనవఅంటి దసు లెఅంత లేదనకా
యీకడనే నెటవఅంటి హీనునెఁడనెక నా ఘనునెఁడ
కక కొన మెటిట న పదుకల సఅంరకణ సేయవలద

చ. ననున్ననెఁ దప్పుల వటట క నాతోడ వేసరక
మనన్ననెఁచనెఁ గారణమేమ మఱి యిఅంకా ననకా
కనున్నలకునెఁజూడ బానెఁతిగా నీవానెఁడ నెక నాను
పనన్నన జూదరిసారె పదిలముగాను దనెఁచనెఁడా

చ. నావోజ చూడక నగునెఁబాటల  సేయక
వేవేలెక  నానా నేరాల విచారిఅంచకా
శశ వేఅంకటశ నీకు సేవ సేయకుఅండినాను
దేవర పూజరితప్పు దేరుచనెఁడా మొకక్కుతేను

రేకు: 0300-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-580

పలల వి: పరిణామమే మాకునెఁ బతివి నీవ గలగ
శరణాగతే మాకు సకలరకయాణ్యు

చ. నుదుట వాశ సిన వాశ నెఁత ననెఁటిక నీ తిరుమణి
యెదురేది మాకు నేనెఁడ యేనెఁడలోకాల
పదవి మీనెఁదటి తేనె పరుకొనే నీ జపము
అదన మాకు నదివో అకక్కురలేదయాణ్యు

చ. చేతిక వచిచ్చిన సొముమ్మ చేరె నీ శఅంఖుచకాశ ల
ఘాతల మా కనెఁక నేది గడమ లేదు
నీతితో వనుబలము నీ దసుల సేవ
రాతిరినెఁబగల నద రాజల మోయయాణ్యు

చ. తొలిల నెఁటి పుణణ్యుఫలముతోడనే నీ సఅంకీర కన
తలిల దఅండిశ  నీవ నీ తరుణియను
యెలల గా శశ వేఅంకటశ యినన్నయనెఁ గలిగె మాకు
చలల నెఁగా బశ తికతిమ జయ మఅందవయాణ్యు

రేకు: 0087-06 నాట సఅంపుటము: 01-428

పలల వి: పరిపూరష  గరుడాదిశ  పఅంచాననఅం
పరమఅంసేవే పఅంచాననఅం

చ. కూద రదఅంషట త్రైగిన్నకణఘోర పఅంచాననఅం
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పరీణచకశ ధర పఅంచాననఅం
వర పఅంచాననఅం విజయ పఅంచాననఅం
భారభూభారహర పఅంచాననఅం

చ. దివిజపఅంచాననఅం తీవశ నఖకాననఅం
భవనాశినీతీర పఅంచాననఅం
కువలయాకాశసఅంఘోష పఅంచాననఅం
పవిశబద దఅంతరవ పఅంచాననఅం

చ. శశ వేఅంకటాఖణ్యుఘనశిఖరి పఅంచాననఅం
పవనఅం పఅంచముఖ పఅంచాననఅం
సేవిత పశ హల దసిదిద  పఅంచాననఅం
భావితఅం శశ యకక పఅంచాననఅం

ప.అ.రేకు: 0049-05భక రవి సఅంపుటము: 15-279

పలల వి: పరిపూరుష నెఁడవ నీకునెఁ బరాకునన్నద ననున్న
మరిగి వఅండనదే మావలల నెఁ దప్పు గాకా

చ. వినవా నీ వేమయెక నా విశవ్వమెలాల  వనులే
యెనసి వినన్నవిఅంచన యెడడ తన మఅంతే కాక
కనవా నీ వినన్నయ నీ కనున్నలే యెఅందు చూచినా
పనతో నాభావము చూపన నేరమ గాకా

చ. పలకవా నీ వేమయెక నా బహుశబద మయనెఁడవ
అలరి పలవన నా యవివేక మఅంతే కాక
నలవవా నా ముఅందర నఖిలసవ్వరూపునెఁడవ
తెలిసి చూడలేన సఅందేహ మఅంతేకాక

చ. మనన్నఅంచవా నీ వేమ మఱనెఁగు చొచిచ్చితి నఅంట
పనన్న మతకనెఁడనెక  యనన్న నా కరమ్మము గాక
యినన్నట శశ వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న నటట
యినాన్నళళ్ళుఱునెఁగన భాగణ్యుమ టట అండనెఁ గాకా

రేకు: 0165-05 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 02-
316

పలల వి: పరులకక తే నదే పపము గాద
పురిగొన నీవఅంకనెఁ బుణణ్యుమాయనెఁ గాక

చ. పరమపురుష నీవ పటిట నదే ధరమ్మము
అరసి నీవ చెలిల అంచినదే సతణ్యుము
ధరలోన నీరెఅంటిక తఅండిశ తో విరోధిఅంచనెఁగ
దొరసి పశ హాల దునకు దోడక నదే గురుత

చ. నారాయణనెఁడ నీవ నడిపనదే తగవ
ఆరూఢి నీ వౌనన్ననదే ఆచారము
సారెకునెఁ దమయనన్నతో చఅండిపడి పనగనెఁగ
కోరి సుగీశ వ వహిఅంచుకొనన్నదే గురుత

చ. శశ వేఅంకటశ నీవ చేసినదే నీతి
చేవతో నీ వొడనెఁబరచినదే మాట

కావిఅంచి తాతతోనెఁ బోరనెఁగా నీవ చకశ మెతిక
ఆవేళ నడడ మెక నఅందుకు అరుర నునెఁడే గురుత

రేకు: 0081-03 దేసాళఅం సఅంపుటము: 01-390

పలల వి: పరులసేవల చేసి బశ దికరటా
సిరివరుదసుల సిరులఅందు టరుద

చ. కోరి వొక నరుననెఁ గొలిచిన వారల
దీరులెక  సలిగెలనెఁ దిరిగేరట
కూరిమ బశ హమ్మఅండ కోటలేలెడివాన-

వార లిఅంతటనెఁ జనవరులౌ టరుద
చ. చేకొనన్న తమమ్మద చేపడడ  కీటము -

లాకడనెఁ దుమమ్మదలయీణ్యునట
శశ కాఅంతన పదసేవకులగు వార -
లేకులజ లయినా నెకుక్కుడౌ టరుద

చ. ధరణీశ నాజజ ల తమదేశములఅందు
సిరులనాణెపు ముదశ  చెలీల నట
తిరువేఅంకటాదిశ  శశ దేవన ముదశ ల
ధరియిఅంపనెఁగా నఅంతటనెఁ జెలల  టరుద

ప.అ.రేకు: 0016-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
087

పలల వి: పరులసేవల సేసి బశ దికరట
సిరివరుదసులెక  సిరులఅందుటరుద

చ. కోరి వొకనరుననెఁ గొలిచిన వారల
దీరులెక  సలినెఁగలనెఁ దిరిగేరటా
కూరిమ బశ హామ్మఅండ కోటల లెడివాన
వార లినన్నటానెఁ జనవరు లౌటరుద

చ. చేకొనన్న తమెమ్మద చేపడడ  కీటము
లాకడ తమెమ్మద లయీణ్యునట
శశ కాఅంతన పదసేవకు లగువార
లేకులజల యిన యెకుక్కు డౌ టరుద

చ. ధరణీశ నాజజ ల తమ దేశములఅందు
సిరుల నాణెపుముదశ  చెలీల నటా
తిరువఅంకటాదిశ  శశ  దేవనముదశ ముల
ధరియిఅంపనెఁగ విఅంతటనెఁ జెలల  టరుద

రేకు: 0213-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
075

పలల వి: పరుసము సోనెఁకక పసినెఁడౌనా
పురుషతకమునెఁడే బుదిబ చుచ్చినెఁ గాక

చ. భవి భోగములకునెఁ బుటిట న దేహము
వివరపు మోకము వదకీనా
యివల సకలమును యేలేటి దేవనెఁడ
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తవిలి రకఅంపుట ధరమ్మమునెఁ గాక
చ. బెరసి యాసలనే పరిగేటి దేహము

ధరనెఁ గొఅంతయినానెఁ దనసీనా
అరుదుగ నఅంతరాణ్యుమగు దేవనెఁడ
పొరినెఁ బెర రేనెఁచుట పొఅందనెఁ గాక

చ. ఘనమగు సఅంసారకారణ జీవనెఁడ
తన సుజజ నమునెఁ దలనెఁచీనా
వనక మునుప శశ వేఅంకటపతియే
కనునెఁగొన మమమ్మట కాచుటనెఁ గాక

రేకు: 0046-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
280

పలల వి: పరుసము సోనెఁకయ బశ దుకవదద
తిరిగి కరమ్మము లిఅంక తీదీపులా

చ. పడిగాలవడియనన్న పశ ణచారముల-

పడనెఁతల నధములనెఁ బాలిఅంచితి
యిడమలనెఁ బెడనెఁబాప నఅంకనేల తెగి కొఅంక
గడిచీటిచిచ్చియ నఅంకనెఁ గడ మునన్నద

చ. మతిలేనధనముల మెరసి కానుకగొన
అతిపుణణ్యులిఅందరి నలరిఅంచితి
ధకృతిహీనులకునెలల  దికక్కుయి కాతవగాక
వశ తముచెలిల న నఅంక వటట నెఁగటాల

చ. పలిఅంచి నావినన్నపమున వేఅంకటరాయ
లాభిఅంచితివి నే నీలలననెఁగానా
యీలాగుననె లోకమఅంతానెఁ గాతవగాక
పలదగినమీనెఁదనెఁ బెక కుడపులా

రేకు: 0078-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
373

పలల వి: పరుసమొకక్కుటకాద పయినెఁడిగానెఁ జేసేది
అరయ లోహమెటట నాన్న నఅందుకమ

చ. వనజనాభవిభకక వదలకుఅండిననెఁ జల
మనసు యెఅందు దిరిగినా మరియేమ
మొనసి ముదశ ల భజముల నుఅండితేనెఁ జల
తనవఅంతహేయమెక నా దనకమ

చ. శశ కాఅంతనామము జిహవ్వనెఁ దగిలితే జల
యేకులజనెఁడక నాను హీనమేమ
సాకారునెఁడక నహరి శరణచొచిచ్చిననెఁ జల
చేకొన పపము లెనన్న చేసిననేమ

చ. జీవనెఁడటట నాన్ననేమ జీవనలో యఅంతరాతమ్మ
శశ వేఅంకటశన కాచిఅంతయేమ
యేవలవనెఁ బరమెక న యిహమెక న మాకునెఁ జల

కక వశమాయ నతనెఁడ కడమలిఅంకమ
రేకు: 0336-03 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
210

పలల వి: పలికటివేదమె పశ మాణము
తలనెఁచిన వారిక తతవ్వము సుఅండీ

చ. నరహరి యజఅండనాయకుడ
సురలితననే సఅంసుకతిఅంచిరి
పురుషతకమునెఁ డిద భూమక - యీ
హరినెఁ గొలవనవా రసురల సుఅండీ

చ. కమలారమణనెఁడ ఘనునెఁడ
అమరు లె మొమ కుక్కుదు రాతనక
విమతలనెఁ దునమె విషష నెఁడ
తమనెఁ బూజిఅంచక తగు గతి లేదు

చ. భావజజనకునెఁడ బశ హమ్మము
సోవగనెఁ గొలిచిరి శకాదుల
శశ వేఅంకటపతిచెలవనెఁడ
దక వశిఖమణినెఁ దలనెఁచరో బుధల

రేకు: 0256-02 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
321

పలల వి: పలదరువల నీకునెఁ బాటిఅంచనెఁజెలల ను
వొలిసి మీదసులవటకక్కుట మాతెరువ

చ. హరి నీకు జీవరాసులఅందరును సరియే
సురల కకుక్కుడ నీవ చూడ మాకక తే
యిరవల గలవ నీ కకక్కుడ చూచినను
అరిది నీ శశ పదలఅంద మాయిరవ

చ. నఅందగోపదులకలల  నఅందనునెఁడవ నీవ
యిఅందరికనెఁ దఅండిశ వి మా కట నీవక తే
అఅందిన శబరివిఅందు అఖిలభాగణ్యుము నీకు
చిఅందిన నీ పసాశ దమే సిరులిచెచ్చి మాకును

చ. అచుచ్చిగ మునుల రు(ఋ?)షలఅందరును నీబఅంటల
తచిచ్చిన యేలికల నీదసుల మాకు
యిచచ్చిల శశ వేఅంకటశ యిహపరమెలాల  నీవ
చొచిచ్చితిమ నీమరనెఁగు సదివఅంట దరమెక

రేకు: 0224-03 లలిత సఅంపుటము: 03-134

పలల వి: పలమారు వాదమేల పఅంతమేమ వచెచ్చి నీ(మీ?)కు
చలమో ఫలమో సాధిఅంచుకోరయాణ్యు

చ. ధరమీనెఁదనెఁ జేయనెఁబోతే తగు పుణణ్యుముల లేవా
హరిదసునెఁడయేణ్యు పుణణ్యుమఅందుటనెఁ గాక
సురల బశ హామ్మదులను చూడనెఁగా నే పొడవన
తిరమెక  యనాన్నరో తెలసుకోరయాణ్యు
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చ. మాపుదనెఁకా సలిగెల మహిమల లేవా
శశ పతిదసులెక  యఅంత చెలల దునెఁ గాక
చేపడిన మాతశ మున చేటలేన పదవల
యేపున నెవవ్వరునాన్నరో యెరునెఁగరయాణ్యు

చ. యేవలనెఁ గొలవనెఁబోతే నెఅందరు దక వాల లేరు
శశ వేఅంకటశవలె రకఅంచరునెఁ గాక
కోవరమెక  యేనెఁటనేనెఁటానెఁ గోరి వరములకునెఁగా
కావిఅంచి పరుష వచేచ్చికత చూచుకోరయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0015-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
085

పలల వి: పలయనులఅందు పుటిట  బశ మసితిన
అలర నే నేజతి ననుకొఅందునయాణ్యు

చ. వనక జనమ్మముల నా వేడకక న కానెఁపురాల
యెనయ సతల సుతలెఅంద రెఅందరో
మునుకొన యీ జనమ్మముననెఁ గొఅందరునాన్నరు
మనసున నెవవ్వరి మా వారఅందునయాణ్యు

చ. ఆదికాలముననుఅండి ఆయా దేహాల మోచి
ఆదస యేమేల నాసొమమ్మన వఅంటినో
నారిఅంచి యిప్పుడ గొనన్న నావి యనుచు నునాన్ననెఁడ
యేది సతమన వఅందు యెఱినెఁగిఅంచవయాణ్యు

చ. అనన్నటా నాబాము చూచి అఅంతలో శశ వేఅంకటశ
యెనన్నరాన విజజ న మచిచ్చితి విటట
పనన్నన నా మునుపటి పటల లాల  నెఅంచుకొఅంట
ననున్ననెఁ జూచి నాలోనే నవవ్వ వచీచ్చినయా

రేకు: 0218-05 సాళఅంగఅంసఅంపుటము: 03-100

పలల వి: పలవిచారములేల పరమాతమ్మ నీవ నాకు
గలవ కలవ వనన్నకడమ లేమటిక

చ. నీ పదముల చిఅంత నబిడమెక తేనెఁ జల
యే పతకములెక న నేమ సేసును
యేపర నీ భక క ఇఅంత గలిగిననెఁ జల
పక పక  సిరు లచచ్చిటనెఁ బాదుకొన నలచు

చ. సొరిది నీ శరణము చొచిచ్చితినఅంటనెఁ జల
కరుణిఅంచి యప్పుడటట  కాతవ నీవ
సరుస నీముదశ ల భజములనుఅంటనెఁ జల
అరుదుగానెఁ జేతనుఅండ అఖిలలోకముల

చ. నేరక వేసిననెఁ జల నీ మీనెఁద నొకపువవ్వ
కోరిన కోరికలెలల నెఁ గొనసాగును
మేరతో శశ వేఅంకటశ మముమ్మనెఁ గొలిచితి నేను
యేరీతి నుఅండిననెఁ గాన యినన్నటా ఘనునెఁడను

రేకు: 0033-02 ముఖరి సఅంపుటము: 01-203

పలల వి: పసలేన యీబశ దుకు
అసల చొచిచ్చి చొచిచ్చి అలసినటాట యె

చ. తొలిల టిజనామ్మదులనెఁ గాననరరూపు
పలిల అంచుకొనన్న యీబశ దుకు
కలల సుఖములచే కనలి కమమ్మర
ములల దీసి కొఱుఱ్ఱి  మొతికనటాట య

చ.బూటకములనెలల నెఁ బరలి సఅంసారఅంపు-

పట దచిచ్చినయీబశ దుకు
నీటగ నెదుద  దనీన్ననన గుఱఱ్ఱి ము -
చాట కనెఁగినయటిట చఅందమాయె

చ. పగగొనన్న పొగ కోపక మఅంటనెఁ బడిపడి
పగల రేలెక నయీబశ దుకు
తగువేఅంకటశవ్వరునెఁ దలనెఁచి నేల నుఅండి
యెగసి మేడమీనెఁది కనెఁగినటాల యె

రేకు: 0234-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
194

పలల వి: పసినెఁడి యకఅంత లివ పటట రో వేగమే రారో
దసలనెఁ బరటాఅండల  దేవన పఅండిల కన

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునక శశ మహాలకమ్మక
దక వికపునెఁ బెఅండిల ముహూరకము నేనెఁడ
కావిఅంచి భేరుల మోమ సె గరుడధవ్వజఅంబెకక్కు
దేవతల రారో దేవన పఅండిల కన

చ. కఅందరపజనకునకనెఁ గమలాదేవికనెఁ బెఅండిల
పఅందిలిలోపలనెఁ దలనెఁబాశ ల నేనెఁడ
గఅందమూ విడమచేచ్చిరు కలవడాల గటిట రి
అఅందుక మునుల రారో హరి పఅండిల కన

చ. అద శశ వేఅంకటపతి కలమేలమఅంగకును
మొదలి తిరుణాళల కు మొకక్కుము నేనెఁడ
యెదుట నేనెఁగేరు వరె యిచేచ్చిరు వరములివ
కదలి రారో పరుష ఘనుల పఅండిల కన

రేకు: 0168-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
332

పలల వి: పసులనెఁ గాచుట యెటట  బఅండిబో యినెఁడవౌటటట
వస ననున్ననెఁ దలనెఁచితే వరగయీణ్యు నాకు

చ. వరుస నఅంతరియామతవ్వము నవతారముల
పరగ మూనెఁడమూరుకల పశ భావము
పరమపదము పరాతపరము బశ హమ్మమునెక
తిరమెక న యాదిదేవదేవనెఁడవ నీవ

చ. అనశము జీవలకు నణవకు మహతకకు
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వనుకొనన్న మాయకు విరాటట కు
పొనునెఁగన మహిమల పొడవకునెఁ బడవక న
దినకరకోటికోటితేజమవ నీవ

చ. సరవ్వశసస ములలో సనకాదులలో
పరివ్వన గరుడానఅంతపశ ముఖులలో
సరవ్వద మెలనెఁగుచు జనవరదునెఁడవక
వరివ్వ శశ వేఅంకటాదిశ నునన్న దేవనెఁడవ

రేకు: 0214-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-082

పలల వి: పటిఅంచి నమమ్మనవారి భాగణ్యుము గాద
కోటిసుదుద లేల యిద కోరి చేకొనేది

చ. సావ్వమదోశ హియెక న చఅండి రావణాసురునెఁడ
కామఅంచి శరణఅంటను కాచేనఅంటివి
యేమన నీదయ యెఅంత నెఅంతన నీమహిమెఅంత
ఆమాటకు సరియౌ నఖిలవేదముల

చ. దవతి సీతాదోశ హము దలనెఁచి కాకాసురునెఁడ
కావమన శరణఅంటనెఁ గాచితివి
ఆవల నీపన యెటట  అటట  నీమనన్నన యెటట
యీవల నీశరణనే ఇఅందుసరే తపము

చ. చికుక్కులినీన్న ననెఁకనేల చేరి యేపటివానెఁడక న
గకక్కున నీశరణఅంటనెఁ గాతవ నీవ
అకక్కురతో ననున్న శరణఅంటిమ శశ వేఅంకటశ
యెకుక్కువ నీ బిరుదుకు యీడా పుణణ్యుముల

రేకు: 0141-04 రామకశ యసఅంపుటము: 02-182

పలల వి: పటలాల  నొకక్కుచో నుఅండ భాగణ్యు మొకక్కుచో నుఅండ
యీటవటిట  పదద తనా లెఅంచనెఁ బనలేదు

చ. సరవినెఁ గలకాలమునెఁ జదువచుఅండ నొకనెఁడ
గరిమ నీకకృప ననున్ననెఁ గను నొకనెఁడ
ధరనెఁ బశ యాసముతోడనెఁ దపము సేయ నొకనెఁడ
శరణచొచిచ్చి నీకునెఁ జనవరౌ నొకనెఁడ

చ. వొకక్కునెఁడ మోపుమోచు నొకక్కునెఁడ గొలవసేయ
వొకక్కునెఁడ పొగడీ తాణ్యుగ మూరక యఅందు
వొకక్కునెఁ డాచారము సేయ నొకక్కునెఁడ మోకము గను
యెకక్కుడా నీకలపన కమ సేయవచుచ్చిను

చ. భావిఅంచనటగాన ఫలమెలాల  నీమూలము
యేవలనెక నా నీవ యిచిచ్చితేనెఁ గదుద
జీవల ననెన్నఱనెఁగక చీనెఁకటి దవవ్వనెఁగనేల
శశ వేఅంకటశవ్వర ననున్న సేవిఅంచేదే నేరుపు

రేకు: 0281-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-467

పలల వి: పడేము నేము పరమాతమ్మ ననున్నను

వేడక ముపపదిరెఅండ వేళల రాగాలను
చ. తనువే వొళవ తలయే దఅండకాయ

ఘనమెక  వూరుపల రెఅండ కటిట న తాళళ్ళు
మనసే నీబదిద తాడ మరి గుణాలె జీవాళ
మొనసిన పుటట గే మూలమెక న కరడి

చ. పపపుణాణ్యు లిరువఅంక పక నెఁడివఅండియనుసుల
పక పక నెఁ గుతికక మేటిపక  చనగె
కోపుల నాలికలోననెఁ గుచిచ్చికటిట నటిట  తాడ
చూపరాన సఅంసారమే సతశ పు గణిక

చ. జీవనకన దఅండ సేసినవానెఁడవ నీవ
వావాతి మాటలే నీపక  వనెన్నపదల
యీవి మాకు నహపరా లిచిచ్చితివి మెచిచ్చితివి
శశ వేఅంకటశ నీవే చేకొనన్నదతవ

రేకు: 9029-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
547

పలల వి: పడక న యెరుకతో బఅంధమోకములొకక్కు
గాడినెఁగటట ట తెలివిగానకకాద

చ. భావిఅంచి ననునెఁ బరబశ హమ్మమన వేదముల
వేవేల విధల మొరవటట నెఁగాను
కవలపు ననున్న దకక్కున దక వములనెఁ గూరిచ్చి
సేవిఅంపుటిది తప్పు సేయటకాద

చ. సరిలేన నను నుపనషదవ్వకణ్యుములె పరా
తపరునెఁడవన నలగడలనెఁ బలకనెఁగాను
వరుసతోనెఁ బెకుక్కు దక వముల సఅంగడి ననున్న
తొరలనెఁ గొలచుట మహా దోశ హమేకాద

చ. ఎఅందునెఁ జూచిన పురాణతిహాసముల నీ
చఅందమే యధికమన చాటనెఁగాను
చఅందరప జనక వేఅంకటగిరి సావ్వమ నీ
కఅందు వఱనెఁగనది యజజ నమేకాద

రేకు: 0317-05 పడి సఅంపుటము: 04-100

పలల వి: పప పుణణ్యుముల పకవ్వమదరనెఁగను
నాపలిటి హరి నమో నమో

చ. మానసవాచక మరి కరమ్మఅంబుల
తానకముగ నీదసునెఁడను
పూన తిశ సఅందణ్యుల భోగభోగణ్యుముల
నానాగతలను నమోనమో

చ. వలనుగ జగశ సవ్వపన్నసుషపుకల
యిలలో నీకమ హితభటనెఁడ
వలపల లోపల వేళావేళల
నలినాక నీక నమోనమో
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చ. పుటట కతొలతను పుటిట నమీనెఁదట
అటట  నీశరణాగతనెఁడ
గటిట గ శశ వేఅంకటపతి నీకకృప
నటట నడమెక తి నమోనమో

రేకు: 0111-02 ముఖరి సఅంపుటము: 02-062

పలల వి: పప మెఱనెఁగను పుణణ్యుఫల మెఱనెఁగను
యేపనుల నీకు సెల వినన్నయనునెఁ గావా

చ. మునుప నీవిషయముల ముదశ  మానుసులనెఁగా-

నునచితివి నామీనెఁద నొకటకటినే
అనశఅంబు నవి చెపపనటల నెఁ జేయకయనన్న
ఘనునెఁడ నీయాజజ  నేనెఁ గడచుట కాద

చ. కలిమగల యిఅందిశ యపునెఁ గానెఁపులఅండిన వూరు
యెలమ నా కొసనెఁగితివి యేలమనుచు
అలసి వరల నేను నాదరిఅంచక కనసి
తొలనెఁగనెఁదోశ చిన నదియ దోశ హమే కాద

చ. కుటలములనెఁ బెడనెఁబాప కోరిన చనవలెలల
ఘటననెఁ జెలిల అంచితివి ఘనునెఁడ నేను
అటగనక శశ వేఅంకటాదీశ శ నీదసి-

నెటచేసినా నీకు నతవేకాద
రేకు: 0004-08 పడి సఅంపుటము: 01-028

పలల వి: పపపుణణ్యుములరూపము దేహ మది దీన-

దీపనఅం బణనెఁగిఅంపనెఁ దరు వఅందు లేదు
చ. అతిశయఅంబెక న దేహభిమానము దీర

గతినెఁగాన పుణణ్యుసఅంగతినెఁ బఅందరాదు
మతిలోనదేహభిమానఅంబు విడచుటకు
రతి పరాజమ్మఖునెఁడ గాక రపణఅంబు లేదు

చ. సరిలేనమమకారజలధి దనెఁటినెఁననెఁగాన
అరుదక న నజసౌఖణ్యు మది వొఅందరాదు
తిరువేఅంకటాచలాధిపుననెఁ గొలిచిననెఁగాన
పరగుబశ హమ్మనఅందపరునెఁడ దనెఁగానెఁడ

ప.అ.రేకు: 0009-01గుజర రి సఅంపుటము: 15-050

పలల వి: పపము చేరువ పశ ణనక
యేపుననెఁ బుణణ్యుఅం బదోకాన

చ. ముకుక్కున నునన్నది ముఅంగోపఅం బిది
యెకుక్కువ శఅంతఅం బిఅందునన్నదో
చికక్కున యాసల చేతిలో నునన్నవి
గకుక్కున విరతే కానము గాన

చ. కనున్నల నునన్నది కామాఅంధకారము
యెనన్నక విజజ న మెఅందునన్నదో

వనన్నది నాలక నరక దక నణ్యుము
యినన్నట ధక రణ్యుఅం బెఱునెఁగము గాన

చ. అవిగో తనువన ననాచారముల
యివల సదబ రమ్మఅం బెఅందునన్నదో
వివరి మొసనెఁగి శశ వేఅంకటశ నా
భవ మీడేరచ్చినెఁగ బశ దికతినెఁ గాన

రేకు: 0261-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
350

పలల వి: పపము పపము పశ జలా లా
పక పక  నటవలెనెఁ బలకకురో

చ. హరియఅందునెఁ బుటిట నజనెఁడను శివనెఁడను
హరితో సరి వరనుటటల
పొరినెఁ గొఅండలఅందునెఁ బుటిట న శిలలివి
వరుసనెఁ బెటిట తే సరియౌనా

చ. యిఅందిరాధిపున విలనెఁగల సిరులివి
అఅంది మరొకరివి అనుటటల
కొఅందరము యేరుగుడిచి కాలవలనెఁ
బఅంది పొగడితేనెఁ బసనెఁగీనా

చ. శశ వేఅంకటపతి సేవకులకు సరి
ఆవల మరి కలరనుటటల
కావిఅంచిన యల కామధేనువల-

కవి యరనెఁబసు లీడవనా
రేకు: 0337-05 హిజిర జిర సఅంపుటము: 04-218

పలల వి: పపమునెఁ బుణణ్యుము పరగ నొకట నద
వోపనవారల వొడినెఁగటట డిది

చ. నాలకతదనే నానారుచులను
నాలకవే హరినామమును
పోలిఅంప నొకక్కుటి భోగమూలము
మూల నొకటది మోకమూలము

చ. మనసున నదివో మగువలమోహము
అనుగుమనసుననె హరిచిఅంత
పనవడి యొకక్కుట పశ పఅంచమారగ ము
కొన నొకట వక కుఅంఠమారగ ము

చ. వలనెఁగునెఁ జీనెఁకటియ వస నొకనానెఁడే
కలిగె నటల  నవి కలిగినవి
యిలలో శశ వేఅంకటశ మా యొకటి
తలనెఁప నొక టతనదసులసుగతి
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రేకు: 0268-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
394

పలల వి: పపమునెఁ బుణణ్యుమునెఁ బరకట నునన్నది
చేపటట ము నీ చేతిదీ పశ ణి

చ. నాలక కొనలనె నానుచునునన్నది
గాలపు నజమునునెఁ గలల యను
వాలచును తాసువలె నునన్నదిద
తాలిమ ధరామ్మధరమ్మముల

చ. చేతల కొనలను చేనెఁతెక  యనన్నది
జతిగ నరకము సవ్వరగ మును
ఆతల వేదోకకమెక న కరమ్మముల
దతనె పడికటనెఁ దగిలెను వదకు(?)

చ. మనసు కొటట నెఁగొన మాయయ నునన్నది
వనక శశ వేఅంకటవిభనెఁడ నదే
తనరిన యాతన దసణ్యుము నునన్నది
విన చేకొఅందువ వదకవో నీవ

రేకు: 0013-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
082

పలల వి: పపములే సఅంబళమెపుడ యీ-

యాపదనెఁబడి నే నలసేనా
చ. ఎనన్నపురాణము లెటవలె వినాన్న

మనన్న మనువ దిమమ్మరితనమే
ననున్న నేనే కాననెఁగలేనట నా
వినన్న వినుకులకు వఱచేనా

చ. యెఅందరు వదద ల నెటల నెఁ గొలిచినా
నఅందల నామతి నలిచీనా
కఅందువఱినెఁగి చీకటికనెఁ దొలనెఁగనట
అఅందపునెఁబరమనెఁక నఅందేనా

చ. తిరువేఅంకటగిరిదేవనెఁడే పరమన
దరి గన తెలివినెఁక దనెఁగీనా
తిరముగ ననునెఁ జిఅంతిఅంచినచిఅంతే
నరతము ముకకక నధిగాద

రేకు: 0034-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 01-
209

పలల వి: పపమెరఅంగనబశ హమ్మనెఁడ యెఅందునెఁ
జూపరానచోట చూపనయాణ్యు

చ. తనవోక జీవముతలకాయ నఅంజడ
పనవడి తిన తినన్న బాశ హమ్మనెఁడ
యెనసి యెదిరినెఁ దనున్న నెఱనెఁగక విభనెఁడక
ఘనవఅంశము మఅంటనెఁ గలపనయాణ్యు

చ. యెవావ్వరు నెఱనెఁగనయెముకలయిఅంటిలో
పవవ్వళఅంపుచునునన్న బశ హమ్మనెఁడ
జవవ్వనమదమున జడినేటికోమలినెఁ
బువవ్వలతోనెఁటలోనెఁ బదిగీనయాణ్యు

చ. చెలనెఁగి కనెన్నరికము చెడనపడచునెఁ దచిచ్చి
పలవేదనలనెఁబెటట  బశ హమ్మనెఁడ,

తెలిసి వేఅంకటాధిపునదసునెఁడక
పులగు పఅంజరాన బదిగీనయాణ్యు

రేకు: 0040-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
246

పలల వి: పపనెక ననాపలనెఁ గలిగి తోవ
చూపుమనన్న నెఅందునెఁ జూపరు

చ. ధకృతిదూలి జగమెలల నెఁ దిరిగి వేసరితి
యితరాలయముల కనెఁగియేనెఁగి వేసరితి
గతమాలి పరులపక నెఁ గనలి వేసరితి
మతిమాలి కులవిదణ్యు మాన వేసరితి

చ. విసిగి యాచారఅంబు విడిచి వేసరితి
పసచెడి పశ యముల పలిక వేసరితి
కొసరి దశ వణ్యుముపక నెఁ గోరి వేసరితి
కసుగఅంది లోలోనె కానెఁగి వేసరితి

చ. కోవిదులగువారినెఁ గొలిచి వేసరితి
దక వములఅందరినెఁ దడవి వేసరితి
శశ వేఅంకటశనసేవ మాన వటిట -

సేవలనన్నయ నేనెఁ జేసి వేసరితి

రేకు: 0237-05 ముఖరి సఅంపుటము: 03-214

పలల వి: పమరుల కఅంతెక నా ఫలియిఅంచనేరదు
శశ మాధవ నీవ దయసేసితే నీడేరును

చ. అనన్నటా దక వమునెఁ దముమ్మ నఅందరు నెరునెఁగుదురు
యెనున్నక వావివరకన లెరునెఁగుదురు
పనన్న జననమరణభయము లెరునెఁగుదురు
వనెన్నల నెరినెఁగెరినెఁగి వలలనెఁ జికుక్కుదురు

చ. విఅందురు పురాణాల విఅందు రుపదేశల
విఅందురు తొలిల టివారి విచారాల
విఅందురు సవ్వరగ నరకవిభవము లనన్నయను
మఅందలిఅంచి వినవిన మాయకు లోనౌదురు

చ. నడత రాచారమున నానాదనాలనెఁ జేతరు
విడవక తీరర యాతశ  వసనెఁ జేతరు
యెడయక శశ వేఅంకటశ నీవఅండనెఁగనెఁ దప-

మడవలనెఁ జేసిచేసి అలయచుఅండదురు
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రేకు: 0065-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
336

పలల వి: పయక మతినుఅండి పరగ మేలనెఁగీడను
సేయిఅంచి కరిమ్మనెఁ దనెఁ జేయ టవవ్వరిది

చ. వలయనెఁ జరాచర వినెఁభడక న విభనాతమ్మనెఁ
దలనెఁచునెఁగాక పశ ణి దనేమ నేయ
తెలిప నరమ్మలభకక దీపఅంచి తనునెఁజేరనెఁ
గొలిపఅంచు కొనలేమ కొరత యెవవ్వరిది

చ. కొఅందరు సుఖులెక  కొదలేక మెలనెఁగనెఁగ
కొఅందరి దు:ఖపు కొరత యెవవ్వరిది
అఅందరి మతి వేఅంకటాదిశ వలల భ నీవ
చెఅంది కరమ్మములనెఁ జేయచేనెఁత యెవవ్వరిది

రేకు: 0007-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
047

పలల వి: పయన కరమ్మఅంబులె కడబలవఅంతము లననప్పుడ
కాయమునకు జీవనకునునెఁ గర కకృతవ్వము లేదు

చ. ఆతమ కలవాణ్యుపకమన తలపోసినపమమ్మట
జతియనెఁ గులాభిమానమునెఁ జరిచ్చిఅంపనెరాదు
భూతవికారములనన్నయనెఁ బురుషత కమునెఁ డననప్పుడ
పతకముల పుణణ్యుఅంబులపన తనక లేదు

చ. పదిలఅంబుగ సరావ్వతమ్మకభావము దలనెఁచినపమమ్మట
ముదమున నెవవ్వరినెఁ జూచిననెఁ మొకక్కుకపోరాదు
కదిసిన యిపపటి సుఖములె కడదుదుఃఖములన తెలిసిన
చెదరక సఅంసారమునకు జేసానెఁపనెరాదు

చ. పరిపూరుష నెఁడ తిరువేఅంకటపతియననెఁగా విననప్పుడ
యెరవల హీనాధికముల యొగుగ ల మరి లేవ
పరమాతమ్మఅండగు నీతన భకుకలఅందలనెఁచిన యప్పుడ
తిరముగ నీతనకఅంటను దేవనెఁడ మరి లేదు

రేకు: 0039-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
238

పలల వి: పయపుమదముల బఅంధమా మము
జీయన యినెఁకనెఁ గకృపసేయనెఁగదో

చ. ధనధానణ్యుములెక  తనులఅంపటమెక
పనగొఅంటివి నను బఅంధమా
దినదినఅంబు ననుతీదీపులనెఁ బెను-

గనవక తివి యినెఁక గావనెఁగదో
చ. సతలెక  సుతలెక  చలమెక  కులమెక

పతివక తివి వోబఅంధమా
రతినెఁ బెరరేనెఁపుల రఅంతలయేనెఁపుల
గతిమాలితి వినెఁక గావనెఁగదో

చ. పఅంటక  పనెఁడక  బలసఅంపదలెక
బఅంటగ నేలితి బఅంధమా
కఅంటి మదివో వేఅంకటగిరిపక  మా-

వఅంటరాక తెగి విడవనెఁగదో
రేకు: 9082-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
586

పలల వి: పయమఅంట ముదిమఅంటా బహురూపము - యినెఁక
నేయెడనెఁ గాచెదు మము నఅందిరారమణ

చ. అనన్నలఅంటా తముమ్మలఅంటా ఆఅండల అంటా బిడడ లఅంటా
పనున్నకొన తిరిగేరు బహురూపల
ఎనన్నక దినములలో నెవవ్వరిక నేమేమ గల
రినన్నటిక నీవ నాకు నఅందిరారమణ

చ. చుటట మఅంటా పకక్కుమఅంటా సుఖమఅంటా దుదుఃఖమఅంటా
పటట లేక తెచుచ్చికొనన్న బహురూపము
వటిట వతలనెఁ బడి వాడదేరేము
ఎటట  సేసినను జేయమఅందిరారమణ

చ. తలల లఅంటానెఁ దఅండద లఅంటా తప్పులఅంటా నొప్పులఅంటా
బలిల దులనెఁ జేయలేన బహురూపల
వలిల గొనన్న కకృపతోడి వేఅంకటశనెఁడ నాకు
నెలల నానెఁడ నీవే కలవిఅందిరారమణ

రేకు: 0031-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-188

పలల వి: పరకుమీ వోమనసా పఅంతము విడవకు మీమనసా
పరిన నీవే బడగయెణ్యుదవ చేరువ నానెఁడే చెపపనె మనసా

చ. చిఅంతిఅంచకుమీ శివనవక రిచే చికుక్కువడకుమీ వోమనసా
కఅంతవారకము వయసునెఁ బాశ యముల కావటికుఅండల 
వోమనసా
యెఅంతే మేలనెఁగీ డేకాలము ఎప్పుడ నుఅండదు వోమనసా
సఅంతరిఅంచుకో వానన మనసున సఅంతోషముగా వోమనసా

చ. యెనన్నకలే తలపోయకుమీ యేమరకుఅండమ వోమనసా
కనన్న వినన్న వారిలో నెప్పుడ కాకుపడకుమీ వోమనసా
పునన్నమమాసల పుడమలో బదుకుల పోయివచేచ్చివి వోమనసా
మనోన్న నేలనమనన్న దినములో మీనెఁదుచూడకుమ వోమనసా

చ. కనున్నలసఅంగాతము సేయకుమీ కళవళఅంచకుమ వోమనసా
వనెన్నలమాటల చెవలనెఁబెటట క వాసివిడవకుమ వోమనసా
మునన్ననెఁటిసురల బశ హమ్మదులకక  నను ముకక సాధనము వోమనసా
వనున్నన వేఅంకటగిరినెఁ దలనెఁచుము వేసారకుమీ వోమనసా

రేకు: 0281-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-466
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పలల వి: పరవేసిన పులాల కు బఅండికలెల  మఅంచినటల
కోరి నీ ముదశ ల మోచి కొఅండగొఅంటి నదివో

చ. మూనెఁడగుణములలోన ముననెఁగేటివానెఁడనెఁగాన
పోనెఁడిమ నాకొక బుదిబ  పుటట దఅందును
నేనెఁడ నీ శరణమనే నశచ్చియ మచిచ్చితి గాన
వానెఁడిమ ననన్నటా నేనెఁ బావనమెక తి నదివో

చ. పఅంచభూతాల తనువ పటిఅంచి మోచితినెఁగాన
పఅంచేఅందిశ య వికారాల పయవ నాకు
యెఅంచనెఁగ నీదసణ్యుము నా కనామచిచ్చితిగాన
పఅంచల నా పుటట గు సఫలమాయ నదివో

చ. తగిలి ఇనన్నటిక సవ్వతఅంతద నెఁడ నేనెఁ గాను గాన
జిగి ననున్న నెరినెఁగి పూజిఅంచలేను
నగుతా శశ వేఅంకటశ నాలో నుఅండదుగాన
పగటన ననున్న నమమ్మ బశ దికతి నదివో

రేకు: 0014-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
087

పలల వి: పరితెఅంచి యెతిక వేసి పరవళల తిన (వి?)

నీరసపుటదద వక ననీకు నే ముదద
చ. ఎదద వక  ననేన్నల తొకక్కు యేమగటట కొఅంటివి

వొదద నెక న వచిచ్చి వూరకుఅండవక తివి
వొదిద క భూమెతికన యాయెదుద కు నే ముదుద గాక
నదుద రచితకముతోడినీకు నే ముదద

చ. కానెఁపురపునెఁ బాపపునాకరమ్మమును ధరిఅంచి
వనెఁపువగులనెఁగ దక విఱఱ్ఱి వనెఁగితి
ఆనెఁపనెఁగ నెదేద మెఱుఅంగు నడకులచవి మూట-

మోపరివి నీకు నాముదము ముదద
చ. మచిచ్చిరిఅంచి అలల నానెఁడ మాలవానెఁడ కాలఅందనన్న

తెచిచ్చినయపపటిధరమ్మ దేవతవ
యెచచ్చిరిఅంచి తిరువేఅంకటశదసునెఁడన ననున్న
మెచిచ్చి తానెఁకతివి నామేను నీకు ముదద

రేకు: 0304-03 మాళవి సఅంపుటము: 04-021

పలల వి: పరిరి దనవలెలాల  పఅంచబఅంగాళమెక రి
తూరిరి గొఅందులెలాల ను తతకమురెక  విరిగి

చ. గరుడధవ్వజనదఅండ గదలె రాకాసులపక
అరదము దోలవో చయణ్యున దరకా
ధరయెలల నెఁ గుమెమ్మలెక  పతాళ మదే కానవచెచ్చి
తరగములనెఁ దోలవో దుముమ్మల రేనెఁగను

చ. దనుజఅంతకున సేన దగగ రి నడవనెఁజొచెచ్చి
చొనప రోపపవో తేరు సుమఅంతనెఁడా
గునసి దిగగ జముల గొబుదన మొగగ తిలెను

కనసి పగగ ముల బిగిఅంచవో పయిపక న
చ. శశ వేఅంకటశబలము చిమమ్మరేనెఁగి మఅంచనెఁజొచెచ్చి

సేవిఅంచలమేలమ్మఅంగను సేనాపతీ
దేవతల మొకక్కు రదే దికుక్కుల సాధణ్యుములాయ
తావకు మరలిఅంచవో తానకముగాను

రేకు: 9050-02 పళమఅంజరిసఅంపుటము: 04-565

పలల వి: పలజలనధిలోనెఁ బాయన
నీలవరుష నెఁడవట నీవా యిపుడ

చ. వదచలల మణల వేయిపడగలను
చెదరన మెరునెఁగుల శేషనపక
మకృదువనెఁ బరపుగా మెలల నె పొరలచు
నదురవోదువట నీవా యిపుడ

చ. పరమ మునీఅందుద లనెఁ బదమ్మభవాదుల
ఇరువఅంకల నుతియిఅంచనెఁగను
అరవిరిమోమున నలల న నవవ్వడి
నరతమూరికవట నీవా యిపుడ

చ. పగటన సిరియనునెఁ బరగిన ధరణియ
బిగియచు నడగుల పసుకనెఁగను
తగు వేఅంకటగిరినెఁ దనరుచు జెలనెఁగెడి
నగమమూరికవట నీవా యిపుడ

రేకు: 0061-02 మలహరి సఅంపుటము: 01-
311

పలల వి: పలదొఅంగవదద వచిచ్చి పడేరు తమ-

పలిటిదక వమన బశ హమ్మదుల
చ. రోలనెఁ గటిపక అంచుక పదద రోలలగా వాపోవ

బాలనముఅందర వచిచ్చి పడేరు
ఆలకఅంచి వినుమన యఅంబరభాగమునఅందు
నాలగుదికుక్కులనుఅండి నారదదుల

చ. నోరునఅండా జోలల గార ననెఁగి ధూళమేనతో
పరేటిబిడడ న వదద నెఁ బాడేరు
వేరులేన వేదముల వఅంటవఅంటనెఁ జదువచునెఁ
జేరిచేరి యిఅంతనఅంత శేష దుల

చ. ముదుద ల మోముననెఁగార మూలల మూలలదనెఁగే-

బదుద లబాలనవదద నెఁ బాడేరు
అదిద వో శశ తిరువేఅంకటాదీశ శనెఁ డితనెఁడన
చదిద క మేనెఁడిక వచిచ్చి సనకాదుల

రేకు: 0173-04 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-
359

పలల వి: పవనము గావో జిహావ్వ బశ దుకవో జీవనెఁడా
వేవేల కతన నఅంక వేమారునునెఁ బాడి
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చ. హరినామములే పడి అతన పటట పురాణి
ఇరవక  మఅంచినయటిట  యిఅందిరనెఁ బాడి
సరి నరువఅంకలాను శఅంఖచకశ ములనెఁ బాడి
వరద కటిహసాకల వరుసతోనెఁ బాడి

చ. ఆదిపురుషననెఁ బాడి అటట  భూమసతినెఁ బాడి
పదములనెఁ బాడి నాభిపదమ్మమునెఁ బాడి
మోదపు బశ హామ్మఅండాల మోచే వదరమునెఁ బాడి
ఆదరాననెఁ గఅంబుకఅంఠ మఅంకతోనెఁ బాడి

చ. శశ వేఅంకటశనెఁ బాడి శిరసు తలసినెఁ బాడి
శశ వతవ్వముతోడరమునెఁ జెలగి పడి
లావల మకరకుఅండలాల కరష ముల పడి
ఆవటిఅంచి యీతన సరావ్వఅంగములనెఁ బాడి

రేకు: 0042-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
257

పలల వి: పుఅండ జీవల కలల నెఁ బుటట క మానదు
పుఅండ మాన మఅందు వొయనెఁగదయణ్యు

చ. నెతకరు నెముమ్మల నఅండినపుఅంటిక
తితికలో సోదిఅంచనేరా
నతెకమూ వేనీళల నెఁ గడిగినాను
మతికలి వబుద మానదేలయాణ్యు

చ. చలల నెఁగూడ వటిట  చలల నెఁగా పొతక
లెలల నెఁ బెటిట  బిగియిఅంచనెఁగాను
కలల గాదు చీము గారు తొమమ్మదిగఅండల
పలల లానెఁ జలనెఁ బెటట నెఁగదయాణ్యు

చ. ఆదినుఅండి పకమెక నది యెవవ్వ-

రేదిరో మొక మేరుపడదు
ఆదరిఅంచి వేఅంకటాధిప నీవిఅంక
సోదిఅంచి మాననెఁజూడనెఁగదయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0014-01మలహరి సఅంపుటము: 15-
074

పలల వి: పుటట నెఁగనెఁ బుటట నెఁగ పొదొద క విఅంతే
యెటట  గడచే మీ విషష మాయా

చ. యెతికన దేహాల యెముమ్మల చివిక
చితకమొకక్కుట చివకదు
మొతకమునెఁ బుటిట అంచి ముదిసె బశ హమ్మయ
పొతకల జీవనెఁడేపో ముదియనెఁడ

చ. వాశ సే చితశ గుపకవరునెఁడ వేసారె
వేసారెనెఁ పపపువిధి నేనెఁడ
గాసినెఁ బెరరేనెఁచే కామునెఁడ సమసె
యీసుల సమయ విఅందిశ యాదుల

చ. వినుకనవఅంక విజజ నము వటట

కనుకనే యినెఁకనెఁ గెక వాలదు
అనుగు శశ  వేఅంకటాధీశమనన్నన
తనసినబుదిబ నెఁ తపప దినెఁక

రేకు: 0378-04 బౌళ సఅంపుటము: 04-456

పలల వి: పుటట నెఁగా బుటిట న నాభోగపుటాస
పటిట  యేమగటట కొఅంటి బదుకవో యాసా

చ.వూరు దిపపనటిట  యాస వగముదిపపన యాస
చేరవచిచ్చి దక నణ్యుమఅందిఅంచిన యాస
భారపటిట  దేహమెలాల  బడిలిఅంచిన యాస
పరి మమేమ్మనెఁచితి విఅంత బదుకవో యాసా

చ. నాలక రుచుల యాస నాతలకానెఁకల యాస
కాలకాసుకక న బఅంకు గరుప యాస
వోలినెఁ బుణణ్యు తపమెలల  వొరులకమమ్మఅంచు నాస
పలమాలిఅంచితి విఅంక బదుకవో యాసా

చ. కఅందుపరచేటి యాస గేలిసేయిఅంచేటి యాస
పొఅందియటట  సఅంతసాననెఁ బదిప యాస
కఅందువ శశ  వేఅంకటశనెఁ గన శరణఅంటి నేను
పఅందతనమొలల  నఅంక బదుకవో యాసా

రేకు: 0006-06 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 01-042

పలల వి: పుటట గులమీమ్మ భవినెఁ గొనరో
జటిట కన హిఅంసలే మీ ధనము

చ. ఆపద లఅంగడి నమీమ్మనెఁ గొనరో
పపతమ్మల పక  పయినెఁ బడకా
కక పులనెఁ బుణణ్యులనెఁగన కోపఅంచే-

చూపుల మీ కవి సులభపు ధనము
చ. కడనెఁగుఅంభీ పతకఅంబుల గొనరో

బడిబడి నమీమ్మనెఁ బాలిఅండల
తొడరునెఁ బరసీస  దోశ హపుధనములె
తడవట మీ కవి దనెఁచిన ధనము

చ. లఅంపుల చఅండాలతవ్వము గొనరో
గఅంపలనమీమ్మనెఁ గలియగము
రఅంపపు వేఅంకటరమణనకథ విన-

నఅంపగు వానక నదే ధనము
రేకు: 0332-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
189

పలల వి: పుటిట అంచినవానెఁడ దనే బుదిబ చెపపవానెఁడ దనే
యిటట  శశ హరి ననేన్న టట డేరిఅంచీనో

చ. యెఅంచుకొఅందు నొకవేళ నేనెఁటి సఅంసారమదన
యిఅంచుకవడిలోనే మోహిఅంత నఅందుకు
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కఅంచువఅంటి దీమనసు కటకటా యేది వాటి
చఅంచలనెఁడ హరి ననేన్నసఅంగతి సేసీనో

చ. తలనెఁత నేనొకవేళ దక వము గనేనన
కలిమ నఅంతటిలోనె కడ మరత
చలపటట  నదివో నాజనమ్మములకది వాటి
కలషచితకనెఁడ ననేన్నకఅందువనెఁ బెటట నో

చ. జజ ననౌదు నొకవేళ సరినెఁ గరిమ్మనౌదును
మానువఅంటిదీగుణము మరేది వాటి
కోనల శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచి నే శరణఅంటి
మానసి నఅంతే యెటట  మనన్నఅంచీనో

రేకు: 0208-01 ముఖరి సఅంపుటము: 03-043

పలల వి: పుటిట అంచేవానెఁడవ నీవే పోరుల వటట వ నీవే
యెటట  నేరుచుకొఅంటివిది నీ వినోదమా

చ. కొఅందరు దేవతలను కొఅందరు రాకసులను
ఇఅందరి కఅంతరాణ్యుమ వప్పుడ నీవ
అఅంది కోప మొకరిపక  అటట  పశ సాద మొకరి
కఅందులోనే పకపతమది నీక తగును

చ. నరకమనుచునెఁ గొఅంత నగి సవ్వరగ మన కొఅంత
నరతి గురిసేసేవ నీకుకలోనే
ధరనెఁ జీనెఁకటకవఅంక తగ వనెన్నలొకవఅంక
నెరపవ నీ మాయ నీక తెలను

చ. దసపరిపలనము తగు దుషట శికణము
వాసినెఁ గెక కొఅంటివి నీకు వశమెక  రెఅండ
దోసము నీవలల  లేదు తొలతే శశ వేఅంకటశ
సేసినవారి పుణణ్యుమే చితాకననెఁ బెటిట తివి

రేకు: 0202-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-008

పలల వి: పుటిట నటట  వనన్నవానెఁడ పోలేదు రాలేదు
ఇటట  నీ దసునెఁడ నెక తి యెఅంగిలెలల నెఁ బాసె

చ. వలినునన్న జగమెలల  విషష నెఁడ నీ మహిమే
అలరి నాలోన నీవే అఅంతరాతమ్మవ
తెలిసి నేనునన్నచోట దివణ్యువక కుఅంఠము
వలలేన నరకముల వరపలల నెఁ దీరె

చ. తనువతో నుఅండేది నీ తలనెఁచిన తలనెఁపనా
మనుపు సఅంసారము నీమాయ చేతిదే
పనులనా కరమ్మము నీ పఅంచినటిట  పనుప
మనసు లోపలి యనుమానమెలల నెఁ బాసె

చ. తెరమరుగు దినాల దేవనెఁడ నీ కలిపతమే
సొరిది యీ సురలెలల  చుటాట లే నాకు
నరతి శశ వేఅంకటశ నీమరనెఁగు చొచిచ్చి నేనెఁడ

గురున యానతిచేతనెఁ గొఅంకులెలాల  బాసె
రేకు: 0257-02 లలిత సఅంపుటము: 03-327

పలల వి: పుటిట నమొదల నేను పుణణ్యుమేమీనెఁ గాననెక తి
యెటట  గాచేవయణ్యు ననున్న యిఅందిరానాథా

చ. కామనులనెఁ జూచిచూచి కనున్నలనెఁ గొఅంతపపము
వేమరు నఅందల విన వనులనెఁ గొఅంతపపము
నామువారనెఁ గలల లాడి నాలికనెఁ గొఅంతపపము
గోముననెఁ బాపము మేననెఁ గుపపలాయ నవిగో

చ. కానచోటల కు నేనెఁగి కానెఁగిళళ్ళునెఁ గొఅంతపపము
సేన దనాలఅందుకొన చేతలనెఁ గొఅంతపపము
మానన కోపమే పఅంచి మతినెఁ గొఅంతపపము
పూన పపములే నాలోనెఁ బోగులాయ నవిగో

చ. చేసినటిట వానెఁడనెఁగాన చెపప నీకునెఁ జోటలేదు
దనెఁసుడ నే నెక తినెఁ గొన దయ దలనెఁచితివయణ్యు
యీసరవలెలల నెఁ జూచి యేమన నుతిఅంత ననున్న
ఆసల శశ వేఅంకటశ ఆయనెఁబోయనెఁ బనుల

రేకు: 0243-05 దేసాక సఅంపుటము: 03-246

పలల వి: పుటట గు నీయాధీనమే భోగము నీయాధీనమే
అటట  యీభావనకు నరుదయీణ్యు నాకు

చ. కాననటట అండవచుచ్చి నీకలిపత సుఖదుదుఃఖల
మేను మోచి మీయాజజ  మీరవచుచ్చినా
నానాజీవల పడే నాలిఘోరముల చూచి
దీనకఅంత వగతవో దేవ నీ చితాకనను

చ. తొటిట న పపపుణాణ్యుల తొలెల  నీపఅంపులే
పుటిట న మీ మాయలెలాల నెఁ బో దొబదమా
వొటట కొనన్నజీవల వొరలచుఅండనెఁగనెఁ జూచి
యెటట  నీవోరిచేవో యీవేదన కపుడ

చ. చెచెచ్చిర యీజనమ్మముల శశ వేఅంకటశవ్వర నీవే
యిచిచ్చినవి నీతోడ నెదురాడేమా
నచచ్చిల మావఅంటివారి నేరుపు నేరాల చూచి

వచిచ్చి నే శరణననెఁగా వహిఅంచుకోవలసె

రేకు: 0295-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-550

పలల వి: పుటట గుల నొకక్కుట పుణణ్యుపపములే వేరు
యెటట సేసినానెఁ జేసీ నేమ సేయవచుచ్చిను

చ. పగలే రేయి యీబడినెఁ గొనన్నజీవలకు
వొగి నా రేయి పగలౌ నొకరికన
తగుదక వ మొకనెఁడే తమ మతములే వేరు
పగటల విషష మాయ భశ మయిఅంచీ నదివో

చ. నలవలాల నెఁ జేనెఁదే నెరినెఁ గొనన్నవకృకముల
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కలదలల నెఁ దీప కమమ్మరనెఁ గొనన్న
తలనెఁపును నొకట తత కవ్వములే వేరువేరు
చెలరేనెఁగి విషష మాయ చికుక్కువటట  నదివో

చ. ఇహమే పరము యెరినెఁగితేనెఁ గొఅందరిక
మహినెఁ బరమే ఇహము మరొకరిక
వహితో శశ వేఅంకటశ వలెనన కొలిచితే
సహజపు విషష మాయ జరిపోవనపుడే

రేకు: 0316-05 పడి సఅంపుటము: 04-094

పలల వి: పుటట భోగులము నేము భవి హరి దసులము
నటట  నడమ దొరల నాకయణ్యువలెనా

చ. పలల కీల నఅందలాల పడివాగెతేజీల
వలల విరి మహలకమ్మవిలాసముల
తలిల  యాక మననే దక వమన కొలిచేము
వొలల నెఁగే మాకసిరుల వొరు లియణ్యువలెనా

చ. గాశ మముల రతన్నముల గజముఖణ్యువసుకవల
ఆమన భూకాఅంతకు నఅంగభేదల
భామన యాకమగన పశ ణధారి లెఅంకలము
వోమ మాకాతనెఁడే యిచీచ్చి వొరులియణ్యువలెనా

చ. పసగల పదవల బశ హమ్మనరిమ్మతముల
వస బశ హమ్మతఅండిశ  శశ  వేఅంకటశనెఁడ
యెసనెఁగి యాతనెఁడే మముమ్మ నేలి ఇనన్నయ నచెచ్చి
వొసగిన మాసొముమ్మల వొరులియణ్యువలెనా

రేకు: 0018-01 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 01-
107

పలల వి: పుటట మాలినబరుబోనెఁకవి ననున్ననెఁ
దిటట  వదేమోసి దిమమ్మరిమాయ

చ.ఒరపులాడక పోవ వోసి మాయ నాతోనెఁ
దొరలేవ నను ముటట  దోసము

వరపఅంచే వేమోచి విషష భక కనఅంటా -
నెరనెఁగనట నీయేత లినన్నయను

చ. వదుట చెలల దు పోపో వోసి మాయ నా-

యెదుర మానెఁటల నీకు ననెఁకనేలే,

వదరేపు హరిభక క వనత, తెలియరు నే-

నదురవచిచ్చినవారు నీవ నా కదురా
చ. వొలల వట జీవ మోసిమాయ నీ

కలల లినన్నయను లోక మెఱనెఁగును,

నలల నవిభనమనన్ననభకకనఅంటానెఁ
జెలల నెఁబో పపపుచేనెఁదు మేయకువే

చ. పూరకుఅండవగా వోసిమాయ ననున్ననెఁ
బరనెఁ బిలవము గుఅంపనలాడేవ,

నారాయణభకకనాతి ననున్నను ననున్ననెఁ
గోరి యఅందరు నెఱనెఁగుదు రేల పోవ

చ. వోవవ ననునెఁజూచి వోసిమాయ నా-

తోవ వచిచ్చినను నొతకవ నీవ,

శశ  వేఅంకటగిరిదేవనభక క నా -
హవళక ననున్న నలమ రిఅందరును

రేకు: 0323-02 బౌళ సఅంపుటము: 04-131

పలల వి: పుటట డి దిఅంతా బూటకఅంబులే
గటిట మాయ హరినెఁ గాననెఁగ నీదు

చ. ముకుక్కున నునన్నది ముఅందటనెఁ బాశ ణము
యెకక్కుడ నమేమ్మదినెఁకనెఁ దనువ
చుకక్కుల మోనెఁచీనెఁ జూపులెదుటనే
నెకొక్కును మతికన నలకడ యేది

చ. నాలక నునన్నవి నానారుచులను
వేళావేళకు వరవేది
తోలన నునన్నది దొరకొన బశ తకది
కాలఅంబెటవలెనెఁ గడపది

చ. ఆతమనునన్నది యఖిలజజ నము
ఘూతల నెటవలెనెఁ గనయేది
శశ తరుణీపతి శశ వేఅంకటపతి
యాతననెఁగొలిచితి మడడ అంబది

రేకు: 0018-03 వరాళ సఅంపుటము: 01-109
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పలల వి: పుడమనఅందరి బుటట  భూతము కడనెఁ-
బడవక న నలల న భూతము

చ. కనసి వోడమఅంగెడి భూతము
పునుకవనెఁపుపదద  భూతము
కనలి కలియ చీనెఁకటి భూతము
పొనుగుసోమపుమోము భూతము

చ. చేటకాళాళ్ళు మఅంచిన భూతము
పోటదరల పదద  భూతము
గానెఁటపుజడలబిఅంకపు భూతము
జూటరి నలల ముసునెఁగు భూతము

చ. కలసి బితకలేతిరిగేటి భూతము
పొలపుదఅంటల పదద  భూతము
బలపు వేఅంకటగిరిపయి భూతము
పులగుమీనెఁది మహా భూతము

రేకు: 0259-01 ముఖరి సఅంపుటము: 03-337

పలల వి: పుణణ్యుమున ననున్ననెఁగాచి పురుషరిర వౌదునెఁ గాక
గణణ్యుమా నే నీకు నాకత యెఅంతవనన్నది

చ. వలయ ననున్ననెఁబగడే వేదము లనఅంతముల
యెలమ ననున్ననెఁ బగడ నెఅంతవానెఁడను
యిల ననున్ననెఁ బూజిఅంచేరు ఋషల కోటాననెఁగోటి
అలరి ననున్ననెఁ బూజిఅంచేయఅంతవానెఁడనా

చ. శరణ నీకునెఁ జొచిచ్చిన జఅంతవ లనఅంతముల
వరుస నే నఅందులో నెవవ్వరినెఁ బోలదు
సొరిది ననున్ననెఁ గొలిచే సురల సేనా సేన
పరగ నేనెఁ గొలిచేటి పన నీకు నెఅంత

చ. కాల మెఅంతెక నానెఁ గదుద  కరమ్మముల వేవేల
ఆలిఅంచ నఅందులో నే నణమాతశ ము
తాలిమ శశ వేఅంకటశ దయాధరమ్మము నీది
పలిఅంచవే నీవ ననున్ననెఁ బలకు లేమటిక

ప.అ.రేకు: 0073-01లలిత సఅంపుటము: 15-417

పలల వి: పురాణపురుష నా మనోరథము పొఅందుగ నీడేరచ్చివే
నరుహేతకదయానధివి నీ వననెఁగా విఅందూ

చ. యెపుడ పశ సనున్ననెఁడ వౌదువొ యనుచు యెదురుచూత నీకు
అపురూపఅంబగు నీ సకుకల వివ నాలిఅంత లీనులను
వపమల ననున్నను వశముచేసుకొన నహిఅంపు చుఅండదును
చపలనెఁడనెక  నీ మనన్ననలే యిట సారెకునెఁ గోరుదును

చ. సతతము నీ భావము దలసుకొననెఁగ చదువలలో వదకుదును
తతి నీ శశ పదతీరర ము గొననెఁగ తమకఅంత నేను
హితవరులగు నీ దసులలో ననెన్నఅంచుకొననెఁగనెఁ దగుదును
అతిమోదఅంబున ననున్న నుతిఅంచే యఅందులక నే నోరూరుదును

చ. యేడనెక న నీభక క గలగుటకు యేపొశ దుద ను నేనెఁ బాశ రిర అంత
వేడకతో నీ సేవ సేయటకు వేళ గాచి యఅందు
జోడగా నలమేలమ్మఅంగకునెఁ బతివక  చూపటిట న శశ వేఅంకటశవ్వర
జడతోడ మము రకఅంచేవన సఅంతస మఅందుచు నుఅండదును

రేకు: 0323-05 భవళ సఅంపుటము: 04-134

పలల వి: పురుషనెఁడే యధమునెఁడ పొఅంచి యెఅందు దగులక
పురుషతకమునకఅంట పుణణ్యునెఁడవ నపుడే

చ. పురుషజఅంతవలెలల  పొఅంచి యానెఁడజఅంతవల
తరవాయి గొన వఅంటనెఁ దగులనెఁగాన
ధర నానెఁడ జఅంతవల తగ పురుషజఅంతవల
యిరవ వదకనెఁజోవ యిది యెటిట మాయ

చ. సారెకు నరబ మునకు జనులెలల  దసులెక
కోరి వదకుచు దిరుగుదురు గాన
చేరువ యరబ ములెలల  జీవలకు దసులెక
యీరీతి వదకవ యిది యెటిట మాయ

చ. లోకమునడవ డిది లోనుగాక యిఅందుకలాల
యేకచితకమున నుఅంట యెకుక్కుడగాన
దకొన శశ వేఅంకటశ దసునెఁడక న వానకన
యేకముగనెఁ బఅంపుసేసు నేమమాయకాన

రేకు: 0154-01 బౌళ సఅంపుటము: 02-252

పలల వి: పురుషఅండన శకృతి వొగడీనట ఆ పురుషనెఁడ 
నరాకారమట

విరసవాకణ్యుము లొఅండొఅంటిక నవి విఅంట నసఅంబదబ ముల
చ. మొగమున బశ హమ్మల మొలచిరట ఆ మూరితి అవయవరహితనెఁడట

తగు బాహువలను రాజలట ఆ తతవ్వమే యెఅంచనెఁగ శూనణ్యుమట
పగటన తొడలను వక శణ్యులట ఆ బశ హమ్మము దేహము బయలట
అగపడి పదల శూదుద లట ఆతన రూపము లేదట

చ. తన వఅందనమునునెఁ గలదట దక వము తనునెఁ జూడనెఁ గనున్నల లేవట
తన వినన్నపమునునెఁ జేయనట ఆతనకన వనుల లేవట
తన యిచిచ్చినదే నెక వేదణ్యుఅంబట దక వము నోరే లేదట
తన యిచేచ్చిటి ధూపఅంబును గలదట దక వము ముకుక్కును లేదట

చ. అఅంతానెఁ దనే దక వమటా యజజ ము లొరులకునెఁ జేయటట
సఅంతతమునునెఁ ద సవ్వతఅంతద నెఁడటా జపముల వరముల చేకొఅంటట
చిఅంతిఅంపనెఁ దనే యగియటా చేరువ మోకము లేదట
పఅంతపు శశ వేఅంకటపతిమాయల పచారిఅంచిన వివియట

రేకు: 0203-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
013

పలల వి: పురుషల నీ గతి బోధిఅంచి బోధిఅంచి
సురతసమాధియఅందునెఁ జొకక్కుఅంచే రదివో

చ. కొఅంకక సతల నేటి గురువ లఅందరిక
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కఅంకగా మరామ్మల సోనెఁకనెఁగ హరిర అంచి
లఅంకలను బఅంచాఅంగుళహస క మసకకమున
వఅంకువనెఁ దమ యఅంగము వపదేశిఅంచేరు

చ. మదనమఅంతశ ములెలల  మరి చెవిలోననెఁ జెపప
మొదల నఖఅంకురపుముదశ ల వటిట
పది మారులనెఁ దముమ్మలపశ సాదముల వటిట
వదుట సఅంసారబశ హమ్మ ముపదేశిఅంచేరు

చ. బడలిఅంచి అనఅంగపర వసుకవను జూప
కడపట విరక కనెఁ గడ బోధిఅంచి
తడవి శశ వేఅంకటశ దసులనెఁ దపపఅంచి
వడివోన జీవలకు నుపదేశిఅంచేరు

రేకు: 0159-02 మాళవి సఅంపుటము: 02-283

పలల వి: పురుషలకు పురుషనెఁడవ పురుషత కమా
పురునెఁడ లే దినెఁక నీకునెఁ బురుషత కమా

చ. పొలసులాడకు నీవ పురుషత కమా
బులిసి లోనెఁగనెఁగనేల పురుషత కమా
పొలమురాజవ నీవ పురుషత కమా నీ
పొలనెఁకు వదే కఅంబముననెఁ బురుషత కమా

చ. పొడవలకునెఁ బడవక న పురుషత కమా బిరుదు
పుడిసిళల నెఁ జలిల తివి పురుషత కమా
పుడిక సతినెఁ గెక కొఅంటి పురుషత కమా
పొడమెనెఁ జీనెఁకటితప్పు పురుషత కమా

చ.బూటకపుబుదిబ గల పురుషత కమా
పోటి గుఱఱ్ఱి పునెఁ బసల పురుషత కమా
మేటి శశ వేఅంకటముమీనెఁద నొసనెఁగే విదివో
పూటవూనెఁటవరాల పురుషత కమా

ప.అ.రేకు: 0006-06 రామకశ యసఅంపుటము: 15-037

పలల వి: పురుషతకమ నీవే బుదిబ చిచ్చి కాచుట గాక
శిర సెతకకొన నవవ్వ సిగుగ గాద నాకు

చ. పొసనెఁగ పఅంచేఅందిశ యాల పుటిట న దేహమే మోచి
యెసనెఁగ జితేఅందిశ నెఁయనెఁడ నెటట యేణ్యు నేను
వసగాన కోరికల వలలోననెఁ జికుక్కుకొన
యిసుమఅంతలో ముకుకనెఁడ నెటట యేణ్యు నేను

చ. తొలిల టి కరమ్మముచేత దొడడ యెక న పుటట  పుటిట
యెలల వారిలో జజ న నెటట యేణ్యు నేను
మలల డి సఅంసారము మరగువానెఁడవక  యఅండి
యిలిల దివో విరకుకనెఁడ నెటట యేణ్యు నేను

చ. పపపుణణ్యుపు లోకులపఅంక కలోన నేవఅండి
యేపున నీ భక కవానెఁడ నెటల యేణ్యు నేను

రాపుల శశ  వేఅంకటశ రకఅంచి కీరితినెఁ బఅందు
యీపటి వానెఁడ ధీరునెఁడ నెటట యేణ్యు నేను

ప.అ.రేకు: 0067-04బౌళ సఅంపుటము: 15-385

పలల వి: పురుషతకమా అనన్నటిలో పూసలలో దరమవూ
వరవఱినెఁగి న నేన్నపొదుద ను సేవిఅంచనెఁగవలెనెఁగాన

చ. కదలను గాలి నీవ కదలిఅంచితే
పొదలను ససణ్యుముల నీవ పొదలిఅంచితే
వదకతే కీల నీవే విశవ్వఅంబునకు
పదిలముగా నను వదక పటట నెఁగవలెనెఁ గాన

చ. కాలమునెఁ గరమ్మములో నీవ కానరాక వఅండి
నేలయ మనున్నను నీవే పలిఅంపుచునాన్ననెఁడవూ
నీ లీలలెక న బమమ్మలాట లివి నీచేత నాడీన
కోలముఅందుగా నీ సాకారము కోరి చూడవలెనెఁ గాన

చ. యితకవ వరముల నీవే యిట శశ వేఅంకటగిరిన
మొతకమెక  యలమేలమ్మఅంగతో ముద మలరనెఁగాను
బతికతో ననునెఁ గొలిచినవారిక పరుసవేదివి నీవే
కొతకలగా ననేన్న నమమ్మ కొలిచి బశ దుకవలెనెఁ గాన

రేకు: 0109-05 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
053

పలల వి: పురుషతకమునెఁడ నీవ పురుషధమునెఁడ నేను
ధరలో నాయఅందు మఅంచితన మేది

చ. అనఅంతాపరాధముల అట నేము సేసేవి
అనఅంతమయిన దయ అది నీది
నను నెఱనెఁగకుఅండేటి నీచుగుణము నాది
నను నెడయకుఅండే గుణము నీది

చ. సకలయాచకమే సరుస నాకునెఁ బన
సకలరకకతవ్వము సరి నీపన
పశ కటిఅంచి ననున్న దూరేపలక నాకప్పుడను
వకలివక  ననునెఁ గాచేవిధము నీది

చ. నేరమఅంతయను నాది నేరుపఅంతయను నీది
సారెకు నజజ న నేను జజ నవి నీవ
యీరీతి శశ వేఅంకటశ యిటట  ననున్న నేలితివి
ధారుణిలో నఅండను పశ తాపము నీది

రేకు: 0222-02 లలిత సఅంపుటము: 03-121

పలల వి: పురుషతకమునెఁడ నీవే పుణణ్యుము గటట క ననున్న
దరిచేరిచ్చి రకఅంచి దయనెఁ జూడనెఁగదవే

చ. ధరలో యాచకునకు ధరామ్మధరమ్మము లేదు
సిరులనెఁ గాముకునక సిగుగ లేదు
పరమపతకునకు భయమఅంచుకాలేదు
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విరసపు నాకక  తే వివేకమే లేదు
చ. మఅంచిన కకృతఘున్ననక మేలెనన్ననెఁడను లేదు

చఅంచలచితకనకు నశచ్చియమే లేదు
అఅంచల నాసికకునకు నాచారమే లేదు
కొఅంచన మూరుర నెఁడ నాకు గుణమే లేదు

చ. మదిఅంచిన సఅంసారిక మరి తనవే లేదు
పొదిగొన మూరుర నకు బుదేబ  లేదు
అదన శశ వేఅంకటశ అలమేలమ్మఅంగ దసునెఁడ-

నదివో చనవరి నాకదురే లేదు
రేకు: 0101-05 ముఖరి సఅంపుటము: 02-005

పలల వి: పులగు చెపపడినద పొఅంచి మాగురునెఁడ నీకు
తలనెఁచుకో నేనెఁడ నీవ దనెఁచినరర ము

చ. యిలమీనెఁద తమసొముమ్మ లెవవ్వరివదద  నుఅండినా
తలపడి కొలపడి తగిలినటట
తొలత పఅంచేఅందిశ యపు దొఅంగలవదద  నునాన్ననెఁడ
వలయ నీసొమమ్మనుచు విడిపఅంచుకొనవే

చ. చేరి తమవూరివారి చెఱవటట కొన పోతే
కోరి కుయివోయి తెచుచ్చికొనన్నటట
వూరక నీకుకలోనవనన్న ననున్న నీమాయ
వరాననెఁ జెఱవటట ను విడిపఅంచుకొనవే

చ. బడిదపప తిరిగేటి పడచుల తమవారు
తడయక తెచుచ్చిక ఆదరిఅంచినటట
వడబుదిబ నెఁ దిరిగేను వఱిఱ్ఱి న శశ వేఅంకటశ
విడవక అజజ న ననున్న విడపఅంచుకొనవే

రేకు: 0202-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-007

పలల వి: పూచిన యీ దేహము పువవ్వగాన పఅందగాన
చేచేత నెవవ్వరికనెఁ జెపపనోపనెఁ బిశ యము

చ. పుటిట అంచిన దక వము పూరి మేపునా మముమ్మనెఁ
బటిట న పూరవ్వకరమ్మము పసిపొయీణ్యునా
మెటిట న సఅంసారము మెదిగిన పట చాల
తొటిట  కనన్నవారినెలల  దూర నోప మఅందుకు

చ. నొసలనెఁ వాశ సిన వాశ ల నుసిగితే మానీనా
కొసరి జగము నాక కొత కలయీణ్యునా
వసురుతోడి సుఖము వఅండిన పట చాల
కొసరి జనమ్మములిఅంకానెఁ గోరనోప నేను

చ. యేలినవానెఁడ శశ హరి యేమ సేసినా మేలె
వేళతో నాతనెఁడే శశ వేఅంకటశనెఁడ
పలిఅంచె నాతనెఁడ మముమ్మ పదివేలలాగులను
యీలాగులనే సుఖి ఇఅం(???)చేము నేము

రేకు: 9117-01 పడి సఅంపుటము: 04-603

పలల వి: పకృథుల హేమ కౌపనధరదుః
పశ థితవటరేమ్మ బలఅం పత

చ. సపసకకదుః శచి సుపలభదుః
కోప విదూరనెఁ కులాధికదుః
పప భఅంజనదుః పరాతపరోయఅం
గోపలో మే గుణఅం పత

చ. తరుణదుః ఛతీశ  దఅండకమఅండల
ధరదుః పవితీశ  దయాపరదుః
సురాణాఅం సఅంసుకతి మనోహరదుః
సిర రసుత్సధీరేమ్మ ధకృతిఅం పత

చ. తిశ  వికశ మదుః శశ  తిరు వేఅంకట గిరి
నవాసోయఅం నరఅంతరఅం
పశ విమల మసకృణ కబళపశ య మే
దివా నశయాఅం ధియఅం పత

రేకు: 0005-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-029

పలల వి: పఅంచనెఁబెఅంచ మీనెఁదనెఁ బెరిగేటిచెలిమ
ఇఅంచుకఅంత తాలిముల కడలేనచెలిమ

చ. అఅంటముటట లేక మనసులఅంటకొనన్న చెలిమ
కఅంటనెఁగఅంట నవివ్వఅంచేఘనమెక నచెలిమ
వఅంటవఅంటనెఁ దిరిగాడ వఱిఱ్ఱి గొనన్న చెలిమ
యిఅంటివారిచిత కములకు నెడరెక నచెలిమ

చ. చెకుక్కుచెమట పకుక్కు వలనే చికక్కునెక  నచెలిమ
యెకక్కుడౌటా తముమ్మనెఁదముమ్మ నెఱనెఁగనీనచెలిమ
చకక్కునెఁదనమే చికక్కు మేనుచికక్కునటిట చెలిమ
లెకక్కులేనలెలాల  యాసలెలల  లేనెఁతలయినచెలిమ

చ. అఅంకురిఅంచినటిట తలనెఁపు లధికమయినచెలిమ
లఅంకలయినయాసలెలాల  లావకొనన్న చెలిమ
వేఅంకటాదిశ విభననెఁ గూడి వేడకయినచెలిమ
పఅంకజననలకలల నెఁ బాయరానచెలిమ

రేకు: 0212-04 వరాళ సఅంపుటము: 03-070

పలల వి: పఅంచి తమ పటట నెఁజెటట  పరికవేయ రెవవ్వరు
మఅంచివానెఁడనెఁ గాకునన్న మనన్నఅంచకుఅండేవా

చ. తెరువ దపప యడవినెఁ దిరిగేటివారినెఁ దచిచ్చి
తెరువననెఁ బెటట దురు తెలిసినవారల
నరునెఁడనెక  నేరక నడిచేటి ననున్న నీవ
మరిగిఅంచి కావక మానవచుచ్చినా

చ. దికుక్కుమాలినటిట వారినెఁ దచిచ్చి దయగలవారు
దికక్కుయి కాతరు వారి దిగనెఁదోయరు
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తకక్కుక మాయలోనెఁ బడి దరిదపు లేన ననున్న
వకక్కుసాన రకఅంచక విడిచేవా నీవ

చ. ఆవల భయపడడ వా రఅంగడినెఁ బడితే దొర-

లోపల విచారిఅంచి వూరడిఅంత రఅంతలోనే
శశ వేఅంకటశ నీవ సకృషట కలాల  నేలికవ
వేవేల మా మొర నీవ విచారిఅంచకుఅండేవా

రేకు: 0021-01 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-125

పలల వి: పకుక్కులఅంపటాల మనసు పదవక తివి నీకు
నెకక్కుడా నెవవ్వరులేరు యేమసేతవయాణ్యు

చ. కనున్నమూయనెఁ బదుద లేదు, కాల చానెఁచ నముమ్మలేదు
మనున్నదవివ్వ కఅందనెక న మనక లేదు
మునన్నటివలెనే గోరుమోపనెక ననెఁ జోట లేదు
యినన్నటా నటాల నెక తి వేమ సేతవయాణ్యు

చ. అడగిడనెఁగ నవవ్వల లేదు, అఅండనెక న నుఅండలేదు
పుడమనెఁ గూడ గుడవనెక ననెఁ బదుద లేదు
వడనెఁగునెఁదనము విడవలేదు, వేదమెక ననెఁ జదువలేదు
యెడపనెఁదడప నటల  నీకు నేమసేతవయాణ్యు

చ. వపపరముల మానయెక న నుఅండలేదు లోకమఅందు
నప్పుడక న నీవిహర మటల  నాయను
చెపపనరుదు నీగుణాల శశ వేఅంకటశ యిటల -

నెప్పుడను ఘనునెఁడ వరయ నేమసేతవయాణ్యు
రేకు: 0254-06 వరాళ సఅంపుటము: 03-313

పలల వి: పటిట న దక వ మెరునెఁగు బీరకాయలోన చికుక్కు
దిటట  కూళపశ ణలమెక  తిరుగుతనెఁ గాకా

చ. కాయము మోచి పుటిట  కరమ్మమున కొడిగటిట
రోయనెఁబోతే మేనలోన రోనెఁత వోయీనా
పయపువలనెఁ దగిలి పపపుణణ్యుములనెఁ జికక్కు
తీయనెఁబోతే వచుచ్చినా తెగరాన బఅంధము

చ. జగములోనెఁ గటవడి సఅంసారదుదుఃఖమఅంది
నగనెఁబోతేనెఁ గొఅంతెక నా నవవ్వ వచీచ్చినా
చిగురుటాసనెఁ దగిలి చిఅంతాజలధినెఁ బడి
యెగదిగనెఁ జూడనెఁబోతే యెఅందుకు నెకక్కునది

చ. పరమాతమ్మ మతినెఁ గన భవములెలల నెఁ గడచి
ధరణి మాయలతోడి తగులనన్నద
సిరుల మఅంచినయటిట  శశ వేఅంకటశవ్వరున
మరిగి కొలిచ్చిన మాకు మరి చిఅంతలేలా

రేకు: 0103-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-015

పలల వి: పటిట ననీ వఱునెఁగుదు పనుదికుక్కు
జటిట గా శశ హరి నీకు శరణ చొచిచ్చితిమ

చ. కరమ్మమూలమెక నటిట  కాయము మోచి నేను
కరమ్మము విడవనెఁబోతే కడసఅంగతా
మరమ్మ మెఱినెఁగిన నీవే మాయలనెఁ గటట అండనెఁగాను
పరిమ్మ నే విడవనెఁబోతే బిగియద కటట

చ. బఅంధమూలమెక నటిట  పశ పఅంచమఅందునుఅండి
బఅంధమునెఁ బాసేనఅంటనెఁ బాసునా అది
అఅంధకారమెక నటిట  అజజ నాననెఁ దోసితివి
అఅంధకారమున వలనెఁ గరసితేనెఁ గలద

చ. నచచ్చిల నీసఅంసారపు నీరధిలోన ముననెఁగి
చొచిచ్చి వళల  చేరేనఅంటనెఁ జోట గలద
యిచచ్చిట శశ వేఅంకటశ యిహమఅందే పరమచిచ్చి
అచుచ్చి మోప యేలనెఁగా నే ననన్నయనెఁ దలిసితి

రేకు: 0353-01 భలాల టి సఅంపుటము: 04-309

పలల వి: పదయౌబళపునెఁగొఅండనెఁ బెరిగీనదే
వదలకకొలిచితే వరములిచీచ్చిన

చ. పదివేలశిరసుల బలనరసిఅంహము
గుదిగొనన్నచేతల గురుతెక నది
ఎదుటనెఁ బాదలనెఁ గనున్నలెనెక న్నననెఁ గలిగినది
యిది బశ హామ్మఅండపుగుహ నరవక నది

చ. ఘనశఅంఖచకాశ దుల కక దువలతోనునన్నది
మొనసి రాకాసిమెకములనెఁ గొటట ది
కనకపుదక తణ్యున కడపుచిఅంచినది
తనునమమ్మన పశ హాల దుదపును దఅండక నది

చ. శశ వనతనెఁ దొడమీనెఁదనెఁ జేకొన నలిపనది
దేవతల గొలవ గదద పక  నునన్నది
శశ వేఅంకటాదిశ యఅందునెఁ జెలనెఁగి భోగిఅంచేది
భావిఅంచి చూచితేను పరబశ హమ్మమెక నది

రేకు: 0267-01 లలిత సఅంపుటము: 03-383

పలల వి: పదద  తెరువఅండనెఁగాను పడగఅంతల దీసుక
పొదుద వోక యడవలనెఁ బుఅంగుడయేణ్యురు

చ. తొలిల టి పదద లెఅంచిరి దొడడ వానెఁడ హరియఅంటా
అలల ద భారత రామాయణ భాగవతముల
ఇలిల ద నేనెఁటి పదద ల యెవవ్వరో దక వములఅంటా
వలల విరిగా నఅంకా వదకరు

చ. దేవలోకమువారు దేవనెఁడ శశ పతియన
భావిఅంచి మొరవటిట  బశ దికరి
యీవల నపపటివారు ఇఅందరిక మొరవటిట
కావిరి నెవవ్వరివారునెఁ గాక వనాన్నరు

చ. నానాభూములవారు నమమ్మ శశ వేఅంకటపతినెఁ
గానవచిచ్చి యేనెఁటనేనెఁట ఘనులయేణ్యురు
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యీనజ మకక్కుడివారు యినన్నయనెఁ దలిశఅండియ
మానక చలాలనెఁబోయి మాయలనెఁ బఅందేరు

రేకు: 0255-04 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
317

పలల వి: పరిగి పదద నెఁ గాను మరి పనన్నవానెఁడనెఁ గాను
యిరవగ నే బుదబ రినెఁగెడి దపుడ

చ. కఅంకగ బహునరకఅంబుల చొచిచ్చితి-

నఅంకా భయమది యెరనెఁగను
జఅంకనలనే పలచదువల చదివితి
మఅంకునెఁదనఅం బిది మానదు

చ. తియణ్యుక కడనెఁ బెనుదేహాల మోచితి-

నయణ్యు యిఅంకా నలయను
నెయణ్యుపు హేయము నచచ్చిలనెఁ గడిగెద
చియణ్యున రోయను సిగూగ నెఁ బడను

చ. ధరమ్మము సేసితి దనము లొసనెఁగితి
కరమ్మములిఅంకానెఁ గడవను
అరిమ్మలి శశ వేఅంకటాధిప నీకకృప
నరమ్మలమెక తిన నే నపుడ

రేకు: 0391-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
528

పలల వి: పరిగినానెఁడ చూడరో పదద  హనుమఅంతనెఁడ
పరగి నానా విదణ్యుల బలవఅంతనెఁడ

చ. రకక్కుసుల పలిక రణరఅంగ శూరునెఁడ
వకక్కుసపు యేకాఅంగ వరునెఁడ
దికుక్కులకు సఅంజీవి దచిచ్చిన ధీరునెఁడ
అకక్కుజమెక నటిట  యాకారునెఁడ

చ. లలి మీరిన యటిట  లావల భీమునెఁడ
బల కపకుల సారవ్వభౌమునెఁడ
నెలకొనన్న లఅంకానరూబ మధామునెఁడ
తలఅంపున రామునాతామ్మరామునెఁడ

చ. దేవకారణ్యుముల దికుక్కు వరేణణ్యునెఁడ
భావిఅంపనెఁగనెఁ దపదుః ఫల పుణణ్యునెఁడ
శశ  వేఅంకటశవ్వరు సేవాగశ గణణ్యునెఁడ
సావధానునెఁడ సరవ్వ శరణణ్యునెఁడ

రేకు: 0089-06 బౌళ సఅంపుటము: 01-440

పలల వి: పరుగనెఁబెరుగనెఁ బెదద లగానెఁగా పనువఱిఱ్ఱి  వటట  బుదబ ఱినెఁగితే
మరుల మఱచితేనే యినన్నటి గెలిచే మరమ్మము సుఅండీ జజ నులకు
చ. జననమఅందినయప్పుడ దేహి సనాణ్యుసికఅంట నరాభారి

తనరనెఁ గౌపన కటిసతశ ముల తగులములేనది గఅంబరి

తనునెఁద నెఱనెఁగడ యెదిరి నెఱనెఁగనెఁడ తతవ్వధాణ్యునాలయ 
నరమ్మలచితకనెఁడ
పననెఁగేకోరిక యిఅంచుకఅంత లేదు పరులేనవాడ వడవోయమామ్మ

చ. నదుద రవొయేణ్యుటి యప్పుడ దేహి నతణ్యువిరకుకనవఅంటి ఘనునెఁడ
బుదిబ  సఅంసారముపక  నఅంచుకా లేదు భోగమేమీ నొలల నెఁడ
వొదద నే యేపనులకునెఁ జేయనెఁబోనెఁడ వనన్నలఅంపటాల కమయనెఁ జొరనెఁడ
కొదిద లేనయాస యెఅందువోయనొకో కోపమేమ లేదు వనెఁడివో యమామ్మ

చ. హరి శరణనన్న యప్పుడ దేహి అమరులకఅంట కడనధికునెఁడ
పరమునహము నఱచేతిదే పశ యాస మఅంచుక లేదు
దురితము లేదు దుదుఃఖముల లేవ తోడనే వక కుఅంఠ మెదురుగా వచుచ్చి
గరిమ శశ వేఅంకటశనెఁడ వనెఁడివో కానరెక రిగా యినాన్నళల మామ్మ

రేకు: 0261-04 వసఅంతవరాళ సఅంపుటము: 03-
352

పలల వి: పఱుగనెఁగనెఁ బెఱుగనెఁగనెఁ బెదద లమెక తిమ నేము
కఱకఱలే కాన కడగఅంట లేదు

చ. హరి ననన్న భజియిఅంచి చాలననన్న యనన్నమే
అరిది నేనెఁడపపటిన నాస రేనెఁచీన
ధరలో రాతిరి గూడి తనసిన సతలే
పరగ నపపటిన విభాశ అంతి రేనెఁచీన

చ. మాయనెఁ గటిట  విడిచిన మలినపునెఁ గోకల
యీయెడ నుదికతేనే యిచచ్చి రేనెఁచీన
కాయముపక  మోనెఁచి పటట నెఁ గటిట వేసిన సొముమ్మల
మాయలెక  దినదినము మమత రేనెఁచీన

చ. నీవ వటిట న చలమో నేము సేసినటిట  తపోప
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చికక్కుతి మఅందు
మోవరాన మోపయి ములగనయణ్యుదు మముమ్మ
చేవ సఅంసారముపక నెఁ జిమమ్మ రేనెఁచీన

రేకు: 0138-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
162

పలల వి: పరు నారాయణనెఁడవ బెఅంబాడిచేనెఁతల నీవి
నోరు మూసుకునన్ననెఁ బోదు నునన్నన నీసుదుద ల

చ. వేసుల మాకునెఁ జెపప విన భారతముగానెఁగ
మోస నీపలముచిచ్చిమ మొదలగాను
రాసికకక్కు శకునెఁడ రవవ్వగానెఁ బగడనెఁ జొచెచ్చి
ఆసలనెఁ బరకాఅంతల నఅంటిన నీసుదుద ల

చ. రఅంతన వాలీమ్మక చెపప రామాయణము గాను
సఅంతగానెఁ దటకాదులనెఁ జఅంపనదలాల
అఅంతకముఅంద నారదునెఁడవి దఅండమీటి చెపప
యిఅంతటా వేనెఁటాడి జీవహిఅంసల సేసినది

చ. వేడక నజనెఁడ చెపప వేదముగా నీవ దొలిల
వోడక మీనెక  కొనాన్నళల అండితివఅంటా



 455

తోడనే సపకరుషల తొలిల యనునెఁ జెపపరద
యీడనే శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక తి వనుచు

రేకు: 0228-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
161

పలల వి: పక కొన చూడరో వటల  పఅండగ నేనెఁడ
ఆకడ గొలెల తలకు నానఅందము నేనెఁడ

చ. ఆదికాలముననెఁ గకృషష  డవతరిఅంచినయటిట -

ఆదట శశ వణ బహుళాషట మాయను
దదత రోహిణినకతశ ము గూడ నడరేయి
సాదిఅంచ లోకులకలాల  జయఅంతియాయను

చ. వసుదేవనన దేవకన మనన్నఅంచి కకృషష నెఁ-
డసనెఁగి రేపలెల కు నేతెఅంచుటాయను
కొసరి యశోద నఅందగోపులకునెఁ బుతోశ తత్సవ-

మసమున నచిచ్చి మఅంచె ననన్నటా మేలాయను
చ. తొటిట న రాకాసులతోడనెఁ గూడ భవిమీనెఁద

నటట  కఅంసున మదము హతమాయను
రటట డి శశ వేఅంకటశనెఁ డిటట  వధల నెలల
జటిట గా మెరసే యటిట  సఅంభశ మములాయను

రేకు: 0311-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 04-
062

పలల వి: పొఅందగు నాతామ్మపుతశ నామ మను“ “ -

చఅందపువేదమె సరి నలిపతివి
చ. పుతద నెఁడ మరునెఁడట పుతద నెఁడ బశ హమ్మట నీ-

పుతశ పౌతద లే భవినెలాల
పుతశ కామేషట న బడమతి దశరథ-

పుతద నెఁడవక  యిది పొగడనెఁగ నరుల
చ. మనుమనెఁడ రుదుద నెఁడ మనుమనెఁడ వశిషట

మనుమన మనుమలే మహి యెలాల
మనుమనెఁడవక  యదితిమానణ్యు గరద్భుమున
జననమఅందితివి జగమున కరుదు

చ. యిద నీగోతశ అం బీచరాచరఅం-

బెదుట మెరసె నద యిహమెలాల
కదిసిట శశ వేఅంకట గోతశ అంబున
నుదయిఅంచి మెరసితో హరి నీవ

రేకు: 0276-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
441

పలల వి: పొఅందినవలాల  భోగణ్యుములే
అఅందరిలో ననెఁక ననుమానమేలా

చ. హరి నీ సఅంకలప మనన్నట నుఅండనెఁగ
గరిమల మా సఅంకలపము లేనెఁటిక

దురితము లణనెఁచీ దొర నీ నామము
సొరిది విధికనెఁగా సుడివడనేలా

చ. జిగి నీ ధాణ్యునము చిఅంతల మానపనెఁగ
వగటన మా కనెఁక వడ చిఅంతేనెఁటిక
తగు నీ తత కవ్వము తపదుఃఫల మొసనెఁగ
అగడనెఁ గోరికల ఆసలినెఁ కలా

చ. కమమ్మ నీ శరణగతి యిట చూపనెఁగ
కమమ్మర నుదోణ్యుగము మాకనెఁటిక
యిముమ్మల శశ వేఅంకటశవ్వర మా పల
నెమమ్మదిగలవినెఁక నే నాడనేలా

రేకు: 0093-02 బౌళ సఅంపుటము: 01-460

పలల వి: పొడవక న శేషగిరి బోయనాయనెఁడ
విడవ కఅందరినెఁ గాచు వడబోయ నాయనెఁడ

చ. పొలసి మీసాల పదద బోయ నాయనెఁడ
మలిగి వనెఁపుననెఁ గటట మఅంకుబోయ నాయనెఁడ
పొలమురాజెక  తిరిగేబోయ నాయనెఁడ
వలయ మోటననుఅండేవేనెఁటబోయ నాయనెఁడ

చ. పొటిట పొటిట యడగులబోయ నాయనెఁడ యెఅందు
బుటట పగసాధిఅంచేబోయ నాయనెఁడ
బటట లమెకమునేసేబోయ నాయనెఁడ
పటట పునెమలిచుఅంగబలబోయ నాయనెఁడ

చ. పొఅంచి శిగెగ గెగ ఱగనబోయ నాయనెఁడ
మఅంచి రాలమీనెఁదదనెఁటమెఅండబోయ నాయనెఁడ
అఅంచెల శశ వేఅంకటశడనేబోయ నాయనెఁడ
పఅంచనెఁ గాలవేలములబలబోయ నాయనెఁడ

రేకు: 0271-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
407

పలల వి: పొదలనెఁ బదలనెఁగనెఁ దనువ పుణణ్యుపపముపొతక
వదల వదలనెఁగ మనవదద నే నలచు

చ. పరుగు నఅందిశ యసుఖము పఅంచనెఁగానెఁ బెఅంచనెఁగా
ధరనెఁ బెరుగునెఁ గోరికల తలనెఁచనెఁ దలనెఁచ
కరల లఅంపటము మకక్కులి కూరుచ్చినెఁ(రచ్చినెఁ?) గూరచ్చినెఁగా
మరలిఅంప మరలిఅంప మనసులో నణనెఁగు

చ. కలగు పనులే మెక ననెఁ గడనెఁ జేయనెఁ జేయనెఁగా
మలసి కలగును రుచుల మరుగ మరుగ
బలియ నజజ నఅంబు భశ మయనెఁగా భశ మయనెఁగా
నలవ నలవనెఁగ మనసు నశచ్చిలఅం బవను

చ. నెగడ గుణముల పకుక్కు నఅంచనెఁగా నఅంచనెఁగా
మగుల(ల?) సఅంసారఅంబు మెలనెఁగ మెలనెఁగ
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తగిలి శశ వేఅంకటశ దగగ రి కొలవనెఁగనెఁ గొలవ
పొగడనెఁ బగడనెఁగ నతనెఁడ పొఅంతనే నలచు

రేకు: 0064-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
331

పలల వి: పొరాక పోయి తలనెఁపుననునన్న దక వఅంబునెఁ
జేరనొలల క పరులనెఁజేరనెఁదిరగెదము

చ. వడినెఁబారు పనుమకృగము వలలలోపలనెఁ దగుల
వడి వడల గతిలేక వడనెఁకుచునన్నటల
చెడనకరమ్మములలోనెఁ జికక్కు భవములబాధనెఁ
బడియెదముగాక యేపనకనెఁ దిరిగెదము

చ. నీరులోపలిమీను నగిడి యామషముకక
కోరి గాలము మద అంగి కూలబనెఁడినటల
జరిపోయిననేల సఅంసారసౌఖణ్యువి-

కారఅంపుమోహములనెఁ గటట వడియెదము
చ. శశ వేఅంకటశ నాశిశ తలోకరకకున

భావిఅంప దేవతాపతియెక నవాన
సేవిఅంచుభావఅంబు చిత కమొడనెఁబడక నే-

మీవలావలిపనుల నటల నెఁ దిరిగెదము
రేకు: 0153-01 నాట సఅంపుటము: 02-246

పలల వి: పొరి నీకును విఱిగిపోయిన దనవల
బిరుదులడిగి వోడబహారులెక రి

చ. మకుటాల దీసి జటామకుటాల గటట కొన
వకలి రిపుల మునవేషలెక రి
మొకములను సోమపు మొకముల వటట కొన
అకటా కొఅందరు రిపు లాటవారెక రి

చ. పరుల విడిచి సఅంకునెఁబరుల మెడ వేసుక
సారెకునెఁ గొఅందరు శివసతకలెక రి
బీరపుసాముల మాన పదద గడసాము నేరిచ్చి
తోరపునెఁ బగతలెలాల  దొమమ్మరులెక రి

చ. నాదిఅంచ వఱచి సిఅంగినాద లూదుకొఅంటాను
సోదిఅంచేరటానెఁ గొఅందరు జోగులెక రి
యీ దస శశ వేఅంకటశ యినన్నయ మాన కొఅందరు
దదత నీశరణన దసరులెక రి

రేకు: 9117-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-605

పలల వి: పొలల మెలల నెఁ దిరిగిన బోడదుద
గరిమెలో తో నెవవ్వరిక దగగ రి రాన యెదుద

చ. పురముల సాధిఅంచ బూననప్పుడ భూమ
భరమెతిక నలచిన బఅండదుద
పరివోన మఅందల పసులనెఁ బోనెఁదోలి శశ

వరునెఁడక  రోలనెఁ గటట వడినెదుద
చ.ఒడలెతిక నాలగుయగముల బడినెఁ

బడి ధరమ్మదేవతెక  పరగినెదుద
తడవి దేవరలను దమెర లను గటట నెఁ
గడనెఁగి మానసిరూపు కపలెదుద

చ. గోవక న భూదేవి గూరిమనెఁ జేకొన
లావక న వకృషభాచలపు టదుద
మోపనెఁగ వేదల మొలల మెక  సిరితోడ
శశ  వేఅంకటాదిశ  మఅంచిన మాయలెదుద

ప.అ.రేకు: 0045-06 బఅంగాళఅంసఅంపుటము: 15-252

పలల వి: పోకు పోకు మఅంత నీవ పురుషత కమా వటిట
బూకల మే మెఱునెఁగమా పురుషత కమా

చ. పొలసులాడకు నీవ పురుషత కమా నీ
పొల జణతనాల పురుషత కమా
పులసువేసి నీ చెఅంత పురుషత కమా నేము
పుల గరసితి మఅంత పురుషత కమా

చ. పొడవాటి సటకానెఁడ పురుషత కమా
పొడమె నీ మోవినవవ్వ పురుషత కమా
పుడిశనెఁడే నీ సిగుగ  పురుషత కమా
పొడిరాలి రతలలో పురుషత కమా

చ. పొదుద వొదుద  కొతక లేల పురుషతకమా నీవ
బుదద ఱిఅంగినప్పు డయీణ్యు పురుషత కమా
అదుద కొన శశ వేఅంకటాదిశ  పురుషత కమా నీది
బదుద వఅంటి యఅంగరము పురుష త కమా‘

రేకు: 0031-07 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
194

పలల వి: పోయనెఁ గాలఅం బడవికనెఁ గాయ వనెన్నలకరణిన
శశ యతనెఁ దలనెఁచునెఁడీ నరుల మాయనెఁబడి చెడక

చ. చితకము చేకూరుచుకొన చితెత కాగశ తను
చితకజగురుననెఁ దలనెఁచునెఁడీ చిత కజనెఁ జొరనీక

చ.బూరుగుమానెఁకుననెఁ జెఅందినకీరముచఅందమున
ఆరయ నషపలమగు మరి యనుణ్యులనెఁ జేరినను

చ. కూరిమ మాతిరువేఅంకటగిరి గురుశశ  పదముల
చేరినవారిక భవముల చెఅంద వపుడ నటగాన

రేకు: 0034-01 దేసాక సఅంపుటము: 01-208
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పలల వి: పోయనెఁ బోయనెఁ గాలమెలల  గాలమెలల  పూనెఁట పూనెఁటకు
రోయనరోనెఁతల చూచి రుచి చూరనెఁబోయ

చ. తాడిమానెకక్కుటివాన తడయక పటిట పటిట
తోడనెఁదోడ నెఅందనెఁకానెఁ దోయవచుచ్చిను
కాడవడడ  చిత కమది కలకాలము నటట
ఆడికలకులోనెక  తనయక పోయ

చ. మనున్నదినయేటిదూడ మానుమఅంటా మొతి కమొతిక
కనన్నగటిట  యెఅందనెఁకనెఁ గాయవచుచ్చిను
సనన్నపుటాసలమీనెఁదిచరినెఁబడడ దేహమది
కనన్నపునెఁగతకలచూపు కటట రాకపోయ

చ.హేయము దొకక్కుకుమనన్న యేచి తినేననేవానెఁడ
చాయకు రాకునన్న నేమసేయవచుచ్చిను
మాయలవేఅంకటపతి మచుచ్చిచలల  నాయాతమ్మ
పయక యాతననెఁజేరి భయమెలల నెఁ బోయ

రేకు: 0033-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
206

పలల వి: పోయనెఁబోయనెఁ గాలమెలల  పూనెఁటవూనెఁటకు
చేయి నోరు నోడాయ చెలల నెఁబో యీరోనెఁతల

చ. తిపపన తొపపన కత దేవన బావన గనునన్న
పపపన బపపనగారి బాడిపడి
కుపపలనెఁదపపల నెక నకోరికల మతిలోన
యెప్పుడనెఁ బాయకపోయ నెనన్న లేవ రోనెఁతల

చ. కాచన పోచన మాచు కలల ప బలల ప మలల
బాచన దేచనగారినెఁ బాడిపడి
యేచినపరసుఖము నహమును లేకపోయ
చీచీ విరిగితిమ చెపపనేల రోనెఁతల

చ. బుకక్కున తికక్కున చెలల  బూమన కామన పరి-

బకక్కుల నఅందరి నోరనెఁ బాడిపడి
యెకుక్కువక న తిరువేఅంకటశననెఁ దలనెఁచలేక
కుకక్కుకాటనెఁ జెప్పుటాటక  కూడ ననన్న రోనెఁతల

రేకు: 0025-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
153

పలల వి: పోయఅం గాలము వకృథయెక  పుటిట న మొదలఅం గటకట
నీయెడ నామది నజమెక  నటచుట యెనన్ననెఁ డొకో

చ. కుడిచిన నానెఁకలి దీరదు కడవనెఁగనెఁ గుడవనెఁగనెఁ బెక పక
కడనెఁబదలెడ దీపన మది గడచుట యినెఁక నెటల
కుడవక మానుట యెనన్నడ కోరికదీరుట యెనన్నడ
తడయక నీరూపము నేనెఁ దలనెఁచుట లెనన్ననెఁడొకో

చ. జీవనెఁడపుటిట న మొదలనునెఁ జేతిక నఱట చాలక
యేవిధమున భజియిఅంచిన నెడయదు దీపనము
శశ వేఅంకటపతి నా కనెఁక శశ కరుణామకృత మయణ్యుక

పవనమఅందదు నామది పలిఅంచఅంద గద

ప.అ.రేకు: 0023-01 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-129

పలల వి: పోయిన బఅంధము లట పోవనెఁ గాక
చీ యన రోసి యెఅంగిలి చేకొనేద

చ. తొలిల  చేసినకరామ్మల తొలనెఁగనెఁజేసె గురునెఁడ
చెలల నెఁబో యిఅంకా నవి సేసేద
వొలల క వితకల తమ వముకనెఁ బాసినమీనెఁద
మొలల మనెఁ గశ మమ్మఱ నవి మొలచీనా

చ. వడజతిధరమ్మముల వళల  దీనేటిగురునెఁడ
ముడినెఁగి అఅందునే మఱి ముణినెఁగేద
వొడిసి తొడమ వఅండి వూడిన ఫలముల
అడరి కశ మమ్మర నఅందు నఅంటనెఁబోయీనా

చ. శశ  వేఅంకటశవ్వరుననెఁ జేరనెఁ జూప గురునెఁడ
దవతి యితరులనెఁ దడవేద
భావిఅంచి పరుసవేది పసినెఁడియెక న లోహము
వేవేలెక న తొలిల టి విధ మయీణ్యునా

రేకు: 0012-02 వరాళ సఅంపుటము: 01-073

పలల వి: పోరొ పోరొ యమమ్మలాల బమమ్మలాటవారము
యీరసాన మముమ్మ నటట  యేమసేసేరు

చ.ఊరులేనపొలమేర వొడల మోచుకొన నేము
తేరదేహ మెకుక్కుకొన తిరిగేము
వారువరనుచు వటిట వావల సేసుక లేన-

పరు పటట కొన లోలోనెఁ బిరువకులయేణ్యుము
చ. బుదిద లేనబుదిద తోడ పొఅందు సేసుకొన వటిట -

యెదుద బఅండికఅంటి సఅంది నీనెఁగేము
నదుద రలో తెలివఅంటా నీడలోన యెఅండఅంటా
వదుద వదుద లెక  లేనవొదిద క నునాన్నరము

చ. మాటలేనమాట దచిచ్చి మరనెఁగు వటట క వటిట -

మేటానమేటల వలె మెరసేము
గాటమెక నతిరువేఅంకటగిరినలయన-

నాటకమే నజమన నమమ్మక నునాన్నరము
ప.అ.రేకు: 0065-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
371

పలల వి: పోలనెఁ జెపప నేమునన్నది పుణణ్యుమువానెఁడవ నీవ
యేలే నఅంటనెఁ గానమమ్మన యియణ్యుకొఅంట గాక

చ. బటట బయ లనాన్ననెఁడ యేపన సేసి వచిచ్చితి
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అటట  పరమపద మడగ నో రేది
నెటట న నీ వొసనెఁగితే నీ పఅంగెనవానెఁడనెక
దిటట  కూళతనమునెఁ దీసుకొఅంట గాక

చ. వొడల మోచు కునాన్ననెఁడ వొకక్కునానెఁడనెఁ దడవను
బడలి కొలవ సేయనెఁ బాశ ప క నా కది
చిడిముడితో నీ చెరు గొఅందినానెఁడ నెక
బుడిబుడి నట నటట  పొలయట గాకా

చ. యిలపక నెఁ బుటట  చునాన్ననెఁడ యెవవ్వనెఁడను నీకు నేను
తలనెఁచి ననున్ననెఁ గొసర తగవ నా కది
అలమేలమఅంగపతివక న శశ వేఅంకటశవ్వర
చెలనెఁగి నీ వానెఁడ నన చెప్పుకొఅంట గాకా

రేకు: 0321-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-122

పలల వి: పశ తణ్యుకమే మాకునెఁ బశ మాణము
సతణ్యురూప జోలిదవివ్వ జలినెఁబడ నోపము

చ. కనన్న వారెవవ్వరు ననున్న కనున్నల యెదుటను
పనన్న నీదసుల చూచే భావమువలె
వినన్న వారెవవ్వరు నీవిభవపు మాటల
అనన్నటా నాచారుణ్యున యానతివలె

చ. తొడనెఁగి నీ పశ సాదము దొరకన వారెవవ్వరు
జడియ నీ దసుల పశ సాదమువలె
కడ నీ పదతీరర ము కడగనన్నవారెవవ్వరు
బడిబడి నీ భక కపదజలమువలె

చ. యేచి పరఅంధామమున కనెఁగిన వారెవవ్వరు
చాచిన నీ దసుల సనన్నధివలె
చాచితి శశ వేఅంకటశ సొఅంపుల నీ మహిమెలల
తాచిన నీ దసానుదసులయఅందే

రేకు: 0166-01 నాదరామకశ య సఅంపుటము: 02-
317

పలల వి: పశ పనున్నలకు నది పరమాచారము
విపరీతాచారము విడవనెఁగవలయ

చ. భగవదపచారము భాగవతాపచారమునెఁ
దగులక దేవతాఅంతరము మాన
నగధరు శరణము నమమ్మ యాచారుణ్యున
బగివాయనదే పరమవక షష వము

చ. దురహఅంకారము దుదుఃఖము సుఖమునునెఁ
బరయక పశ కకృతలపొఅంతనెఁ బోవక
దరిశనాభిమానాన ధరమ్మము వదలక
పరిశదిబ  నుఅండట పరమవక షష వము

చ. ఉపయాఅంతరము లొలల క భక క చేపటిట
యెపుడనెఁ దీరర పశ సాదేచచ్ఛ తోడ

నపుణత శశ వేఅంకటనలయనెఁడే గతియన
పశ పతిక గలగుట పరమవక షష వము

ప.అ.రేకు: 0058-03ముఖరి సఅంపుటము: 15-324

పలల వి: పశ యాసపడవదుద  బయల వదక వదుద
కశ య యెఱినెఁగిననెఁ జల గెలత మఅందుననే

చ. శశ పతిసులభడ చిఅంతిఅంచ నేరిచ్చిన
దీపఅంచుమనసు కొన తేవలదు
చేపటట  గుఅంచము కడ జిహవ్వకునెఁ దిరుమఅంతశ ము
దపగు తలసితీరర ము నఱచేతిది

చ. అదే వనులపఅండగ ఆచారోణ్యుపదేశము
ముదమున నొసలనే మొకుక్కు లనన్నవి
హకృదయము నక్షేవము యెఱినెఁగితే సుజజ నము
సదరము భజములనెఁ జకశ లాఅంఛనముల

చ. తావగ దేహమఅందు దవ్వదశనామములకు
సావివోన సఅంకలపమే శరణాగతి
శశ వేఅంకటశనెఁడే దికుక్కు జీవలకు నెలాల ను
దేవనెఁ డితనెఁడే మనకునెఁ దలసుకోరో

రేకు: 0069-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
362

పలల వి: పశ ణలనేరమ గాదిది బహుజనమ్మపరఅంపరచే
పశ ణల సేసిన తమతమ పపఫలము గాన

చ. హరి సకలవాణ్యుపకునెఁడన అఅందరునెఁ జెపపనెఁగ నెరినెఁగియ
పరదక వఅంబులనెఁ గోలవకపయరు మానవల
నరపతి భూమేలనెఁగ భూవరు భజియిఅంపనెఁగనొలల క
పరిసరవరుకలబెఅంబడినెఁ బనసేననయటల

చ. పొఅందుకు తమతమ సేసినపూజల మొమ కుక్కుల గెక కొను
అఅందముగానెఁ బురుషత కమునెఁ డాతనెఁడే కలనెఁడనయ
అఅందరు నెరినెఁగియ యితరులనెఁ జెఅందుదురునన్నత శక లము
నఅందక చేరునతరువల నఅందుకొననయటల

చ. శశ  వేఅంకటపతి యొకక్కునెఁడ చెపపనెఁగ జగములకలల ను
దక వము నాతమలోపలిధనమననెఁగా వినయ
సేవిఅంపరు పమరు లీదేవన మధరఅంబలల క
వావిరినెఁ బులసుల చేనెఁదుల వలెనన కొనునటల

రేకు: 0338-06 లలిత సఅంపుటము: 04-225

పలల వి: బఅంటకు బఅంటవదురా పపముగాక నీ-

బఅంటకు బఅంటల మెక  బదికము నేము
చ. పతాళముననునన్న బలివాకలి గాచేవ

దూతవక  పఅండవల పొఅందున నుఅంటివి
యీతల యేలిక బఅంట యీవరుస దపప ననెఁక
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చేతనే ననున్ననెఁగొలవనెఁ జిఅంతయీణ్యు నఅందుక
చ. పఅండవలదూతవక  పనసేసితివి వారు

అఅండ నీదూతలయేణ్యుది అమరునెఁగాక
నఅండి గురు దక వమనే నయమము దపప నదే
మెఅండ నీదసులకలల  మేర మతి యేదయాణ్యు

చ. పరగ నౌలే నీవ భకకవతత్సలఅండ వౌదు
తిరమెక  యెరనెఁగకాడితిమ యిఅందనెఁకాను
అరుదక న శశ వేఅంకటాదీశ శనెఁడవ నీకు
సిరులనే శరణఅంటినెఁ జేసినటట  సేయవే

చి.ఆ.రేకు: 0005-06లలిత సఅంపుటము: 10-030

పలల వి: బఅండిఅంచితేనెఁ గలగునా పరమాతమ్మనదసణ్యుము
నఅండమతి నుఅండితేను నెరవేరునెఁ గాక

చ. బాధకు నోపనవానెఁడ పపము సేయ నేల
పోది సేయనెఁ దొలతేమ బుదిబ  లేద
సాదువలె నుఅండితేను సరేవ్వశవ్వరునెఁడ తనున్న
వాదులాట లెలల  మానప వహిఅంచుకో లేనెఁడా

చ. దఅండగ కోపనవానెఁడ తప్పుల సేయనెఁగ నేల
వఅండరాద తా నుఅండ వొడికానను
కొఅండవఅంటి యాసతోడ కోరక తా నుఅండితేను
తఅండ ముఅండక  లఅంపటాల తగిలీనా తనకు

చ. వళకు కోపనవానెఁడ వచిచ్చి పూనెఁటవడ నేల
వొలిసినటల  తనఅంత నుఅండరాద
కలకాలము శశ వఅంకటనాథునెఁ గొలిచితె
అలరి యభయ మచిచ్చి అటట  కావ నోపనెఁడా

ప.అ.రేకు: 0044-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
247

పలల వి: బఅందుగునెఁడ వనన్నటాను పదుమనాభ వటిట
బఅందల గటట కు మముమ్మ పదుమనాభ

చ. పటిట న చలపదివి పదుమనాభ మముమ్మ
బటట బయ లీనెఁదిఅంచేవ పదుమనాభ
పటిట తి బలిమ ననున్ననెఁ బదుమనాభ యిఅంకా
బటట ము గటట కొనేవ పదుమనాభ

చ. పటల వాడేవ యీడ పదుమనాభ ఆ
పటివారమా విన పదుమనాభ
పటిగఅంప నీళళ్ళు నఅంచేవ పదుమనాభ బఅండి
బాటలాయె నీగుటట  పదుమనాభ

చ. పలికనటట  యాయె పదుమనాభ
బలవఅంతనెఁడవ నీవ పదుమనాభ
పలమారునెఁ గూడితివి పదుమనాభ యిద
పలమా శశ వేఅంకట పదుమనాభ

రేకు: 0382-05 లలిత సఅంపుటము: 04-480

పలల వి: బడిబడి నఅందిశ యాలే పరువల వటట నెఁగాన
యెడయన చుటట రికా లెవవ్వరికీ లేవ

చ. వనెన్న సతల రూపుల వారివదద నే వఅండనెఁగా
కనున్నలనెఁ జూచే వారిక కళరేనెఁగును
యెనన్నక వారి గుణాల యెడ మాటలాడనెఁగాను
వినన్నవారిక నరక వేడకల పుటట ను

చ. అఅంతా నఅంతానెఁ గమమ్మవిరు లఅంగళల లో నుఅండనెఁగాను
సఅంత వార లూరక వాసన గొఅందురు
బఅంతి వారి కఅంచాలలో పల రుచు లఅండనెఁగాను
విఅంత వారలఅందుకునెఁగా వస నోరూరుదురు

చ. వరవిడి దేహాల వేరే వేరే వఅండనెఁగాను
సురతాన సోనెఁకతేనే చొకుక్కుదురు
ఇరవక  శశ  వేఅంకటశనెఁ డినన్నటిక సతశ ధారి
సరి నతన దసుల జడియ రిఅందుకును

రేకు: 0251-04 వరాళ సఅంపుటము: 03-293

పలల వి: బయలీనెఁ దిఅంచీ నదివో పశ ణలను హరిమాయ
కశ య దలసుకొనేటి కీలిఅంతే కాన

చ. పకుక్కుపరుషలలోన బెరశొకసతి యఅంట
యికుక్కువక  యఅందే నానెఁట నఅందరిచూపు
దకక్కు యఅందరి కానెఁగిళల  తరుణి యఅండట లేదు
గకక్కున వటిట యాసలనెఁ గరనెఁగుట కాన

చ. చిఅంతకాయ కజర యము చేరి యిసుమఅంతవఅంట
అఅంతటనే నోరూరు నఅందరికన
పొఅంతనే నాలకలకు పులసెక  యఅండట లేదు
కొఅంత భావిఅంచి మఅంగేటి గుటకలే కాన

చ. శశ వేఅంకటశతేరు దీసేటి మనుజలెలాల ను
సేవగా నేమే తీసితిమఅందురు
ఆవల నాతనెఁడే తమ  అఅంతరాతమ్మయెక యఅండి

కావిఅంచుట యెరనెఁగరు గరవ్వములే కాన

రేకు: 0021-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-129

పలల వి: బయల వఅందిలి వటిట  పరగనెఁ జిత కముగలిగె
దయమాలి తిరుగ నాతమ్మజనెఁ డొకనెఁడ గలిగె

చ. కనుచూపువలన నుడగనకోరికల గలిగె
తనుకాఅంకవలననెఁ బరితాపఅంబు గలిగె
అనుభవనవలన మోహఅంధకారము గలిగె
తనవి దీమవలన తలపోనెఁత గలిగె

చ. అడియాసవలన పయనచలఅంబునునెఁ గలిగె
కడమమతవలన చీనెఁకటి దవవ్వనెఁగలిగె
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కడలేన తమకముననెఁ గానెఁతాళమునునెఁ గలిగె
నడమ నఅంతటిక మాననపశ మ గలిగె

చ. తరితీపు వలన చిత కభాశ అంతి తగనెఁ గలిగె
విరహఅంబువలన పురవేదనలనెఁ గలిగె
తిరువేఅంకటాచలాధిపున కరుణామకృతము
పరిపూరష మెక న యాపద నీనెఁదనెఁ గలిగె

రేకు: 0197-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
501

పలల వి: బయలమొరఅంగగు పరమమాయ ఇది
నయమున లోనెక  వడతరు గాన

చ. కలనెఁడ హరి యొకనెఁడ కావ జగములకు
కలిగినతనెఁడ లేక మాననెఁడ
తెలిసి ఇఅందరికనెఁ దేరిన యరర మే
మలసి యపపటి మరతరు గాన

చ. పుటిట నదలాల  భోగముకొరక
పుటిట న భోగము పో దపుడ
పటిట  యీమానెఁటలే పలకుదు రిఅందరు
మటట లేక ఇది మరతరు గాన

చ. కరమ్మము శశ వేఅంకటపతి కారణ్యుము
కరమ్మము దేహికనెఁ గాణాచి
ధరమ్మ మీదేవన దసణ్యుఅం బఅందురు
మరమ్మము లోకుల మరతరు గాన

ప.అ.రేకు: 0001-05గుజర రి సఅంపుటము: 15-005

పలల వి: బలవఅంతనెఁడవ నీవ పటిట నదే యీడేరును
యిల మీ దసునెఁడ నెక తి యినెఁకనెఁబోదు సుమీమ్మ

చ. సావ్వమ నాలోన చఅంచల గుణము లివి
యేమీ మానవ యెఅంతెక నాను
నీ మాయ మహిమో నీకునెఁ బరాకక నదో
నా మనసులోనెఁ గొఅంత నలసునన్నదో

చ. దేవా పఅంచేఅందిశ యాల తీదీపులనునెఁ బెటట
నీవే నా యెదలోను నఅండకుఅండనెఁగా
యీవేళనెఁ దరిగాదో యిది నీ వినోదమో
నా వొళల  మఅంద బుదిబ  నయ మయణ్యుదో

చ. అపప నేనెఁ దొలిల  అజజ న నెక నదే
తపప నేనెఁడ గావ తగద ననున్న
చెపప నామాట విను శశ  వేఅంకటశవ్వర నీకు
వొపపనదే యాతమ్మ వొలల  ననరాదు

రేకు: 0048-03 పడి సఅంపుటము: 01-295

పలల వి: బలవగునెఁ దనరూపము చూప

కలదిఅంతయనెఁ దనఘన తెఱినెఁగిఅంచెన
చ. పఅండవరకణపరునెఁడక  నరునకు

నఅండనే తెలిప మహమహిమ
దఅండి విడిచి తనదయతో నరుర నునెఁ-
డఅండనెఁగ మగటిమ నొడనెఁబడనెఁ బలిక

చ. మగుడనెఁగ కులధరమ్మములనెఁ బుణణ్యుముల
తెగి పరుబ న కుపదేశిఅంచె
నగుచు నతనతో నానాగతలను
నగమమునయమమునజ మెరినెఁగిఅంచెన

చ. వరపుమగుల నావిజయనమనుమన
పరీకతకనెఁ దగనెఁ బశ దికఅంచె
తిరువేఅంకటగిరిదేవనెఁడ దనెక
గరిమల బారతకథ గలిగిఅంచెన

రేకు: 0048-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
296

పలల వి: బలవగుకరమ్మము లివివో జీవలపశ రబబ అంబుల 
సఅంచితఅంబులను

బలిసి తీర వివి పరుగనేకాన 
బశ హమ్మలబహుకలపఅంబులదనెఁక
చ. పయనజనమ్మఅంబులకరమ్మఅంబుల పయక జీవల పశ రబబ ములెక

యేయెడనెఁజూచిన నెదిటికొలచులెక  యిచచ్చిల నట 
భజియిఅంచనెఁగను
కాయపునెఁ బెడతటిగఅండనెఁడ విధి, దనునెఁగడ తేరిచ్చిన 
తనకడకరమ్మముల
పోయి సఅంచితఅంబులనెఁ గలసిన, నవి పొదలచునెఁ గొఅండలపొడవక  
పరుగు

చ. పొదలి సఅంచితఅంబుల వడినెఁబెరుగును పొలియను 
జీవనపుణణ్యుమునెఁ జలక
యెదిగినపుణణ్యుఅం బిగురును 
కానెఁగినయినుముమీనెఁదిజలములవలెను
పదిలములెక  కడనెఁబాపకరమ్మములే బరువక  పరగనెఁగనెఁ బాశ ణిక 
నెనన్ననెఁడ
తదయ మొదల నెఅందును లేక, వడినెఁ దొలనెఁగక 
భవములతొడవక  తిరుగు

చ. తలనెఁపులో నవయనెఁదలనెఁచినజఅంతవ, కలషహరునెఁడ 
వేఅంకటగిరిపతి దను
దలనెఁచుభాగణ్యు మాతమ్మకు నొసగిననెఁ, జితకము పరిపకవ్వఅంబెక  
యెపుడ
జలజోదరుదలనెఁచనెఁగనెఁబాశ రబద అంబుల సఅంచితఅంబులనెఁ బలసి 
పుణణ్యులెక
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చెలవగునతాణ్యునఅందపదఅంబుననెఁ జెలనెఁగి సుఖిఅంచగనెఁ జేరుదు 
రపుడ

రేకు: 0279-01 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
453

పలల వి: బలవనెఁడ నాతనెఁడే బఅంధవనెఁడ నాతనెఁడే
తలనెఁ చాతనక మొకక్కునెఁ దగులిఅంతే నేము

చ. దక వమే భారకునెఁడ ధరణి రకఅంచుటకు
భావిఅంప నరులచేనెఁత పనలేదు
శశ వలల భనెఁ డతనెఁడ నేసినటట లాల  నవను
వావాత ననుభవిఅంచేవారమఅంతే నేము

చ. హరియే సవ్వతఅంతద నెఁడ అనన్నపనులగానెఁ జేయ
పరుల వదోణ్యుగాల పనలేవ
సురనాథునెఁ డాతనెఁడ చూచినటట లాల  నవను
వరుసతోనెఁ దిరిగాడేవారమఅంతే నేము

చ. సకలేశనెఁడే కర క జగముల గాచుటకు
పశ కటిఅంచ నేరుపల పనలేవ
వొకట శశ వేఅంకటశనెఁ డొనరిఅంచినటల వను
సుకయిఅంచి పొగడేటి సుదుద లిఅంతే నేము

రేకు: 0113-05 మాళవి సఅంపుటము: 02-077

పలల వి: బలవనెఁడ హరినెఁ జేపటిట తిన
తలనెఁచినదలాల  దకక్కును నాకు

చ. దురితధవ్వఅంసునెఁడ దుదుఃఖవిదరునెఁడ
అరిభయఅంకరునెఁ డచుణ్యుతనెఁడ
సిరివరునెఁ డితనననెఁ జేకొన కొలిచిన
పరమసుఖమెపో భయ మెకక్కుడిది

చ. దనవాఅంతకునెఁడ దక వశిఖమణి
మానరకకునెఁడ మాధవనెఁడ
నానాముఖముల నాపలనెఁ గలనెఁడ
యేనెపముల నా కదురే లేదు

చ. అనయము నరమ్మలనెఁ డఖిలానఅందునెఁడ
ఘనునెఁ డీశశ వేఅంకటవిభనెఁడ
కనుకొన మము నట గాచుక తిరిగీ
యెనయనెఁగ నేలిక యితనెఁడే మాకు

రేకు: 0361-04 లలిత సఅంపుటము: 04-360

పలల వి: బలిల దుల నీకఅంటనెఁ బరులనాన్నరా ననున్ననెఁ
దొలిల టిబారి నఅంకనెఁ దోయకు మోయయణ్యు

చ. చికుక్కుల భవములనెఁ జెరనెఁజికక్కు వోపలేక
నకక్కు నీమరనెఁగు చొచిచ్చి నలిచితిన
అకక్కుజమెక  యలల నానెఁడే అప్పులకరమ్మములెటల
ఇకక్కుడనె చుటట ముటట  నేమసేతనయాణ్యు

చ. లచిచ్చి సఅంసారమునకు లగగ మచిచ్చి తీరలేక
యిచచ్చిట ననున్ననెఁగొలిచి యెకుక్కువక  తిన
పొచచ్చిముల నలల నానెఁటిపూనెఁట దీరదన కొనన్న
బచచ్చిన బఅంధాల వచెచ్చినెఁ బానెఁపగదవయణ్యు

చ. అఅంచల నఅందిశ యముల కరివటిట  పటట లేక
ముఅంచి నీ పదలకు మొరవటిట తి
పొఅంచిన శశ వేఅంకటశ భవన రకకునెఁడవ
పఅంచల నునాన్ననెఁడ ననున్ననెఁ బాలిఅంచవయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0023-02మలహరి సఅంపుటము: 15-
130

పలల వి: బళ బళ దేవనెఁడా బాపు బాపు మాయా
యెలమ యిఅంతేసి సేసి యేమ సేసుకొఅంటివి

చ. కలిమ యొకక్కునక కడ లేమ యొకక్కునక
యిల నఅందరు జీవలే యేల వచెచ్చిను
బలవఅంతనెఁడొకనెఁడ బలహీనునెఁడొకనెఁడ
మొలపఅంచి భశ మ నేల ముఅంచేరు మీరు

చ. వొకచోట రాజసము వొకచోట బఅంటరికము
అకటా దేహాల మోచినఅంతలోననే
పకపక నవవ్వల బయముల వేరెవేరె
సకల జీవలమీనెఁద చలేల రు మీరు

చ. శరణ నీకఅంటనె జరె నా పపముల
సరవల రెఅండ నీ జగములోన
గరిమ శశ  వేఅంకటశ కరుణిఅంచితివి ననున్న
దరి చేరిచ్చి నీ మాయ దసునెఁడ నేనెఁగనక

రేకు: 0272-05 లలిత సఅంపుటము: 03-416

పలల వి: బహుకుటఅంబివి నీవ బశ తకనెఁగ వరవేదో
విహగగమన నాకు వరగయీణ్యు నఅందుక

చ. పుటట టి జఅంతవల భవనములెలాల  నఅండ
ఇటిట  బశ హామ్మఅండకోటల  ఇనన్నయ నీ మేన నఅండ
ఇటట  ఇఅందరి రకఅంచే యితవక న విధమేదో
వొటట గ కానెఁపురము నీ వఅండనెఁగనెఁ జోటదో

చ. చినన్నచినన్న దేవతల చేనెఁతల ముదుద ల నఅండ
కనున్నల నీకవి చూచి కడ సఅంతసాల నఅండ
మనన్ననల వరికచిచ్చి మలసేటి విధ మేదో
వనన్నతి నీ చిఅంతదీరి వఅండటినెఁక నెనన్ననెఁడ
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చ. నీ దేవియెక న లకమ్మ నచచ్చి సఅంపదల నఅండ
ఆదియెక  శశ వేఅంకటశ ఆక నీ వరాన నఅండ
పోదియెక  నీవివియెలాల  భోగిఅంచేదేపొదోద
నీదసులము నేము ననునెఁ జిఅంతిఅంచితిమ

రేకు: 0020-02 మాళవి సఅంపుటము: 01-120

పలల వి: బాపు దక వమా మా పలిభవమా
తీపు రాకాసినెతకరు దీఅం దోఅందోఅం దోఅందోఅం దోఅందోఅం

చ. కాలనేమపునుకది కఅంచువలె లెసత్స వానెఁగీ
తాళమొత కరే తత క తత తత కత క
కాలమెలల  మాభూతగణమెలల  వనెఁడ కాచె
నేలనెఁబడి నేనెఁడను ధీఅం ధీఅం ధీఅం ధీఅం ధీఅం ధీఅం ధీఅం

చ. పగగొన మానక పచిచ్చి నెతక రెప్పుడను
తెగి కొనునెఁ దనె తితి క తితి క తితి కతి
తగుమహోదరువనెఁపు దణధణమన వానెఁగీ
బిగీ యఅంచరే తోల బిఅంభిఅం బిఅంభిఅం బిఅంభిఅంభిఅం

చ. మురదనుజన పదద మొదలియెముకనెఁ దీసి
తరులూదరే తతక తతక తతకతక
తిరువేఅంకటగిరిదేవనెఁడ గెలిచిన స-

మరమునను మమమ్మ మమమ్మ మమమ్మ మమమ్మమ
రేకు: 0369-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
407

పలల వి: బాపు బాపు దేవనెఁడా పఅంతపు వోమనసా
వోపనెఁగా యిఅందుకు జీవనెఁ డహో నామాయ

చ. ననన్నటిదినము నేనెఁడ నజమో కలోల
కనున్నలనెఁ గనన్నటాల యనెఁ గాననెఁగరాదు
యెనన్ననెఁగ రేపటిదిన మేమో యెటల
వనన్నటట  దలియనెఁగరాదు వోహో నీమాయ

చ. బాలనెఁనాటి పుటట గిది భశ మయ నజమో
గాలినె కాలమునెఁ బోయ కతలాయను
యీలీల మీనెఁదిమరణ మేమో యెటట
వోలినెఁ దలియనెఁగరాదు వోహో నీమాయ

చ. నెకుక్కునెఁ మఅంగినకడి నజమో కలోల
గకుక్కున రుచియనెఁ దోచె కాననెఁగరాదు
యెకుక్కువ శశ  వేఅంకటశ యినన్నయ నీదసునెఁడక తే
వొకక్కుటనెఁ గాననెఁగవచుచ్చి నోహో నీమాయ

రేకు: 0224-02 నాట సఅంపుటము: 03-133

పలల వి: బాపుబాపు రాఘవ నీ పశ తాపమేమన చెపప
పక పక  నీపరు విన పరేరు రాకాసుల

చ. వాలినెతకరు నీటను వానెఁడి పదనచిచ్చినముమ్మ
కూలిచె నొకక్కుమాటననెఁ గుఅంభకరుష న

యీలకొన మాయామకృగ మెముమ్మల నొరసినముమ్మ
రాలిఅంచె నుత కరగోపురముపక  గొడగుల

చ. తొడిక మఅంటి తాపల తఅంచి దూప (?) దనెఁకనముమ్మ
జడధి మరుదేశల జల మఅంకఅంచె
యెడయక కౌశికున యజజ ము గాచినముమ్మ
అడరి రావణన పూరాష హుతిగనెఁ జేసెను

చ. బెరసి యే పొదుద ను నీ పడికటిలోనయముమ్మ
సురల భయమునెఁ బాప సటికకక్కును
ఇరవక  శశ వేఅంకటాదిశ  నట రామచఅందుద నెఁడవక
పరగనెఁగ నీయముమ్మ పగయెలల  నీనెఁగెను

రేకు: 0344-02 గౌళ సఅంపుటము: 04-257

పలల వి: బాపురే నీమాయ భమద యిఅంచీ జీవలకు
దపున నునన్నదేకాన దవవ్వలకునెఁ జొరదు

చ. మోకమురుచి గానదు ముఅందర నుఅండనెఁగాను
సాకయెక  జగమది చవి చూపనెఁగా
దీకకునెఁ జొరదు మరి దేవ నీపక  భక క లేదు
దకలెక  యాలబిడడ ల దఅండనుఅండనెఁగాను

చ. జజ నమతవ గాదు సఅంగడి నుఅండదుగాన
నానాయనులమేను ననచుఅండనెఁగా
ఆనకమెక  వక రాగణ్యుమఅంట దలవాటలేక
కాననెఁబడ కరమ్మముల గాసినెఁ బెటట నెఁగాను

చ. మఅంచిదన నీ తిరుమఅంతశ ము దలనెఁచుకోదు
పఅంచేఅందిశ యములాతమ్మ బలిశఅండనెఁగా
యెఅంచుకొన శశ వేఅంకటశ నీక శరణన
అఅంచల నీదసులెక తే ననన్నటా గెలిచిరి

రేకు: 0268-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-391

పలల వి: బాపురే వోపశ ణి బాపురె వోమనసా
వోపనస వఅందుకక నా నొడనెఁబడేవ

చ. మురిక దేహమొకటి మోచుక నీ వపపటిన
మురిక దేహసతల మోవనెఁగోరే వపపటిన
కరకు హేయము గొఅంత కడపున నఅంచుకొన
తిరిగి హేయమేకాను(?) తిననెఁబోయే వపపటి

చ. పసినెఁడి కముమ్మడవోయి పరులనెఁగొలిచి మరినెఁ
బసినెఁడి సొమమ్మఅంటానెఁ బెక నెఁ బెటట నెఁ గోరేవ
పసరునెఁ బాపపుణాణ్యులనెఁ బెడనెఁగేల గటిట అంచుక
విసువక అవియే కావిఅంచనెఁబోయే వపపటి

చ. పఅంచభూతములచేతనెఁ బటట వడి కమమ్మరాను
పఅంచభూతాల దేహుల బఅంధలఅంటానెఁ దగిలేవ
అఅంచెల శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమలో నునన్నవానెఁడ
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యెఅంచుక తెలిసియను ఇటట  మరచే వపపటి
రేకు: 0042-02 పడి సఅంపుటము: 01-256

పలల వి: బాలలతో వథులలోనెఁ బారాడవానెఁడ
కోలలెతల క వటల  గొటట నెఁ జఅండీ

చ. నారికడపువకక్కుల నానన సనగల
చారపప్పునెఁ దేనెల చకక్కురలను
పరిననేతల నానబియాణ్యుల నుటల  నవే
చేరి యశోదబిడడ కు జెపపరు సుఅండీ

చ. చకక్కులాల నడకుల సనగెపప్పులను
చెకక్కున మెత కనతూనెఁట చెఱకులను
పకుక్కువగా నుటల లో బిఅందల నఅంచిన వవే
చకక్కునెశోదబిడడ కునెఁ జటరు సుఅండీ

చ. నవవ్వలనెఁ జిటిబెలాల ల నునన్ననచిమమ్మలల
నవవ్వటిడియనునెఁ జినన్న నురుగులను
యెవావ్వరు వేఅంకటపతి కఱుగిఅంచ నారగిఅంచి
కవవ్వకవవ్వ నవవ్వ నణనెఁకఅంచీ జఅండీ

రేకు: 0383-05 లలిత సఅంపుటము: 04-486

పలల వి: బిరుదు బఅంటితనెఁడ పదద  హనుమఅంతడ
సిరులతో రామునక సీతాదేవికన

చ. మూనెఁడలోకములనెఁ దుదముటట నెఁ బెరిగినవానెఁడ
వానెఁడ హనుమఅంత దేవరనెఁ జూడరో
పోనెఁడిమ దక తణ్యుల గెలిచ్చి పూనెఁచి చేయెతకకునాన్ననెఁడ
వానెఁడి పశ తాపముతోడ వాయజనెఁడ

చ. ధద వమఅండలము మోవనెఁ దోనెఁక యెతకకునన్నవానెఁడ
సవరనెక  పనుజఅంగ చానెఁచుకునాన్ననెఁడ
భవినెఁ గవచ కుఅండలఅంబులతోనెఁ బుటిట నవానెఁడ
వివరిఅంచ నేకాఅంత వరునెఁడక నవానెఁడ

చ. పనచి పఅండల గొల పడికలిఅంచుకునాన్ననెఁడ
ఘనునెఁ డినన్నటా సావ్వమ కారణ్యుపరునెఁడ
వినయపు శశ  వేఅంకటవిభనక హితవరి
యెనసి మొకక్కునెఁగదరో యెదుట నునాన్ననెఁడ

రేకు: 0135-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-142

పలల వి: బిరుదులనన్నయ నీవే బిరుదు లోకములెలల
అరయ నీపదమఅంద అణనెఁగుఅండనెఁ గాన

చ. బహుదేవతాసారవ్వభౌమ బిరుదు నీక
సహజము నీవ భూసతిపతివి గాన
వహి దేవతాచకశ వరి క బిరుదు నీక
విహితము చకశ ము చే వలసేవ గాన

చ. పను దేవశిఖమణి బిరుదు నీక చెలల

ఘన కౌసుకభమణి గలవానెఁడవ గాన
మును దేవదేవోతకమునెఁడను బిరుదు నీక
ననచెనెఁ బురుషత కమనామునెఁడవ గాన

చ. వొటట కొన దేవరాహుతకరాయ బిరుదు నీదే
కటిట  రాతిగుఱఱ్ఱి ము నెకక్కుతివి గాన
తిటట మెక  శశ వేఅంకటశదేవ సిఅంహమవ నీవే
అటట  నారసిఅంహునెఁడవక  అమరితి గాన

ప.అ.రేకు: 0012-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
067

పలల వి: బుదిద మఅంతనెఁడవటనన్ననెఁడ భూమెలాల  వఱుఱ్ఱి ల గాక
తిదుద కొనక సాతికఅంచి తిరిగేరు గాక

చ. బాలనెఁడక  బిత కలే వధి బరువల వటట నానెఁడ
వల నీ జీవన కది వఱిఱ్ఱి  గాద
జలివటిట  తిరిగేటి జవవ్వనమదముచేత
తాలిమ లేకునన్నది మదనవఱిఱ్ఱి  గాద

చ. యెడ యెఱినెఁగి యామీనెఁద యిలల  ముఅంగి లెఱునెఁగక
వడగచచ్చికాయలాట వఱిఱ్ఱి  గాద
పుడకు వేనెఁదుఱువలె (?) పొడినెఁబడి యాసల
యిడమపట వడేటి దిది వఱిఱ్ఱి  గాద

చ. తల మొల యెఱునెఁగక తఱి నదిశ అంచేవేళ
వలి నోళళ్ళుఱనెఁగనది వఱిఱ్ఱి  గాద
అలరి శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మలో నుఅండనెఁగాను
అల ముదిమది తప్పుటది వఱిఱ్ఱి  గాద

ప.శశ .అ.రేకు: 8020-18 వరాళ సఅంపుటము: 15-
452

పలల వి: బుదిబ  చెపపగదవే పురుషత కమా
శదబ ముగా నీ శరణ చొచిచ్చితిమ నేము

చ. చదివినానెఁ దలపన శసస మునెఁ గోపఅంచరాద
కొదవటట క రేనెఁచేటి కోపమునెఁ గోపఅంచరాద
పదరి తొలిల  సేసిన పపలనెఁ గోపఅంచరాద
యెదటివారిపక  జీవనెఁ డేల కోపగిఅంచీనో

చ. పలమారు వచేచ్చి కోపమునే కోపఅంచరాద
మ.............. మటట పడన మననెఁ గోపఅంచరాద
అలయిఅంచి తనున్ననెఁ దిపప ఆసలనెఁ గోపఅంచరాద
తలనెఁపక జీవనెఁ డేల తానెఁ గోపగిఅంచీనో

చ. వేనెఁడకొనాన్న డానెఁగి పొయేణ్యు విరతినెఁ గోపఅంచరాద
వానెఁడిమ సఅంగాతవోష వరగ మునెఁ గోపఅంచరాద
పోనెఁడిమ శశ వేఅంకటశ పొఅంచి నాలో నునాన్ననెఁడవ
నేనెఁ డవవ్వరితో జీవనెఁడ నకక్కు కోపగిఅంచీనో
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రేకు: 9054-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
567

పలల వి: బడడ  తామెరలోన గడిడ వయసు పదద
బిడడ నెఁ గనన్నటిట వాడనెఁ పనన్నవాడ

చ. బిరుసెక న దొకకొఅండ పనుబాముతోనెఁ జటిట
బిరబిరనె తిశ పప పనన్నవానెఁడ
గురుతెక నదొకకొఅండ గొడగుగా నొకచేత
పరిక పటట వానెఁడ పనన్నవానెఁడ

చ. బెడిదఅంపు శిశపల పనుమోనెఁతతోగూడ
పడచేతనే వేసెనెఁ బినన్నవానెఁడ
పడవేసి చాణూరునెఁ బటిట  యరము దొకక్కు
పడికటనే చఅంప పనన్నవానెఁడ

చ. ఎకక్కుడనెఁ జూచిననెఁ నఅంతటనెఁ దనెక
పకుక్కురూపములెక న పనన్నవానెఁడ
ఇకక్కుడనెఁ దిరువేఅంకటశనెఁడక  జగమెలల
పకక్కుటిలిల నవాడ పనన్నవానెఁడ

రేకు: 0094-01 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
465

పలల వి: బోధకు లెవవ్వరు లేక భోగినెక తిన
శశ ధరునెఁడే మాకు దికుక్కు చిఅంతిఅంప ననెఁకను

చ. పటిట  దిగఅంబరినెక  పలే యాహరముచేసి
తొటిట నపఅంచేఅందిశ యములతోవ విడిచి
పుటిట తి సనాణ్యుసినెక  బుదద ఱినెఁగీనెఱగక
అటట  నడమ సఅంసారినెక తి నేన

చ. గచుచ్చిల ననీన్న మఱచి గాలే ఆవటిఅంచుకొన
అచచ్చిపునెఁబరమయేకాఅంతసమాధి
నచచ్చిల నదశ భాణ్యుసనరమ్మలయగినెక తి
కచుచ్చిపటిట  మేలకొన ఘనకరిమ్మనెక తి

చ. భావము పరవిడిచి బశ హమ్మఅండమెలల  నఅండి
వేవేల గోరికల వేడకతోడ
జీవనుమ్మకుకనెఁడనెక తి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ జేరి
ధావత లినన్నయ మాన తనమ్మయనెఁడనెక తి

రేకు: 0210-04 బౌళ సఅంపుటము: 03-058

పలల వి: బోధిఅంపరే యెరినెఁగిన బుధలాల పదద లాల
శశ ధరున మాయలలోనెఁ జికక్కుతిమ నేము

చ. దక వమును నొలల ము ధరమ్మమును నొలల ము
దవతి సఅంసారముతో తగులే కాన
భావపు భవబఅంధాల భయమూ నెరనెఁగము
వేవేల విధలే కాన వేగిలేచి నేము

చ. ముఅందు విచారిఅంచము మొదల విచారిఅంచము
పొఅందేటి సతలతోడి భోగమేకాన

చెఅందిన మనసులోన చిఅంతలను బాయము
మఅందపు మదమేకాన మాపుదనెఁకా నేము

చ. పరమూనెఁ దడవము భకీ కనెఁ దడవము
అరిది ధనముమీనెఁది ఆసలే కాన
ఇరవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డేలకొనెనెఁ దనే ననున్న
నరతి నెరనెఁగనెక తి నే నఅంచుకఅంతాను

రేకు: 0031-04 ముఖరి సఅంపుటము: 01-191

పలల వి: బశ హమ్మ గడిగిన పదము
బశ హమ్మము దనె నీపదము

చ. చెలనెఁగి వసుధ గొలిచిన నీపదము
బలి తల మోపన పదము
తలనెఁకక గగనము దనన్నన పదము
బలరిపునెఁ గాచిన పదము

చ. కామనపపము గడిగిన పదము
పముతల నడిన పదము
పశ మపు శశ సతి పసికడి పదము
పమడి తరగపునెఁ పదము

చ. పరమయగులకునెఁ బరిపరి విధముల
పరమొసనెఁగెడి నీపదము
తిరువేఅంకటగిరి తిరమన చూపన-

పరమపదము నీపదము
ప.అ.రేకు: 0022-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 15-125

పలల వి: బశ హమ్మ పూజిఅంచే రఘుపతి విభీషణ కచెచ్చి
బశ హమ్మణణ్యునెఁడీ రఅంగపతినెఁ గొలవరో

చ. కావేరీ మధణ్యు రఅంగక్షేతశ  మలల దిగో
శశ విమాన మదిగో శేషపరణ్యుఅంక మద
దేవనెఁ డలల ద వానెఁడే దేవి శశ లకమ్మ యద
సేవిఅంచరో నాభినెఁ జిగురిఅంచె నతనెఁడ

చ. యేడ గోడల నవిగో యెసనెఁగు పూనెఁదోనెఁపు లవ
కూడి దమోదరపుర గోపురమద
తోడ వేయిగఅంబాల దొడడ మఅంటప మదిగో
చూడరో పసినెఁడిమఅంచులకఅంబ మదిగో

చ. ఆళవారల వారే యఅంగరఅంగవిభవ మదే
వాల శశ  వక షష వపు వాడ లవిగో
ఆలీల శశ  వేఅంకటశనెఁడక  వర మచీచ్చిన
తాలిముల శశ రఅంగ దక వమునెఁ గొలవరో

చి.ఆ.రేకు: 0002-06బౌళ సఅంపుటము: 10-011

పలల వి: బశ హమ్మనెఁగనన్న వానెఁడ పసిబిడడ
బశ హమ్మమెక నవానెఁడ పసిబిడడ



 465

చ. వగపులేక చఅంపవచిచ్చిన బూతక
పగసాధిఅంచినవానెఁడ పసిబిడడ
పగటననెఁ దనమీనెఁదనెఁ బారవచిచ్చినబఅండి
పగులనెఁ దనన్ననవానెఁడ పసిబిడాడ

చ. గుటట న నావలకొరకు వేలనె కొఅండ
పటిట  యెతికనవానెఁడ పసిబిడాడ
జెటిట పోరుననెఁ దనున్న జెనకవచిచ్చినవాననెఁ
బటిట  చఅంపనవానెఁడ పసిబిడాడ

చ. మడికటికోపపు మేనమామనెఁ బటిట
పడనడిచినవానెఁడ పసిబిడాడ
కడవేగ శశ వఅంకటనాథునెఁవక  గొలల
పడనెఁతలనెఁ గూడినానెఁడ పసిబిడాడ

రేకు: 0308-06 లలిత సఅంపుటము: 04-048

పలల వి: బశ హామ్మదులకు నదే పరచిఅంత
బశ హమ్మనెఁ గనన్న తఅండిశ యెక న పరమాతమ్మ చిఅంత

చ. మూనెఁడ లోకములకలాల  మొదలి చిఅంత
మేడపునెఁ గరమ్మములకు మీనెఁది చిఅంత
తోడ జనఅంచిననాటి తొలిల టి చిఅంత
వోడక మాకునెఁ గలిగె నొకక్కుట చిఅంత

చ. అఅంగములోవదకటి యానఅంద చిఅంత
నఅంగివలెనెఁ బడచూప నరమ్మల చిఅంత
కుఅంగేటి భోగములకునెఁ గొనచిఅంత
వఅంగిటనెఁగలిగె మాకు నోహో యీచిఅంత

చ. కఅందు మీనెఁదు నేకమెక న కవలచిఅంత
సఅందు లేక నజమెక న సహజ చిఅంత
కఅందువ శశ వేఅంకటశనెఁ గనన్నచిఅంత
యిఅందునే మాకునెఁ గలిగే నతనెఁడే చిఅంత

రేకు: 0027-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
164

పలల వి: బుద వఅంతి బౌదద  బుదద  ఇతి
సుకవఅంతి భకాక సులభ ఇతి

చ. గదఅంతికల సాఅంఖణ్యుసాకవ్వఅం పురుషఅం
పదవాకణ్యు జదుః పదమతిచ
విదఅంతి తావ్వ వేదఅంతిన-

సత్సద బశ హమ్మ లసతపదమతిచ
చ. జపఅంతి మీమాఅంసకా సాకవ్వఅం చ

విపులకరమ్మణో విభవ ఇతి
లపఅంతి నయసకలా సత్సతతఅం
కకృపళకురాక కవలమతిచ

చ. భణఅంతి వేఅంకటపతే మునయ-

హణ్యుణిమాదిపశ ద మతలమతి
గుణవఅంతఅం నరుగ ణఅం పునరితి
గకృణఅంతి సరేవ్వ కవలమతిచ

ప.అ.రేకు: 0075-01 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-429

పలల వి: భకకవతత్సలనెఁడవగా భావిఅంచ నీ కది దగు
శకక నీ కఅంతెక నానెఁ గదుద  సరేవ్వశవ్వరా

చ. నా వానెఁడవే యన వఅందు నన నీ వవవ్వరికక నా
ఆవల నఅందరివానెఁడవక  వఅండదువ
భావిఅంచనఅందుకొరకా బహురూపునెఁడ వక తివి
వేవేల శిరసులతో విశవ్వమూరితీ

చ. నీ పరు నా నాలికపక  నెలకొనె యీ రీతినే
దపక  యఅందరినోళల  దగి లనన్నవి
యేపుననెఁ బెకుక్కు నామము లిఅందుకా పటట కొఅంటివి
వోప నానాశబబ ములతో నురీవ్వదరా

చ. యేలికపు నాకన యెఅంచుకొఅందు నేపొదుద
యీలీల నఅందరికీ నేలిక నట
తాలిచితి వనఅంతావతారాల నీ వ పనకా
వేళతో నానాగతి శశ వేఅంకటశవ్వరా

రేకు: 0202-04 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 03-
010

పలల వి: భకకసులభనెఁడను పరతఅంతద నెఁడ హరి
యకకసాధణ్యు మద యొకరికీనెఁ గానెఁడ

చ. ననుపగు లోకముల నఅండిన విషష నెఁడ
మనుజనెఁడ నాలో మనకయయెణ్యు
మునుకొన వేదముల ముడిగిన మఅంతశ ము
కొననాలికలలోనెఁ గుదురెక  నలిచె

చ. యెలమ దేవతల నేలిన దేవనెఁడ
నలగడనెఁ నధమున నను నేలె
బలపగు లకమ్మపతి యగు శశ హరి
యిల మా యిఅంటను యిదివో నలిచె

చ. పొడవకునెఁ బడవగు పురుషత కమునెఁడిద
బుడిబుడి మా చేతనెఁ బూజ గొనె
విడవ కదివో శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
బడి వాయనెఁడ మా పలిట నలిచి

రేకు: 0084-06 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
410

పలల వి: భకక కొలనెఁది వానెఁడే పరమాతమ్మనెఁడ
భకక ముకకనెఁ దనే యిచుచ్చి భవినెఁ బరమాతమ్మనెఁడ

చ. పటిట నవారిచే బిడడ  పరమాతమ్మనెఁడ
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బటట బయటి ధనము పరమాతమ్మనెఁడ
పటట పగటి వలనెఁగు పరమాతమ్మనెఁడ
యెటట నెదుటనే వనాన్ననెఁడిద పరమాతమ్మనెఁడ

చ. పచిచ్చిపలలోన వనన్న పరమాతమ్మనెఁడ
బచిచ్చిన వాసిన రూపు పరమాతమ్మనెఁడ
బచుచ్చి చేతి వొరగలల  పరమాతమ్మనెఁడ
యిచచ్చికొలనెఁది వాడవో యీ పరమాతమ్మనెఁడ

చ. పలకుల లోన తేట పరమాతమ్మనెఁడ
ఫలియిఅంచు నఅందరికనెఁ బరమాతమ్మనెఁడ
బలిమ శశ వేఅంకటాదిశ  పరమాతమ్మనెఁడ
యెలమ జీవల పశ ణ మీ పరమాతమ్మనెఁడ

రేకు: 0256-03 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
322

పలల వి: భకక నీపక దొకట పరమసుఖము
యకక చూచిన నజఅంబకక్కుట లేదు

చ. కులమెఅంత గలిగె నది కూడిఅంచు గరవ్వఅంబు
చలమెఅంత గలిగె నది జగడమే రేనెఁచు
తలనెఁపఅంత పఅంచినానెఁ దగిలిఅంచు కోరికల
యెలమ విజజ నఅంబు యేమటా లేదు

చ. ధన మెఅంత గలిగె నది దటట మౌ లోభఅంబు
మొనయనెఁ జకక్కుఅందనఅంబు మోహముల రేనెఁచు
ఘనవిదణ్యు గలిగినను కప్పునెఁ బెక పక  మదము
యెనయనెఁగనెఁ బరమపద మఅంచుకయ లేదు

చ. తరుణ లెఅందరు అయిన తాపముల సమకూడ
సిరులెనన్న గలిగినను చిఅంతలే పరుగు
యిరవయిన శశ వేఅంకటశ ననునెఁ గొలవనెఁగా
పరిగె నానఅందఅంబు బెళకు లినెఁకలేవ

రేకు: 0278-02 లలిత సఅంపుటము: 03-448

పలల వి: భగవదివ్వభవపు పశ తణ్యుకఅం బిది
జిగి నఅందొకటియనెఁ జేయనెఁగనెఁ గలమా

చ. దక వికమెపో తతియగు వానల
తావగు మొలకల దక వికమే
కావిరినవలాల నెఁ గఅంటా విఅంటా
దక వమునేలో తలనెఁచము మనము

చ. జననమరణముల హరి దక వికమే
తనుపోషణముల దక వికమే
యెనసి యివలాల  నెఱినెఁగియ మరిగియ
కొన దక వమునేలో కొలవము మనము

చ. యిహపరఅంబులను యివి దక వికమే
తహతహ లడపనెఁగ దక వికమే

అహిపతి శశ వేఅంకటాధిపు కకృపచే
మహిమ గఅంటిమనెఁక మఱవము మనము

రేకు: 0361-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
357

పలల వి: భళ భళ రామా పఅంతపు రామా నీ -
బలిమ కదురు లేరు భయహర రామా

చ. విలవిదణ్యు రామా వరవికశ మ రామా
తలకొనన్న తాటకాఅంతక రామా
కొలయెక  ఖరున తలగుఅండగఅండ రామా
చలమరి సమరపు జయరామ రామా

చ. రవికుల రామా రావణాఅంతక రామ
రవిసుతముఖ కపరాజ రామ
సవరనెఁగానెఁ గొఅండలచే జలధిగటిట న రామ
జవసతకవ్వసఅంపనన్న జనకీరామా

చ. కౌసలణ్యురామా కరుణానధి రామ
భూసురవరద సఅంభూతరామా
వేసాలనెఁ బరలే శశ  వేఅంకటాదిశ  రామ
దసులమముమ్మనెఁ గావనెఁదలకొనన్న రామా

రేకు: 9074-01 లలిత సఅంపుటము: 04-574

పలల వి: భవముల వడనెఁగనెఁ బాలిఅంచి
చవి మరపను మోకము తెరువ

చ. కరమ్మకోటల కు గడిచీటిచెచ్చిను
నరమ్మలమతలకు నేనెఁడిపుడే
ధరమ్మమారగ ముననెఁ దడవి నడచుటకు
నరిమ్మలినెఁ బుణణ్యుములఅందుటకు

చ. ముఅంజేతదద ము మూలదముగా
సఅంజీవన సరసత నొసనెఁగె
గొఅంజ సుకకృతముల కుమమ్మరిఅంచి హరి
రఅంజిఅంచెను సరవ్వజనులకు

చ. పటట ముగటట ను పశ ణలకలల ను
గటిట గనెఁ దిరు వేఅంకట విభనెఁడ
ఒటిట న యాపదలూడనెఁదోలి జను
లిటట  నజసుఖమచుచ్చిటకు

రేకు: 0262-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
356

పలల వి: భవరోగవక దుణ్యునెఁడవ పటిఅంచ నీవొకనెఁడవే
నవనీతచోర నీకు నమో నమో

చ. అతివలనెడి సరాప లధరాల గఱచిన
తతి మదనవిషల తలకకక్కును
మతిలేన రతలనెఁ దిమమ్మరివటట  దేహాల
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మతిమఱచె నఅందుకు మఅందేదొకో
చ. పొలనెఁతలనెడి మహాభూతాల సోనెఁకన

తలమొలల విడి బిత కలెక  యనాన్నరు
అలరు చెనకులచే నఅంగముల జీరలాయ
మలసి యిఅందుకు ననెఁక మఅంతశ మేదొకో

చ. తరుణల కానెఁగిలనే తాపజవ్వరాల వటిట
కరనెఁగి మేనెలల  దిగనెఁ గారనెఁజొచెచ్చిను
నరతి శశ వేఅంకటశ నీవే లోకులకు దికుక్కు
అరుదు సుఖననుఅండే యఅంతశ మేదొకో

చి.ఆ.రేకు: 0004-04 రామకశ య సఅంపుటము: 10-
022

పలల వి: భవరోగవక దుణ్యునెఁడక న బలవజర
సవరన పక నెఁడిపకసకనగానెఁడ

చ. తలిల  వదద  నోరిలోన తగ లోకముల చూప
వలల విరి నఅందశ జలవిదణ్యువానెఁడ
చెలల బడి నొకక్కుకొఅండ చేతనెఁ బటిట  యెతికనానెఁడ
బలిల దునెఁడ వాడివో బారివిదణ్యువానెఁడ

చ. మునుప సకలభూతములను నేలికయెక
మనసెలాల  నెరిగిన మఅంతశ వాది
చనవన జలధిలో సఅంప దిఅందుద నకనెఁ జూప
అనువరి వానెఁడివో అఅంజనగానెఁడ

చ. పటట రాన కాళఅంగుపడిగెలమీనెఁదు మెటిట
పటిట నానెఁడ వానెఁడవో పములవానెఁడ
అటట  శశ వఅంకటనాథునెఁ డమరుల నెలల నునెఁ జే
పటిట  దక తణ్యులనెఁ జఅంపఅంచే పళగానెఁడ

రేకు: 0360-04 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 04-
354

పలల వి: భారకునెఁ డతనెఁడే బఅంధవనెఁ డతడే
చేరితి మతననే చెఅంచెలమేలా

చ. చెనకునాయధము చేతనెఁ గలిగితే
ఘననరద్భుయనెఁడక  కడనెఁగీనటల
అనఅంతాయధనెఁ డాతమనుఅండనెఁగ
వనుకొన యెఅందుకు వఱవనెఁగనేలా

చ. భవి నొకరాజనునెఁ బఅందుగనెఁ గొలిచిన
యివల నచిచ్చికఅం బెరనెఁగనెఁడట
భవనరకకునెఁడ పొదిగొన యేలనెఁగ
వివరిఅంచి యొరుల వేనెఁడనెఁగనేలా

చ. తోవ విధానము దొరకనయప్పుడే
యేవిధముల మరి యెఅంచనెఁడట
శశ  వేఅంకటపతి చేకొన కావనెఁగ
భావన నతరోపయములేలా

చి.ఆ.రేకు: 0006-06లలిత సఅంపుటము: 10-036

పలల వి: భారము నీదిగాన పటిట  వినన్నవిఅంచేనెఁ గాక
ఆరితేరి బుదద రినెఁగే దది యెనన్ననెఁడయాణ్యు

చ. వలనసఅంసారపువటిట  నేనెఁ జేయనెఁగాను
యేలిన ననున్ననెఁ గొలిచే దనన్ననెఁడయాణ్యు
కాలమెలాల  విషయాల గాడినె కటట అండనెఁగాను
ఆలిఅంచి నీసేవ సేసే దది యెనన్ననెఁడయాణ్యు

చ. బటట బయల మాయలబారినెఁ బడివఅండగాను
యిటట  ననున్ననెఁ దలనెఁచే దనన్ననెఁడయాణ్యు
వటిట పడేకోరికల వవివ్వళల రనెఁగాను
అటట  ననున్ననెఁ బగడే దది యెనన్ననెఁడయాణ్యు

చ. సొలసి నాలక నరసుదుద లె తడవనెఁగాను
యిలపక  ననున్న నుతిఅంచే దనన్ననెఁడయాణ్యు
కలిగి ననున్నను శశ వఅంకటనాథ కాచితివి
ఫలియిఅంచెనెఁ దపము యీబాగు లెనన్ననెఁడయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0004-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 15-
025

పలల వి: భారము నీపక వేసి బశ దికయఅండట మేల
నారాయణనెఁడ నీవే నాకునెఁ గలవనుచూ

చ. శరణన వరపయీణ్యు సామజమునెఁ గాచినటట
వరుస దవతిపడి వచేచ్చివఅంటా
హరి కకృషష  యన వరపయీణ్యు దశ పదివర
మరవగ నచిచ్చినటట  యిచేచ్చివో యనుచు

చ. చేత మొకక్కు వరపయీణ్యు చీర లిచిచ్చి యిఅంతలకు
బానెఁతిపడడ టట  ననున్ననెఁ బెక కొనే వఅంటా
ఆతల నమమ్మనెఁగ వరపయీణ్యునెఁ బాఅండవలవలెనెఁ
గాతరాన వఅంట వఅంటనెఁ గాచియఅండే వనుచు

చ. ఆరగిఅంచుమన వరపయీణ్యు శబరివలె
ఆరయ నెఅంగిలి యన కఅంట వఅంటా
యేరీతి నన వఱత యిచెక చ్చినటల నెఁ గావ
కూరిమ శశ  వేఅంకటశ గోవలనెఁ గాచినటల

రేకు: 0047-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
287

పలల వి: భారమెక న వేనెఁపమాను పలవోసి పఅంచినాను
తీరన చేనెఁదేకాక తియణ్యునుఅండీనా

చ. పయనెఁదీసి కుకక్కుతోనెఁక బదద లవటిట  బిగిసి
చాయ కఅంత గటిట గాను చకక్కునుఅండీనా
కాయవ వికారమది కలకాలమునెఁ జెపపనా
పోయిన పోకలేకాక బుదిద  వినీనా

చ. ముఅంచి ముఅంచి నీటిలోన మూల నాననెఁ బెటట కొనాన్న
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మఅంచిన గొడడ లి నేనెఁడ మెత కనయీణ్యునా
పఅంచమహాపతకాల బారినెఁబడడ  చిత కమది
దఅంచిదఅంచి చెపపనాను తానెఁక వఅంగీనా

చ. కూరిమతోనెఁ దేలనెఁదచిచ్చి కోకలోన బెటట కొనాన్న
సారెసారెనెఁ గుటట గాక చకక్కునుఅండీనా
వేరులేన మహిమల వేఅంకటవిభన కకృప
ఘోరమెక న ఆస మేలకోర సోనెఁకీనా

రేకు: 0046-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-281

పలల వి: భాలనేతాశ నల పశ బల విదుణ్యులల తా-

కలీ విహార లకమ్మనరసిఅంహా
చ. పశ ళయమారుత ఘెరభసిస కా పూతాక్కుర

లలితనశవ్వసడలారచనయా
కులశక లకుఅంభినీకుముదహితరవిగగన-
చలనవిధినపుణ నశచ్చిల నారసిఅంహా

చ. వివరఘనవదనదురివ్వహసననషట ణ్యుత -
లవదివణ్యు వరుషలాలాఘటనయా
వివిధజఅంతవాశ తభవన మగీన్నకరణ
నవనవపశ య గుణారష వ నారసిఅంహా

చ. దరుణోజర వ్వలధగదద గితదఅంషట త్రైనలవి
కారసుష్ఫలిఅంగసఅంగకీశ డయా
వక రిదనవఘోరవఅంశభసీమ్మకరణ -
కారణ పశ కటవేఅంకట నారసిఅంహ

రేకు: 0042-04 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-258

పలల వి: భావముననెఁ బరబశ హమ్మ మద
కక వసమెక  మాకడ చూడ

చ. నీలమేఘ ముపనషదరబ అం బద
పలదొఅంగిలెడిబాలలలో
చాల నదియ మాజనమ్మరోగముల-

చీల దివియ మమునెఁ జెలగినెఁచ
చ. తనయన వేదఅంతరహఅంసణ్యుఅంబద

వొనర గోపకలవటల పక
పనుపడి సకలాపజర లఅంబుల-

పనుల దీరచ్చి మమునెఁ బాలిఅంచ
చ. భయములేన పనునెఁబరమపదఅం బద

జయమగు వేఅంకటశక లముపక
పయిపడ దురితపునెఁబౌనెఁజల నుకుక్కున
లయము సేయ మము లాలిఅంచ

రేకు: 0297-02 దేసాక సఅంపుటము: 03-561

పలల వి: భావములోనా బాహణ్యుమునఅందును

గోవిఅందగోవిఅంద యన కొలవవో మనసా
చ. హరి యవతారములే యఖిలదేవతల

హరిలోనవే బశ హామ్మఅండముల
హరినామములే అనన్నమఅంతశ ముల
హరిహరిహరి యనవో మనసా

చ. విషష న మహిమలే విహితకరమ్మముల
విషష ననెఁ బగడీ వేదముల
విషష నెఁడొకక్కునెఁడే విశవ్వఅంతరాతమ్మనెఁడ
విషష  విషష వన వదకవో మనసా

చ. అచుణ్యుతనెఁ డితనెఁడే ఆదియ నఅంతణ్యుము
అచుణ్యుతనెఁడే యసురాఅంతకునెఁడ
అచుణ్యుతనెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద నద
అచుణ్యుతయచుణ్యుత శరణనవో మనసా

రేకు: 0023-01 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-137

పలల వి: భావయామ గోపలబాలఅం మన-

సేత్సవితఅం తతపదఅం చిఅంతయేయఅం సద
చ. కటిఘటిత మేఖలా ఖచిత మణిఘఅంటికా-

పటల ననదేన విభాశ జమానఅం
కుటిల పదఘటిత సఅంకుల శిఅంజితే నతఅం
చటల నటనా సముజర వ్వల విలాసఅం

చ. నరత కర కలిత నవనీతఅం బశ హామ్మది-

సుర నకర భావనా శోభితపదఅం
తిరు వేఅంకటాచల సిర త మనుపమఅం హరిఅం
పరమపురుషఅం గోపలబాలఅం

ప.అ.రేకు: 0075-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
430

పలల వి: భావిఅంచ నేరిచ్చినవారి భాగణ్యుముకొలది ముక క
శశ వలల భనెఁడే జీవనుమ్మక క

చ. చూచి తలనెఁచేవారిక సులభాన నుఅండ ముక క
కాచుకునన్నవారికనెఁ గలదు ముక క
చేచేత నఅందుకొఅంట చేరువనే వఅండ ముక క
యేచి కొలిచితేనెఁ దనయిఅంట నుఅండ ముక క

చ. తగిలి సాము సేసితేనెఁ దనలో నునన్నవి ముక క
పగ లేకుఅండితే భూమపక  దే ముకక
నొగులక నుడిగితే నోరనే వనన్నది ముక క
బగివాయకుఅండితే బటట బయటనే ముకక

చ. ధరియిఅంచుకుఅండితేను తనువపక  నుఅండ ముక క
అరసితే గురుసమ్మరణఅందుఅండ ముక క
యిరవక  శశ వేఅంకటశ నెప్పుడ సేవిఅంచితేను
దొరక పుణణ్యులకు నెదుట నుఅండ ముక క
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రేకు: 0229-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-165

పలల వి: భావిఅంచరే చెలలాల పరమాతమ్మన
చేవదేరి చిగురులో చేనెఁగయెక  యఅండను

చ. మలసి పనీన్నట హరి మజర నమాడేవేళ
కలశబిబ నెఁ దేలే మాణికమువలె నుఅండను
అలరి కప్పుర కాపు అవధరిఅంచేటి వేళ
మొలచిన వనెన్నల మొలకయెక  యఅండను

చ. అఅంచలనెఁ దటట పుణనెఁగు అవధరిఅంచేటి వేళ
యెఅంచ నఅంజనాదిశ పక  యేనుగెక  వఅండను
మఅంచిన హారములెలల  మేన నఅంచుకొనన్న వేళ
మఅంచిమఅంచి నకతశ  మఅండలమెక  యఅండను

చ. వనన్నతి నలమేలమ్మఅంగ నురమున నుఅంచు వేళ
పనన్నధక  పూచినటిట  సఅంపఅంగవలె నుఅండను
వనెన్న శశ వేఅంకటశనెఁడ వరములిచేచ్చిటి వేళ
తినన్ననెక  యఅందరి భాగణ్యుదేవతయెక  యఅండను

రేకు: 0305-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
025

పలల వి: భావిఅంచరో వేదముల పలికటి వనక
జీవల బశ హామ్మనఅందమునెఁ జెఅందేటి వనక

చ. నచచ్చిల నదుద రలకు నెలవక న వనక
యిచచ్చిలనెఁ గలల గన నరవక న వనక
కుచిచ్చిన నటట రుపలకొన దనెఁక వనక
తచిచ్చిన మాటలధవ్వన దనెఁకటి వనక

చ. మునుకొనన్న చూపులకు మొదలెక న వనక
అనశము కతలెలల  నాలకఅంచే వనక
వనుకొనన్న చవలెలాల  వలవటట  వనక
గునసి మేల్ కనుటకు గురియెక న వనక

చ. వావిరి నఅందిశ యపరవశమఅందే వనక
కక వశమెక  పదియారుకళలఅండే వనక
చావకుఅండా నమకృతము జలవారే వనక
శశ వేఅంకటశపదల చిఅంతిఅంచే వనక

రేకు: 0145-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-200

పలల వి: భావిఅంచలే రెవవ్వరును బయలవానెఁకరు గాన
నీవే గుఱుత మాకు నీరజనాభా

చ. కక వలణ్యు మెటట అండనో నకక్కుపు జజ న మెటట అండనో
దక విక మెటట అండనో తలనెఁచరాదు

జీవన మెటల నుఅండనో చిత క మేరీతి నుఅండనో
ఆవిధ మెవవ్వరి కటట టట ననెఁగరాదు

చ. వేదము లెటట అండనో విరతి యెటట అండనో
ఆది నఅంత మెటట అండనో అరయరాదు
భేదమనే దటట అండనో అభేదమది యెటట అండనో
సోదిఅంచి యెవవ్వరికన చూడనెఁగరాదు

చ. ఫల మెటాల నుఅండనో భ క క యెటాల నుఅండనో
తెలివి యెటట అండనో సాధిఅంచనెఁగరాదు
యిలపక  శశ వేఅంకటశ యిట నీశరణచొచిచ్చి
నలకడక  వనాన్నరము నీకకృప యినెఁకను

రేకు: 0350-01 భఅంగాళఅం సఅంపుటము: 04-
291

పలల వి: భావిఅంచి తెలసుకొఅంట భాగణ్యుఫలము
ఆవలీవలిఫలము లఅంగజజనకునెఁడే

చ. దనములలో ఫలము తపములలో ఫలము
మోనములలో ఫలము ముకుఅందునెఁడే
జజ నములలో ఫలము జపములలో ఫలము
నానాఫలములను నారాయణనెఁడే

చ. వినుతలలో ఫలము వేదములలో ఫలము
మనసులోన ఫలము మాధవనెఁడే
దినములలో ఫలము తీరర యాతశ ల ఫలము
ఘనపుణణ్యుముల ఫలము కరుణాకరునెఁడే

చ. సతతయగ ఫలము చదువలలో ఫలము
అతిశయనన్నత ఫలము యచుణ్యుతనెఁడే
యతలలోన ఫలము జితకామత ఫలము
కతి మోకము ఫలము శశ వేఅంకటశనెఁడే

రేకు: 0204-02 గుజర రి సఅంపుటము: 03-020

పలల వి: భావిఅంచి నేరనెక తి పశబుదిబ  నెక తిన
యీవల నా యపచార మది గావవయాణ్యు

చ. హరి నీవ పశ పఅంచమఅందునెఁ బుటిట అంచితి మముమ్మ
పరము నే సాధిఅంచేది బలదోశ హమవనెఁ గాదో
సిరుల నేలేటివానెఁడ చెపపనటట  సేయక
విరసాల బఅంటల కు వేరే సేయనెఁ దగునా

చ. పఅంచేఅందిశ యముల నాపక నెఁ బఅంపువటిట తివి నీవ
యెఅంచి వాన నే దఅండిఅంచేదిది నేరమౌనెఁ గాదో
పఅంచేటి తలిల దఅండద ల పశ యమెక  వడిడ అంచనెఁగాను
కఅంచము కాలనెఁ దనన్న సఅంగతి యాబిడడ లకు

చ. మకక్కులి సఅంసారము మెడనెఁగటిట తివి నాకు
అకక్కుర నే వేసారేది అపరాధమవనెఁ గాదో
దికుక్కుల శశ వేఅంకటాదిశ  దేవనెఁడ నీవియణ్యునెఁగాను
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యెకక్కుడ జీవనెఁడ నేను యెదురాడనెఁ దగునా
రేకు: 0304-01 లలిత సఅంపుటము: 04-019

పలల వి: భావిఅంచు వారలపలి భాగణ్యు మతనెఁ
డా వలనీ వల నఅంతరాణ్యుమ

చ. యీశవ్వరేశవ్వరునెఁడ యితనెఁడ దివిజలకు
శశవ్వతమూరితి జగములకు
విశవ్వతమ్మకునెఁడీ వివిధ జీవలకు
ఐశవ్వరణ్యుము మా యఅంతరాణ్యుమ

చ. నతణ్యునెఁడితనెఁ డొకనెఁడ నెరినెఁ గాలములకు
సతణ్యుఅం బీతనెఁడ చదువలకు
పశ తణ్యుకఅం బిద భక కకోటికన
అతణ్యుఅంతము మా యఅంతరాణ్యుమ

చ. గుణి నరుగ ణితనెఁడ గురుమున జనులకు
పశ ణవము వేదఅంతపఅంకుకలకు
పశ ణతి శశ వేఅంకటపతి లోకులకతనెఁ
డణరేణ పూరుష నెఁడఅంతరాణ్యుమ

ప.అ.రేకు: 0060-06 మావళవిగౌళ సఅంపుటము: 15-
345

పలల వి: భావిఅంప నీ వొకక్కునెఁడవే బహురూపల నుఅండదువ
దేవదేవ నీ మహిమ దలియనెఁగ వశమా

చ. ననున్ననెఁ దలనెఁచేవారిలో నజరూపుతో నుఅండదువ
అనన్న జఅంతవలలోన నఅంతరాతమ్మవక  వఅండదువ
పనన్న పఅంచభూతములలోపల నాధారమెక  వఅండదువ
వనన్న మూఢులలో మాయ నొనగూడి వఅండదువ

చ. సరుస తరువలలో చెక తనణ్యుమవక  వఅండదువ
గరిమె రాకసులలోన కానరాక వఅండదువ
సురలఅందు యీశవ్వరసచనతో నుఅండదువ
అరయ ముకుకలలోన ఆనఅందమవక  వఅండదువ

చ. జగము లనన్నటిలోన సాకవక  వఅండదువ
తగిలి వేదములలోన అరబ మెక  వఅండదు
జిగి మఅంచ సరవ్వదను శశ వేఅంకటగిరి నుఅండదు
సగుణమెక  దసులకు సాకారమవక  వఅండదువ

రేకు: 0229-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
164

పలల వి: భీకరపు చకశ మద పడగుల రాలీనద
పక కొన నలవరాదు పరరో దికుక్కులకు

చ. బఅండికఅండల రవమదే బఅంగారుమెఱునెఁగులవే
కొఅండవఅంటి రథమద గొడగులవే
మెఅండగ దేవనెఁడ వధి మెరసి యేతెఅంచీ వానెఁడే
బఅండబఅండక  యసురల పరరో దికుక్కులకు

చ. గరుడధవ్వజమదే ఘఅంటారవములవే
సొరిది ముతాణ్యులకుచుచ్చిల నవే
బిరుదుశఅంఖముమోమ నెఁత బెరయిఅంచీ దేవనెఁడదే
పరగ దనవలెలల నెఁ బారరో దికుక్కులకు

చ. ముఅంగిట బలములవే మొరసీ భేరులవే
సఅంగతినెఁ బశ తాపమదే సాకారమదే
కుఅంగ కలమేలమఅంగనెఁ గూడి శశ వేఅంకటశనెఁడ
భఅంగపటట  దక తేయల పరరో దికుక్కులకు

రేకు: 0203-05 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
017

పలల వి: భూమలోననెఁ గొత కలాయనెఁ బుతోశ తత్సవ మదివో
నేమపు కకృషష జయఅంతి నేనెఁడే యమామ్మ

చ. కావిరి బశ హామ్మఅండము కడపులో నునన్నవాన
దేవక గరద్భుమున నదిద ర మోచెను
దేవతలెలల  వదక తెలిసి కాననవాన
యీవల వసుదేవనెఁడ యెటట  గనెనమామ్మ

చ. పొడవకునెఁ బడవక న పురుషత కమునెఁడ నేనెఁడ
అడరి తొటట ల బా లనెఁడాయనమమ్మ
వడగక యజజ  భాగ మొగి నారగిఅంచేవానెఁడ
కొడకక  తలిల  చనున్న గుడిచీనమామ్మ

చ. పలజలధి యలల అండ(డక ?) పయకుఅండే యీతనక
పలవటల  పఅండగ బానెఁతే(తా?)యనట
ఆలరి శశ వేఅంకటాదిశ  నాటలాడనే మరిగి
పలరియెక  కడ పచుచ్చివరిగీనమామ్మ

ప.అ.రేకు: 0024-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
137

పలల వి: భోగము నాయఅందు నీకు భోగివి నీవ
శశ గురునెఁడ వినన్నటాను చిత కగిఅంచు ననున్నను

చ. చకక్కున జనమ్మపు సఅంసారవకృకమునకు
పకుక్కున ఫలము నీవ భావిఅంచనెఁగా
మకుక్కువ కరమ్మమనేటి మత కగజమునకును
యెకుక్కువ మావటనెఁడవ యెఅంచనెఁగ నీవ

చ. నెటట న దేహమనేటి నరమ్మల రాజణ్యుమునకు
పటట మేల చుఅండిన భూపతివి నీవే
దిటట యిన మనసనేటి తేజి గుఱఱ్ఱి మునకు
వొటిట న రేవఅంతనెఁడవ వపమఅంప నీవ

చ. సఅంతసమెక న భక క చఅందోశ దయమునకు
రఅంతలనెఁ జెలనెఁగు సముదశ మవ నీవ
చెఅంతల శశ వేఅంకటశ జీవనెఁడనే మేడలోన
అఅంతరాణ్యుమవి నీవ అఅంకల జూడనెఁగను
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రేకు: 0157-06 లలిత సఅంపుటము: 02-274

పలల వి: భోగము నేను నీకు భోగివి నీవ
శశ గురునెఁడ వినన్నటాను చిత కగిఅంచు ననున్నను

చ. చకక్కున జనమ్మపు సఅంసారవకృకమునకు
పకుక్కున(వ) ఫలము నీవ భావిఅంచగా
మకుక్కువనెఁ గరమ్మమనేటి మత కగజమునకును
యెకక్కున మావటనెఁడవ యెఅంచనెఁగ నీవ

చ. నెటట న దేహమనేటి నరమ్మలరాజణ్యుమునకు
పటట మేలచుఅండిన భూపతివి నీవే
దిటట మెక న చిత కమనే తేజిగుఱఱ్ఱి మునకు
వొటట క రేవఅంతనెఁడవ వపమఅంప నీవ

చ. సఅంతతమెక న భక కచఅందోశ దయమునకు
రఅంతలనెఁ జెలనెఁగు సముదశ మవ నీవ
చెఅంతల శశ వేఅంకటశ జీవనెఁడనే మేడలోన
అఅంతరాణ్యుమవి నీవ అఅంకలనెఁజూచినను

రేకు: 0117-03 పడి సఅంపుటము: 02-099

పలల వి: భోగసహాయలె పొరుగెలాల
ఆగమవిదు(ధ) లను ననఅంతముల

చ. కులముననెఁ జటాట ల కోటానెఁనగోటల
కలిమలేమ కొకక్కునెఁడనే గుఱి
పలలఅంపటముల పశ జలే యిఅందరు
నలిచిన చోటిక నే నొకక్కునెఁడనే

చ. చెటట డిచిన నద చేటనెఁడ పఅండల
గుటట  దలసుకొన గురి నేను
వొటట క సఅంసార మూరలాల  నద
పుటిట నపపటిక భవి నొకక్కునెఁడనే

చ. చనవమనవలకు జగమెలాల  నద
కొనకు మొదలికన గురి నేను
యెనయచు శశ వేఅంకటశనెఁ డేలెనెఁ గన
ననుపుగమకానెఁడ నే నొకక్కునెఁడనే

రేకు: 0023-03 భూపళఅంసఅంపుటము: 01-139

పలల వి: భోగి శయనమును బుసకొటట డిన
యగనదశ  పయను మేలొక్కునవే

చ. కనున్నల దరవక కమలభాఅంధవనెఁడ
వనెన్నల రేణవ వలయ దిదే
అనున్నన మలసీ నరుణోదయ మదే
మనన్నక నీవిట మేలకొనవే

చ. తెలల నకనున్నల దరవక విరియనెఁగ
నొలల క జలజము లనన్నవివే
కలల నదుర ననునెఁ గవియనెఁగ నయణ్యుక

మెలల నాయ నట మేలకొనవే
చ. తెరవగు రెపపలనెఁ దలల వారవలె

తెరవక చీనెఁకటి దీరదిదే
తెరనెఁగు వేఅంకటాధిప నీవఱునెఁగుదు
మెఱునెఁగుల చలల చు మేలకొనవే

రేకు: 0150-02 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 02-
230

పలల వి: భోగిఅంచనెఁ బుటిట న సొముమ్మ పొఅంచి పరానకలోపు
శశ గురునెఁడ నీవే దయసేతవ గాన

చ. యీరెఅండచేతలే యినన్న పపలకు నోపు
వూరక పుణణ్యుము సేయనోపవ గాన
మారుకొ నీరెఅండగాళల  మాపుదనెఁకానెఁ జటట నోపు
యేరీతి దేవ నీగుడి కనెఁగ నలసునెఁ గాన

చ. కనున్న లివి రెఅండే మనున్నగలఅంతానెఁ జూడనోపు
ఉనన్నతి నాసాగశ దకృషట  కోపవ గాన
అనన్నటా రెఅండపదవ లధరామకృతాన కోపు
సనన్నల మోకముతోశ వ జపఅంచవ గాన

చ. యీవనుల రెఅండే విశవ్వమఅంతా నాలిఅంచనోపు
వోవల శసాస లకక తే నోపవ గాన
శశ వేఅంకటశ నీవే చితాకన జజ నమచిచ్చితే
భావిఅంచి జీవనెఁడినన్నటా బశ దుకనోపునెఁ గాన

రేకు: 0070-05 ముఖరి సఅంపుటము: 01-368

పలల వి: భోగీఅందుద లను మీరునెఁబోయి రఅండ
వేగిన మీనెఁదటి విభవాలకు

చ. హరునెఁడ పోయిరా అజనెఁడ నీవను బోయి
తిరిగిరా మీనెఁదటి తిరుణాళళ్ళుకు
సురల మునులను భూసురులనెఁబోయి రఅండ
అరవిరి ననాన్నళళ్ళు నలసితిరి

చ. జమునెఁడ పోయిరా శశియ నీవను బోయి
సుముఖునెఁడవక  రా సురలనెఁ గూడి
గుములెక  దికపతల దికుక్కులకునెఁ బోయి రఅండ
పశ మదన ననాన్నళళ్ళు బడలితిరి

చ. నారద సనకసనఅందనాదుల
భూరి విభవములనెఁ బోయిరఅండ
దూరముగానెఁ బోకటట  తొరలి వేఅంకటగిరినెఁ
జేరి ననన్నటల నే సేవిఅంచునెఁడీ

రేకు: 0145-04 లలిత సఅంపుటము: 02-203

పలల వి: భశ మయక వఅండేదే పరమారర ము
నెమకతే ననన్నటాను నీవే వఅండదువ
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చ. వసుధలోనెఁ బురుషల వనతల రూపుల
వస మాయయఅంతశ పు వరబమమ్మల
ముసరి యెఅండొఅంటిక మోహిఅంచే మోహముల
అసురుసురయేణ్యు ఇఅందిశ యావేశముల

చ. తగిన తమలో చకక్కునెఁదనాల వయసుల
పగట రకకమాఅంసాల పరిపూరుష ల
జిగి నఅందుకునెఁగానెఁ బుటట  చిత కవికారముల
నగుడచు బయలవనన్ననయటిట  వరుల

చ. లలి మీరి యనోణ్యునణ్యువిలాసముల భోగముల
వలవన మొయిలలేన వానజలల
యెలమ శశ వేఅంకటశ యివలాల  నీదసులకునెఁ
దలిప బశ హామ్మనఅందము తిరముగా నతకవ

రేకు: 0007-02 లలిత సఅంపుటము: 01-046

పలల వి: మఅంగళము గోవిఅందునకు జయమఅంగళము 
గరుడధవ్వజనకును
మఅంగళము సరావ్వతమ్మకునకు ధరమ్మసవ్వరూపునకూ, జయజయ
చ. ఆదికననాదక న దేవన కచుణ్యుతన కఅంభోజనాభన-

కాదికూరమ్మఅంబెక న జగదధారమూరి కకన
వేదరకకునకును సఅంతతవేదమారగ విహారునకు బలి-

భేదికన సామాదిగానపశ యవిహారునకు
చ. హరికనెఁ బరమేశవ్వరునకును శశ ధరునకును గాలాఅంతకునకును

పరమపురుషత కమునకును బహుబఅంధదూరునకు
సురమునసోకతద నకు దేవాసురగణశేశ షట నకు కరుణా-

కరునకునునెఁ గాతాణ్యుయనీ నుతకలితనామునకు
చ. పఅంకజసనవరదునకు భవపఅంకవిచేచ్ఛదునకు భవనకు

శఅంకరున కవణ్యుకుకనకు నాశచ్చిరణ్యురూపునకు
వేఅంకటాచలవలల భనకును విశవ్వమూరి కక నీశవ్వరునకును
పఅంకజకుచకుఅంభకుఅంకుమపఅంకలోలనకు

రేకు: 0234-06 లలిత సఅంపుటము: 03-197

పలల వి: మఅంగళసతశ  మొకక్కుట మగనాలికనెఁ గటట ది
అఅంగవిఅంచే మీనెఁదిపనున్నలనన్నయ విభనవే

చ. తలనెఁపు లోపల ననున్ననెఁ దలనెఁచినానునెఁ గలవ
తలనెఁచకునాన్న నఅంతరాతమ్మవక  కలవ
పలపూజ లినెఁకనేల భక కసేయనేల నీవ
గలవన నమేమ్మదొకక్కుట బుదిబ నెఁ గాకా

చ. మొకక్కునా రకఅంతవ మొకక్కుకునాన్న జగములో
యికుక్కువతో రకఅంతవ యెపుడ నీవ
పకుక్కు వినన్నపలేల పలిచి యలయనేల
తకక్కుక నమేమ్మటిది నీదసణ్యు మొకక్కుట

చ. కడ సుజజ ననెక నా నీగరద్భువాసమే వనక
వడ నజజ ననెక నాను విడిదకక్కుడే
బడినే శశ వేఅంకటశ పలనా వదోణ్యుగాలేల
నడివి ననున్న నుతిఅంచే నేమమే నాది

రేకు: 0376-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
444

పలల వి: మఅంగాఅంబుధి హనుమఅంతన శరణ
మఅంగవిఅంచితిమ హనుమఅంతా

చ. బాలారక్కుబిఅంబము ఫల మన పటిట న
ఆలరి చేనెఁతల హనుమఅంతా
తూలన బశ హామ్మదులచే వరముల
వోలినెఁజేకొనన వో హనుమఅంతా

చ. జలధిదనెఁట నీ సతవ్వము కపులకు
నలరి దలిపతివి హనుమఅంతా
యిలయ నాకసము నేకముగా నట
బలిమనెఁ బెరిగితివి భళ హనుమఅంతా

చ. పతాళము లోపలి మెక రావణ -
నాతలనెఁ జఅంపన హనుమఅంతా
చేతల మోడచ్చిక శశ వేఅంకటపతి-

నీతలనెఁ గొలిచే హిత హనుమఅంతా
ప.శశ .అ.రేకు: 8007-11 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 15-
455

పలల వి: మఅంచఅం బెకక్కునపమమ్మట మరి వావియ లేదు
చఅంచల ముడిగినపమమ్మట శఅంకకునెఁ బనలేదు

చ. పదిలఅంబుగ సరావ్వతమ్మకభావము దలిసిన పమమ్మట
ముదమున నెవవ్వరినెఁ జూచిన మొకక్కుక పోరాదు
హకృదయము పరమేశవ్వరునకు నరవక పోయిన పమమ్మట
యెదిరిన కలనెఁకులనెఁ జూడను ఇతరము పనలేదు

చ. సకలేఅందిశ యముల హరిపక  చయణ్యుననెఁ బెటిట న పమమ్మట
వొకటియ నోరికనెఁ జవియను వొదిబ క పనలేదు
వికసిఅంచిన పరిణామము వలల వ ముఅంచిన పమమ్మట
చికురము ముడవనునెఁ గటట ను చీరకునెఁ బనలేదు

చ. పరమాతమ్మనెఁడ తిరువేఅంకటపతి యన తెలిసిన పమమ్మట
పరిపరి చదువల లఅంపటములనెఁ బడనెఁ బనలేదు
హరియే చెక తనాణ్యుతమ్మకునెఁ డన తెలిసినపమమ్మట
దురితములకునెఁ ఋణణ్యుములకు తోశ వే బనలేదు

రేకు: 0007-01 లలిత సఅంపుటము: 01-045

పలల వి: మఅంచిదివో సఅంసారము మదమతత్సరముల మానన
కఅంచునునెఁ బెఅంచును నొకసరిగానెఁ ద చూచినను

చ. ఆపదలకుమ సఅంపదలకు నభిమానఅంపక యఅండిన
పపమునెఁ బుణణ్యుము సఅంకలపములన తెలిసినను
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కోపము శఅంతము తమతమగుణములగా భావిఅంచిన
తాపము శక తణ్యుమునకునెఁ దనెఁ దడనెఁబడకుఅండినను

చ. వలియను లోపలయను నొకవిధమెక  హకృదయఅం బుఅండిన
పలకునునెఁ బఅంతము ద నొక భావన దోనెఁచినను
తలనెఁపుననెఁ దిరువేఅంకటగిరిదక వము నెలకొనయఅండిన
సొలపక యినన్నటికననెఁ ద సోనెఁకోరుచెనెక నా

రేకు: 0043-07 కురఅంజి సఅంపుటము: 01-267

పలల వి: మఅందరధర మధసదన
నఅందగోపనఅందనా

చ. నరసిఅంహ గోవిఅంద నవనీతానఅంద
హరిముకుఅంద నయనారవిఅంద
కరివరద గరుడగమనరూప
గురుచాప యదుకులదీప

చ. భవదూర భయహర పరిపూరాష మకృత
భవనపలన సురపలన
భవనభూషణ పరపురుష పురాతన
నవభోగా కరుణాయగా

చ. పఅంకజసననుత భవణ్యునరమ్మలపద-

పఅంకజ పరమ పరాతపర
వేఅంకటశక లనవేశ శ-

భఅంకరా క్షేమఅంకరా

రేకు: 0026-06 నాట సఅంపుటము: 01-161

పలల వి: మఅందులేదు దీనక మఅంతశ  మేమయలేదు
మఅందుమఅంతశ ము దనమతిలోనే కలదు

చ. కదలకుఅండనెఁగనెఁ దనున్ననెఁ గటిట వేసిననెఁ, గటట
వదలిఅంచకొననెఁ గొఅంత వలద
వదలిఅంచనెఁబోయిన వడిగొన పక పక నే
కదియనెఁగాన తనున్న వదల దేమయను

చ. మనసు లోపలనుఅండి మరి మీనెఁదనెఁ దనుఅండి
యెనసిన తిరువేఅంకటశన
తనరిన తలనెఁపుననెఁ దలనెఁప దుషక్కుకృతముల
తనకునెఁదనే వడనెఁ దలనెఁకవలదుగాన

ప.శశ .అ.రేకు: 8007-10 కాఅంభోజి సఅంపుటము: 15-
454

పలల వి: మకుక్కు వలర జేరులెక న మఅంచిపఅండ చూచి నోరు
గుకక్కుళళ్ళు మఅంగనెఁ జొచెచ్చి కొమమ్మ యేమ సేతమే

చ. పరులేన రూపులేన పదద గురువ నొకననెఁ దలనెఁచి
వూరులేన యిఅంటిలోన నుఅండనెఁ దలనెఁపనెఁగా
కూరలేన కూడ మగులనెఁ గుడవనెఁ దలచి యాసపడడ
నీరజక యొకతె దీన నెలనెఁత యేమ సేతమే

చ. అడగులేన కడవలోన నధికమెక న నీట నగిగ
కడనెఁగి రవలకొలిప లోన గాలి చేతనెఁ గానెఁగనెఁగా
వడకుదరనెఁగ కఅందులోన నుడకకుఅండ టఱునెఁగ రాచు
వడలిపోవ టఱునెఁగరాదు వలది యేమ సేతమే

చ. మానెఁకులేన పువవ్వలఅందు మఅంచిమఅంచి రేకు లెలల
వేనెఁక పడక చేకొనయ వేఅంకటాదిశ నాధనెఁడ
తోనెఁకవఅంక పదద తెరువ తోవ గానరాక వోయె
కానెఁకదేర దీ తలనెఁపు కానెఁత యేమ సేతమే

రేకు: 0193-03 మలహరి సఅంపుటము: 02-
476

పలల వి: మగనెఁడ విడిచినా మామ విడవనయటట
నెగడిన వేమసేయ నేనే రోయనెఁ గాన

చ. నరకము నను రోసి సురలోకాన విడిచె
నరయముతోవ రోసి నేనే విడవనెఁ గాన
పరగి యనుల రోసి బటట బాయిట వేసే
సొరిది యనుల రోసి చొరక నే మాననెఁ గాన

చ. పపము రోసి ననున్న పశ పఅంచాన విడిచె
పపము సేయక రోసి పటట కుఅండనెఁ గాన నేను
యేపున దేహము రోసి యిఅందశ లోకాన విడిచె
కక పువేసి రోయక నేనెఁగాయము మోచితినెఁ గాన

చ. మాయలెలల  ననున్న రోసి మనసులోన విడిచె
మాయల నే విడవక మగుడనెఁ దగిలేనెఁ గాన
నాయల(?) నేమ విడిచినాను శశ వేఅంకటశ
పయక ననేన్నలితి నీభాగణ్యుము విడవనెఁ గాన

రేకు: 0153-05 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
250

పలల వి: మగటిమగల హనుమఅంతరాయ
దిగువపటట ణములోన దేవ హనుమఅంత

చ. చకక్కునెఁగానెఁ దోనెఁక చానెఁచి జఅంగవటిట  చేచానెఁచి
అకక్కుజపు పశ తాపపు హనుమఅంతనెఁడా
రకక్కుసులనెఁ దునుమాడి రామున దేవలకు
దికక క్కు  వఅంగరమచిచ్చిన దేవ హనుమఅంత

చ. కీలగఅంట వేసుకొన కరలి పడికలిఅంచి
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ఆలకఅంచేవ దికుక్కుల హనుమఅంతనెఁడా
నేలకు మఅంటిక మేను నఅండనెఁ బెరిగి యకన
తీల పడనెఁగొటిట నటిట  దేవ హనుమఅంతనెఁడా

చ. తమతోడ దసులను తపపక కాచేనన
అమర నభయమచిచ్చిన హనుమఅంతనెఁడా
జమళ శశ వేఅంకటశ సరస వూడిగానకు
తిమురుచు నుఅండేయటిట  దేవ హనుమఅంతా

ప.అ.రేకు: 0029-04బౌళ సఅంపుటము: 15-168

పలల వి: మచచ్చి కూరమ్మ వరాహ మనుషణ్యుసిఅంహ వామనా
యిచచ్చి రామ రామ రామ హితబుదిబ  కలికీ

చ. ననున్ననెఁ గావ కశవ నారాయణ మాధవ
మనన్నఅంచు గోవిఅంద విషష  మధసదన
వనెన్నల తిశ వికశ మ వామనా శశ ధరా
సనున్నతిఅంచే హకృషీకశ సారకు పదమ్మనాభ

చ. కఅంటిమ దమోదర సఅంకరుషణ వాసుదేవ
అఅంటజల పశ దణ్యుమున్ననెఁడా అనరుదుద నెఁడా
తొఅంట పురుషత కమ అథోకజ నారసిఅంహమా
జఅంటవాయకు మచుణ్యుత జనారద న

చ. మొకక్కుము వపఅందశ  హరి మోహన శశ  కకృషష రాయ
యెకక్కుతి శశ  వేఅంకట మఅందిరానాథ
యికుక్కువ నీ నామముల యివియే నా జపముల
చకక్కునెఁగా నీ దసులము సరేవ్వశ అనఅంత

చి.ఆ.రేకు: 0001-04గుజర రి సఅంపుటము: 10-004

పలల వి: మచచ్చిరములనెఁ గపటఅంబుల మాననఅంత మరికద
విచచ్చిలవిడి నాయాసల వనెఁగనెఁదోల నోపుటా

చ. చఅంచలమగు నామనసిది మఅంచిదక న మరికద
పఅంచేఅందిశ యముల పోరుననెఁ బడకమానుటా
కొఅంచెపరచునాకోపమునెఁ గోసివేసి మరికద
కఅంచపునెఁ బాపఅంబులలోనెఁ గడతేరుటా

చ. వడివోన దీపనమున కోరిచినె మరికద
జడివటిట న నాజిహవ్వచాపలణ్యుము మానుటా
చిడముడి నాభోగఅంబులనెఁ జికుక్కువడక మరికద
విడవన సఅంసార మనెటివలిల  దనెఁటనోపుటా

చ. తరితీపులమోహఅంబుననెఁ మరికద
కరలిన యీలోభఅంబున గెలవ నోపుటా
నెరవగ శశ విషష భక క నలకడక న మరికద
గరగరికలనె శశ వఅంకటనాథుననెఁ జేరుటా

రేకు: 0178-01 బౌళ సఅంపుటము: 02-386

పలల వి: మచిచ్చికనెఁ బశ పఅంచపుమరుప బశ హామ్మనఅంద-

మచచ్చిల తానే గురి ఇనన్నటిక నాతమ్మ
చ. లోచూప వలినెఁబడి లోకమయి తోనెఁచీన

ఆచూప మరలితే నది మోకము
యేచి రెఅంటిక నెడమధణ్యు మీమేను
తాచి వొకనెఁడే గురి తానాయ నాతమ్మ

చ. మన సొకక్కుచోట నుఅండి మాయలెక  తోనెఁచీన
మనసు తనఅందుఅంట మహి యగణ్యుము
వనకమునుపులకు వడనెఁబటట  జననము
కొనమొదలనునెఁ దనే గురియాయ నాతమ్మ

చ. బయల దునసి బహుభానులెక  తోనెఁచీన
బయ లొకక్కుట యఖఅండపరిపూరష ము
నయమెక  శశ వేఅంకటనాథు కరుణచేత
జయమెక  తానునన్నచోనే సతమాయ నాతమ్మ

రేకు: 0149-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
223

పలల వి: మతఅంగపరవ్వతమాడ మాలణ్యువఅంతము నీడ
అతిశయిలిల న పదద  హనుమఅంతనెఁడితనెఁడా

చ. యీతనెఁడా రామునబఅంట యీతనెఁడా వాయసుతనెఁడ
ఆతతబలాఢుణ్యునెఁడఅందు రాతనెఁడితనెఁడా
సీతను వదకవచిచ్చి చెపపన యాతనెఁడితనెఁడా
ఘాతల లఅంకలోన రాకసవక రి యితనెఁడా

చ. అఅంజనాసుతనెఁ డితనెఁడా అకమరద నునెఁ డితనెఁడా
సఅంజీవనకొఅండ దచెచ్చి సారె నతనెఁడా
భఅంజిఅంచెనెఁ గాలనేమన పఅంతమున నతనెఁడా
రఅంజితపశ తాప కపరాజసఖునెఁ డితనెఁడా

చ. చిరజీవి యీతనెఁడా జితేఅందిశ యనెఁ డితనెఁడా
సురల కుపకారపుచుటట  మీతనెఁడా
నరతి శశ వేఅంకటాదిశ న విజనగరములో-

నరిది వరములిచీచ్చి నఅందరిక నతనెఁడా
రేకు: 0328-06 లలిత సఅంపుటము: 04-165

పలల వి: మతఅంగపరవ్వతము మాలణ్యువఅంతము నడమ
సతమెక  శశ వేఅంకటశవ్వరుడనన్నవానెఁడ

చ. కొలిచినవారికలాల  కోరినవరములిచిచ్చి
తలచినెఁనవారినెలాల  ధనుణ్యులనెఁజేసి
పొలపుమగుల మఅంచిపువవ్వల తోనెఁటలనీడ
విలసిలీల నదివో శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ

చ. శరణనన్నవారిక చనవిచిచ్చి రకఅంచి
గరిమనెఁ బూజిఅంచువారినెఁ గరుణనెఁ జూచి
పరిపూరష మగు తఅంగభదశ తటమునఅందు
విరివిగొనాన్ననెఁడ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
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చ. తను నమమ్మనవారిక తగినసఅంపదలిచిచ్చి
కన నుతిఅంచేవారికనెఁ గామధేనువక
కనకమయములెక న ఘనమెక నమేడలలో
వినుతికకక్కును శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ

రేకు: 0229-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
163

పలల వి: మదనజనకునక మజర నవేళ
పదివేల భోగముల పరగీనద

చ. వనన్నతి వేద ఘోషల నురీవ్వధరున మీనెఁద
పనీన్నటి కాలవల పరీనద
మునన్నటి మునుల హసకములనెఁ గప్పురపుధూళ
కనున్నలపఅండగగానెఁ గపపనద

చ. సేసలగా నలవఅంక శశ సతి విభనమీనెఁద
వాసన తటట పుణనెఁగు వడిసీనద
భాసురపునెఁ జఅందశ గావిపటట దటిట  కాఅంతలెలాల
ఆసల మొలనెఁ గటట గా నమరీనద

చ. చెలరేనెఁగి సొముమ్మలెలాల  శశ వేఅంకటశవ్వరు మేన
నెలకొన కాఅంతలతో నఅండీనద
అలమేలమఅంగ వరమఅందు నెలకొన యటట
సలిగె గకృపరసము చలీల నద

రేకు: 0009-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-059

పలల వి: మదమతత్సరము లేక మనసుపదక  పో
పదరినయాసలవానెఁడవో  వక షష వనెఁడ

చ. ఇటట నటట నెఁ దిరిగాడి యేమెక నా జెడనాడి
పటట రఅంటానెఁ బోయరఅంటానెఁ బెకుక్కులాడి
యెటిట వారినెక నా దూరి యెవవ్వరినెక ననెఁ జేరి
వటిట యాసలనెఁ బడనవాడనెఁవో  వక షష వనెఁడ

చ. గడనకొరకునెఁ జికక్కు కాముకవిదణ్యులనెఁ జొకక్కు
నడివి నేమెక నానెఁ గన నకక్కు నకక్కు
వొడలిగుణముతోడ వదుటవిదణ్యులనెఁ జల
వడదనెఁక బడలనవానెఁడవో  వక షష వనెఁడ

చ. ఆవల వొరులనెఁ జెడనాడనెఁగ వినవిన
చేవమీరి యెవవ్వరిననెఁ జెడనాడక
కోవిదు శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిచి పదద లకకృప
వావివరకనగలవాడనెఁవో వక షష వనెఁడ

రేకు: 0219-06 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
107

పలల వి: మదిఅంచిన యేనుగను మావటనెఁడ దిదిద నటట
తిశ దశవఅందుణ్యునెఁడ నీవే తిపపనెఁగదే మనసు

చ. నేరమ సేసినవానెఁడ నకక్కుపుటలికనెఁగన

తారితారి యిఅందునఅందు దనెఁగినయటట
తీరన పఅంచేఅందిశ యాల దిమమ్మరియెక  తిరిగాడి
కోరి నీపక  భక కయఅంట కొలపదు మనసు

చ. పగసేసుకొనన్నవానెఁడ బల మఅందసములోన
వగట జగరముల వేగిఅంచినటట
మగుల వేదమారగ ము మీరి పపముననెఁ జికక్కు
జిగి ననున్ననెఁ జేరుమఅంట జిఅంతిఅంచీ మనసు

చ. నరునెఁబదయెక నవానెఁడ నధానము పొడగన
గరిమ భశ మసి యటట  కాచుకునన్నటట
యిరవక  శశ వేఅంకటశ యిటట  ననున్ననెఁ బడగన
వరవన నీగుణాల వదకీన మనసు

రేకు: 0006-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-037

పలల వి: మనసిజ గురునెఁడితనెఁడ మరియనెఁ గలనెఁడ వేద
వినుతనెఁ డీతనెఁడ గాక వేరొకనెఁడ గలనెఁడ

చ. అఅందరిక నతనెఁడపో అఅంతరాతమ్మనెఁడనుచు-

నఅందు రితనెఁడ మఱియ నవల నొకనెఁడ
నఅందకధరునెఁడ జగనాన్నథునెఁడచుచ్చినెఁతడ గో-

విఅందునెఁ డీతనెఁడగాక వేరొకనెఁడ గలనెఁడ
చ. తనర నఅందరికనెఁ జెక తనణ్యుమొసనెఁగిన యాతనెఁ-

డొనర నతనెఁడ మఱియ నొకనెఁడ గలనెఁడ
దినకరశతతేజనెఁడగు దేవదేవడ, త-

దివ్వనుతనెఁ డితనెఁడగాక వేఱొకనెఁడ గలనెఁడ
చ. పఅంకజభవాదులకునెఁ బరదక వ మీతనెఁడన

అఅంకఅంతరితనెఁడ అధికునెఁడొకనెఁడ
శఅంకరీసోకతశ ముల సతతమునునెఁ గెక కొనెడి-

వేఅంకటవిభనెఁడ కాక వేరొకనెఁడ గలనెఁడ
రేకు: 0172-03 లలిత సఅంపుటము: 02-352

పలల వి: మనసు నమమ్మనేరిచ్చితే మనుజనెఁడే దేవనెఁడౌను
తనలోనే వనన్నవానెఁడ తావకొన దక వము

చ. మగనపక  బతికచేసి మగువ యొకక్కురితె
తెగి పరలోకము సాధిఅంచీనట
వొగి వరవక షష వనెఁడక  వనన్నవానెఁడ హరినెఁ గొలిచ్చి
అగపడి ఘనమోకమఅంద నోపనెఁడా

చ. యేలికకక  పగవారి నెదిరిఅంచి బఅంటకనెఁడ
మేలెక న పదవలఅంది మెరసీనట
వేళతో సుజజ న శశ విషష కక అం కరాణ్యులచేసి
కాలమఅందే యఅందరిలో ఘనునెఁడ గానోపనెఁడా

చ. పరమపురుషరర పుపన చేసి యెమెుకరునెఁడ
అరిది నధికపుణణ్యునెఁ డయీణ్యునట
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నరతి శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ బూజిఅంచి దసునెఁడ
పరము నహమునెఁ జెఅంది బశ దుకనెఁగ నోపనెఁడా

రేకు: 0029-05 లలిత సఅంపుటము: 01-180

పలల వి: మనసున నెప్పుడ మానదిది
దిన బాధటవలె దీఱీనో

చ. చితక వికారము జీవల పపము
తతకరపరచక తడయ దిది
కతకలభొనీ కాయపు వయసున-

నెతికనమదమున కదిగతో
చ. అసలనెఁగఅంబ మీయాశదోషము

విసిగిన నరక విడవ దిది
వసులమూనెఁట మోవనెఁగనెఁ బడవేయనెఁగ
వసము గాన దటవలెనౌనో

చ. పము చెలిమ రఅంపపుసఅంసారము
గాములమోనెఁచిన గఅంప యిది
కామఅంచుచు వేఅంకటపతినెఁ దలనెఁపక
యేమరివఅండిన నేమౌనో

రేకు: 0151-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
238

పలల వి: మనసులో మరమ్మమెక  మరలనెఁ బారుచునుఅండ
పొనునెఁగువడడ  మదము పోవనెఁగనీదు

చ. తిఅంటనే విషమెకుక్కు దిషట ముగ విషలత
కఅంటనే వలపకుక్కునెఁ గాఅంతలను
అఅంటిముటిట  కానెఁగిట నలముకొఅంటనెఁ గనక
మఅంటనెఁ గలసిన భశ మ మానలేదు

చ. మెటిట తేనే కఱచును మెలపుతోడతనెఁ బాము
పటిట తే విడవనీదు పచచ్చినపక నెఁడి
దటట మెక  మేన సొముమ్మల తగుటకొఅంటనెఁ గనక
తొటిట  వలిల నెఁ బోయినాస తొలనెఁగనీదు

చ. ఆహారము వటిట తేను అటట  విడచు భూతము
ఆహారానకునెఁ బోదకుక్కు నటట  పశ యము
యీహల శశ వేఅంకటశనెఁ డిటట  కరుణిఅంచితేను
సాహాయమెక  వచుచ్చినెఁ దనే సతవ్వగుణజజ నము

చి.ఆ.రేకు: 0004-03 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 10-
021

పలల వి: మనసె వశమెక తేనెఁగా మరి మీనెఁదటిపనుల
తనువలోపలి హరిదయ యిఅంతె కాకా

చ. వొదద నె పుతశ మతాశ దు లవివ్వళల రిఅంచనెఁగాను
అదొద  వక రాగణ్యు మేమ ఆటపటలా
కొదిద లేనవిషయాల గుఅంపు గూడ కుఅండనెఁగాను

వదద న కడకునెఁ దోయ వశ మవనా
చ. వొయణ్యునె ధనధానాణ్యుల వొడడ కొన వఅండనెఁగాను

అయణ్యు సుజజ నము లలాల డనెఁబడనా
గయాణ్యుళకోరిక లెలాల  గమగూడ కుఅండనెఁగాను
పుయణ్యుక దూలయాసలనెఁ బోనెఁదోల వసమా

చ. పలల దపుటానెఁక లిది పయక వఅండనెఁగాను
చెలల నెఁబో వోరుపు లిఅంత చెడనెఁబోయనా
నలల న శశ వఅంకటనాథునెఁడ యఅందరికన

తలిల  దఅండిశ యెక  కావనెఁగా తప్పువాసెనెఁ గాకా
రేకు: 0274-03 లలిత సఅంపుటము: 03-426

పలల వి: మనసొకటి కోరికల మాల గలపుచు(?)నుఅండ
తనసితే నదియ పరతత కవ్వమెక  నలచు

చ. కనున్నలనయెడి పపకరమ్మఅంబు లివి రెఅండ
పనన్న తామెనన్నఅంటి పక పక ననెఁ బారు
మునెన్న యివి హరిపదముల మీనెఁద నలిపనను
అనన్న పుణణ్యుఅంబులను అఅందునే కలగు

చ. వనులనయెడి మహావడఘోర నరకముల
అనన్న పరనఅందలే ఆలిఅంపుచుఅండ
నానాట యిఅందులో నారాయణన కథల
వూన నఅంచిన పుణణ్యుభోగములే యొసనెఁగు

చ. నాలకనయెడి గుహను నాచునెఁబామది యొకటి
గాలి అమకృతపు విషము గశ కుక్కుచుఅండ
యీ లీల శశ వేఅంకటశ నామామకృతము
సోలి నఅంచవే ఆతమ్మ శభములే కలగు

రేకు: 0241-06 లలిత సఅంపుటము: 03-238

పలల వి: మనుజ లూరక తాము మరనెఁగులఅంటా నుఅందురు
యెనసి దేవనెఁడ సేసే నఅందరిక మాయ

చ. వినకఅందరి కొకక్కుట వివరములే వేరు
కనుచూపుల నొకక్కుట కాఅంకలే వేరు
మనస నొకక్కుట లోనమరమ్మములే వేరు
తనవియ నొకక్కుట తనువలే వేరు

చ. లోకమును నొకక్కుట లోనువలపల వేరు
వాకు లొకక్కుట భాషలవరుసే వేరు
జోక నాహార మొకక్కుట సొరిది రుచులే వేరు
కక కొనన్నరతి యొకక్కుట కఅందువలే వేరు

చ. పరిమళ మొకక్కుట భాగిఅంచుకొనుట వేరు
యిరవక న దొకక్కుట యిఅంపులే వేరు
అరిది శశ వేఅంకటశ అనన్నటా నీదనెఁసుడ(ల?)

శరణాగతి యొకక్కుట జతలే వేరు
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రేకు: 0032-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
196

పలల వి: మనుజనెఁడక పుటిట  మనుజన సేవిఅంచి
అనుదినమును దుదుఃఖమఅందనేలా

చ. జటట నెఁడ గడపుకక  చొరనచోటల  చొచిచ్చి
పటట నెఁడగూటికక  బతిమాలి
పుటిట న చోటిక పొరలి మనసు పటిట
వటిట లఅంపటము వదలనేరనెఁడగాన

చ. అఅందరిలోనెఁ బుటిట  అఅందరిలోనెఁ బెరి-

గఅందరి రూపము లట దనెక
అఅందమెక న శశ వేఅంకటాదీశ శ సేవిఅంచి
అఅందరానపదమఅంద నటగాన

రేకు: 0250-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-286

పలల వి: మముమ్మనెఁ జూడ నేమునన్నది మావఅంక నీక లాభము
కముమ్మక దయదలనెఁచి కరుణిఅంతనెఁ గాక

చ. శశ కాఅంతనెఁడ నీపదసేవకులయినవారు
పకశసనాదులను బశ హామ్మదుల
పక కొన నరునెఁడ నేను బఅంటనెఁగానెఁగ నెఅంతవానెఁడ
కక కొన నీపుణాణ్యునకునెఁ గాచుటిఅంతే కాక

చ. నారాయణనెఁడ ననున్న నమమ్మనటిట  దసుల
నారదది సనకసనఅందనాదుల
వరిలో నేనెఅంతవానెఁడ వికటపుజీవనెఁడను
యీరీతి నీమూనెఁకనెఁ గూడ నేలటిఅంతే కాక

చ. శశ వేఅంకటశ నీపక చేరి భక కసేసేవారు
కావిఅంచి యనఅంతముఖణ్యు గరుడాదుల
దేవ నేనొకక్కు నీచునెఁడ దీనరకకునెఁడవ నీ-

వవిధమెఅంచుక మముమ్మ నీడేరిఅంతనెఁ గాక

రేకు: 0340-01 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 04-
232

పలల వి: మముమ్మనెఁజూడనేల నీమహిమే చూతవగాక
వమమ్మడినెఁ బరుస మఅంట దొకక్కుమానెఁటకాద

చ. పకుక్కుమారుల ననున్ననెఁ బరుకొన జపఅంచనెఁగ
మకక్కుళఅంచి నీకునెఁ గొఅంత మహిమెకీక్కునా
వొకక్కుమారు జపఅంచి నే నరకుఅండినఅంతలోనే
తకక్కుక నీమహిమలోనెఁ దరగి పోయీనా

చ. తగిలి నేనెఁ గాలమెలల  ధాణ్యునము సేయనెఁగ నీకు
జిగి నీమేనకనెఁ గిఅంత చేవ యెకీక్కునా

అగపడి యొకవేళ నట దలనెఁచి మానతే
చిగురెక  యఅంతటిలోనె చికక్కు వాడీనా

చ. యినన్న యాల శశ వేఅంకటశ మాయిఅంటిలోననే
వనన్నతి నీవారమన వఅంటనెఁ జల
సనన్నము దొడడ అంచనేల సరివలసీచోట
అనన్నయ నతణ్యుమఅంతే యలమట కోపము

రేకు: 0298-04 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 03-
569

పలల వి: మరల విచారిఅంచితే మఅంచము కఅందే నుయిణ్యు
శిరుల హరివారెక రి శివాదుల

చ. ఆడేటి మాటలకలల  నాది నఅంతము లేదు
వడన కరమ్మములకు విధి లేదు
తాడపడడ  మనసుకు దక వము విషష నెఁడేయన
పడి కొలిచిరి తొలిల  బశ హామ్మదుల

చ. వటిట పడే జనమ్మముల కూరట యెఅందూ లేదు
కటట డి ఇఅందిశ యాలకు గతి లేదు
తటట వడడ  జీవనక దక వము శశ హరియన
యిటట  మొర యిడిరి యిఅందశ దుల

చ. కపపన యీ మాయలకు కడవ రెఅందూ లేదు
తిపపన హరిభ క కకనెఁ దిరుగు లేదు
వొప్పుగా శశ వేఅంకటశనెఁ డొకక్కునెఁడే దక వమన
చొప్పువటిట  కొలిచిరి శకాదుల

రేకు: 0091-02 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
448

పలల వి: మరలి మరలి జయమఅంగళము
సొరిది నచచ్చిలను శభమఅంగళము

చ. కమలారమణిక గమలాకనకును
మమతల జయజయమఅంగళము
అమరజననకన అమరవఅందుణ్యునకు
సుముహరకముతో శభమఅంగళము

చ. జలధికనణ్యుకును జలధిశయికన
మలయచును శభఅంమఅంగళము
కలిమకాఅంత కాకలికవిభనకన
సుళవలయారతి శభమఅంగళము

చ. చితక జతలిల క శశ వేఅంకటపతిక
మతికలిల నజయఅం మఅంగళము
యితకలనతకల యిరువరకానెఁగిటి
జొతకలరతలకు శభమఅంగళము

రేకు: 0083-04 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
402
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పలల వి: మరిగి వరిపో మాదక వఅంబుల
కరలిన హరి సఅంకీరకనపరుల

చ. వినయెడి వనుల విషష కథలక
పనగొఅందురు మాపశ పనున్నల
కనయెడి కనున్నల కమలాకనయఅం
దనువపరత రట హరిసేవకుల

చ. పలికడిపలకుల పరమాతమ్మనకక
యలవరతరు శరణాగతల
తలనెఁచేటి తలనెఁపుల ధరణీధరుపక
తలకొలపుదు రాతదియణ్యుల

చ. కరముల శశ పతికక అం కరణ్యుములే
మురియచునెఁ జేతరు ముముకల
యిరవగ శశ వేఅంకటశవ్వరు మతమే
సిరుల నముమ్మదురు శశ వక షష వల

రేకు: 0189-06 బౌళ సఅంపుటము: 02-455

పలల వి: మరిగితి నేమ సేత మగిడి నేనెఅందు వోదు
సరుస దక వమ నీక శరణ చొచేచ్చిను

చ. తలిల  గోపఅంచి మొతికననెఁ దనయనెఁడ తలిల కొఅంగే
యెలల గానెఁ బటిట  పననెఁగి యేడిచినటట
వలల విరెక  హరి నీవ విషయాలనెఁ జికక్కుఅంచితే
ఇలిల దే ననున్ననెఁ దలనెఁచి ఇట దూరే నేను

చ. కనన్నతఅండిశ  బాలననెఁ జఅంకఅంబెటిట  దిఅంచితేను
కొనేన్నసి విలచు ముదుద గునసినటట
వనన్నతి నాలోనుఅండి వూరక మాయ నాపక
బనన్నతే ననేన్న సొలసి పగటలాడేను

చ. దక వము దతవ నీవే తలిల వి దఅండిశ వి నీవే
భావిఅంచి చేపటిట తే నీ బఅంట నే నఅంతే
శశ వేఅంకటశ నీవ చేకొన రకఅంచనెఁగాను
జీవనెఁడనయిన నేను చెలనెఁగి మొకక్కును

రేకు: 0316-03 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
092

పలల వి: మరుగుచునెఁ జేసీ మానదుదోణ్యుగము
నరహరి నీ కకృప నాగతి గలదు

చ. అనుపమ మెక న భయఅంబున నరకము
వినయెదనెఁగాన వరచి విడవను
మనయెడి జీవల మరణ భవఅంబుల
కనయెదనెఁగాన కలఅంగదు మనసు

చ. రాసుల మలమూతశ పు సోదనలిట
సేసీనెఁగాన చీ యనదు తనువ
ఆసల నరబ పుటారర న యలపుల

వేసరదునెఁగాన విరతి నలపను
చ. నరతమునెఁ దలపనెఁగ నదురయనెఁ దలివియ

తొరలీనెఁగాన తారలనీదు గుణము
యిరవగు శశ వేఅంకటశవ్వర నీవే
పరమాతమ్మవ ననునెఁ బాలిఅంచనెఁగదే

రేకు: 0114-03 నాట సఅంపుటము: 02-081

పలల వి: మరద  మరద  మమభఅంధాన
దురాద అంత మహాదురితాన

చ. చకాశ యధ రవిశత తేజోఽఅంచిత
సకోశ ధసహసశ  పశ ముఖ
వికశ మకశ మా విసుష్ఫలిఅంగకణ
నకశ హరణ హరినవణ్యుకరాఅంకా

చ. కలితసుదరశ్శీన కఠినవిదరణ
కులిశకోటిభవ ఘోషణా
పశ ళయానలసఅంభశ మవిభశ మకర
రళతదక తణ్యుగళరకకవికీరణా

చ. హితకర శశ వేఅంకటశపశ యకక
సతతపరాకశ మజయఅంకర
చతరోఽహఅంతే శరణఅం గతోఽసిమ్మ
యితరాన విభజణ్యు యిహ మాఅం రక

ప.అ.రేకు: 0003-05శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
018

పలల వి: మఱనెఁది యనుచు ధరమ్మజనెఁడ భశ మసునట
యెఱుకతోడి వివేక మెవవ్వరియ దునన్నది

చ. గరుడవాహన మెకక్కు ఘనబాణన నరిక
తిరిగినా నమమ్మరెక రి దేవనెఁడవన
నరకాసురుననెఁజఅంప నాతలనెఁ బదరువేల
వరసి పఅండాల డినది వివేకఅంచరెక రి

చ. బలశఅంఖచకశ ముల పటిట  బాలకులనెఁ దచిచ్చి
తెలిపనా నమమ్మరెక రి దేవనెఁడవన
సొలసి విశవ్వరూపము చూప అగశ పూజగొన
వలయ నీ మహిమల వివేకఅంచరెక రి

చ. పకక్కున దశ పదినెఁ గాచి బశ హమ్మచే మొకక్కుఅంచుకొన
దికక క్కు నా నమమ్మరెక రి దేవనెఁడవన
దకక్కు శశ  వేఅంకటశ యిఅందరిక వరము లిచిచ్చి
వకక్కుస మెక తివి నానెఁడ వివేకఅంచరెక రి

రేకు: 0370-03 లలిత సఅంపుటము: 04-412

పలల వి: మఱచితిమఅంట మరిలేదు
తఱితోనెఁ దలనెఁచవో దక వపు మనసా
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చ. పుటట చు నునన్నది పోవచు నునన్నది
పటట పు జీవల పశ పఅంచము
నటట నడమనే నరహరినామము
గుటట న దలనెఁచవో గొనకొన మనసా

చ. పొదుద  వొడచునద పొదుద  గుఅంకునద
తిదిద న జగముల దినదినము
అదద పు నీడల యఅంతరాణ్యుమన
వొదద నె తలనెఁచెనొనరవొ మనసా

చ. లోపల వలపల లోనెఁగొనవనన్నది
శశ పతి మహిమల సకృషట యిదే
యేపున శశ  వేఅంకటశవ్వరునెఁ డితనెఁడే

దపన నముమ్మచునెఁ దలనెఁచవో మనసా

రేకు: 0219-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-104

పలల వి: మఱచిన వఱచిన మఱి లేదు
యెఱినెఁగిన సులభనెఁడ యీ హరి యొకక్కునెఁడే

చ. అతమ తొలొల టిదే అఅంతరాతమ్మ తొలిల టిదే
నీతితో యీదేహములే నతణ్యుకొత కల
యీతల నేరపరులకు నఅందే యిహపరముల
చేతిలో నునన్నవి యిది చిఅంతిఅంచరో జనుల

చ. కాలము నెఅందూనెఁ బోదు కరమ్మము నెఅందూనెఁ బోదు
జలినెఁబడడ  మనసే సావివోయను
పోలిఅంప వివేకులకు పుణణ్యుమునునెఁ బాపమును
వేళవేళనే వనన్నవి వదకరో జనుల

చ. ఆనెఁకలిననెఁ దీరదు అనన్నమునునెఁ దీరదు
తేనెఁకువ తన ధక రణ్యుమే తీరెనెఁగాన
తానెఁకక శశ వేఅంకటశదసులెక  తేనెఁ జలనెఁగాన
కానెఁక దీరు నఅందరికనెఁ గనుకోరో జనుల

ప.అ.రేకు: 0076-05మలహరి సఅంపుటము: 15-
439

పలల వి: మఱవనెఁగ నయణ్యుదు రేనెఁచును మాయాపశ పఅంచమదివో
తెఱనెఁ గినెఁక నేదో తెలియదు దేహము మోచినను

చ. యెకక్కుడి మనోరథఅంబుల యెనోన్న తలనెఁపుననెఁ బారును
తకక్కుక భజిఅంచి యేకాఅంతఅంబున నునన్నపుడ
చొకక్కుపు చుటట రికఅంబుల చుటట క యిఅంటిక వచుచ్చిను
గకక్కున సఅంసారబఅంధము కటట కొననయఅంతా

చ. పనగొన పఅంతపుమాటల వకుక్కుల నోరను వడలను
గొనకొన నలగురిలోపలనెఁ గూచుఅండిన వేళ
వనతల వదద నె వఅండిన తావల తానే కూడను
మన సొడనెఁబడి తనలోనెఁ గామము మకుక్కుటమెక నా

చ. చేతలనెఁ బెనగొన కరమ్మము చేతనెఁల యేమో సేయిఅంచు
యేతల రాజణ్యుమదఅంబున నెనసిన సమయమునా
యీతల శశ వేఅంకటశవ్వర యేలితి విట నను నీవే
కౌతకముగ శరణాగతి కాచును మమెమ్మపుడ

రేకు: 0326-05 వరాళ సఅంపుటము: 04-152

పలల వి: మఱి తను భోగముల మాయా విలాసముల
యెఱినెఁగి నటల నుఅండ మఱపఅంచునెఁ దలనెఁపు

చ. అనశము నీకొలవ అది యొకట నజము
ననునెఁదలనెఁచుటకట నజము
పనవడి నీదసునెఁడక  బశ దుకుటకట నజ-

మొనర ననున్న నుతిఅంచేదొకక్కుట నజము
చ. పరగ నీమీదనెఁజేయ భక కయే నలిచినది

నరతపువక రాగణ్యుమే నలిచినది
శరణన నీకుమొకక్కు జజ నమే నలిచినది
అరసి ననున్ననెఁబూజిఅంచినదే నలిచినది

చ. చదివి ననున్న వదక సాధిఅంచుట ఫలము
అదన నీకకృపపతద నెఁడౌట ఫలము
యెదుట నలమేలమ్మఅంగనేలిన శశ వేఅంకటశ
యెదలోన నీధాణ్యున మనన్నటిక ఫలము

ప.అ.రేకు: 0071-02 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
407

పలల వి: మఱి నే నేమ సేయనెఁగలను మాధవ నా శక కగల దిదియే
నెఱవగ భవిలోనెఁ గలిగిన వలాల  నీ సొముమ్మలే కలవి

చ. ధరణిధరా నా తపమననెఁగా నేనెఁటిది
యిరవగ నా మనసు మీనెఁదతకట యిఅంతే నీకు
పరగనెఁగ నాలోన భక క యననెఁగా నేనెఁటిది
సరుగన నా యాతమ నీకు సమరపణ యనుట

చ. సుడిగొన నీపక  నా సుకతి యననెఁగా నేనెఁటిది
నుడిగిన నా నుడగుల నీకు నోరనే యరిపఅంచితి ననుట
వడిగా నేనెఁ గెక కొనన్న వశ త మననెఁగా నేనెఁటిది
జడియక నీవానెఁడ ననుకొనుచు శరణనుట కలది

చ. శశ వేఅంకటశ నా శలఅం బననెఁగా నేనెఁటిది
దవతిపడక నీ దసులకు దనెఁడ నే నను టిఅంతే
వేవేలగ నేనెఁ బూజిఅంచే విధ మననెఁగా నేనెఁటిది
భావమున నలమేలమఅంగపతివి నీపదములకు 
మొకుక్కుటయిఅంతే

రేకు: 0210-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-059

పలల వి: మఱి యే పురుషరర ము మావఅంక లేదు మీకు
అఱువడము మా కఅంత అతకవో నీవ
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చ. హరి నీవ నాకు నఅంతరాణ్యుమవక న ఫలము
తిరిగినఅందే మా వఅంటనెఁ దిరిగెదవ
ఇరవగ నీవ మాకు నేలికవక న ఫలము
గరిమె మా పపమెలల నెఁ గటట కొఅంటివి

చ. భవిలోన నీవ ననున్ననెఁ బుటిట అంచిన ఫలము
ఇవల రకఅంచే తొడసిదొకటాయ
తివిరి ననున్న నీకుకనెఁ దచిచ్చిడకొనన్నఫలము
జవళ నా నేరముల చకక్కునెఁబెటట నెఁబడను

చ. గారవాన ననున్న వనక వేసుకొనన్న ఫలము
చేరి ననున్న బుణణ్యుననెఁగానెఁ జేయవలసె
ఆరసి నాకునెఁ బశ తణ్యుకమెక న ఫలమున ననున్న
యీరీతి శశ వేఅంకటశ ఇముడకోనెఁబడను

రేకు: 0323-06 మలహరి సఅంపుటము: 04-
135

పలల వి: మఱి విచారిఅంచనెఁబోతే మఅంచఅంముకఅందే నయి
మెఱయనెఁగ హరినెఁ గెలిచ్చి మఅంచరో పశ జల

చ. యేల మాను దేహమెపపటి తనగుణము
యేల మాను మనసెడలేనయాసల
ఱల దిఅంటా మలిగఅండేల ఱనెఁగనేల హరి మన-

పలనెఁ బెటట క కొలచి బశ తకరో పశ జల
చ. పొమమ్మఅంటనేలపోవ పూరవ్వకరమ్మముల

పొమమ్మఅంటనేలపోవ పొఅంచిన యిఅందిశ యముల
కుమమ్మరావముననెఁ జెఅంబు కోరి వదకనేల
పమమ్మన శశ పతినెఁ గొలిచ్చి బదుకరో పశ జల

చ. భోగిఅంచకల పోవనెఁ బుటిట న జనమ్మఫలము
లోనెఁగుచునెఁ బిఅండికూరలోన నలపఅంచనేల
వేగిరమేనెఁటిక శశ వేఅంకటశమాయ లివి
బాగుగ నాతననెఁగొలిచ్చి బశ దుకరో పశ జల

రేకు: 0105-05 దేసాక సఅంపుటము: 02-029

పలల వి: మఱి హరిదసునెఁడక  మాయలనెఁ జికుక్కువడితే
వఱపఅంచనెఁబోయి తానే వఱచినటల వను

చ. శూరునెఁడక నవానెఁ డేడనెఁజొచిచ్చిన నడడ ము లేదు
ఆరీతి జజ నక విధ లడడ ము లేవ
కారణాన నపపటినీనెఁ గలిగెనా నది మరి
తేరిన నీళల  వఅండ దేరినటల వను

చ. సిరులరాజెక  తే నేమసేసిన నేరమ లేదు
పరమాధికారియెక తేనెఁ బాపము లేదు
అరసి తనకునెఁదనే అనుమానఅంచుకొనెనా
తెరువే పోనెఁ సుఅంకరినెఁ దలిపనటల వను

చ. భూమెలల  మేసినా నానెఁబోతకు బఅంద లేదు

నేమపునెఁ బశ పనున్ననక నఅంద లేదు
యీమేర శశ వేఅంకటశవ్వరున శరణన
సోమరి కరమ్మమఅంటితే జఅంటనెఁగ కతవను

ప.అ.రేకు: 0035-02మలహరి సఅంపుటము: 15-
196

పలల వి: మఱిగితి మద బశ హామ్మనఅందము
తెర మఱునెఁ గిఅంతె తెలపనెఁ గదయణ్యు

చ. మఅంచము మీనెఁదట మఱపు నదుబ రల
కఅంచములోపలి కలగూళళ్ళు
పొఅంచిన కాఅంతల భోగపు సుఖముల
మఅంచవనుచు నవి మరిగితి నయాణ్యు

చ. భావములోపలి బయల గోరికల
ఆవలనెఁ బఅంచేదిశ యపు శివము
మోవక మోపగు మొఱునెఁగుల దేహము
నావి యనుచు నవి నమమ్మతి నయాణ్యు

చ. పొతకల కరమ్మము పొరుగుల పోరచి
హతికన సఅంసారమగు సఅంత
యితకల శశ  వేఅంకటశ నీ వియణ్యుగా
బతిక సేసుకొన బశ తికతి నయాణ్యు

రేకు: 0090-06 పడి సఅంపుటము: 01-446

పలల వి: మఱియ మఱియ నవ మాపనుల
మెఱసితి మఅందే మకక్కులిన

చ. నారాయణనకు నమసాక్కురము
ధారుణీపతికన దఅండము
శశ రమణనకును జేరి శరణణ్యుము
వారిధిశయిక వరుస జోహారు

చ. రామకకృషష లకు రచనలబఅంటను
దమోదరునకు దసునెఁడను
వామనమూరికక వాకటిగొలల ను
సోమరక్కునేతద నసొరిదిలెఅంకను

చ. గోవిఅందునక కొలవల సేతము
దేవొ తకముబడినెఁ దిరుగుదుము
భావజగురునకు పఅంపునడతము
శశ  వేఅంకటపతి సేవిఅంతము

ప.అ.రేకు: 0062-03బౌళ సఅంపుటము: 15-354

పలల వి: మఱియ మఱియనెఁ బలమారు నీక శరణ
అఱిముఱి సకలాఅంతరాణ్యుమీ శరణ

చ. సరుస మూరికతశ య శరీరానక శరణ
నరుపమ పఅంచభూతనలయా శరణ
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పురిగొనన్న చతరద శ భవనాధారా శరణ
గరిమె నఅంతకు మూలకారణమా శరణ

చ. పలకనెఁగరాన పరబశ హమ్మమా నీక శరణ
అలవి మీఱినటిట  కాలాతమ్మకా శరణ
విలసిలల నెఁ బడ చూప విశవ్వరూపమా శరణ
సలలిత బశ హామ్మఅండజనకా శరణ

చ. దినకరకోటికోటి తేజమా నీక శరణ
సనకాదియగీఅందశ  సనున్నతా శరణ
మనకక న యలమేలమఅంగ విభనెఁడా శరణ
ననునెఁగాచే శశ వేఅంకటనాయకా శరణ

రేకు: 0135-05 భక రవి సఅంపుటము: 02-146

పలల వి: మఱియెఅందూ గతిలేదు మనుప నీవే దికుక్కు
జఱసి లకమ్మశ నీ శరణమే దికుక్కు

చ. భవసాగరఅంబులోనెఁబడి ముననెఁగిన నాకు
తివిరి నీనామమను తేపయే దికుక్కు
చివిక కరమ్మఅంబనెడి చిచుచ్చి చొచిచ్చిన నాకు
జవళ నాచారుణ్యు కకృపజలధియే దికుక్కు

చ. ఘనమోహపశముల గాలినెఁ బయెణ్యుడి నాకు
కొనల నీ పదచిఅంతకొమమ్మయే దికుక్కు
కనలి మనసనెడి యాకాసముననునన్న నాకు
కనునెఁగొననెఁగ నీదసణ్యుగరుడనెఁడే దికుక్కు

చ. మరిగి సఅంసారమనెడి మఅంటికఅందటి నాకు
ధర భక కయను బిలదవ్వరమే దికుక్కు
యిరవక న శశ వేఅంకటశ యినన్నటా నాకు-

నరుదక న నీవఅంతరాతమ్మవే దికుక్కు
రేకు: 0002-07 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
013

పలల వి: మలసీనెఁ జూడరో మగ సిఅంహము
అలన మీఱిన మాయల సిఅంహము

చ. అదివో చూడరో ఆదిమపురుషన
పదయౌభళము మీనెఁది పనుసిఅంహము
వదక బశ హామ్మదుల వేదఅంతతతల
కదిసి కాననెఁగలేన ఘనసిఅంహము

చ. మెచిచ్చిమెచిచ్చి చూడరో మతిమీఱినయటిట -

చిచిచ్చిఱకఅంటితోడి జిగిసిఅంహము
తచిచ్చినవారిధిలోన తరుణినెఁ గౌనెఁగిటనెఁ జేరిచ్చి
నచిచ్చినగోళళ్ళు శశ నరసిఅంహము

చ. బిఅంకముననెఁ జూడరో పరితియణ్యుక నేనెఁడ
అఅంకపుదనుజసఅంహారసిఅంహము
వేఅంకటనగముపక  వేదచలముపక

కఅంక లేక వడినెఁ బెరిగినసిఅంహము

రేకు: 0093-04 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
462

పలల వి: మహి నఅంతటివారువో మనవారు
బహుమహిమలవారు పశ పనున్నల

చ. జయమఅంది జననపుజరామరణముల-

భయములేనవారు పశ పనున్నల
కశ యలెలల  నుడిగి మూనెఁగినకరమ్మపుటడవి
బయలచేసినవారు పశ పనున్నల

చ. ధీరులెక  మాయఅంధకారఅంబు నెదిరిఅంచి
పరనెఁదోలినవారు పశ పనున్నల
సారమయిణ్యునసఅంసారసాగరము
పరముగనన్నవారు పశ పనున్నల

చ. అఅండ ననన్నటాయనెఁ దనసి యాసలెలాల నెఁ దగనెఁగోసి
పఅండినమనసువారు పశ పనున్నల
దఅండిగా శశ వేఅంకటశదసులెక  పరముతోవ
బఅండిబాట చేసినారు పశ పనున్నల

రేకు: 0147-02 వరాళ సఅంపుటము: 02-212

పలల వి: మహినుదోణ్యుగి గావలె మనుజనెఁడక నవానెఁడ
సహజివలె నుఅండేమీ సాధిఅంపలేడ

చ. వదక తలచుకొఅంట విషష నెఁడ గానవచుచ్చి
చెదరి మఱచితే సకృషట  చీనెఁకట
పొదలి నడచితేను భూమెలాల  మెటిట  రావచుచ్చి
నదిరిఅంచితేనెఁ గాలము నమషమెక  తోనెఁచు

చ. వేడకతోనెఁ జదివితే వేదశసస సఅంపనున్ననెఁడౌ
జడతో నరకుఅండితే జడనెఁడౌను
వోడక తపసియెక తే వనన్నతోనన్నతనెఁడౌ
కూడక సోమరియెక తే గుణహీనునెఁడౌను

చ. మురహరునెఁ గొలిచితే మోకము సాధిఅంచవచుచ్చి
వరవఱనెఁగకుఅండితే వరిడియౌను
శరణఅంట శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ రకఅంచును
పరగ సఅంశయిఅంచితే పషఅండనెఁడౌను

రేకు: 0085-05 లలిత సఅంపుటము: 01-415

పలల వి: మా కలల  ' రాజనుమతో ధరమ్మ' యిది నీ
యీకడనెఁ గలగుట కమరుదు

చ. అలగరుడగమన మహిశయనఅంబును
కలిసి నీయఅంద కలిగెనటా
పొలసినపపమునెఁ బుణణ్యుము నరులకు
యెలమ గలగుటకు నేమరుదు
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చ. యిద నీడకనున్న యెఅండకనున్న మరి
కదిసి నీయఅంద కలిగెనట
సదరపునరులకు జననమరణముల
యెదురనె కలగుట కమరుదు

చ. శశ కాఅంత ఒకదస భూకాఅంత ఒకదస కదన
కక కొన నీకట గలిగెనట
యీకడ శశ వేఅంకటశ యిహపరము
యేకమెక  మా కగు టమరుదు

రేకు: 0275-05 బౌళ సఅంపుటము: 03-434

పలల వి: మా దురితముల వాప మముమ్మనెఁ గాచుటరుద
శశ దేవరమణనెఁడ శశ వేఅంకటశ

చ. అఅంబరీషనెఁ బెక కొనన్న ఆపదలనన్నయనెఁ బాప
బెఅంబడినెఁ గాచె నీచే పనుచకశ ము
అఅంబరాననునన్న ధద వ నజజ నమెలల నెఁ బాప
పఅంబి నీ చేతనుఅండిన పఅంచజనణ్యుము

చ. పకక్కున జరాసఅంధ బలమెలల  నుగాగ డి
నకక్కుము మధరనలెప నీచే గద
తొకక్కు హిరణణ్యుకశిపునెఁ దునమ పశ హాల దునెఁ గాచె
నకక్కు నకక్కు మెరిచేటి నీఖడగ ము

చ. వడ రావణననెఁ జఅంప విభీషణననెఁ గాచె
చిడముడి పడక నీచే శరర ము
యెడమీక శశ వేఅంకటశ నేనెఁడ ననున్ననెఁ గాచె
బడిబడి నీనామపఠన నేనెఁడిదిగో

చి.ఆ.రేకు: 0003-02వరాళ సఅంపుటము: 10-014

పలల వి: మానెఁటిమానెఁటికనెఁ జూచి మరపులేలె
నీటననెఁ బాటిగఅంప నీళల  మోచేవా

చ. తెలిపగురునెఁ డఅండనెఁగ తెలియనెఁగ నేరవ
చిలకచదువలే లోజీవనెఁడా
అలవోక నెఅందక  న ఆస మానలేవ
కల గనన్నచోటి కలల  గఅంపయెతే కవా

చ. వొబిదడక నవేదమారగ  మొలల నపుణణ్యు మఅంటవ
జిబిదటాయతప మేలె జీవనెఁడ
అబుదరపువేడకల నలసేవ పలమారు
గబిదవక  పరేబఅండికనెఁ గాల చానెఁచేవా

చ. వొలల నెసఅంసారములో నరక గరివ్వఅంచేవ
చెలల నెఁబో రొయణ్యుకోవేవ్వలె జీవనెఁడా
నలల న శశ వఅంకటనాథున బఅంటవక తివి
తలల కఅందేల మేరువ తలగడనుఅండనెఁగా

రేకు: 0342-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-245

పలల వి: మాకు నేమీనెఁ బనగాదు మరి యేమగలిగినా
శశ కాఅంత నడగరో చితశ గుపు కలాల

చ. ధరణీశపనులకునెఁ దగు బఅంద లేదట
హరిదసులకునెఁ బాపమఅంటనా మరి
సరినెఁ జకశ పుడాగు లిచచ్చిటనెఁ జూచుకోరో మీరు
అరసి మీనెఁదటిమాట లాతన నడగరో

చ. లావరిమనన్ననపతద లకు వటిట  లేదట
కావిఅంప వక షష వలకునెఁ గరమ్మమునన్నద
దేవనలాఅంచన మద తిరుమణి చూచుకోరో
ఆవల నేమగలాల ను ఆతన నడగరో

చ. సతి రాణివాసమెక తే జతికులమెఅంచరట
హితశరణాగతలకది జతి
తతి శశ వేఅంకటపతిదసణ్యు మది చూచుకోరో
యితవక  మరేమగలాల  నీతన నడగరో

రేకు: 0233-06 గుజర రి సఅంపుటము: 03-191

పలల వి: మాకమ నీకరుణ మహాపశ సాదమనేము
నీకు నీదసుల చేతినఅంద బెటట గాద

చ. పమమ్మ మముమ్మనెఁ గొలిచినబఅంటల నెఁ బరుల దమ
సొమమ్మనుచునెఁ దియణ్యుగానెఁ జూచేద
వమమ్మడి నీవిఅందుకలాల  నరకునన్ననెఁగన మముమ్మ
నముమ్మమనన్న వేదలయానతి కొఅంచెపడద

చ. నీముదశ  మోచినవారి నీచుల దడవనెఁగాను
యీమేర నడడ మురాక యిటల అండేద
వోమక నీవవేళ నరకునన్న నలల నానెఁటి-

సామజమునెఁ గాచినది సఅందేహిఅంచనెఁబడద
చ. మీరు మనన్నఅంచినవారు మీవాకలి గావ కడ-

వారి వాకలి గావనెఁగా వదద నరాద
నేరిచి శశ వేఅంకటశ నేనెఁడ ననున్ననెఁ గావకునన్న
ధారుణి మీ దయే మముమ్మనెఁ దప్పులెఅంచుకొనద

చి.ఆ.రేకు: 0002-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 10-
007

పలల వి: మాజహిహి దుషట మనాయితి
యజయ తవపదయగామకృతేన

చ. పరమాతమ్మన మమపమరచితకఅం
చిరఅం పపఅం చికీరర తి
కరుణానధేరణ్యుకారణబఅంధ
గురుతరాఅం కకృపఅం కురు మయి దేవ

చ. అఅంతరాణ్యుమ హరే మదశ
సఅంతపఏవ సమేధతే
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దఅంతికరానఅంతగుణానధే
భాశ అంతిఅం వారయ పవనచరిత

చ. నలినోదర మాఅం నానామోహా
విలసతక్కుకృతీవ విమోహయ
కలిత శశ వఅంకటనాథ తవ్వఅం
సలలితఅం పశ సాదయ సావ్వమ

రేకు: 0063-04 ముఖరి సఅంపుటము: 01-325

పలల వి: మాదకృశనాఅం భవామయ దేహినాఅం
యీదకృశఅం జజ నమతి యేప న వదఅంతి

చ. వాచామ గోచరఅం వాఅంఛాసరవ్వతశ
నీచ కకృతెక ణ్యురేవ నబిడీకకృతా
కచిదప వా విషష కీర కనఅం పశ తాణ్యు
సచయఅంతో వాశోశ తఅం న సఅంతి

చ. కుటిల దురోద్భుధనఅం కూహకఅం సరవ్వతశ
విట విడఅంబన మేవ వేదమ్మణ్యుధీతఅం
పట విమల మారగ  సఅంభావనఅం పరసుఖఅం
ఘటయితఅం కషట కలికాలే న సఅంతి

చ. దురిత మదమేవ జఅంతూనాఅం సరవ్వతశ
విరస కకృతెక ణ్యురేవ విశదీకకృతఅం
పరమాతామ్మనాఅం భవణ్యు వేఅంకటానామ-

గిరివరఅం భజయితఅం కవా న సఅంతి

రేకు: 0356-04 లలిత సఅంపుటము: 04-330

పలల వి: మాధవ కశవ మధసదన విషష
శశ ధరా పదనభఅం చిఅంతమయయఅం

చ. వామన గోవిఅంద వాసుదేవ పశ దుణ్యుమాన్న
రామ రామ కకృషష  నారాయణాచుణ్యుత
దమోదరానరుదబ  దక వపుఅండరీకాక
నామతశ యాధీశ నమో నమో

చ. పురుషతకమ పుఅండరీకాక దివణ్యు
హరి సఅంకరర ణ యధకజ
నరసిఅంహ హకృషీ కవ నగధర తిశ వికశ మ
శరణాగతరక జయజయ సేవే

చ. మహితజనారద న మతత్సణ్యు కూరమ్మ వరాహ
సహజభారగ వ బుదబ  జయతరగ కలిక్కు
విహితవిజజ న శశ వేఅంకటశ శభకరఅం
అహమీ తహతద దసణ్యుమనశఅం భజమ

రేకు: 0355-01 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 04-
321

పలల వి: మాధవ భూధవ మదనజనక

సాధరకణచతర శరణ శరణ
చ. నారాయణాచుణ్యుతానఅంత గోవిఅంద శశ  -

నారసిఅంహా కకృషష  నాగశయన
వారాహ వామన వాసుదేవ మురారి
శౌరి జయజయత శరణ శరణ

చ. పుఅండరీకకణ భవనపూరష గుణ
అఅండజగమన నతణ్యు హరి ముకుఅంద
పఅండరిరమణ రామ బలరామ పరమపురుష
చఅండభారగ వరామ శరణ శరణ

చ. దేవ దేవోతకమ దివాణ్యువతార నజ -
భావ భావనాతీత పదమ్మనాభ
శశ వేఅంకటాచల శకృఅంగారమూరి క నవ
సావయవసారూపణ్యు శరణ శరణ

రేకు: 0046-04 నాట సఅంపుటము: 01-283

పలల వి: మాననెఁ డనన్ననెఁడ శరీరి దు-

రామ్మనబోధతనెఁడగాన
చ. పఅంచభూతవికారఅంబుల

పఅంచేఅందిశ యములూ
పఅంచమహపతకములకును
పఅంచివేసినవిగాన

చ. తెక త్రైగుణణ్యువికారఅంబుల
తెక త్రైగుణణ్యుపునెఁదనువల
శశ గురునెఁడగుశశ వేఅంకటపత-

భోగయగణ్యుములగాన

రేకు: 0361-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-362

పలల వి: మానదు మతిమఱపునునెఁ దలివియ
యేనఅంక దక వమ యేమసేయదును

చ. సకల పురాణాల శసాస ల విన విన
వొక వేళ సుజజ న మొదవను
వికటమెక  యఅంతలో విషయసుఖము గన
ఆకట కమమ్మర బుదిబ  నవే కతల

చ. పల దుదుఃఖముల బాధనెఁబడ వారినెఁ బడగన
పలిక సఅంసారముపక  రోసును
నలవఅంక సిరులలో నటియిఅంచువారినెఁ జూచి
తలనెఁచి యాసలవఅంటానెఁ దగుల నఅంతటను

చ. యెడప కలమేలమ్మఅంగ యీ రీతి ననున్ననే
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బడి బడి యలసి తిటట  పక పక  నఅంక
చిడముడి నీ మీనెఁద శశ  వేఅంకటశవ్వర
తడవి యిటల దయ దలనెఁచ కుఅండినను

ప.శశ .అ.రేకు: 8007-19 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
456

పలల వి: మానన పుఅండల  మానన
అనుమానము తన కమీ

చ. పడరానపటల  నెలల నెఁ బరచి పోయిన తవల
విడిచి యెవవ్వరినెఁ బటిట  వఅంచిననెఁ దన కమ
కడనెఁగి తనున్ననెఁ బటిట  గాసి సేసిన భూత
మెడప కవవ్వరినెఁ బటిట  యేనెఁచిననెఁ దన కమ

చ. కాడవదద  తన కాలి సఅంకల కీల
వూడి యెవవ్వరికాల నుఅండిననెఁ దన కమ
పడ వరచి తనున్ననెఁబటిట  కటిట న పదద
తాడ యెవవ్వరిమెడనెఁ దగిలిననెఁ దన కమ

చ. తిరువేఅంకటాచలాధీశన కకృపచేత
దురిత కఅంటకముల దొలనెఁగిననెఁ దన కమ
పరివోన దురితకూపములెక న దుషట
పరవశముల దనున్ననెఁ బాసిననెఁ దనకమ

ప.అ.రేకు: 0072-06 కుఅంతలవరాళ సఅంపుటము: 15-
416

పలల వి: మానరాదు నీ కఅంక మమునెఁ గావవలెను
పనపటిట  నీకు నీవే బిరుదులెక  వనన్నవి

చ. సరవి ననున్న భకకరకకునెఁ డన నారదునెఁడ
పరువడి లోకములనెఁ బాడి పడి చాటినానెఁడ
సరగ నీ యరర ములకు శసనాలెక  వేదముల
మొరయచు బశ హమ్మనాలగ  మొగముల నునన్నవి

చ. శరణాగతవజశ పఅంజరునెఁ డన వాలీమ్మక
సురలకు రామకథ చూప చెపప గుఱిగాను
పొరి నీ సుదుద  లివే పురాణపతిశ కలెక
పరుగుచు వాణ్యుసుల పటట లలో నునన్నవి

చ. తారకబశ హమ్మ మవన తగనెఁ గాశిలో శివనెఁడ
యేరుపరచి పశ ణల కప్పుడనెఁ జెప్పుచునాన్ననెఁడ
యీ రీతి శశ వేఅంకటశ యిఅందులకు సాకల నీ వరాల
ఆరూఢి గరుడగఅంభ మఅండ నేనెఁ డనన్నవి

ప.అ.రేకు: 0067-05సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 15-
386

పలల వి: మానరాదు నేనెఁ దప్పుల మఱి యెనన్న చేసినాను
కానమమ్మన నీకు నటట  కరుణిఅంచవలెను

చ. వేడకక న నీ దేవల వినన్నపము విన కాన

యీడలేన నీ బిరుదు లెఅంచి కాన
పడికొన నామముల పశ భావాన నెక ననెఁగాన
యేడనెక  నా నీ దసునెఁడ నెఅంచి కావవలెను

చ. నమమ్మ ననున్ననెఁ గొలిచ్చిన నా గురుననెఁ జూచి కాన
కమమ్మకొన నాదక నణ్యుము కనెక ననెఁ గాన
వమమ్మడి నీకునెఁ గలగు నుదరతవ్వముననెఁ గాన
పమమ్మ ననున్న రకఅంచి బశ దికఅంచవలెను

చ. హరి నాలోపల నునన్న సమమ్మఅంధముననెఁ గాన
నరతి నేలికలెక న నెపననెఁ గాన
పరగ నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశ
హరి నాకునెఁ బశ తణ్యుకమెక  ఆదరిఅంచవలెను

ప.అ.రేకు: 0043-03 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
242

పలల వి: మానరాన చుటట మవ మధసుదనా నీ
మానననెఁ జమీమ్మ నేను మధసదనా

చ. మఱువకుమీ మా పొఅందు మధసదనా యిఅంకా
మఱునెఁగులేన మనకు మధసదనా
మఱి యేమ చెపపవ మధసదనా యే
మఱక మ మేమ్మలమీ మధసదనా

చ. మడచి యా కచెచ్చి నఅంద మధసదనా మేన
మడగులాయె చెమట మధసదనా
మడిదొసకుల గావ మధసదనా నాకు
మడక పనాన్నయె మేల మధసదనా

చ. మఅందమేళ మాయె రతి మధసదనా గొలల
మఅంద లెలల  నీ సుదుద లే మధసదనా
మఅందు చలిల  కూడితివి మధసదనా మా
మఅందిరము శశ వేఅంకటమధసదనా

రేకు: 0343-01 మలహరి సఅంపుటము: 04-
250

పలల వి: మానరో వో లోకులాల మాకు మీకు నేమ దోడ
నానెఁటికనెఁక మీకు నవవ్వనెఁబాట నేము

చ. యిరవక  నానోటిక యెనెన్ననన్న చదివిన
హరియనేయఅంతరుచి అఅందు లేదు
గరిమ నెనన్నరూపుల కనున్నల నేనెఁ జూచినాను
పురుషతకమునెఁ జూచినపూరి క యఅందు లేదు

చ. యెచోచ్చిట నుఅండినాను యిఅందిరేశమఅందిరము
చొచిచ్చి యఅండేసుఖ మఅంత చొపపడ దఅందు
కచుచ్చిపటిట  వనులకునెఁ గతలెనన్న వినాన్నను
అచుచ్చితకీరకన వినేయఅందు సరి రాదు

చ. కక పుగానెఁగ కనన్నవారికాళళ్ళుకు మొకక్కునాను
శశ పతికమొకక్కునఅంత సెలవ గాదు
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యేపున శశ వేఅంకటశ నటలనెఁ బూజిఅంచినటట
మాపుదనెఁకా నతరుల మనసురాదు

రేకు: 0262-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
360

పలల వి: మానుప వశమా మాయ లివినన్నయ
శశ నాథునెఁడ మును సేసినవే

చ. రాతిరి చీనెఁకటి రతినెఁ బగల వలనెఁగు
ఘాతల నెప్పుడ గలదిదియే
యీతల జజ నుల కల నజజ నుల-

జతివక రముల సహజములే
చ. అసురలకు సురల కనాది నుఅండియ

అసమున వక రఅంబది గలదే
యెసగి వక షష వల కలనెఁ బాశ కకృతలకు
పొసనెఁగన వాదము భవినెఁ గలద

చ. యిహమునునెఁ బరమును యీలఅంకలతో
విహితము చెపపడి వేదములే
అహిపతి శశ వేఅంకటాధిపు మతమది
నహితఅం బెఱినెఁగిన నశచ్చిలమే

రేకు: 0001-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
006

పలల వి: మానుషము గాదు మఱి దక వికము గాన
రానునాన్న అది రాకుమనన్ననెఁ బోదు

చ. అనుభవనకునెఁ బాశ ప కమెక నది
తనకునెఁదనె వచిచ్చి తగిలికాన పోదు

చ. తిరువేఅంకటగిరిదేవన-

కరుణచేతనెఁ గాన కలష మఅంతయనెఁ బోదు
రేకు: 0137-04 దేసాక సఅంపుటము: 02-157

పలల వి: మాపులే మరణముల రేపులే పుటట వల
చాపలాల మాన విషష  శరణను మనసా

చ. చాలనఅంట యిఅంచుకఅంతే చాలను జనమ్మమునకు
చాలకునన్న లోకమెలల నెఁ జలదు
వలిన యీయాసా వరిశ వాన చేతిరాయి
చాల నఅంక హరి నటట  శరణను జీవనెఁడా

చ. పఱకునన్న పశబాలెక  బడలదు మనసు
పఱితే జవవ్వనముననెఁ బటట రాదు
మీఱిన నీరుకొదిద  దమెర యిఅంతె యెఅంచి చూడ
జఱవిడిచి దేవన శరణను జీవనెఁడా

చ. సేయకునన్ననెఁ గరమ్మము శశ పతిసేవనే వఅండ
సేయనెఁబోతేనెఁ గాలమెలాల  సేనాసేన
వోయయణ్యు యిది యెలాల  వమనానెఁక చవతాల

చాయల శశ వేఅంకటశ శరణను జీవనెఁడా

రేకు: 0152-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
240

పలల వి: మాయ కద సహజము మాయను గెలవరాదు
మాయానాథునెఁ గొలిచితే మనన్నఅంచు నాతనెఁడే

చ. చేతిక లోనెక నటట అండ సకృషట లోన వేడకల
పోతరిఅంచి పటట నెఁబోతేనెఁ బోవ నటట ట
ఆతమలో వేసరి అలసి వూరకుఅండితే
వక తాళపు నీడవలె వచుచ్చి వఅంటవఅంటను

చ. తీపువలెనే వఅండ దిషట పునెఁ బదరార ల
మేపుగొఅంట మీసాలమీనెఁది తేనౌను
యేపున నాస విడిచి యేరుపడి వఅంటను
మూపుననెఁ గటిట న చదద  మోనెఁపఅంచును

చ. తలనెఁపులోనే వఅండ తనలోన యఅంతరాతమ్మ
తెలపుకోనెఁబోతే పకుక్కుదేవతలౌను
చలపటిట  యీతననే శరణన కొలిచితే
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఁ డీతనెఁడక  రకఅంచును

రేకు: 0045-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
279

పలల వి: మాయపుదనుజలమదవక రి కప-

రాయనెఁడ వనెఁడివో రామునబఅంట
చ. పటిట న జఅంగయ పఅంపుమగుల మొలనెఁ

గటిట నకానెయ గరవ్వమున
నటట నలిచి పూననచేత నడిమ-

దిటట  వనెఁడవో దేవనబఅంట
చ. నవవ్వచు లఅంకానగరపుదనుజల-

కొవవ్వణనెఁచినకపకుఅంజరునెఁడ
మువవ్వరువేలపల మొదలి భూతియగు-

రవవ్వగు సీతారమణనబఅంట
చ. పఅంకజసఅంభవపటట ముగటట ను

వఅంకఅంచిన తనవొడయనచే
పొఅంకపుకలశపురహనుమఅంతనెఁడ
వేఅంకటరమణన వేడకబఅంట

రేకు: 9016-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-535
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పలల వి: మాయల కగపడి మతిగెడి పశ ణల
రోయనెఁ దలనెఁచియను రోయనెఁగలేరు

చ. మస మస మెరువనెఁగ మెలల న చేరిరి
ముసినెఁడిమాన ఫలముల చూచి
రసమన సఅంసారపు బాలికులిద
విసిగి చేనెఁదుగన విరుగనెఁగలేరు

చ. బల విష మొలికడి పమునెఁ బటట కొన
అలరుచు నలగడ నాడేరు
పొలసి యాసలూరుపల నగుడిఅంచనెఁగ
తెలిసియ నఅంకానెఁ దలియనెఁగలేరు

చ. తేనెదచిచ్చి కతికక దరనెఁ బెటిట  (న)

నానా విధముల నానెఁకరు
దీన తలణనెఁపడి తిరు వేఅంకటపతి
చేన పఅంటలకునెఁ జెయి చానెఁచలేదు

రేకు: 0270-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
404

పలల వి: మాయలనెఁ బరలనెఁగనేనెఁటిక మనసా కలకాలఅంబును
యేయెడ లకమ్మకాఅంతనెఁ డీతననెఁ దలనెఁచవగా

చ. మనున్నననెఁ బుటిట న కాయము మనున్నన నణనెఁగేటి దిఅంతే
మనున్నల మీనెఁదికనెఁ బోవదు మెరయచు నెఅంతెక నా
అనన్నట నీ జీవనకన అఅంతరాణ్యుమీ దేవనెఁడ
యెనన్ననెఁడనెఁ బాయన బఅంధవనెఁ డీతననెఁ దలనెఁచవగా

చ. ధరపక నెఁ బుటిట న దేహము ధరపక నెఁ బుటిట (టట ?)న దిఅంతే
పరమానఅందము గోరదు పక పక  నెఅంతయినా
గరిమల నీ జీవనకన గతియగు దేవఅం డీతనెఁడ
నరతపు సుఖములె యొసనెఁగును నీవిట దలనెఁచవగా

చ. శశ వేఅంకటపతి సొముమ్మల చేరెడి దతన నఅంతే
ఆవల నతరుల నఅంటవ ఆతమ లనన్నయను
యేవిధముల నీ జీవన కలిక యీదేవఅండే
పవనముగ బశ దికఅంచెను పయికొన తలనెఁచవగా

చి.ఆ.రేకు: 0007-06 రామకశ య సఅంపుటము: 10-
042

పలల వి: మాయలో మునునెఁగ నేల మమత లేల
చేయరా దేవనెఁ డీపటి సేయ నోపనెఁడా

చ. అటట  దేహసమమ్మఅంధ మాసపడేజీవలాల
పటిట  హరిసమమ్మఅంధాన బశ దుకరాద
నెటట న సరావ్వఅంతరాతెక మ్మనలచునన్న దేవనెఁడిటట
చుటాట లపకాక్కులపటి శభ మయణ్యు నోపనెఁడా

చ. మోసపోక ధనధానణ్యుముల గూరేచ్చి దేహులాల
వేసరక విషష భక క వదకరాద

రాసి కకక్కు యిఅందరిన రకఅంచేదేవనెఁడ
కాసువసములపటి కావ నోపనెఁడా

చ. వలయ రాజలను దీవిఅంచే పశ ణలాల
కల శశ వఅంకటనాథునెఁ గాననెఁగ రాద
వలె నన యిఅందరిక వరాలిచేచ్చి దేవనెఁ డేమ
కొలవనలవపటిగుణ మయణ్యు నోపనెఁడా

రేకు: 0358-03 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
341

పలల వి: మాయలో మోహమున మరచితివిదే హరి
వేయిఅంటిక విఅంట వివేకమా

చ. అఅంతటికనొడయనెఁడ అఖిలజీవలలోన
అఅంతరాణ్యుమ శశ హరియట
యిఅంతటిలో నీకు హితబఅంధవల వేరి
విఅంతవారెవవ్వరు నీకు వివేకమా

చ. అరయ నకరవాచి యతనెఁడట యిలలోననెఁ
బరమమఅంతాశ లెపో పలకులెలల
నరతపునుతి యేది నఅందయేది యిఅందులోన
వరవరనెఁగవగాక వివేకమా

చ. మొదలను నడమను ముగిసినరర ములఅందు
యెదుటను శశ వేఅంకటశనెఁడట
యిది యది యననేల యిఛాచ్ఛదేవ్వషమేల
వదకుము సమబుదిబ  వివేకమా

ప.అ.రేకు: 0013-01దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-068

పలల వి: మాయలోనెఁ బడి మాపట మఱచితి మెఅంతయను
పోయినది మాకునెఁ దచిచ్చి పోగు సేయనెఁగలరా

చ. మెటట న కఅందడ మీనెఁదడ లోకములాల
యిటట  నా జనమ్మము లెనన్న యెఱునెఁగుదురా
చటట డ జలధలాల సపక మారుతములాల
వొటిట  నా కరమ్మఫలము లనన్నవా మీచేతను

చ. నడచే యగములాల నానాదేవతలాల
చెడన నా భక కయేదో చెపపగలరా
జడియన దికుక్కులాల సరినెఁగులగిరులాల
విడిదల నాపటల  వివరిఅంచనెఁ గలరా

చ. వలసిన మునులాల వేదశసస ములాల
సొలసి నాలోన హరిననెఁ జూనెఁపగలరా
యెలమ శశ వేఅంకటశనెఁ డదుట నునాన్ననెఁడ వనెఁడే
తెలిప మనన్నఅంచనెఁగాను తేటతెలల  మాయను

రేకు: 0236-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
208

పలల వి: మాయామయములివి మాయకు నీ వేలికవ
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చాయకునెఁ దచేచ్చినఅంట సవ్వతఅంతద నెఁడ నయేణ్యునా
చ. తెగన కోరిక తానే తీనెఁగెవలె నలల కోనెఁగా

తగదన మానుప నా తరమయీణ్యునా
వగలనెఁ గోపము పమువలె నాలక చానెఁచనెఁగ
పగట తోడనెఁ దొడిక పటట నెఁగ నేరుతనా

చ. వయసు తానే మేఘమువలె సోన గురియనెఁగా
జయిఅంచి నే దన నణనెఁచనెఁగ నోపనా
లయిఅంచక లోభము జలనెఁగవలెనెఁ బీరుచనెఁగా
నయమఅంచి మటట పటట  నేనెఁడ నాకు వసమా

చ. యేపున గరవ్వము దనే యేనుగవలె మీరనెఁగా
చేపటిట  చికక్కుఅంచుకో నాచేత లోనౌనా
యేపొదుద  శశ వేఅంకటశ యివి వాన సవ్వభావాల
కాపడవే ననున్న నే నెకక్కునెఁడా నీ దనెఁసుడను

రేకు: 0298-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
566

పలల వి: మాయామోహము మాన దిది
శశ యచుణ్యుత నీ చిత కమే కలది

చ. యెఅంత వలనెఁగునకు నఅంతే చీనెఁకటి
యెఅంత సఅంపదకు నఅంతాపద
అఅంతటా నౌషధ మపథణ్యుమును సరి
విఅంతే మగిలెను వేసట కలది

చ. చేసిన కూలిక జీతమునకు సరి
పూసిన కరమ్మభోగము సరి
వాసుల జనమ్మము వడి మరణము సరి
ఆసల మగిలిన దలప కలది

చ. మొలచిన దేహము ముదియటకును సరి
దలనెఁచిన దక వము తనలోను
యిలలో శశ వేఅంకటశ నీ కరుణ-

గలిగిన మాకలల  ఘనతే కలది

ప.అ.రేకు: 0041-06ఆహిరి సఅంపుటము: 15-236

పలల వి: మాయిఅంటిక రావోయి మాధవా, నీ
మాయలెలాల నెఁ గఅంటి మద మాధవా

చ. మచుచ్చి చలేల వ వలపు మాధవా నేను
మచిచ్చిక లెలాల నెఁ జేసితి మాధవా
మచెచ్చిము నీపక  నద మాధవా యిఅంక
మచచ్చిరపు చూపు నలో మాధవా

చ. మఱునెఁ గేల యిఅంక నీకు మాధవా
మఱి నాకు దకక్కుతివి మాధవా
మఱచేవానచేనెఁతల మాధవా మాతో

మఱచు మాట మనేవ మాధవా
చ. మటట లేన శశ వేఅంకట మాధవా కటట

మటట తో మముమ్మనెఁ గూడితి మాధవా
మటట వ మా కాళల పపటి మాధవా

మటట  లియణ్యునెఁగద వోయి మాధవా
రేకు: 0263-03 పడి సఅంపుటము: 03-363

పలల వి: మఅంచిన తలపోనెఁతలే మీనెఁద మకక్కులి
కొఅంచెము(మొ?) దొడడ  సరికోరి ఇఅందుకఅందుకు

చ. చేసేటి పుణణ్యుములకు చెఅందేటి పపములకు
యీసుల సరిక సరి ఇఅందుకఅందుకు
వాసులనెఁ బుటట గులకు వడి మరణాలకును
ఆసల సరిక సరి అఅందుకఅందుకు

చ. దినదిన సుఖలకు తీదీపు దుదుఃఖములకు
యెనసి సరిక సరి ఇఅందుకఅందుకు
అనునెఁగునెఁ బునన్నమలకు అమాస చీనెఁకటల కు
అనయము సరిక సరఅందుకఅందుకు

చ. శశ వేఅంకటశ యిటట  జీవలకు నేది గతి
యేవి చూచిన సరిక సరిఅందుకఅందుకు
వేవేగ నీ శరణన వలసి బశ తికతిమ
యే వలల లేదు సరి యెఅందుకఅం (కఅం?)దుకు

రేకు: 0085-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
411

పలల వి: మకక్కులిపుణణ్యుల హరి మీదసులే హరి
తకక్కునవారు మీకకృప దపపనవారు హరి

చ. వనన్నతపు సఅంపదల నోలలాడేయటిట వానెఁడ
మునన్నటిజనామ్మన నీకు మొకక్కునవానెఁడ హరి
పనన్న పడనపటల నెఁ బరులనెఁ గొలిచేవానెఁడ
వనన్నతి మము సేవిఅంచనొలల నవానెఁడ హరి

చ. పూన దేవేఅందశ దులెక  పొడవకకక్కునవారు
శశ నాథ మముమ్మనే పూజిఅంచినవారు హరి
నానానరకముల నలనెఁగుచుఅండేవారు
నానానెఁడే నీమహిమ నమమ్మనవారు హరి

చ. పవనులెక  నజభకకనెఁ బశ పనున్నలయిణ్యునవారు
శశ వేఅంకటశ మముమ్మనెఁ జేరినవారె హరి
వేవేల దేవతలవఅంట దగిలేటివానెఁడ
కావిఅంచి మమెమ్మఱనెఁగనకరిమ్మ యాతనెఁడే హరి

రేకు: 0296-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
557

పలల వి: మగిలిన దేమనెఁకమీనెఁదట దేహిక
అగపడ నొక పడనెఁ డనన్నఅంబు
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చ. రతినెఁ బగటి వలనెఁగు రాతిశ చీనెఁకటిక
సతము గాదు అది సరిక సరి
అతిభోగములకు నారిర అంచుటకును
చతరపు సఅంపద సరిక సరి

చ. అలయ పథణ్యుమున కౌషధము గొనుట
చలవకు వేనెఁడిక సరిక సరి
నలిచిన పుణణ్యుము నఅండనెఁబాపముల
జలవ వలవలకు సరిక సరి

చ. మహి మరణములకు మరి పుటట గులకు
సహజ మఅందరిక సరిక సరి
యిహమున శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డాతమ్మకు
సహకారి యతనెఁడ సరిక సరి

రేకు: 0078-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
374

పలల వి: మనన్నక వేసాల మాన మేలకోవయాణ్యు
సనన్నల నీ యగనదశ  చాల మేలకోవయాణ్యు

చ. ఆవల పయలకునెఁగా నఱచీనెఁబిదుకవలె
గోవిఅందునెఁడ యిఅంక మేలకొనవయాణ్యు
ఆవలీవలి పడఛు లాటల మరిగివచిచ్చి
తోశ వగాచుకునాన్నరు పొశ దుద న మేలకోవయాణ్యు

చ. వాడల గోపకలెలాల  వచిచ్చి ననున్న ముదద డనెఁ
గూడియనాన్న రిదే మేలకొనయాణ్యు
తోడనే యశోద గినెన్నతోనెఁ బెరుగు వఅంటకము
యీడకునెఁ దచిచ్చిపటట  ననెఁక మేలకోవయాణ్యు

చ. పలిచీ నఅందగోపునెఁడ పరుకొన యద కనున్ననెఁ
గొలకుల నచిచ్చి మేలకొనవయాణ్యు
అలరిన శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది బాలకకృషష
యిల మామాటల విఅంటి వినెఁక మేలకోవయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0037-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
208

పలల వి: మనున్న నేల మోచె నద మేటి దక వము
కనున్నలెదుటనే శశ  వేఅంకటరాయనెఁడ

చ. యెతికనానెఁడ గోవరబ న మఅందశ దిసురలెదుట
వొతికనానెఁడ శఅంఖము దక తణ్యుల గెలిచి
మెతికనానెఁడ హిరణణ్యున మెదడ చఅందనముగా
మెతికనానెఁడ మలల లను మొగ తిరుగనెఁగను

చ. పటిట నానెఁడ చకశ ము వబదరి కాలనేమమీనెఁద
మెటిట నానెఁడ కాళఅంగున మెడలమీనెఁద
వటిట నానెఁడ యేకదడి పనుసముదశ దనెఁట
కొటిట నానెఁడ పౌఅండశ కున కోలాహలముగా

చ. తఅంచినానెఁడ సోమకున తోయముల చొచిచ్చి చొచిచ్చి

దఅంచినానెఁడ జరాఅంధ దఅండిపవనెఁజల
యెఅంచనెఁగ శశ  వేఅంకటాదిశ  నఅందిరయనెఁ దనునెఁ గూడి
మఅంచినానెఁడ దసులను మెచిచ్చి వరములను

రేకు: 0149-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
227

పలల వి: మనున్ననేలా నొకక్కుటక న మేటితేరు
కనున్నలపఅండవయిన శశ కాఅంతనతేరు

చ. జలధలమీనెఁదను చకక్కునెఁగా నేనెఁగెను తేరు
బలిమనెఁ గులాదుద ల పక నెఁ బారెను తేరు
పలచు లఅంకముఅంగిట పరెలవారెను తేరు
చెలనెఁగె దిగివ్వజయపు శశ హరితేరు

చ. రమణనెఁ గుఅండిననగరము చుటట కొనన్న తేరు
తిమురుచు రుకుమణినెఁ దచిచ్చిన తేరు
సమరములో జరాసఅంధననెఁ దోలిన తేరు
అమరుల వనుబలమగు శౌరితేరు

చ. వొటిట  సకృగాలవాసుదేవన భఅంగిఅంచిన తేరు
బెటట పౌఅండశ కునపక  దడివటిట న తీరు
అటట  శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగనెఁ గూడి
పటట మేలచు నెకక్కున పరమాతమ్మ తేరు

రేకు: 0346-02 కదరగౌళ సఅంపుటము: 04-
269

పలల వి: మీ మతము పరిభాష మీవలల నే పుటట నెఁగాక
యేమునులెక నానెఁ దొలిల  యెఅంచిరా యీమానెఁట

చ. ముడిగి నాలగు సతశ ములె మీ వివరణము
కడమ వాణ్యుససతాశ ల కలల లా యేమ
కడ ముఖణ్యుము మహావాకణ్యుమే చాలననెను
అడరి వసిషట దు లాడిరా యీమానెఁట

చ. తానె బశ హమ్మమనఅంట తగ జీవనుమ్మక కనేరు
పూన లోకులెలాల  ముకకనెఁ బఅందవలెనెఁగా
పన కరామ్మనుభవాల బాధితాను వకృత కనేరు
వనుల సరవ్వపురాణాల విఅంటిమా యీమానెఁట

చ. పక కొన బశ హమ్మజజ నము భకకరూపము గాదన
చేకొన కొచెచ్చిదరటట  శశ వేఅంకటశ
దీకొనుచునెఁ జేసేరు దేవపూజది యజజ ల
యేకాతమ్మవాదులాల యితవా యీమాట-

రేకు: 0138-06 కదరగౌళ సఅంపుటము: 02-
165

పలల వి: మీరు సాక మీరు సాక మే మేమీ ననలేము
చేరి చూడరమమ్మ వన చెలల బడి యమామ్మ

చ. పనన్నవానెఁడ నదశ  వోనెఁగ పనచి కూనెఁకటతోడ
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పనన్న లేనెఁగతోనెఁకనెఁగూడ బఅంధిఅంచి కటట
వనన్నతినెఁ దొలనెఁగ వాన వొళల లాల  దోనెఁగిపోయ
కనెన్నలార యీకకృషష నెఁ గఅంటిరటరమామ్మ

చ. లేనెఁగల ననన్నటి నేము లేవక తొలెల  విడిచె
మూనెఁగి ఆవలనెఁబయల మొగినెఁ గలయ
అనెఁగి పటట నెఁబోతేను అప్పుడే తా గడ వటిట
రానెఁగతనాన నునాన్ననెఁడ రాచబలవమామ్మ

చ. వారము నేసేమనుచు వడి నఅంటివార మెలాల
కూరల పశల దొఅంతినెఁ గూడనెఁబెటిట తే
ఆరగిఅంచ వేలపుల అలిక పూసి కుడిప
కూరిమ శశ వేఅంకటాదిశ  గోవిఅందునెఁ డమామ్మ

ప.అ.రేకు: 0006-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
034

పలల వి: మీరు సేసే పనులకు మేము గోరే పను లేమ
వేరుపు నీ దక వికమే నెరపుదు గాకా

చ. ఎవవ్వరు నీకునెఁ జెపపనెఁగా నల నపఅండవ మఅంట
అవవ్వలనెఁ గాకుఅండనెఁ గాక అన యఅంటివి
నెవవ్వగ విభీషణనెఁడ ననేన్నమ వేనెఁడకొననెఁగా
రవవ్వగా నటట  లఅంకారాజణ్యు మొసఅంగితివి

చ. రమమ్మన యెవవ్వరననెఁగా రామునెఁడవక  విచేచ్చిసి
యిముమ్మల నహలణ్యు శప మట దీరిచ్చితి
దొమమ్మలో నేమ చెపపనెఁగా దూరి విజయనకక
కమమ్మర భీషమ్మనపక  జకశ  మేల యెతికలివి

చ. చెలనెఁగి ధద వన కలల  చెకుక్కుల నీ శఅంఖ మూనెఁది
పలనుతల చేకొన పటట  మచిచ్చితి
యెలమ శశ  వేఅంకటశ యేమీ నెఱునెఁగము
యిల నరుహేతకాన నెటల ననెఁ గావవే

రేకు: 0099-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
497

పలల వి: ముఅంచినవేడకతోడ మొకుక్కుటగాక
కఅంచములోపలికూడ కాలనెఁదనన్న నేనెఁటిక

చ. వేదరర ముల నీవేవిహరిఅంచినసుదుబ లే
కాదన అవనన కొనన్న వాదములేల
యేది నీవ సేసినాను యినన్నయను నయణ్యుకోలే
సోదిఅంచనేనెఁటిక యఅందు సొటట  లెఅంచనెఁనేటిక

చ. కరమ్మము లినన్నయను నీకక అం కరణ్యుసాధనాలే
అరిమ్మలినెఁ దరతమణ్యుము లడగనేల
నరిమ్మతము నీ దిఅంతే నెరసు లెఅంచఅంగనేల
ధరమ్మమఅందు నఅంక గజదఅంతపరీక్షేనెఁటిక

చ. భకకయిఅంతా నొక ఘఅంటాపథము నీశవలే

యకకనెఁ బాతాశ పతశ ముల యహిఅంచనేల
ము క కక శశ వేఅంకటశ మూలము నీపదముల
సకుకలయి నముమ్మటగాక చలపదమేనెఁటిక

రేకు: 0094-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
469

పలల వి: ముఅందటిజనమ్మములెలాల  ముఅంచెనెఁ బారుబడివడిడ
యెఅందు చొచిచ్చినానునెఁ బోనయణ్యు దీరుణము

చ. నుదుట వాశ సినవాశ ల నరేఅండల పతశ ము
పొదల నాకరమ్మమే పూనెఁటకానెఁపు
వదక సఅంసారము వఅంటనెఁ బెక తరవ
యిది యెఅందుచొచిచ్చినానెఁ బోనయణ్యు దీరుణము

చ. పుటిట నప్పుడే తనువ భోగణ్యుమెక  నలిచెను
జటిట నెఁ గామనులపొఅందు సరియానెఁకల
నెటట న యాహరముల నచిచ్చినచచ్చి లఅంచాల
దిటట నెక  యెఅందు చొచిచ్చినానెఁ దీర దీరుణము

చ. యెకుక్కువక నశశ వేఅంకటశమఱనెఁగు చొచిచ్చి
తెకుక్కుతోడ సలిగెల దిరుగనెఁగను
అకక్కురతో నప్పులెలాల  నవి మాకునెఁ దమచిచ్చి
చికక్కు యెఅందు చొచిచ్చినానెఁ జేరు నీరుణము

రేకు: 0228-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
156

పలల వి: ముఅందరనెఁ గలదన మోసపోతి నద
యిఅందునే తదిపద మెకక్కుతినా

చ. కాయము మోచితి ఘడన గడిఅంచితి
చేయారనెఁబుణణ్యుము సేసితినా
పయము గెక కొఅంటి పల రుచులెరినెఁగితి
రోయనెఁదగిన విల రోసితినా

చ. నదుర మేలక్కునతి నకక్కుల గఅంటిన
హకృదయపు విజజ న మెఱినెఁగితినా
చదువల చదివితి జపముల సేసితి
మది చఅంచలముల మానతినా

చ. అఅందరినెఁ గొలిచితి ననన్నయనెఁ జూచితి
నెఅందునెక న మేలెఱినెఁగితినా
కఅందువ శశ వేఅంకటపతి నీవే
చెఅంది కాచితివి చెదరితినా

ప.అ.రేకు: 0017-02కాఅంబోజి సఅంపుటము: 15-094

పలల వి: ముఅందరనెఁ బారెడి దేరు ముఅంచి వనకా పులి
యిఅందిరావిభనెఁడే దికుక్కు యిఅంకనెఁ జేసేదేమ

చ. దేహము మోచితేను తిశ జగములకులోను
యీహల విరకుకనెఁడగా నెటట  వచుచ్చిను
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సాహసిఅంచక లోనెక తే సరుస మోకము లేదు
శశ హరి యెఱునెఁగునెఁ గాక సేసెది దేమ

చ. బలసఅంసారి యయితే పపపుణణ్యుములకు లో
నెలమ నరమ్మలనెఁడగా నెటట  వచుచ్చిను
తలనెఁచి మానకుఅండితే తనకు సుఖము లేదు
యిలధరునెఁడే యెఱునెఁగు యినెఁకనెఁ జేసేదేమ

చ. దక వమువానెఁ డక తేను ధరమ్మములకలల లోను
యీవలనెఁ దప్పుల దరు లెటట వచుచ్చిను
భావిఅంచి తోయకుఅండితే పనుల తద కకక్కువ
శశ వేఅంకటశనెఁ డఱునెఁగు సేసేటి దేమ

ప.అ.రేకు: 0018-01నాట సఅంపుటము: 15-099

పలల వి: ముఅందరి కది తెరువ ముకుఅంద యీనతీవయాణ్యు
అఅందరిలో నీకు శరణా గతనెఁడ నెక తిన

చ. తొలిల  ననున్ననెఁ గొలవన దోశ హముననే కద
మెలల మ నానాజనమ్మములనెఁ బుటిట తి
చలల న నీ నామ ముచచ్చిరిఅంచిన దోశ హననే
వొలల నే సఅంసారవారిబ  నోలలాడను

చ. వన ననున్ననెఁ బూజిఅంచి సేవిఅంచన దోశ హననేకా
పసలేన పఅంచేఅందిశ య బదుబ నెఁడనెక తి
కొసరి ననేన్న పొదుద  కొలవన దోశ హననె
వనము గాన కరమ్మపు వలనెఁబడినానెఁడను

చ. మన మన ననున్న నమమ్మన దోశ హముననెఁ గద
అనశము నట నీ మాయకు లోనెక తి
యెనలేన శశ  వేఅంకటశ సరవ్వ దోశ హిన
ననునెఁ దలనెఁచి తలనెఁచి నీక మొరవటిట తి

రేకు: 0311-06 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
066

పలల వి: ముఅందే తొలగనెఁవలె మోసపోక సఅంగమెలల
కఅందువనెఁ బోయిననీళల  కటట  గటట వచుచ్చినా

చ. అనలమునెఁబడగఅంట నఅండనునన్నమడతల
పనలేకునాన్న నఅందునెఁ బడకుఅండీనా
పొననెఁగి చెలలనెఁగఅంట పురుషల చూపులెలాల  -
ననశము నఅందుమీనెఁద నఅంటనెఁబారకుఅండనా

చ. గాలపుటఱఱ్ఱి లనెఁగఅంట కమమ్మ నీటిలో వివెూల
జలి నాపసలనెఁ జికక్కు చావకుఅండీనా
అలరిబఅంగారుగఅంట నఅందరిమనసులూను
పోలిమ నాపసనెఁ జికక్కు పుఅంగుడ గాకుఅండనా

చ. చేరి ముతణ్యుపునెఁజిపపల చినుకులననచితే
మేరతేటముతణ్యుములెక  మఅంచకుఅండీనా

ధారుణి శశ వేఅంకటశదసులసఅంగతి నుఅంట
పోరచి నే జీవలెక ననెఁ బుణణ్యులగాకుఅందురా

రేకు: 0266-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
382

పలల వి: ముగియదు కాలము ముఅందరిక కఅంకానెఁ
దగన పశ వాహము దినదిన మదిగో

చ. పొఅంకపు హరిచేనెఁ బడమన జగమది
యిఅంకానెఁ బడమీనవి గొనన్న
కఅంకగనెఁ జెరువల కాలవ్వల నఅంటా
అఅంకల నరిమ్మతమయీణ్యు నవిగో

చ. దేహము భోగిఅంచి దిఅంచిన విషయము-

లీహల మీనెఁదతెక నవి గొనన్న
ఆహారములెక  అనణ్యుసీస లెక
వూహలనే నోరూరిఅంచీ నవిగో

చ. మనసుననెఁ దలనెఁచిన మాయల కమమ్మర-

ననుమడిఅంచె మతి నవి గొనన్న
కనునెఁగొన శశ వేఅంకటపతిదసుల
పననెఁగి పఅంచనెఁగానెఁ బెరిగీనదిగో

రేకు: 0039-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-240

పలల వి: ముచుచ్చినెఁగనన్న తలిల  చేరి మూలకు నొదిగినటట
తెచిచ్చిన సఅంబళ మెలల నెఁ దీరునెఁబో లోలోనె

చ. దపపముచెడినవాన తరుణి కానెఁగిటనెఁ జేరి
అపపటపపటిక నుసుత్స రననయటట
వొపపయిన హరిభక క వొలల నవాన యిఅంటి-

కుపపలెక న సఅంపదల కుళల నెఁబో లోలోనె
చ. ఆనెఁకలి చెడినవాన  అనన్నము కఅంచములోన

వోనెఁకలిఅంపుచు నేల నొలికనటట
తేనెఁకువక న హరిభకక తెరువగానన వాన-

వేనెఁకపు సిరుల కొఅంపవళల నెఁబో లోలోనె
చ. వొడలమాసినవాన వొనరునెఁజటట ములెలల

బడిబడినే వఅండి పసినయటట
యెడయక తిరువేఅంకటశనెఁ దలనెఁచనవాన-

ఆడరుబుదుబ ల పగలౌనెఁబో లోలోననె

రేకు: 0365-02 మఅంగళకౌశిక సఅంపుటము: 04-
382

పలల వి: ముటిట తేనే మూయెక నెఁ బటిట తేనే పఅంతమయీ
ఇటట  మముమ్మనెఁగావవే యిఅందిరారమణ

చ. తీరుగానెఁ బుణణ్యుముసేసితే జనమ్మబఅంధమెక
తోరపు నాపపములెక తే దుదుఃఖమెక న
వూరకుఅంట నీపశ పఅంచ ములల అంఘఅంచినటల
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యేరీతి నడచువార మఅందిరారమణ
చ. అఅంక దయనెఁ దలనెఁచితే ననన్నటికనెఁ దగులెక

కొఅంకక కోపఅంచితేనే కూద రమెక మ్మన
మఅంకున నరకవఅంట మదోనమ్మతకనెఁడక
యిఅంకనేమ సేయవార మఅందిరారమణ

చ. యినన్న చికుక్కులనేల యిటట  శశ  వేఅంకటశ
మనన్నక నీశరణఅంట మేలెక న
వనెన్నల నీయరర మే వేదశసస సమమ్మతెక
యెనన్న నీవే సేయవానెఁడ విఅందిరారమణ

రేకు: 9074-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
576

పలల వి: ముదమలర కాలముల మీరిట మోసపోక
హకృదయమలర భజిఅంపరో మీ రిట ధనురామ్మసముల 

విధలన
చ. వేగ నాలగు ఘడియలననెఁగా వేదవేదుణ్యుల లేచి సరగున

నాగమోకకవిధలను తమదేహానుగుణములగా
వేగమున సఅంధాణ్యుదులొగినెఁ గావిఅంచి విమలాఅంభోధిశయనున
బాగుగానెఁ బూజిఅంచరో యెడపక ధనురామ్మసముల విధలనె 
ఘనుల

చ. పరగు చీనాఅంబరములను నతి పరిమళముమ్మల బుషపముల కడ
వరవగా వేఅంకటపతి  వేదణ్యుసఅంగతల అరుదుగా
ధూపముల బహుదీ పదులను తాఅంబాలవిధలను
పరగనెఁ బూజిఅంపునెఁడ సమసక పశ భ ధశ నురామ్మసమున విధల 
ఘనుల

రేకు: 0299-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
577

పలల వి: ముదుద గారే యశోద ముఅంగిటి ముతణ్యుము వనెఁడ
తిదద రాన మహిమల దేవకసుతనెఁడ

చ. అఅంతనఅంత గొలెల తల  అరచేతి మాణికము
పఅంతమాడే కఅంసున పలి వజశ ము
కాఅంతల మూనెఁడలోకాల గరుడపచచ్చినెఁబూస
చెఅంతల మాలోనునన్న చినన్నకకృషష నెఁడ

చ. రతికలి రుకమ్మణిక రఅంగు మోవి పగడము
మతి గోవరబ నపు గోమేధికము
సతమెక  శఅంఖచకాశ ల సఅందుల వక డరణ్యుము
గతియెక  మముమ్మనెఁ గాచేటి కమలాకనెఁడ

చ. కాళఅంగున తలల పక నెఁ గపపన పుషణ్యురాగము
యేలేటి శశ వేఅంకటాదిశ  యిఅందశ నీలము
పలజలనధిలోననెఁ బాయన దివణ్యురతన్నము
బాలన వలెనెఁ దిరిగీనెఁ బదమ్మనాభనెఁడ

రేకు: 9116-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
600

పలల వి: మునుకలగనెఁ బీలిచీ మూనెఁడ లోకాల
ధనము బఅందలచేతనెఁ దగనఅందుకొనుచు

చ. పరుసవారినెఁ బిలవ బడిబడినెఁ బారితెఅంచి
ఒరసు దక వాల మఅండనెఁడళళ్ళు వఅంట
సిరసు పఅంచెముపగనెఁ జెరిగిన చుఅంగులతో
గరుసుమీరిన యీవినెఁ గపపముల గొనుచు

చ. లాట భోట కుకుర మరాట దేశల ఘనుల
కూటవల గూడిఅంచి కోటల సఅంఖణ్యు
పటలనెఁ బటల పనునెఁగూటములగానెఁ దచిచ్చి
చాటవక న వరముల చలల వదలాడచు

చ. గకక్కున నెదురువచిచ్చి కనపఅంచుకొను వానెఁడ
వకక్కుసపు మహిమల వేఅంకటశనెఁడ
పకక్కుల వనములెలల నెఁ బసినెఁడిగాదల నఅంచి
మొకుక్కుల గెక కొన వరముల గోకొఅండనుచు

ప.అ.రేకు: 0040-05మలహరి సఅంపుటము: 15-
230

పలల వి: మునుకొన పయినెఁడిక ముదశ  వాసిగతి
పనవడి యివి యేరపరచనెఁగ వలెను

చ. నానాతమ్మలలో నారాయణనెఁడే
హీనాధికముల యిఅం దేవి
జజ నాధిక లెఅంచనెఁగ నఅందధికము
యీ నజ మొకటి యెఱునెఁగనెఁగ వలెను

చ. అనన్నచోటలను యచుణ్యుతపదమే
యెనన్ననెఁగ విశేష మఅందేది
సనన్నధిగల యరాచ్చివతారమది
వనన్నతి ఘన మన వఅండనెఁగవలెను

చ. పలకు లెలల  శశ పతినామములే
యిలనెఁ గా దనయెడి దిఅందేది
యెలమతో శశ వేఅంకటశవ్వరునుతియే
తలనెఁపున ఘనమన తడవనెఁగవలెను

రేకు: 0283-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
477

పలల వి: మునుల తపము నద మూలభూతి యద
వనజకనెఁడే గతి వలసినను

చ. నరహరి నామము నాలక నుఅండనెఁగ
పర మొకరి నడగనెఁ బనయేల
చిరపుణణ్యుము నద జీవరక యద
సరుగనెఁ గాచు నొకసారె నుడిగినా
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చ. మనసులోననే మాధవనెఁ డఅండనెఁగ
వనుకొన యొకచో వదకనెఁగనేనెఁటిక
కొనకునెఁగొన యదే కోరెడి దదియే
తనునెఁ ద రకఅంచునెఁ దలనెఁచినను

చ. శశ వేఅంకటపతి చేరువ నుఅండనెఁగ
భావ కరమ్మముల భశ మయనెఁగనేనెఁటిక
దేవనెఁడ నతనెఁడే తెరువూ నదియే
కావలెనఅంటనెఁ గావకపోనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0034-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
192

పలల వి: మునులాల జనులాల ముఅంచిన దేవతలాల
పనవూన మొకక్కురో పరమాతమ్మనక

చ. కనకాచలమువఅంటి ఘనదివణ్యురథముపక
వనజకనెఁ డకక్కు వధి వచీచ్చి వానెఁడ
వనుదళమెక  నడచె విషవ్వకత్సనునెఁ డిద దేవిడి
కన మన సేవిఅంచరో కనున్నలపఅండగల

చ. గగనవాహినవఅంటి గరుడధవ్వజముతోడ
అగడక  వధి నేనెఁగే చకాశ యధనెఁడ
పగట విజయముతో పఅంచజనణ్యుము వటట న
నగిడికొన యాడరొ నచచ్చికలాణ్యుణముల

చ. వరుస భాగణ్యుదేవతవఅంటి యలమేలమఅంగ
వరమెకక్కునెఁగ శశ  వేఅంకటతకమునెఁడ
తిరమెక  నెలవకొనె దివణ్యునగరులోనను
శరణన బదుకరో సాక్షాతక్కురమున

రేకు: 0269-06 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
400

పలల వి: మూనెఁడమూరుకలనెక న ముఅంచుకొను నీవలపు
వేనెఁడి విరహములోనె వేనెఁచు నీవలపు

చ. పప మెరనెఁగదు వలపు భయ మెరఅంగదు వలపు
రూపరఅంగదు మతిక రుచి సేయ వలపు
పూపవయసున పఅండ వొడమఅంచు నీవలపు
తీపులకునెఁ గడదీపు దినదినము వలపు

చ. సిగెగ రఅంగదు వలపు శిర కకుక్కును వలపు
వొగిగ అంచు ననన్నటిక వొడిగటట  వలపు
బగగ నను నట గుఅండ పగిలిఅంచు నీవలపు
అగగ లపజణలకు నాయ మీవలపు

చ. తెగువ దచుచ్చిను వలపు తేలిఅంచు నీవలపు
యిగిరిఅంచి కలిమలే మెఱనెఁగ దీవలపు
వగల శశ వేఅంకటశవ్వరు మాయ లీవలపు
తగుల విరికాన (?) వలెనెఁ దగిలిఅంచు వలపు

రేకు: 0150-05 హిఅందోళవసఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
233

పలల వి: మూనెఁడే మాటల మూనెఁడమూఅండల  తొమమ్మది
వేడకొన చదువరో వేదఅంతరహసణ్యుము

చ. జీవసవ్వరూపము చిఅంతిఅంచి యఅంతటాను
దేవన వక భవము తెలిసి
భావిఅంచి పశ కకృతిసఅంపద యిది యెఱునెఁగుట
వేవేలవిధముల వేదఅంతరహసణ్యుము

చ. తనలోన జజ నము తపపకుఅండానెఁ దలపోసి
పనతోడ నఅందువలల  భక కనలిప
మనకగా వక రాగణ్యుము మఱవకుఅండట
వినవలసినయటిట  వేదఅంతరహసణ్యుము

చ. వేడకతో నాచారణ్యువిశవ్వసము గలిగి
జడల శరణాగతి సాధనముతో
కూడి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁగొలిచి దసునెఁడౌట
వడన బశ హామ్మనఅంద వేదఅంతరహసణ్యుము

రేకు: 0136-03 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
150

పలల వి: మెచుచ్చి; మెచచ్చికుఅంట మాను; మఅంచి నే నాడకమాన
అచచ్చిపు నీసతశ ధారి నవధారు దేవ

చ. వొకక్కునెఁడ నే జీవనెఁడను వోహో హరీ
పకుక్కు బహురూపలే పఅంచి యాడితి
తకక్కున యిఅందిశ యములే తగుమేళము
అకక్కుజపు విదణ్యువానెఁడ నవధారు దేవ

చ. సటి నఅంచుకఅంతవానెఁడనెఁ జూడవే హరీ
వటి సఅంసారపుబారి విదణ్యు లాడితి
పటి నాకరమ్మమే కశ యాభాషఅంగము
ఆటవానెఁడ నఅంతే నేను అవధారు దేవ

చ. చేరి చిత కగిఅంచుమీ శశ వేఅంకటశ నేనెఁడ
మేరతో భకకనే మోకుమీనెఁద నాడేను
యీరానపదవల యిచిచ్చితి నాకు
ఆరితేరి గెలిచితి నవధారు దేవ

రేకు: 0276-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-438

పలల వి: మెచుచ్చిల దఅంపతలార మీరే గతి
మెచిచ్చితి ననన్నట మముమ్మ మెరసె మీచేనెఁతల

చ. తమమ్మలోన మగువా వో ధరణీధరునెఁడా
మముమ్మ నే నమమ్మతి నాకు మీరే గతి
నెమమ్మది నో యిఅందిరా నీరజలోచనునెఁడా
కమమ్మ యే పొదుద ను మీరే కలరు నాపలను

చ. పలజలధి కూనెఁతర భకక వతత్సలనెఁడ హరి
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మేలిచిచ్చి రకఅంచ నాకు మీరే గతి
కలి నో శశ మహాలకమ్మ కశవదయానధి
తాలిమ మీరే నాకు దపు దఅండ యెపుడ

చ. చెనన్నగు రమాకాఅంత చెఅందిన వో మాధవ
మనన్నక యేపొదుద  నాకు మీరే గతి
చినన్న యలమేలమఅంగ శశ వేఅంకటశనెఁడా
యెనన్నక కకక్కుఅంచి ననున్న నేలకొఅంటి రిదిగో

రేకు: 0079-02 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
377

పలల వి: మేదిన జీవలనెఁగావ మేలకోవయాణ్యు
నీదయే మాకలల  రక నదశ  మేలకోవయాణ్యు

చ. తగుగోపకల కనున్ననెఁదమరల వికసిఅంచె
మగుల సరణ్యునేతద నెఁడ మేలకోవయాణ్యు
తెగువ రాకసులనే తిమరము విరియనెఁగ
నెగడిన పరఅంజోణ్యుతి నదశ  మేలకోవయాణ్యు

చ. ఘనదురితపు నలల నెఁగలవల వికసిఅంచె
మనుకు శశివరుష నెఁడ మేలకోవయాణ్యు
పనవడి వేదలనే పకలెలాల నెఁ బలకనెఁగ
జనక యాశిశ తపరిజత మేలకోవయణ్యు

చ. వరలకమ్మకుచచకశ వాకము లొఅండొఅంటి రాయ
మెరయ దోషరహిత మేలకోవయాణ్యు
పొరసి నీవ నతణ్యుభోగముల భోగిఅంచ
నరతి శశ వేఅంకటశ నేనెఁడ మేలకోవయాణ్యు

రేకు: 0113-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
078

పలల వి: మేల లేదు తీల లేదు మఅంచీనదే హరిమాయ
కాలమఅందే హరినెఁ గఅంటి కక వలణ్యు మొకట

చ. సురలను జీవలె నసురలను జీవలె
ధర నఅందునెఁ బశ కకృతిభేదమే కాన
సురలకు సవ్వరగ  మసురలకు నరకము
పరగ నీరెఅంటిగతి పపపణణ్యుములే

చ. పొలనెఁతల జీవలే పురుషల జీవలే
తలనెఁప భావభేదములే కాన
బలిమ సవ్వతఅంతశ మునెఁ బరతఅంతశ  మొకరిక
యెలమ విఅందులోనెఁ జెలేల  హీనాధికములే

చ. రాజలను జీవలే రాసిబఅంటల  జీవలే
వోజతో సఅంపద చెలేల దొకట వేరు
సాజపు శశ వేఅంకటశ శరణ మొకక్కుట గతి
బాజనెఁ గరమ్మ మొఅండొకటి బఅంధమోకముల

రేకు: 9030-02 భూపలఅం సఅంపుటము: 04-
552

పలల వి: మేలకొనవే
భూలలనాధిప భోగిశయన

చ. లేదు వేదవిధి లేశమును
మేదిన భరమెక  మఅంచినది
పదుపడదు చూపరకు భవి
గాదిలి సుతపక  గనలె జనకునెఁడ

చ. కనకము చవి చెడనెఁ గడనెఁగడను
ఘననకృపబాధల గదిమనవి
దనుజల కతివల దలనెఁకదరు
ఎనయ బలాధికులెవవ్వరు లేరు

చ. అసుర సతల పుణణ్యుము ఘనము
కస మసనెఁగెడి కలికాలమహిమ
పసగల వేఅంకటపతి యినెఁకను
వసుధలోన నెవవ్వగలడపనెఁగను

ప.అ.రేకు: 0035-06 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-200

పలల వి: మేలకొనవే నీలమేఘవరుష నెఁడా
వేళ దపపకుఅండాను శశ  వేఅంకటశనెఁడా

చ. మఅంచముపక  నదశ  దేఱ మలెల ల వేసేరు
ముఅంచి తరుము ముడవ మొలల ల వేసేరు
కఅంచము పొతాకరగిఅంచ కలవల వేసేరు
పఅంచెపు చికుక్కుదేఱ సఅంపఅంగల వేసేరు

చ. కలసిన కానెఁక దేఱ గనేన్నరుల వేసేరు
వలపుల రేనెఁగి విరజజల వేసేరు
చలవగా వాడదేఱ జజల వేసేరు
పులకఅంచ గురువిఅందపూవల వేసేరు

చ. తమ రేనెఁగ గోపకల తామరల వేసేరు
చెమటార మఅంచి తలసిన వేసేరు
అమర శశ  వేఅంకటశ యలమేలమఅంగ నీకు
మమత పనీన్నటితో చేమఅంతల వేసేరు

ప.అ.రేకు: 0038-03 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-215

పలల వి: మేలకో శకృఅంగారరాయ మేటిమదనగోపలా
మేలకోవే నా పల మఅంచిననధానమా

చ. సఅందడిఅంచే గోపకల జవవ్వన వనములోన
కఅందువనెఁ దిరిగే మదగజమవ
యిఅందుముఖి సతణ్యు భామహకృదయపదమ్మములోన
గఅందము మరిగినటిట  గఅండనెఁదుమమ్మద

చ. గతి గూడి రుకమణికౌనెఁగిటపఅంజరములో
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రతి ముదుద గురిసేటి రాచిలకా
సతల పదరువేల జఅంటకనున్ననెఁగలవల
కతవక  పొడమన నా యిఅందు బిఅంబమా

చ. వరుసనెఁ గొలనలోనవారి చనున్ననెఁగొఅండలపక
నరతి వాలిన నా నీలమేఘమా
సిరినురమున మోచి శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
గరిమ వరము లిచేచ్చి కలపతరువా

రేకు: 0307-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
037

పలల వి: మేలెలల  నొకక్కుట మఅంచుతీలూ నొకట
తాలిమతో ఫలియిఅంచు తలనెఁపూ నొకట

చ. ఆనెఁకలి గడ హెచిచ్చితే ననన్నము రుచి గోరును
జోకనెఁ బాపము హెచిచ్చితే సుకకృతము గోరును
పక కొన యవివేకకనెఁ బాపమెక నా నుపకారి
ఆకడ మూరుర నకునెఁ బుణణ్యుమెక నా బఅంధకమే

చ. యెఅందు నెఅండనెఁబడడ నెఁ గాన ఇఅంపునీడనెఁ గోరనెఁడ
కఅందువ సఅంసారియెక ననెఁ గాన మోకము గోరనెఁడ
చఅందపు యగిక సఅంసారమెక నా నుపకారి
కఅందువబదుబ న కదే కటిట నటిట  కటల

చ. కలయనెఁ జీనెఁకటియెక తేనెఁగాన దీప మడకోనెఁడ
ఇల నజజ నెఁడక ననెఁగాన యెరుక వదకనెఁడ
తలనెఁచి శశ వేఅంకటశదసున కఅంతా జయమే
బలిమనెఁ జఅంచలనక బహళ దు:ఖములే

చి.ఆ.రేకు: 0008-06శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 10-
048

పలల వి: మేలేమ కీడేమ మఅంచిన నీరూపమె
వాలాయిఅంచి తెలిసినవానక

చ. యినుమేమ పసినెఁడేమ యెఅంచిచూచితె
మనసు దలిసిన నరమ్మలనక
ఘనమేమ కరుదేమ కలవలాల  నీ
తనువగనెఁ దలిసిన తతవ్వజజ నక

చ. పగయేమ చెలిమేమ పలమారు ననున్న
పొగడచునుఅండటి పుణణ్యునక
వగుపమ వేడకమ వరుసతో ననున్న
వగటలేక కొలిచే వివేకక

చ. చేరువేమ దవేవ్వమ శశ వఅంకటనాథ ననున్న
కూరిమనెఁ గొలిచిన సదుగ ణనక
బారమేమ పటమ పరమాతామ్మ ననున్న
సారమతినెఁ దలిసిన సరవ్వజజ నకన

రేకు: 0226-05 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
148

పలల వి: మొకక్కురయణ్యు అనన్నటిక మూల మీతనెఁడ
చుకక్కుల మొలపూసలెక  సొఅంపుమీరీ నతనెఁడ

చ. అద కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ
వదయారుక్కు ఫలమన వొగుగ చునాన్ననెఁడ
వదుట బాలకీశ డ నుబుదచునాన్ననెఁడ
మదిఅంచి రామునబఅంటక  మలయచునాన్ననెఁడ

చ. జలనధి కొకజఅంగ చానెఁచుకునాన్ననెఁడ
యిలనెఁ బశ తాపముననెఁ జేయెతకకునాన్ననెఁడ
బలవాల మలాల రిచ్చి పటట కునాన్ననెఁడ
వలయనెఁగనెఁ గీలగఅంట వేసుకునాన్ననెఁడ

చ. సరుగ లఅంకారాజణ్యుము సాధిఅంచినానెఁడ
అరిది సీతకు సేమ మఅందిఅంచినానెఁడ
నరతి శశ వేఅంకటాదిశ నలయనక
పరగిన సేవలనునెఁ బశ బలచునాన్ననెఁడ

రేకు: 0176-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
379

పలల వి: మొకక్కురె మొకక్కురే మీరు ముఅందు ముఅందే జయ లిడి
దకక్కు శశ వేఅంకటశనెఁడే తానెక న దేవనక

చ. కరముల వే యవే కరములను భయఅం-

కరనఖయధముల కడానెఁలే వనే
సిరి దొడపక  నద సిఅంహపునెమోమ్మ మదే
నరరూపు సగమద నరసిఅంహునక

చ. వఅంకరకోరలవ వజశ పు దఅంతము లవ
సఅంకునునెఁజకశ ము నరువఅంకలా నవ
జఅంకల నేతశ ము లవ జడల మూనెఁపున నవ
అఅంక నభయహసకము అద నరహరిక

చ. నకక్కునకరష ము లవ నీలిమచచ్చివర మద
చుకక్కుల మొలపూసల నొకక్కురూ పద
తొకక్కునపపము లవ తోడనే శశ వేఅంకటాదిశ
పకక్కుర నరసిఅంహపు పశ ళయసిఅంహునక

రేకు: 9105-01 ముఖరి సఅంపుటము: 04-593

పలల వి: మొకక్కురో మీరు మోసపోక - మీకు
దికుక్కుదసెక న ఆదిదేవనక

చ. మారుచేతలీయవదుద  మారుగాళళ్ళుయవదుద
బీరాన గుఅండల గోసి పటట వదుద
గోరపడి చిచుచ్చిలోన కొఅండాల చొఱవదుద
ఊరక మీవారమన వనన్ననెఁ జల

చ. సిడిదలలియణ్యువదుద  జీవాలనెఁ జఅంపవదుద
బడి బడి పగాగ లనెఁ బారవదుద
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సిడిమీనెఁద బిత కరప బిముమ్మల చిమమ్మనెఁగవదుద
కడనుఅం............................. దరి గనన్ననెఁ జల

చ. బగగ న యెకక్కుడ డొకక్కుపడనో యేమరవదుద
బగిగ వడడ  యమబాధనెఁ బడవదుద
ఎగుగ  సిగుగ లేక వేఅంకటశన దసులనెఁజేరి
అగగ లపు పదరేణవక ననెఁ జల

రేకు: 0252-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
301

పలల వి: మొకక్కురో మొకక్కురో వానెఁడ ముఅందర నలచునాన్ననెఁడ
యెకుక్కువ రామునబఅంట యేకాఅంగవరునెఁడ

చ. పటిట న జఅంగతోడి పదద  హనుమఅంతనెఁడ
పటట ను యెడమచేతి బలముషట
మెటిట నానెఁడ పదముల మఅంచు రాకాశితలల
కొటట ననుచు నెతెక గొపప వలకల

చ. వఅంచెను శిరసుమీనెఁద వాలగానెఁ దన తోనెఁక
పఅంచెను మనున్నలమోవ పనుదేహము
నఅంచినానెఁడ రౌదశ ము నడపటిదవడల
కాఅంచనపు పుటట కాశ కడ బిగి ఇఅంచెను

చ. పనచి తొడలదనెఁక పదద  పదకము వేసె
తనువపక  వేలాడే దఅండల తోడ
అనయము శశ వేఅంకటాదిశ దేవన బఅంట
వనుబలమెక  యనాన్ననెఁడ విటట లములోనను

రేకు: 0200-03 బౌళ సఅంపుటము: 02-516

పలల వి: మొకక్కుద మదివో మూనెఁడమూరుకలను
వొకక్కురూపమెక  వొనరెనెఁ జకశ ము

చ. చెఅండిన రావణ శిరోమాలికల
దఅండల పూజల తఱచుగను
మెఅండగనెఁ గఅంసున మెదడ గఅంధముగ
నఅండ నలనెఁదుకొన నలిచెనెఁ జకశ ము

చ. చిఅంచి హిరణణ్యుకసిపు పనురకకపు-

అఅంచనరర ణ్యు పదణ్యుముమ్మలను
పఅంచజన ఘనకపలపు టముకను-

పఅంచవాదణ్యుములనెఁ బరగు చకశ ము
చ. బల మధకక టభ పశ ణవాయవల

అలరిన నెక వేదణ్యుఅంబులను
యెలిమన శశ వేఅంకటశ హసకముల
వలసి నలచె నద విజయచకశ ము

ప.అ.రేకు: 0039-03బౌళ సఅంపుటము: 15-221

పలల వి: మొకక్కుటి గోపఅంగనల మోహనాకారము

చికక్కున నవవ్వల నవవ్వ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
చ. సతణ్యుభామవరముపక  చలల న కసకరిపూనెఁత

తతకరిఅంచే రుకమ్మణిచేతామరపూవ
హతికన భూకాఅంతకు యఅంగపు పయణ్యుదకొఅంగు
చితకగిఅంచరమమ్మ వనెఁడే శశ వేఅంకటశనెఁడ

చ. పఅంతపు వదరువేలబఅంగారువఅంగరము
బఅంతిక కుబర గటిట న పసినెఁడితాళ
విఅంతగా రాధాదేవి వేసిన కలవదఅండ
చెఅంతలను వనెఁడే యమమ్మ శశ వేఅంకటశనెఁడ

చ. ఆసల తలసీదేవియఱచేతిలో యదద ము
బాసరపు యిళాదేవి పటట గొముమ్మ
శశ సతి యెకక్కునయటిట  సిఅంహాసనపు గదద
సేస వటిట అంచుకునాన్ననెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ

రేకు: 0156-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-
267

పలల వి: మొదలనే యెచచ్చిరికతో మోసపోక యేపొదూద
వదక హరికథలే వినుచుఅండవలయ

చ. వలనెఁదుల సుదుద ల వనులను విఅంటను
పలచునెఁజూపులనెఁ జూడనెఁ బశ మ వటిట అంచు
మలసి యాచూపుల మనసుననెఁ దగిలిఅంచు
తలనెఁపు మాటాలాడనెఁ దమరేనెఁచును

చ. మగువలతోడత మాటలాడ దొరకొఅంట
నగినగి సఅంసారాలనఅంట గలిపఅంచు
తగిలిన నవవ్వల తనువల సోనెఁకఅంపఅంచు
మగులానెఁ దనుసోకులే మఅంచి వలపఅంచును

చ. సతలతో మోహము సఅంపదల పోరిఅంచు
అతిసఅంపదల దేహి నజజ ననెఁ జేయ
తతి నలమేలమఅంగపతి శశ వేఅంకటశనెఁడే
గతియన కొలిచితే ఘనుననెఁగా జేయను

రేకు: 0306-06 గౌళ సఅంపుటము: 04-036

పలల వి: మొదలివేలప మా మొఱ యాలిఅంచవ
యెదుటనెఁ గావ మము నదివో దేవా

చ. ధరపక నెఁ దపసుల తపముల చెరిచెను
నరతపుణణ్యుముల నీరుసేసె నద
పరకామనులను భఅంగ పటట  నద
హిరణణ్యుకశిపునెఁ డిదివో దేవా

చ. మునులజడ లవిగో మోనెఁపులకొలనెఁదుల
ఇనచఅందశ దుల నెకుక్కువగెలిచెను
చనవరి యిఅందుద న సవ్వరగ ము చేకొనె
యెనగొన హిరణణ్యునెఁ డిదివో దేవా
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చ. పలదికాపలలనెఁ బారనెఁగనెఁ దోలెను
బలిమనే పహాల దునెఁ బరచీన
యెలమన శశ వేఅంకటశ నీవలన
యిలనెఁ గశిపునెఁడ చెడ నదివో దేవా

రేకు: 0094-02 భక రవి సఅంపుటము: 01-466

పలల వి: మొదలఅండనెఁ గొనలకు మోచి నీళళ్ళువోయనేల
యెదలో నీవఅండగా నతరములేలా

చ. నగమమారగ ముననే నడచేనఅంట
నగమములెలల ను నీమహిమే
జగములోకులనెఁ జూచి జరగెదనఅంట
జగముల నీమాయజనకముల

చ. మనసెలల  నడడ పటిట  మటట న నుఅండేనఅంట
మనసుకోరికల నీమతకాల
తనువ నఅందిశ యముల తగ గెలిచేనఅంట
తనువ నఅందిశ యముల దక వమ నీమహిమ

చ. యిఅంతలోనపనకనెఁగా యిఅందు నఅందునెఁ జొరనేల
చెఅంత నఅండచెరువఅండ చెలమలేలా
పఅంతాన శశ వేఅంకటశ పటిట  నీక శరణఅంటి
సఅంతకూటాలధరమ్మపుసఅంగతి నాకలా

రేకు: 0248-02 ముఖరి సఅంపుటము: 03-273

పలల వి: మొదలే తెలియవలె మోసపోక మానవలె
పదిలపు యగికక నా బశ హమ్మకక నాను

చ. అలగులపక నెఁ బడితే నాయాల దనెఁకకుఅండనా
కలిక సతల చూపు కానెఁడకుఅండనా
యిలనెఁ దోనెఁడదొకక్కుతేను యెఅండిఅంచకుఅండనా(?)

చెలల యిఅండల కునెఁ బోతే చికక్కుఅంచకుఅందురా
చ. చిచుచ్చి గానెఁగిలిఅంచుకొఅంట చిమడిఅంచకుఅండనా

గచుచ్చినెఁ బరసీస లపొఅందు కానెఁచకుఅండనా
తచిచ్చి విషము మఅంగితే తలకకక్కుకుఅండనా
పచిచ్చి సతలవలపు భశ మయిఅంచకుఅండనా

చ. తెగి సముదశ ము చొచిచ్చితే లోనెఁబడకుఅండనా
మొగి నఅంతలమాటల ముఅంచకుఅండనా
తగు శశ వేఅంకటశవ్వరుదనెఁసుడక  గెలిచితేనే
పగటన నవియెలాల  బఅంపుసేయకుఅండనా

రేకు: 0100-06 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 01-506

పలల వి: మొఱవటట దము మీకు మొగసాలవాకటను
మఱనెఁగుచొచిచ్చితి మీకు మమునెఁ గావరో

చ. యేపున మనసనయేటిమా పఅంపుడ లేడ
పపమనేయడవినెఁ బడినది

రావన హరికఅంకరపు వేనెఁకకాఅండాల ల
పక పక న మా కఅంక బటిట యణ్యురో

చ. అఅంచెల మా విజజ నమనెడి కామధేనువ
పఅంచేఅందిశ యపు రొఅంపనెఁ బడినది
మఅంచి వక కుఅంఠన కనెఁగేమేటి తెరువరులాల
దిఅంచక యెతెకతి క వళల నెఁదియణ్యురో

చ. అఅండనే మోహఅందకారమనెడి మాదిగగ జము
దఅండి మీదయనేటివోనెఁ దననెఁ బడను
నఅండి శశ వేఅంకటశనెఁడ నేటిమావటనచేత
గఅండికరమ్మపుకఅంభాననెఁ గటిట అంచరో

ప.అ.రేకు: 0035-05దేపళఅం సఅంపుటము: 15-199

పలల వి: మోపు మోయనే కాన మూలగనెఁగనెఁ బదుద  లేదు
శశ పతి మాపట లివి చిత కగిఅంచవయాణ్యు

చ. మన సెఅంతెక నానెఁ గదుద  మాయలెలల నెఁ జిఅంతిఅంచ
చొనప విరక క కక తే చోట లేదు
తను వఅంతెక నానెఁ గదుద  దపపక నానెఁకటికన
యెనసి విజజ నమున కడ లేదు

చ. నాలి కఅంతెక నానెఁ గదుద  నాఅండల  సుదుద ల చెపప
తాలిమ గోవిఅంద యన తావ లేదు
కాల మెఅంతెక నానెఁ గదుద  కరమ్మములే పచరిఅంచ
వేళమె సఅంకరకనకు వేళ లేదు

చ. బలి మెఅంతెక నానెఁ గదుద  షపముల సేయనెఁగా
చలపటిట  పుణాణ్యులకు సతవ్వ లేదు
యెలమ శశ  వేఅంకటశ యిదిగో నీ మాయ నీ వే
తెలిపనప్పుడే కాన తెగువ లేదు

రేకు: 0026-04 ముఖరి సఅంపుటము: 01-159

పలల వి: మోసమున మాయావిమోహితనెఁడక  పోయి
కాసు సేయన పనక గాసినెఁబడనెఁ బాశ ణి

చ. కనున్నలనయెడి మహకలపభూజము లివి
తనున్ననెఁ బుణణ్యుననెఁ జేయనెఁ దగిలి వచిచ్చినవి
వనన్నతోనన్నతబుదిబ  నొనగూరప కది దేహి
కనన్న చోటికనెఁ బఱప గాసినెఁబడనెఁ బాశ ణి

చ. చితకమనయెడి మహచిఅంతామణి దనకు
తొతకవలె వలసి తనునెఁ దోడతేనెఁగలది
హతికఅంచి హరిమీనెఁద నలరిఅంప కది వకృథా
తితికలో సుఖమునకు తిరిగె నీపశ ణి

చ. కామతతవ్వఅంబనెడి కామధేనువ దనకు
వేమారునెఁ గోరికల వలిల గొలిపడిది
యీమేను తిరువేఅంకటశనెఁ జేరకపోయి
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కామాఅంధనెఁడక  మగుల గతిమాలెనెఁ బాశ ణి
రేకు: 0043-03 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-263

పలల వి: మోహము విడచుట మోకమది
దేహ మెఱునెఁగుట తెలివనదే

చ. ననచిన తనజనమ్మమునెఁ గరమ్మమునెఁ దన-

పనయ నెఱుగుట పరమ మది
తనకు విధినషేధములనెఁ బుణణ్యుముల-

ఘనత యెఱుగుట కలిమ యది
చ. తఱినెఁదఱినెఁ బశ మపుతలిల దఅండద లను

యెఱనెఁ గనదే కులహీన తది
చఱులనెఁ బరలి యాచారధరమ్మముల
మఱచినదే తనమలిన మది

చ. కమమ్మరనెఁ గమమ్మరనెఁ గామభోగముల
నమమ్మ తిరుగుట నరక మది
నెమమ్మది వేఅంకటనలయనదసుల-

సొముమ్మయి నలచుట సుకకృత మది
రేకు: 0308-03 వరాళ సఅంపుటము: 04-045

పలల వి: యజజ మూరిక యజజ కరక యజజ భోకక వినన్నటాను
యజజ దిఫలరూప మట నీవక  వఅండవే

చ. పరికఅంచ జీవలకు పశ ణమవక న నీకు
నరతినెఁ బాశ ణపశ తిషట  నేము సేసేమా
మరిగి మా పూజలఅంది మముమ్మనెఁగాచెడికొరకు
హరి నీమూరిక పశ ణ మావహిఅంచవే

చ. జగతిక నీపదజలమే సఅంపోశ కణ
జిగి నీకు సఅంపోశ కణ సేయవారమా
పగటన ననున్న నేనెఁడ పవనము సేయటకు
అగు పుణణ్యుతీరర ముల అభిషేకమఅందవే

చ. వేదముల దచిచ్చిన శశ వేఅంకటశ నేము నీకు
వేదమఅంతశ ముల పూజవిధి సేసేమా
యీదస నీదసులమయిన మముమ్మనెఁ గాచుటకు
వేదమూరికవక  యిఅందే విచేచ్చిసి వఅండవే

రేకు: 0332-01 వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-184

పలల వి: రఅంటదపపరపురచన మా బదుకు
జఅంటల శశ పతిశరణమే నజము

చ. కనున్నలయెదుటను గలిగిన జగమే
మనన్నక మనసున మెరసేది
తినన్ననెఁగ రేయి నదిశ అంచినవానెఁడనే
యెనన్ననెఁగ రేప యెరినెఁగినవానెఁడ

చ. బాయట నరక పరెటిగాలే

కాయములోపలనెఁ గలిగేది
పోయిన జనమ్మపునెఁబరుగులవానెఁడనే
యీయెడ నట జనయిఅంచితినెఁగాన

చ. పుడమవల పలను బుటిట నరుచులే
కడపులోపలను గరనెఁగేది
కడనెఁగి శశ వేఅంకటపతి నాలోననే
యెడయనెఁడ యతననే యిట గొలిచితిన

రేకు: 0188-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
447

పలల వి: రాచాజజ  మరలిఅంచ రాజే కర కగాన
యేచి నీకు శరణఅంటి నది మానుపవే

చ. కడ నహఅంకరిఅంచినను తొలిల  ఘనుడ నారదమౌన
బెడిదపుటిఅంతినెఁ జేసి నీమాయ ఆతన బిడడ లనెఁ గనపఅంచెను
అడరి నే నననెఁగా నెఅంతటివానెఁడను అది నేనెఁ గడపనెఁగలనా
తడవి నే శరణఅంటి దనుజరి ఆమాయ దగగ రకుఅండనెఁగనెఁ జేయవే

చ. మహి మముమ్మ మోచేనన మునున్న మదిఅంచిన గరుడనన
సహజపు నీ హసకము మోయకుఅండనెఁగ శక క హరిఅంచె నీమాయ
బహుముఖముల నే నెఅంతటివానెఁడను పయనెఁగ నీమాయ
అహిశయనునెఁడ నే నీశరణఅంటివి అది ననున్న దగగ రకుఅండనెఁ 
జేయవే

చ. సారపు శశ వేఅంకటశ సవ్వతఅంతద నెఁడవ నీవ
గారవపు మాయ నీదే కమమ్మ నే నీవానెఁడనే
మారుదక వముల లేరు మరి ననున్ననెఁ గావ ననున్ననెఁ
బరుకొన శరణఅంటినెఁ బెడనెఁబాపు మాయ

రేకు: 0157-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-273

పలల వి: రాజీవనేతాశ య రాఘవాయ నమో
సౌజనణ్యునలయాయ జనకీశయ

దశరథతనజయ తాటకదమనాయ
కుశికసఅంభవయజజ గోపనాయ
పశపతిమహాధనురద్భుఅంజనాయ నమో
విశదభారగ వరామవిజయకరణాయ

చ. భరితధరామ్మయ శూరపణఖఅంగహరణాయ
ఖరదూషణాది రిపుఖఅండనాయ
తరణిసఅంభవసెక నణ్యుదకకాయ నమో
నరుపమమహావారినధిబఅంధనాయ

చ. హతరావణాయ సఅంయమనాథవరదయ
అతలితాయధాణ్యుపురాధిపయ
హితకర శశ వేఅంకటశవ్వరాయ నమో
వితతవావిలిపటి వరరామాయ

ప.అ.రేకు: 0012-03గుజర రి సఅంపుటము: 15-063
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పలల వి: రాజ బజనెఁగెక  గాజనెఁగడియ మాట రామ రామ 
కడసోదణ్యుములూ
తేజముతోడత దీపము పటట క తెలియక చీనెఁకటి దవవ్వదరు
చ. దక వము గలనెఁడట తానె నమెమ్మనట తనకు పురాకకృత మెకక్కుడి

భావములోపల నమమ్మన కడమల సాపమఅంతే కాక
యేవలనెఁ జూచిన సవ్వతఅంతద నెఁడగు హరి యెటట  సేసినా నటట ను
ఆపల నాతనమఱనెఁగు జొచిచ్చితిన అపరాధఅంబుల మఱి కలవా

చ. పురుషతకమునెఁడట తనున్న నేవనట పుణణ్యుము లిఅంకా వదకడిద
యిరవగ నెఱునెఁగన అజజ నపు తన యెడడ తనము గాక
ఆరయనెఁగ నాతనెఁడ సరేవ్వశవ్వరునెఁడట అనన్నటికననెఁ ద నేరనెఁడా
విరసపుటనుమానము లినెఁక నేటిక వఱపుల మెఱపుల మఱి కలవా

చ. శశ  వేఅంకటపతి అఅంతరాతమ్మ యట చిఅంతల సిలగుల యెకక్కుడివి
ఆవటిఅంచి మతినెఁదలియనకడమల ఆజజ నము గాక
శశ  విభడీతనెఁడ యెఅంచి చూచినను సకృషట  కలల  రకకునెఁడ
కక వసమాయను మాకు నతనెఁడిద కడమల దొడమల మఱి కలవా

రేకు: 0277-01 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
442

పలల వి: రాతిరినెఁ బగలనేటి రెఅంటి నడమనునెఁ జికక్కు
వూనెఁత గాన వళల నీరో వో యాసలాల

చ. దక వ మెప్పుడ గలనెఁడ తలనెఁచనెఁగలేము గాన
కక వసమెక  జీవనెఁడఅండ కానరాదు గాన
పూవ పఅందవఅంటి పపపుణణ్యుములనెఁ జికక్కునానెఁడ
తోవచూపరో మాకు తొలజనమ్మములాల

చ. లోకము మాయామయమెక  లోనునెఁ గాకుఅండనెఁ గాన
జోక పరమాతమ్మలోనే సోదిఅంచము గాన
కక కొన మూసితెరచే కనురెపపలనునెఁ జికక్కు
వాకలినెఁ గనేనెఁ జూపరో వదద నునన్న కాలమా (?)

చ. రూపము విజజ నమే రూఢి కకక్కునెక తినెఁ గాన
కాపు శశ వేఅంకటశనెఁడే గతి గఅంటినెఁ గాన
యీవారి నేనెక  తే నహపరాలకునెఁ జికక్కు
పక పూనెఁత లేమ గాననెఁ బాలిఅంచవో గురునెఁడా

రేకు: 0323-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 04-
130

పలల వి: రాతిరెలల  సతలతో రతల నలసెనేమో
రీతిగాదు హరి నెచచ్చిరిక సేయరే

చ. పక పక  బదుద వొడచి పఅంకజముల విరిసె
గోప గోవిఅందున మేలకొన మనరే
దీపముల దలల నెఁబారె తిమరమఅంతయ జరె
శశ పురుషత కముననెఁ జేయఅంటి లెమమ్మనరే

చ. కలవల ముకుళఅంచీ కలవిఅంక లెలగిఅంచీ
నెలనెఁతల దేవదేవ నదశ  దలపరే

జలనధి పొఅంగణగె చాయలచుకక్కుల మాసె
వలరాచగురు నుపపవడము గమమ్మనరే

చ. జీవల మేలకొనరి చెఅంగలిఅంచె దరువల
భావిఅంచి యచుణ్యుతనటట  పలికఅంచరే
కావిరిఅంతయ విరిసె కడ సఅంధణ్యుకు బదద య
శశ వేఅంకటశన విచేచ్చియ మనరే

రేకు: 0377-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-452

పలల వి: రామ మఅందీవరశణ్యుమఅం పరాతపర -
ధామఅం సుర సారవ్వభౌమఅం భజే

చ. సీతా వనతా సమేతఅం
పత వానర బల వాశ తఅం
పూత కౌసలాణ్యు సఅంజతఅం
వత భీత మౌన విదోణ్యుతఅం

చ. వరఅం రణరఅంగధీరఅం
సార ధరమ్మకులోదబ రఅం
కూద రదనవ సఅంహారఅం
శూరాధారాచార సుగుణోదరఅం

చ. పవనఅం భకక సేవనఅం
దక విక విహగవధావనఅం
రావణానుజ సఅంజీవనఅం
శశ  వేఅంకట పరిచితభావనఅం

ప.అ.రేకు: 0005-01బౌళ సఅంపుటము: 15-026

పలల వి: రామ రామ రామకకృషష  రాజీవలోచన నీకు
దీమువఅంటిబఅంట ననే తేజమే నాది

చ. వారిధి దనెఁటి మెపపఅంచ వాయజడ నేనెఁ గాను
సారెనెఁ జవల మెపపఅంచ శబరినెఁగాను
బీరాన సీత నచిచ్చి మెపపఅంచ జనకునెఁడనెఁగాను
యేరీతి మెపపఅంత ననున్న యెటల నెఁ గాచేవో

చ. ఘనమెక  మోచి మోపపఅంచ గరుడనెఁడ నేనెఁ గాను
కొననెఁ గామసుఖ మచుచ్చి గోపకనెఁ గాను
వినుతిఅంచి మెపపఅంచ వేయినోళల  భోగినెఁ గాను
ననునెటల  మెపపఅంత ననునెఁగాచేదటాల

చ. నవవ్వచునెఁ బాడి మెపపఅంచ నారదునెఁడ నేనెఁగాను
అవవ్వలనెఁ బాశ ణ మయణ్యు జటాయవ గాను
యివవ్వల శశ వేఅంకటశ యిట నీక శరణఅంటి
రవవ్వల నా తెరు విద రకఅంచే దటల

చి.ఆ.రేకు: 0001-01వరాళ సఅంపుటము: 10-001

పలల వి: రామ రామచఅందశ  రాఘవా రాజీవలోచన రాఘవా
సౌమతిశ  భరతశతఘున్నలతోడ జయమఅందు దశరథరాఘవా
చ. శిరసు కూనెఁకటల రాఘవా చినాన్నరిపొనాన్నరి రాఘవా
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గరిమ నావయసున తాటకనెఁ జఅంపన కౌలణ్యునఅందన రాఘవా
అరిది యజజ ముగాచి రాఘవా యటట  హరునవిలల  
విరిచినరాఘవా
సిరులతో జనకునయిఅంట జనకనెఁ జెలనెఁగి పఅండాల డినరాఘవా

చ. మలయ నయధాణ్యురాఘవా మాయామకృగాఅంతక రాఘవా
చెలనెఁగి చుపపనాతిగరవ్వ మడనెఁచి దక తణ్యు సేనల జఅంపన రాఘవా
సొలసి వాలినెఁజఅంప రాఘవా దఅండి సుగీశ వ నేలిన రాఘవా
జలధి బఅంధిఅంచిన రాఘవా లఅంకసఅంహరిఅంచిన రాఘవా

చ. దేవతలచూడ రాఘవా దేవేఅందుద రథమెకక్కు రాఘవా
రావణాదులనునెఁ జఅంప విభీషణ రాజణ్యుమేలిఅంచిన రాఘవా
వేవేగ మరలి రాఘవా వచిచ్చి విజయపటట మేలి రాఘవా
శశ వఅంకటగిరిమీద నభయముల చెలనెఁగి మాకచిచ్చిన రాఘవా

రేకు: 0081-05 వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-392

పలల వి: రామ రామచఅందశ  రాఘవా రాజీవలోచన రాఘవా
సౌమతిశ  భరత శతద ఘల తోడ జయమఅందు దశరథ రాఘవా
చ. శిరసు కూనెఁకటల రాఘవా చినాన్నరి పొనాన్నరి రాఘవా

గరిమ నావయసుననెఁ దటకనెఁ జఅంపన కౌసలణ్యునఅందన రాఘవా
అరిది యజజ ముగాచు రాఘవా అటట  హరువిలల  విఱిచిన రాఘవా
సిరులతో జనకున యిఅంటను జనకనెఁ జెలనెఁగి పఅండాల డిన రాఘవా

చ. మలయ నయధాణ్యు రాఘవా మాయామకృగాఅంతక రాఘవా
చెలనెఁగి చుపపనాతి గరవ్వ మడనెఁచి దక తణ్యుసేనలనెఁ జఅంపన రాఘవా
సొలసి వాలినెఁజఅంప రాఘవా దఅండి సుగీశ వనేలిన రాఘవా
జలధి బఅంధిఅంచిన రాఘవా లఅంక సఅంహరిఅంచిన రాఘవా

చ. దేవతల చూడ రాఘవా నీవ దేవేఅందుద  రథమెకక్కు రాఘవా
రావణాదులనునెఁ జఅంప విభీషణ రాజణ్యుమేలిఅంచిన రాఘవా
వేవేగ మరలి రాఘవా వచిచ్చి విజయ పటట మేలి రాఘవా
శశ వేఅంకటగిరిమీనెఁద నభయము చేరి మాకచిచ్చిన రాఘవ

రేకు: 0275-03 లలిత సఅంపుటము: 03-432

పలల వి: రామకకృషష  నీవ నఅందే రాజణ్యు మేలచుఅండదువ
యేమ సేసే వికక్కుడ నీ యిరవక పదవే

చ. లఅంక విభీషణ నుఅంచ లకమ్మణన నఅంపనటట
అఅంక సుగీశ వనెఁ గిషక్కుఅంధ కఅంపనయటట
వఅంకకు సఅంజీవి దేను వాయజన నఅంపనటట
వేఅంకటాదిశ  పొఅంతనుఅండ వేగ మముమ్మ నఅంపవే

చ. ఘనకరీటము దేను గరుడన నఅంపనటట
అనునెఁగునెఁ గపుల నఅండల  కఅంపనటట
వొనర గోపకలొదిద  కుదబ వన నఅంపనటట
ననువ శేషదిశ నుఅండ ననున్న పఅంపవే

చ. పఅండిలికనెఁ బరుషలనెఁ బిలవనెఁగ నఅంపనటట
అఅండనే ముఅందరనెఁ గఅంత కఅంపనయటట

వఅండియ శశ వేఅంకటశ వేనెఁట వచిచ్చి మరలితి-

వఅండ (డ?)చోట నుఅండి ననున్న వూడిగాన కఅంపవే
ప.అ.రేకు: 0004-04పడి సఅంపుటము: 15-023

పలల వి: రామచఅందశ  రామభదశ  రఘువరా
నీ మహిమ దలినేరా నేనెఁటి వారు

చ. అరయ జటాయవన కటట  మోక మచిచ్చితివి
హరునవిలల  విరిచి అలరితివి
యిరవక  రాతికనెఁ బాశ ణ మచిచ్చితి విఅంతటి ననున్న
నరునెఁ డఅంటా నుఅండిరిగా నానెఁటి వారు

చ. నెమమ్మది సరయవలో నఅంచితి వక కుఅంఠము
పమమ్మ మారుతిక బశ హమ్మపటట  మచిచ్చితి
దుముమ్మలగ రాకసులనెఁ దుతకమురు సేసితివి
నమమ్మరిగా రాజవఅంటా నానెఁటివారు

చ. యెఅందునునెఁ జెడన పటట  మచిచ్చితి విబీషణన
కఅంది పరశరామున నఅంగవిఅంచితి
యిఅందునే శశ  వేఅంకటశ యెఱునెఁగక దశరథ
నఅందనునెఁడే యనరిగా నానెఁటివారు

రేకు: 0325-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-147

పలల వి: రామచఅందుద నెఁ డితనెఁడ రఘు వరునెఁడ
కామత ఫలము లియణ్యునెఁ గలెగె నఅందరిక

చ.గౌతము భారణ్యు పలిటి కామధేనువ వితనెఁడ
ఘాతలనెఁ గౌశికు పలి కలపవకృకము
సీతాదేవి పలిటి చిఅంతామణీతనెఁడ
యీతనెఁడ దసుల పలి యిహ పర దక వము

చ. పరగ సుగీశ వ పలి పరమ బఅంధనెఁడీతనెఁడ
సరి హనుమఅంత పలి సామాద జణ్యుము
నరతి విభీషణన పలి నధానము
గరిమ జనకు పలి ఘన పరిజతము

చ. తలనెఁప శబరి పలి తతవ్వపు రహసణ్యుము
అలరి గుహున పలి ఆదిమూలము
కలనెఁడనన్నవారి పలి కనున్న లెదుటి మూరితి
వలయ శశ  వేఅంకటదిశ  విభనెఁడీతడ

రేకు: 0253-03 పడి సఅంపుటము: 03-304

పలల వి: రామభదశ  రఘువర రవివఅంశతిలక నీ-

నామమే కామధేనువ నమో నమో
చ. కౌసలాణ్యునఅందవరబ న ఘన దశరథసుత

భాసుర యజజ రకక భరతాగశ జ
రాసికకక్కు(కుక్కు?)కోదఅండరచన విదణ్యుగురువ
వాసితో సురల నను వడి మెచేచ్చిరయాణ్యు
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చ. మారీచసుబాహుమరద న తాటకాఅంతక
దరుణవరశేఖర ధరమ్మపలక
కారుణణ్యురతాన్నకర కాకాసురవరద
సారెకు వేదవిదుల జయ వటట రయాణ్యు

చ. సీతారమణ రాజ శేఖరశిరోమణి
భూతలపు టయధాణ్యుపురనలయా
యీతల శశ వేఅంకటాదిశ  నరవయిన రాఘవ
ఘాత నీ పశ తాపమెలాల నెఁ గడ నఅండనయాణ్యు

రేకు: 0217-05 బౌళ సఅంపుటము: 03-094

పలల వి: రామా దయాపరసీమా అయధణ్యుపుర
ధామా మావఅంటివారి తప్పుల లోనెఁగొనవే

చ. అపరాధియెక నటిట  యాతన తముమ్మననే
కకృపనెఁ జూపతివి నీవ కఅంకల మాన
తపయిఅంచి యముమ్మమొన దరకునెఁ జికక్కునవాన
నెపననెఁ గాచి నడిచి నీ వాదరిఅంచితివి

చ. సేయరాన దోశ హము సేసిన పకక నీవ
పయక అపపటి నభయ మచిచ్చితి
చాయ సేసుకొన వఅండి సావ్వమదోశ హినెఁ జెపపనటిట -

తోయపుటటన మఅంచితోవనే పటిట తివి (?)

చ. నేరము లెఅంచవ నీవ నీదయే చూపుదుగాన
బీరపు శరణాగతబిరుద(వ?) నీవ
చేరి నేనెఁడ నలచుఅండి శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదనెఁ
గోరిన వరములెలాల  కొలల  లొసనెఁగితివి

రేకు: 0327-03 పడి సఅంపుటము: 04-156

పలల వి: రామా దశరథరామా నజ సతణ్యు-
కామా నమో నమో కాకుతర త్సరామ

చ. కరుణానధి రామ కౌసలాణ్యునఅందన రామ
పరమ పురుష సీతాపతిరామ
శరధి బఅంధన రామ సవన రకక రామ
గురుతర రవివఅంశ కోదఅండ రామ

చ. దనుజహరణ రామ దశరథసుత రామ
వినుతామర సోకతశ  విజయరామ
మనుజవతార రామ మహనయణ్యుగుణరామ
అనలజపశ య రామ అయధణ్యురామ

చ. సులలితయశ రామ సుగీశ వవరద రామ
కలషరావణభయఅంకర రామ
విలసితరఘురామ వేదగోచర రామ
కలితపశ తాప శశ వేఅంకటగిరిరామ

రేకు: 0186-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
437

పలల వి: రామా రామభదశ  రవివఅంశరాఘవ
యేమ యరుదిది నీకఅంతటివానకన

చ. నానెఁడ రావణ తలల నఱకన లావరివి
నేనెఁడ నాపపముల ఖఅండిఅంచరాద
వానెఁడిపశ తాపముతోనెఁడ వారిధిగటిట న నాటి-

వానెఁడవిటట  నామనోవారిబ నెఁ గటట రాద
చ. తనసి కుఅంభకరాష ది దక తణ్యుల గెలిచితివి

కనసి నాయిఅందిశ యాల గెలవరాద
యెనసి హరున విలల  యెకుక్కుపటిట  వఅంచితివి
ఘనము నాదురుగ ణము కడ వఅంచరాద

చ. సరుస విభీషణనెఁడ శరణఅంటనెఁ గాచితివి
గరిమ నే శరణఅంటినెఁ గావరాద
తొరలి శశ వేఅంకటశ దొడడ గొఅంచ మెఅంచనేల
యిరవక  లోకహితానకదక నా నేమీ

రేకు: 0095-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
474

పలల వి: రామునెఁడిదే లోకాభిరామునెఁ డితనెఁడ
గోమున పరశరాముకోప మారెచ్చినటరే

చ. యీతనెఁడా తాటకనెఁ జిఅంచె యీపనన్నవాడా
ఆతల సుబాహునెఁ గొటిట  యజజ మునెఁ గాచె
చేతనే యీకొమరునెఁడా శివనవిలల  విఱిచె
సీతకమమ్మనెఁ బెఅండాల డ చెపపనెఁ గొత క గదవ

చ. మనకౌసలణ్యుకొడకా మాయమకృగము నేసె
దనుజల విరాధన తానే చెఱిచె
తనుమాడ నేడదళల  తోడనే వాలి నడనెఁచె
యినకులనెఁ డితనెఁడా యెఅంతకొత క చూడరే

చ. యీవయసుతానే యాయెకుక్కువజలధి గటిట
రావణ జఅంప సీత మరలనెఁ దచెచ్చిను
శశ వేఅంకటశనెఁ డితనెఁడా సిరుల నయధణ్యు యేలె
కావన నాటిక నేడ కఅంటి మటట  కదరే

రేకు: 0329-04 పడి సఅంపుటము: 04-169

పలల వి: రామునెఁడ రాఘనెఁవడ రవికులనెఁ డితనెఁడ
భూమజకునెఁ బతియెక న పురుషనధానము

చ. అరయనెఁ బుతశ కామేషట యఅందునెఁ బరమానన్నమున
పరగ జనఅంచిన పరబశ హమ్మము
సురల రకఅంపనెఁగ నసురల శికఅంపనెఁగ
తిరమెక  యదయిఅంచిన దివణ్యుతేజము

చ. చిఅంతిఅంచే యగీఅందుద ల చితకసరోజములలో
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సఅంతతము నలిచిన సాకారము
విఅంతలగా మనులెలల  వదక కనేయటిట -

కాఅంతలనెఁ జెనున్నమీరిన కక వలణ్యుపదము
చ. వేదవేదఅంతములఅందు విజజ నశసస ములఅందు

పదుకొననెఁ బలికటి పరమారర ము
పోదితో శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ బఅంచి విజనగరాన
ఆదిక సనాదియెక న  అరాచ్చివతారము

రేకు: 0347-04 నాట సఅంపుటము: 04-277
పలల వి:రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁ డఅందరిక రకకునెఁ డీతననెఁ దలిసి కొలవరో
కామతఫలదునెఁడ చరాచరములకునెఁ గర కయెక న సరేవ్వశవ్వరుడితనెఁడ
చ. తలనెఁప దశరథున తనయనెఁడట తానె తారకబశ హమ్మమట

వలయ మానుషపు వేషమట వగటగ హరువిలల  విరిచెనట
అలరనెఁగ తానొక రాజట పదన నహలణ్యుశపము మానెచ్చినట
సొలవక దక వికమానుషలీలల చూపుచు మెరసీనెఁ జూనెఁడరో యితనెఁడ

చ. జగతి వసిషట నశిషణ్యునెఁడట జటాయవకు మోక మచెచ్చినట
అగచరులే తనసేనలట అఅంబుధి కొఅండలనెఁగటట నట
మగువకొరకునెఁగానట కమలాసను మనుమననెఁ రావణనెఁ జఅంపనట
తగ లౌకక వక దికములనొకక్కుట తానొనరిఅంచీనెఁ జూడరో యితనెఁడ

చ. వస నమరుల వరమడిగెనట విభీషణపటట ము గటట నట
యెసగ నయధణ్యుకు నేలికట యిఅందశ దులకునెఁ గొలవిచెచ్చినట
పొసగ శశ వేఅంకటగిరి నవాసమట భవనము లదరఅంబున ధరిఅంచెనట
సుసరపుసక్షామ్మధికముల తనఅందునెఁ జూపుచునునాన్ననెఁడ చూడరో 
యితనెఁడ

రేకు: 0390-01 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 04-
520

పలల వి: రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁ డదయిఅంచనెఁగాను
భూమలో వాలీమ్మకక పుణణ్యుమెలాల  దకక్కును

చ. తటకన మారీచు తలపక నెఁ బోయనెఁ గరమ్మము
కుటిల శూరపనఖ ముకుక్కుననెఁ బఅండను
పటకుననెఁ దగె దక తణ్యుభామల మెడతాళళ్ళు
మటమాయదక తణ్యులకు మరి నరూ నఅండను

చ. తరగె రావణ పూరవ్వతపములయాయషణ్యుము
ఖర దూషణాదులకు కాలము దీరె
గరిమ లఅంకకు నవగశ హముల భేదిఅంచె
సిరుల నఅందశ జితాకకు చిననెఁగె నఅంతటను

చ. పొరినెఁ గుఅంభకరుష నక పుటిట న దినము వచెచ్చి
మరలి గఅండము దనెఁక మఅండదరిక
పరగె నయధణ్యుకు భాగణ్యుముల ఫలియిఅంచె

చిరమెక  శశ  వేఅంకటశచేనెఁతలెలాల  దకక్కును
రేకు: 0241-01 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
233

పలల వి: రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁడ
ఆముక విజనగరమఅందు నునన్నవానెఁడ

చ. చకక్కునెఁదనములవానెఁడ జనకీవలల భనెఁడ
గకక్కున శబరిపూజ గెక కొనన్నవానెఁడ
వకక్కుసమెక న పక డివిలల నముమ్మలవానెఁడ
రకక్కుసులవక రి దశరథనఅందనుఅండ

చ. శరధి గటిట నవానెఁడ చాయ నలల నవానెఁడ
యిరవక  సుగీశ వాదుల నేలినవానెఁడ
సరి భరతశతద ఘన్నసౌమతిశ  సేవితనెఁడ
అరిది మునుల కభయమచిచ్చినవానెఁడ

చ. అటట  కౌసలాణ్యుతమ్మజనెఁడ అయధాణ్యుపతెక నవానెఁడ
వొటిట  తారకబశ హమ్మమెక  వఅండేటివానెఁడ
గుటట తో వరములిచేచ్చికోనేటిదఅండవానెఁడ
పటట పు శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ బరగినవానెఁడ

రేకు: 0148-03 పడి సఅంపుటము: 02-219

పలల వి: రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁడ తెక త్రైలోకణ్యు-
ధాముడ రణరఅంగభీమునెఁడ వానెఁడ

చ. వరునెఁడ సీతకు ఫలాధరునెఁడ మహోగశ పు-

శరునెఁడ రాకససఅంహరుడ వానెఁడే
సిర రునెఁడ సరవ్వగుణాకరునెఁడ కోదఅండదీక్షా-

గురునెఁడ సేవకశభకరునెఁడ వానెఁడే
చ. ధీరునెఁడ లోకక కవరునెఁడ సకలా-

ధారునెఁడ భవబఅంధదూరునెఁడ వానెఁడే
శూరునెఁడ ధరమ్మవిచారునెఁడ రఘువఅంశ-

సారునెఁడ బశ హమ్మసాకారునెఁడ వానెఁడే
చ. బలనెఁడ యినన్నటా రవికులనెఁడ భావిఅంచ న-

రమ్మలనెఁడ నశచ్చిలనెఁ డవికలనెఁడ వానెఁడే
వలసి శశ వేఅంకటాదిశ  విజనగరములోన
తలకొనెనెఁ బుణణ్యుపదతలనెఁడ వానెఁడే

రేకు: 0389-02 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
515

పలల వి: రామునెఁడ లోకాభిరామునెఁడ వనెఁడిగో
వేమారు మొకుక్కుచు సేవిఅంచరో జనుల

చ. చెలవపు రూపమున జితకామునెఁడ
మలసీ బిరుదున సమర భీమునెఁడ
పొలపక న సాకతపుర ధామునెఁడ
యిలలోనెఁ బశ జలకలాల  హిమధామునెఁడ

చ. ఘనకాఅంతల నీల మేఘ శణ్యుమునెఁడ
అనశము నుతల సహసశ  నామునెఁడ
కనుపటట  కప నాయక సోకమునెఁడ
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తనునెఅంచితే దేవతా సౌరవ్వభౌమునెఁడ
చ. సిరుల మఅంచిన తలసీ దమునెఁడ

కరుణానధియెక న భకక పశ మునెఁడ
వరుతర మహిమల నుదద మునెఁడ
గరిమల శశ  వేఅంకటగిరి గాశ మునెఁడ

రేకు: 0348-05 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
283

పలల వి: రామునక శరణఅంట రకఅంచీ బశ దుకరొ
యేమటిక విచారాల యినెఁక దక తణ్యులాల

చ. చలముననెఁ దటికనెఁ జదిపన బాణము
లలి మారీచసుబాహూలపక  బాణము
మెలనెఁగి పరశరాము మేటల సిన బాణము
తళతళ మెరసీన తలరో యసురల

చ. మాయామకృగముమీనెఁద మరి వేసిన బాణము
చేయి చానెఁచి వాటి నేసిన బాణము
తోయధిమీనెఁద నట తొడిగిన బాణము
చాయల దేరుచునన్నది చనరో దక తేయల

చ. తగనెఁ గుఅంభకరుష నతల దుద అంచిన బాణము
జిగి రావణనెఁ బరిమారిచ్చిన బాణము
మగుల శశ వేఅంకటశ మేనెఁటిపొదలో నునన్నది
పగ సాధిఅంచీ ననెఁకనెఁ బారరో రాకాసుల

రేకు: 0270-05 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
405

పలల వి: రుచుల నే నట గొనన వేడవి రోనెఁతలయెణ్యుడినెఁగాక నేనెఁడ
వచనముల హరి నీకు శరణన వసుధనెఁ బావనమెక తినెఁ గాక

చ. నేను సేయన పపమేడది నఖిలలోకములఅందును
నేను చొరన నరకమేడది నెఱయ దురగ తల
నేను పొడమన యనులేడవి నఖిలజఅంతవలఅందును
పూన హరి నను శరణచొరనెఁగానెఁ బుణణ్యునెఁగానెఁ జేసితివినెఁ గాక

చ. నరతి నాడన కలల లేడవి నేను నాలక తదలయఅందును
పొరలి నడపన కరమ్మమేడది భవి ననాచారములలో
తిరిగి తిరిగి నీచులిఅండల ను తిరియనరర ము లిఅంకనేడవి
గరిమ హరి నే ననున్న శరణననెఁగాను ఘనునెఁ జేసితివినెఁ గాక

చ. తలనెఁప నజజ నముల నపరాధముల నాయెడ లేనవేడవి
యెలిమ ననన్నటల లనెఁ దగునా యేలితివినెఁ గాక
నలిచి శశ వేఅంకటగిరీశవ్వర నీకు శరణనుమాతశ  మఅంతే
కలసి నాయెడనేమ గఅంటివి కాచితివి భవనములలోను

రేకు: 0092-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 01-
458

పలల వి: రూకలెక  మాడలెక  రువవ్వలెక  తిరిగీన

దకొన వనన్నచోటనెఁ దనుఅండ దదివో
చ. వొకరి రాజనెఁజేసు నొకరి బఅంటగనెఁ జేసు

వొకరి కనెన్నకల వేరొకరిక నమమ్మఅంచు
వొకచోటనునన్న ధానణ్యు మొకచోట వేయిఅంచు
పశ కటిఅంచి కనకమే భశ మయిఅంచీ జగము

చ. కొఅందరిజళల నఅండ కొఅందరిక సొముమ్మలవ
కొఅందరిక పుణణ్యులనెఁజేసునెఁ గొఅందరి పపులనెఁజేసు
కొఅందరికొఅందరిలోన కొటాల ట వటిట అంచు
పఅందమాడినటవలెనెఁ బచరిఅంచు పసినెఁడీ

చ. నగనగమనుచుఅండ నక్షేపమెక  యఅండ
తగిలి శశ వేఅంకటశ తరుణియెక  తా నుఅండ
తెగనమాయెక  యఅండ దికుక్కు దసయెక  యఅండ
నగుతా మాపల నుఅండి నటియిఅంచు బసినెఁడీ

ప.అ.రేకు: 0017-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
093

పలల వి: రెఅంటికననెఁ గొరగాన రేవనకత గా కటిట
సొఅంటల సోదిఅంచి నీవ చూచుకో వో జీవనెఁడా

చ. విచారిఅంచి చూచితేను విశవ్వము కఅందనే నయి
పచరిఅంచితే మీనెఁదు పరబశ హమ్మము
రచిఅంచి యీ రెఅంటిక నరవ మన సొకటి
సుచారితద నెఁడవక  నీవ చూచుకో వో జీవనెఁడానెఁ

చ. తటిట  పనెఁకనెఁబోతేను బయలెలల  బఅందీలే
కొటట గొన కకక్కుతేను కొఅండిపట
ఱటట గాన రెఅంటిక నెఱయ దేహమే గుఱి
మటట లల  మాన నీవ చూచుకో వో జీవనెఁడా

చ. మఱచి వూరకుఅండితే మాయలే జనమ్మము లెలల
యెఱినెఁగితే శశ వేఅంకటశనెఁడే
తఱితోనెఁ దనెఁగెక కొఅంట తానే రెఅంటిక మూలము
చుఱుకు గలిగి నీవే చూచుకో వో జీవనెఁడా

రేకు: 0091-06 గౌళ సఅంపుటము: 01-452

పలల వి: రెఅండమూలికల రేయినెఁబగల నునన్నవి
అఅండదేహమఅం దొకటి అతమలో నొకటి

చ. యిదివో రసబదబ ము యిఅందిశ యముల మేనలో
పదిలముగా నలిప బఅంధిఅంచుట
అదివో వేధాముఖ, మఅంతరఅంగపుమనసు
చెదరకుఅండానెఁ జొనప శశ హరినెఁదలనెఁచుట

చ. తారవిదణ్యు గఅంటిమ తగిలి నాసాగశ మఅందు
మేరతో దిశ షట నలిప మేలనెఁబఅందుట
చేరువ సువరష విదణ్యు, చితకములోనెఁ బశ ణవము
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ధీరత నాదము సేసినెఁ దేవననెఁ బగడట
చ. పుటజయమాయ నటట  పుణణ్యుపపము లఅందులో

కుటిలపునెఁగోరికల కొన దుఅంచుట
యిటలనే శశ వేఅంకటశనెఁ డిఅందిరయను
అట పశ కశ కృతిపురుషలనుటరవచుచ్చిట

రేకు: 0226-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 03-
145

పలల వి: రెకక్కులకొఅండవలె మీరిన బశ హామ్మఅండమువలె
వకక్కుసమెక న తేరుపక  వలసీన దేవనెఁడ

చ. బిఱబిఱనెఁ దిరిగేటి పనుబఅండికఅండల తో
గుఱుతెక న పడగెల గుఅంపులతో
తఱితో ధరణి గశ కక్కుదలనెఁ గదలెను తేరు
మెఱసీ వధివధల మేనెఁటియెక న దేవనెఁడ

చ. ధగధగమను నాయధపు మెరునెఁగులతోడ
జిగిమఅంచునెఁ బగగ ముల చేరులతో
పగట రాకాసులపక నెఁ బారీనద తేరు
నగిడి నలదికుక్కుల నీట చూప దేవనెఁడ

చ. ఘణఘణ మనయెడి గఅంటల రవముతోడ
పశ ణతి నలమేలమ్మఅంగ పఅంతాలతోడ
రణముల గెలిచి మరలెనదే తిరుతేరు
గణతికకక్కును శశ వేఅంకటగిరిదేవనెఁడ

రేకు: 0266-02 లలిత సఅంపుటము: 03-378

పలల వి: రెపపల మరనెఁగద రేపును మాపును
యిప్పుడే తోనెఁచీనదివో కీల

చ. మనసున నునన్నవి మాయలనన్నయను
మనసు మరచితే మాయల మరచును
పనవడి మనసునునెఁ బారనెఁగవిడిచిన
కనునెఁగొన మాయల కడలే వివిగో

చ. దేహమున నునన్నది తెగన లఅంపటము
దేహ మణనెఁచితేనెఁ దగును లఅంపటము
వూహల దేహమే వోమగనెఁ దొడనెఁగిన
మోహపు మాయల మోపుల కొలనెఁది

చ. ఆతమ నునాన్ననెఁడ అఅంతరాతమ్మకునెఁడ
ఆతమ మరచిన నాతనెఁడ మరచును
యీతనెఁడ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ గొలిచిన
చేచేతనే సుఖముల సేనాసేన

రేకు: 0311-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
061

పలల వి: ఱల దిఅంటా మలిగఅండాల ఱడి రాసిగా నేరేము
తేలచు శశ హరి నీవే దికౌక్కుటగాక

చ. ఆసలేల మానునెఁ దన ఆనెఁకలి లో నుఅండనెఁగాను
బసబెలిల  దేహముతోనెఁ బెరుగునెఁగాక
గాసి బఅంధమేలనెఁమానునెఁ గామునెఁడ లో నుఅండనెఁగాను
వేసట సఅంసారమెక  వనన్నడిఅంచునెఁగాక

చ. ధావతలేనెఁటిక మానునెఁ దనుభోగాలఅండనెఁగాను
మోవరాన చిఅంతలతో ములగునెఁగాక
కావరములేల మాను కఅంతల మేనుఅండనెఁగాను
తోవ చేసుకొన వళల నెఁదోయచుఅండనెఁగాక

చ. వొకక్కుచితకమేలయౌను వూరుపగాలి విసరనెఁగా
చికక్కు గుణతశ యముచేనెఁ జెదరునెఁగాక
నకక్కు శశ వేఅంకటపతి నీకు నేనే శరణఅంటి
గకక్కున నీజీవమును గరుణిఅంతగాక

రేకు: 0032-03 నాట సఅంపుటము: 01-197

పలల వి: లఅంకలూడట లాభము యీ-

కఅంకరులను నలనెఁగెడికఅంటను
చ. జఅం పులనెఁ జఅంపక సరుగననెఁబాసేటి -

లఅంపటమేపో లాభము
కఅంపుమోపుతోనెఁ గనలి శరీరపు-

కొఅంపలోన వేనెఁగుట కఅంటను
చ. యీవలనావల నేచేటిల యాసల-

లావ దిగుటపో లాభము
యేవగిఅంతలకు నరవగు నరకపు-

కోవలనెఁబడి మునునెఁగుటకఅంటను
చ. తివిరి వేఅంకటాధిపుదసులకకృప-

లవలేశమెపో లాభము
చవలన నోరిక సకలము దిన తిన
భవకూపఅంబులనెఁ బడకఅంటను

రేకు: 0136-02 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-149

పలల వి: లావణణ్యుశకృఅంగారరాయ లకమ్మనాథ
యేవేళ నీవినోదన కదయ నేమ

చ. పలజలధివఅంటిది పవవ్వళఅంచు నామనసు
గాలివూరుపలే కడళల  కలదు లోనెఁత
చాలనెఁగ దొలిల  నీవ సముదశ శయివట
యీలీల నీవినోదన కదయ నేమ

చ. నకక్కుపుభూమవఅంటిది నెలవకో నామనసు
పకుక్కులినన్నయనెఁ గలవ పరుగుచుఅండ
పుకక్కుటనెఁ దొలిల య నీవ భూసతిమగనెఁడవట
యెకుక్కువ నీవినోదన కదయ నేమ

చ. నఅండనెఁగొఅండవఅంటి దిద నలచుఅండ నాభక క
వఅండచోటనేవఅండ నొకక్కుచోటను
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కొఅండలరాయనెఁడవట కోరిక శశ వేఅంకటశ
అఅండ నీవినోదన కదియాయ నేమ

రేకు: 0329-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
166

పలల వి: లెఅండ లెఅండ మాటాలిఅంచరో మీరు
కొఅండలరాయననే పరొక్కునన్న దిద జలి

చ. మతిమీరెనెఁ జీకటల  మేటితలవరులాల
జతనము జతనము జలో జలి
యితవరులాల వాయిఅంచే వాదణ్యులకఅంట-

నతిఘోషములతోడ ననరో జలి
చ. గాములవారెడిపొదుద  కావలికాఅండాల ల

జము జము దిరుగరో జలో జలి
దీమనపు పరివార దీవపఅంజల చేనెఁబటిట
యేమరక వమీలో మీరు యియణ్యురో జలి

చ. కారుకమెమ్మ నడరేయి గడచెనెఁ గటిట కవార
సారెసారెనెఁ బలకరో జలో జలి
యీరీతి శశ వేఅంకటశనెఁ డిటట  మేలకొనాన్ననెఁడ
గారవాన ననెఁక మాననెఁ గదరో జలి

రేకు: 0237-04 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
213

పలల వి: లే దఅందువలల నెఁ దలివి యెనన్నటికన
నీదయ నాపక  నఅంచిననెఁ గాన

చ. అరయనెఁగనెఁ బశ పఅంచ మలవడినటవలె
అరుదగు వక  రాగణ్యు మలవడదు
తరుణలరతి మతినెఁ దలనెఁచినయటవలె
ధర నీ సాకారము దలనెఁచదు మనసు

చ. గొనకొనన్న యరర ము గోరినయటవలె
కొనయగు మోకము గోరదు
తనుభోగములకునెఁ దగిలినయటవలె
తనసి నీకథలకునెఁ దనయదు మనసు

చ. చలమును బాపము చవియెక నటవలె
సలలితపుణణ్యుము చవిగాదు
సులభ శశ వేఅంకటశనెఁడ నీమహిమది
గలిగితివి నాకునెఁ గలనెఁగదు మనసు

రేకు: 0041-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
254

పలల వి: లేదు బహవిదణ్యుమహసుఖము తమ-

కీడ తమకరమ్మ మేమ సేయనెఁగవచుచ్చి
చ. నానావిధలనెఁ బరలి నరునెఁడ దనెక  వివిధ-

మెక నకరమ్మములే అనుభవిఅంచి

లేనలపఅంటములకు లోనెక  దురితా-

దీనులెక  కశ మమ్మరనెఁ దిరిగిపోవటకాన
చ. పరగ ననన్నటనెఁ బడమ బశ హమ్మణనెఁడక

సరిలేన వేదశసస ముల చదివి
అరుదయినకాఅంకచే నతిపపపరులెక
వరవననెఁ బడవకక్కు విరుగనెఁబడటకాన

చ. చేరనపదరర ములే చేరనెఁగోరుటగాన
చేరువనే యామేల సిదిబ అంపదు
ధీరులెక  తమలోననెఁ దిరువేఅంకటశవ్వరుననెఁ
గోరి యిట భజియిఅంపనెఁగూడ టనన్ననెఁడగాన

రేకు: 0110-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
055

పలల వి: లేదు భయము మఱి కాదు భవము
ఆదియ నఅంతణ్యుమునెఁ దలి సిన హరియాజేజ  కాన

చ. తలనెఁపుల గడగక వొడ లట తానెఁ గడిగిన నేమ
వలపలి కాఅంకల వడగక విధలడిగిన నేమ
అలరుచు శశ హరిదసణ్యుము ఆతమనెఁ గలిగిన యాతనెఁడ
చెలనెఁగుచు పనులెక నా సేసిన మరి యేమ

చ. పొఅంచినకోపము విడవక భోగము విడిచిననేమ
పఅంచేఅందిశ యముల ముదియక పక  ముదిసిన నేమ
నఅంచిన దక వము నమమ్మన నరద్భురునెఁడయిన యాతనెఁడ
యెఅంచుక యేవరగ అంబుల నెటట అండిన నేమ

చ. వేగమె లోపల గడవక వలి గడిగిన నేమ
యగము దలియక పలచదువల దలిసిన నేమ
యీగతి శశ వేఅంకటపతి నెఱినెఁగి సుఖిఅంచేటి యాతనెఁడ
జగుల పశ పఅంచమఅందును సతమెక నా నేమ

ప.అ.రేకు: 0042-01గౌళ సఅంపుటము: 15-237

పలల వి: లేరా దేవతలూ లేరా లావరులూ - ఆరీతి నానెఁ డఅందు 
వోయి రధికులే కలిగితే
చ. మొదల సకృషట క నెలల  మూలమెక న బశ హమ్మదేవన - యద నాభినెఁ 

బడమఅంచే నచుణ్యుతనెఁడే
తదనెఁ బశ ళయమునఅందు దొఅంతలగా జగముల - 
వదరమునఅందు నఅంచె నొకక్కునెఁడే నలిచి

చ. మోవలేక దేవతల ములగనెఁగ మఅందరము - తోవ మోచి 
తెచిచ్చినటిట  దొరవిషష వే
వేవేగ జలధిలోన వేసితే కుఅంగిన కొఅండ - ఆవల వనెఁపున నెతె క 
నాదికూరమ్మ మతనెఁడే

చ. తనబఅంట శేషన తరితాడ గావిఅంచి - కొననాధారమెక  నలిచె గోవిఅందునెఁడే
దనుజల దేవతల తచిచ్చి తచిచ్చి యలనతె - వనక నఅంతయనెఁ 
దచెచ్చి విశవ్వరూపునెఁడితనెఁడే
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చ. కాలకూటమున కీశనెఁ గఅంచముగానెఁ జేసి మఅంగి - చాలి నీలవరుష నెఁ 
డాయె శశివరుష నెఁడే
కాలకఅంఠుడాయెను శఅంకరునెఁడ పతశ యిన వఅంక - పోలిఅంప 
ఋగేవ్వద మద పొగడీ నతనన

చ. అమరనెఁ తనయిచచ్చి నమకృతము పఅంచిపటట  - నమరుల కలాల  
నారాయణనెఁ డితనెఁడ
నెమక తా ననువక న నరమ్మల కౌసుకభము - కమలము పక  లకమ్మనెఁ 
గెక కొనె నీ ఘనునెఁడ

చ. మూలమన నుడిగితే మోచివచిచ్చి కరినెఁగాచె - కోలముఅందక  
యిఅందరిలో గోవిఅందునెఁడే
తూలిన శద తల దచిచ్చి తఅంగిన భూమయెతె క - అలరి 
భసామ్మమురున నడనెఁచె నీ దేవనెఁడే

చ. యిఅందు మౌళపక  నేసి యిఅందిశ యములనెఁ గటిట న- 
కఅందరపజనకునెఁడక న కమలాకనెఁడే
కఅందువ పదతీరర పు గఅంగ హరు శిర మెకక్కు - యెఅందును దక వ 
మతనెఁడే యిఅందిరానాథునెఁడ

చ. మాయలెలాల  నతనవ మహిలో సఅంకలపముల - యేయెడ 
శశ విషష రాజజ‘ , యీతనదే

తోయరాన చకశ ముచే దురావ్వసు వారనెఁగాను - దయి దఅండక  
బశ దికఅంచె తనబఅంట చేత

చ. సఅంది ననన్నమతముల సనాణ్యుసులకు గతియెక  - అఅందరి నోళల కు 
నారాయణ నామమే
ముఅందు సఅంధాణ్యుజపముల మూలపు టాచమనము - అఅందుల 
కతన కశవాది నామములె

చ. వాదుల నదక వఅం కశవాతత్సర  మన తొలిల‘ ’ - వేదవాణ్యుసులనన 
విభనెఁడీ హరి
సోదిఅంచి వశిషట డను శకనారదదుల - పోదితోడ దసులెక రి 
పురుషతకమునక

చ. బాణాసురున నఱక భఅంగపడనెఁగా విడిచె-వేణనాదపశ యడక న 
విఠట లనెఁడే
బాణమెక  తిశ పురముల భసీమ్మకరము చేసె - పశ ణల రకఅంచే నీ 
పరమాతమ్మనెఁడే

చ. ఆపదలఅందినవేళ యసురబాధల మానప- చేపటిట లోకము గాచే 
శశ పతియే
పక  పక  నఅందశ దులకు పరిజతాదిసిరుల- వక పుగానెఁ గాయిఅంచిన 
వరదునెఁడ నతనెఁడే

చ. భూమ యీతనసతి యఅంబుదు లితన పరపు - సోమ ససౌదు 
లితన చూపునెఁగనున్నల
వేమరు నరుపలే గాలి విషష పద మాకాశము - వాములెక న హరి 
నీ వాసుదేవనెఁడే

చ. హరువినెఁ బూజిఅంచవలె నఅంట నరుర నునక - సిరులనెఁ బాదము 
చానెఁచె శశ కకృషష నెఁడే
అరిది మారక్కుఅండేయనెఁ డతన మహిమ చూచి - వరదక వా మతనెఁ 
డన వాదిఅంచి కొలిచె

చ. ధకృవపటట  మతనెఁ డిచెచ్చి దొరకొన శరణఅంట - వివరిఅంప నదివో 
శశ వేఅంకటశనెఁడే
యివల నతననెఁ జెపపనెవవ్వరివశము లిఅంక - భవినెఁ బారవ్వతి 
హరిననెఁ బగడేటినానెఁడ

రేకు: 0339-03 దేసి సఅంపుటము: 04-228

పలల వి: లోకమఅంతా నఅండ లోచూపు వలిచూపు
శశ కాఅంతనెఁడక  తోనెఁచె చికక్కునవి యాలా

చ. సకలజీవలలోన సరేవ్వశవ్వరునెఁడ వానెఁడ
వొకరి నౌనెఁగాదన నోపను నేను
అకట యాతనచేనెఁతే అఅందరునునెఁ జేసేవారే
వికటాలెఅందుకు నాడ వరపయీణ్యు నాకు

చ. భవియఅందు దీన యఅందు పురుషత కమునెఁడ వానెఁడ
వివరిఅంచ మేల గీడ వదక నే నోప
చెవి వినన్న మాటలెలల  శశ పతియెక  తోనెఁచీన
ఇవల కలల నజల యెఅంచనెఁజల నేను

చ. పగటఅందు రేయఅందు పరమాతమ్మనెఁడ వనెఁడ
తగిలి పసే ననన్న తలనెఁపునోప
జిగి మఅంచ నాలోన శశ వేఅంకటశనెఁడే
బగివాయనెఁ డనన్ననెఁడను బదుకవో మనసా

రేకు: 9034-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
553

పలల వి: లోకములోపల లూటిబెటిట  - ఇది
కక కొన హరి యెరనెఁగవగా నీవ

చ. ములగుచు వనకయ ముఅందరయను నొచిచ్చి
పలమారునెఁ గుఅంటడి వసురము
నెలకొన వదకము ననన్నమాపటినుఅండి
నలిననాభనెఁడ కానవగా నీవ

చ. భఅంగిఅంచి తొలిల య బలమారు గొనపోయి
దొఅంగల విడిచిన తరగము
ముఅంగిటలేదు యేమూల నొదిగినదో
అఅంగజపతి అరయవగా నీవ

చ. కొఅంకక యడవి మానెఁకులనెఁ గఅంపల మేసి
బిఅంక మెడలి పరు పనుమకృగము
వేఅంకటపతి దీన వదక కానలేము
సఅంక వాయనెఁ దేరచ్చివగా నీవ

రేకు: 0008-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-053
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పలల వి: వఅందే వాసుదేవఅం
బకృఅందరకాధీశ వఅందిత పదబర అం

చ. ఇఅందీవరశణ్యుమ మఅందిరాకుచతట-

చఅందనాఅంకతల సచాచ్చిరు దేహఅం
మఅందరమాలికా మకుటసఅంశోభితఅం
కఅందరపజనక మరవిఅందనాభఅం

చ. ధగధగిత కౌసుకభాధరణ వకసర లఅం
ఖగరాజవాహనఅం కమలనయనఅం
నగమాదిసేవితఅం నజరూపశేష ప-

నన్నగరాజ శయినఅం ఘన నవాసఅం
చ. కరిపురనాధ సఅంరకణ తతపరఅం

కరిరాజ వరదసఅంగత కరాబర అం
సరసీరుహాననఅం చకశ విభాశ జితఅం
తిరువేఅంకటాచలా దేవఅం భజే

ప.అ.రేకు: 0041-05బౌళ సఅంపుటము: 15-235

పలల వి: వఅందేహఅం జగదవ్వలల భఅం దురల భఅం
మఅందరధరఅం గురుఅం మాధవఅం భూధవఅం

చ. నరహరిఅం మురహరఅం నారాయణఅం పరఅం
హరి మచుణ్యుతఅం ఘనవిఅంహగవాహఅం
వరుషతకమఅం పరఅం పుఅండరీకకణఅం
కరుణాభరణఅం కలయామ శరణఅం

చ. నఅందనజనఅందనఅం నఅందకగదధరఅం
యిఅందిరానాథ మరవిఅందనాభఅం
యిఅందురవిలోచనఅం హితదసవరదఅం, ము
కుఅందఅం యదుకులఅం గోపగోవిఅందఅం

చ. రామనామఅం యజజ రకణఅం లకణఅం
వామనఅం కామనఅం వాసుదేవఅం
శశ మదవాసినఅం శశ వేఅంకటశవ్వరఅం
శణ్యునెఁమలఅం కోమలఅం శఅంతమూరి కఅం

ప.అ.రేకు: 0027-03 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-155

పలల వి: వటిట  లఅంపటము వదల నేరదు గాన
పుటిట అంచిన హరి బుదిద లోనె కానెఁడా

చ. దేహాభిమానముల తెగి విడిచిననెఁ గాన
యీహల దేవనెఁడ తనున్న నేల మెచీచ్చినీ
సాహసిఅంచి కోరికల సఅంగము మానకుఅండితే
వోహో పరమపద మూర కల కలగు

చ. నచచ్చిలను వక రాగణ్యునషట డ గాకుఅండితేను
యెచిచ్చిన జనామ్మదు లెలల  యేల కడచు
కొచిచ్చి కొచిచ్చి తనలోన కోపముడగ కుఅండితే

అచచ్చిపు బశ హామ్మనఅంద మది యేల కలగు
చ. శశ  వేఅంకటాదిశ  మీనెఁది శశ పతినెఁ గొలవ్వకుఅండితే
సోవల నా దేవనెఁ డిటట  సులభనెఁడవనా
భావిఅంచి తనలోన భక క నలపకుఅండితే
తావల ననన్నటాను సఅంతత పుణణ్యునెఁ డవనా

చి.ఆ.రేకు: 0008-01దేసాళఅం సఅంపుటము: 10-043

పలల వి: వటిట  విచారములేల వగపులేల
నెటట న శశ హరినెఁ జేర నేరవలెనెఁగాక

చ. కాల మేమ సేసీన కరమ్మ మేమ సేసీన
యేలిన శశ రమణనెఁడ యెదనుఅండనెఁగా
ఆలిఅంచిన ధద వనన అజమళనన
కాల మేమసేసె నయణ్యు కరమ్మ మేమసేసెను

చ. పప మేమ సేసీన పగ యేమ వేసీన
కాపడ దేవనెఁడ దగగ రనుఅండనెఁగా
యేపున ఘఅంటాకరుష న యెలమనెఁ బశ హల దున
పప మేమ సేసెనయణ్యు పగయేమ సేసెను

చ. కుల మేమ సేసీన గుణ మేమ సేసీన
నలవక న శశ వఅంకటనాథునెఁ డఅండనెఁగా
ఆలరి వాలీమ్మకక అలనానెఁ డహలణ్యుకు
కుల మేమ సేసెనయణ్యు గుణ మేమసేసెను

రేకు: 0243-02 వసఅంతవరాళ సఅంపుటము: 03-
243

పలల వి: వటిట  సవ్వతఅంతశ  మఅందు లేదు వావాద మఅందు లేదు
గుటట  దలియక లోలో గునసేరు వరివో

చ. నేరిచి బశ దుకువారు నేరక వనెఁగేటివారు
యేరీతినెఁ జూచినాను యెవవ్వరు లేరు
తీరుగానెఁ దమలోనుఅండే దేవనెఁడ పరరేనెఁచనెఁగా
మేరతోనే జీవలెలాల  మెరసేరు వరివో

చ. కొఅందరు గొపపజీవల కొఅందరు చినన్నజీవల
యెఅందునెఁ జూచినా భూమ నెవవ్వరు లేరు
బఅందులే వేరువేరుగానెఁ బుటిట అంచె దేవనెఁడే
అఅందల సేయనెఁగ లోకు లమరేరు వరివో

చ. అసుర కాణాచివారు అమర కాణాచివారు
యెసనెఁగ విచారిఅంచుకో నెవవ్వరు లేరు
వస శశ వేఅంకటశనెఁడ వినోదిఅంచినయటట
వసుధ మీనెఁదటనెఁ గానవచేచ్చిరు వరివో

రేకు: 0330-02 మేఘరఅంజి సఅంపుటము: 04-
173

పలల వి: వటిట జలినెఁ బడవలదినెఁకను
గటిట  విచారముగల వారికన
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చ. దేవనెఁడ సులభనెఁడ తెలియనెఁగనేరిచ్చిన
వేవేల లాభము విరతి
భావిఅంచు జజ నమె పదక న సౌఖణ్యుము
తావగు శఅంతమె ధనధానణ్యుముల

చ. గురునెఁడ సాధనము కోరి వదకనను
పరగు నాచారమె బశ దుకలాల
శరణాగతియె సామాద జణ్యుపదవి
ధర జితేఅందిశ యతవ్వమె వక భవము

చ. తననజభ క కయె దఅండయ దపును
మనసు నలపుట మరి శభము
యెనయనెఁగ శశ వేఅంకటశమహిమ లివి
కన మన యఅండట ఘనవివేకము

రేకు: 0382-06 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 04-
481

పలల వి: వటిట జోలి యెఅంత లేదు వక రాగణ్యుమే సుఖము
నెటట కొన వివేకఅంప నేరవలెనెఁగాన

చ. కటట కొఅంట నెఅంతెక నానెఁ గలదు సఅంసారము
పటిట  చేసితేనెఁ గలవ పనులెనెక న్న నా
చుటట కొఅంట నరనెఁగల చుటట రికమునెఁగలదు
అటట  మోకము గడిఅంచే దరు దిఅంతేకాన

చ. చేసేనఅంటనెఁ గలవ సేనా సేన పనుల
లాసి తగిలిఅంచు కొఅంట లఅంపటా లఅంట
ఆసల పఅంచ జూచితే నఅంత కఅంతకునెఁ బెరుగు
వేసిరి శఅంతినెఁబఅందుట వేడ కఅంతేనెఁకాన

చ. పనగొఅంటనెఁ బెనుగొనునెఁ బఅంచేఅందిశ యఅంబుల
వనుకొఅంటనెఁ జిమమ్మరేనెఁచు వేడకల
తనసి శశ  వేఅంకటశ దసానుదసునెఁడక
కొన కకక్కునెఁగ నాతననెఁ గొలవవలెనెఁగాన

రేకు: 0209-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-054

పలల వి: వటిట మోపు మోయనేల వడినెఁ ములగనెఁగనేల
పటిట న నేమముతోడ బశ దుకనెఁగ వలద

చ. తలిల దఅండిశ  గలవారు తమ లేములెఱనెఁగక
చెలల పళల లెక  యాటలనెఁ జెఅందినయటట
వలల ములో హరి నమమ్మ వఅండిన పశ పనున్నలెలల
పలల దన నరద్భురులెక  బశ తకనెఁగ వలద

చ. మగనెఁడ గల సతల మఅంచి ముతెత దువలెక
యెగువ నతరమారాగ  లెరనెఁగనటట
నగుతా లకమ్మపతి నమమ్మన పశ పనున్నలెలల
పగటనెఁ గరమ్మము మాన బశ దుకనెఁగ వలద

చ. యేలిక నమమ్మనబఅం టరికనెఁ బిశ యము చెపప-

కోలినెఁ బతివాకలి గాచుఅండినయటట
తాలిమ శశ వేఅంకటశ దసులెక న పశ పనున్నల
పలిఅంచినాతన నమమ్మ బశ తకనెఁగ వలద

ప.అ.రేకు: 0012-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
062

పలల వి: వటిట యాసల జికక్కు వడినెఁబడట కాక
కటట కొనేటి దేదీ కడ యేది

చ. జనన మరణశలి జఅంతవ
కనునెఁగొననెఁ దన కది కాణాచి
తనువ కరమ్మమునకునెఁ ద కటట
తనకు వేరే సవ్వతఅంతశ ము లేవి

చ. లలినెఁ జిత క మఅందిశ యముల లగగ సుకడ
తొలనెఁగనెఁ దోయనెఁగ నేది దొరతనమూ
అలమ కాలము సఅంసారాధీనము
కొలనెఁదీ వటట  దనకు గురి యేది

చ. బతకలాల  లోకాను బఅంధము
గతి గననెఁ దన కనెఁక గారణమేదీ
యితవక  శశ వేఅంకటశనెఁ డేలెనెఁ గాక
మతిమీరి యినాన్నళళ్ళు మెరయ నేదీ

రేకు: 0030-03 వరాళ సఅంపుటము: 01-184

పలల వి: వటిట యాసలకు లోనెక  వదలక తిరిగాడేవ
బటట బయల యీసఅంసారఅంబన గుటట దలియలేవ పశ ణీ

చ. చాల నమమ్మ యీ సఅంసారమునకు సోలిసోలి తిరిగేవ
బాలయవవ్వనపౌశ ఢల భశ మనెఁబడి లోలనెఁడవక  తిరిగేవ
మేలదలియ కతికాముకుఅండవక  మీనెఁదఱనెఁగక తిరిగేవ
మాలెమీనెఁద పరు వఅందనెఁకా నీమచిచ్చిక విడవనెఁగ లేవ

చ. మానతముగ దురనన్నపనముల మతకనెఁడవక  వఅండేవ
నానావిధములదుషక్కురమ్మఅంబుల నానాటిక నాటిఅంచేవ
మేనలోన యేగురు నారుగ రును మతద లనుచు నమేమ్మవ
ఆనఅందఅంబున నాకరమ్మమునకు అధిపతలన తెలియనెఁగలేవ

చ. పమరివక  దురావ్వణ్యుపరమునకు పలమారునునెఁ బయేణ్యువ
వేమరు దురర నసఅంగాతఅంబుల విశశ మమనుచు నుఅండేవ
పశ మముతో హరిదసులపక  సఅంపశ తి నలపనెఁగాలేవ
తామసమతివయి వేఅంకటనాథునతతవ్వ మెఱనెఁగనెఁగాలేవ

రేకు: 0137-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
159

పలల వి: వటిట లఅంపటాలనెఁ బడి వడనెఁ బరలటకఅంట
వొటిట న విరతి నరకుఅండట సుఖము

చ. పపము మాననయటిట  బదుకొకక్కుట సుఖము
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కోపము విడిచినటిట  గుణమొకక్కుటి సుఖము
చేపటిట  గురుబుదిబ  సేసేటిదే సుఖము తీ-

దీపులనెఁ బడనయటిట  దినమే సుఖము
చ. మహినెఁ జఅంచలములేన మనసొకక్కుటి సుఖము

సహజచారముతోడి జనమ్మమొకక్కుటి సుఖము
యిహపరసాధనపు యెనన్నకొకక్కుటి సుఖము
బహుళపు టాసకఅంట పరిపటి సుఖము

చ. పరులనెఁ బీడిఅంచితేన పసినెఁడొకక్కుటి సుఖము
గరిమ నజముతోడనెఁగల మాటలే సుఖము
ధరలో శశ వేఅంకటశ దసానుదనెఁడయి
సరవితో నడచేటి శఅంతమే సుఖము

చి.ఆ.రేకు: 0005-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 10-
025

పలల వి: వటిట విచారము లేల వలవన చిఅంత లేల
దిటట తనాన రకఅంచ దేవనెఁ డఅండనెఁగాను

చ. తానె బుదద రినెఁగితే తప్పులేల వచీచ్చిన
మానక యేలిక లెసత్స మనన్నఅంచునెఁ గాక
మేనలోనెఁ బాపము లేక మఅంచిన భయ మేనెఁటిక
ఆనుకొన రకఅంచ శశ హరి యఅండగాను

చ. చేరి తానె కొలిచితే జీత మేల తపపన
భారకునెఁడక  దొరయే చేపటట నెఁ గాక
మారుముదశ  గాన మఅంచిమాడకు వటట ము లేల
తారుకాణగా హరి తానె రకఅంచునెఁ గాక

చ. చనవ కలిగితేను సలి గేల తపపన
తన చెపపనటట  రాజ తానెఁ జేసునెఁగాక
పనవడి రాచవారి పనులకు బఅంద యేది
నను శశ వఅంకటగిరినాథుడ రకఅంచనెఁగా

రేకు: 0279-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-454

పలల వి: వదిద క నోపము వటిట  సవ్వతఅంతశ ము
వొదిద క శఅంతితో నుఅండేమయాణ్యు

చ. నడవక మానవ నానాజగముల
కడనెఁగిన హరిసఅంకలాపనను
వడగ కఅందు నా వదోణ్యుగమేనెఁటిది
నడమనే కనునెఁగొన నవేవ్వమయాణ్యు

చ. కలగక మానదు కానెఁగల భోగము
కలిమనెఁ బురాకకృత కరమ్మమది
అలసి యిఅందు నా యాస లేమటిక
కలిగిన పట కానీవయాణ్యు

చ. తగులక మానదు తన సఅంసారము
వగటగు మాయావిలాసము

అగపడి శశ వేఅంకటాధిపు కకృపచే
తగిన పటినే తనసేమయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0043-05పడి సఅంపుటము: 15-244

పలల వి: వదుద  వదుద  సట లిఅంక వామనా నీ
వదద నే వనాన్నర మద వామనా

చ. వరుసల వదకవ వామనా నీవ
వరునెఁడ విఅందరికన వామనా
వరవాత వలపఅంచి వామనా దే
వరవలె నునాన్ననెఁడవ వామనా

చ. వనము కోగిల వక తి వామనా నీకు
వనతల బానెఁతి వామనా
వనలేరు గొలెల తల వామనా కా
వను వేళ చూచుకోమీ వామనా

చ. వాడవారు మొకక్కురు వామనా నీకు
వాడదేరె కమోమ్మవి వామనా
వాడిక శశ వేఅంకటాదిశ వామనా
వాడేచెలమవ నీవ వామనా

చి.ఆ.రేకు: 0006-01గుజర రి సఅంపుటము: 10-031

పలల వి: వదుద సుమీమ్మ చెపపతిన వలలనెఁ బడనెఁగ వదుద
పదద రికాన దేవననెఁ బరుకొన రాద

చ. పలల దపు సఅంసారాననెఁ బాయలేక తిరిగేవ
చెలల నెఁబో జీవనెఁడ యిఅంకా సిగుగ  గాదుగా
వలల విరి నఅంతయాల వనకముఅందరిపట
దళాల లితనము మాన తలనెఁచుకో రాద

చ. వయెక ణ్యునా మీనెఁద మీణద వేసరక కోరేవ
అయణ్యు యిఅంకా నఅందు కాసపడేవా
వొయణ్యునె వనకజనమ్మ మొకక్కుటకక్కు టఅంచి చూచి
తియణ్యున విషష భక క తెలసుకో రాద

చ. యేపు మీరి యేమెక నా నఅంపుల సేసుకొనేవ
పో పో యిఅంకా రోనెఁత వటపదయనెఁగా
చేపటిట  కాచేయటిట  శశ వఅంకటనాథునెఁడ
దపక  వనాన్ననెఁ డిద దరిసిఅంచ రాద

రేకు: 0004-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-024

పలల వి: వననధినెఁ గురిసిన వానలివి మతి-

పనలేన పనుల భారముల
చ. అడవల వనెన్నల లారిడి బదుకుల

తడతానెఁకుల పరితానెఁపముల
వొడలొసనెఁగిన హరి నొలల క యితరుల
బడి బడినెఁ దొరిగిన బఅంధముల
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చ. కొఅండల నునుపుల కొనకొన మమతల
అఅండలనెఁ కగిన నదవదల
పఅండిన పఅంటల పరమాతమ్మ విడిచి
బఅండయి తిరిగిన బడలికల

చ. బచచ్చిన రూపుల పచచ్చిల కొలపుల
నచచ్చిలనచచ్చిల నెయణ్యుముల
రచచ్చిల వేఅంకటరమణననెఁ గొలవక
చచిచ్చియనెఁ జవన జనమ్మముల

రేకు: 0339-04 లలిత సఅంపుటము: 04-229

పలల వి: వరాష శశ మములాల వడినెఁ జితశ గుపు కలాల
వరిష అంచి మమమ్మనెఁకనెఁ దడవకురో మీరు

చ. చదువల దచిచ్చినటిట  సరేవ్వశనెఁ గొలిచితి
చదువ నామారతనెఁడ చదివనెఁ బోరో
అదన యగీఅందశ వఅందుణ్యునెఁడక న కకృషష నెఁ గొలిచితి
చదల నాయగముల సాదిఅంచు నతనెఁడే

చ. కూరిమ యజజ కరెత నగోవిఅందునెఁ దలనెఁచితి
చేరి నామారతనెఁ డవి సేసీనెఁ బోరో
ఆరయ విజజ నమూరికయెక న హరి శరణఅంటి
వూరక నాకాతనెఁడవి వత కరువిచీచ్చిన

చ. దేవతాశిఖమణియెక న దేవననెఁ బూజిఅంచితిన
దేవ ఋష ఋణముల తీరిచీనెఁబోరో
శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చిత కములో నునన్నవానెఁడ
చేవనెఁ బాపలెలల నెఁ బాసె సెలవిచెచ్చినెఁ జేనెఁతల

రేకు: 0001-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
001

పలల వి: వలచి పక కొననెఁగరాదు వలదన తొలనెఁగరాదు
కలికమరునెఁడ సేసినాజజ  కడవనెఁగరాదురా

చ. అఅంగడి కతి కనటిట దివవ్వ లఅంగనముఖఅంబుజముల
ముఅంగిటి పసినెఁడి కుఅంభములను ముదుద లకుచయగఅంబుల
యెఅంగిలిసేసినటిట తేనె లితవలెక న మెఱునెఁగుమోవల
లిఅంగములేన దేహరముల లెకక్కులేన పశ యముల

చ. కఅంచములోన వేనెఁడికూరల గరువఅంబులనెఁ బలయలకల
యెఅంచనెఁగ నెఅండలోనీడల యెడనెడకూటముల
తెఅంచనెఁగరాన వలెతాళళ్ళు తెలివిపడనలేనెఁతనవవ్వల
మఅంచితనములోన నొప్పుల మాటలలోనమాటల

చ. నప్పులమీనెఁద జలిల నననెల నగిడి తనవిలేనయాసల
దపపక నేయిదగినటల  తమకములోనతాలిమ
చెపపనెఁగరానమేల గనుట శశ వేఅంకటపతినెఁ గనుటల
అపపనకరుణగలిగి మనుట అబుదరమెక న సుఖముల

రేకు: 0024-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-146

పలల వి: వలపులధికము సేయ వక భవముల
తలనెఁపు లధికము సేయనెఁ దలపోనెఁతల

చ. కోపమధికము సేయనెఁ గోరికల
తాప మధికము సేయ దమకఅంబుల
కోపఅంబునెఁ దపఅంబునెఁ గూడ నధికము సేయ
యేపయిన మోహముల నేమఅందమే

చ. మచిచ్చికధికము సేయ మనన్ననల
యిచచ్చి లధికము సేయ నీరసముల
మచిచ్చికల నచచ్చిలను మగుడ నధికము సేయ-

నెచచ్చిరిక కూటముల నేమఅందమే
చ. అఅందమధికము సేయనెఁ నెక కణ్యుముల

పొఅందులధికము సేయనెఁ బలయలకల
అఅందములనెఁ బఅందులను నలరనధికముసేయ-

నెఅందు నరునెఁదగు వేఅంకటశ కకృపల

రేకు: 0028-06 లలిత సఅంపుటము: 01-174

పలల వి: వలవన మోహావసర లనెఁ బరలెడి -
మలినఅం బెనన్ననెఁడ మానును -

చ.ఘెరదురితవికారఅంబుల
కారణ మెనన్ననెఁడ దీరును
వక రముగొన తనువదలనబఅంధపు -
భారఅం బెనన్ననెఁడ వాయను

చ. జడమగుజిహవ్వచాపలణ్యుముగల -
వడమతి యెనన్నఅండ వడను
చెడనజీవనకు శశ వేఅంకటపతి-

కడచూ పనన్ననెఁడ గటగును
రేకు: 0377-05 గౌళ సఅంపుటము: 04-451

పలల వి: వలసిన వారిక వక  పులివి
చలమున మానుట జయమరమ్మఅం

చ. తనలోనే పో దక వము
ఘనమే యణవక  కననది
కనవలె నీతననెఁ గనుటకు
మనసు లయమౌట మరమ్మఅం

చ. భావములోనే పరమము
తావక  తలనెఁప తగిలినది
కక వశమెక  యిది గలగుటకు
కవల శఅంతఅం కకృతమరమ్మఅం

చ. హకృదయములోనే యిఅంతాను
తదిపదమెక  మదినెఁ దోనెఁచీన
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యెదుటనే శశ వేఅంకటశవ్వరున
కదిసి భజిఅంచుట ఘనమరమ్మఅం

ప.అ.రేకు: 0061-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
351

పలల వి: వలసినటట  సేయ నావలల నెఁ గల గుణ మది
నలినాక నీ తలనెఁపు నాకమనెఁ దలియదు

చ. యెనన్ననెఁగా నా పురాకకృత మెఱునెఁగనెఁ గాన యొకక్కుట
ననున్న నేనెఁ గొలిచితి ననే గరవ్వ మెఱునెఁగుదు
మునున్న నే నుఅండే సవ్వభావము దలనెఁచనెఁ గాన నీవ
మనన్నఅంచే యహఅంకారము మదిలోనెఁ దలనెఁతను

చ. నేరన నా చేనెఁతల నే నెఅంతెక నా నెఅంచనెఁ గాన
పరిటివానెఁడ ననేటి పదద ఱిక మెఅంతను
మోరతోపున నా మరమ్మముల చెప్పుకొననెఁ గాన
సారె వక షష వనెఁడ ననే సలిగ చెప్పుదును

చ. యిముమ్మల నేనెఁ గొఅంచపడే దవవ్వరికనెఁ జూపనెఁ గాన
నమమ్మ నీ మఱునెఁగు చొచిచ్చిన బలిమ చూపుదు
పమమ్మ న నన్నఅంతసేసిన పపమునెఁ బగడనెఁ గాన
నెమమ్మది శశ వేఅంకటశ ననేన్న పొగడదును

రేకు: 0084-01 మలహరి సఅంపుటము: 01-
405

పలల వి: వలెనను వారిద వక షష వము యిది
వలపునెఁ దేనెవో వక షష వము

చ. కోరిక లడగుచు గుఱి ననన్నటిపక
వక రాగణ్యుమెపో వక షష వము
సారెకునెఁ గోపమునెఁ జలమునునెఁ దనలో
వారిఅంచుటవో వక షష వము

చ. నుడిగొను దేహపు సుఖదుదుఃఖములో
వడినెఁ జొరనదపో వక షష వము
ముడివడి యిఅందిశ యముల కఅంకరునెఁడక
వడనెఁబడనదపో వక షష వము

చ. వదుటననెఁ దన సకలొపయఅంబుల
వదలటపో నజవక షష వము
యెదుటను శశ వేఅంకటశవ్వరు నామము
వదనము చేరుచ్చిట వక షష వము

రేకు: 0148-01 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 02-
217

పలల వి: వసుధనెఁ జూడ బినన్నవానవలె నునన్నవానెఁడ

వస ననన్నవిదణ్యులాను వలసె విటట లనెఁడ
చ. పరగ నేడ నటడబదదియేడగురిచేత-

నరవక  పడిఅంచుకొనాన్ననెఁడీ విటట లనెఁడ
సరుస నెక దులకలిఅండల  జవవ్వనపు గొలెల తల
మరిగిఅంచుకొనన్నవానెఁడ మరి యీ విటట లనెఁడ

చ. బతికతోడ తనమీనెఁది పటల వాడితేను
యితకల మోమెక  తిరిగె నీ విఠలడ
హతిక తనొన్నలల కపోనెఁగా నఅందరి మేడ దేవళళ్ళు
యెతిక పదలఅందు జూప నతనెఁడే విటట లనెఁడ

చ. గటిట గానెఁ బుఅండరీకునెఁడ కడవేడకనెఁ బెటిట న-

యిటిట క పనెఁటపక  నునాన్ననెఁడీ విఠలడ
అటిట తానే శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ బాఅండరఅంగమున
యెటట గొలిచ్చినా వరములిచీచ్చి విటట లనెఁడ

రేకు: 0211-06 పడి సఅంపుటము: 03-066

పలల వి: వానెఁడివో వనెఁడివో హరి వలసినవారికలాల
మూనెఁడ లోకముల మరి మొరనెఁగనెఁ జోటది

చ. బహిరఅంతరాన హరి పశ తణ్యుకమెక  యఅండనెఁగాను
సహజననెఁ బశ తణ్యుక విచారమేల
ఇహములోనెఁ గలవలాల  యీతన లీలెక  యఅండనెఁగా
విహరిఅంచే లీల వేరే వదకనేలా

చ. మనకక  యనన్నటానుఅండి మాటలాడచుఅండనెఁగాను
వనక హరి మాటల వేరేవనన్నవా
కనుచూపతనెఁ డఅంతటా కలగొననెఁ జూడనెఁగాను
చనవిచిచ్చి కకృపదకృషట  చలల మననేలా

చ. నెలవక  యాతనెఁ డినన్నటా నఅండకొనయఅండనెఁగాను
అలరి వేరే వచీచ్చినననేలా
యెలమ శశ వేఅంకటశ యిచచ్చికొలనెఁదే యిఅంతా
పలమారు నటట టట న భావిఅంచనెఁ దగునా

రేకు: 0172-06 నాట సఅంపుటము: 02-355

పలల వి: వానెఁడ వో పశ హాల దవరదునెఁడ
వానెఁడ వో భకకవతత్సలనెఁడ

చ. కోర దవడలతోడ కోటి సరణ్యుతేజముతో
హారకయరాది భూషణాఅంబరాలతో
చేరి బశ హామ్మదులెలాల ను సేవల సేయనెఁగాను
మేర మీరిన శిరుల మేడలో నునాన్ననెఁడ

చ. తెలల న మేనతోడ తీగెనవవ్వలతోడ
చలల న గఅంధముల వాసనలతోడ
పలల గా నారదదుల పరుకొన నుతిఅంచనెఁగా
వలల విరినెఁ గొలవక  వేడక నునాన్నడ
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చ. సఅంకునెఁజకశ ముల తోడ జఅంట పూదఅండలతోడ
పొఅంకపు నానావిధ భోగములతో
అఅంకపు శశ వేఅంకటాదిశ  నహోబలమునఅందు
అఅంకలనే పొదూద  నెలవక  తానునాన్ననెఁడ

రేకు: 9047-03 కాఅంబోది సఅంపుటము: 04-561

పలల వి: వాగె బలవ దక వపురాయా - నీ
రాగె జతనము పరాకచచ్చిరిక

చ. మఅంచులనెఁ దురగము మనున్నల మోపనెఁగ
నఅంచలనెఁ గురుచల నాడనెఁగను
కఅంచు మఅంచుగా గకక్కుననెఁ దోలితి
పఅంచాసస గురునెఁడ పదచచ్చిరిక

చ. పకుక్కువతేజిట పరెమువారనెఁగ
తొకక్కునచోటల  దొకక్కునెఁగను
చుకక్కుల మోపనెఁగ సొఅంపుగనెఁ దోలితి
తొకుక్కుల దేవరదేవచచ్చిరిక

చ. అఅంకవనెన్న పదబర ము పదిలము
వేఅంకటశ తిరువధలను
సఅంకలేక శశ సతితోనెఁ జెలనెఁగెడి
లఅంకల జనెఁగు భళా యెచచ్చిరిక

రేకు: 0045-03 వరాళ సఅంపుటము: 01-275

పలల వి: వాడల వాడల వఅంట వానెఁడివో వానెఁడివో
నీడనుఅండి చీరలమేమ్మ నేనెఁతనెఁబహారి

చ. పఅంచభూతములనెడి పలవనెన్న నల
చఅంచలపుగఅంజి వోసి చరిసేసి
కొఅంచెపు కఅండల నలి గుణముల నేసి
మఅంచిమఅంచి చీరలమేమ్మ మారు బహారి

చ. మటమాయములనెఁ దన మగువ పసినెఁడి నీరు
చిటిపొటి యలకలనెఁ జిలికఅంచనెఁగా
కుటిలఅంపునెఁ జేనెఁతల కుచుచ్చిలగానెఁ గటిట
పటవాళ చీరలమేమ్మ బలబహారి

చ. మచిచ్చిక కరమ్మమనేటి మెక ల సఅంతలోన
వచచ్చిపు కరమ్మధనము వలవచేసి
పచచ్చిడాలగానెఁ గుటిట  బలవేఅంకటపతి
ఇచచ్చికొలనెఁదుల నమేమ్మ ఇఅంటిబహారి

ప.అ.రేకు: 0044-03గౌళ సఅంపుటము: 15-249

పలల వి: వాడిక లాయె నీ పొఅందు వాసుదేవనెఁడా
వాడదేరెనెఁ గెమోమ్మవి వాసుదేవనెఁడా

చ. వాలకచూపుల మావి వాసుదేవనెఁడా మముమ్మ
వాలాయిఅంచితివి నీవ వాసుదేవనెఁడా

వాలారుగోళల  నొతకకు వాసుదేవనెఁడా నీకు
వక ళమె నవవ్వ వచుచ్చిను వాసుదేవనెఁడా

చ. పలపలాల  మా సొముమ్మ వాసుదేవనెఁడా యిఅంత
వలెనా మాతోడి రటట  వాసుదేవనెఁడా
వలముల చనున్నలఅంటా వాసుదేవనెఁడా వటిట
వళకులనెఁ బెటట కుమీ వాసుదేవనెఁడా

చ. వడదేరె శశ వేఅంకటవాదేవనెఁడా యేల
వడిసేవ తరితీపు వాసుదేవనెఁడా
వడిగొననెఁ గూడితివి వాసుదేవనెఁడా మన
వడ వవవ్వరికనెఁ గదుద  వాసుదేవనెఁడా

రేకు: 0086-06 లలిత సఅంపుటము: 01-422

పలల వి: వాడ వేఅంకటాదిశ మీద వరదక వము
పోనెఁడిమతోనెఁ బడచూపనెఁ బడవక న దక వము

చ. వొకొక్కుకక్కు రోమకూపన నొగి బశ హామ్మఅండకోటల
పకక్కుటిలల  వలనెఁగొఅందే పను దక వము
పకక్కునను తనలోన పదునాలగు లోకాల
తొకక్కు పదననెఁ గొలచే దొడడ  దక వము

చ. వేద శసాస ల నుతిఅంచి వేసరి కాననెఁగలేన
మోదపు పకుక్కుగుణాల మూలదక వము
పోది దేవతలనెలల నెఁ బుటిట అంచ రకఅంచ
ఆదికారణఅంబెక న అజనెఁగనన్న దక వము

చ. సరుస శఅంఖచకాశ ల సరినెఁబటిట  యసురల
తరగి పడవేసిన దఅండి దయివమూ
సిరి వరమున నఅంచి శశ వేఅంకటశఅండయి
శరణాగతలనెఁగాచే సతమయిన దయివము

రేకు: 0020-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 01-
121

పలల వి: వాడ వేఅంకటశనెఁడనే వానెఁడ వనెఁడ
వానెఁడి చుటట నెఁ గెక దువ వలచేతివానెఁడ

చ. కారిమారసుతన చకక్కున మాటలకునెఁ జొకక్కు
చూరగా వేదలగుటట  చూపనవానెఁడ
తీరన వేడకతో తిరుమఅంగయాళవారి
ఆరడి ముచిచ్చిమ కూటి కాసపడడ వానెఁడ

చ. పరియాళవారి బిడడ  పసిక పక వేసిన
విరుల దఅండల మెడవేసినవానెఁడ
తరుణి చేయి వేసిన దగగ రి బుజము చూనెఁచి
పరవశమెక  చొకక్కు పయలేన వానెఁడ

చ. పమరులనెఁ దనమీద పటలెలాల నెఁ బాడమఅంటా
భూమకలాల  నోర నరి పోసినవానెఁడ
మామకూనెఁతరలమేలమఅంగ నాచారియనెఁ దను
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గీముగానే వేఅంకటగిరి నుఅండేవానెఁడ

ప.అ.రేకు: 0027-05మలహరి సఅంపుటము: 15-
157

పలల వి: వాదము లేనెఁటిక వలసిన వారిక
వేదము గలగనెఁగ వలిల విరాయ

చ. దక వఅం బకనెఁడ తత కవ్వ జజ నక
భావిఅంపనెఁ బలవరు భాశ అంతనక
వేవేలకు మరి వితక వొకక్కుట ఆది
కావనెఁగనెఁ బూవనెఁగ ఘనమెక నటల

చ. భవి సాకారము పూరష  జజ నక
ఆవల నరవయవ మధమునక
అవళ గలిగికా అషట పుతద లను
భవముల శశ హరిపలనె కలిగె

చ. శరణాగతియే శసస జజ నక
సరవినెఁ గరమ్మమె జడనకన
నరతి శశ వేఅంకటనలయ మాయ లివి
యిర వఱునెఁగు వారి కహమే పరము

ప.అ.రేకు: 0020-02 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
112

పలల వి: వాదమేల సారె సారె వడి ముక క లేదఅంట
వేదఅంత శశ వణము వటిట కనెఁ జేసేరా

చ. అరయ పశ పఅంచమెలల  నభేద మయితే
గురునెఁడ శిషణ్యుడ లేనెఁడ కూడ దరర ము
సొరిది నాతమ్మలోన సోహఅంభావన యయితే
సరి మును దేవ పూజల చెలల వ

చ. సహజలీలావిభూతి సరవ్వఅం మధణ్యు యయితే
బహు యాగాదికరమ్మము పనలేదు
మహిలోన జననము మరణము మాయ యయితే
విహితాచారము సేయ విధిలేదు

చ. ఘటన బశ హమ్మము నరాకార మయితేనెఁ బఠియిఅంప
యిట పురుషసకాకదు లివి నీకల
అట శశ  వేఅంకటశ దణ్యునము లేక బిగిసితే
సటలాడకొనేటి రాకమత మవను

రేకు: 0120-06 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-120

పలల వి: వాదమేల సారెసారె వడి ముక క లేదఅంటా
వేదఅంతశశ వణము వటిట కనెఁ జేసిరా

చ. అరయ జీవలకలాల  నభేదమెక తే
గురునెఁడ శిషణ్యుల లేనెఁడ కూడ దరర ము
సొరిది నాతమలోన సోహఅంభావనయెక తే
సరి మునుల దేవపూజల చెలల వ

చ. సహజలీలావిభూతి సరవ్వము మథణ్యు యెక తే
బహుయాగాది కరామ్మల పస లేదు
మహిలోన జననాల మరణాల మాయమెక తే
విహితాచారాల సేయ విధే లేదు

చ. ఘటన బశ హమ్మము నరాకార మెక తేనెఁ బఠియిఅంప
యిట పురుషసకాకదు లివి మరేల
అట శశ వేఅంకటశదసణ్యుము లేక బిగిసితే
సటలాడకొనేడి రాకసమత మవను

రేకు: 0181-02 లలిత సఅంపుటము: 02-404

పలల వి: వాదులేల చదువల వారు చెపపనవే కావా
వాదులేల మీమాట వారికఅంట నెకుక్కుడా

చ. నాలగువేదల బశ హమ్మ నలి నెవవ్వనసుతనెఁడ
వాలిన పురాణాలవాణ్యుసునెఁ డవవ్వనదనెఁసుడ
లీల రామాయణపు వాలీమ్మకవసిషట ల
ఆలకఅం చెవవ్వననెఁ గొలిచ్చి రాతనెఁడే పో దేవనెఁడ

చ. భారత మెవవ్వనకథ భాగవతము చెపపన-

ధీరునెఁడక న శకునెఁడ యేదేవన కఅంకరునెఁడ
సారపుశసాస ల చూచి సనణ్యుసిఅంచి నుడిగేటి-

నారాయణనామపు నాథునెఁడే పో దేవనెఁ డ
చ. విషష నాజజ యన చెపప విధిసఅంకలప మేడది

విషష మాయయన చెపప విశవ్వమఅంతా నెవవ్వనది
“విషష మయఅం సరవ్వ  మనే వేదవాకణ్యు మెవవ్వనది“

విషష వ శశ వేఅంకటాదిశ విభనెఁడే ఆదేవనెఁడ
రేకు: 0187-06 దేవగాఅందరి సఅంపుటము: 02-
443

పలల వి: వానక ముదుల యిచిచ్చి వదద న మానుపవే
శశ నారాయణ వనచేత నే వేసరితి

చ. నీకలిపతములే యీనఖిలేఅందిశ యముల
యీకడ నీయిఅందిశ యాల నెటట  గెలవనెఁగవచుచ్చి
నీకడ ననేన్న కొలిచి నీయపపణ దచిచ్చి వాననెఁ
బెక కొన చోనెఁపుటగాక బలిమా రాచాజజ తో

చ. నీపఅంపుననెఁ గపపన నజమెక న మాయ యిది
మాపటివారెలాల  మహి నెటట  దనెఁటవచుచ్చి
మీపదలే కొలిచ్చి మీయనుజజ  గొన దన
పక పక నెఁ దోయటగాక బలిమా రాచాజజ తో

చ. శశ వేఅంకటశ నీచికుక్కులే యీపుటట గుల
నీవ సేసే చేనెఁతలకు నే నెటట  దొలనెఁగవచుచ్చి
నీవొదద  శరణఅంటి నీయానతినే వాన
భావిఅంచి తోసితినెఁగాక బలిమా రాచాజజ తో
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ప.అ.రేకు: 0047-03భక రవి సఅంపుటము: 15-266

పలల వి: వానవాన భావము వదద నరాదు
తానఅందునెఁ దొరల నఅంట తప్పుల లేవ

చ. సొరిది చిఅంతపులసు చూచితే నోరూరును
వరుసలఅం జవిగొనన్నవానెఁడ గానెఁడ
పరగ దేహపశ కకృతి పదరర గుణము లవి
తొరల కఱునెఁగుకొఅంట దోషము లేదు

చ. నెలకొనన్న యిఅంతల వరిష అంచితె బుదిబ  చలిఅంచు
వలసి యఅంటి ముటిట న వానెఁడ గానెఁడ
తలనెఁపు లకణ్యుము గుఱి దనెఁకన భావము లవి
తలనెఁకక తెలిసితే తగు లేమ లేదు

చ. రీతితో సరపమును మఅంతిశ అంచితే కరవదు
వాత సతశ ము గటిట నవానెఁడ గానెఁడ
యీతల శశ వేఅంకటాదిశ  యీశవ్వరు మహిమ లివి
యేతలనెఁ గొలిచితేను యేకరమ్మము లేదు

రేకు: 0246-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-263

పలల వి: వానవాన సహజము వదద ననేల
యీనేటి పశ పఅంచ మది యేమ సేయనెఁగలదు

చ. హరి పుటిట అంచినయటిట  ఆయాపశ కకృతలను
విరసాలనెఁ దిపపమఅంట వేరొకటనా
పరమజజ న మొకక్కుట పటిఅంచితేనెఁ జల
యెరవల పుణణ్యు పపలేమ సేయనెఁగలవ

చ. బలవగ విషష  మాయనెఁ బశ బలే సఅంసారమును
చలమున దిదద నెఁబోతేనెఁ జకక్కునౌనా
తెలివితో హరిభ క క తెగక వఅండితేనెఁ జల
యిలపక నెఁ బఅంచేఅందిశ యములేమ సేయనెఁగలవ

చ. శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మనెఁ జేకొన వఅండినది
భావిఅంచకునన్న నాతనెఁడ బడివాసీనా
సావధానాన నీతన శరణనుకొఅంటనెఁ జల
యే విధల భవములనేమ సేయనెఁగలవ

ప.అ.రేకు: 0064-05శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-368

పలల వి: వామన నకృసిఅంహ వాసుదేవ హరి
నీ మహిమనెఁ గద నరమ్మల లెక రి

చ. సనకసనఅందన సనతక్కుమారుల
సనతత్సజతాది సఅంయముల
వినయముతో ధద వ విభీషణాదుల
ననునెఁ గొలిచి కద నరమ్మల లెక రి

చ. నారదశక శౌనకహనుమఅంతల
పరాశరణ్యు పశ ముఖులను

ధారుణి రుకామ్మఅంగద పశ హాల దుల
నీ రచననెఁ గద నరమ్మల లెక రి

చ. కరిపుఅండరీక గాఅంగేయవసిషట
లరిది నఅంబరీషరుర నుల
యిరవగ శశ వేఅంకటశ నీ పదముల
నరతినెఁ గన కద నరమ్మల లెక రి

రేకు: 0157-02 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
270

పలల వి: వారి వారి భాగణ్యుముల వాశ సి వనన్నవి నొసళల
ధీరతతో నేది మేలో తెలసుకోరో

చ. అటట  కొఅందరు మతము లనన్నయ నేకమన
పటట వరబ నము నెతికనెఁ బెటిట  చూపరి
జటిట నెఁ గొఅందరు జీవల జఅంగమే లిఅంగముగాన-

పుటట గెలాల  భసమ్మమన పూసుక చూపరి
చ. కొఅంద రేమయను లేదు కొటట నెఁగొన లయమన

అఅంది వటిట  లలాటశూనణ్యుము చూపరి
కఅందువనెఁ గొఅందరు లకమ్మకాఅంతనెఁ డఅంతరాతమ్మయన
ముఅందే నామము శశ చూరష మునునెఁ బెటిట  చూపరి

చ. చెలనెఁగి దిషట  మపుడ శశ వేఅంకటశనెఁడ
అలమేలమఅంగపతియెక  యనన్నవానెఁడ
యిలవర నీదసుల కటిట  భాగణ్యురేఖల
వలసినవారికలాల  వాశ సినానెఁడితనెఁడ

రేకు: 0138-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 02-160

పలల వి: వారిదేపో జనమ్మము వడి ననున్ననెఁ దచిచ్చిరి
భారతరామాయణాలెక  పరగె నీకథల

చ. భవిమీనెఁద రావణనెఁడ పుటట గానెఁగా రామునెఁడవక
తవిలి యిఅందరికనెఁ బశ తణ్యుకమెక తివి
వివరిఅంప నఅంతవానెఁడ వలసితేనెఁగా నీవ
అవతార మఅందితే ననన్నఅందరునునెఁ జూతరు

చ. రమణనెఁ గఅంసాది యసురల లూటి సేయనెఁగానెఁగా
తమనెఁ గకృషష వతార మఅందరి కక తివి
గములెక  యఅంతటివారు గలిగితేనెఁగా నీవ నేనెఁడ
అమర జనఅంచి మాటలాడదు విఅందరితో

చ. యెఅంత వపకారియ హిరణణ్యుకశిపునెఁడ
చెఅంత నరసిఅంహునెఁడ నీసేవ యిచెచ్చిను
యిఅంతట శశ వేఅంకటశ యినన్న రూపులను నీవే
పఅంతాన నీశరణన బశ దికతి మదివో

రేకు: 0380-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
465

పలల వి: వారిధి శయన వో వటపతశ  పరియఅంక
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గారవాన మేలకొన కనున్నల దఠవవే
చ. ఘన యగి హకృదయపు కమలాల వికసిఅంచె

వొనర విజజ న సరోణ్యుదయమాయ
మును జీవ పరమాతమ్మముల జకక్కువల గూసె
వనజక మేలకొన వాకలి దరవవే

చ. కలషముల నేటి చీనెఁకటల లల నెఁ బెడనెఁబాసె
నలవఅంక వేద కీరనాదము మోమ సె
అలరి యితర ధరామ్మల నేటి చుకక్కుల మాసె
జలజక మేలకొన సతి మోము చూడవే

చ. కపట రాకస నేతశ  కల హారముల మోడచ్చి
యిపుడే సుకరమ్మముల యెఅండల గాసె
అపురూప శశ  వేఅంకటాదీశ శ మేలకొన
నపుణనెఁడ యిఅందిరయ నీవ మముమ్మనెఁ గావనవే

రేకు: 0164-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-308

పలల వి: వారివారి కరమ్మములే వారినెఁ జటట కొననెఁగాను
యీరీతి నీవే వారియెఱుక మాలిపతివి

చ. హిరణణ్యుకశిపుపట యెఱునెఁగనెఁడా రావణనెఁడ
ధరలో హరికనెఁ బగెక  తాననెఁ బలిసె
విరసపు కఅంసుగతి విననెఁడా దురోణ్యుధనునెఁడ
సరుగనెఁ దననెఁ బగెక  సమసినానెఁడ

చ. తెగి మురాసురుజడ తెలియనెఁడా నరకునెఁడ
మొగిసి పోటకునెఁ బోయి మొకక్కుపోయను
సొగిసి సోముకుదస చూడరా దనవలెలాల
మగిడి మగడి పోరి మడిసిరి గాక

చ. బలివోయిన తెరువ బాణనెఁడ విచారిఅంచనెఁడా
బలిమనెఁ దొడరి భఅంగపడనెఁ గాక
యెలమ శశ వేఅంకటశ యెవవ్వరి నేమనవచుచ్చి
యెలమ నపపటివార నెఱనెఁగరే కాక

రేకు: 0245-03 పడి సఅంపుటము: 03-256

పలల వి: వారివారి సహజపు వరుస లివి
కారణము తొలేల  హరికలిపతమది

చ. వేరే విరుదబ ము లేదు వివేకఅంచి చూచితేను
శూరునెఁడక  వఅండిన మహాసుజజ నక
యేరీతినెఁ జూచినాను యేకసమమ్మతి లేదు
సారము దలియరాన సఅంసారిక

చ. సకలభావములను చకక్కునయేణ్యు తోనెఁచివఅండ
పశ కటిఅంచి నేరిచిన పౌశ ఢలకును
అకటా జగడములే అనన్నటా వఅంటనే వచుచ్చి
వికలలెక న మూఢవిచారులకు

చ. సేయనెఁగల కరమ్మమెలాల  సేసి తొలెల  ఫలిఅంచెను
దయిదఅండగల హరిదసులకును
రాయడినెఁ బుణణ్యుపపల రారానెఁపులెక  యఅండ
యేయెడ శశ వేఅంకటశ నెరనెఁగనవారిక

రేకు: 0027-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 01-
167

పలల వి: వాసివఅంత విడిచినవానెఁడే; యగి యీ-

అసలెలాల  విడిచిన అతనెఁడే యగి
చ. గదిద అంచి పరెడతరగమువఅంటి మనసు

వదద న మరలిఅంచినవానెఁడే యగి
వొదద నే కొఅండలవఅంటి వనన్నత దేహగుణాల
దిదిద  మటట పటట వానెఁడే ధీరునెఁడక న యగి

చ. ముఅంచుకొనన్న యిఅందిశ యపు మోహజలధిలోన
వఅంచన మునునెఁగనటిట వానెఁడే యగి
పొఅంచి పుణణ్యుపపముల పొటట వఅంటి కరమ్మముల
దఅంచి పరనెఁజలల వానెఁడే తత కవ్వమెక న యగి

చ. వగటకామాదుల వళళ్ళునెఁగొటిట  శఅంతనెఁడక
వగలడిగినయటిట వానెఁడే యగి
నగిడి శశ వేఅంకటపతి నజదసునెఁడక  భక కనెఁ
దగిలి నలపువానెఁడే ధనుణ్యునెఁడక న యగి

రేకు: 0325-02 దేసాళఅం సఅంపుటము: 04-143

పలల వి: వాసుదేవ నీవ నెలవరివి మగుడనేల
యీసరి నీవదద నుఅండే యెటట ననెఁ జేయవయాణ్యు

చ. మాయదచిచ్చి నాబదుకు మనుజలోకాన వేసె
కాయము సఅంసార వారిబ గడడ పక  వేసె
పయపు నాతమకము భామలవలల వేసె
చాయ నేనుఅండి వచిచ్చినడ జడఱనెఁగనయాణ్యు

చ. ఘనమెక నయిఅందిశ యాల కరమ్మములవాత వేసె
మనసు సఅంసదయామనలో వేసె
పనులెలల  లఅంపటాల పయినెఁ బకక్కులా వేసె
కొనకకక్కు నేనె నాగురుత గాననయాణ్యు

చ. అఅంచెల నాదినముల ఆనెఁకటి బారి వేసె
ముఅంచిన నాగుణముల మోహముల వేసె
యఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశ యెఅందఅం దునాన్ననెఁడనో
పొఅంచి నీకు శరణఅంటి బోధిఅంచవయాణ్యు

రేకు: 0294-05 లలిత సఅంపుటము: 03-546

పలల వి: విఅంటిమ నీ కతల కఅంటిమ నీమాయల
బఅంటల మచుణ్యుత నీ పలివారమయాణ్యు

చ. కలిగిరి నీవలల నే కడనెఁగి బశ హామ్మదుల
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నలిచిరి సురలెలాల  నీవలల నే
తెలిసిరి మునులెలాల  దేవనెఁడవ నీవేయన
చలపటిట  హరి నీకు శరణనేమయాణ్యు

చ. నుతియిఅంచీ వేదముల నోరార నీ మహిమ
గతియాయ వక కుఅంఠమే ఘనులకలాల
పశ తిలేన నీ రూప భావిఅంచేరు యగీఅందుద ల
తతితో శశ పతి నీక దసులమయాణ్యు

చ. అద నీ చకశ ముచేత నడనెఁగి రసురలెలాల
బదికరి విపుద ల నీపద సేవను
పొదలి శశ వేఅంకటశ పొఅంది నీ కరుణ చేత
మొదల వనక నీక మొకక్కుమయాణ్యు

రేకు: 0360-02 ముఖరి సఅంపుటము: 04-352

పలల వి: విఅంతనా నేనెఁ దనకు వేసాలవానెఁడ
కఅంతనక గురునెఁ డనగలిగినవానెఁడ

చ. జడిగొన మొదలనెఁ ద జలసతశ పువానెఁడ
వడమాయలగ బారి విదణ్యులవానెఁడ
కడసోదణ్యుములనే కరమ్మపునెఁ జేనెఁతలవానెఁడ
అడరి కఅంభపుసతశ  మాడడివానెఁడ

చ. యిలనుఅండి మనున్న ముటట  యిఅందశ జలములవానెఁడ
తల దుద అంచి బశ దికఅంచుతకుక్కులవానెఁడ
తెలియనెఁ గొఅండల నీళళ్ళునెఁ దేలవేసినవానెఁడ
కలసి పగల రేయిగానెఁ జేసేవానెఁడ

చ. మగువల భశ మ యిఅంచే మౌన వశ తముల వానెఁడ
వగటక  రాయి గఅంతల వేయిఅంచేవానెఁడ
చిగిరిఅంచే వరముల శశ  వేఅంకటాదిశ వానెఁడ
బగివాయ కట మముమ్మనెఁ బాలిఅంచేవానెఁడ

రేకు: 0157-03 లలిత సఅంపుటము: 02-271

పలల వి: విచార మెనన్ననెఁడ లేదు వరిడి జీవలకును
పచారిఅంచేరు బశ దుకు బశ హమ్మనాటనుఅండియ

చ. పొదుద వొడచుటయను పొరినెఁ గూనెఁగుటయె కాన
అదుద కొన మగులనెఁగ నఅందేమ లేదు
వొదిద కనెఁ బుటట టయను వడగనెఁ జూచుట కాన
కొదిద తోడనెఁ గాలమేమ గురియెక  నలవదు

చ. అనన్నము భజిఅంచేదియ నానెఁకలి గొనేదకాన
యెనన్నకకునెఁ జెపపచూప నేదియ లేదు
ఇనన్నటనెఁ దిరిగాడేది ఇఅంటిక వచేచ్చిదే కాన
పనన్న తననలకడ భావిఅంచ లేదు

చ. జవవ్వనము మోనెఁచేదియ సరి ముదుసేదే కాన
తవివ్వ కటట కొనే దేది దనెఁచే దేది
నవవ్వతా నలమేలమ్మఅంగనాయక శశ వేఅంకటశ

రవవ్వల నీ వేలికవ రకఅంచు మనెఁకను

ప.అ.రేకు: 0066-04లలిత సఅంపుటము: 15-379

పలల వి: విచారపరులాల వివేకులాల
పచరిఅంచి తెలిసి యాపగిది నడవనెఁడీ

చ. చేసినపుణణ్యుమువలల  చెలనెఁగి దేవత లెక రి
ఆసరినెఁ బాపమువలల  నసుర లెక రి
దసరితనమువలల నెఁ దగ నారదదులెక రి
వాసి నఅందవవ్వ రెకుక్కుడొ వడి నెఅంచు కొనునెఁడీ

చ. ఘనరాజసగుణాన కలగు నహలోకము
అనశమునెఁ దమసాన నధగతి
మొనసి సాతికవ్వకమున మోకము సిదిబ అంచు
ననుపమ పదమేదొ అది యెఅంచుకొనునెఁడీ

చ. పరగ దేహమూలము పశ కకృతమయిన మాయ
అరాసి యాతమ్మ నీడేరుచ్చి నలమేలమ్మఅంగ
సిరుల నఅంతరాణ్యుమ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
సరి నఅందు మీ బశ దుకుజడ యెఅంచుకొనునెఁడీ

రేకు: 0101-01 కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-001

పలల వి: విచారిఅంచు హరి నావినన్నప మవధరిఅంచు
పచారమే నాది గాన పనులెలాల  నీవే

చ. తనువ నా దఅందునెఁ గాన తనువలో నఅందిశ యముల
అనశము నాచెపపనటట  సేయవ
మనసు నాదఅందునెఁ గాన మరమ్మము నాయిచచ్చి రాదు
పనవడి దూరు నాది పరులదే భోగము

చ. అలరి నానదుద ర నాదఅందునెఁ గాన సుఖమెలల
కలలోన కానెఁపరాలకతల పలె
తెలివి నాదఅందునెఁ గాన దినాల కాలము సొముమ్మ
యెలమనెఁ బరు నాది యెవవ్వరిదో బలవ

చ. కరమ్మము నాదఅందునెఁ గాన కరమ్మములో ఫలమెలల
అరిమ్మలి నాజనమ్మముల ఆధీనమె
ధరమ్మపు శశ వేఅంకటశ దయానధివి నీవ
నరిమ్మతము నీదిఅంతే నేరుపు నీమాయది

రేకు: 0305-06 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 04-
030

పలల వి: విచారిఅంచుకొనేవారి వివేకాల కొలనెఁదుల
పచారిఅంచి వనన్నవలల  భావనమాతశ ముల

చ. జగములనన్న నీశరీరమేకనక
తగు వక కుఅంఠాలే వఅండేతావ లెలాల ను
పొగరు సవ్వరగ  నరకభూములనే లోకాలెలల
పగటన తమలోన భావనమాతశ ముల
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చ. అనన్న పదరార ల నీయఅందే పుటిట వచేచ్చినెఁగాన
తినన్నన నీపశ సాదలే దినభోగాల
వనెన్నల నషట నషట  వసుకభేదము లెలాల ను
పనున్నకొనన్న యటవఅంటి భావనమాతశ ముల

చ. అఅంతరాతమ్మవ శశ వేఅంకటాధిప నీవేకాన
చెఅంతల నీ కక అం కరాణ్యులే చేనెఁతలెలాల ను
విఅంతలెక న సఅంసార విహారములెలాల ను
బఅంతినే నానావిధ భావనమాతశ ముల

ప.అ.రేకు: 0052-02బౌళ సఅంపుటము: 15-294

పలల వి: విచారిఅంచుకొనేవారి వఱిఱ్ఱి తన మఅంతేకాక
యెచట బఅంగారుతోడ యినుము సరి యౌనా

చ. బహు జన సమమ్మతపు పనులే యీడేరునెఁ గాక
మహిక వేనెఁగెక న పన మననెఁబోయీనా
విహితపు టగశ పూజ విషష నక చెలెల నెఁగాక
సహజపు శిశపల చలముల చెలెల నా

చ. సరవ్వజన హితనెఁడక న జనునెఁడే వరిబ లల నెఁ గాక
గరివ్వయెక న కఅంటకునెఁడ కడతేరీనా
పూరవ్వమఅందు ధరమ్మజనెఁడ భూమక రాజయెనెఁ గాక
నరవ్వహిఅంచి కౌరవనెఁడ నెరవేరెనా

చ. పొఅందుగానెఁ జేసినయటిట  పుణణ్యుమే మే లిచుచ్చినెఁగాక
కఅందుకొనన్నపపము సుఖము నచీచ్చినా
చెఅంది శశ  వేఅంకటశవ్వరు సేవిఅంచి గెలెచ్చినెఁ బశ హామ్మదునెఁ
డిఅందరిలోన హిరణణ్యునెఁ డీడేరనెఁ గలిగెనా

ప.అ.రేకు: 0019-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
109

పలల వి: విచారిఅంచుకోన వారి వఱిఱ్ఱి తన మఅంతె కాన
పచారిఅంచి నీ కకృపను బశ తికతి నేను

చ. శశ  మహలకమ్మ యఅండనెఁ బఅంచి దరిదశ మేలయఅండ
కామధేను వనన్నచోట కరవేల యఅండ
కామఅంచి నారాయణ నీ ఘననామ మునన్నచోట
తామసాలనెఁ బాతకాల దగగ రి యేల యఅండ

చ. చెఅంగట సరుణ్యునెఁ డనన్నచో చీనెఁకటల ల యఅండ
భఅంగిఅంచి గరునెఁడడఅండనెఁ బాము లేల యఅండ
ముఅంగిట గోవిఅందునెఁడ నీ ముదశ ల మేన నుఅండనెఁగా
అఅంగవికారములయిన అజజ న మేల యఅండ

చ. తానే నజమెక  వనన్న చెఅంతనెఁ జఅంచల మేల యఅండ
కాననెఁబడి భక క యఅండ కలనెఁక యేల యఅండ
ఔ నవ శశ  వేఅంకటశ అఅంతరాతమ్మ నీ వనన్నచో
ఆనుక శభము లఅండ నల పల యఅండ

రేకు: 0242-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-241

పలల వి: విచారిఅంచుకోరో యిది వి???కులాల మెఅండ-

పచారాల చూచి మీరు భశ మయకురో
చ. భావిఅంప నారదునక బశ హమ్మపటట  మరుద

వేవేలెక నానెఁ గొఅంచెమన విడిచెనెఁగాక
దేవతల తనున్ననెఁ జూచి దిగగ న లేచి మొకక్కుటి-

ఆవక భవపు పదమఅందనెఁ గాక
చ. మకక్కులి జజ నము గలిగ  మఅంచి తమ నేరుపలాల

చికక్కు సఅంసారము పల సేయవలెనా
యెకుక్కువ హరిదసునెఁడక  యిటాల నే వక కుఅంఠ-
మెకక్కుడితోవ సాధిఅంచేదిది మేలనెఁ గాక

చ. మూలమన నుడిగితే ముఅంచి యెవవ్వనెఁడ గాచెను
పోలిఅంచ నెవవ్వన నాభినెఁ బుటట  లోకాల
చాలి యెవవ్వనకుక నీజగము లనన్నవి మరి
కాలమఅందే ఆదేవననెఁ గానవలెనెఁ గాక

చ. యిదియే శశ వక షష వల యిలనెఁ బూరావ్వచారుణ్యుల
వదక చదివి కనన్నవివరమెలాల
తదమొద లెరనెఁగన దుషట లకతల మాన
పదిలమెక  యిటట  నమమ్మ బశ దుకుటనెఁ గాక

చ. సఅంకునెఁజకశ ముల మా(న?)న సమానభోగముతోడ
అఅంకల శశ వేఅంకటశనఅండ నుఅండరో
పొఅంకపుబుదుబ  లిమమ్మన పొఅంచి గాయతిశ  జపఅంచి
ఇఅంక బశ హమ్మవేత క లెఅంచేదిఅందుక కాక

రేకు: 0330-01 దేవకశ య సఅంపుటము: 04-
172

పలల వి: విచచ్చినవిడినీ యాడీ వనెఁడ కకృషష నెఁడ
వొచచ్చిములేనవానెఁడ వదద గిరికకృషష నెఁడ

చ. గలల గలల మననెఁగాను గజర ల నఅందలతోడ
బిలల నెఁగోటాల డీన పనన్నకకృషష నెఁడ
కలల రేనెఁగి వధలనునెఁ గేరి పుటట చెఅండలాడీ
బలిల దునెఁడ గదవమమ్మ బాలకకృషష నెఁడ

చ. తమతోడ గోపలల తానునెఁ గూడి ముఅంగిటను
సముదశ బిలల లాడీ సాధకకృషష నెఁడ
చెమటలగార సిరసిఅంగనవతి క యాడీ
గుమతాన వనెఁడే యమామ్మ గోపలకకృషష నెఁడ

చ. వదుటననెఁ బారి పరి వడడ గచచ్చికాయలాడీ
ముదముదొలనెఁకనెఁగాను ముదుద కకృషష నెఁడ
అదివో శశ వేఅంకటశనెఁ డాటలెలాల నెఁ దనే యాడీ
పదివేల చఅందల శశ పతియెక న కకృషష నెఁడ

రేకు: 0275-04 రామకశ యసఅంపుటము: 03-433
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పలల వి: విచేచ్చియవయాణ్యు వేఅంకటాచలముపొఅంత-

కచుచ్చిగా నేమునన్నచోటి కచుణ్యుతనారాయణా
చ. అలల నానెఁడ లఅంక సాధిఅంచఅందరును బగడనెఁగ

మలల డి నయధణ్యుకు మరలినటల
యెలల గానెఁ గెక లాసయాతశ  కనెఁగి కమమ్మర మరలి
వలల విరి దవ్వరకకు విచేచ్చిసినటల

చ. యెనన్నకతో గోమఅంతమెకక్కు జయము చేకొన
మనన్ననతో మధరకు మరలినటల
అనన్నచోటాల  నుఅండి అలిల రము లారగిఅంచ
వనున్ననెఁడవక  వేడకతో విచేచ్చిసినటల

చ. వహికకక్కునెఁ దిశ పురాల వనతల బోధిఅంచి
మహి నఅందిర వొదిద క మరలినటల
విహగగమన శశ వేఅంకటశ మమునెఁ గావ
విహితమెక  నామతిలో విచేచ్చిసినటల

రేకు: 0282-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
472

పలల వి: విజయపుటముమ్మ వేసె వేఅంకటశనెఁడ
విజయన సఖునెఁడ యీ వేదమూరితి

చ. పఱితెఅంచి దశకఅంఠు పదిశిరసులమీనెఁద
ఆఱిక(?)నముమ్మ వేసె నాదిదేవనెఁడ
ఆఱడి సేనల తోడ నఅంబుధి మీనెఁద వేసె
వేఱొకయముమ్మ దొడిగి విషష దేవనెఁడ

చ. చాలగ నేడదళల  సరవ్వము నొకక్కుటిగానెఁగ
ఆలములో నముమ్మవేసె నఖిలేశనెఁడ
ఆలిఅంచి రుకమ్మణినెఁ బెఅండిల  యాడనానెఁడ వక రులపక
జలి(?)యముమ్మ వేసెను విజయకకృషష నెఁడ

చ. భజన నఅందిరనెఁగూడి పఅంతమున నముమ్మవేసె
విజయదశమన శశ వేఅంకటశనెఁడ
సుజనుల దేవతల సొరిది నఅందరినెఁ గాచు
విజయము చేకొనె విషష దేవనెఁడ

రేకు: 0177-02 లలిత సఅంపుటము: 02-383

పలల వి: విజతలనన్నయ వకృథా వకృథా
అజమళాదుల కది యేజతి

చ. జతిభేదముల శరీరగుణముల
జతి శరీరము సరినెఁ దోడనె చెడ
ఆతమ పరిశదబ అంబెప్పుడను అది నరోద షఅం బనాది
యీతల హరివిజజ నపు దసణ్యుఅంబిది యొకక్కుటపో సుజతి

చ. హరి యిఅందరిలో నఅంతరాతమ్మనెఁడిద
ధరణి జతిభేదము లెఅంచిన
పరమయగులీ భావ మషట మదము భవవికారమన మానరి
ధరణిలోననెఁ బరతత కవ్వజజ నము ధరమ్మమూలమే సుజతి

చ.లౌకక వక దిక లఅంపటలకు నవి
కక కొను నవశణ్యుకరకవణ్యుఅంబుల
శశ కాఅంతఅండ శశ వేఅంకటపతి సేసిన సఅంపదమఅందరిక
మేకొన యినన్నయ మీరినవారిక మీనామమే సుజతి

రేకు: 0302-06 భవళ సఅంపుటము: 04-012

పలల వి: విడిచితి మనరాదు అవి మరి విడవమవనెఁగరాదు
అడరిన శశ హరి అనుమతికొలనెఁదే

చ. పఅంచిననెఁ బెరుగును పను యిఅందిశ యముల
కొఅంచము సేసిననెఁ గుఅందును
పఅంచిన దిఅందును పపమునెఁ బుణణ్యుము
యెఅంచనెఁగ నీశవ్వరునెఁడిచిచ్చిన కొలనెఁదే

చ. తెలిసిననెఁ దేటగు తిరమగు మనసిది
కలనెఁచిన లోలోనెఁగలనెఁగును
తొలనెఁచిన దిఅందునె దు:ఖము సుఖమును
యిల నఅంతరాణ్యుమచిచ్చిన కొలనెఁదే

చ. చేసిననెఁ జెలనెఁగును చేనెఁతల కరమ్మము
పసిననెఁ బాయను బఅంధముతో
ఆసల శశ వేఅంకటాధీశనెఁడిఅందుకు
యీసరి గరకతనెఁడిచిచ్చిన కొలనెఁదే

రేకు: 0009-03 శశ రాగఅం, యేకతాళసఅంపుటము: 
01-057

పలల వి: విడమనవో రోల విడమనవో వేగ
విడమనవో తలిల  వఱచీ, నీబాలడ

చ. యెనన్ననెఁడ గొలెల తలయిఅండల  వేమారునెఁ జొచిచ్చి
వనన్నలనెఁ బాలను వఱనెఁజనెఁడ
వనెన్నలనీకోప మఅంత వదుద  నీకు నీయాన
కనున్నల నవవ్వల ముదుద గారీ నీబాలడ

చ. సారేకు పరుగులచాడలూ నేనెఁడ మొదలూ
గోరయెక  కోలలనెఁ బగుల మొత కనెఁడ
కూరిమలేక నీవ కోపగిఅంచనెఁగానెఁ గనీన్నరు
జోరుగా రాలనెఁగా ననేన్న చూచీ నీబాలనెఁడ



 518

చ. చాల నీకోప మది సరిలేనమదుద లివి
రోలనే యిటల ను విరుగనెఁదోశ యనెఁడ
మేలిమవేఅంకటపతి మేటినెఁనీకొమానెఁరు డిద
కలెతిక నీకు మొమ కక్కుడి నద బాలనెఁడ

రేకు: 0335-05 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 04-
206

పలల వి: విడవ విడవ నఅంక విషష నెఁడ నీపదముల
కడనెఁగి సఅంసారవారిబ  కడముఅంచుకొనన

చ. పరమాతమ్మ నీవఅందో పరాకక యనాన్నను
పరగ ననన్నఅందిశ యాల పరచినాను
ధరణిపక నెఁ జెలరేనెఁగి తనువ వేసరినాను
దురితాల నలవఅంకనెఁ దొడిక తీసినను

చ. పుటట గు లిటట  రానీ భవి లేక మాననీ
వటిట  ముదిమెక న రానీ వయసే రానీ
చుటట కొనన్నబఅంధముల చూడనీ వడనీ
నెటట కొనన్నయఅంతరాతమ్మ నీకు నాకునెఁ బోదు

చ. యీదేహమే యయిన ఇనెఁక నొకటక నాను
కాదు గూడదన ముక క కడకనెఁగినా
శశ దేవనెఁడవక న శశ వేఅంకటశ నీకు
సోదిఅంచి నీశరణమె చొచిచ్చితి నే ననెఁకను

ప.శశ .అ.రేకు: 8009-08 బౌళ సఅంపుటము: 15-
462

పలల వి: విడవదు తనున్న విడవనెఁ జూచిన తనున్న
విడిచిననెఁ గాన విడవ దనన్ననెఁడను

చ. మానన పుఅంటిక మఅందు మఅంతరము లేన సఅంది
గోనెనెఁ బటిట నటిట  బఅంక గోడమీనెఁది మనున్న
జజ నము లేన యెఱుక సఅందుగిఅందు లేన యిలల
రానపోనచోటి రాజలేన కొలవ

చ. చితకములోపలివానెఁడ చిత కములవలివానెఁడ
చితకము మేన గూడనెఁ జేసినవానెఁడ
చితకజజనకునెఁడక న శశ వేఅంకటాదీశ శనెఁడ మద
మెతికనమోహమునెఁ దనున్న నెడ ఇయణ్యునెఁడక నా

రేకు: 0101-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 02-002

పలల వి: విడవరా దఅంతెక నా వఱిఱ్ఱి వానెఁడనెక న నీకు
కడవారు నవవ్వకుఅండానెఁ గాచుకో ననున్నను

చ. జజ నము నే నెఱనెఁగ నజజ నమునెఁ నే నెఱనెఁగను
మానను విషయముల మరిగెఅంతెక నా

నీనామము నొడిగి నాదసునెఁడ ననుకొఅందు
దీనక వహిఅంచుకొన తిదుద కో ననున్నను

చ. అకరమ్మము నెఱనెఁగను సుకరమ్మము నెఱనెఁగను
పశ కటసఅంసారముపక  పట మానను
వొకపనవానెఁడనెక  వూన ముదశ ధారినెక  తి
మొకమోడి యిఅందుక గోమున నేల ననున్నను

చ. వనకనెఁ గానను ముఅందు విచారిఅంచి కానను
ననుపక  దేహధారినెక  నీకు మొకక్కును
ఘనునెఁడ శశ వేఅంకటశ కనున్నలెదుటనెఁ బడితి
కన పోవిడవరాదు కరుణిఅంచు ననున్నను

రేకు: 0274-01 మఅంగళకౌశి క సఅంపుటము: 03-
424

పలల వి: విడవవో మాయా విషష వధీనము
వొడలిది నీ కఅందు నునక లేదు

చ. శశ పతినామము చేకొనే నాలక
యే పపములకు నెడలేదు
దపగు గోవిఅందునెఁ దలనెఁచిన మనసిది
కోపముల కరవకొన నెడలేదు

చ. నెలవగ హరికథ నఅండను వనుల
కలిదోషము లికక్కుడ లేవ
అలరిన జనమ్మఅం బచుణ్యుత శరణన
నలిచె దుదుఃఖముల నవారణము

చ. శశ వేఅంకటపతినెఁ జేరె నాతమ్మ యిది
భావవికారము పన లేదు
దక వాధీనము తత కవ్వవిచారము
వేవేల కరమ్మపువిధలే లేవ

రేకు: 0337-03 శోకవరాళ సఅంపుటము: 04-
216

పలల వి: విడవము మనసా వరిడిచేనెఁతల
తడయక శశ హరినెఁ దలనెఁచవొ యినెఁకను

చ. నానానెఁడే యెననెఁబది నాలగులకల
యనుల వడలితి నొకక్కునెఁడనే
ఆనన భోగములఅందలివే పో
కానము యినెఁకనేమ గడియిఅంచేము

చ. నలగడ నట పదునాలగ  లోకముల
వలయనెఁ జొచిచ్చితిన వడలితిన
కలిగినదేదో కలగనదేదో
తెలియ దేమటికనెఁ దిరిగేవమో

చ. భవిలోనెఁ జేసితి పుణణ్యుమునెఁ బాపము
కవిసి యాఫలము గెక కొఅంటిన
యివల శశ వేఅంకటశనెఁడిఅంతలో
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తవిలి యేలనెఁగా ధనుణ్యునెఁడనెక తి

రేకు: 0307-06 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
042

పలల వి: వితొకకటి వటట నెఁగా వేరొకటి మొలచునా
యెతిక హరి నీవ నను నీడేరుకగాక

చ. మోహబాఅంధవములకు మూలఅంబు తనువ
వూహాపోహలకు వనక యీ తనువ
దహమున కానెఁకటిక తగుల యీ తనువ
యీహీ వక రాగణ్యు మఅందటట  గలగు

చ. పఅంచేఅందిశ యములకు పదు యీ తనువ
చఅంచలపుటాసలకు జఅంట యీ తనువ
అఅంచె దురగ ణములకు నాకరము తనువ
యెఅంచి చూడ వివేక మఅందటట  నలచు

చ. యీహలోకసుఖములకు హేతవ తనువ
బహుపుణణ్యుపపలకు ఫలము యీ తనువ
యిహమునకు శశ వేఅంకటశ నీదసణ్యుమున
విహరిఅంచెనెఁ దనువ యినెఁక వఱపల కలగు

రేకు: 0332-03 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
186

పలల వి: వితొకకటి వటట నెఁగాను వేరొకటి మొలచీనా
హతిక దేహగుణముల ఆతమకయీణ్యునా

చ. చెఅంది చేనెఁదుదినన్ననోరు చేనెఁదేయయివఅండనెఁగాక
దిఅందుపడి కొఅంతెక నానెఁ దియణ్యునుఅండీనా
బఅందల సఅంసారిక బల లఅంపటాలేకాక
అఅందు హరినెఁజేరి సుఖ మఅందనెఁ దీరీనా

చ. యెఅంగిలినెఁ బుటిట నమేను హేయమే వదకునెఁగాక
చెఅంగలిఅంచి పవనమ సేసుకోనీనా
ముఅంగిటిదేహికనెఁ గరమ్మముల ముఅంచుకొనునెఁగాక
రఅంగుగ శశ పతినెఁ గొలిచి రతికకీక్కునా

చ. చేతిక వచిచ్చినసొముమ్మ చేరిదనెఁచుకొనుగాక
యేతలనెఁ ద నొలల నఅంటా యీసడిఅంచీనా
యీతల శశ వేఅంకటశనెఁ డిచిచ్చిన విజజ నము
ఆతమ సఅంతసిఅంచునెఁ గాకఅందు వలితనాన్నద

రేకు: 0283-03 వరాళ సఅంపుటము: 03-478

పలల వి: వితొకకటి వటిట తేను వేరొకటి మొలచునా
యెతికన శశ హరి నీవే యీడేరచ్చివయాణ్యు

చ. పపపుణణ్యుదేహిక బఅంధములే సహజము
యేపుననెఁ గాదన తోయ నెటట వచుచ్చిను
పూపవఅంటి మనసుకు భోగములే సహజము
తేపగా విరతి యెఅందునెఁ దచుచ్చికొనేమయాణ్యు

చ. మాయల జనమ్మమునకు మమతలే సహజము
యేయెడనెఁ జొరక మాననెటట వచుచ్చిను
కాయవఅంటి గుణానకు కరమ్మమే సహజము
చాయల నే మెటవలె శఅంతినెఁ బఅందేమయాణ్యు

చ. తపపన జజ నమునకు దక వమే సహజము
యెప్పుడ సవ్వతఅంతద నెఁడగా నెటట వచుచ్చిను
నెప్పున శశ వేఅంకటశ నీ మహిమే ఇఅంతాను
చెపపనెఁజూపనెఁ జోటలేదు చేరివఅండేమయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0028-01బౌళ సఅంపుటము: 15-159

పలల వి: విదురున విఅంద విజయీభవ
హకృదయేశవ్వర విజయీభవ

చ. దక వశిఖమణి దనవమరబ న
వేవేలకు నీకు విజయీభవ
శశ  వలల భగుణ చిఅంతాసాగర
యీవల నద విజయీ భవ

చ. జగదేకవిభనెఁడ శతమఖవఅందిత
వగట విజయముల విజయీ భవ
నగమవినుత సరవ్వనలయ నారాయణ
యిగిరిఅంచెనెఁ గకృప విజయీ భవ

చ. జలధిమధన సరవ్వజఅంతవిహారక
వలసె నీ మహిమల విజయీ భవ
కలిత శశ  వేఅంకట కామతవరద నతణ్యు
యిలధర నీకు విజయీ భవ

రేకు: 0082-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
393

పలల వి: విధి నషేధము లకు వఱవనెఁగనెఁ బనలేదు
మధసదన నీమనన్నన దసుడక తే

చ. విడవరానధరమ్మ విధల పురుషలను
విడిచి గోపకల విచచ్చినవిడి
బడి ననున్న దగులట పరమధరమ్మ మాయ
యెడయనతర ధరామ్మలిక నేటికయాణ్యు

చ. మానరాన కరమ్మమారగ ము లట మాన
పూననయతలే పూజణ్యులట
నీనారాయణనయతే ధరమ్మమాయ
యీనజ మొకటియ నెఱగనెఁగనెఁవలయ

చ. యినన్నట శశ వేఅంకటశ నీదసునెఁడక
వనన్న విచారాల నొదుగనేలా
ననున్న గూరిచ్చినటిట  నజభ క క గలదన
తినన్ననెక  తెలిపటి తెలివే కలది
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రేకు: 0388-04 నాట సఅంపుటము: 04-513

పలల వి: వినరయణ్యు నరసిఅంహ విజయము జనులాల
అనశము సఅంపదల నాయవ నొసనెఁగును

చ. మొదలనెఁ గొలవకూటమున నుఅండి కశిపునెఁడ
చదివిఅంచెనెఁ బశ హాల దున శసస ముల
అదన నాతనెఁడ నారాయణనెఁడే దక వమనె
అదరిపడి దక తణ్యునెఁడ ఆతననెఁ జూపుమనె

చ. అఅంతటనెఁ బశ హాల దునెఁడ 'అనన్నటానునాన్ననెఁ'డనయె
పఅంతమున దనవనెఁడ బాలననెఁ జూచి
యెఅంతయనెఁ గడనెఁకతోడ 'ఇఅందులోనెఁ జూపు మన’

చెఅంతనునన్న కఅంబము చేతనెఁగొన వేసె
చ. అటమీనెఁదట బశ హామ్మఅండఅం బదరుచు

కుటిల భయఅంకర ఘోషముతో
చిట చిట చిటమన పట పట పటమన
పటపట మనుచును బగిలెనెఁ గఅంబము

చ. కులగిరు లదరెను కుఅంభిన వడనెఁకను
తలనెఁకరి దక తణ్యుల తలల డిలి
కలనెఁగెను జగముల కఅంపఅంచె జగముల
పశ ళయ కాలగతినెఁ బాటిలెల  నపుడ

చ. ఘననారసిఅంహునెఁ డద కఅంబము నఅందు వడలె
కనుపటట  నదిగొ చకశ  జవ్వలల
మునుకొన వడలెనెఁ గారుమ్మకముక క శరముల
కనకకశివనకునెఁ గలనెఁగె గుఅండియల

చ. అడరె నదేద వన కోపగున్నల బెడిదపు -
మడనెఁగురుల తోడత మనున్నలముటిట
పడగులరాలేటి భీకర నఖరముల
గడసు రకక్కుసునక గాలములెక  తగిలె

చ. తొడిక పటిట  విషష నెఁడ తొడమీనెఁద నడకొన
కడపు చిఅంచెను వాన గరవ్వమడనెఁగ
వడలెనెఁ జిలల న వాన వేనెఁడి నెతకరు నఅంగిక
పొడి వొడియాయ శతద  భూషణము లెలల ను

చ. నెళ నెళన విరిచె నకక్కు వాన యెముకల
పళ పళ నారిచి పచుచ్చి వరిగె హరి
జళపఅంచి పగుల జఅందణ్యులగా వేసుకొనె
తళకునెఁ గోరల తళ తళమన మెరిచె

చ. పటలిఅంచి నరముల పరిక కుపపలవేసి
గుటగుటమన రొపప గోవిఅందునెఁడ
చిటిలిఅంచి కఅండల చెకక్కుల వారనెఁజెఅండి
కుటిల దనవనెఁ జూచి 'ఖ  యన యారెచ్చిను’

చ. తెఅంచి శిరోజముల దికుక్కులకు వాన -

పఅంచ పశ ణముల గొనెనెఁ బరమాతమ్మనెఁడ
అఅంచెల నీ రీతిన పశ హాల దున పగ నీనెఁగె
మఅంచి దేవతల మతిమీఱి జయవటిట రి

చ. అప్పు డిఅందిరాదేవి యఅంకముననెఁ గూచుఅండ వొప్పుగ శఅంతమఅంద 
నహోబలేశనెఁడ
తపపక కోనేటిదఅండనెఁ దనెక  యిఅందును నఅందు చిపపల 
వరములిచీచ్చి శశ  వేఅంకటశనెఁడ

రేకు: 0262-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
355

పలల వి: వినరో భాగణ్యుము విషష కథ
వను బలమదివో విషష కథ

చ. ఆదినుఅండి సఅంధాణ్యుది విధలలో
వేదఅంబయినది విషష కథ
నాదిఅంచీనద నారదదులచే
వదివధలనే విషష కథ

చ. వదలక వేద వాణ్యుసుల నుడిగిన-

విదిత పవనము విషష కథ
సదనఅంబెక నది సఅంకీరకనయెక
వదకన చోటనే విషష కథ

చ. గొలెల తల చలల  గొనకొన చిలకనెఁగ
వలల విరియాయ విషష కథ
యిలిల ద శశ వేఅంకటశవ్వరు నామము
వలిల గొలిప నీ విషష కథ

రేకు: 0191-01 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
462

పలల వి: వినవమమ్మ జనక నీవిభనెఁ డిఅంతసేసినానెఁడ
యెనసి యీరఘుశశ రామునెఁ డికనెఁ నేమ సేసునో

చ. వానరులదఅండ గూడి వారధి కొఅండలనెఁ గటట
ఆన లఅంక చుటిట రా నదే విడిసె
కోనలనెఁ దిశ కూటమెకక్కు గొడగు లనన్నయనెఁ జెకక్కు
యే నెపన రఘురామునెఁ డినెఁక నేమ సేసునో

చ. కోరి ఇఅందశ జితకనెఁ జఅంప కుఅంభకరుష  నరిర అంచె
ఘోరదనవలనెలల  కూలనెఁగుమెమ్మను
మారణహోమము సేసె మతకమఅంతానెఁ జెరిచె
యీరసాన రఘురామునెఁ డినెఁక నేమ సేసునో

చ. లావన రావణనెఁ జఅంప లఅంక విభీషణ కచెచ్చి
చేవల నోసీత ననున్ననెఁ జేకొనెను
భావిఅంచి శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ బటట ము దనెఁ గటట కొనె
యీవలనావల నాతనెఁ డినెఁక నేమ సేసునో

రేకు: 0389-05 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
518
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పలల వి: వినునెఁ డిద రఘుపతి విజయముల
పనుపడి రాకస బాధ లడిగెను

చ. కులగిరు లదరెను కుఅంభిన వడనెఁకను
యిల రామునెఁడ రథమెకక్కునను
కలనెఁగె వారిధల కఅంపఅంచె జగముల
బల విలనముమ్మల వటిట నను

చ. పడగుల దొరిగెను పనుగాలి విసరె
తొడినెఁబడి బాణము దొడిగినను
ముడివడ దికుక్కుల మొగెగ  దిగగ జముల
యెడపక రావణ నేసినను

చ. చుకక్కుల డలెల ను సుద కక్కు భూతముల
తొకక్కు యసుర తల దుఅంచినను
గకక్కున శశ  వేఅంకటగిరి నలవనెఁగ
అకక్కుజమగు శభ మఅందరి కొదవ

రేకు: 0329-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 04-
171

పలల వి: వినోదకానెఁడవౌదువ విఠలేశవ్వరా
వినుతిఅంచ నెటట వచుచ్చి విఠలేశవ్వరా

చ. పసులనెఁగావనెఁగానె బశ హమ్మ ననున్న నుతిఅంచే
వస నీమహిమ యెఅంత విఠలేశవ్వరా
పసిబాల వయసున బఅండినెఁదనన్న విరిచితి
వసగె నీమాయలెలాల  యివ విఠలేశవ్వరా

చ. వనన్న నీవ దొఅంగిలనెఁగ వేదల వొగడీన
వినన్న కనన్న సుదిద  గాదు విఠలేశవ్వరా
చనున్న దగి రాకాసిపనెఁచము హరిఅంచితివి
యెనన్నకకకక్కు నీబిరు దిట విఠలేశవ్వరా

చ. గొలెల తలనెఁగూడి చేకొఅంటివి బశ హమ్మచరణ్యుము
వలల విరాయనెఁ బనుల విఠలేశవ్వరా
బలిల దపు శశ వేఅంకటపతివక  పఅండరఅంగాన
చలల నెఁగా నెలకొఅంటివి జయ విఠలేశవ్వరా

ప.అ.రేకు: 0078-4 గుజర రి సఅంపుటము: 15-450

పలల వి: వినన్నప మదియే వేవేలకు గోవిఅంద గోవిఅంద
సనున్నతిఅంచెదను నావలననెఁ గలగు సరావ్వపరాధము 

లెఅంచకుమీ
చ. యెఱనెఁగమనాది యెఱుక నీపన యేమరి సఅంసారినెక న 

యినాన్నళళ్ళును
మఱతను నేను మఱవవ నీవ మదమున సిరు లపపతిలల నెఁగా
కొఱగాను నేను కొఱగలవ నీవ కొమమ్మలవలపులనెఁ దగిలితినెఁ 
గనక
మఱి నీవే గతి రకఅంపుము నా మరమ్మము నీచేతనునన్నది సుమీమ్మ

చ. నేరమ నాది నేరుపు నీది నేనెఁబుటట గులకు లోనెక నయపుడే
కోరుదు నేను కోరవ నీవ గొనకొన యాపదల పక కొననెఁగా
దూరుదు నేను దూరవ నీవ తొరలి పురాకకృతకరమ్మము లప్పుడ
యేరీతినెక నా నీవే దికక్కుఅంక యిద నీకు శరణ చొచిచ్చితినెఁ జమీమ్మ

చ. తలనెఁచమ నాది తలనెఁపు నీది యిట తగ నఅంతరాణ్యుమవి 
గలకాలము
కొలచుట నాది కొలవగొనుట నీది కూరిమతో నే నీకు 
మొకక్కునెఁగా
ఫలము నాది నా ఫలదునెఁడవ నీవ పరికఅంపనెఁగా శశ వేఅంకటశవ్వర
బలవనెఁడవ నీవ ననున్న నేలనాపలిదక  వమవ నీవే సుమీమ్మ

రేకు: 0372-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-422

పలల వి: వినన్నప మదే నీకు వేవేల విధముల
ననున్ననెఁ గావవే హరి నమో నమో

చ. నీగుణము నేనెరినెఁగి ననున్ననెఁ గొలవనేర
నాగుణము నీవరినెఁగి ననున్న నేలకొనవయణ్యు
సాగరము నీవ దచిచ్చి సతినెఁ దచుచ్చికొనన్నటట
నాగశయనునెఁడ హరి నమో నమో

చ. నీవనన్నచో టరినెఁగి ననున్ననెఁ దలనెఁచనేర
నావనన్నచో టరునెఁగుదు ననున్న నీవ దలనెఁచవే
కోవిదునెఁడ నారనెఁ బరుకొనన్నవాననెఁగాచినటట
నావొడయ హరిహరి నమో నమో

చ. మనసులో నునన్న ననున్న మరవకుఅండ నేర
మనసులోన నీవే నామరపు దలపవయణ్యు
పనవడి యహలణ్యునెఁ బాదముననెఁ గాచినటట
ననచి శశ  వేఅంకటశ నమో నమో

రేకు: 0226-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-147

పలల వి: వినన్నపము లేమ సేసే వేగినఅంతాను
మనన్నఅంచి రకఅంచే నీ మహిమలే ఘనము

చ. నీవఅంక నేరమ గదద  నేనే అపరాధిన
దేవ నే జడనెఁడనెఁగాన తెలసుకోను
వావాత మీగురునెఁ డాడేవాకణ్యుము నీయాధీనము
పవనమెక న నీపలకలాల  సతణ్యుము
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చ. మఅంచితనమలాల  నీద మాయదరివానెఁడ నేను
చఅంచలనెఁడనెఁ గనక వివా(చా?)రిఅంచుకోను
అఅంచల నీదసున  ఆనతి యమోఘము
యెఅంచ నీవిచిచ్చిన వరమెఅం(మఅం?)దుకఅంట బలవ

చ. కరుణెలాల  నీసొముమ్మ కఠినచితకము నాది
నరునెఁడనెఁ గనక అటట  యరసుకోను
పరగ మా జనకున పశ తిజజ య నీపఅంపు
నరతి శశ వేఅంకటశ నీపఅంతము సతము

రేకు: 0111-06 పడి సఅంపుటము: 02-066

పలల వి: విభనెఁడ విఅంతటిక వరవతో ననునెఁగావ
అభయహసకముతోడి ఆదిమూలమా

చ. పలలఅంపటాలచేతనెఁ బాటపడి పటపడి
అలసితినెఁ గావవే వో ఆదిమూలమా
చలమరి యితరసఅంసారభాశ అంతినెఁ జికక్కుతి న-

నన్నలరిఅంచి కావవే వో ఆదిమూలమా
చ. యెఅంతకక న నాసలచే యేనెఁగేనెఁగి వేసరితి-

నఅంత కోపనెఁ గావవే వో ఆదిమూలమా
సఅంతల చుటట రికాల జడిసితి ననెఁకనెఁ గావ
అఅంతరాతమ్మ నాపలి  ఆదిమూలమా

చ. రఅంటదప్పు టిఅందిశ యాల రవక వ్వ తినెఁ గావవే వో-

అఅంటిన శశ వేఅంకటాదిశ   ఆదిమూలమా
గెఅంటక ముమామ్మటికన నీక శర-

ణఅంటినెఁ గావవే వో ఆదిమూలమా
ప.అ.రేకు: 0058-05దేసాళఅం సఅంపుటము: 15-332

పలల వి: విరతి గలగవలె విషష కుకనెఁడ గావలె
సరవితోనుఅండవలె సహజయగికన

చ. మఅంతనాన నుఅండవలె మనసు శోధిఅంచవలె
చిఅంతిఅంచవలె హరిన చెలనెఁగవలె
అఅంతరఅంగునెఁడ గావలె నాసల మాననెఁగవలె
సఅంతోసాన మఅంచవలె సహజయగికన

చ. వరవ గలగవలె వఱవ లడగవలె
యిరవక  యెఱుకవలె యెచచ్చిరవలె
విరసము మానవలె వివేకఅంచుకొనవలె
సరుగ మౌన గావలె సహజయగికన

చ. భావిఅంచుకొనవలె పదరకుఅండనెఁగవలె
కావలెనెఁ బరిపూరుష నెఁడ కరుణవలె
శశ వేఅంకటశవ్వరున సేవే కలగవలె
సావధానునెఁడ గావలె సహజయగికన

రేకు: 0152-06 నాట సఅంపుటము: 02-245

పలల వి: విఱిగి పరెడియటిట  వరిడి య రిపులాల
తఱి శరణచొరరో దఅండాల వటట రో

చ. వనెఁడ వచెచ్చినెఁ గకృషష నెఁడిద వేయరో కక దువల
కానెఁగినపోటల  రానెఁగీ కదియకురో
పోనెఁడిమతో భీతివాయ పూరి నోళల నెఁ గరవరో
ఆనెఁడవార మనుకోరో ఆతనెఁడ దడవనెఁడ

చ. గోవిఅందునెఁడ దడివచెచ్చి గునుకుచునెఁ బారరో
కావ మన మెడలనెఁ బాగల వేయరో
వేవేగ బిడడ లనెఁ బరుల  విభనకనెఁ బెటట రో
వో వో యెఅంగిలికనెఁ జేత లొగగ రో రకఅంచీన

చ. మొతీక శశ వేఅంకటశనెఁడ మూలలకు దనెఁగరో
వొతికలి పఅంతములిచిచ్చి మీ రోడనెఁగదరో
హతిక మీతలల విరియనెఁగనెఁ బోసుకొనరో
బతకగా మముమ్మ గెలిచెనెఁ బగడరో మెచీచ్చిన

రేకు: 0116-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
091

పలల వి: విఱిగిరి దనవవరు లద
అఱిముఱి దేవత లాడేరద

చ. పరగుకఅంభ మద పగిలె పగిలె నద
హరినరసిఅంహఅంబాయ నద
గరుడధవ్వజ మద ఘనచకశ అం బద
మొరసేటి శఅంకపుమోమ త లవ

చ. వడలె వడలె నద వనుకొన హిరణణ్యునెఁ
దొడికపటట  నద తొడమీనెఁద
విడవక చిఅంచిన వేయిచేతలవ
కడపమీనెఁదనే కదలనెఁడద

చ. అద వామాఅంకఅంబఅందు లకమ్మ యద
కదిసి శఅంతమదే కరుణ యద
వదుటన పశ హాల దు నరడిఅంచె నద
యిద శశ వేఅంకటమెకక్కు నద

రేకు: 0218-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 03-
096

పలల వి: వివరము మాలినటిట  వఱిఱ్ఱి దేహి తొలిల
జవకటిట నఅంతే కాక చఅండ పోరనేనెఁటిక

చ. మనసఅంతే మఅంగళము మరి యెఅంత పొరలినా
తనువ కొలనెఁదియే సతవ్వములెలాల ను
తన కలిమెఅంచుకోక తగన మురిపముల
పననెఁగనెఁబోతే తీపు పపపలోననెఁ గలద

చ. చెఅంది వితికన కొలనెఁదే చేరి మొలచేటి పక రు
అఅంది ఆనెఁకటి కొలనెఁదే ఆహారమెలల
ముఅందువనక చూడక మొకక్కులపు పరువేల
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అఅందన మానపఅంటిక నాసపడవచుచ్చినా
చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ గొలిచిన కొలనెఁదియే మేల

భావిఅంచ నాతనెఁడిచేచ్చిది భాగణ్యుమెలాల ను
వేవేల మొకుక్కులేల వస నానానెఁటిక నెలల
తోవగాన తోవనెఁ బోతే తదకకక్కునెఁగలద

ప.అ.రేకు: 0008-06 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 15-
049

పలల వి: వివరిఅంచి చూడనెఁబోతే వఱనెఁగయీణ్యు నాకు నేనెఁడ
తవిరి పుటట న నానెఁడ తనువ లెఅందుఅండనో

చ. జనన గరద్భుములోన సరినే నుఅండే నానెఁడ
యేనసి యడ నుఅండనో యీ యాస
మునుప నఅంతకు తొలిల  ముననెఁగి పరలోకము
కొనలనుఅండడినానెఁడ కోపము లెఅందుఅండనో

చ. పొతకలలోపల నేను పొడల పటట నానెఁడ
యితకల జవవ్వనమద మెఅందుఅండనో
నతెకము నదురలోన నేనెఁగలల గనేనానెఁడ
యెతిక యీ కానెఁపురము లివి యెఅందు నుఅండనో

చ. మానక పఅంచేఅందిశ యమతకనెఁడనెక  వనాన్ననానెఁడ
యీ నేటి బశ హామ్మనఅంద మెఅందుఅండనో
తానే శశ  వేఅంకటశనెఁడ దయనెఁ జూచెనెఁ గాక ననున్న
ఆనుకొనన్నకరమ్మము యేమఅంటానెఁ ద నుఅండనో

రేకు: 0225-02 గౌళ సఅంపుటము: 03-139

పలల వి: వివరిఅంచుకోనవారి వఱిఱ్ఱి తనమఅంతే కాక
తవిలి రెఅంటిక గురి తామే కారా

చ. కడనెఁ బాపకరామ్మనకునెఁ గలిగినటిట  బలిమ
నడమనెఁ బుణణ్యుకరమ్మమునకు లేద
అడరి నరలోకమఅందు గలిగిన విధి
కడ మఅంచి సవ్వరగ లోకమునకు లేద

చ. తపపక బఅంధములను తగిలిఅంచే కోరిక
ముపపరినెఁ గొనేటి మోకమునకు లేద
కపప యటట  కలల లాడనెఁగలిగిన నాలిక
దపపదీర శశ హరినెఁ దలనెఁచనెఁగ లేద

చ. పఅంచుకొనన్న విషయాలబారినెఁ జికక్కు జీవనెఁడ
అఅంచెల వక రాగణ్యుమునఅందు లేనెఁడా
పఅంచల నరుల వఅంటనెఁ బారాడిఅంచే మనసు
కొఅంచక శశ వేఅంకటశనెఁ గొలిపఅంచలేద

రేకు: 0088-01 బౌళ సఅంపుటము: 01-429

పలల వి: వివేకమెఱనెఁగనవఱుఱ్ఱి లముగాక నేము
దివారాతశ ము ననేన్న దిశ షట అంచవలద

చ. మానవోడ నమమ్మ వొకక్కుమనుజనెఁడ వారిబ  దనెఁటి
నానారర ముల గూరిచ్చి నటిఅంచనెఁగాను
దనవారికకృప నమమ్మ తగినసఅంసారవారిర -

లోను చొచిచ్చి దనెఁటి గెలవ్వ లోకులకునెఁ జెలల ద
చ. జటట నెఁడయినుము నమమ్మ సొరిది నొకక్కునెఁడ భూమనెఁ

గటిట డిభయములెలల నెఁ గడవనెఁగాను
నెటట ననెఁ జకాశ యధన నజనామ మట నమమ్మ
తటిట  భవభయముల తరి దనెఁటనెఁజెలల ద

చ. వేలెనెఁడదీపము నమమ్మ వడనెఁగునెఁజీనెఁకటినెఁ బాసి
పోలిమ నొకక్కునరునెఁడ పొదలనెఁగాను
ఆలిఅంచి శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మలో వలనెఁగగాను
మేలి మాతననెఁ గొలిచి మెరయఅంగనెఁవలద

రేకు: 0110-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-058

పలల వి: వివేకఅంచ వేళ లేదు విజజ నమారగ మఅందు
భవసఅంపదల పదద పౌనెఁజ చూచీ జీవనెఁడ

చ. చితకమనయెడి మహాసిఅంహాసనఅం బెకక్కు
హతిక బహుపరాకాయ నద జీవనెఁడ
గుతకపు దేహమనేటి కొలవకూటములోన
జొతకనెఁ బశ కకృతినాటణ్యుము చూచీన జీవనెఁడ

చ. పఅంచేఅందిశ యములనే బలతేజీలపక  నెకక్కు
అఅంచల వయాణ్యుళ దోలీనద జీవనెఁడ
ముఅంచిన కరమ్మములనే ముదశ ల పటట ల దచిచ్చి
సఅంచముగా లెకక్కువటిట  సరిదనెఁచీ జీవనెఁడ

చ. యిచచ్చినెఁ గామకోశ ధాలనే హితమఅంతద లనునెఁ దరు
తచిచ్చి తలపోసుకొనీనెఁ దగ జీవనెఁడ
అచచ్చిపు శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాతమ్మయెక  యఅండనెఁగా
పచిచ్చిగా నాతననెఁ జూచి భశ మసీన జీవనెఁడ

రేకు: 0068-04 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
355

పలల వి: విశవ్వపశ కాశనకు వలినెఁయేడ లో నేడ
శశవ్వతన కూహిఅంప జనమ్మమనెఁక నేడ

చ. సరవ్వపరిపూరుష నకు  సఅంచారమనెఁక నేడ
నరావ్వణమూరికకన నలయమనెఁక నేడ
వరీవ్వధరునకునెఁ  గాలూనెఁదనొక చోటడ
పరవ్వతీ సుకతణ్యునకు భావమనెఁక నేడ

చ. నానాపశ భావనకు  నడమేడ మొదలేడ
ఆనన సహసుద నకు నవవ్వలివ లేడ
మౌన హకృదయసుర నకు  మాటడ పలకడ
జజ న సవ్వరూపునకునెఁ గాన విననేడ
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చ. పరమ యగీఅందుద నకు పరులేడ తా నేడ
దురితదూరునకు  సఅంసుకతి నఅంద లేడ
తిరువేఅంకటశనకు  దివణ్యువిగశ హ మేడ
హరిక నారాయణన కవనెఁగాము లేడ

రేకు: 0292-01 మలహరి సఅంపుటము: 03-
530

పలల వి: విశవ్వమెలల  నీ విరాడద పము
శశవ్వతహరి నీ శరణలము

చ. కనున్నలనెఁ సరుణ్యునెఁడ కమలాపు కనెఁడ నీ-

పనన్నన మోమున బాశ హమ్మణల
వనన్నతి వక శణ్యుల వూరువ లఅందును
యెనన్ననెఁగ శూదుద ల యిద పదముల

చ. యిఅందశ ది దేవతలీశన బశ హమ్మము-

నీఅందుద  లఅంగముల నెసనెఁగిరదే
సాఅందశ  లోకముల జఠరఅంబున నవ
రుఅందశ  తేజ మద రోమముల

చ. కాలమునెఁ గరమ్మమునెఁ గెక వలణ్యుఅంబును
ఆలోను వలియనది నీవ
శశ లలనాధిప శశ వేఅంకటశవ్వర
కోల ముఅందు ననునెఁ గొలిచితిమయణ్యు

రేకు: 0240-05 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-231

పలల వి: విశవ్వరూప నీ మూరి క వివేకఅంచలేను నేను
శశవ్వతనెఁడ నీవనన్నచఅందమేమీ నెఱనెఁగ

చ. నబదరమెక  లోకమెలాల  నఅండక వఅండదువట
దొబుదకొఅంటానెఁ దిరిగేము తోవల ననున్న
వబిద సముదశ మువలెనునన్న నీ పశ కకృతియఅందు
గబిదనెక  యీనెఁదుచునాన్ననెఁడనెఁ గలనెఁగకుమీ

చ. కడయ మొదలలేన కాలము నీతనువట
నడమ నఅందుతోనే పననెఁగుచునాన్ననెఁడ
అడరి నీ సొముమ్మలెక న ఆతమ్మలలో నొకనెఁడనెక
చిడముడినునన్నవానెఁడ చికుక్కువఱచకుమీ

చ. పరమున నహముననెఁ బశ బలియనాన్ననెఁడవట
గరిమ సోదిఅంచేము కమమ్మటి ననున్న
ఇరవక  శశ వేఅంకటశ ననన్నటా ననున్న నేము
శరణ చొచిచ్చితిమనెఁక చనవిచిచ్చి కావమీ

రేకు: 0271-04 భక రవి సఅంపుటము: 03-409

పలల వి: విశవ్వరూప మదివో విషష రూప మదివో
శశవ్వతలమెక తి మఅంక జయము మా జనమ్మము

చ. కొఅండవఅంటి హరిరూపు గురుతెక న తిరుమల

పఅండిన వకృకములే కలపతరువల
నఅండిన మకృగాదులెలల  నతణ్యుముకక జనముల
మెఅండగనెఁ బశ తణ్యుకమాయ మేలవో నా జనమ్మము

చ. మేడవఅంటి హరిరూపు మఅంచెక న పక నెఁడి గోపుర-

మాడనే వాలిన పక లమరుల
వాడలనెఁ గోనేటిచుటల  వక కుఅంఠనగరము
యీడ మాకునెఁ బడచూప ఇహమేపో పరము

చ. కోటి మదనులవఅంటి గుడిలో చకక్కున మూరి క
యీట లేన శశ వేఅంకటశనెఁడితనెఁడ
వానెఁటపు సొముమ్మల ముదశ  వకపు టలమేలమ్మఅంగ
కూటవక  ననేన్నలితి యెకుక్కువవో నాతపము

రేకు: 0294-03 లలిత సఅంపుటము: 03-544

పలల వి: విశవ్వతమ్మ నీ కఅంట వేరేమయనునెఁ గాన
ఐశవ్వరణ్యుమెలల  నీ యతివ చఅందములే

చ. కలవ మతముల పకుక్కు కరమ్మభేదములగుచు
కలవలల  నీయఅంద కలిపతములే
కలరు దేవతల బహుగతల మహిమల మెరయ
అలరి వారెలల  నీ యఅంగభేదములే

చ. ఘనమఅంతశ ముల పకుక్కు గలవ వరముల నొసనెఁగు
ననచి యవియెలల  నీ నామఅంబులే
పనగొనన్న జఅంతవల పకుక్కులెనేన్న గలవ
పనగొనన్న నీ దసపరికరములే

చ. యెఅందును దగులవడ కకరూపన ననున్న
కఅందువనెఁ గొలచువానెఁడే ఘనపుణణ్యునెఁడ
అఅందపు శశ వేఅంకటాదీశ శ అనన్నటా-

నఅందినపొఅందినవలాల  హరి నీయనుమతే

రేకు: 0272-02 ముఖరి సఅంపుటము: 03-413

పలల వి: విషష నెఁడ వచుణ్యుతనెఁడవ విశవ్వపరిపూరుష నెఁడన
వక షష వ లానతియణ్యునెఁగా వటిట  చదువలేల

చ. వనన్న చేతనెఁబటిట  నేయి వదకనెఁగ ననెఁకనేల
ననున్న లోన నఅంచుకొన నజమేదో యననేల
వనన్నతి దీపమువటిట  వొగి నతనెఁబడనేల
పనన్న నీ దసణ్యుము గలగ  బహుకరమ్మమేల

చ. చాలాధనము గలిగ  సఅంతలనెఁ దిరియనేల
నాలక నీ పరు గలగ  నానాజపములేల
కాలము నేరు గుడిచి కాలవ వొగడనేల
పలిఅంచ నీ వఅండనెఁగాను పరచిఅంతలేల

చ. మనున్న చూచేయఅందుకునెఁగా మకక్కులి తోదోపు లేల
అనన్నటా నీవఅండనెఁగాను అడగనేల
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యెనన్ననెఁగ శశ వేఅంకటశ యిఅందరి నేలేవ నీవే
ననేన్న కొలచుటనెఁ గాక నీటగరావ్వలేల

రేకు: 0144-02 పడి సఅంపుటము: 02-195

పలల వి: విషష నెఁడే యిఅంతానన భావిఅంచుట బుదిబ
వక షష వనెఁడక  యాచారణ్యుసేవ సేయట బుదిబ

చ. కొఅండవఅంటి తనలోన కోపము రేనెఁగవచిచ్చితే
దఅండనే యెచచ్చిరి వూరకుఅండట బుదిబ
మెఅండగా బరకాఅంతలమీనెఁది తమ వటిట తేను
అఅండకాచఅందుకు భశ మయకుఅండట బుదిబ

చ. అటట  యెవవ్వరయినా గకృహారామాదులపక  నాస
పుటిట అంచితేనెఁ వానవఅంటనెఁ బోనదే బుదిబ
చుటట పు సమమ్మఅంధాన సోనెఁకతే పరబాధల
చుటట కోక లోనుగాక జనునెఁగుట బుదిబ

చ. తపపదిఅంతా దక వికమే తనవదద  నునన్నవారినెఁ
దప్పుల పటట నదే తగిన బుదిబ
యెప్పుడ శశ వేఅంకటశనెఁ డదలోన నునన్నవానెఁడ
చొపపతిక యాతన మూరి క చూచుట బుదిబ

రేకు: 0171-02 నాట సఅంపుటము: 02-345

పలల వి: విషష నెఁడొకక్కునెఁడే విశవ్వతమ్మకునెఁడ
వక షష వమే సరవ్వఅంబును

చ. పరమేషట  సేయ బశ హామ్మఅండసకృషట య
హరునలోన సఅంహారశక క
పరగనెఁగ నఅందుద న పరిపలనమును
అరసిచూడ శశ హరి మహిమ

చ. యిలనెఁ బఅంచభూతములలో గుణముల
అల నవగశ హ విహారముల
తలకొను కాలతశ య ధరమ్మఅంబును
అలరనెఁగ నారాయణన మహిమలే

చ. అఅంతటనెఁగల మాయా విలాసముల
పొఅంతనెఁ బరమపద భోగముల
మఅంతకు నెకక్కున మరి సమసకమును
యిఅంతయ శశ వేఅంకటశ మహిమలే

రేకు: 0326-02 లలిత సఅంపుటము: 04-149

పలల వి: విషష దేవ పదములే విదణ్యుబుదీబ  మాకు
వక షష వలమెక తి మఅంక వదలవో కరమ్మమా

చ. గోవిఅందున పదములే కోరి యిహపరముల
శశ విభన పదములే చేరు వేదశసస ముల
దేవదేవ పదములే దికుక్కును దసయ మాకు
భావములో నలిపతినెఁ బాయరో పపముల

చ. హరి పదములే మాకు ననన్నపన భోగముల
పరమాతమ్మ పదములే పనెఁడీ బఅంటా మాకు
మురహరు పదములే ముఅందరవనకా మాకు
శరణఅంటి మెఅందక నానెఁ జనరో దుదుఃఖముల

చ. అనఅంతన పదములే ఆయషణ్యు భౌషణ్యుముల
దనుజరి పదములే ధనధానణ్యు ధరమ్మముల
యెనలేన శశ వేఅంకటశడితన పదలే
మనసున గొలిచితి మానరో భవముల

రేకు: 0290-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-519

పలల వి: వనెఁడిగో నలచునాన్ననెఁడ విజనగరములోన
పనెఁడకొనన్న పశ తాపననెఁ బెదద  హనుమఅంతనెఁడ

చ. ఇద పుటట  గౌపనము హేమ కుఅండలములతో-

నుదయిఅంచినానెఁ డితనెఁ డరివ్వమీనెఁదను
పదరి బాలారుక్కున పఅండనుచునెఁ బటిట నానెఁడ
వదలక దేవతల వర మఅందినానెఁడ

చ. నులిచి తా వాలము మనున్నల మోవనెఁ జూనెఁచినానెఁడ
జలధి దనెఁటనెఁగ జఅంగ చానెఁచినానెఁడ
ఇల నసురలమీనెఁద వలచెయెణ్యుతి కనవానెఁడ
నలవలల  సాహసమెక  నఅండకొనునాన్ననెఁడ

చ. పకుక్కు పఅండల  గొలల పడికలిఅంచినవానెఁడ
మకక్కులి లఅంక సాధిఅంచి మఅంచినవానెఁడ
ఇకుక్కువతో శశ వేఅంకటశవ్వరు బఅంటక నవానెఁడ
తకక్కుక లోకములెలాల  దయనెఁ గాచేవానెఁడ

రేకు: 0390-06 బౌళరామకశ య సఅంపుటము: 04-
525

పలల వి: వనెఁడివో కలశపుర వరహనుమఅంతడ
వానెఁడిమ మెరసినటిట  వజశ పణి యితనెఁడ

చ. చలపటిట  జఅంగచానెఁచి జలధి దనెఁటినవానెఁడ
తల కొనన్న రామున పశ తాపపువానెఁడ
యెలమ సీతకుఅంగరమచిచ్చి మెపపఅంచినవానెఁడ
కలగుఅండ వడ లఅంకనెఁ గాలిచినవానెఁడ

చ. మగిడి రాఘవనకు మణి దచిచ్చినటిట వానెఁడ
గగనము మోచిన కాయమువానెఁడ
మొగి సరుణ్యునచే శసస ముల చదివినవానెఁడ
పగటన మీనెఁది బశ హమ్మ పటట మేలే వానెఁడ

చ. యిప్పుడనెఁ బాశ ణముతోనే యిల దేవనెఁడక నవానెఁడ
చెపపనెఁగొతెత నమహిమ జెనొన్నఅందువానెఁడ
ముపపరి శశ  వేఅంకటశ మూల బలమెక న వానెఁడ
వొపపగు వరా లిఅందరి కొసగేటివానెఁడ
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రేకు: 0391-01 రామకశ య సఅంపుటము: 04-
526

పలల వి: వనెఁడివో కొలవనాన్ననెఁడ విటట లేశనెఁడ
మూనెఁడ మూరుకల తేజపు మూల మీతనెఁడ

చ. పఅంతముతో పఅండవపకపతి యీతనెఁడ
విఅంతలేన విదురునవిఅందు యీతనెఁడ
మఅంత కకక్కున దశ పదీ మాన రకకునెఁడీతనెఁడ
చెఅంతనే వదబ పు పలి చిఅంతామణి యీతనెఁడ

చ. మఅంద గొలెల త లకలాల  మఅంగళసతశ  మీతనెఁడ
కఅందువ నకూద రున భాగణ్యుఅం బీతనెఁడ
నఅంద గోప యశోదల నవ నధాన మీతనెఁడ
అఅందపు రుకమ్మణీ మనోహరునెఁ డీతనెఁడ

చ. దేవకీ వసుదేవల దివణ్యుపద వతనెఁడ
భావిఅంప నఅందరి పర బశ హమ్మ మీతనెఁడ
కక వశమెక  దసులకు కలప వకృక మీతనెఁడ
శశ  వేఅంకటాదిశ  మీనెఁదిశశ  పతి యీతనెఁడ

రేకు: 0063-01 భక రవి సఅంపుటము: 01-322

పలల వి: వనెఁడివో యిద విఅంతదొఅంగ
వేనెఁడిపల వనన్న వరనెఁజినదొఅంగ

చ. వలయ నీటనెఁ జొప్పువేనేటి దొఅంగ
తలగాననీక దనెఁగు దొఅంగ
తలనెఁకక నేలదవేవ్వటిదొఅంగ
తెలసి సఅందకాడనెఁ దిరిగేటి దొఅంగ

చ. అడగుకఅంద లోకమడనెఁచేటి దొఅంగ
అడరి తలిల కనెక న నలగుదొఅంగ
అడవిలో నెలవక యనన్న దొఅంగ
తొడరి నీలికానెతో నుఅండ దొఅంగ

చ. మోస మఅంతనెఁల జేయమున ముచుచ్చిదొఅంగ
రాసికకక్కున గుఱఱ్ఱి అంపు దొఅంగ
వేసాల కట వచిచ్చి వేఅంకటగిరిమీనెఁద
మూసినముతణ్యుమెక  ముదమఅందు దొఅంగ

రేకు: 0270-02 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
402

పలల వి: వనెఁడివో లకమ్మపతి వనెఁడివో సరేవ్వశనెఁడ
వనెఁడివో కోనేటిదఅండ విహరిఅంచే దేవనెఁడ

చ. కొఅండ గొడగుగ నెతి క గోవలనెఁ గాచె నానెఁడ
కొఅండవఅంటి దనవననెఁ గోరి చిఅంచెను
కొఅండ శశ వేఅంకటమెకక్కు కొలవనాన్ననెఁ డపపటిన
కొఅండవఅంటి దేవనెఁ డిదే కోనేటికఱుతను

చ. మానెఁకుల మదుద ల దొబిద మరి కలపభూజమనే-

మానెఁకు వరిక తెచెచ్చిను మహిమీనెఁదిక

మానెఁకుమీనెఁద నెకక్కు గొలల  మగువల చీరలిచిచ్చి
మానెఁకుల కోనేటిదఅండ మరిగినానెఁ డిదివో

చ. శేషన పడగెనీడనెఁ జేరి యశోద యిఅంటిక
శేషజతి కాళఅంగునెఁ జికక్కుఅంచి కాచె
శేషచలమనేటి శశ వేఅంకటాదిపక
శేషమెక  కోనేటిదఅండనెఁ జెలనెఁగీన దేవనెఁడ

రేకు: 0263-05 మాళవి సఅంపుటము: 03-365

పలల వి: వనెఁడ గదే శేషనెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ  శేషనెఁడ
వేనెఁడక గరుడనతోనెఁబెనున్నదద న శేషనెఁడ

చ. వేయివడిగెలతోడ వలసిన శేషనెఁడ
చాయమేన తళకు వజశ ల శేషనెఁడ
మాయన శిరసులపక  మాణికాల శేషనెఁడ
యే యెడ హరిక నీడక  యేనెఁగేటి శేషనెఁడ

చ. పటట పు వాహనమెక న బఅంగారు శేషనెఁడ
చుటట  చుటట కొనన మఅంచుల శేషనెఁడ
నటట కొనన్న రెఅండవేలనాలకల శేషనెఁడ
నెటట న హరినెఁబగడ నేరుపరి శేషనెఁడ

చ. కదిసి పనులక లల నెఁ గాచుకునన్న శేషనెఁడ
మొదల దేవతలెలాల  మొకక్కు శేషనెఁడ
అద శశ వేఅంకటపతి కలమేలమఅంగకును
పదరక యేపొదూద  పనుపక న శేషనెఁడ

రేకు: 0227-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-151

పలల వి: వనెఁడ వనెఁడ కూచునాన్ననెఁడ వేడకతో గదద మీనెఁద
వానెఁడి పశ తాపము తోడి వరదనసిఅంహము

చ. అరయనెఁ బశ హాల దున ఆపదోదబ రసిఅంహము
గిరివక  యిఅందిరకును కీశ డాసిఅంహము
నరతి సురల భయనవారణసిఅంహము
సరి హిరణణ్యుకసిపు సఅంహారసిఅంహము

చ. ఇటట  విశవ్వమునకు నేలికక న సిఅంహము
గటిట గ శరణాగతలనెఁ గాచే సిఅంహము
దిటట యెక  వేదలలోన తెరవేనెఁటసిఅంహము
నెటట కొనన దురితనవారణసిఅంహము

చ. అఅంచల మూనెఁడమూరుకల కాధారమెక న సిఅంహము
పఅంచల మునుల భాగణ్యుఫలసిఅంహము
పొఅంచి శశ వేఅంకటాదిశ క భూషణమెక న సిఅంహము
చెఅంచుల అహోబలపు శశ నారసిఅంహము

రేకు: 0183-04 లలిత సఅంపుటము: 02-418

పలల వి: వదిలోన నదేకదే విషష పదము
ఆదసనే పయకుఅండ నాధిమూలము
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చ. చూచేటి చూపులకును సటియెక న మొదలేదో
యేచి వినుకలిమరమ్మ మెఅందు దనెఁకీనో
వాచవిచవల చూచే వఅంటశల చోటదో
ఆచాయనే వఅండ నాదిమూలము

చ. పూనెఁప తలపోనెఁతలకు పుటిట నయి లల ది యేదో
పక పక  నరుపల నలవనెఁగనెఁ జోటదో
మాపుల నదిశ అంచువేళ మరచేటి చోటదో
ఆపొరుగుననే వఅండ నాదిమూలము

చ. నేరిచిన విదణ్యులెలాల  నఅంచి దనెఁచేచోటదో
కోరన యానఅందముకొన యేదో
ఆరయ శశ వేఅంకటశనెఁ డాడనే పయక వఅండ
ఆరితేరి నాతనెఁడీతనెఁ డాదిమూలము

రేకు: 0248-03 నాట సఅంపుటము: 03-274

పలల వి: వదివది వానెఁడేవానెఁడే వనెఁడేవనెఁడే చెలనెఁగీన
ఆదిదేవనెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁదటను

చ. గరుడధవ్వజఅంబద ఘనవిషష రథమద
సరి శఅంఖచకశ ముల శరర మునద
హరి యఅందుమీనెఁదటను ఆయిత కమెక  యనాన్ననెఁడద
అరులనెలల  గెలిచి అమరులనెఁ గావను

చ. సారథి యలల వానెఁడ చాలి రణభేరి యద
ఆరయ నరుమేలా బశ హామ్మదుల వారే
పరుకొనన్న వేదముల బిరుదుపదణ్యుములవ
శశ రమణనెఁడ మెరసె చికుక్కుల వాపనెఁగను

చ. ఆటలనెఁబాటల నవ అచచ్చిరలేమల వారె
చాటవ నలమేలమ్మఅంగ సఅంగడి నద
యీటలేన శశ వేఅంకటశనెఁ డేనెఁగీ నలల వానెఁడ
కోటాననెఁగోటి దసులకోరిక లీడేరచ్చిను

రేకు: 0195-02 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 02-
487

పలల వి: వదులవదులనెలాల  విషష నెఁడ సఅంచరిఅంచీన
పోది మాన కనన్నగతెక  పొఅండ మీరసులల

చ. తేరుమీనెఁద నెకీక్కు నేనెఁడ దేవోత కమునెఁడ వానెఁడ
సారమెక న శఅంఖచకశ శరార యధము లవే
కారుకమీమ్మ నాకాసాన గరుడధవ్వజఅం బదే
పరరో దనవలాల పఅంతముల విడిచి

చ. దఅండవటట  నలల వానెఁడే దక వాలరాయనెఁడ
దఅండి నెటట పునెఁజటల  తపరపు చుఅంగు లవే
కొఅండవఅంటి రథ మద కొన పక నెఁడికుఅండలవే
గుఅండగూలి విరుగరో గొబుదన దక తేయల

చ. విజయశఅంఖము వటట  వనెఁడ శశ వేఅంకటశనెఁడ
భజన నలమేలమ్మఅంగ పలమారు మెచీచ్చినద
తిశ జగాన నాతననెఁ జేరినదసు లిద వరె
గజబెజ లినెఁక నుడగరో రాకసుల

రేకు: 0349-02 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 04-
286

పలల వి: వధలవధల విభనెఁడేనెఁగీ నద
మోదముతోడత మొకక్కురొ జనుల

చ. గరుడధవ్వజ మద కనకరథఅం బద
అరదముపక  హరి యలవానెఁడ
యిరుదసల నునాన్నరు యిఅందిరయ భవియ
పరనెఁగ బగగ ముల పటట రో జనుల

చ. ఆడే రదివో య చచ్చిరలెలల ను
పడేరు గఅంధరవ్వపతలెలాల
వేడకతో వనెఁడ విషవ్వకత్సనునెఁడ
కూడి యిఅందరునునెఁ జూడరో జనుల

చ. శశ వేఅంకటపతిశిఖరముచాయద
భావిఅంప బహువక భవము లవే
గోవిఅందనామపుఘోషణ లిడచును
దక వఅం బితనెఁడన తలనెఁచరో జనుల

రేకు: 0081-01 దేసాళఅం సఅంపుటము: 01-388

పలల వి: వననెఁ జూచియెక న నేము విరతినెఁబఅందగలేము
పూన మాబశ దు కఅందునెఁబోలదయనెఁగా

చ. పరుల వేడనెఁగబోవ పరనఅందకునెఁ జొరవ
పరపురుష రర మే ఫలవకృకతతలెలల

నరులమెక  ఘనులమెక  నానాబుదుబ  లెఱినెఁగి
పొరి మాబశ దుకు లిఅందునెఁబోలదయనెఁగా

చ. కామకోశ ధాదుల లేవ కామతతవ్వ మెఱనెఁగవ
కామఅంచినటల వ నెకక్కుడనెక నా శిల లివి
దీమసము గలిగియనెఁ దలివి గలిగియను
భూమలో మాబశ దు కఅందునెఁబోలదయనెఁగా

చ. వొకరినెఁ గొలవనెఁబోవ వొకపఅంట సేయనెఁబోవ
వొకమానగడ చేరివఅండ పక లాడనాడ
వొక శశ  వేఅంకటపతి నమమ్మయఅండలేము
మొకమో మాబశ దు కఅందునెఁబోలదయనెఁగా

రేకు: 0293-04 లలిత సఅంపుటము: 03-539

పలల వి: వరు వారనేటివిఅంతేల
శశ రమణన కకృప సిదబ మునెఁ గాక

చ. యెకక్కుడి పపము యెకక్కుడి పుణణ్యుము
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దకక్కున శశ పతిదసునక
పకక్కున లోహమునెఁ బరుసము దనెఁకన
యెకుక్కువనఅంతా హేమమే కాద

చ. యేది హీనము యేది యధికము
పదుగ నడచు పశ పనున్ననక
మేదినీశనెఁ డేమెలనెఁతనెఁ బెఅండాల డిన
సాదిఅంచ నేలికసానే కాద

చ. యేడ నఅంద లినెఁక నేడ సఅంసుకతల
జడల శశ వక షష వనకన
యీడనే శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమ్మయట
యీడలేన యతనెఁ డకుక్కుడే కాద

రేకు: 0341-05 నాగవరాళ సఅంపుటము: 04-
242

పలల వి: వగగ ల మఅంతా వకృథా వకృథా
తగిగ  పరులతో దక నణ్యుములేలా

చ. పఅంచనెఁగబెఅంచనెఁగనెఁ బెరగీ నాసల
తఅంచనెఁగనెఁదుఅంచనెఁగనెఁ దొలనెఁగు నవి
కఅంచముకూడను కటిట నకోకయ
వఅంచనమేనక వలసినదిఅంతే

చ. తడవనెఁగనెఁదడవనెఁగనెఁ దగిలీబఅంధము
విడనెఁవగనెఁ విడవనెఁగ వడనవి (ది?)

గుడిశలోన నొకకుకక్కు మఅంచమున
వొడల సగమునను వఅండడిదిఅంతే

చ. మరవనెఁగమరవనెఁగ మాయలే యిఅంతా
మురహరునెఁదలచితే మోకము
నరతి శశ వేఅంకటనలయనెఁడే కాయపు-

గరిమెల నలిచిన కాణా చిఅంతే
ప.అ.రేకు: 0043-02శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-241

పలల వి: వటిట  వలపుచలల కు విషష  మూరితి నాతో
వటిట  దేర మాటాడ విషష మూరితి

చ. వినయము నేసేవ విషష మూరితినెఁ నీవ
వనకటివానెఁడవే కా విషష మూరితి
వినవయణ్యు మామానెఁట విషష మూరతి మముమ్మ
వనుకొన పటట కుమీ విషష మూరితి

చ. వరవ గలవానెఁడవ విషష మూరితి నేనెఁడ
వరగెక తి ననున్ననెఁ జూచి విషష మూరితి
విరివాయ నీ మాయల విషష మూరితి నాకు
విరు లిచేచ్చివపపటిన విషష మూరితి

చ. వలసె నీ సేనెఁతలెలాల  విషష మూరితి మా
వలవలలోన నవ విషష మూరితి

వలలేన శశ  వేఅంకట విషష మూరితి కూడి
విలసిలిల తివి నాతో విషష  మూరితి

రేకు: 0028-05 పడి సఅంపుటము: 01-173

పలల వి: వటిట మోపువఅంటిమేను విడనాడి వనెఁ
డిటట  దనెఁటిపోయె నెటవఅంటిజణ

చ.ఘెరమెక న ఆసల నెడికూనెఁకటవేరు దవివ్వ -
పరవేసి యిడమలనెఁ బడనొలల క
యీరసపుసఅంసార మఅంగలము దగిలిఅంచి
యేరు దనెఁటిపోయె నెటవఅంటి జణ

చ. కనన్నవారినెఁ దనున్ననెఁ బశ మ ననన్నవారి దిగనాడి
వనన్నతమెక నచోట నుఅండనెఁబోయి
తనున్ననెఁద వేఅంకటపతిదసులనెఁజేరి వానెఁడ
యెనన్ననెఁడనెఁ దిరిగిరానెఁడే యెటవఅంటిజణ

రేకు: 0093-03 ముఖరి సఅంపుటము: 01-461

పలల వి: వడమఅంతశ  మనెఁకనేల వేరువలల అంకుల నేల
పుడమధరునెఁడ మానెఁకు భవనౌషధము

చ. హరి యచుణ్యుతాయఅంట నణనెఁగునెఁ బాపముల
నరసిఅంహ యనయఅంట నానెఁటినదునెఁఖముల మాను
పురుషతకమాయఅంటనెఁ బుఅండల  బూచుల మాను
పరమౌషధ మీతనెఁడే పటిఅంప మాకు

చ. వాసుదేవ యనయఅంట వదల బఅంధములెలాల
వాసిక గకృషష యఅంట వఅంతలరోగాల మాను
శశ సతీశ యనయఅంట చిఅంతలినన్నయను మాను
గాసిదీర నతడేపో ఘనదివౌణ్యుషధము

చ. గోవిఅంద యనయఅంటనెఁ గూడను సఅంపదల
యీవల మాధవయఅంట నహమునెఁ బరమునెఁ జేరు
దేవ నారాయణయఅంట దేహము సుఖియెక  యఅండ
శశ వేఅంకటశనెఁడే మాకు సిదబ షధము

రేకు: 0200-02 నాట సఅంపుటము: 02-515

పలల వి: వడలె వడలె నద వధలవధల
తొడిక దక తణ్యులనునెఁ దుఅంచనెఁగను

చ. కోటిసరణ్యులొకకూటవ గూడక
చాటవ మెరసేటి చకశ ము
గానెఁటపు వేవేల కాలరుదుద లట
నీటననెఁ దొలనెఁకటి నబిడచకశ ము

చ. పశ ళయకాలముల బడబాగన్నలొలకు-
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చలమరి పశ తాపచకశ ము
కలకలరవముల కాలభక రవల
కలసి మెలఅంగేటి గఅండచకశ ము

చ. యమసహసశ ము లనఅంత మేకమెక
సమరము గెలిచేటి చకశ ము
అమరుచు శశ వేఅంకటాధిపు కరముననెఁ
దమలకయఅండేటి దివణ్యుచకశ ము

ప.అ.రేకు: 0075-06గౌళ సఅంపుటము: 15-434

పలల వి: వడవిచారాల వదుద  విషష  డితనెఁడే
యెడయన వరము లిచీచ్చి నీ దేవనెఁడే

చ. మునున్న బలభదుద నక మూరికయెక  నలిచ్చినవానెఁడ
సనన్నదక  మునులచేనెఁ బూజ గొనన్నవానెఁడ
చెనున్నమీరు శేషదిశ శిఖరమెక  యనన్నవానెఁడ
యినన్నటి కకుక్కుడక నవానెఁడీ దేవనెఁడే

చ. చదువలలోనెఁ జెపప సవ్వయఅంవణ్యుక కమెక నవానెఁడ
కదిసి గుహునీసేవ గెక కొనన్నవానెఁడ
వదకనెఁగా సురలకు విశవ్వరూపక  యనన్నవానెఁడ
యెదుట గాననెఁగవచీచ్చి నీ దేవనెఁడే

చ. తొఅండమాఅంజకశ వరి కతో మాటలాడినవానెఁడ
నఅండకొన పదద లకు నధక నవానెఁడ
అఅండనే శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగతోడ
యెఅండనీడకనున్నలవానెఁడీ దేవనెఁడే

రేకు: 0198-05 వరాళ సఅంపుటము: 02-506

పలల వి: వదకనేనెఁటిక నేయి వనన్న చేతనెఁ బటట కొన
మొదలనెఁ గలిగితేనే ముఅందరానెఁ గలగుట

చ. తన పూరవ్వభావము తలనెఁచి మరవకుఅంట
పనవడి తనపుణణ్యుఫల మబుదట
మనవారిక నానానెఁటిమాయ చూపటట కుఅండితే
జనఅంచిన తనకు విజజ నసిదిబ  యగుట

చ. పుటిట నయపపటి తనభోగమునెఁ దలనెఁచుకొఅంట
కొటట నెఁగొన తనకోరిక్కు కొనసాగుట
నటట నడిమ జగమునటననెఁ దలసుకొఅంట
గుటట తోడి గురుబోధ గురుత చేచికుక్కుట

చ. జీవకళ నఅంటినటిట  చికుక్కు విదిలిఅంచుకొఅంట
దేవనెఁడ తనచేనెఁ జికక్కు తిరమౌట
శశ వేఅంకటశనెఁ డీతననెఁ జేరి శరణఅంటను
ఆవల నీవలనెఁ దను అనన్నటా గెలచుట

రేకు: 0272-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-415

పలల వి: వదకవో చిత కమా వివేకఅంచి నీవ

అదననెఁ దదియణ్యుసేవ అఅంతకఅంట మేల
చ. చూపులెనెక న్న నానెఁ గలవ సరణ్యుమఅండలముదనెఁకా

చూపుల శశ హరిరూపు చూడ దొరకదు గాన
తీపులెనెక న్న నానెఁ గలవ తిననెఁ దిన నాలికకు
తీపు శశ హరిపశ సాదతీరర మన కోరదు

చ. మాటలెనెక న్న నానెఁ గలవ మరిగితే లోకమఅందు
మాటల శశ హరినామము మరపనెఁగ వలె
తేటలెనెక న్న నానెఁ గలవ తీరన చదువలఅందు
తేటగా రామానుజల తేరిచె వేదములలో

చ. చేనెఁతలెనెక న్న నానెఁ గలవ సేసేమఅంట భూమ
చేనెఁతల శశ వేఅంకటశ సేవ సేయవలెను
వాశ నెఁతలెనెక న్న నానెఁ గలవ వనజభవన ముదశ -

వాశ నెఁతల చకాశ అంకతాలె వహికకక్కు ముదశ ల
ప.అ.రేకు: 0072-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
411

పలల వి: వదక వదక చొప్పు లెతకచును విచారిఅంచితి ననాన్నళల
యిదివో కఅంటిన శశ వేఅంకటగిరి యెదుటనే నీ శశ పదముల

చ. ఘనతలసీకాననఅంబులో కానెఁపురము సేత వననెఁగాను
అనశముమ్మనెఁ బదమ్మవనఅంబునను ఆడచు నుఅండదు వననెఁగాను
నను నీ దసుల పడేచోటల  నెలవక  లిఅంత వననెఁగాను
యినమఅండలమున నుఅండదు వననెఁగా యీవట విన నేను

చ. పక కొన కరాఅంబుధిలో నెప్పుడ పవళఅంచి వఅందు వననెఁగాను
వక కుఅంఠఅంబున వలనెఁగొఅందుచు సరవ్వము భావిఅంచే వననెఁగాను
దకొన జీవలలో నెప్పుడ నఅంతరాణ్యుమవక  వఅందు వననెఁగాను
లోకము నీవక  వఅండదు వననెఁగా లోలత నీమాట విన నేను

చ. పరమయగీఅందుద ల తలపోయచునునన్న భావముతో నుఅందు 
వననెఁగాను
పరిపరివిధముల పుణణ్యుకరమ్మము పయక చరిఅంత వననెఁగాను
గరిమల నెప్పుడ అలమేలమ్మఅంగ కౌనెఁగిటిలోవానెఁడ వననెఁగాను
యిరవగ శశ వేఅంకటశనెఁడ వననెఁగా యీమాట విన నేను

ప.అ.రేకు: 0059-05నాట సఅంపుటము: 15-338

పలల వి: వదకతే నీవఅంటి వేలప లెవవ్వ రునాన్నరు
అదన నీ దసునెఁడక న యతనెఁడ పుణణ్యునెఁడయాణ్యు

చ. యేలేది పరమపద మీశవ్వరునెఁడ విఅందరిక
మేలిమ శశ భూమీసమేతనెఁడవ
పలిఅంతవ లోక మెలల  బశ హమ్మఅంతవానెఁడ గొడకు
వాలాయిఅంచి ననున్ననెఁ గొలచ్చివానెఁడే ధనుణ్యునెఁ డయాణ్యు

చ. పఅండేది పలజలధి పఅంపు సేసేది చకశ ము
నఅండవనెన్నపక నెఁడికోక నీ మేనది
వఅండదు వఅందరిలోన యగమాయ నీ మహిమ
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అఅండ ననున్న నమమ్మనవానెఁ డనన్నటానెఁ బూజణ్యునెఁ డయాణ్యు
చ. సరల నీ యాజజ వారు సరణ్యుచఅందుద ల కనున్నల

బిరుదు టకక్కుముల చూప వేదముల
వరమున నలమేలమ్మఅంగ యొపపను శశ వేఅంకటశ
గరిమ నీ శరణనన్న ఘనునెఁడే నేరపరయాణ్యు

రేకు: 0374-05 బౌళ సఅంపుటము: 04-436

పలల వి: వదకన నదియే వేదఅంతారర ము
మొదల తదల హరిమూలఅంబు

చ. మునుకొన అవయవముల యెనెక న్న నా
పనవడి శిరసే పశ ధానము
యెనలేన సురల యెఅందరు గలిగిన
మునుపటి హరియే మూలఅంబు

చ. మోవన యిఅందిశ యముల యెనెక న్న నా
భావపు మనసే పశ ధానము
యీవల మతముల యెనన్న గలిగినా
మూవరలో హరి మూలఅంబు

చ. యెరవగు గుణముల యెనన్న గలిగినా
పరమ జజ నము పశ ధానము
యిరవగ శశ  వేఅంకటశవ్వరు నామమే
సరవి మఅంతశ ముల సారఅంబు

రేకు: 0221-05 లలిత సఅంపుటము: 03-118

పలల వి: వదకననెఁ దలియదు వనక ముఅందరల
పదమున నలపవ పరమాతామ్మ

చ. కోరిక లూరక కొనల సాగనెఁగా
బారల చానెఁచీనెఁ బశ పఅంచము
యీరీతి జీవల ఇలనెఁ బడమనెఁ బడమ
దూరఅంబాయను తొలతటి రాక

చ. కాయపు మదముల కపపనెఁగనెఁ గపపనెఁగ
ఆయము లఅంటనద మాయ
పయక ఇఅందే పనుపడి పనుపడి
చాయల మరచిరి జఅంతవల

చ. బలశరణాగతి పశ ణల దలనెఁచనెఁగ
నెలవన నలిపను నీకరుణ
ఇలపక  శశ వేఅంకటశవ్వర యిహ పర-

మలవడి దొరకను అరచేతికన
ప.అ.రేకు: 0060-04 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 15-
343

పలల వి: వదకద నను నే వేదము చెపపనెఁగ
హకృదయములోననే యిరవ నీ కటా

చ. శశ నాథా పలిచితినెఁ బలకనెఁగదే

పూన యనన్నటా నుఅందువట
మానతముగ నామాట విననెఁగదే
వనుల సరవ్వము విఅందువటా

చ. పరమాతామ్మ తపపక పొడచూపవే
తరుణవయసు మరుతఅండిశ వటా
పరగ మొకక్కుదను పదము చానెఁచవే
సిరుల బశ హమ్మ పూజిఅంచినదే యటా

చ. గోవిఅంద నీ గుఱు తెఱినెఁగిఅంచవే
వేవేల మహిమల విభనెఁడవటా
శశ వేఅంకటశ జిగి నలమేలమ్మఅంగ
కక వసమెక  మమునెఁ గాతవటా

రేకు: 0374-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
432

పలల వి:వనక ముఅందరికనెఁ బెదద లకలల ను వివరపుసమమ్మతి యీ వరవ
వనుకొన తనగురునాథున యనుమతి వేదొక కఅంబగు నీ తెరువ
చ. కనకాసకుకనెఁడ గాకుఅండట మది కక వలణ్యుమునకు నొకతెరువ

వనతల భశ మలను వలలనెఁ దగులన మది వక కుఅంఠమునకు నొకతెరువ
మునుకొపమునెఁ బెడనెఁబాసిన మతి మోకఅంబునకును నొకతెరువ
యెనసి యిఅందుప హరినెఁదలనెఁచిన మతి యినన్నటికకుక్కుడ యీ తెరువ

చ. నరతి విషయముల నణనెఁచిన దకృఢమతి నశేశ్శీత్రైయమున 
కొకతెరువ
విరతితోడ నెలవక  నమతి విభవపునెఁ బరమున కొకతెరువ
వరపున నఅందరిమీనెఁదటిసమమతి విషష లోకమున కొకతెరువ
యిరవరినెఁ గఅంతట హరి నమమ్మనమతి యినన్నటి కకుక్కుడ యీ తెరువ

చ. పనన్ననకోరిక తెగనెఁగోసినమతి పరమపదమునకు నొకతెరువ
వనన్న విచారములడిగిఅంచినమతి వనన్నతపదమున కొకతెరువ
సనున్నతి భగవదద సుల దసణ్యుమె చలమతి ముకకక నొకతెరువ
యినన్నట శశ వేఅంకటపతిశరణమె హితమతి నెకుక్కుడ యీ తెరువ

రేకు: 0103-04 ముఖరి సఅంపుటము: 02-016

పలల వి: వనకదో ముఅందరేదో వఱిఱ్ఱి  నేను నా-

మనసు మరుల దేర మఅందేదొకో
చ. చేరి మీనెఁదటిజనమ్మము సిరులకు నోమేనెఁ గాన

యే రూపక  పుటట దునో యెఱనెఁగ నేను
కోరి నదిశ అంచనెఁ బరచుకొన నుదోణ్యుగిఅంతనెఁ గాన
సారె లేతనో లేవనో జడ దలియ నేను

చ. తెలల వారినప్పుడలాల  తెలిసితిననేనెఁ గాన
కలల యేదో నజమేదో కాన నేను
వలల  చూచి కామనుల వలపఅంచేనెఁ గాన
మొలల మెక  నామేను ముదిసిన దరనెఁగ

చ. పపల చేసి మఱచి బశ దుకుచునాన్ననెఁడనెఁ గాన
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వక పుగనెఁ జితశ గుపు కడ వాశ య టఱనెఁగ
యేపున శశ వేఅంకటశ నెకక్కుడ వతకనెఁ గాన
నాపలిదక వమన ననున్ననెఁ గాచు టఱనెఁగ

రేకు: 0245-01 గుజర రి సఅంపుటము: 03-254

పలల వి: వనుబల మెక ననునెఁ గావనెఁగ వేరీ విషష  డొనెఁకడేకాక
అనుమానములనన్నయ నుడిగితిన అలసితి ననెఁక నేను

చ. పటిట న చలము మానదు పశ కకృతి సవ్వతఅంతశ మున
పటట డి మాయలనే కమమ్మర పటట దు వివేకము
వటిట తి ననాన్నళాల యను పొదలితి బుదబ రినెఁగి
దిటట నెక  అదికాదన తోసేటి దీమనమూ లేదు

చ. తగిలెడి  అనుబఅంధము మానదు తలనెఁపను నొకవఅంక
తెగనయణ్యుదు కరమ్మము లేమటిన తెగిఅంచునెఁ బుణణ్యుముల
నగుచునే ముదిమక లోనెక తి నానానెఁటిక నేను
మగటిమ నే దన నణనెఁచను మరిగెడిదేకాన

చ. చేసిన  అలవాట మాననెఁడ జీవనెఁడ తనగుణము
వేసరదు అనుభవిఅంచుటకు వేసరు ముక కకన
దసుననెఁగా శశ వేఅంకటశనెఁడ దయనెఁజూచెను నను నీవేళ
మోసములనన్నయను దేరెను మునుపు వనక యేదో

రేకు: 0232-01 లలిత సఅంపుటము: 03-180

పలల వి: వనన్న చేతనెఁబటిట  నేయి వదకనేలా
యినన్నటా నెఅంచి చూచితే నదియే వివేకము

చ. నీ దసులనన్నచోట నతణ్యువక కుఅంఠ మద
వేదతో వేరొక చోట వదకనేలా
ఆదిగొన వారిరూపు లవియే నీరూపుల
పోది ననున్న మదినెఁ దలపోయనేలా

చ. వారలతోడి మాటల వడి వేదఅంతపఠన
సారె వటిట చదువల చదువనేల
చేరి వారికరుణ నీ చేపటిట న మనన్ననల
కోరి యిఅంతకఅంట మముమ్మనెఁ గొసరనేలా

చ. నావినన్నపము నద నారదశకాదులను
యీవిధముననే ఆనతిచిచ్చినారు
శశ వేఅంకటశ నీవ చేపటిట న దసులకు
కక వశమౌ యీబుదిబ  కడమేలా

రేకు: 0321-01 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 04-
118

పలల వి: వనన్న చేతనెఁబటిట  నేయి వదకనటట
యెనన్ననెఁగ నీవఅండనెఁగాను యెకక్కుడ చూచేను

చ. కనున్నల మనున్నల దనెఁకీ కాయ మీడ వనన్ననెఁగానే
తినన్నన వనుల మెటట  దికుక్కులనెలల
యినన్నటి కొడయనెఁడవక  యిఅందిరేశ నీవ నాలో

నునన్నరూపు గానలేను వూహిఅంచి ఇపుడ
చ. కాయము పయము గీరీ కాల మీడ నుఅండనెఁగానే

ఆయపు మనసు ముఅంచీ ననన్నటియఅందు
యేయెడ నాలోనునన్న యీశవ్వర నీ నలయము
పయకుఅండనెఁ గోరలేను పయము నాకటిట దో

చ. ఇహమే పరము గోరీ యీడ నటట  వఅండనెఁగాను
మహిలో శశ వేఅంకటశ మహిమెటిట దో
అహరహమును నీ వఅంతరాణ్యుమవక
సహజమెక  యఅండనెఁ గఅంటి చాల ననెఁక నాకు

రేకు: 0391-04 దేసాక సఅంపుటము: 04-529

పలల వి: వనన్న ముదద  కకృషష నెఁడ వేవేల చేనెఁతల వానెఁడ
పనన్నవానెఁడక  వనన్నవానెఁడ బిరుదక న బాలనెఁడ

చ. బాలెఅంత చనున్న గుడిచి బఅండి విరుగనెఁగనెఁ దనన్న
గాలి రకక్కుసున ములగనెఁగ మోనెఁది
రోలనెఁగటట వడి యటట  రూఢిగా మదిద మానెఁకులనెఁ
గూల దొబెద తొలిల  వనెఁడ గుటట  తోడి బాలనెఁడ

చ. కొఅండ గొడగుగనెఁ బటిట  గోకులమునెలల నెఁ గాచి
మెఅండగు గొలెల తలతో మేల మాడి
అఅండనే నోరు దరచి యశోదకు లోకముల
దఅండిగానెఁ జూప నతనెఁడ దఅంటయెక న బాలనెఁడ

చ. పరమేషట క మారొడిడ  పసి బాలకులనెఁ దచిచ్చి
ధరనెఁ బదరు వేల కాఅంతలనెఁబెఅండాల డి
ఇరవక  శశ  వేఅంకటాదిశ  నఅందరిక వరాలిచిచ్చి
సిరితో వలసె నదే చెలవపు బాలనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0004-01బౌళ సఅంపుటము: 15-020

పలల వి: వనన్నల దొఅంగిల నాటి వఱిఱ్ఱి వా నీవ
వినన్న కనన్న జడ గాదు వఱిఱ్ఱి వా నీవ

చ. మీఱి యజజ నఅంబున మమెమెుమ్మలల న జీవల
వఱిడివక  మోచేవ వఱిఱ్ఱి వా నీవ
వేఱే నారపరు నుడివితే నీ పరనీవ
వేఱులేన చుటట మవక  వఱిఱ్ఱి వా నీవ

చ. బఅంటలెక న వారికలాల నెఁ బరతఅంతద నెఁడవక
వఅంట వఅంటనెఁ దిరిగేవ వఱిఱ్ఱి వా నీవ
అఅంటి రెఅండ కుచేలన యడకులక మెచేచ్చివ
విఅంట మాకు నవవ్వ వచీచ్చి వఱిఱ్ఱి వా నీవ

చ. పవనమెక  లోకులెలాల  బదుకునెఁడఅంటానెఁ బరుల
వేవేల వటట కొఅంటివి వఱిఱ్ఱి వా నీవ
శశ  వేఅంకటశనెఁడవక  చేరి వరము లిచేచ్చివ
వేవేగ నెవవ్వరికక నా వఱిఱ్ఱి వా నీవ
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రేకు: 0106-02 పడి సఅంపుటము: 02-032

పలల వి: వనన్నల దొఅంగిలనాటి వఱిఱ్ఱి వా నీవ
వినన్నకనన్నజడ గాదు వఱిఱ్ఱి వా నీవ

చ. చేరి ననున్ననొలల నటిట జీవల నీవదరాన
వరునెఁడవక  మోనెఁచే వ వఱిఱ్ఱి వా నీవ
నారపరు నుడిగితే నా పరఅంటానెఁ దగిలేవ
వరాననెఁ జటట మవక  వఱిఱ్ఱి వా నీవ

చ. బఅంటలెక నవారికనెఁ బరతఅంతద నెఁడవక  యీ-

వఅంటవఅంట దిరిగేవ వఱిఱ్ఱి వా నీవ
అఅంట ననరాదు రెఅండ అడకులక చొచేచ్చివ
విఅంట మాకు నవవ్వవచీచ్చి వఱిఱ్ఱి వా నీవ

చ. పవనులయి లోకమెలాల  బదుకుమఅంటానెఁ బళల
వేవేల వటట కొఅంటివి వఱిఱ్ఱి వా నీవ
శశ వేఅంకటశనెఁడవక  చెఅంది వరము లిచేచ్చివ
వేవేగ నెవవ్వరికక నా వఱిఱ్ఱి వా నీవ

రేకు: 0033-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-202

పలల వి: వనన్నవటట క నేయి వదకనేలా మరియ
నెనన్న వలసిన దమయేలిటివే కావా

చ. తలనెఁపునకు విషష చిఅంతన నమషమాతశ అంబు
కలగుట కలగువలెనెఁగాక
వలనెక న భోగముల వక భవఅంబుల మరియ
కలవలల  తమయెదుటనెఁ గలిగినవ కావా

చ. పదిలముగ హరినామపఠన మఅంతశ ము నోరు
కదియట కలగవలెనెఁగాక
తదలేన సఅంపదల తొలగన ముదఅంబులను
కదలకప్పుడనెఁ దమకు గలిగినవ కావా

చ. యిఅంచుకక నను వేఅంకటశ గిరిశిఖరఅంబు
కాఅంచుట కలగవలెనెఁగాక
అఅంచితఅంబెక న నతాణ్యునఅంద పదవలను
మఅంచి తమయెదుటనెఁ బశ భనఅంచినవ కావా

రేకు: 0369-05 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
408

పలల వి: వరగుతో మరచితే వనక లేదు
కరి వరదునెఁడే తకక్కు గతి యొఅండ లేనెఁడ

చ. ఆస విడిచిననెఁగాన యధిక సుఖము లేదు
యీసు విడిచిననెఁగాన యిహము లేదు
వాసి విడిచిననెఁ గాన వక పగు విరతి లేదు
వాసు దేవ భక కనెఁగాన వరముకక లేదు

చ. చలము మానననెఁగాన సాతివ్వకగుణము లేదు

పలశఅంక వోకకాన ఫలము లేదు
సిలగిఅందిశ యాల గెలిచిననెఁగాన తోశ వ లేదు
జలజకచిఅంతనెఁగాన సమబుదిబ లేదు

చ. దక వము కరుణనెకాన తగువిజజ నము లేదు
భావిఅంచి చూచిననెఁగాన బలిమ లేదు
యీవల శశ  వేఅంకటశనెఁ డితడ దక వ మతన
సేవిఅంచినఅంతనెఁగాన సిదిబ  మరి లేదు

రేకు: 9013-01 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 04-533

పలల వి: వరపు దలపునీ వేగిరిమే నీ
వఱినెఁగియ నెఱనెఁగక యేమఅంటివో

చ. గోరపురుధిరము గురియ గోళళ్ళు నీ
తోరమెక న యా తొడమీనెఁద
గోరఅంటగోళళ్ళు కోమలి నలవనెఁగ
ఈరసమఅందక యేమఅంటివో

చ. నెతకరునెఁ బెదవల నీ మొకమలరనెఁగ
బితకరి వడపునెఁ బెదవలతో
మతకకరిగమన మాటలాడనెఁగా
ఎతికన మదమున నేమఅంటినో

చ. ఆననరౌదశ ము నటట హాసమును
పూనన ననునెఁగన బమముడితో
లేనగవల నదలిఅంపడి సిరితో
హీనాధికముల నేమఅంటివో

చ. పద పద యరుపల పగుల జఅందపు
టదరముతో నీవఅండచును
చెదరిన పయెణ్యుద చెరనెఁగు జరుసతి
యెదురెదురను నీవేమఅంటివో

చ. చిఅంప నెరుల నీ శిరసు ముడచుకొన
కఅంపముడిగి వేఅంకటపతివక
లఅంపటమఅందుచు లకమ్మసతితో
ఇఅంపుల నెరపుచు నేమఅంటివో

రేకు: 0035-04 ముఖరి సఅంపుటము: 01-217

పలల వి: వరపుల నొరపుల వకృధా వకృధా
ధరపక  మరయఅంతయను వకృధా

చ. తడయక చేసినదనఅంబుల వకృథ



 533

యెడనెడ నెఱినెఁగిన యెఱుక వకృథా
వొడలిలోనహరి నొనరనెఁగ మతిలోనెఁ
దడవనజీవమె తనకు వకృథా

చ. జగముననెఁ బడిసినసఅంతానము వకృథ
తగిలి గడిఅంచినధనము వకృథ
జగదేకవిభన సకలాతమ్మన హరినెఁ
దగి కొలవనబుదిద యను వకృధా

చ. పనవడికూడిన పరిణామము వకృథ
వొనరనెఁగనుఅందినవనక వకృథా
ఘనునెఁడగు తిరువేఅంకటగిరి హరినెఁగన
మననేరన జనమ్మముల వకృథా

రేకు: 0038-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-235

పలల వి: వఱత వఱత నఅండవేడకపడ నటిట -

కుఱుచబుదుద ల నెటట  గూడదునయణ్యు
చ. దేహమచిచ్చినవాననెఁ దివిరి చఅంపడవానెఁడ

దోశ హిగాక నేనెఁడ దొరయట
ఆహికముగ నటిట  అధమవిశ తి కక నే
సాహమున నెటట  చాలదునయణ్యు

చ. తోడనెఁబుటిట నవాన తొడరి చఅంపడవానెఁడ
చూడ దుషట నెఁడగాక సుకకృతియట
పడక నయిటవఅంటిపపబుదుద లసేసి
నీడ నలవ నెటట  నేరుతనయణ్యు

చ. కొడకు నునన్నతమతినెఁ గోరి చఅంపడవానెఁడ
కడనెఁబాతకునెఁడగాక ఘనునెఁడట
కడలేనయటవఅంటికలషవిశ తి కక నాతమ్మ
వొడనెఁబరపనెఁగ నెటల పుదునయణ్యు

చ. తలిల నెఁ జఅంపడవానెఁడ తలనెఁప దుషట నెఁడగాక
యెలల వారల కలల  నెకుక్కుడట
కలల రియనుచు లోకము రోయపన యిది
చెలల నెఁబోనే నేనేమ సేయదునయణ్యు

చ. యిఅంటివేలపు వేఅంకటశవ్వరునెఁ దనవఅంట-

వఅంటనెఁదిపపడవానెఁడ విభనెఁడట
దఅంటనెక  యాతనదసానుదసినెక
వొఅంటినుఅండద నేమ నొలల నోయయణ్యు

రేకు: 0344-03 పళవఅంజరఅం సఅంపుటము: 04-
258

పలల వి: వఱపఅంచబోయి తానె వఱచెనెఁ దలిల  యశోద
మఱచి యీబాల నెటట  మానసెఅంటా నుఅండనో

చ. వఅంట రాకుమన కకృషష  వరపఅంచి యశోద
వొఅంటి మఅందలో గొఅంగ వనాన్ననెఁడనె
అఅంటి గొఅంగ యెఅందునునాన్ననెఁడన నోరు దరచితే
పఅంటలెక  బశ హామ్మఅండాల పకుక్కు గానవచెచ్చిను

చ. చఅందమామనెఁ బాడి తలిల  సరినెఁ బతకకు రమమ్మఅంట
చఅందురునెఁ జూచి కకృషష నెఁడ సనన్నసేసెను
ముఅందరనెఁ జఅందుద నెఁడ వచిచ్చి మొకక్కుతే యశోద చూచి
ముఅందేలా యఅంటినో యన ముఅంచి వరగఅందను

చ. పలారిచ్చి తొటట లలోనెఁ బఅండనెఁబెటిట  యశోద
నీలవరుష నెఁ దొఅంగిచూచె నదుద రో యన
వోలి శఅంఖచకాశ లతో నురము శశ సతితోడ
యీలీల శశ వేఅంకటశనెఁడక  యనాన్ననెఁడ

రేకు: 0248-05 లలిత సఅంపుటము: 03-276

పలల వి: వఱవకు మనసా విషష న యభయము
నెఱవగ నెదుటనె నలిచినది

చ. శశ పతి కరుణ జీవరాసులకు
దపును దఅండక  తగిలినది
పక పక  దేవన బలసఅంకలపమే
చేపటిట  రకఅంచనెఁ జెలనెఁగేది

చ. నలినోదరు నజనామాఅంకతమే
యిలపక  దసుల నేలేది
కలిభఅంజను శఅంఖచకశ లాఅంఛన-

మలవడి శభముల నఅందిఅంచేది
చ. శశ వేఅంకటపతి సేసిన చేనెఁతలే

వేవేల విధల వలసేది
భూవిభనెఁ డీతనెఁడ పూనెఁచినమహిమలే
కక వశమెక  మమునెఁ గాచేవి

ప.అ.రేకు: 0064-06 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
369

పలల వి: వఱవకునెఁడీ యిఅందుకునెఁగా విశవ్వహితనెఁడ నేను
అఱిముఱి ననున్న నముమ్మట మేల హరిదసునెఁడ నేనెఁ గాన

చ. పరమపదనాథునే భావిఅంచి తపము సేసే
వొరులలోకము నే నడగ వో సురలాల
ధరలో లకమ్మపతిదసునెఁడ నేనెక తినెఁ గాన
సిరులకక  మము వేసరిఅంచ చిఅంతిఅంచకునెఁడీ మీరు

చ. పరగ చకాశ యధన బఅంట నేనెక  తపము సేసే
వొరులనెఁ బీడిఅంచనెఁ గాదు వో సురలాల
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గరుడవాహనున కడ నుతియిఅంచేనెఁ గాన
తరలి భీతిలిల  యమకృతము దనెఁచుకోకునెఁడీ మీరు

చ. ఆముకొన యజేజ వ్వరునెఁ డన నేనెఁ బూజిఅంచేనెఁ గాన
మీమీ భాగము లడగుట లేదు సుమీ సురలార
యేమఱక శశ వేఅంకటశన శరణము జొచిచ్చితి
కామఅంచినటల నే ననున్నకరుణిఅంచునెఁడీ మీరు

రేకు: 0260-01 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
343

పలల వి: వఱిఱ్ఱి  దలిసి జగము వస రోనెఁకలి చుటట ను
వొఱఱ్ఱి  దేవతల వరాలొగి నెఅందు కకుక్కునో

చ. తగిలి సఅంపదలచేనెఁ దనసినవారు లేరు
అగపడి దక వమానుషలఅందును
వొగరు సఅంసారభార మోపననన్నవారు లేరు
వగవనెఁగనెఁ జదువ లెవవ్వరికనెఁ జెపపనో

చ. జడిసి ఆయషణ్యుము చాలననన్నవారు లేరు
పొడమేటి పదునాలగ భవనాలఅందు
తడవి తనముదిమ తా రోసేవానెఁడ లేనెఁడ
యెడయన తపముల యెవవ్వరి దచెచ్చినో (?)

చ. నడమనే తిరిగాడీ నానాధరమ్మముల
పడనపటల  నేము పడనెఁగాను
తడవి శశ వేఅంకటశదసుల మముమ్మనెఁ గాచిరి
బడిబడి నతణ్యుకరమ్మఫలము లెనన్నటికో

రేకు: 0231-04 దేసాక సఅంపుటము: 03-177

పలల వి: వఱిఱ్ఱి  దలిసి మరియ వేనెఁదురు దవేవ్వము నేము
ముఱుఱ్ఱి నెఁబాల మఅంకువానెఁడ మూలమా శరణ

చ. తోల నెముకల ముటిట  దోసమఅంటానెఁ దీరర మాడి
తోల నెముకల మేనతోడ నునాన్ననెఁడ
వాలిన జీవహిఅంస వదద న చెక తనణ్యుముతో
తేలిఅంచి శకపకాల దిగమఅంగేము

చ.బూతననెఁ బుటిట నఅందుకు పుణణ్యుములెలాల నెఁ జేసి
బూతల సఅంసారమే భోగిఅంచేము
పతకములెలాల నెఁ బోను బహుదనము లొసనెఁగి
ఆతల నొరులనెఁ బోయి అడిగేము నేము

చ. కరమ్మము లనన్నయనెఁ దోసి ఘనము క కనెఁ బఅందేనఅంటా
కరామ్మచ.లే కడనెఁ జేసేము
నరిమ్మఅంచి శశ వేఅంకటశ నేరాల ననున్న నెఅంచక
ధరమ్మము దలనెఁచి నీవే దయనెఁ జూడవే

రేకు: 0231-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-174

పలల వి: వఱిఱ్ఱి  దలిసి రోనెఁకలి వసనెఁ జటట కొనన్నటట

యిఱిఱ్ఱి  దీముభోగముల నెనసేము
చ. మురికదేహము మోచి మూలల సిగుగ పడక

పొరినెఁ బరిమళముల పూసేము
పరగ పునుకతల పవనము సేసేమఅంటా
నరతితోడ దినము నీట ముఅంచేము

చ. పుకక్కుట పఅంచేఅందిశ యపు పుటట  వటిట  యఅందరిలో
మొకక్కుఅంచుక దొరలమెక  మురిసేము
అకక్కుర నజజ నమనే  అఅంధకారమున నుఅండి
దికుక్కుల నెదిరివారినెఁ దలిపము

చ. దినసఅంసారమే మాకు దేవనెఁడన కొలచుక
వనుకొన ఘనము క క వదకము
యెనలేక శశ వేఅంకటశ మముమ్మనెఁ గావనెఁగాను
తనసి తొలిల టిపట దలనెఁచేము

రేకు: 0212-06 గుజర రి సఅంపుటము: 03-072

పలల వి: వఱిఱ్ఱి  మానుప రెవవ్వరు వేనెఁదురు నాయఅంత విడవదు(ను?)

ముఱఱ్ఱి నెఁబాలలోనెఁ బుటిట న ముఅంచిన వఱఱ్ఱి యాణ్యు
చ. జగముల రకఅంచనెఁ బాలపడి సరేవ్వశవ్వరునెఁడే వఅండనెఁగ

అగణితనెఁ డాతనశక క యలపముగానెఁ దలిసి
జిగి నా సఅంసారరకణ సేసెదనఅంచునునెఁ దిరిగెద
నగునెఁబాటల  యలపనెఁడ నే నావఱిఱ్ఱి దేయయాణ్యు

చ. అఅంతరాణ్యుమెక  దేవనెఁడ అట సుఖదుదుఃఖము లొసనెఁగనెఁగ
అఅంతయ మనుజల సేసేరన నేనెఁ దిరిగితిన
బఅంతినే నావఅంటి జీవలబడినెఁ దిరిగాడచునెఁ గరమ్మపు-

దొఅంతలనెఁ జికక్కుననా వఱిఱ్ఱి తోడనే యిదేయయాణ్యు
చ. శశ వేఅంకటపతి యెదుటనే చేకొన వరము లొసనెఁగనెఁగ

దవతిపడి యితరుల నేనెఁ దగులచు నడిగితిన
యీ వేళనే నా గురునెఁడను యీ దక వము నట చూనెఁపనెఁగ
తోవరినెఁగిట నే బతికతి తొలెల లల  వఱిఱ్ఱి నయాణ్యు

రేకు: 0201-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-006

పలల వి: వఱిఱ్ఱి వానెఁడ వఱిఱ్ఱి వానెఁడ వినయనెఁ గనయనెఁ మరి
వఱిఱ్ఱి  దలిసి రోనెఁకలి వేరె చుటట నెఁ గాక

చ. పుటిట అంచిన వాడవట పూచి ననున్ననెఁ బెఅంచలేవా
కటట నెఁగడ నమమ్మన నాకడమే కాక
వొటిట  నాలో నుఅందువట వొగినెఁ బాపము నాకది
గటిట గానెఁ బుణణ్యుము వేరే కటట కొనేనెఁ గాక

చ. యేడనెక నా నీవే యట యెదుట నుఅండనెఁగలేవా
వేడ(డ?) వటిట  యేడనెక  నా వదకనెఁ గాక
ఆడినదలాల  నీవట అఅందులోనెఁ దప్పులనన్నవా
వడ పడడ  తలనెఁపుతో వరచేనెఁ గాక
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చ. భావిఅంచితే మెతకవట పరము నీ వియణ్యులేవా
నీవానెఁడననన నా నేరమే కాక
శశ వేఅంకటశనెఁడ నేను చేరి నీకు శరణఅంటి
దేవనెఁడవక  కావనెఁగా నే దిదుద కొనేనెఁ గాక

రేకు: 0085-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-413

పలల వి: వఱిఱ్ఱి వానెఁడ వఱిఱ్ఱి గానెఁడ విషష న దసణ్యుము లేక
విఱఱ్ఱి వనెఁగే యహఅంకారి వఱిఱ్ఱి వానెఁడ

చ. నాలకపక  శశ హరినామ మటట  వఅండనెఁగాను
జోలితో మఱచిననీచునెఁడే వఱిఱ్ఱి వానెఁడ
అలరియీజగమెలాల  హరిరూపక  వఅండనెఁగాను
వాలి తలపోయలేనవానెఁడ వఱిఱ్ఱి వానెఁడ

చ. కూరిమ బశ హామ్మఅండాల కుకనునన్న హరికఅంట
కోరి వేరె కలనెఁడనేకుమతి వఱిఱ్ఱి వానెఁడ
చేరి తనయాతమ్మలోన శశ రమణనెఁడఅండనెఁగాను
దూరమెక  తిరుగువానెఁడే దొడడ వఱిఱ్ఱి వానెఁడ

చ. సారపు శశ వేఅంకటశ శరణాగతి వఅండనెఁగా
సారెనెఁ గరమ్మములఅంటడి జడడ వఱిఱ్ఱి వానెఁడ
చేరువ నాతన ముదశ  చెలల బడి నుఅండనెఁగా
మోరతోపక వనన్నవానెఁడే ముఅందు వఱిఱ్ఱి వానెఁడ

రేకు: 0207-01 భక రవి సఅంపుటము: 03-037

పలల వి: వఱిఱ్ఱి వారినెఁ దలపుట వేవేల సుకకృతము
ముఱుఱ్ఱి నెఁబాల మఅంక కాన ముఅందు గాన దక వమా

చ. ఇఅంతక తొలిల టిజనమ్మ మెటవఅంటిదో యెరనెఁగ
పొఅంతనే ఇటమీనెఁదటి పుటట  వరనెఁగ
అఅంతరాననెఁ బెరిగే కాయమే నాకు సుఖమెక
సఅంతసాన మురిసేను సఅంసారమఅందును

చ. వొడలి లోపలి హేయ మొక ఇఅంతానెఁ దలనెఁచను
బడి నెదిటి దేహాల పచిచ్చి దలనెఁచ
సుడిసి పక  పచారాలే చూచి సురతసుఖన
పడనెఁతలనెఁ బఅందిపొఅంది పరిణామఅంచేను

చ. పపమూలమున వచేచ్చి బలనరకము లెఅంచ
యేపుననెఁ బుణణ్యుపుబుదదిబ  ఇఅంచుకా నెఅంచ
దీపనపు జఅంతవనునెఁ దచిచ్చి పవనునెఁ జేసితి
చేపటిట  ననున్న రకఅంచు శశ వేఅంకటశనెఁడా

రేకు: 0196-03 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
494

పలల వి: వఱుఱ్ఱి లాల మీకు వేడక గలితేను
అఱుఱ్ఱి వఅంచి తడ కలల అంగరాద

చ. ముడిచివేసిన పువవ్వ ముడవ యగణ్యుముకాదు
కుడిచివేసిన పులెల  కుడవనెఁగానెఁ గాదు
బడినొకరు చెపపననెఁ పశ తి చెపపనెఁబోతేను
అడరి శశ హరి కది అరుహముగాదు

చ. గఅంపనెఁ డముక దిననెఁగా నొకక్కు వరిగిఅంజ
తెఅంపుననెఁ గలసితే తెలియనెటట  వచుచ్చి
జఅంపులనెఁ బలవరిఅంచనెఁగ నొక మఅంచిమాట
ఇఅంపక తే హరి యఅందుకచుచ్చినా వరము

చ. వమసిన తమమ్మలో నొకకొఅంత కపశ ము
సమకూరిచ్చి చవిగొన చపపరిఅంచనేల
అమరనెఁగ ఛాయాపహారము సేసుక
తమమాట గూరిచ్చితే దక వము నగనెఁడా

చ. చిబికవేసిన గిఅంజ చేతనెఁ బటట నెఁగనేల
గబుక కఅంగిలిబూరె గడగనెఁగ మరి యేల
తొబుక కవితావ్వల దోషలనెఁ బరలితే
దిబుకార నవవ్వనెఁడా దేవనెఁడక నాను

చ. మఅంచుచదిద కూటి మీనెఁద నుమసినటట
మఅంచి దొకటి చెపప మరిచెపపనేరక
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కఅంచునెఁ బెఅంచు నొకక్కుగతి నదికతే ముటట -

పఅంచువలెనే చూచు పరుమాళల  వాన
చ. పుచిచ్చినటిట  పఅండబూనెఁజి లోననే వఅండ

బచచ్చిన కవితల బానెఁతిగావ యెఅందు
ముచుచ్చినెఁ గనన్నతలిల  మూల కొదిగినటట
ముచిచ్చిమ నుతలేల మొకక్కురో హరిక

చ. వలిల దినన్న కోమ టరకవనన్నటట
జలెల డ నావాల జరిపోయినటట
కలల ల చెపప యాకథ కుత కరము లీక
మెలల నే వఅండితే మెచుచ్చినా దక వము

చ. నేతి బీరకాయ నేయి అఅందులేదు
రాతివరునక బీరము ఇఅంచుకా లేదు
ఘాత బూరుగునెఁబఅండ కడపులోన దూది
యేతల నుడగుల యెకుక్కునా హరిక

చ. ఇరుగువా రెరనెఁగరు పొరుగువా రెరనెఁగరు
గొరబెక న మాటల గొణనెఁగుచు నుఅందురు
పరులనెఁ గాదఅందురు బానెఁతిగారు తాము
విరసు లటిట వారి విడచు దేవనెఁడ

చ. యెనన్ననెఁగ శశ వేఅంకటశనెఁ దళల పక
అనన్నమాచారుణ్యుల అఖిలదికుక్కుల మెచచ్చి-

నునన్నతితో బాడిరొకనెఁ డవవ్వనెఁడ తాను
సనన్న నొరసునట సమమ్మతా హరిక

రేకు: 0014-02 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
084

పలల వి: వలయననన్నయను వకృధా వకృధా
తలనెఁపున శశ హరినెఁ దడసినను

చ. ఎడయలేనపుణణ్యుము లెనన్నయెక నా
విడవక సేయట వకృధా వకృధా
బడిబడి నే శశ పతి నాతమ్మలోనెఁ
దడవక యితరము దడవినను

చ. యెరవలతపముల నెఅంతెక నా
విరవిరవనెఁగుట వకృధా వకృధా
హరినచుణ్యుతనెఁ బరమాతమ్మనన
మరచి తలనెఁచక మఱచినను

చ. దక వము నెఱనెఁగక తమకమున
వేవేలెక న వకృధా వకృధా
శశ వేఅంకటగిరిచెలవనన
సేవిఅంచక మతినెఁ జెదరినను

రేకు: 0324-05 రామకశ యసఅంపుటము: 04-140

పలల వి: వలసె నహోబలాన విదరణసిఅంహము
సురల నరుల దయజూచీన వనెఁడివో

చ. సరి వలకలను చకశ ము పటనెఁగానెఁ బెటట
గరిమ నొకచేత శఅంఖము వటిట
హిరణణ్యుకలిపున నరుచాతలానెఁ జిఅంచి
అరిదినెఁ బగుల జఅందేలవే వేసుకొనెను

చ. ఘనమెక న కోరలతో కహకహ నవవ్వకొఅంటా
దనుజ ముఅంద రొకచేతనునెఁ బటిట
పననెఁగకుఅండా రొముమ్మ పడచేతల నడిచి
ననువ వఅంకరగోళళ్ళు నెతకరు చిమీవ్వన

చ. అఅంతటనెఁ బశ హల దున నట దయనెఁజూచి లకమ్మ
కాఅంతనెఁ దొడపక  నడక కడ శఅంతనెఁడక
చిఅంత దీర గరుడాదిశ  శశ వేఅంకటాదిశ న
పఅంతము మెరసి నలిచ్చి పశ తాపఅంచీనీ

రేకు: 0061-04 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
313

పలల వి: వలికీ వళళ్ళునెఁడ చలికీ వరవనెఁడ
వలికీ నులికీ నులికీనయాణ్యు

చ. రోగియెక  తా రుచులనెఁ బాయనెఁడ
భోగియెక  రతిపొఅందలల నెఁడ
వేగి మగిలిన వడచీనెఁకటినీరు
తాగీనెఁ దగీనెఁ దగీనయాణ్యు

చ. తొడికీనెఁ దొడకనెఁడ వడికీ నుడకనెఁడ
కడికీనెఁ గసరనెఁడ కడనెఁజేరనెఁడ
మడికీ గుడికీ మానన మమతలనెఁ
బుడికీనెఁ బుడికీనెఁ బుడికీనయాణ్యు

చ. నఅండీ నఅండనెఁడ నెరసీ నెరయనెఁడ
పఅండీనెఁ బఅండనెఁడ బయలీనెఁతలా
అఅండనె తిరువేఅంకటాధిపునెఁ దలనెఁపుచు
నుఅండీ నుఅండీ నుఅండీనయాణ్యు

రేకు: 0316-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
093

పలల వి: వలినుఅండ లోనుఅండ విశవ్వమఅంతటనుఅండ
జలజక శరణమే సాధనము సుఅండీ

చ. మకక్కులినెఁ జేసే పపమే మీనెఁద నరకమెక  తోనెఁచు
నకక్కు తానే అదద ములో నీదక నటల
వొకక్కుట మొదలలేక వఅంటనెఁ గొనాలేదు
గుకక్కుకహపరముల కోరినఅంతే సుఅండీ

చ. మహినెఁ దొలిల  చూచినరే మతిలోన దోచీన
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గహనపు కానెఁపురమే కలయెక నటల
సహజమెక  పుటట లేక చావలేదవవ్వరిక
విహిత సుఖ దుదుఃఖముల వేనెఁడినఅంతే సుఅండీ

చ. యెఅండగాసే బయటనే యెకుక్కువ వనెన్నలగాసీ
దిఅండరేయినెఁ బగలొకక్కు దినమెక నటల
నఅండ జీవనెఁడ లేకుఅంట నకక్కుపు దేవనెఁడ లేనెఁడ
అఅండ శశ వేఅంకటశనెఁడే అఅంతరాతమ్మ సుఅండీ

రేకు: 0134-01 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
137

పలల వి: వలపల మఱవక లోపల లేదు వలపలనెఁ గలిగిన లోపల 
మఱచు

చలమును నదియే ఘడియ ఘడియకును సాధిఅంచిన 
సుఖమట దోనెఁచు
చ. వలపలి వలనెఁగే చూడనెఁగ లోపలి వడ చీనెఁకటి గాననయటల

అలరి పశ పఅంచజజ నకనెఁదనలో నాతమ్మజజ నము గనరాదు
పలమరు చీనెఁకటి చూడనెఁగనెఁ జూడనెఁగ బయలే వలనెఁగెక  
తోనెఁచినయటల
అలయక తనలోచూపు చూచినను అఅంతరఅంగమున హరినెఁ 
గనును

చ. జగరమే కడనెఁ జేయనెఁగనెఁ జేయనెఁగ సతతము నదుద ర రానటల
చేగల నఅందిశ యములలోనెఁ దిరిగిన చిత కవికారము లయపడదు
యీగతి నదుద రవోనెఁగానెఁ బోనెఁగా నలలో సుదుద ల యెఱనెఁగనయటట
యగపు టకాఅంతఅంబును దన మనసొగి మరవనెఁగ మరవనెఁగ 
హరినెఁ గనును

చ. దేహపు టాకాశపు నటట రుపల బాహిరపు బయట 
నడగినయటల
ఆహ జీవన జననమరణముల అఅందే పొడముచు నఅందడనెఁగు
వూహల శశ వేఅంకటపతి వాయవ కొగి నాకాశము వొకక్కు సతశ ము
ఆహా పశ ణాపనవాయవల ఆతమ నలపుట హరినెఁ గనుట

రేకు: 0144-05 ముఖరి సఅంపుటము: 02-198

పలల వి: వలపల వదకతే వస నాతమ్మనెఁ గనునా
పలమారు నదే యభాణ్యుసము గావలెను

చ. యినన్న చిఅంతల మఱచి యిఅందిశ యాలనెఁ గుదియిఅంచి
పనన్నవఅండిన హకృదయపదమ్మమఅందును

యెనన్న నఅంగుషట మాతశ పు టశవ్వరుపదల కశ అంద
తనున్న నణమాతశ ముగనెఁ దలనెఁచనెఁగవలెను

చ. పలదేహపునెఁ గాళల నెఁ బరువల వారక
బలదేహపు టిఅంటిలోపల చొచిచ్చి
చలివేనెఁడినెఁ బరలక సరేవ్వశపదల కశ అంద
తలకొనన్న తనున్ననెఁ దనె తలనెఁచనెఁగవలెను

చ. కక కొనన్న భక కతో నకక్కుపు శరణాగతితో
చేకొన వినన్నపముల చేసుకొఅంటాను
యేకాఅంతాన శశ వేఅంకటశవ్వరు పదల కశ అంద
దకొన తనున్ననెఁ దనే తలనెఁచనెఁగవలెను

రేకు: 0091-05 లలిత సఅంపుటము: 01-451

పలల వి: వలపలెలల  తనలోనుగాక తను విడవదు వడమాయా
నలవన యగీఅందుద లెలల  మునునడచినమారగ అంబు

చ. జీవము నరీర వముగాక సిదిబ అంచదు పరము
వావలెలల  నొకవావిగాక మఱీ వదలదు పశ పఅంచము
భావఅంబెలల  నభావముగాక పయదు కరమ్మఅంబు
దక వజజ ల మును నడచి రిదియపో తపపనమారగ అంబు

చ. మాటలెలల నెఁ గడమాటలగాక మాయదు మలినఅంబు
కూటఅంబుల కాలకూటఅంబుగాక కొనకకక్కుదు భవము
చాటనెఁదకృషష  లగచాటననెఁబడక చాలదు సౌఖణ్యుఅంబు
తేటగా మును పదద  లివియపో తేరిచ్చినమారగ అంబు

చ. గుణములెలల  నరుగ ణముగాక తలకూడదు శఅంతఅంబు
అనువన కనువక  అఅంతయనెఁ దగాక ఆనఅందము లేదు
పశ ణతిఅంపనెఁగ శశ వేఅంకటరమణన బహుళమహిమెలాల
గణనకకక్కునెఁగా పురాతనుల మును కడకటిట నమతము

రేకు: 0252-03 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
298

పలల వి: వేనెఁకుననెఁ దిరుపళచిచ్చి విషష నకనెఁ జేయరో
ఆనెఁకటి కొదగినటిట  ఆరగిఅంపుల

చ. అతి బశ హామ్మఅండాల గుక నట ధరిఅంచినయటిట -

అతనకనెఁ జేయరో ఆరగిఅంపుల
పశ తిలేన కరాబిబ నెఁ బవళఅంచి లేచినటిట -

చతరునకనెఁ జేయరో చవి నారగిఅంపుల
చ. యేడదినములదనెఁకా నెతె కను గోవరబ నము

ఆడివచేచ్చి బాలనక నారగిఅంపుల
మేడపు గోపకలతో మకక్కులినెఁ బెననెఁగినటిట -

వేడకకానకనెఁ దేరో విఅందు లారగిఅంపుల
చ. పటట పుదేవళల నెఁ దను బఅంతి సాగి వనన్నవానెఁడ

అటట  సేయరో పులనెఁగ మారగిఅంపుల
నెటట న శశ వేఅంకటాదిశ నలయనెఁ డారగిఅంచీన
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మటట లేక వడిడ అంచరో మఅంచి యారగిఅంపుల

రేకు: 9047-01 శోకవరాళ సఅంపుటము: 04-
559

పలల వి: వేఅంకటగిరి గోవిఅందునెఁడా
యిఅంకా నొకరో యిదద రొ మీరు

చ. పచచ్చిల దచిన బాహుపురులతో
అచచ్చిపునెఁ గరముల అఅందముతో
అచచ్చిల నచచ్చిల నలను (రు?) దురిదివో
నచచ్చిల నీవో నీవో కాన

చ. నలచుఅండటయను నెరినెఁ బవళఅంపుచు
నలరుటయను మీరట నటను
జలజకల దొడ చరచనెఁగ నొరపుల
వలయగ నదోశ  విభవమదో

చ. తిరు వేఅంకటగిరి దిగువ తిరుపతిన
పరమానఅందపు బహుసిరుల
అరుదుగనెఁ బఅందుచు అధికములఅందుచు
ఉదగశయనునెఁడవొ వొడయనెఁడవో

ప.అ.రేకు: 0026-05పడి సఅంపుటము: 15-151

పలల వి: వేగిర మేనెఁటికన వేసట లేనెఁటికన విషష న సొలయనెఁగ నేల
సాగిలి మొకక్కు నతనెఁడ మనన్ననల జరపనపటి 

జరపనెఁగాక
చ. తనవేలే తనకనున్న దనెఁకనను తాన నెవవ్వననెఁ గోపఅంచీన

తనకరమ్మమే తనున్ననెఁ జేయనెఁగదక వము దూరనెఁగ నేల
అనుభవిఅంపుచును హరినే కొలచిన అలమట లనన్నయ 
హరిచూచి
పొనునెఁగక తమలో దురోద షఅంబుల పొమమ్మనపుడే పోయీనెఁగాక

చ. కడపులోపలిక మఅంగినరతన్నము కడచోటల  వదకనెఁగ నేల
బడినెఁ దన యఅంతరాణ్యుమ ద మఱచి పలవేలపలనెఁ గొలవనెఁగ నేల
విడవక శశ పతినామమఅంతశ మే వేడకనెఁ దలనెఁచనెఁగనెఁ దలనెఁచనెఁగను
చెడకుఅండా నతనెఁడ పవనము సేసినప్పుడే సేసీనెఁగాక

చ. కరమ్మము నతనెఁడే కారణ్యుము నతనెఁడే కడనెఁగిన శశ  వేఅంకటవిభనెఁడ
నరిమ్మఅంచినటల వ ననన్నయ మరి నేనెఁ డనుమానము లేల
ధరమ్మఅం బితనక యేకాలఅంబున దసుల రకఅంచే బిరుదు
అరిమ్మలి యితననెఁ గొలిచిననెఁ జలను అఅందన పదవల నఅందీనెఁగాక

ప.అ.రేకు: 0043-04ముఖరి సఅంపుటము: 15-243

పలల వి: వేగిరిఅంచ కఅంతేసి తిశ వికశ ము
సేగునెఁజకక్కు రానీ తిశ వికశ మ

చ. వేసరిఅంచనెఁ జమీమ్మ తిశ వికశ మ ననున్న
వసమఅంతపనక తిశ వికశ మ
వేసేవ పూవలను తిశ వికశ మా మేన

వేసురునెఁ జెమటల తిశ వికశ మ
చ. వనెన్నలలో నవవ్వకు తిశ వికశ మా కనన్న

వినన్నవారేమఅందురో తిశ వికశ మా
వినాన్నణపుచేనెఁతల తిశ వికశ మా
వనన్నగారీ నీ మోవి తిశ వికశ మా

చ. వడజరెనెఁ దురుము తిశ వికశ మా ననున్న
విడిదిలోనెఁ గూడితి తిశ వికశ మా
విడవ శశ వేఅంకటతిశ వికశ మా నీ
విడియడి మెచిచ్చితి తిశ వికశ మా

రేకు: 0339-01 మాళవశశ సఅంపుటము: 04-
226

పలల వి: వేగిరిఅంచనేల విషష నెఁడే యిఅంతకునెఁ గర క
బాగుగా నాతనయిచచ్చినెఁ బరగుటకాక

చ. తలపోనెఁతలేల దక వము గలగనెఁగాను
చెలనెఁగి యాతనెఁడే యినీన్ననెఁ జేసీనెఁగాక
యిల నేనెఁడ పుటట నా యిఅంకానెఁ గలది గాద
పలలోకాల నడప భారము దేవనదే

చ. చిఅంత లినెఁకనేలా శశ పతి గలగనెఁగాను
మఅంతకునెఁ బుటిట అంచి తానే మనుపునెఁగాక
విఅంతా యీ దేహము వేరా యీ యిఅందిశ యాల
యిఅంతట బశ హామ్మఅండనాథునెఁ డిఅందరిక నొకనెఁడే

చ. సిలనెఁగు గోరికలేల శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
కలనెఁ డాతనెఁడే మనలనెఁ గాచీనెఁగాక
వలసి యాతనమాయే విశవ్వమఅంతా నఅండినది
తెలిప రకఅంచుటకు దికుక్కు దస యితనెఁడే

రేకు: 0001-05 పడి సఅంపుటము: 01-005

పలల వి: వేదఅం బెవవ్వన వదకడిన
ఆ దేవననెఁ గొనయాడనెఁడీ

చ. అలరిన చెక తనాణ్యుతమ్మకునెఁడవవ్వనెఁడ
కలనెఁ డవవ్వనెఁ డచటనెఁ గలనెఁడనన
తలనెఁత రెవవ్వనననెఁ దనువియగదశ
యిల నాతన భజియిఅంచునెఁడీ

చ. కడనెఁగి సకలరకకునెఁడిఅం దవవ్వనెఁడ
వడి నఅంతయ నెవవ్వనమయము
పడికట తకృపు కల పతరులెవవ్వనననెఁ
దడవిన, ఘనునెఁడాతననెఁ గనునెఁడీ

చ. కదిసి సకలలోకఅంబుల వారల
యిదివో కొలిచెద రెవవ్వనన
తిశ దశవఅందుణ్యునెఁడగు తిరువేఅంకటపతి
వదక వదక సేవిఅంచునెఁడీ
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రేకు: 0035-03 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-216

పలల వి: వేదననెఁ బరలే వరవేలా
యీదయ విధి దన కీయద

చ. తతకరపటల  తనువికారములనెఁ
జితకము దఅంచే చెలవేలా
బతికతో దనెఁచిన పరధనఅంబుఅంగొన
సతకయి వఅండట చాలద

చ. యెకుక్కువతమకపుటిఅంతలనెఁ బఅందక
పకుక్కుచువాడేవయసేలా
మొకుక్కుచు దనెఁచిన మూలధనము గన-

నెకుక్కువ దక వఅం బియణ్యుద
చ. సేనెఁతలనెఁ బరలెడి చికుక్కులనెఁ గెరలెడి-.

రోనెఁతల యీనేరుపులేలా
బానెఁతిగ వేఅంకటపతిరతినెఁ జిత కపు-

టనెఁతలనెఁ గోరిక లూనవా

రేకు: 0297-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
565

పలల వి: వేదము దీరచ్చిదు వేరే శసస ముల
యేదియనెఁ దీరచ్చిదు యిది నీమాయ

చ. నీ వలల  బశ దికరి నఅండ దేవతల
నీవలల  నసురల నెఱినెఁ జెడిరి
ఆవల నఅందరి కాతమ్మవ నీవే
చేవదేరె నీ చికుక్కులే భవిన

చ. నెమమ్మనెఁ బాఅండవల నీవారఅంటివి
కమమ్మర విడిచితి కౌరవల
యిముమ్మల నీవావి యిదద రికొకట
తెమమ్మలాయ నీ తీరన చికుక్కు

చ. జగమున నీదే సవ్వతఅంతశ మెలాల
నెగడిన జీవల నీవారు
తగు శశ వేఅంకటదయివమ యినన్నయ
తెగి నీదసుల తెలిసిన చికుక్కు

రేకు: 0158-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
278

పలల వి: వేదముల నుతిఅంచనెఁగ వేడకల దక వారనెఁగ
ఆదరిఅంచీ దసుల మోహననారసిఅంహునెఁడ

చ. నెఱులజడలతోడ నకుక్కునెఁ గరష ములతోడ
కుఱుచకొముమ్మలతోడ కోఱలతోడ
వఱక సిరినెఁ దొడపక  నుఅంచక సిఅంహాసనాన
మెఱసీనెఁ బశ తాపముల మేటినారసిఅంహునెఁడ

చ. నడపమీసాలతోడ నటట రుపులతోడ

మడగుడల తోనెఁ దలల నమేనతోడ
వొడలసొముమ్మల వటిట  వొడడ లగమెక  వఅండి
కడ మఅంచివరాలిచీచ్చి ఘననారసిఅంహునెఁడ

చ. చిలకుగోళల  తోడ సెలవినవవ్వలతోడ
బల జిహవ్వతోడ యగపటట ము తోడ
అలరి శశ వేఅంకటాదిశ  నహోబలగిరిన
అల పశ హాల దుననెఁ గాచె నాదినారసిఅంహునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0023-03దేశక సఅంపుటము: 15-131

పలల వి: వేదములే నీ నవాసమట విమలనారసిఅంహా
నాదపశ య సకలలోకపతి నమో నమో నరసిఅంహా

చ.ఘోరపతక నరర రణా కుటిలదక తణ్యుదమనా
నారాయణ రమాధినాయక నగధర నరసిఅంహా
నీరూపఅం బిఅంత యఅంత యన నజము దలియరాదు
యీరీతినెఁ దిశ వికశ మాకకృతి నేచితి నరసిఅంహా

చ. గోవిఅంద గుణగుణరహితా కోటిసరణ్యుతేజ
శశ  వలల భ పురాణపురుష శితనఖ నరసిఅంహ
దేవ మము బశ హామ్మదులకును తెలియ నలవి గాదు
భావిఅంచనెఁగ పశ హాల దు నెదుటనెఁ బరగితి నరసిఅంహా

చ. దనపరికరసులభ తపనచఅందశ నేతా
వాసవరసురముఖమున సేవిత వఅందిత నరసిఅంహా
భాసురముగ శశ  వేఅంకట గిరినెఁ బాయనదక వము వటగానా
వోసర కపు డేగితి విటల  నహోబల నరసిఅంహా

రేకు: 0292-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
535

పలల వి: వేదవటిట  యినెఁక నేమ వదకరు చదివేరు
వేదఅంతవేదుణ్యునెఁడక న విషష న నెఱనెఁగరా

చ. తోలె నద గరుడననెఁ దొడనెఁగి బాణనమీనెఁద
వాలెను కఅంసునమీనెఁద వడి నెగసి
కలచానెఁచి చకశ ముననెఁ గెడప శిశపలన
వేలపులరాయనెఁడక న విషష న నెఱనెఁగరా

చ. తొకక్కును బలీఅందుద ననెఁ దొలిల  పతాళాననెఁ గుఅంగ
మొకక్కులాన జలధముమ్మమొనకునెఁ దచెచ్చి
పకక్కున బశ హామ్మఅండము పగులిఅంచెనెఁ బెనువేల
వకక్కుసపుదక వమెక న విషష న నెఱనెఁగరా

చ. భేదిఅంచె రావణాది భీకరదక తణ్యుల నెలల
నాదిఅంచె శఅంఖమున నునన్నతజయము
సేదదేర నపుడను శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
వదివది మెరసేటి విషష న నెఱనెఁగరా

రేకు: 0001-02 దేసాక సఅంపుటము: 01-002
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పలల వి: వేదవేదుణ్యుల వదకటిమఅందు
అదినఅంతణ్యుములేన  ఆమఅందు

చ. అడవిమఅందులనెఁ గషయముల నెలల వారు
కడగానక కొననెఁగాను
తొడినెఁబడ నొకమఅందు దొరక మాకు భవి-

నడియాలమెక నటిట  ఆమఅందు
చ. లలితరసములనెఁ దక లముల నెలల వారు

కలకాలము గొననెఁగాను
చెలవక న దొకమఅందు చేరె మాకు భవి-

నలవిమీఱినయటిట యామఅందు
చ. కదిసినజనమ్మరోగముల నెలల వారు

కదలలేక వఅండనెఁగాను
అదన శశ తిరువేఅంకటాదిశ మీనెఁదిమఅందు
అదివో మాగురునెఁడిచెచ్చి నామఅందు

ప.అ.రేకు: 0058-06ముఖరి సఅంపుటము: 15-333

పలల వి: వేదఅంతవిదులాల వివేకులాల
పోదితోడ నే మఅంక బుదుద  లడిగేమయాణ్యు

చ. తితికలోన కానెఁపురపు దేహి నేను నా
చితకములోపలివానెఁడ శశ విభనెఁడ
పొతకలనా దనెఁపరము పూరవ్వకరమ్మము
వితిక వితిక మొలపఅంచీ వినరయాణ్యు

చ. పొదినెఁ బఅంచభూతముల పుర మేలెను నేను
కదిసి ననేన్నలేవానెఁడ గదధరునెఁడ
యెదిటి నా మెక  సొముమ్మ లిఅందిశ యముల
గుదిగొన మఅంచీ నదిగో చూడరయాణ్యు

చ. కొలనెఁది జనమ్మమునకు గుఱి నేను
వలయ నాకు గుఱి శశ వేఅంకటశనెఁడ
సులభపు నాగుణము సుజజ నము
చెలరేనెఁగి చెలరేనెఁగి చిత కగిఅంచవయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0025-02పడి సఅంపుటము: 15-142

పలల వి: వేరొకక్కురూ లేరు విశవ్వ మఅంతా నీమహిమే
యేరీతి నీవే కలవ యితరములేదు

చ. తలిల వక  రకఅంతవ తఅండిశ వక  పోషఅంతవ
యిలాల లివక  మోహమతకవ నాకు
వొళల  పరుగుదువ వొగినెఁ బురాకకృత మౌదు
యిలల  ముఅంగిలెక  వఅందువిఅంతా నీ మహిమే

చ. గురునెఁడవక  బోధిఅంతవ కొడకవక  యీడేరుకవ
అరుదక  నధానము వౌదు నీవే
దొరవక  ననేన్నలదువ దూతవక  పన సేతవ

యిరవక న సిరు లితక విఅంతా నీ మహిమే
చ. దేవనెఁడవక  పూజ గొఅందు దికుక్కు పశ ణ మౌదువ

కావలసిన టట దు కామఅంచినటల
శశ  వేఅంకటశ నీవే చిత కములోపల నుఅండి
యీవల వక కుఅంఠ మతక విఅంతా నీమహిమే

రేకు: 0131-03 పడి సఅంపుటము: 02-123

పలల వి: వేఱొక భావనలేల వనతోనెఁ బెననెఁగనేల
తూఱినఅందే హరిగూరిచ్చి తదగఅంట గాక

చ. చూచే కనున్నల నేమనెఁ జూడకుఅండవచుచ్చినా
చూచినఅందలాల  హరినెఁ జూచుట గాక
వేచిన వనుల నేమీ వినకుఅండవచుచ్చినా
కాచి యవే హరికథగా విఅంట గాక

చ. కోరేటి చవల జిహవ్వ గోరకుఅండవచుచ్చినా
కోరిన చవల హరినెఁ గూరుచ్చిట గాక
ఆరీతి బారే మనసు అడనెఁచనెఁగవచుచ్చినా
ఆరితేరి అనన్నటాను హరినెఁ గఅంట గాక

చ. వొడల మోచిన దేహి వోమకుఅండవచుచ్చినా
వోడల శశ హరిదనే వోముట గాక
బడినే శశ వేఅంకటశనెఁ బాసివఅండవచుచ్చినా
యెడయ కఅంద సుఖియిఅంచుట గాక

రేకు: 0210-03 లలిత సఅంపుటము: 03-057

పలల వి: వేఱొకచోట లేనెఁడ వనెఁడివో హరి
వఱిడియెక  చేరువనే వనెఁడివో హరి

చ. మునుకొన వదకతే ముకుక్కునరుప గాలికొన
వనవనకనెఁ దిరిగీ వనెఁడివో హరి
పననెఁగి వదకనెఁబోతే పడచెవల మఅంతశ మెక
వినవచీచ్చి మాటలలో వనెఁడివో హరి

చ.సోదిఅంచి వదకతేను చూపులకొనలనే
వదుల నెఅందు చూచినా వనెఁడివో హరి
అదిగొన వదకతే నటట  నాలికకొన
వేదమెక  నలిచినానెఁడ వనెఁడివో హరి

చ. తెలిసి వదకనెఁబోతే దేహపు టఅంతరాతమ్మయెక
వలపలా లోపలాను వనెఁడివో హరి
చెలనెఁగి శశ వేఅంకటాదిశ నెఁ జేకొన మముమ్మ రకఅంచ
వలసె నఅందరునెఁ జూడ వనెఁడివో హరి

రేకు: 0279-05 బౌళ సఅంపుటము: 03-457

పలల వి: వేళ లేదు జడ లేదు వన తోడిదే పట
కూళనెఁడనెక  తిరిగేను గుణమేది నాకు

చ. వేగిరిఅంచి పరరేనెఁచి వేసరిఅంచీనెఁ బనుల
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సాగి ముఅందరనెఁ బలసి చలపటట  సిరుల
జగు సేసి వచిచ్చి వచిచ్చి చవి చూపనెఁ బాయము
యేగతి ననున్ననెఁ దలనెఁత నేది బుదిబ  నాకు

చ. తనున్ననెఁదనే వచిచ్చి వచిచ్చి తగిలీ లఅంపటము
వనన్నతి భోగముల నోరూరిఅంచీ సుఖము
కనన్నచోనే యెలయిఅంచి కదిమీ సఅంసారము
యెనన్ననెఁడ ననున్ననెఁ దలనెఁత నెఱుకది నాకు

చ. తాలిమతో మీనెఁద మీనెఁదనెఁ దరవయీణ్యునెఁ గరమ్మము
నాలితోడ సనన్నసేసి నవవ్వ నవవ్వ మరమ్మము
యేలితివి శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ ననున్న నీవ
సీలాన నీ వానెఁడనెక తినెఁ జెపపనేది నాకు

రేకు: 0380-05 లలిత సఅంపుటము: 04-468

పలల వి: వేవేల చఅందలవానెఁడ విఠలేశనెఁడ
భావిఅంచ నలవిగాన పరమాతమ్మనెఁ డితనెఁడ

చ. సతతము రుకమ్మణీ సతణ్యుభామల నడమ
రతికకక్కున సిఅంగారరాయనెఁ డితనెఁడ
చతరత సనకాది సఅంయమీఅందుద లమతి-

నతిశయిలేల టి పరమానఅంద మతనెఁడ
చ. దేవతల కలాల ను దికుక్కు దసెక  వలనెఁగొఅంది

తావకొనన్న యటిట  యాధార మీతనెఁడ
మూవఅంక గొలెల తల మునున్న సేసిన తపము
కక వశమెక  ఫలిఅంచిన ఘన భాగణ్యు మతనెఁడ

చ. వరముతో యశోద వసు దేవాదులకు
పరగిన కనున్నలపఅండ గీతనెఁడ
పరుల మఅంచినయటిట  శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁది-

నరతి దసుల పలి నధాన మతనెఁడ
ప.అ.రేకు: 0063-05వరాళ సఅంపుటము: 15-362

పలల వి: వేవేల తప్పుల గలాల వనక వేసుకొనుమీ
నీవానెఁడ నెక నఅందులకు నీవే దయనెఁ జూడమీ

చ. మగనక నేపొశ దుద నెఁ బశ మపుటాల నెక నటల
పగటన నేలికకు బఅంట నెక నటట
నగిడి యటట  తఅండిశ క నజపుతద నెఁడ నెక నటట
తగులాయ మెక తినెఁ జమీమ్మ దక వమా నీకు

చ. అనన్నటా భూమేలేవాన కరిగానెఁప నెక నటట
వనన్నతి గురునక శిషణ్యుడ నెక నటట
కొనన్న యజమానునక కోరి దసి నెక నటట
పనన్నన లఅంకనేనెఁ జమీమ్మ పరమాతమ్మ నీకు

చ. పఅంచుకొనన్నవారిక పఅంపుడనెఁగుఱఱ్ఱి  నెక నటట
చఅంచుల దేవతకునెఁ బూజరి నెక నటట
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశ యెఅందునెఁ జూచినా నేను

అఅంచితానుబఅంది సుమీమ్మ ఆదిమూరి క నీకు

రేకు: 0208-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
046

పలల వి: వేవేల బఅంధముల విడవ ముడవనెఁబటట
దక వమా ననెన్నటట  తగిలేమయాణ్యు

చ. పరీ ముఅందటి భవపశముల
తీరీనెఁ దొలిల టితితికలో పుణణ్యుము
వూరీనెఁ గోరిక లొకటకట
యేరీతి సుజజ న మెరినెఁగేనయాణ్యు

చ. పటట  నాకొఅంగు పఅంచేఅందిశ యముల
తొటట  బాపము తోడతనే
పటట  భశ మలనెఁ బెరిగి నీమాయల
అటట  మోక మెనన్ననెఁ డఅందేమయాణ్యు

చ. విఅందక  యిహము వనకకునెఁ దీసీ
అఅందీ వక  రాగణ్యు మరచేతిక
కఅందువ శశ వేఅంకటపతి యీరెఅండ
బఅందిఅంచితి వేది భోగిఅంతనయాణ్యు

ప.అ.రేకు: 0017-04నాట సఅంపుటము: 15-096

పలల వి: వేవేల వినన్నపలేల వేగినఅంతాను
నీవి దయాధరమ్మముల నీచిత క మకను

చ. అరసి చూడక నే శతాపరాధముల చేసి
శరణ నీకునెఁ జొచిచ్చితి సరేవ్వశవ్వరా
సరి శరణాగతరకకబిరుదది నీది
నరతి నా భాగణ్యుము నీ చిత క మనెఁకను

చ. అహరహిమును సహసాశ పరాధముల చేసి
వహి కకక్కు నీ లెఅంకపనెఁడ నెక తిన
బహుగతి భకకపరిపలన బిరుదు నీది
నహితపు నా గతి నీ చిత క మనెఁకను

చ. సనన్నది శశ వేఅంకటశ సరావ్వపరాధముల్ చేసి
అనన్నటిక శలవ నీ యచుచ్చి మోచితి
వనన్నతి నా ర కతాశ ణవదోణ్యుగబిరుదు నీది
ననున్న ననున్న విచారిఅంచు నీ చిత క మనెఁకను

రేకు: 0106-05 పడి సఅంపుటము: 02-035

పలల వి: వేసరకు వనెఁడేల యనకుము విడవ ననన్ననెఁక శరణ 
చొచిచ్చితి

నీసరెవవ్వరు లేరు వదకన నఅండబఅండికనెఁ జేటవేనెఁ గా
చ. మీరు నాకునెఁ గలరు నేనేమ సేసిననెఁ గాతరనయెడి-

ధీరతను జము సరకు గొనక తివిరినెఁ సేసితినెఁ బాపము
వోరసేయచు నెఅంతలేదన వూరక మీరుఅంటిరేనయ
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వారికననెఁ గొరగాను నే నెవవ్వరిన నెఱనెఁగను మమేమ్మకాన
చ. మముమ్మనెఁ గొలిచిన గరవ్వమున నేమీనెఁ జేయక కాలమఅందే

నమమ్మ కరమ్మములెలల  మానతి నాకు నాక వేసరి
దొమమ్మ కోపక మీకు నాకును దూరమనుచునెఁ బరాకుచేసిన
యిముమ్మలను ననన్నవియ రోసును యేల నాకవి నీవేకాక

చ. నీకు మొకక్కున మఅందమేళము నే నొక కొఅండ సేసుక
లోకముల దేవతలకలల ను లోను వలిగానెక తి
యీకడను శశ వేఅంకటశనెఁడ యిప్పుడిట ననునెఁ గరుణనెఁజూచితి
చేకొనుచు వారె మెతకరు చెలనెఁగి నీకఅంకరునెఁడననుచు

రేకు: 0038-01 దేసాక సఅంపుటము: 01-231

పలల వి: వేసరితినెఁమెటల  నీవఅంటనెఁ దిరిగి
గాసినెఁబెటట క మముమ్మనెఁ గావరాద

చ. తీసితివి కోరికల తెగనీక పఅంచలకు
తోసితివి యిఅంటిఅంటనెఁ దోయనెఁదోయ
చేసితివి నీచేనెఁత చెలెల  ననెఁకనెక నను
ఆస నీపొఅందొలల  మఅంపరాద

చ. కటిట తివి కరమ్మముల కడదనెఁక నాపదలనెఁ
బెటిట తివి దు:ఖములనెఁ బెనచిపనచి
పటిట తివి చలము మము పయనన యాస నీ-

విటట న గొఅంతసుఖ మయణ్యురాద
చ. కఱపతివి పపములే కడనెఁగి నానావిధల

నెఱపతివి దురద శలే నేరుపమెరసి
తెఱనెఁ గొసఅంగియను శశ తిరువేఅంకటశవ్వరున-

నెఱినెఁగియను నెఱనెఁగలే మఅంక నేతెరువో
రేకు: 0291-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
528

పలల వి: వేసరితేనే లేదు విచారిఅంచితేనెఁ గదుద
మూసినదిదే కీల ముఅంచి వివేకులకు

చ. యెవవ్వరు మనసులోన నఅందిరేశనెఁ దలనెఁచిన
అవవ్వలనెఁ బాయక వఅండ నదియే వక కుఅంఠము
దవవ్వలకు నేనెఁగవదుద  తపము జపము వదుద
యివవ్వలనదే కీల యెరినెఁగినవారిక

చ. నాలక నెవవ్వరెక నాను నారాయణనెఁ బగడిన
చాలి యాతనెఁ డాడనుఅండ జగములూ నుఅండను
కాలమూ నడగవదుద  కరమ్మమూ నడగవదుద
పోలిఅంపనదే కీల పుణణ్యుమానసులకు

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరుననెఁ జేరి యెవవ్వరు నమమ్మనా
కక వసమెక  యాతనెఁ డిఅంటనెఁ గాచుకుఅండను
సావధానముల వదుద  శరణఅంటనే చాల
భావిఅంపనదే కీల పరమయగులకు

ప.అ.రేకు: 0039-05వరాళ సఅంపుటము: 15-223

పలల వి: వక కుఅంఠపతి ననున్న వడినెఁ గానవలెనెఁ గాక
పక కొన తదివ్వషష దుఃపరమెక యఅండనెఁగను

చ. కాయ మేల బడలీన కడపునఅంచుకొఱకు
ఆయ రనన్నఅం పశ యచచ్ఛతి యననెఁగాను
పశ య మేల తమకఅంచీ పడనెఁతలకొఱకునెఁగా
బాయట రుణానుబఅంధపశపతిన్న యననెఁగా

చ. తలనెఁపల చికుక్కుపడీ ధనముకొఱకునెఁగాను
అలమ పశ ప కవణ్యు మరర  మననెఁగాను
వలసి యాతమ యేల వఱచీ దోషములకక
మలసి నరోబ షము సమఅంబశ హమ్మ మననెఁగా

చ. ధర ననన్న సుదుబ  లేల దరి చరచ్చినెఁ గూడవట
నరతి శశ వేఅంకటశ నీవఅండనెఁగా
శరణఅంటి నే నటట  జనమ్మము లెలల నెఁ జిఅంతిఅంచ
హరి నీ నామము భవహరమెక  యఅండనెఁగను

రేకు: 0332-02 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
185

పలల వి: వక షష వలసొముమ్మ నేను వారు నీసొముమ్మలిఅంతే
విషష నెఁడ నీవటల న వివరిఅంచుకోవయాణ్యు

చ. నెఱి నీబఅంటనా హరి నీకఅంట బలవలెక న-

తఱి నీదసులక నే దసునెఁడగాక
గుఱుతెరునెఁగుదునా నేనెఁ గోరి యిఅంతకతొలిల
గుఱుత చూపన మాగురువనేకాక

చ. ముఅంచి నీకు మొకక్కునెఁగాక ముఅందే నీశరణల
పఅంచి పదల నా నెతికనెఁబెటిట రయణ్యు
పొఅంచి నీవేడ నేనేడ బుజముల ముదశ వటిట
సఅంచితమెక  సేసినటిట సఅంబఅంధమేకాక

చ. శశ వేఅంకటశ నీసేవే సేసేనెఁగాక నే డీ-

సేవకునెఁ దచెచ్చిను వారిసేవేకాద
భావమొకక్కుటిగా నాకునెఁ బటిట చిచ్చిరి ననున్న వారు
ఆవలీవలికనెఁ బరమారర మేకాక

రేకు: 0006-01 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 01-036

పలల వి: వక షష వలగానవార లెవవ్వరు లేరు
విషష పశ భావ మీవిశవ్వమఅంతయనెఁ గాన

చ. అఅంతయ విషష  మయఅం బట మరి దేవ-

తాఅంతరముల గలవననేలా
భాశ అంతినెఁ బఅంది యీ భావము భావిఅంచి-

నఅంతనే పుణణ్యులవట దపపదుగాన
చ. యెవవ్వరినెఁ గొలిచిన నేమగొరనెఁత మరి
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యెవవ్వరినెఁ దలచిన నేమ
అవవ్వలివవ్వల శశ హరిరూపుగానవా-

రెవవ్వరు లేరన యెరుకదోచిననెఁ జల
చ. అతిచఅంచలఅంబెక న యాతమ గలిగిఅంచు

కతమున బహుచితకగతలెక
యితరులనెఁ గొలిచిన యెడయక యనాథ-

పతితిరువేఅంకటపతి చేకొనునెఁగాక
రేకు: 0319-05 నాట సఅంపుటము: 04-110

పలల వి: వొదుద నీవ నాకదురా వోరి కఅంసునెఁడా
కొదిద గాదు పననెఁగనెఁగ గోవిఅందుతోనెఁ గఅంసునెఁడా

చ. పరిగీ రేపలేల  నద బిరుదునీవక రి వానెఁడే
వొరసి ననేన్నలపటట  వోరికఅంసునెఁడా
విరసాన వరవను విషష మాయను నీ-

గొరబెక నవడబుదిద  గొలపద వోరా
చ. వదకీ నీవక రి వానెఁడ వరదనవలనద

వదుట నాతోనేల వోరికఅంసునెఁడా
చిదుమనా ననన్నపుడే సెలవనెఁడగా కతనెఁడ
పదవల చేటిఅంతే పదవానకోపము

చ. వనన్నలనెఁ బాలారగిఅంచి వసనెఁవాడ సతవ్వగూడ-

నునన్నవానెఁడ, ననున్నగెలవ్వ నోరి కఅంసునెఁడా
వనున్ననెఁడ శశ వేఅంకటాదిశ  విభనెఁడ లోకులనెఁగాచె-

ననన్నటానెఁ గకృషష వతార మఅందనెఁబటిట  నేనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0024-06గౌళ సఅంపుటము: 15-140

పలల వి: వోవో రాకాసులాల వొదుద  సుఅండి వక రము
దేవన శరణనరో తెలసుకోరో

చ. జగములో రామునెఁడక  జనయిఅంచె విషష నెఁ డిద
అగపడి లకమ్మ సీత యయి పుటట ను
తగు శేషశఅంఖచకశ  దక వసాధనము లెలల
తగిలి లకమ్మణ భరత శతకృఘున్నలయిరి

చ. సురల వానరు లెక రి సరుణ్యునెఁడ సుగీశ వనెఁడ
మరిగి రుదుద నెఁడ హనుమఅంతనెఁడాయెను
సరుస బశ హమ్మదేవనెఁడ జఅంబవఅంతనెఁ డక నానెఁడ
వరవరి నలనెఁడే విశవ్వకరమ్మ సుఅండి

చ. కటిట రి సేత వప్పుడే ఘను లెలాల  దనెఁటిరి
ముటిట రి లఅంకా నగరము దళము
అటిట  శశ  వేఅంకటశనెఁ డాతనెఁడే యీతనెఁడక
వొటట చు వరము లిచెచ్చి వొనర దసులకు

ప.అ.రేకు: 0029-05 బౌళ సఅంపుటము: 15-169

పలల వి: శఅంకమ నీవ సాక చకశ మ నీవ సాక

వఅంకలాడ భజముల వాశ సుకొఅంటి మముమ్మను
చ. నారాయణా యన యిటట  నరకముల తరిఅంచితి

శశ రామా అన పొఅందితి జీవనుమ్మక క
దూరిఅంచి గోవిఅంద యన తోలితి పపములెలల
ధీరునెఁడనెక  వళకలల  తిదుద కొఅంటి నదిగో

చ. దమోదరా అన తొలిల  దనెఁటితి దునెఁఖము లెలల
వామనా అన కరమ్మముల వఅంగనెఁ దొకక్కుతి
భూమరమణా యన పుటగుల గెలిచితి
వేమరు నతరులకు వరవ నే నఅంకను

చ. హరి యచుచ్చితా యన ఆపదల నణనెఁచితి
పురుషతకమా యన పుణణ్యుములెలాల  మీఱితి
అరుదక నా శశ  వేఅంకటశ యన లోకముల మఅంచితి
తొరలి సఅంసారపుదూరు చకక్కునెఁ బెటిట తి

రేకు: 0100-01 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 01-
501

పలల వి: శతాపరాధముల సహసశ దఅండన లేదు
గతి నీవన వఅండగ కావకుఅండరాదు

చ. తలచి నీకు మొకక్కునెఁగా దయనెఁజూడకుఅండరాదు
కొలిచి బఅంటనననెఁగా కోపఅంచరాదు
నలిచి భయసుకనెఁడనెక  నీయెదుట దక నణ్యుమే
పలకనెఁగనెఁ గావకుఅండనెఁ బాడిగాదు నీకు

చ. శరణ చొరనెఁగ నీకు సారె నాజజ  వటట రాదు
సరినెఁ బూరి గరవనెఁగ చఅంపరాదు
అరయ జగదోశ హినౌదు నెక నా నీనామము
గరిమె నుచచ్చిరిఅంచనెఁగనెఁ గరనెఁగక పోదు

చ. దికుక్కు నీవన నమమ్మనెఁగా దిగవిడవనెఁగరాదు
యెకుక్కువ నీలెఅంకనెఁగానెఁగా యేమనరాదు
తకక్కుక శశ వేఅంకటశ తప్పులెలాల నెఁ జేసి వచిచ్చి
యికక్కుడ నీదసినెక తి నఅంకనెఁదోయరాదు

రేకు: 0050-04 కాఅంబోది సఅంపుటము: 01-307

పలల వి: శమము చాలనయటిట  జనమ్మఅం బిదేమటిక
దమము చాలనయటిట తగు లిదేమటిక

చ. పగయనునెఁబోలె నాపక  సేయనడియాస
తగిలి యేపనేకాన దయ గొఅంత లేదు
జగడమునెఁబోలె నలసతిలేనమమత దను
తెగి వేనెఁచనేకాన తీరుగడ లేదు

చ. ఋణమునునెఁబోలె తీరియనెఁదీరనది కరమ్మ
గణనగలకాలఅంబు కడ మొదల లేదు
వశ ణమునునెఁబోలె విడవక రానెఁగ దేహజపు-
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గుణము సౌఖణ్యుము తెరువ గొఅంతయను లేదు
చ. నీతియనెఁబోలెనెఁ బాశ ణిక వేఅంకటశకకృప

చేతిక నధానఅంబు చేరినటాల య
భూతములనెఁబోలె తలనెఁపున కతరసఅంసమ్మరణ-

భీతిపుటిట అంచి యపశ యభావమాయ
రేకు: 0306-04 భక రవి సఅంపుటము: 04-034

పలల వి: శరణ మాతనక సరవ్వభావాల
యిరవక  మముమ్మ రకఅంచ నీశవ్వరునెఁడే యెఱునెఁగు

చ. వచిచ్చిన తోశ వఱనెఁగము వడినెఁ బూరవ్వకాలమఅందు
చొచెచ్చిటి తోశ వఱనెఁగము సోదిఅంచి వివెూనెఁద
కుచిచ్చిన కరమ్మములతో గుదియెక  వేలకాడేము
హెచిచ్చి మా బశ దుకునెఁదోవ యీశవ్వరునెఁడే యెరునెఁగు

చ. ననున్న నేనే యెఱనెఁగను నానాచఅందములను
అనన్నటా నాలోనునన్న హరినెఁ గానను
కనున్నలనెఁ జూచుచు మఅంచి కాయములో నునన్నవానెఁడ
యెనన్ననెఁగ నాజజ నము యీశవ్వరునెఁడే యెరునెఁగు

చ. మొదల దలియను ముఅంచి కొన దలియను
చదువచు నునన్నవానెఁడ సరవ్వవేదల
హకృదయములోనుఅండి యిట ననున్న గావనెఁగ
యిదివో శశ వేఅంకటాదిశ  యీశవ్వరునెఁడే యెఱునెఁగు

రేకు: 0104-06 లలిత సఅంపుటము: 02-024

పలల వి: శరణఅంటి మాతన సమమ్మఅంధముననెఁ జేసి
మరిగిఅంచి మము నేలి మనన్నఅంచవే

చ. సకలవేదముల సఅంకీరకనల చేసి
పశ కటిఅంచి ననునెఁ బాడి పవనునెఁడక ననెఁ-
అకలఅంకునెఁడ తాళల పకనన్నమాచారుణ్యుల
వకలియెక  యేలిన శశ వేఅంకటనలయ

చ. నారదది సనకసనఅందనాదులవలె
పరుపడి ననున్ననెఁ బాడి పదద లెక నటిట
ఆరీతినెఁ దళల పకనన్నమాచారుణ్యుల
చేరి యేలినయటిట  శశ వేఅంకటనలయ

చ. సామవేదసామగాన సపకసవ్వరములను
బాముతో నీసతి ననున్ననెఁ బాడినయటిట
ఆముకొనన్న తాళల పకనన్నమాచారుణ్యుల
వేమరు మెచిచ్చిన శశ వేఅంకటనలయా

ప.అ.రేకు: 0036-05 భూపళఅం సఅంపుటము: 15-
205

పలల వి: శరణఅంట నీవ దికుక్కు సరేవ్వశవ్వరా
నరతి మాయావికన నజమేది

చ. యినన్నటానెఁ బుటిట న దేహి కఅంక కులశల మేది
చనున్ననెఁబాలకాన కాచార మేది
పనన్నన సఅంసారిక పరమాతమ్మచిఅంత యేది
వనన్నతి జఅంతరపు బమమ్మ కుదోణ్యుగ మేది

చ. పఅంచేఅందిశ యబదుబ నక పటిట  సవ్వతఅంతశ మేది
చఅంచలచితకనక విజజ న మేది
యెఅంచ భూతావాసున కఅంకనెఁ జేసే ధరమ్మ మేది
నఅంచి మలమూతశ కాయనక భోగ మేది

చ. కామాతరునకును కరామ్మనుషట న మేది
వాముల నతణ్యులోభిక వక రాగణ్యు మేది
శశ మఅంతనెఁడక నయటిట  శశ  వేఅంకటశవ్వర నీవే
కామఅంచి కాచితి గాక గతి యేది

ప.అ.రేకు: 0023-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
134

పలల వి: శరణఅంటనెఁ జల సరేవ్వశవ్వరునక
అరయ నఅందరినెఁ గొటిట  అరుర నునెఁ గావనెఁడా

చ. చేతెనెఁడ దవవ్వ సుడీ చేరి మొకక్కువారి కలల
రాతిరినెఁ బగల హరి రకఅంచేచోట
కాతరాన జీవలాల కానలేరు నమమ్మలేరు
ఘాతతో శిశవనకక  కఅంబములో వళల నెఁడా

చ. కూనెఁతవటట  దవవ్వ సునెఁడీ కోరి పలవ నేరిచ్చితే
బానెఁతి హరినామముఅండి పలిఅంచేచోట
లోనెఁత గాదు వానెఁత గాదు లోలోన శశ పతిపరు
నాతి మొరాలిఅంచి యీతనెఁడ నానెఁడ గావనెఁడా

చ. కనుచూపు దవవ్వ సునెఁడీ కపప శశ  వేఅంకటపతి
మనసులో అఅందరిన మనన్నఅంచేచోట
ననచి యేడనుఅండి ధాణ్యునము సేసికొననాను
వనజకనెఁ డీతనెఁడే పో వరము లొసనెఁగనెఁడా

రేకు: 0368-05 మలహరి సఅంపుటము: 04-
403

పలల వి: శరణఅంబితనెఁడే సకలము నాకును
వరవన మనసా వతకవో యితన

చ. అభయఅం బసనెఁగేటియతనెఁ డవవ్వనెఁడ మును
యిభరకకునెఁడతనెఁ డవవ్వడ
వభయ విభూతల కొడయఅం డవవ్వనెఁడ
పశ భవతనెఁడే నా పలి దేవనెఁడ

చ. శరణాగతలకు సరి ద పవవ్వనెఁడ
యిరువగ శశ  పతి యెవవ్వనెఁడ
అరి దుషట దక తణ్యుహఅంతకునెఁ డవవ్వడ
పరమును నతనెఁడే నాపలి దేవనెఁడ

చ. ఆది శఅంఖ చకాశ యధనెఁ డవవ్వనెఁడ
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యే దసనెఁ బూరుష  డవవ్వనెఁడ
వేదమయనెఁడ శశ  వేఅంకటపతియెక
పదయ నద నాపలిదేవనెఁడ

రేకు: 0242-01 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
239

పలల వి: శరణన బశ దుకరో జనులాల
గరిమ మెరసె నద కనకసిఅంహము

చ. అహరహమునునెఁ బశ హాల దునెఁడ దొరకొన
బహువిధముల హరిమహిమల వొగడనెఁగ
కహకహ హిరణణ్యుకసిపునెఁడ నగి హరి
సహజ మేదియన చఱచెనెఁ గఅంభము

చ. అటమరి పటపటమన బఅంటల గసి
చిటచిటరవములనెఁ జిరుతపొగ లెగసి
తటతట మనుచును తరలి వశ యణ్యులెక
పటపటమనుచును పగిలెనెఁ గఅంభము

చ. బెడిదపు చూపుల మడనెఁగురు లెగయనెఁగ
పుడమ యదర నరుపల చెలనెఁగ
గడగడ వడనెఁక దిక కటము లలాల డనెఁగ
వడలెనెఁ గఅంభమున విజయసిఅంహము

చ. నగవల సుడివడ నభోఅంతరఅంబుల
పొగ లెగసెను పనుబమముళళ్ళు
పగట నారుపలను పగిలెనునెఁ గొఅండల
వగటగ వడలెను వరసిఅంహము

చ. తెఱచిన నోరనెఁ బశ తిధవ్వను లెసగనెఁగ
కఱకుగతల చుకక్కుల చెదర
నెఱి హుఅంకకృతలను నఖిలము బెదరనెఁగ
వఱచఱవనెఁ గెరలె విమలసిఅంహము

చ. పటవిహారముల బశ హామ్మఅండ మగల
గుటగుటరవళ నాకుల వొగడ
నటలనేతశ మున నెఱమఅంట లడర
పటగతి మెరసెను భయదసిఅంహము

చ. పదపదకోఱల పడగుల రాలనెఁగ
తదనఖముల నెతకరు దొరుగ
గుదిగొను కసరుల కులగిరు లూనెఁటాడ
వదయిఅంచె నదివో వగశ సిఅంహము

చ. అటట హాసమున నసురల వారనెఁగ
ముటిట  వాయవల మొగతిరుగ
దటట ములెక  జలధరముల ముసరనెఁగ
దిటట యెక  వడలె ధీరసిఅంహము

చ. జలధల గలనెఁగెను జడిసె లోకముల

తలనెఁక సపకపతాళముల
వలికపడనెఁ దొడనెఁగె నరబ వ్వలోకముల
కొలవన నలిచెను ఘోరసిఅంహము

చ. అచచ్చిట హిరణణ్యు నదరఅంటనెఁబటిట
యిచచ్చిలనెఁ దొడపక  నడి చిఅంచి
కుచిచ్చి వాన పగుల జఅందణ్యుములగ
విచిచ్చి వేసుకొనె విషష సిఅంహము

చ. పొగడిరి దివిజల భవనముల వలసె
పగయడిగి చెలనెఁగెనెఁ బశ హాల దునెఁడ
మగులశఅంతమున మఅంచె శశ వేఅంకట-

నగమున నహోబలనారసిఅంహము
రేకు: 0149-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
226

పలల వి: శరణనన్న విభీషణనెఁ గరుణనెఁ గాచినవానెఁడ
పరికఅంపనెఁ దరకబశ హమ్మమా యీరామునెఁడ

చ. ఆలికక  విలల విఱిచి వాలికక  యముమ్మవేసిన-
వాలమగనెఁటిమగలవానెఁడా వనెఁడ
ఱలను జలధిగటిట  కలను మోకమచిచ్చి
యేలేను జటాయవను యీతనెఁడా రామునెఁడ

చ. మఅంటికటల  దగనేసి యఅంటి పగసాధిఅంచి
దఅంటరాకుమారునెఁడ తా నీశూరునెఁడా
బఅంటగా వాయజ నేలి నఅంట సుగీశ వతోనెఁ జేసి
కఅంటకరావణవక రి ఘనునెఁడా యీరామునెఁడ

చ. రాకాసుల మరిద అంచి కాకాసురు నట గాచి
మెక కొనన్న జనకీరమణనెఁ డితనెఁడా
యీకడ శశ వేఅంకటాదిశ  నరవక  తాను నునాన్ననెఁడ
దీకొనన్న పశ తాపపునెఁ దేవనెఁడా యీరామునెఁడ

రేకు: 0364-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-378

పలల వి: శరణాగత వజశ పఅంజర బిరు దది నీది
కరుణానధివక  కావవే నేనెఁడ

చ. పశ ళయకాలమునానెఁడ బశ హామ్మఅండకోటల
సొలవక నీకుక చొచిచ్చినటట
చెలనెఁగి నీమరనెఁగున శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁద
యిల నరలోకమెలల  నెకక్కునెఁ గావవే

చ. అసురబాధకునెఁగా నఖిలదేవతలను
కొసరుచు మొరవటట గూడినటట
ముసరి కోనేటిదఅండ మూనెఁకల మూనెఁకలగటిట
విసిగి పశ ణల వినన్నవిఅంచేరు గావవే

చ. జీవలనెఁ బుటిట అంచునానెఁడ చేరి యా యా నెలవల
నీవలన జనులెలల  నలిచినటట
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శశ  వేఅంకటశ ననున్ననెఁ జేరినటిట వారి నెలల
తావల నలిప యిటట  దయనెఁగావవే

రేకు: 0221-04 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 03-117

పలల వి: శరణాగత వజశ పఅంజరునెఁ డీతనెఁడ చకశ ధరునెఁ డసురసఅంహారునెఁడ
వరవతోడనెఁ దను శరణనువారి వనుబల మీతనెఁడే రకకునెఁడ

చ. హరినామోచాచ్చిరణనెఁ దగనకరమ్మ మవల వేరొకటనన్నద
అరసి యెఅందు నమమ్మక చాలక పశ యశిచ్చితకఅంబుల చెప్పుదురు
ధర నెరనెఁగనవారేమననానెఁ దమసులగొడవ యేమటిక
హరిహరి యఅంట దురితము లణనెఁగెను అతనెఁడే మాకనెఁక రకకునెఁడ

చ. శశ పతి దికక్కుయి కావనెఁగ మరియనునెఁ జేరన సఅంపద లినెఁకనేవి
చాపలబుదుబ ల (ల?) నది నమమ్మక విచచ్చినవిడి నోముల 
చెప్పుదురు
తీపుల పుటిట అంచి యెవవ్వరేమనననెఁ దలిప వాదడవ నేమటిక
శశ పతినెఁ గొలిచితి చేరె సఅంపదల జిగి నతనెఁడే మా రకకునెఁడ

చ. అఅంతరాతమ్మ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ అనణ్యుము భజిఅంచనెఁ జో టది
యిఅంతట నమమ్మక దేవతాఅంతరము లేనెఁటనెఁటివో మరి చెప్పుదురు
యెఅంతలేదు పశ కకృతజనముల భశ మ యెవవ్వరినెఁ గాదన నేమటిక
యిఅంతకు శశ వేఅంకటశదసులము యీతనెఁడే మాకనెఁక రకకునెఁడ

ప.అ.రేకు: 0005-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 15-
031

పలల వి: శరణాగతినే యెఅంచనెఁగ నతణ్యులెక రి గాక
పరమపురుష నీ పరికర మెలల ను

చ. కరామ్మచరణనెఁ గొన కలగవ నీ వఅంట
కరమ్మ మేమ సేయనెఁగాను కరినెఁగాచితి
ధరమ్మతపముననెఁ గాన తగులవ నీ వఅంట
ధరమ్మమే మెఱునెఁగునయణ్యు తగ నజమడనెఁడ

చ. వేదము చదివి ననున్న వదక కనే మఅంట
వేదమే మెఱునెఁగు నీచవిధి గుహునెఁడ
ఆదిమతముననెఁ గాన అట ననున్ననెఁగాన మఅంట
యే దస ఘఅంటాకరుణమ్మనెఁడే మతమువానెఁడ

చ. వరాష శశ మముననెఁ గాన వడి ననున్ననెఁ గనేమఅంట
వరాష  శశ మము లేవి వాలీమ్మకక
పూరష  శశ  వేఅంకట పురుషత కమ ననున్న
వరిష అంచి ఘనులెక రి వరనారదదులూ

ప.అ.రేకు: 0029-06దేశక సఅంపుటము: 15-170

పలల వి: శరణాగతనెఁడను విచార మఅంత వలెనా ననున్న
నరుహేతకాననెఁ గావనేరవా యేమ

చ. ననున్ననొక జఅంతవ నునన్నతినెఁ గాచుటకునెఁగా
పనన్ననటిట  కరమ్మములబారినెఁ దోయవలెనా
మనన్నన లకమ్మపతిన మహి నెలల  నేలేవ
వనున్ననెఁడ ననున్ననెఁ గావ వేనెఁగా యేమ

చ. పుటిట అంచినయటిట  నీవ పూరి మేప వప్పుడను
కటిట డిపరులనెఁ జూప కాకు సేయవలెనా
అటిట  బశ హమ్మ గనన్నతఅండిశ  వద లోకముల కుక
బెటట కునాన్ననెఁడవ ననున్ననెఁ బెనుపవా నీవ

చ. అపరాధినెక తినెఁ బో నీ వనన్నటా న నేన్నలితివి
చపలపు టాసలలో సడినెఁ బెటట వలెనా
యిపుడ శశ  వేఅంకటశ యినన్నటా న నేన్నలితివి
కపురెక న మా నుతల ఘనము గాదయాణ్యు

రేకు: 0273-04 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
421

పలల వి: శరణ కపశవ్వర శరణఅం బనలజ
సరవి నెఅంచ నీ సరి యినెఁక వేరీ

చ. పుటిట నవానెఁడే భవనము లెరనెఁగనెఁగ
పటిట తి సరుణ్యుననెఁ బఅండనుచు
ముటిట న చుకక్కుల మోవనెఁగనెఁ బెరిగితి
విటిట పశ తాపవి యెదురేదయాణ్యు

చ. అఅంపన యప్పుడ యఅంబుధి దనెఁటితి-

విఅంపుల సీతకు నచిచ్చితివి
సఅంపద మెరయచు సఅంజీవి దచిచ్చితి
పఅంపును సొఅంపునునెఁ బరొక్కున వశమా

చ. బెదరక నేనెఁడే శశ వేఅంకటగిరినెఁ
గదిసి రాముకకృప గెక కొఅంటి
వదలక నీ కకృపవానెఁడనెక తినద
యెదుటనే కాచితివినెఁకనెఁ గడమేమీ

రేకు: 0244-03 బౌళ సఅంపుటము: 03-250

పలల వి: శరణ నేనెఁ జొచిచ్చినది సరి నీవ మనన్నఅంచేది
యిరవక న గురుతగా కఅందునెఁ గూడపటట వా

చ. యెఅంగిలినోరు వటట క యే మాటలాడినాను
సఅంగతిగా నవి నేనెఁడ సతణ్యుమయీణ్యునా
అఅంగనల మోహము నాయఅంతరఅంగాననెఁ బెటట క
ముఅంగిటి  ఆచారాల ముఖణ్యుమయీణ్యునా

చ. ఆసల మెడనెఁగటట క అనన్న యనెఁ జదివినాను
దోసములెలాల  మాన దొరనయేణ్యునా
రోసాల మదినెఁబెటట క రోనెఁతమేను గడిగితే
వేసాలయేణ్యు తోనెఁచునెఁగాక వేరే పుణణ్యుమునన్నద

చ. ఘనసఅంసారము మోచి కరమ్మమెఅంత సేసినాను
తను ద జనమ్మఅంచినటిట  తప్పు దీరీనా
యెనలేక శశ వేఅంకటశ ననున్న నేలితివి
తనసితి ననెఁక నేను తమకఅంచేనా
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రేకు: 0227-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-155

పలల వి: శరణ వేనెఁడద యజజ సఅంభవ రామ
అరసి రకఅంచు మముమ్మ నయధాణ్యురామా

చ. ధారుణిలో దశరథతనయ రామ
చేరిన యహలణ్యును రకఅంచిన రామ
వారిధిబఅంధన కపవలల భ రామ
తారకబశ హమ్మమెక న సీతాపతి రామ

చ. ఆదితణ్యుకులాఅంబుధిమకృగాఅంక రామ! హర-

కోదఅండ భఅంజనము చేకొనన రామ
వేదశసస పురాణాదివినుత రామ
ఆదిగొనన్నతాటకాసఅంహార రామా

చ. రావణన భఅంజిఅంచిన రాఘవ రామ
వావిరి విభీషణవరద రామా
సేవ నలమేలమ్మఅంగతో శశ వేఅంకటశనెఁడవక
యీవల దసులనెలాల  నేలినటిట  రామా

రేకు: 0329-05 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 04-
170

పలల వి: శరణ శరణ దేవ సరవ్వపోషక
కరుణానలయ రామ కౌసలణ్యునఅందన

చ. వారిధిబఅంధన రావణ శిరశేచ్ఛదక
మారీచను బాహుబలమరద న
దరుణ కుఅంభకరష  దనుజ సఅంహారక
వరపశ తాప రామ విజయాభిరామ

చ. సవనరకక మునజనకుల నరావ్వహక
దివిజవఅందణ్యు కపసేనానాయక
వివిధ సపకతాల విధవ్వఅంసన చతర
భవనేశ సాకతపురవాస రామ

చ. హరచాపహర అహలాణ్యుశప విమోచక
ఖరశర వాలినగశ హ బిరుద
నరతి శశ వేఅంకటశ నజభకకరకక
ధరణిజ సమేత దశరథరామా

రేకు: 0347-03 చాయ సఅంపుటము: 04-276

పలల వి: శరణ శరణ నీకు జగదేకవఅందిత
కరుణతో మముమ్మ నేల కౌసలణ్యునఅందన

చ. ఘనరణరఅంగవికశ మ దశరథపుతశ
వినుతామనసోకమ వరరాఘవ
మునులను రుషలను ముదమునొఅందిరి నీవ
జననమఅందినఅందుకు జనకీరమణ

చ. సులభ లకమ్మణాగశ జ సరణ్యువఅంశతిలక

జలధిబఅంధన విభీషణవరద
తలనెఁక యసురల పతాళము చొచిచ్చిరి నీవ
విలవిదణ్యు నేరిచ్చితేనే విజయరామ

చ. రావణాఅంతక సరవ్వరకక నరమ్మలభకక-
పవన దివణ్యుసాకతపటట ణవాస
వేవేలగ నుతిఅంచిరి వస హనుమఅంతాదుల
సేవిఅంచిరి ననునెఁ జూచి శశ వేఅంకటశ

ప.అ.రేకు: 0039-01 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
219

పలల వి: శరణ శరణ నీకు సరేవ్వశవ్వరా నీ
శరణాగతే దికుక్కు సామజవరద

చ. వేయిశిరసులతోడి విశవ్వరూపమా
బాయట నీ పరఅంజోణ్యుతి పరబశ హమ్మమా
మోమ యచునన్న వేదముల మోహనాఅంగమా
చేయి చేత అనఅంతపు శశ మూరితి

చ. ముగురు వేలపులకు మూలకఅందమా
వొగి మునుల ఋషల వోఅంకారమా
పగట దేవతలకు పశ ణబఅంధనెఁడా
జగమెలాల నెఁ గనున్నలెక న సాకారమా

చ. వలయ సచిచ్చిదనఅందవినోదమా
అలరు పఅంచవిఅంశతి యాతమ్మతతవ్వమా
కలిగిన దసులకు కరుణానధీ
చెలనెఁగి వరములిచేచ్చి శశ వేఅంకటశనెఁడా

రేకు: 0287-06 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 03-505

పలల వి: శరణ శరణ రామచఅందశ  నరేఅందశ
సరి మముమ్మనెఁ గావ రామచఅందశ  నరేఅందశ

చ. ఘన దశరథునకునెఁ గౌసలాణ్యుదేవికన
జననమఅందిన రామచఅందశ  నరేఅందశ
కనలి తాటకనెఁ జఅంప కౌశికు జనన్నము గాచి
చనవ లిచిచ్చిన రామచఅందశ  నరేఅందశ

చ. అరిది సీతనెఁ బెఅండాల డి అభయ మఅందరి కచిచ్చి
శరధినెఁ గటిట న రామచఅందశ  నరేఅందశ
అరసి రావణనెఁ జఅంప అయధాణ్యునగర మేలి
సరవి నేలిన రామచఅందశ  నరేఅందశ

చ. పనున్నగ నలమేలమ్మఅంగపతి శశ వేఅంకటశవ్వరు-

సనన్నధి నలిచ్చిన రామచఅందశ  నరేఅందశ
అనన్నటా లకమ్మణభరతాఅంజనేయశతద ఘున్నల-

సనున్నతి కకక్కున రామచఅందశ  నరేఅందశ

రేకు: 0148-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
220
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పలల వి: శరణ శరణ విభీషణవరద
శరధిబఅంధన రామ సరవ్వగుణసోకమ

చ. మారీచసుబాహుమదమరద న తాటకాహర
కూద రేఅందశ జితకలగుఅండగఅండా
దరుణకుఅంభకరష  దనుజ శిరచేచ్ఛదక
వరపశ తాప రామ విజయాభిరామ

చ. వాలినగశ హ సుగీశ వరాజణ్యుసార పక
లాలితవానరబల లఅంకాపహార
పలితసవనాహలణ్యుపపవిమోచక
పౌలసకణ్యుహరణ రామ బహుదివణ్యునామ

చ. శఅంకరచాపభఅంజక జనకీమనోహర
పఅంకజక సాకతపటాట ణాధీశ
అఅంకతబిరుద శశ వేఅంకటాదిశ నవాస
ఓఅంకారరూప రామ పురుసతణ్యుకామ

రేకు: 0171-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
347

పలల వి: శరణ శరణ వేదశసస నపుణ నీకు
అరుదక న రామకారణ్యుధరఅంధరా

చ. హనుమఅంతరాయ అఅంజనాతనయా
ఘనవాయసుత దివణ్యుకామరూప
అనుపమలఅంకాదహన వారిబ లఅంఘన
జనసురనుత కలశపురనవాస

చ. రవితనయసచివ రావణవనాపహర
పవనవేగబలాఢణ్యు భకకసులభ
భవనపూరష దేహ బుదిబ విశరద
జవసతవ్వవేగ కలశపురనవాస

చ. సీతాశోకనాశన సఅంజీవశక లాకరర ణ
ఆతతపశ తాపశౌరణ్యు అసురాఅంతక
కౌతక శశ వేఅంకటశకరుణాసమేత
శతకుఅంభవరష  కలశపురనవాస

ప.అ.రేకు: 0021-04లలిత సఅంపుటము: 15-120

పలల వి: శిర సుఅండ మోకాల నేసవటిట నయటల
పరమధరమ్మము మాన పరచుగా వలసె

చ. కోరి కఠారము మాన కోల చేతనెఁ బటట కొన
బీరాననెఁ బోటకునెఁ బోయి పటట  డడ టట
యీరీతి పశ పతిక మాన యితరకరమ్మము సేసి
సారె పుణణ్యుపపములసఅందినెఁ జికక్కువలసె

చ. వక  పక న వోడవిడిచి వదరు చేపటట కొన
వక పుగాక యీనెఁది యీనెఁది వడినెఁ బడడ టల
యేపున దసణ్యుము మాన యితరోపయముల

పూపసవ్వరగ భోగముల పుఅంగుడ గావలసె
చ. ఘనమాణికణ్యుము మాన గాజనెఁబూస గటట కొన

వనక జణలచే నవివ్వఅంచుకొనన్నటల
యెనసిన శశ  వేఅంకటశ శరణనలేక
మును జనామ్మదులలోన మునుగనెఁగ వలసె

ప.అ.రేకు: 0045-01 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-254

పలల వి: శిర సెత కనెఁగదవయణ్యు శశ నారసిఅంహ నీ
సిరులెలాల  నేనే కానా శశ నారసిఅంహ

చ. చెలల నఅంపతివేల శశ నారసిఅంహ నాకు
సెలవల నవవ్వ వచెచ్చి శశ నారసిఅంహ
చెలవపు ననున్ననెఁ జూచి శశ నారసిఅంహ నీపక
చిలికతి మోహమెలల  శశ నారసిఅంహ

చ. చితాకన ననున్ననెఁ దలనెఁచి శశ నారసిఅంహ నే
చితకరు పతిమ నెక తి శశ నారసిఅంహ
చితకవాన చెమటల శశ నారసిఅంహ యేల
చితికణిగుణము నీకు శశ నారసిఅంహ

చ. శశ సతి నీ తొడ యెకక్కు శశ నారసిఅంహ నీవ
సేసవటిట తి వాపపక  శశ నారసిఅంహ
చేసనన్న శశ వేఅంకటాదిశ  శశ నారసిఅంహ యిఅంత
సేసిననున్ననెఁ గూడితివి శశ నారసిఅంహ

రేకు: 0245-05 పడి సఅంపుటము: 03-258

పలల వి: శిషట రకణమును దుషట నగశ హమును
సకృషట అంచె నొకక్కువేళనే శశ జయఅంతినానెఁడ

చ. హరి కకృషష వతారమఅందినయఅంతలోనే
పరమ మునులకలల  భయముడిగెను
తెరలి దక తణ్యులగుఅండ దిగులచొచెచ్చి నత కరి
సిరుల మఅంచినయటిట  శశ జయఅంతినానెఁడ

చ. గోవిఅందునెఁడ వసుదేవకొడకక న యప్పుడే
గోవల రఅంకలవేసె గొలల పలెల ను
నోవితోడనెఁ గఅంసునక నరునఅండనెఁ జూడనెఁగానె
చేవల మీరినయటిట  శశ జయఅంతినానెఁడ

చ. నారాయణనెఁడ భవి నరునెఁడ దనెఁ గానెఁగానే
మేరనెఁ బాఅండవ లెచిచ్చిరి మేనవావిన
కౌరవలపన దీరె కమమ్మ శశ వేఅంకటశనెఁడ
చేరువనే మెరయనెఁగ శశ జయఅంతినానెఁడ

ప.అ.రేకు: 0007-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
041

పలల వి: శనక సకరాదుల సుక మఅందే పొఅందినటల
ఘనము గానక మసి కసకరాయ నాకు
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చ. యేపున బశ హామ్మనఅంద మెఱునెఁగన వానెఁడనెఁ గననెఁ
బాపపు హేయసుఖమె బానెఁతి నాకును
చూపుల వక కుఅంఠము చూడనవానెఁడనెఁగన
తీపుల పశ పఅంచమఅందు తిరమాయ నాకూ

చ. చాయల శశ హరి భక క చాలనవానెఁడనెఁగనక
తోయరాన కరమ్మముల దొడాడ య నాకు
నాయఅంత నా జజ నము నమమ్మనవానెఁడనెఁ గనక
మాయపు సఅంసారమే మనసాయ నాకు

చ. శశ  వేఅంకటశ ధాణ్యునము సేయనవానెఁడనెఁ గనక
అవలనెఁ బరదేవత లరుదు నాకు
ఈవల యితనెఁడ ననున్న యిఅంతగా మనన్నఅంచెనెఁ గన
పవనమెక  జనన్న మది వచిచ్చి దోనెఁచె నాకు

రేకు: 0324-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
139

పలల వి: శశ వణ బహుళాషట మ జయఅంతి నేనెఁడ
సేవిఅంచరో నరులాల శశ కకృషష నెఁడినెఁతనెఁడ

చ. భావిఅంప వసుదేవన పలిటి భాగణ్యుదేవత
దేవక గననయటిట  దివణ్యురతన్నము
చేవమీర సురల రకఅంచే కలపతరువ
యీవేళ జనమ్మఅంచినానెఁడ యిద కకృషష నెఁడ

చ. హర విరఅంచాదులకు నాదిమూల కారణము
పరమమునుల తపదుఃఫల సారము
గరుడరగేఅందుద లకునెఁ గలిగిన నధానము
యిరవగా నుదయిఅంచెనద కకృషష నెఁడ

చ. బలయగీశవ్వరుల బశ హామ్మనఅందము
చెలనెఁగు భాగవతల చిఅంతామణి
అలమేలమ్మఅంగకు బతియటట  శశ వేఅంకటాదిశ -

నలపక  జనమ్మఅంచినానెఁడ యిద కకృషష నెఁడ
రేకు: 0349-03 మాళవశశ సఅంపుటము: 04-
287

పలల వి: శశ వణబహళాషట మ సవరేతిశ కాడను
శశ విభనెఁడదయిఅంచెనెఁ జెలలాల వినరే

చ. అసురల శికఅంచ నమరుల రకఅంచ
వసుధ భారమెలాల  నవారిఅంపను
వసుదేవనకన దేవకీదేవికన
అసదకృశమగు కకృషష నెఁ డవతారమఅందను

చ. గోపకలమనన్నఅంచ గొలల లనెలాల నెఁ గావనెఁగ
దపక  మునులనెలాల  దయసేయను
దీపఅంచ నఅందునక దేవియెక న యశోదకు
యేపున సుతనెఁడక  కకృషష నెఁ డినన్నటానెఁ బెరిగెను

చ. పఅండవల మనుపనెఁగ పదరువేలనెఁ బెఅండాల డనెఁగ
నఅండి శశ వేఅంకటాదిశ పక  నలచుఅండనెఁగా
అఅండ నలమేలమ్మఅంగ నకుక్కుననెఁ గానెఁగలిఅంచనెఁగ
దఅండియెక యఅండనెఁ గకృషష నెఁడ తగ నుతికకక్కును

రేకు: 0382-04 వరాళ సఅంపుటము: 04-479

పలల వి: శశ  సతీశ బహుజీవ చెక తనుణ్యునెఁడవ నీవ
చేసే నా చేనెఁతలెలాల  నీసేవలె సుమీమ్మ

చ. ఆనుక జగదూద పునెఁడవన ననన్నఅందురుగాన
నేనటట  చూచిన వలాల  నీ రూపులే
నా నా శబద వాచుణ్యునెఁడ వనన్ననెఁగ నీ వటగాన
వనుల వినన్నవలాల  నీ విషష  కథలే

చ. అటట  విశవ్వభజనెఁడవక తివి తొలేల  కనక
నెటట న నా రుచులెలాల  నీ పశ సాదలే
గుటట తో సరవ్వ వాణ్యుపకునెఁడవ నీ వటగాన
ముటిట న నాతను భోగముల నీక సెలవ

చ. పశ కక్కున జీవల కలల  పశ ణమవ నీవే కాన
ముకుక్కున నాయాఘాద ణములెలాల  నీవే
నెకొక్కున శశ  వేఅంకటశ నీవే లోకకుటఅంబివి
తకక్కుక నా సఅంసారధరమ్మమెలాల  నీవే

రేకు: 0372-06 వరాళ సఅంపుటము: 04-427

పలల వి: శశ పతి నీ కదురుచూచేనాకు నటల నే
దపక  నేనెఁడిపుడ పశ తణ్యుకముగావే

చ. పదునాలగేఅండల ను బాసి నీ కదురుచూచే
యదన గుహునకనెఁ బశ తణ్యుకమెక తివి
కదిసి నీ శరణఅంట కరి రాజ నెదుటను
అదివో తొలిల యనెఁ బశ తణ్యుకమెక తివి

చ. పశ కక్కున నహలణ్యు శప విమోచనముగానెఁగ
అకక్కుర తోడతను బశ తణ్యుకమెక తివి
చకక్కునెఁగానెఁ దపము సేసే శబరియెదుట నీవ
అకక్కుడ నానెఁ డఅందునునెఁ బశ తణ్యుకమెక తివి

చ. భావిఅంచినటట  మతినెఁ బరమ యగులకలల
తావకొన నచచ్చిలనెఁ బశ తణ్యుకమెక తివి
శశ  వేఅంకటశ ననున్ననెఁ జిఅంతిఅంచు మాబోఅంటల కు
దక వమవక  యిప్పుడే పశ తణ్యుకమెక తివి

రేకు: 0319-02 గుజర రి సఅంపుటము: 04-107

పలల వి: శశ పతి నీ సేవ చితకము గోరదు
పపముల వఅంటనే పరీ నయాణ్యు

చ. తెగనకరమ్మము దేహముల గోరు
వగలయీపనెఁగ వశ ణాల గోరు
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నగుచునెఁ దొలిల అంటి నా పూరవ్వకరమ్మముల
పొగరుభోగములే పొఅందిఅంచె నయాణ్యు

చ. సాకరివయసు సఅంసారము గోరు
చీకురువాయల జీడిమాను గోరు
దీకొన నాతోడి తీరనఅందిశ యముల
కక కొన మరమ్మముల గలనెఁచీ నయాణ్యు

చ. వేదవిజజ నము విరతియే కోరు
నీదసునెఁడక తేనే నీశరణ గోరు
యీదస శశ వేఅంకటశ నీవ నాలో
పదక యఅండి ననున్న బశ దికఅంచే నయాణ్యు

రేకు: 0135-06 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
147

పలల వి: శశ పతి నీయాజజ  సేసెద మదివో
పూనెఁపల మాయలనెఁ బరలనెఁగనేలా

చ. కాయము సుఖదుదుఃఖములకు మూలము
పయము యిఅందిశ యపరవశము
ఆయము రెఅంటిక ననన్నపనముల
మోయన మోనెఁపది ములగనెఁగనేలా

చ. తలనెఁపు పుణణ్యుపతకముల మూలము
కలిగిన పుటట వ కరమ్మగతి
ఫల మది రెఅంటిక బలసఅంసారము
కలిగిన వటిట క కాదననేలా

చ. జీవనెఁ డిఅంతటా సకృషట క మూలము
భావము బశ కకృతికనెఁ బశ పఅంచము
చేవగ రెఅంటిక శశ వేఅంకటశవ్వర
నీ వఅంతరాతమ్మవ నెమకనెఁగనేలా

రేకు: 0155-02 వరాళ సఅంపుటము: 02-258

పలల వి: శశ పతి నీవ సిదిబ అంచుట సిదుబ లనన్నయ
పక పక  నీశరణమే పరమపదఅంబు

చ. పరమాతమ్మనపక  నాతమ్మ పశ వేశిఅంపనెఁజేయట
పరికఅంపనెఁ బరకాయపశ వేశము
గరిమ నాహకృదయాకాశముననెఁ దలనెఁచుట
గిరవక  యబిదనయటిట  ఖేచరతవ్వము

చ. మఅంచి పరమహఅంసనామము పశ ణలచే విఅంట
చఅంచుల వినేటి దూరశశ వణము
కాఅంచి నీరూపము ఆరుకమలాల ధాణ్యునఅంచుట
యెఅంచనెఁగ దూరగమన మఅంటిలో నౌట

చ. సావధానమె లోచూపు సరవ్వథా ననున్ననెఁ జూచుట
తావలనే అనమషతవ్వము చేరుట
శశ వేఅంకటశవ్వర నీసేవకునెఁడక  నలచుట

వేవేల తత కవ్వజజ నవిధల నలచుట
రేకు: 0230-02 లలిత సఅంపుటము: 03-169

పలల వి: శశ పతి యీతనెఁడఅండగానెఁ జికక్కునవారి నముమ్మట
తీపన మీసాలమీనెఁది తేనె నాకుట సుఅండీ

చ. తలనెఁచినఅంతటిలోనె దక వ మెదుటనెఁ గలనెఁడ
కొలవనేరనయటిట  కొరతే కాన
ఇల నరులనెఁ గొలచు టఅందో కోకల వేసి
బలకొకక్కురలవఅంటనెఁ బారాడట సుఅండీ

చ. శరణనన్నమాతశ మున సకలవరము లిచుచ్చి
నరతి మరచినటిట  నేరమే కాన
పోరి నతరోపయాననెఁ బరలట గాజనెఁబూస
గరిమ మాణికమఅంటానెఁ గటట కొఅంట సుఅండీ

చ. చేత మొకక్కుతేనెఁ జల శశ వేఅంకటశనెఁడ గాచు
కాతరాన సేవిఅంచన కడమే కాన
యీతల నది మాన మరెనన్నపుణాణ్యుల సేసినా
రీతి నడవినెఁగాసిన రిత కవనెన్నల సుఅండీ

రేకు: 0299-02 లలిత సఅంపుటము: 03-573

పలల వి: శశ పతి యొకనెఁడే శరణము మాకును
తేప యితనెఁడ మఱి తెరనెఁగేది

చ. ఆసల మగులా నాతమ నునన్నవి
యీసు లేన సుఖ మెకక్కుడిది
చేసిన పపము చేతల నునన్నది
మోసపోన గతి ముఅందర నేది

చ. కోపము గొఅందుల గుణముల నునన్నది
యేపున నజసుఖ మనెఁక నేది
దీపనాగిన్నతోనెఁ దిరిగెటి దేహము
పక పక  విరతికనెఁ బటట ది

చ. పఅంచేఅందిశ యముల పలిటి బదు కది
యిఅంచుక నలకడ కడ యేది
యెఅంచనెఁగ శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ డొకడే
పఅంచిన విధలను పలిఅంచునెఁ గాక

చి.ఆ.రేకు: 0009-03 మాళవిగౌళ సఅంపుటము: 10-
051

పలల వి: శశ పతిపురనాయకా జయచిఅంతితాభీషట దయకా
చ. వనన్నతోనన్నతవిగశ హ దసోపరిసార నుగశ హా

ననున్న తామరగసుగశ హా సామవదపరిగశ హా
చ. జనకీపశ యకారకా శివసాధితాఖిలతారకా

మానుషహితమారకా మామకాఘనవారకా
చ. శశ వఅంకటనాథరూపకా సఅంచితరఘకులదీపకా
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భావసఅంతోషపశ పకా అభఅంగమఅంజలచాపకా
ప.అ.రేకు: 0024-04శశ రాగఅం సఅంపుటము: 15-138

పలల వి: శశ పతియె రకఅంచునెఁ గాక మరి
యేపున జఅంతవల మే మెఱునెఁగుదుము

చ. జలధల లోనెఁతను హరి భవి వేనెఁగుసు
అలరిఅంచిన శశ హరి యెఱునెఁగు
పొలసిన జజ నము పుణణ్యుపపముల
యిలపక  జీవల మే మెఱునెఁగుదుము

చ. అనలము తేజము నాకసము విరివి
అనశము నారాయణనెఁ డఱునెఁగు
మునుకొనన్న కాలము మొదలి జనమ్మముల
యెనయనెఁగనెఁ బాశ ణల మే మెఱునెఁగుదుము

చ. విసరే గాలియ విశవ్వములోపలి
పస శశ  వేఅంకటపతి యెఱునెఁగు
సుసరివక  శరణము చొచుచ్చిట యతనక
యెసనెఁగిన దేహుల మే మెఱునెఁగుదుము

రేకు: 0025-07 మాళవి సఅంపుటము: 01-155

పలల వి: శశ మనాన్నరాయణ శశ మనాన్నరాయణా
శశ మనాన్నరాయణ నీ శశ పదమే శరణ

చ. కమలాసతీ ముఖకమల కమలహిత
కమలపశ య కమలేకణా
కమలాసనహిత గరుడగమన శశ -

కమలనాభ నీపదకమలమే శరణ
చ. పరమయగిజనభాగధేయ శశ -

పరమపూరుష పరాతపరా
పరమాతమ పరమాణరూప శశ -

తిరువేఅంకటగిరిదేవ శరణ

రేకు: 0087-03 బౌళ సఅంపుటము: 01-425

పలల వి: శశ వేఅంకటశనెఁడ శశ పతియ నతనెఁడే
పవనపు వక కుఅంఠ పతియను నతనెఁడే

చ. భగవతములోనెఁ జెపప బలరాముతీరబ యాతశ

నాగమోకకమెక నదక వమాతనెఁ డితడే
బాగుగా బశ హామ్మఅండపురాణపదబ తియాతనెఁ డితనెఁడే
యగమెక  వామనపురాణోకకదక వ మీతనెఁడే

చ. వలయ సపకరుషల వదక పశ దకణము
లలరనెఁ జేసినదేవనెఁడానెఁతనెఁ డీతనెఁడే
నెలవక  కోనేటిపొఅంత నతణ్యుమునెఁ గుమారసావ్వమ
కలిమ దపముసేసి కనన్నదేవ డీతనెఁడే

చ. యెకుక్కువక  బశ హామ్మదుల నెప్పుడ నఅందశ దుల
తకక్కుక కొలిచియనన్న తతవ్వమీతనెఁడ
చకక్కు నారదదులససఅంకీరకనకునెఁ జొకక్కు
నకక్కునశశ వేఅంకటాదిశ  నలయనెఁడ నీతనెఁడే

రేకు: 0118-05 బౌళ సఅంపుటము: 02-107

పలల వి: శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చేరి విజయమునెఁ బఅంది
దేవతల చూడ దశదికుక్కులకు నేసెను

చ. అరికముమ్మ వేసెనటట  అలల నరకాసురుపక
మేరమీరి రావణనమీనెఁద నేసెను
సారపుజలధిమీనెఁద జలములిఅంకనెఁగ నేసె
దరి దపపకుఅండ నేడదళల  దగనేసె

చ. పగదీర మఅంటిమీనెఁది బాణనమీనెఁద నేసె
మగుల మెరసి మాయమకృగము నేసె
జగములో రాకసుల సఅంహరముగ నేసె
నగిడి రకకగుఅండాల నఅండ నేసెను

చ. ఖరదూషణాదుల కడిఖఅండలగ నేసె
సరుసనెఁ గుఅంభకరుష ననెఁ జవనేసెను
అరిది శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగనెఁ గూడి
గరుడనమీనెఁద నెకక్కు కఅంటవాయ నేసెను

రేకు: 0148-05 రామకశ య సఅంపుటము: 02-
221

పలల వి: శశ వేఅంకటశవ్వరున సిఅంగారము వరిష అంచితే
యే విధాన దలచినా యినన్నటికనెఁ దగును

చ. కరిరాజనెఁ గాచిన చకశ మువటిట న హసకము
కరితఅండమన చెపపనెఁగా నమరును
వరములిచేచ్చియటిట  వరదహసకము కలప-

తరుశకయన పోలపనెఁదగు నీకును
చ. జలధినెఁ బుటిట న పఅంచజనణ్యుహసకము నీకు

జలధితరనెఁగయన చాటవచుచ్చిను
బలకాళఅంగున తోనెఁకపటిట న కటిహసకము
పొలపక  ఫణీఅందుద డన పొగడనెఁగనెఁదగును

చ. నలినహసకఅంబుల నడమనునన్న నీయర-

మలమేలమఅంగ కరవనెఁదగును
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బల శశ వేఅంకటగిరిపక  నెలకొనన్న ననున్న-

నలసి శశ వేఅంకటశనెఁ డనదగును

రేకు: 0043-04 ముఖరి సఅంపుటము: 01-264

పలల వి: శశ శో యఅంసుసిర రో యఅం
కౌశికమఖరకకోయఅం

చ. నగమనధినరమ్మలోయఅం
జగనోమ్మహనసతీపతి-

విగతభయయఅం విజయసఖయఅం
భకృగుముననా సఅంపశ తోయఅం

చ. సకలపతి శశ్శీశవ్వతోయఅం
శకముఖమునజనసులభోయఅం
పశ కటబహళశోభనాధికోయఅం
వికచరుకమ్మణీవకణోయఅం

చ. సరసోయఅం పరిసరపశ యయఅం
తిరువేఅంకటాధిపోయఅం
చిరఅంతనోయఅం చిదతమ్మకోయఅం
శరణాగతవతత్సలోయఅం

ప.అ.రేకు: 0048-01 గుఅండకశ యసఅంపుటము: 15-
269

పలల వి: శశ సతికరుణ దికుక్కు జీవల కలాల
వాసుదేవనెఁడా రమణీవశమెక యఅండనెఁగను

చ. సీతవదద నుఅండ రాముచేనెఁ గాకాసురునకు
నాతలనెఁ బాశ ణము నలెచ్చి నపరాధియెక నాను
యేతల రావణాసురునెఁ డిటవఅంటివానెఁడే కానెఁడా
కాతరాన నొఅంటినెఁ జికక్కు పఅండతఅండా లాయెను

చ. కదిసి రుకమ్మణి యఅండనెఁగానెఁ గకృషష నచే రుకమ్మక
అదన బశ దుకు గలెగ  నతిదోశ హి యెక నాను
యెదుటనే శిశపలనెఁ డీరీతివానెఁడే కానెఁడా
తద సభలో వదరి తనకలెక  పడను

చ. సిరితోడ పక నుఅండనెఁగ శశ నరసిఅంహుచే దక తణ్యు
గురుపుతద ల నలిచిరి కూద రకరుమ్మ లెక నాను
పరగ శశ వేఅంకటశపగ గానెఁడా హిరణణ్యునెఁడ
గరిమ నదరిపటగానెఁగానెఁ బలిసెను

రేకు: 0291-04 భక రవి సఅంపుటము: 03-527

పలల వి: శశ హరి నతణ్యుశేషగిరీశ
మోహనాకార ముకుఅంద నమో శశ హరి

చ. దేవకీసుత దేవ వామన
గోవిఅంద గోపగోపనాథా! శశ హరి
గోవరబ నధర గోకులపలక

దేవేశధిక తే నమో నమో
చ. సామజన (వ?)న సారఅంగ(శరర ?)పణి

వామనా కకృషష  వాసుదేవా! శశ హరి
రామనామ నారాయణ విషష
దమోదర శశ ధర నమో నమో

చ. పురుషతకమ పుఅండరీకాక
గరుడధవ్వజ కరుణానధి! శశ హరి
చిరఅంతనాచుణ్యుత శశ వేఅంకటశ
నరమకృగ తే నమో నమో

రేకు: 0084-02 పడి సఅంపుటము: 01-406

పలల వి: శశ హరి సేసిన చిహన్నలివి యీ
మోహము విడచుట మోకమది

చ. మలినఅంబది మణనెఁగననేది
కలషపుమలముల కాయమది
కలిగిన దేది కడ లేఅందేది
చలనపు మాయల జనమ్మ మది

చ. తనసిన దేది తనయనదేది
దినదిన మానెఁకలి దీరదిది
కొన యిఅందేది గుఱి మొదలేది
పనగొను కరమ్మపు బఅంధ మది

చ. నఅండినదేది నఅండనదేది
కొఅండల పొడవల కోరికది
అఅండనె శశ వేఅంకటాధిపు శరణన
వఅండట యిహపరయగ మది

రేకు: 0133-03 లలిత సఅంపుటము: 02-134

పలల వి: షడశకళానధిక షడశోపచారముల
జడతోడ నచచ్చిలను సమరపయామ

చ. అలరు విశవ్వతమ్మకున కావాహన మద పరవ్వ-

నలయన కాసనము నెమమ్మ నద
అల గఅంగాజనకున కరర ణ్యుపదణ్యుచమనాల
జలధిశయికన మజర న మద

చ. వర పతాఅంబరునకు వసాస లఅంకార మద
సరి శశ మఅంతనకు భూషణము లివ
ధరణీధరునకు గఅంధపుషప ధూపముల
తిర మద కోటిసరణ్యుతేజనకు దీపము(???)

చ. అమకృతమథనునకు నదివో నెక వేదణ్యుము
గమనెఁ జఅందశ నేతద నకునెఁ గపశ విడము
అమరిన శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది దేవనక
తమతోనెఁ బశ దకణాల దఅండముల నవిగో
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చి.ఆ.రేకు: 0004-02మలహరి సఅంపుటము: 10-
020

పలల వి: సఅంక లేక తలనెఁచిన జణలకు
సఅంకీరకనమెపో సరవ్వశఅంతి

చ. భవహరమగు శశ పతి నామమె
జవకటిట  తలనెఁచితే జనమ్మశఅంతి
తవిలి హరిపూజ తానెఁ జేయట
కువలయమున నదిగో గకృహశఅంతి

చ. అఅంది ధద వవరునెఁదుడ యననదే
కఅందువక న సరవ్వగహశఅంతి
యిఅందురవినయనున నెరునెఁగుట
చఅందమెక న దిదివో నకతశ శఅంతి

చ. భావిఅంచి యనఅంతననెఁ బలకుట
కావిఅంచిన దిదివో కాలశఅంతి
శశ వఅంకటనాథుననెఁ జేరుట
దేవమానవలకును దేహశఅంతి

ప.అ.రేకు: 0076-04 బౌళ సఅంపుటము: 15-438

పలల వి: సఅంగరహితనెఁడక ననెఁ కాక శఅంత మాతమ్మ కల కలగు
నఅంగ తెఱుగనటిట వారి జడ లూరకుఅండనా

చ. వలయ నగిన్న పొఅంతనునన్న వనన్న గరనెఁగ కల మాను
పలచనెఁ జలల తోడిపల పరకుఅండనా
అలరి యరడ(?) వదిబ  తీగె అఅంటనెఁబావ కలమాను
చెలలసరస నునన్నవారిచిత క మూరకుఅండనా

చ. బెరసి యినుముతోడియగిన్న పటట వడక యేలమాను
విరులతేనె చూచి తేనెఁటి విడవ నేరుచ్చినా
వొరసి యలిల నెఁ గూడి కపశ  ముగశ గఅంధ మేల మాను
సిరులతోడ మెలనెఁగువారు చిఅంత లేక వఅందురా

చ.వూరిచవటనేల జలము లపప నుఅండ కల మాను
వూరుగాయకడవ బనెఁటల  వరుల కుఅండనా
కోరి శశ వేఅంకటకొమమ్మ యలమేలమఅంగనెఁ
జేరకునన్నవారికతల చెపప నెటట వచుచ్చిను

రేకు: 9053-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
566

పలల వి: సఅంతత దుదుఃఖపు జడలాల శశ
కాఅంతన మరవక కనరాద

చ. మలజలధలనెఁ బలమరునెఁ దేలచునెఁ గడ
దలనెఁకుచు నొరలనెఁ బాతకులార
నలవన శశ హరి నామామకృతమే
కొలనెఁది మీరనెఁ బరొక్కునరాద

చ. భవ పఅంకము లోపలనెఁ బడి ముణనెఁగుచు

చవి దలనెఁచెడి దురర నులాల
భవరోగములకునెఁ బఅండితనెఁడవ మా
ధవన నాతమ్మనెఁ జెఅందగనెఁరాద

చ. కడఘోరపు మారగ అంబున నలయచు
వడినేనెఁగెడి తెరువరులాల
చెడన పదవొసనెఁగు శశ వేఅంకటపతినెఁ
దడవి సుఖముల జెఅందనెఁగరాద

రేకు: 0105-03 కాఅంబోది సఅంపుటము: 02-027

పలల వి: సఅంతలే చొచిచ్చితినెఁగాన సరకునెఁ గాననెక తి
యిఅంతట శశ హరి నీవే యిట దయనెఁజూడవే

చ. కాఅంత చనునెఁగొఅండల కడకు నెకక్కుతినెఁ గాన
యెఅంతెక నా నా మోకపుమెటల  యెకక్కులేనెక తి
అఅంతట జవవ్వనమనే  అడవి చొచిచ్చితినెఁ గాన
సఅంతతహరిభకకనే సఅంజీవి గాననెక తి

చ. తెగి సఅంసారజలనెఁధినెఁ దిరుగులాడితినెఁ గాన
అగడక  వక రాగణ్యురతన్న మది దేనెక తి
పొగరు జనామ్మల రణభూముల చొచిచ్చితినెఁగాన
పగటనెఁ గామాదుల పగ సాధిఅంచనెక తి

చ. తనువనయెడి కలపతరువ యెకక్కుతినెఁ గాన
కొన విజజ నఫలము గోయలేనెక తి
ఘనునెఁడ శశ వేఅంకటశ కమమ్మర నీకకృపచేతనెఁ
దనసి యేవిధలనునెఁ దటట వడనెక తి

రేకు: 0002-06 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 01-012

పలల వి: సఅందడి విడవము సాసముఖ
మఅంధరధరునకు మజర నవేళా

చ. అమరాధిపు లిడనెఁ డాలవటట ముల
కమలజ పటట ము కాళాఅంజి
జమలిచామరల చఅందుద నెఁడ సరుణ్యునెఁడ
అమర నడనెఁడ పరమాతమ్మనకు

చ. అణిమాదిసిరులనలరెడ శేషనెఁడ
మణిపదుక లిడ మతి చెలనెఁగా
పశ ణతిఅంపు కదిసి భారతీరమణ
గుణాధిపు మరుగురు బలమరును

చ. వేదఘోషణము విడవక సేయనెఁడ
ఆదిమునుల నతాణ్యుధికుల
శశ దేవఅండగు శశ వేఅంకటపతి
ఆదరమున సిరు లఅందీ వానెఁడ

రేకు: 0365-06 భక రవిసఅంపుటము: 04-386

పలల వి: సఅందడి సొముమ్మల తోడి సాకారమద వనెఁడ
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యిఅందరు వరిష అంచరే యీ రూపము
చ. చుకక్కులతో నాకాశము సటక  నలవనెఁబోల

నకక్కు రతాన్నలజలధినీట గానెఁబోల
మకక్కులి నానావరష  మేఘపఅంకక గానెఁబోల
యికక్కుడనే నలచునన్న దీరూపము

చ. నఅంచిన పఅంచవనెన్నల నీలగిరి గానెఁబోల
అఅంచల సఅంధాణ్యుకాల మది గానెఁబోల
చిఅంచ కాతన మెరునెఁగుల చీనెఁకటిది గానెఁబోల
యెఅంచనెఁగ నలవిగాదు యీ రూపము

చ. పునన్నమ సమాసయ పోగెక  నలవనెఁబోల
వనన్నతి యగీఅందుద ల యహ గానెఁబోల
పనన్నన బశ హామ్మఅండాల భరణిది గానెఁబోల
యినన్నట శశ  వేఅంకటశ యీ రూపము

రేకు: 0358-04 రామకశ యసఅంపుటము: 04-342

పలల వి: సఅందకాడనెఁ బుటిట నటిట  చాయలపఅంట యెఅంత -
చఅందమాయనెఁ జూడరమమ్మ చఅందమామపఅంట

చ. మునుపనెఁ బాలవలిల  మొలచి పఅండినపఅంట
ననుపక  దేవతలకు నచచ్చిపఅంట
గొనకొన హరికనున్ననెఁగొనచూపులపఅంట
వినువధినెగడినవనెన్నలలపఅంట

చ. వలరాజపఅంపున వలపువితికనపఅంట
చలవక  పునన్నమనానెఁటి జజరపఅంట
కలిమకామనతోడ కారుకమమ్మనపఅంట
మలయచునెఁ దమలోనమఱిఱ్ఱి మానపఅంట

చ. విరహులగుఅండలకు వకక్కుసమెక నపఅంట
పరగ చుకక్కులరాసిభాగణ్యుముపఅంట
అరుదక  తూరుపునెఁగొఅండ నారనెఁగ బఅండినపఅంట
యిరవక  శశ వేఅంకటశనఅంటిలోనపఅంట

ప.అ.రేకు: 0072-04పడి సఅంపుటము: 15-414

పలల వి: సఅందేహ మెకక్కుడా లేదు సఅంతోషఅంచు కొఅంటి నేను
కఅందువ బశ హామ్మనఅందము గెక కొఅంటి నేను

చ. నునన్ననెఁగా సఅంకీరకన నా నోరి కచిచ్చితి గనక
ననున్న రకఅంతవే యనుచు నమమ్మతి నేను
పనన్ననానెఁడ నీవ ననున్ననెఁ బరుకొఅంటివి గనక
యెనన్ననెఁగ నీడేరుక వన యియణ్యుకొఅంటి నేను

చ. శశ కాఅంతనెఁడ నీ మూరి క నా చితకములో నలపనెఁగాను
నాకు నీవ గలవన నమమ్మతి నేను
దకొన లోకములో నీ దసునెఁడనపఅంచనెఁగా
యీకడ నేలితివన యెఱినెఁగితి నేను

చ. కక వసమెక  నీవ నాకు కలలో నానతియణ్యునెఁగా
నావదద  నునాన్ననెఁడ వన నమమ్మతి నేను
యేవేళా శశ వేఅంకటశ యెదుటనే వఅండనెఁగాను
పవనమెక యినన్నటాను పశ బలితి నేను

రేకు: 0278-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
447

పలల వి: సఅంసారమే మేల సకలజనులకును
కఅంసాఅంతకున భక క గలిగితే మేల

చ. వినయపు మాటల విదణ్యు సాధిఅంచితే మేల
తనసి యప్పులలోన దనెఁగకుఅంట మేల
మునుపనే భూమ దనున్న మోచి దిఅంచకుఅంట మేల
వనుకొనన్న కోపము విడిచితే మేల

చ. కోరి వొకరి నడిగి కొఅంచపడకుఅంట మేల
సారె సారె జీవలను చఅంపకుఅంట మేల
భారపుటిడమలను పడకుఅండితే మేల
కారిఅంచి తిటల  కొడిగటట కుఅంట మేల

చ. పరకాఅంతల భఅంగపరచకుఅంట మేల
దొరకొన కళవల దొకక్కుకుఅంట మేల
అరుదక న శశ వేఅంకటాదిశ విభననెఁ గొలిచ్చి
యిరవక  నశిచ్చిఅంతనెఁడక తే ననన్నటాను మేల

రేకు: 0283-06 లలిత సఅంపుటము: 03-481

పలల వి: సఅంసారికనెఁ గల సహజమది మతినెఁ
గఅంసారి మనకునెఁ గలనెఁ డటగాన

చ. చేతల చానెఁచుచు సేయనెఁగనెఁ దొడనెఁగిన
ఘాతల ననీన్ననెఁ గరమ్మములే
వాతల మోవనెఁగవలెనన వదకన
పూనెఁతల ననన్నయ భోగములే

చ. వొగి లఅంపటముల కోపక గలిగిన
జగమఅంతానెఁ బో సఅంపదల
జిగినెఁ జిత కములోనెఁ జిఅంతిఅంచి చూచిన
సగుణఅంబిఅంతా సఅంతోషముల

చ. యేచిన శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁ గొలిచిన
చూచినవలాల  సులభములే
తాచి యీతనక దసులమయితిమ
కాచె నతనెఁడ మమునెఁ గడమల లేవ

రేకు: 0098-03 గుజర రి సఅంపుటము: 01-491

పలల వి: సఅంసారినెక  ననాకు సహజమే
కఅంసారి నే నఅందుకలాల  గాదన వగవను

చ. నరునెఁడనెక ననాకు నానాసుఖదుదుఃఖముల
సరి ననుభవిఅంచేది సహజమే
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హరిన శరణాగతలెక నమీనెఁద బరాభవ-
మరయ ననన్నఅంటనన అఅందుక లోగేను

చ. పుటిట ననాకు గరమ్మపు పొఅంగుకు లోనెక నవానెఁడ
జటిట గానెఁ గటట వడట సహజమే
యిటట  నీవారిక మోకమతకననన్న నీమాట
పటట  వోయీనోయన పఅంకఅంచే నే నపుడ

చ. మాయకులోనెక ననాకు మతకనెఁడనెక  యినాన్నళల
చాయకు రానదలాల  సహజమే
యీయెడ శశ వేఅంకటశ యేలితివి ననున్న నీవ
మోయరాననేను నీకు మోపన వనెఁగేను

ప.అ.రేకు: 0071-04 రామకశ య సఅంపుటము: 15-
409

పలల వి:సకల దేవతల నీ శరీరమన సరేవ్వశవ్వర నను దలనెఁచుట మేల
వికట మేల నను యేకాగశ బుదిబ న వేడకతో సేవిఅంచే ననెఁకను

చ. శివదురాగ రవిగణాధిప క్షేతశ పలక సహితముగా
భవిలో మముమ్మను పఅంచపూజగానెఁ బూజిఅంతరు కొఅందరు
తివిరి యిఅందరును బఅంతినే పొతకల దేవరలెక  పొరి చూపు సేత రన
వివరముగా ననేన్ననెఁ గొలిచితి నీ వే వహిఅంచుకొన రకఅంచవే

చ. బహు విదణ్యుధరభేతాళ బశ హమ్మరాకసగణాదుల
సహచరునెఁగా మముమ్మనెఁ గామణ్యుకరమ్మముల సారెభజిఅంతరు కొఅందరు
మహిమల చూపుచు వేలపలదఅండక  మనసులవఅంతల 
వదకుదురనుచును
విహితధరమ్మమన నను శరణఅంటిన వలయనెఁగ నను దయనెఁజూడనెఁ గదే

చ. అతిమాయాయఅంతశ తఅంతశ మఅం తాశ అంతర సాధనయకకముగా
యితరుల గొఅందరు చిలల ర తెరువల యెనయిఅంచి మముమ్మ 
నరిచ్చిఅంతరు
తతినవి తమలో ననోణ్యునణ్యువిరుదబ ము లనయపయసహితము 
లనయను
గతి యఅంటిన యలమేలమఅంగకును పతి శశ వేఅంకటశనెఁడ కావవే

రేకు: 0119-01 లలిత సఅంపుటము: 02-109

పలల వి: సకల బలఅంబుల నీవే సరేవ్వశవ్వర నాకు
అకలఅంకఅంబగు సుఖమే అనన్నట నదే నాకు

చ. పొఅందుగనెఁ జకాశ అంకతమే బుజబలమద నాకు
అఅందిన హరి నీచిఅంతే ఆతమ్మబలము నాకు
సఅందడినెఁ బరుబలము కశవనామము నాకు
యిఅందును నఅందును భవభయ మనెఁక లేదిదే నాకు

చ. అఅంగపునెఁ దిరుమణ లివి పఅంచాఅంగబలము నాకు
సఅంగతి నీపక  పటలె సవ్వరబలిమదే నాకు
రఅంగుగ నీగుణరాసులే రాసిబలము నాకు
యిఅంగితముగ నహపరముల కదురేదిదే నాకు

చ. కనునెఁగొను నీవిగశ హమే గశ హబలిమద నాకు
విను నీదసుల సేవే వనుబలిమద నాకు

తనరిన శశ వేఅంకటపతి దక వబలము నాకు
ఘనమే చెపపనెఁగ నఅంతటనెఁ గలిగెబో యిదే నాకు

రేకు: 0036-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
223

పలల వి: సకల భూతదయ చానెఁలనెఁగ గలగుట
పశ కటిఅంచి దేహ సఅంభవమెక న ఫలము

చ. తలకొనన్నఫలవాఅంఛనెఁ దగులకుఅండనెఁగనెఁ జిత క-
మలవరిఅంచుట కరిమ్మయెక నఫలము
పలకరమ్మములలోన బశ హామ్మరపణపుబుదిబ
గలగుట హరికకృపగలిగినఫలము

చ. యెప్పుడనెఁ దిరివేఅంకటశ సేవకునెఁడౌట
తపపక జీవనెఁడ దనెక నఫలము
కపపనసౌఖణ్యుదు:కరమ్మముల సమముగా
నొప్పుట విజజ నమొదవినఫలము

రేకు: 0094-04 దేసాక సఅంపుటము: 01-468

పలల వి: సకలజీవలకలల  సఅంజీవి యీమఅందు
వకలలెక  యిఅందరు సేవిఅంచరో యీమఅందు

చ. మూనెఁడలోకము లొకక్కుట ముఅంచి పరిగినది
పోనెఁడిమ నలల వికాఅంతినెఁ బదలినది
పనెఁడక కొముమ్మల నాలగ  పనచి చేయివారినది
నానెఁడే శేషగిరిమీద నానెఁటకొనన్నమఅందు

చ. పడిగెల వేయిఅంటిపము గాచుకునన్నది
కడవేదశసస ముల గబుద వేసేది
యెడయక వొకకాఅంత యెకుక్కువ వఅండినది
కడలేనయఅంజనాదిశ గారుడపుమఅందు

చ. బలశఅంఖుజకశ ములబదనక లనన్నది
తలనెఁచినవారికలల నెఁ దతవ్వమెక నది
అలరినబశ హమ్మరుదశ దులనెఁ బుటిట అంచినది
వలనెఁగుతోడత శశ వేఅంకటాదిశ మఅందు

చి.ఆ.రేకు: 0010-04లలిత సఅంపుటము: 10-058

పలల వి: సకలపురాణముల చాటి ననునెఁ బగడనెఁగా
తకమకలగా నలాపరర ము చెపపనెఁదగునా

చ. నను నరుగ ణ డనేటి నీచజతలయఅందు
యెనయ దురుగ ణము ద నెఅంతో
కనకఅంబు నను మనుచు కారునాయఅంబులను
యెనలేనదురావ్వదుల నేమననెఁగనెఁగలము

చ. నీవ తా మనుకొనేటి నఅందితాతమ్మల దము
కావిఅంచుదోశ హఅంబు కడమా
దవతలనెఁ దనునెఁగనన్నతలిల  గొడడ నపలక్కు
దేవతానఅందకులనెఁ దలపఅంగ వశమా
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చ. అమరుసరగ ము మథణ్యు యనుశూనణ్యుభాషలకు
తమతోడ భశ మ యేల తరగు
తమగురువ శసస అంబు తామె కలల ననెఁ గాను
కశ మబుదిబ  శశ వఅంకటనాథ యితకవా

రేకు: 0285-01 మలహరి సఅంపుటము: 03-
488

పలల వి: సకలమునెఁ జదివిన శసస ము లెఱినెఁగిన
శకధద వాదు లిట చూపనది

చ. భవభవములకును పశ కకృతల వేరే
భవి నామరూపముల వేరే
యివల నీదసణ్యుఅం జెప్పుడ నొకట
కవిసిన నీ మాయనెఁ గడిచినది

చ. మతము మతమునకు మారగ ము వేరే
అతిసఅంశయముల అవి వేరే
గతి నీ శరణము గలిగిన దొకట
యితవగు మోకఅం బిచేచ్చిది

చ. జతి జతి యాచారము వేరే
ఆతల మోకఅంబది యొకట
శశ తరుణీశవ్వర శశ వేఅంకటశవ్వర
చేత మాగురునెఁడ చెపపనది

రేకు: 0144-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 02-
196

పలల వి: సకలమెక నవారిక సహజ మది
అకటా యెటట  గలిపఅంచి ఆడిఅంచేవ దేవనెఁడా

చ. తనయ కొరుల చకక్కునెఁదనమే చూచునెఁ గాన
తనభావము తనకునెఁ దలనెఁపు గాదు
చొనప యౌవవ్వనపుసుదుద లే చెప్పు గాన
పొననెఁగి తనవయసు పోవట దలియదు

చ. దరుణపషణబుదుబ ల దక వముపక  బెటట నెఁ గాన
యీరీతినే తనదేహ మెఅంచుకొననెఁడ
వూరిలోన మాటలెలాల  వగగ డిఅంచనెఁబోవనెఁ గాన
కారణపు తన జనమ్మకథల దడవనెఁడ

చ. వేడకతో నక్షేపల వదకనెఁగోరునెఁ గాన
ఆడనే ఆతమ్మనక్షేప మది వొలల నెఁడ
వడక శశ వేఅంకటశ వలయ నీదసులకు
తోడనెఁదోడనెఁ దలపుచు తోడయి రకఅంతవ

రేకు: 0158-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-279

పలల వి: సకలలోకనాథునెఁడ జనారద నునెఁ డితనెఁడ
శకయగివఅందుణ్యున సుజజ న మెఅంత

చ. మరున తఅండిశ కన మఱి చకక్కునెఁదనమెఅంత
సిరిమగన భాగణ్యుము చెపపనెఅంత
పురుషతకము ఘనత పొగడనెఁగ ననెఁక నెఅంత
గరిమ జలధిశయి గఅంభీర మెఅంత

చ. వేవేల ముఖలవాన నగశ హము చెపప నెఅంత
భూవలల భన వోరుపు పోలిఅంచ నెఅంత
వావిరి బశ హమ్మతఅండిశ క వరిష అంప రాజస మెఅంత
యేవలల నెఁ జకాశ యధన కదురెఅంచ నెఅంత

చ. అమతవరదునక ఔదరణ్యుగుణ మెఅంత
విమతాసురవక రివికశ మ మెఅంత
మమతల నలమేలమఅంగపతి సొబ గెఅంత
అమర శశ వేఅంకటశ  ఆధికణ్యు మెఅంత

రేకు: 0266-01 పడి సఅంపుటము: 03-377

పలల వి: సకలశఅంతికరము సరేవ్వశ నీపక  భక క
పశ కటమెక  మాకు నబెద బదికఅంచు నదియె

చ. మనసులో పపబుదిబ  మరి యెఅంతదలనెఁచినా
ననునెఁ దలనెఁచినఅంతనే నీరౌను
కనునెఁగొనన్నపపముల కడలేనవక నాను
ఘనునెఁడ ననున్ననెఁజూచితే కడకునెఁ దొలనెఁగును

చ. చేతనఅంటి పతకాల సేవగా నేనెఁ జేసినాను
ఆతల నీకుమొకక్కుతే ననన్నయనెఁ బాయ
ఘాతలనెఁ జెవల విననెఁగా నఅంటిన పపము
నీతితో నీ కథ విఅంట నమషననెఁ బాయను

చ. కాయముననెఁ జేసేటి కరమ్మపునెఁ బాపములెలల
కాయపు నీ ముదశ లచే గకక్కున వడ
యేయెడ శశ వేఅంకటశ యేయేపతకమెక నా
ఆయమెక న నీశరణాగతిచే నణనెఁగు

రేకు: 0040-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-247

పలల వి: సకలశసస జజ నసఅంపనున్ననెఁడట చిత క-
మొకటికననెఁ జొరదు విధియగమౌనెఁగాదో

చ. దొరతనఅంబట కలిమ దోడగాదట మఅంచి-

తరుణలట మోహమట దక నణ్యుఅంబట
విరహమట దరిదణ్యుత్రైవివశనెఁడౌనట చూడ
నరయ నది కరమ్మఫలమౌనో కాదో

చ. రాజసనామ్మనమట రవణహీనతవ్వమట
తేజమట నలవఅంకనెఁ దిరిపఅంబట
వాజివాహనములట వానెఁడి లేదట తొఅంటి-
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పూజఫలమది వలితిభోగమౌనెఁగాదో
చ. యిలయెలల  నేలనట ఇఅంట లేదట మగుల

బలిమగలదట సద పరిభవమట
చెలవలర వేడకల శశ వేఅంకటశవ్వరున
గొలవనేరనవనకనెఁ గొరనెఁతలౌనెఁగాదో

రేకు: 0067-04 లలిత సఅంపుటము: 01-349

పలల వి: సకలసఅంగశ హము సకలసఅంచయము
అకకృతకకృత మది హరినామఅం

చ. సకలవేదశసస ములసార మది
సకలమఅంతశ రాజఅంబు నది
సకల పురాణరసముల మధర మది
ఆకుటిలపవనఅం హరినామఅం

చ. సకలతతవ్వసఅంశయఖఅండన మది
సకలకరమ్మనశచ్చియము నది
సకలవిధిరహసణ్యుపశ ధాన మది
అకారణహితఅం హరినామఅం

చ. సకలదేవతాసావ్వమపశ యఅం బిది
సకలలోకరకణము నది
పశ కటఅం వేఅంకటపతి నామాఅంకత-

మకఅంచనధనఅం హరినామఅం

రేకు: 0064-05 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 01-332

పలల వి: సకలసఅందేహమెక  జరగుచునన్నది యెకటి
పశ కటిఅంప జీవమో బశ హమ్మమో కాన

చ. వసుదేవజఠరమనువననధికనెఁ జఅందుద నెఁడక
అసమానగతినెఁ బడమనానెఁ డీతనెఁడ
వసుధనెఁ జఅందుద నెఁడ నీలవరుష నెఁ డేనెఁటికనాయ
కసరెతిక ననునెఁగఅందు గలయనెఁగొనునెఁబోల

చ. ఇనవఅంశమున లోకహితకలపభూజమెక
ఆనఘనెఁడక  జనయిఅంచినానెఁ డీతనెఁడ
ననుపక  నసురతరువ నలల నేనెఁటికనాయ
పనునెఁగొమమ్మలో చేనెఁగ పరిగిరానెఁబోల

చ. తిరువేఅంకటాదిశ పక నెఁ దలియనెఁ జిఅంతామణెక
అరిదివలెనెఁ బడచూపనానెఁ డీతనెఁడ
గరిమె నది యిపుడ చీనెఁకటివరష మేలాయ
హరినీలమణలపశ భ లలమకొననెఁబోల

రేకు: 0182-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
412

పలల వి: సకలోపసకులకు నఅందును సగుణఅంబ పశ మాణము
సకలమునీఅందుద ల పూజిఅంచే యీసాకారమె పశ మాణము

చ. సగుణఅంబన ననునెఁ గొఅందరు సరి నరుగ ణమన కొఅందరు
వగలనెఁ బెకుక్కుగతినెఁ జదివిన కొలనెఁదుల వారిక వారే వాదిఅంతరు
అగణితసవ్వతఅంతద నెఁడవ గాన అల వాలీమ్మక ఇటిట టట నక
అగు "నరుగ ణాయ గుణాతమ్మనే" యన ఆనతి ఇచుచ్చిట 
పశ మాణము

చ.సోహఅం బన కొఅందరు "దసోహఅం" బన కొఅందరు
సాహసవకృతకల రెఅండదరఅంగుల సకలవివేకుల భజిఅంతరు
దేహధారియెక  "దసోహఅం" బన తేరి శకునెఁడ మీలోనెఁ గలసె
సోహపుభావన సరవ్వజగతకలనెఁ జూపనదే పశ మాణము

చ. ఆరుశసస ముల నారుమతఅంబుల నారుగరమ్మములనెక నాను
యీరీతల మము శరణన కొలవక యెవవ్వరి కుపయము లేదు
నారదదులగు భకుక లిఅందరును నానాగత లరసి చూచి
సారపు శశ వేఅంకటపతి మీక శరణనుట పశ మాణము

రేకు: 0320-05 పడి సఅంపుటము: 04-116

పలల వి: సచరాచర మద సరేవ్వశవ్వరునెఁడే
పచరిఅంచి యీతన భావిఅంపు మనసా

చ. కదలెటి దఅంతయ కమలారమణన-

సదరపు సతణ్యుపు చెక తనణ్యుమే
నదిరిఅంచెటి యీనశేచ్చిషట జగమును
వదుటన నాతనెఁడ వఅండేసహజమే

చ. కలిగివఅండినద కల దిఅంతయ హరి-

నలగడనెఁ బరిపూరష పుగుణమే
మలలిత్స లేనదియ మహిమల నాతన-

నలకడగలిగిన నరుగ ణమే
చ. జీవరాసులగు సకృషట యిఅంతయను

శశ వేఅంకటపతి చిత కఅంబ
కక వలణ్యుమె లోకపు టిహమునెఁ బరము
భావిఅంచ నేరిచ్చిన పరమవిదులకు

రేకు: 0032-05 భక రవి సఅంపుటము: 01-199

పలల వి: సడిబెటట నెఁగటకటా సఅంసారము చూడ-

జడధి లోపలి యీనెఁత సఅంసారము
చ. జమునోరిలో బశ దుకు సఅంసారము చూడ

చమురు దీసిన దివవ్వ సఅంసారము
సమయిఅంచునెఁ బెనుదవల సఅంసారము చూడ
సమరఅంబులో నునక సఅంసారము

చ. సఅందిగటిట నతాడ సఅంసారము చూడ
సఅందికఅంతలతోవ సఅంసారము
చుఅందురునజీవనము సఅంసారము చూడ
చఅంద మేవలెనుఅండ సఅంసారము
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చ. చలవలోపలివేనెఁడి సఅంసారము చూడ
జలపూనెఁతబఅంగారు సఅంసారము
యిలలోననెఁ దిరువేఅంకటశ నీదసులకు
చలవలకునెఁ గడనెఁజలవ సఅంసారము

రేకు: 0027-04 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 01-165

పలల వి: సతతఅం శశ శఅం
హితఅం పరాతపర మీడే

చ. గదధరఅం మేఘగఅంభీరన-

నదఅం పరమోనన్నతశభదఅం
మకృదుతరగమనఅం మేదినీధరఅం
హకృదయనలయ మహ మీడే

చ. నఅందకధరఅం జనారబ నఅం గో-

విఅందఅం చారుముకుఅందఅం
నఅందగోప వరనఅందన కఅందఅం
యిఅందుర వినయన మీడే

చ. గరుడగమన మురగశయన మధికఅం
పరమపదేశఅం పవనఅం
తిరువేఅంకటగిరిదేవ మతలఅం మ-

హిరమణఅం సిర ర మీడే
రేకు: 0066-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-341

పలల వి: సతతము నేనెఁ జేయ ననాచారములకునెఁ గడ యెకక్కుడ
మతి ననునెఁగన కావము రామా రామా రామా

చ. నేసిననాబశ హమ్మతణ్యుల శిశహతణ్యుల గోహతణ్యుల
ఆసలనెనోన్న యెనోన్న ఆయాజడలను
యీసున నేనపు డరినెఁగియ నెరనెఁగక సేసేదురితపు-

రాసులకును గడలే దిద రామా రామా రామా
చ. నమలెడి నావాచవలకు నానావిధభకణముల

కమలిన దురగ అంధపు శకముమ్మల దొముమ్మలను
జముబాధల నరకఅంబుల సారేకు ననెన్నటవలె శశ  ...
రమణనెఁడ ననునెఁగాచే విట రామా రామా రామా

చ. కపటపునాధనవాఅంఛల కలకాలమునెఁ బరకాఅంతలనెఁ
జపలపుదలనెఁపుల నేనెఁతల సఅంఖణ్యుము లరయనెఁగను
యెపుడను నటవలెనుఅండడహీనున ననెన్నట గాచెదో
రపమున శశ  వేఅంకటగిరి రామా రామా రామా

రేకు: 0044-05 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 01-
272

పలల వి: సతతవిరకుకనెఁడ సఅంసారి గానెఁడ
రతిసమమ్మదునెఁడ విరకుకనెఁడ నతనెఁడ

చ. నతణ్యునెఁడక నవానెఁడ నఖిలలోకములనెఁ-

బశ తణ్యుకవిభవ సఅంపనున్ననెఁడ గానెఁడ
నతణ్యునెఁడ నతనెఁడే నరుపమానునెఁడక న
పశ తణ్యుకవిభవ సఅంపనున్ననెఁ డితనెఁడ

చ. యగియెక నవానెఁడ వొనర నేకాలము
భోగియెక  భోగిపక  భోగిఅంపలేనెఁడ
యగియ నతనెఁడే వడగక భోగిపక
భోగిఅంచునటవఅంటి పురుషఅండ నతనెఁడ

చ. దేవడక నవానెఁడనెఁ దలప లోకముల
దేవతారాధణ్యునెఁడక  దీపఅంపలేనెఁడ
దేవనెఁడ నతనెఁడే దివిజవఅందుణ్యునెఁడక న
శశ వేఅంకటగిరిదేవఅండితనెఁడ

రేకు: 0157-01 బౌళ సఅంపుటము: 02-269

పలల వి: సతణ్యుము సేయనెఁగవచుచ్చిను సరేవ్వశవ్వర యీమాటకు
నతణ్యుము నీవే యెఱునెఁగుదు నేనేమ నెఱనెఁగనెఁ జమీ

చ. సులభనెఁడవౌదువ వొకమరి చూడనెఁగ దురల భనెఁడవౌదువ
తలనెఁపఅంతవ మఱపఅంతవ తగనెఁ బాశ ణములోనుఅండి
పలికఅంతవ అకరముల పరగ నవే వాశ యిఅంతవ
వలయనెఁగ నీవే వలిగా వేరొకటి నేనెఁ జేయనెఁ జమీ

చ. వొనరనెఁగనెఁ బూజల గొఅందువ వొకొక్కుకపరి మానుదు వట
కను మూయిఅంతవ నదురలనెఁ గడ మేలొక్కులపుదువ
ఘనముగ నజజ ననెఁ జేతవ కరుణతో జజ ననెఁ జేతవ
ననునెఁ బుటిట అంచితి నీవే నా కాపన గాదు సుమీ

చ. నాలో నుఅందువ వొకపరి నగి శశ వేఅంకటగిరి నుఅందువ
పలిఅంతవ లాలిఅంతవ భవ మీడేరిఅంతవ
పోలిఅంప సఅంసారినెఁ జేతవ భవి నీదసుననెఁ జేతవ
కాలమునెఁ గరమ్మము నీవే కపటము నే నేరనెఁ జమీ

రేకు: 0002-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
007

పలల వి: సద సకలము సఅంపదలే
తద దలియనెఁగ వలెనెఁ దొలనెఁగనెఁగవలయ

చ. అహరిన్నశమును నాపదలే
సహిఅంచిన నవి సౌఖణ్యుములే
యిహమున నవి యిఅందఱికన
మహిమ దలియవలె మాననెఁగవలెను

చ. దురఅంతము లివి దోషములే
పరఅంపర లివి బఅంధముల
విరసములౌ నరవిభవములౌ-

సిరులే మరులౌ చిరుసుఖ మవను
చ. గతి యలమేల్ మఅంగ నాఅంచారికనెఁ

బతియగువేఅంకటపతినెఁ దలనెఁచి
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రత లెఱునెఁగగవలె రవణము వలెను
హిత మెఱునెఁగనెఁగవలె నద తనకు

రేకు: 0175-01 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 02-
369

పలల వి: సదనఅందము సరేవ్వశవ్వర నీ-

పదరవిఅందముపక  భక క
చ. నయనానఅందము నరులకు సురులకు

జయమగు హరి నీసాకారము
నయమగు శశ వణానఅందము విననను
కశ యగలిగిన నీకీరకనము

చ. చెలనెఁగి యఅందరిక జిహావ్వనఅందము
పలమరునెఁ గొను నీపసాశ దము
నలగడ దేహానఅందము బుధలకు
బల నీపదపశ ణామమముల

చ. ధరనెఁ బరమానఅందము నీదసణ్యుము
గరిమల శశ వేఅంకటవిభనెఁడా
నరహరి నతాణ్యునఅందము ననునెఁ దగ-

నరవిరినెఁ జేయ సమారాధనము
రేకు: 0182-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
409

పలల వి: సమబుదేబ  యిఅందరిక సరవ్వవేదసారము
సమునెఁడిఅందరిక హరి సాధన మోయయాణ్యు

చ. చీమకునెఁ దనజనమ్మము చేరి సుఖమెక  తోనెఁచు
దోమకునెఁ దనజనమ్మము దొడడ సుఖము
ఆమనయీనెఁగకు సుఖ మాజనమ్మమెక  తోనెఁచు
యేమటా నెకుక్కువసుఖ మెవవ్వరి కదయాణ్యు

చ. జఅంతరాసులకు నెలాల  జననము లొకక్కుట
అఅంతటాను మరణము లవియొకక్కుట
చెఅంత నాహారనదశ ల సీస సుఖ లొకక్కుట
ఇఅంతటా నఅందుకఅంట నెవవ్వ రేమ గటిట రయాణ్యు

చ. ఇఅందులోన నెవవ్వరెక నానేమ శశ వేఅంకటపతి-

నఅందముగానెఁ దలనెఁచిన దది సుఖము
యెఅందునెఁ జూచిన నీతనెఁ డిఅందరిలో నఅంతరాతమ్మ
చఅందముగా నెవవ్వరిక సవ్వతఅంతశ  మేదయాణ్యు

రేకు: 0362-04 వరాళ సఅంపుటము: 04-366

పలల వి: సమమతినన నీవే చాటదువ
రమణ నేరుపు నేరము లెవవ్వరిన

చ. రావణాదులెక న రాకసమతిలో
నీవే, దేవతలలో నీవేకావా
భావిఅంప నసురల పగ నీకు నేలెక రి

యీవల సురులెలల  హితలెక రి
చ. సకల జఅంతవలకునెఁ జెక తనుణ్యునెఁడవ నీవే

వొకరు నీకుపరాక మొనరిఅంచేరా
అకట కొఅందరినెఁ బాపతమ్మలనెఁగానెఁ జేసి
వకలినెఁ గొఅందరినెఁ బుణణ్యువిధలనెఁ జేసితివి

చ. అటగాన ఇటాట య నటాట యనననేల
యిట నీచితకముకొలనెఁ దిఅంతేకాక
గటియిఅంచి శశ వేఅంకటపతి నీదసు
లిటవలె ఘనులెక  రిదివో నీకకృపను

రేకు: 0390-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
523

పలల వి: సమసె రావణనెఁడ సమరములోపల
అమరుల కడ ముదమఅందిరి మెరసి

చ. బెరగిరి రామున శరముల కసురల
సురిగిరి పోటల చురుకునను
తొరిగిరి నెతకటనెఁ దునయల సేసిన
తిరిగిరి తరుమనెఁగ దికుక్కులకు

చ. కూలిరి భలూల కుల ఘోషములకు
వాలిరి వాయజవాలహతి
వలిరి యఅంగదు వివిధనాదముల
తూలిరి సుగీశ వ దోరద్భులమునను

చ. దనెఁగిరి లకమ్మణ దకకు నులకుచు
వనెఁగిరి వనచర వితతికన
పనెఁగి శశ  వేఅంకటపతి కకృప రసముననెఁ
దోనెఁగిరి జనుల సఅంతోసఅంబునను

రేకు: 0384-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
489

పలల వి: సముఖ యెచచ్చిరిక వో సరేవ్వశవ్వరా
అమరె నీ కొలవ పశ హాల దవరద

చ. తొడమీనెఁదనెఁ గూచునన్నది తొయణ్యులి యిఅందిరాదేవి
బడినెఁ జెలల సోబాననెఁ బాడేరు
నడమ వణె వా ఇఅంచీ నారదునెఁ డలల వానెఁడ
అడరి చిత కగిఅంచు పశ హాల దవరద

చ. గరుడరగాదు లూడిగముల నీకునెఁ జేసేరు
యిరుమేలానెఁ గొలిచేరు యిఅందశ దుల
పరమేషట  యొకవఅంక పనుల వినన్నవిఅంచీ
అరసి చిత కగిఅంచు పశ హాల దవరద

చ. పొదిగొన మముమ్మనటట  పూజిఅంచేరు మునులెలాల
కదిసి పడేరు ననున్న గఅంధరువ్వల
ముదమున నహోబలమునను శశ  వేఅంకటాదిశ  -



 560

నద చితకగిఅంచుము పశ హాల దవరద
రేకు: 0374-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-435

పలల వి: సమమ్మతిఅంచి కనుకొఅండ సరుస నశచ్చిలబుదిద
యెమెమ్మ నెఅంత బోధిఅంచినా నెకుక్కుడేల కలగు

చ. తలనెఁపులో కొలనెఁది దక వము, తనవలల
గల విరతికొలనెఁది ఘనసుఖము
తెలిసిన కొలనెఁదే తేటల విజజ న, మఅందు -
నెలమ నెవవ్వరికక న నెకుక్కుడేల కలగు

చ. తపము కొలనెఁదియే తరువాతి ఫలమును
వపమ కొలనెఁదియే యగమును
పశ పతిక కొలనెఁదియే భాగవత భక కయను
యెపుడ నెవవ్వరికక నా నెకుక్కుడేల కలగు

చ. చెఅంది చేసిన కొలనెఁదే శశ  వేఅంకటశ సేవ
అఅంది పొఅందిన కొలనెఁదే యానఅందము
కఅందువ నీతన కకృప గల కొలనెఁదే యిఅంతాను
యెఅందును దకక్కున వారి కకుక్కుడేల కలగు

రేకు: 0243-03 కనన్నడగౌళ సఅంపుటము: 03-
244

పలల వి: సరవల దలియనెఁగనెఁ జనునెఁ గాకా
పరమారర ములో భఅంగము గలద

చ. హరి సవ్వతఅంతద నెఁడట హరిసఅంకలపము
విరసఅంబౌనా విశవ్వమున
సరవినెఁ బశ పఅంచపు సకలమతఅంబుల
వరుస నెఅంచనెఁ గొదువల మఱి కలవా

చ. యితనెఁడ పూరుష నెఁడట యితన విహారము
వతకనెఁగవలెనా వేమరును
కతకరచిన యీకనున్న లెదిటివే
మతినెఁ దోనెఁచీననెఁక మఱనెఁగుల గలవా

చ. అఅంతరాతమ్మయట అతన వేరే
చిఅంతిఅంచవలెనా సిలగులను
చెఅంతనే యిదివో శశ వేఅంకటశనెఁడ
యెఅంత దలిసినా యితరము గలద

రేకు: 0162-02 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 02-298

పలల వి:సరిగానెఁడ వనెఁడనవలదు జగమున రాజ వలసినది దేవల
యిరవగ నఅందరు లోకములోపల యిది నానుడిమాట
చ. జగదేకబఅంధనెఁడవట సకలజీవలకును గుఱుతగ

మొగము చూపవయాణ్యు మీకు మొకక్కుద నద నేను
తగులెక న చుటట రికము దనెఁచనెఁగ ననెఁకనేలా
తెగరాన మమకారము తెలపనెఁగవలెనెఁ గాన

చ. యితవక న పశ ణమవట యీచరాచరములకు అభయము
సతత మయణ్యువయాణ్యు మాకును సనున్నతిఅంత ననున్న
మతినెఁ బాయన కూటఅంబుల మానుప మరి యాలా
జతనఅంబుననెఁ జలానెఁ బిశ యముల జరపనెఁగవలెనెఁ గాన

చ. నెలవక న యేలికవట నీదసులకలాల  వేళల
దలియనెఁజెపపవయాణ్యు మముమ్మను తిరముగనెఁ గొలిచెదను
బలవయిన శశ వేఅంకటశ పరాకు లినెఁకనేలా
చెలరేనెఁగి నీసులభతవ్వమే చెలిల అంచవలెనెఁ గాన

రేకు: 0386-02 నాట సఅంపుటము: 04-499

పలల వి: సరిలే రితనక సాహస వికశ మునెఁ డీతనెఁ -
డరయ కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. వదధి లఘఅంచినానెఁడ వబుదన మెక నాకముచే
పొదలి నటట  నడమనెఁ బూజ గొనాన్ననెఁడ
సదరాననే లఅంక సాధిఅంచి వచిచ్చినానెఁడ
అదివో కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

చ. సఅంజీవి దచిచ్చినానెఁడ సమరరఅంగమఅందు
భఅంజిఅంచి వానరుల బదికఅంచినానెఁడ
అఅంజనీదేవికనెఁ గొడకక నానెఁడ యేపనుల-

నఅంజనెఁడ కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ
చ. బల రాకాసులనెలాల  పటిట  చదిపనవానెఁడ

ఇల రామునకనెఁ గడ హితనెఁడక నానెఁడ
చెలనెఁగి శశ  వేఅంకటశ సేవ సేయచునన్నవానెఁడ
అలరి కలశపుర హనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0084-05 లలిత సఅంపుటము: 01-409

పలల వి: సరామ్మఅంతరాతమ్మడవ శరణాగతడ నేను
సరావ్వపరాధినెక తి చాలనెఁజలనయాణ్యు

చ.వూరకునన్న జీవనక వొకొక్కుకక్కు సవ్వతఅంతశ  మచిచ్చి
కోరేటి యపరాధాల కొనన్న వేసి
నేరకుఅంట నరకము నేరిచితే సరగ మఅంటా
దూరవేసే విఅంతేకాక దోష మెవవ్వరిదయాణ్యు

చ. మనసు చూడవలసి మాయల నీవే కపప
జనులకు విషయాల చవల చూప
కనునెఁగొఅంట మోకమచిచ్చి కానకుఅంట కరమ్మమచిచ్చి
ఘనము సేసే విఅందు గరక లెవవ్వరయాణ్యు

చ. వనాన్నరు పశ ణలెలాల  నొకక్కునీ గరద్భుములోనే
కనన్న కనన్న భశ మతలే కలిపఅంచి
యినన్నటా శశ వేఅంకటశ యేలితివి మముమ్మ నటట
ననున్న ననున్న నెఅంచుకొఅంట నీక తెలసునయాణ్యు

రేకు: 0316-01 గుజర రి సఅంపుటము: 04-090
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పలల వి: సరవ్వఅం విషష మయఅం బను భావము సతణ్యుఅం బినన్నటను
సరేవ్వశవ్వరునెఁడే పొఅందేటి వసుకవ శరణాగతి యే వపయము
చ. తానన యెడి బుదిబ  దక వఅంబఅందు నునచి

తానే తనమతి మరచిన సుఖ తతావ్వనఅందమది
మేనన యెడి బుదిద  యీ మేదిన పశ కకృతి యఅందు
ఆనఅంపుచునెఁ ద మమతల విడిచిన నాతమ్మజజ నఅంబు

చ. పొరలి జగమనే బుదిబ  మాయపక  నునచి
పరగిన యిఅందిశ యముల గెలిచినదే పరమపు యగఅంబు
పొరినెఁ గరమ్మపు బుదిబ  పుటట వపక  నునచి
వరపుననెఁ బాపము బుణణ్యుము విడచుట వివేకమగు దుదిపదము

చ. వలి దోచిన బుదిబ  వేగమే లోనునచి
చలమున చఅంచల ముడిగి యఅండట సమాధి లకణము
పల భావపు బుదిబ  భక క వొకట నునచి
యెలమ శశ  వేఅంకటపతి గలయట యిది తరాణ్యువసర

రేకు: 0093-05 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 01-
463

పలల వి: సరవ్వజజ తవ్వము వదకగనొలల ను సఅందేహిఅంపగనొలల ను
సరవ్వజజ అండను నాచారుణ్యుఅండే సరవ్వశేషమే నాజీవనము

చ. యెఱనెఁగనెఁగనొలల ము విజజ నపుగతి యెఱుకల నే మటసోదిఅంచి
యెఱినెఁగి యితరులను బోధిఅంచెదమను యీపదద రికము నొలల ము
యెఱినెఁగేటివాడను యాచారుణ్యుఅండే యెఱుకయ సరేవ్వశవ్వరునెఁడే
యెఱుకయ మఱపును మానవఅండట యిదియేపో 
మావిజజ నము

చ. చదువనెఁగనొలల ము సకలశసస ముల సారెకుసారెకు సోదిఅంచి
చదివి పరులతో యక కవాదముల జగడము గెలవగనొలల ము
చదివేటివానెఁడను నాచారుణ్యుఅండే చదువను నాయఅంతరాణ్యుమే
చదువకునెఁ జదువమకయ దొలనెఁగుట నానాసాతివ్వకభావమే నా తెలివి

చ. అనన్నటికన నే నధికారిననెడియహఅంకారము నొలల ను
కనున్నలజూచుచు నఅందరితో నేనెఁ గాదన తొలనెఁగానొలల ను
మనన్నన శశ వేఅంకటశవ్వరుకరుణను మాయాచారుణ్యునెఁడే అధికారి
వనన్నరీతినే అసి కనాసుకలకు నరకుఅండట నాతలనెఁపు

రేకు: 0386-06 లలిత సఅంపుటము: 04-503

పలల వి: సరవ్వరకకునెఁడక న సరేవ్వశనెఁడేకాక
వరివ్వమీనెఁద నఅందరిలో నొకక్కునెఁడా రామునెఁడ

చ. కొఅండ పొడవలెక న ఘోర వానర బలము
గుఅండగా వారిధి దఅండనెఁ గూడనెఁబెటిట
నఅండ జెలనధి గటిట  నగిడి లఅంక సాధిఅంచె
అఅండనే రామునెఁడ నరునెఁ డనవచుచ్చినా

చ. అనన్నటా దేవతలకు నసాధణ్యుమెక న రావణ -
నెనన్నకగానెఁ బుతశ  మతశ  హితల తోడ
పనున్నకొన శసాస సస  పఅంకుకలనే ఖఅండిఅంచె

సనున్నతి నటట  రామున జనునెఁడన వచుచ్చినా
చ. చలపటిట  లఅంక విభీషణనకనెఁ బాలిఅంచి

బలవగ సీతనెఁగూడి పటట మేలి
యిలలో శశ  వేఅంకటాదిశ  నరవక  లోకము గాచీ
నలవఅంక రామునెఁడ నరునెఁడనవచుచ్చినా

ప.అ.రేకు: 0025-04 భూపళఅం సఅంపుటము: 15-
144

పలల వి: సరవ్వశక కవి నీవే సకల లోకశవ్వరా
నరవ్వహిఅంచి ననున్న రకఅంచనెఁగ నీవే

చ. తఅండిశ పక నెఁ జేసిన భక క దక వమా నీక శలవ
తఅండిశ క తఅండిశ వి నీ వఅంతరాణ్యుమవి
మఅండాశ డి తలిల పక నెఁ జేసే మచిచ్చి కలాల  నీది
నఅండద నెఁ దలిల లో వానెఁడవ నీవ కనక

చ. పఅండాల ముపక  జేసిను పశ మ లెలాల  నీ సొమేమ్మ
పఅండాల ములో భావన నీ పఅంప కనక
వఅండల కక  బఅంగారులకక  వలసే తపసు నీద
యిఅండిల అండ సఅంపదల నీ విఅంతానెఁ గనక

చ. కముమ్మల దేహానకు భోగిఅంచిన బోగము నీద
నెమమ్మది నఅంతరాణ్యుమవి నీవ గనక
యిముమ్మల శశ  వేఅంకటశ యినన్నయ వినన్నవిఅంచితి
కమమ్మ నా కనన్నటికీ కర కవ నీవే కాన

ప.అ.రేకు: 0054-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
314

పలల వి: సరవ్వశబద వాచుణ్యునెఁడవ సరేవ్వశ యినన్నటా నీవే
పూరవ్వమఅందునుఅండి కశ త భోకకవ నీవే

చ. వస వరుణననెఁ గూరిచ్చి వేలత రాహుతల
వసుధలోపలి విపశ వరు లెలాల ను
యెసగ నావరుణనెఁడ యెవవ్వరినెఁగూరిచ్చి వేలచ్చి
మసలక తానే మఅంతశ ము లచచ్చిరిఅంచు

చ. యెఅందక నానెఁ గశ తవల యిఅందుద ననెఁగూరిచ్చి సేతరు
పొఅందుగ నానాదివ్వజపుఅంగవ లెలాల
చెఅంది యెవవ్వరినెఁగూరిచి సేయనెఁ గశ తవ లిఅందుద నెఁడ
మఅందలిఅంచి తానే మఅంతశ ముల నొడవ

చ. భూమసుర లెజజ ముల పూన సేయదురు బశ హమ్మ
కమఅంతాశ లనెఁ జేయ నతనెఁ డవవ్వరినెఁగూరిచ్చి
శశ మఅంతనెఁడవక  నయటిట  శశ వేఅంకటశనెఁడ నీవే
నామముననెఁ దొలేల  యజజ నారాయణనెఁడవ

రేకు: 0227-03 లలిత సఅంపుటము: 03-152

పలల వి: సరవ్వసులభనెఁ డితనెఁడ సరేవ్వశవ్వరునెఁడ
గరవ్వమునెఁ బాసితేను కానవచుచ్చి నతన
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చ. చిఅంతలెలాల  నుడిగితే శశ పతి యఅందేవఅండ
మఅంతనాన నుఅండితేను మరి నాతనెఁడే
పఅంతపు వబుద మానతే పరమాతమ్మనెఁడ దోడౌను
విఅంతల దలనెఁచకుఅంట విశవ్వరూపమే

చ. వడకరామ్మల దోసితే విషష న సానన్నధణ్యుమబుద
కడనాస లొలల కుఅంట కలనెఁడాతనెఁడ
వొడ లోముకొనకుఅంట వపఅందుద నెఁడ రకఅంచు
పొడినెఁబడకుఅంటనే పూరష భావ మలరు

చ. ఇతర మెరనెఁగకుఅంట నఅందిరానాథునెఁడ మెచుచ్చి
సతిబారినెఁ బడకుఅంట జఅంట నాతనెఁడ
హితవల గోరకుఅంట నెదుటనెఁ శశ పతి నలచ్చి
జితేఅందిశ యవశ తమఅందే శశ వేఅంకటశనెఁడ

రేకు: 0298-06 బౌళ సఅంపుటము: 03-571

పలల వి: సరావ్వతమ్మకునెఁడవ సరేవ్వశవ్వరునెఁడ నా-

పూరావ్వపరాల నీక భవి సమరపయామ
చ. వేగిలేచి నేనెఁ జేసేవడచేనెఁత నీ చేనెఁతే

ఆగడపు మాటాడిన నది నీ మాట
ఆగము భోగముల నా యనన్నపనాదుల మరి
శశ గురునెఁడ నాలోన చిఅంతయ నీ చిఅంతే

చ. కోపము శఅంతములను గుణావగుణము నా-

రూపును నీ సాకారరూపమే
పపపుణణ్యుముల నా పశ ణవాయవలను
శశ పతి నా సఅంసారసేవయ నీసేవే

చ. ఉదయాసకమపు దినా లనాన్ననెఁడ నీ దినములే(?)

యెదురు నేను నీ వానెఁడ నఅంతా నీద
అదివో శశ వేఅంకటశ అఅంతరియామవి నీవే
నదుర మేలొక్కునుటయ నీమహిమే

రేకు: 0228-04 మలహరి సఅంపుటము: 03-
159

పలల వి: సరేవ్వశవ్వరా నీకు శరణచొచిచ్చితి మదే
వరివ్వలోన నేమెఅంచే వపమ లేమునన్నవి

చ. వలయ నేమటికక నా వరవకుఅండేనఅంట
యెలమ ధక రణ్యుము నీవియణ్యుక లేదు
బలిమ చూపద నేపటట ననెక నా నఅంట
చెలనెఁగి నీవే లోన చేతనాతమ్మకునెఁడవ

చ. జగములోపల నేనెచచ్చిరికక  వఅండేనఅంట
అగపడి బుదిబ  నీవియణ్యుక లేదు
పగట సఅంసారము భశ మ విడిచేనఅంట
మగటిమగల నీవ మాయానాథునెఁడవ

చ. కవల మీ పుటట గును గెలిచి వఅండేనఅంట

ఆవేళ నీవ ముక కయణ్యుక లేదు
శశ వేఅంకటశవ్వర నీకు చేకానుకచేచ్చినఅంట
లావసఅంపదల నీవ లకమ్మనాథునెఁడవ

రేకు: 0163-04 ముఖరి సఅంపుటము: 02-303

పలల వి: సరేవ్వశవ్వరా నీతో సరి యెవవ్వరు
పూరవ్వపువారు చెపపనెఁగానెఁ బూనెఁచి కొలిచేనెఁ గాన

చ. చేరి వేదముల ననున్ననెఁ జెపపనెఁగా వినుట కాన
నీరూపము దరిశ్శీఅంచేవార లెవవ్వరు
ధారుణిలో నీయవతారాలే చూచుట
ధీరత నీమహిమల తెలిసేవా రెవవ్వరు

చ. భూమవారినెఁ జూచి ననున్ననెఁ బూజల సేయట గాన
కామఅంచి నీతో మాటాడే ఘను లెవవ్వరు
దీమసాన నీ దసుల దిశ షట  మెరుగుట గాన
యీమేర నీ దక విక మెరిగే వా రెవవ్వరు

చ. వరముల నీ వియణ్యునెఁగా వచిచ్చి సేవిఅంచుట గాన
కరలి నీమూరిక వదకవా రెవవ్వరు
హరి శశ వేఅంకటశ నీకరుణవారౌట గాన
అరసి ననున్న సుదుద లడిగేవా రెవవ్వరు

ప.అ.రేకు: 0004-02లలిత సఅంపుటము: 15-021

పలల వి: సరేవ్వశవ్వరునెఁడవ సవ్వతఅంతద నెఁడవ నీవ
సరోవ్వతకమునెఁడ ననన్నచచ్చిటనెఁ గావవే

చ. శక క కలిగితే నీ సరుస దేవనెఁడనెఁగానా
యకక కలిగితే నే నొడల మోతనా
యకకయ శక కయ నొకటి లేక నీ
భకుకనెఁడ నెక తి ననున్ననెఁ బాలిఅంచవే

చ. బహు పుణణ్యునెఁడ నెక తే బశ హమ్మపటల  మేలనా
సహజవిజజ న నెక తే సఅంసారీ నౌదునా
విహితపుణణ్యుజజ న విముఖునెఁడనెఁ గనకనే
నహిశయనునెఁడ శరణఅంటినెఁ గావవే

చ. శశ  వేఅంకటశ నీవ చేసిన పశ తిమ నఅంతే
నీ వఱునెఁగనది లేదు నేరుపు నా యఅందు నీదే
భావము లోపల నీవే పక కొన బుదిబ  యియణ్యునెఁగా
నీవానెఁడ ననుకొఅంటి నేనెఁడ గావవే

రేకు: 0357-01 సామఅంతఅంసఅంపుటము: 04-333

పలల వి: సరేవ్వశవ్వరునెఁడే శరణణ్యుము
నరావ్వహకునెఁ డినన్నటనెఁగాన

చ. బలదేవతలకు బశ హామ్మదులకును
జలజనాభనెఁడే శరణణ్యుము
అలరిన బశ హమ్మఅండ మవిసిననానెఁడను
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నలిప నాతడినన్నటినెఁగాన
చ. అనేకవిధముల నఖిలజీవలకు

జనారద నునెఁడే శరణణ్యుము
అనాథనాథునెఁ డఅంతరాతమ్మకునెఁడ
అనాదిపతి యితనెఁ డటగాన

చ. తగునశచ్చిలలగు తనదసులకును
జగదేకపతే శరణణ్యుము
చిగురునెఁజేవయగుశశ వేఅంకటశనెఁడ
అగువరములొసనెఁగు నటగాన

రేకు: 0133-01 మలహరి సఅంపుటము: 02-
132

పలల వి: సరోవ్వపయముల జగతి నాకతనెఁడే
వరీవ్వధరునెఁడ పురుషత కముఅం డితనెఁడే

చ. సకలగఅంగాది తీరర సాన్ననఫలము లివి సావ్వమపుషక్కురణి జలమే 
నాకు
సకలపుణణ్యుక్షేతాశ వాసయాతశ  లివి సరి వేఅంకటాచలవిహార 
మదియే
సకలవేదధణ్యుయనశసస పఠఅంబు లివి శౌరిసఅంకీరకనఅం బిదియే 
నాకు
సకలకరామ్మనుషట నముల యితన కచచ్చిటనెఁ జతపడి కక అం కరణ్యు 
మదియే

చ. ఉపవాసతపములివి యితన పశ సాదఅంబులొగి భజిఅంపుట నాదు 
దినదినఅంబు
జపరహసోణ్యుపదేశఅంబు లితనపదజలఅంబుల శరణనేటి సేవ 
యొకట
ఉపమఅంపనెఁ బుణణ్యుపురుషల దరశ్శీనము నాకు నొగి నచటి 
బహువకృకదరశ్శీనఅంబు
యెపుడనెఁ బుణణ్యుకథాశశ వణఅంబు లిచోచ్చిటి యెనన్ననెఁగల 
బహుపకకలకలఅంబు

చ. తలనెఁపుగల యగఅంబులఅందు శశ వక షష వలనెఁ దగుల 
సఅంవాససహయగఅంబు
వలయ నఅండమహోతత్సవఅంబులినన్నయ నతనవిభవఅంబులెసనెఁగు 
తిరునాళళ్ళు నాకు
చెలనెఁగి యిట దేవతాపశ రర నఅంతయ నాకు శశ వేఅంకటశవ్వరున 
శరణాగతి
అలరు నాసఅంపదల యితన పటట పురాణి అలమేలమఅంగ 
కడకఅంటిచూపు

రేకు: 0002-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
010

పలల వి: సహజ వక షష వాచార వరకనుల-

సహవాసమె మాసఅంధణ్యు
చ. అతిశయమగు శశ హరిసఅంకీరకన

సతతఅంబును మాసఅంధణ్యు
మతి రామానుజమతమే మాకును
చతరతమెఱసిన సఅంధణ్యు

చ. పరమభాగవతపదసేవనమే
సరవి నెనన్న మాసఅంధణ్యు
సిరివరుమహిమల చెలవొఅందనెఁగ వే-

సరక వినుట మాసఅంధణ్యు
చ. మఅంతకకక్కు తిరుమఅంతశ పఠనమే

సఅంతతమును మాసఅంధణ్యు
కఅంతగురునెఁడ వేఅంకటగిరిరాయన-

సఅంతరపణమే మాసఅంధణ్యు

రేకు: 0088-03 మలహరి సఅంపుటము: 01-
431

పలల వి: సహజచారములెలాల  సరేవ్వశవ్వరునయాజేజ
అహమఅంచి నమమ్మకుఅండ టదియే పషఅండము

చ. నదిద రిఅంచువానచేతి నమమ్మవఅంటివలెనే
చదిద కరమ్మముల తానే జరితే జరె
పొదుద వొదుద  తనలోన భోగకాఅంక లఅండనెఁగాను
అదద లిఅంచి కరమ్మ మొలల ననుట పషఅండము

చ. కలగనన్నవాడ మేలకననటవలెనే
తలగి పశ పఅంచ మెఅందో దనెఁగితే దగె
యిల నీదేహము మోనెఁచి యిఅంతా గలల లనుచు
పలిక తపపనడచే భావమే పషఅండము

చ. ధర నదద ము చూచేటి తనరూపమువలె
గరిమతో దనయాతమ్మ కఅంటనెఁ గనె
సరుస శశ వేఅంకటశసాకార మట గన
కరనెఁగి భజిఅంచలేన కషట మే పషఅండము

ప.అ.రేకు: 0061-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
350

పలల వి: సాదిఅంచరాన దొకక్కుట సతణ్యుమెక న మోకము
సోదిఅంచితే శశ  హరి దసులక సులభము

చ. బఅందితో సవ్వరగ మునకునెఁ బయేణ్యుది యరుదు గాదు
అఅంది యరుర నునెఁ డఅండనెఁడా అయిదేఅండల
అఅందరాదు బశ హమ్మపద మదవవ్వరి కనరాదు
పొఅందుగా రెక వతనెఁడద పోయి వఅండి రానెఁడా
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చ. జనుల సరుణ్యునొదద కు చనరా దననెఁగ రాదు
ఘనవికశ మారుక్కునెఁ డేనెఁగి కన రానెఁడా
జననెఁగి మీనెఁదిలోకాల చూచివచేచ్చి దేమ దొడడ
యెనలేక యయాతి యినన్ననెఁ జూచి రానెఁడా

చ. విరజనది దనెఁటి విషష పద మఅంది రాను
సురలఅందు నరులఅందునెఁ జూచితే నెవవ్వరు లేరు
యిరవక న శశ వేఅంకటశన మహిమ లివి
గరిమె నతననే కన కొలవ్వవలయ

రేకు: 0032-06 ధనాన్నశి సఅంపుటము: 01-200

పలల వి: సామానణ్యుమా పూరవ్వ సఅంగశ హఅంబగు ఫలము
నేమముననెఁ బెనగొనయె నేనెఁడ నీవనక

చ. జగతినెఁ బాశ ణలకలల  సఅంసారబఅంధఅంబు
తగుల బఅంధిఅంచు దురితఅంపునెఁ గరమ్మమున
మగుడ మారుకుమారు మగువ నీవరముపక
తెగికటిట  రెవవ్వరో దేవఅండవనక

చ. పనలేక జీవలను భవసాగరఅంబులో
మునునెఁగ లేవనెఁగనెఁ జేయ మోహదోషమున
పనపూన జలధిలోనెఁబఅండనెఁబెటిట రి ననున్న
వనకవవ్వరో మొదలివేలపనక

చ. వఅండనయణ్యుక జీవనోపయమున మముమ్మ
కొఅండలను గొబల తతిగొన తిప్పుఫలము
కొఅండలను నెలకొనన్న కోనేటిపతివననెఁగ
నుఅండవలసెను నీకు నోపలేననక

రేకు: 0267-04 బౌళ సఅంపుటము: 03-386

పలల వి: సాసముఖ నడ సాసముఖ
ఆసల పరివారము అవధారు దేవా

చ. మతికలి జీవనెఁడ నేటిమహిమ గలగు రాజ
చితకమనయెడి పదద  సిఅంహాసనఅం బెకక్కు
బతికతోనెఁ బఅంచేఅందిశ యపు పరివారము గొలవ
చితకజ పరుపతణ్యుము సేసీనదివో

చ. కడ మదిఅంచి నహఅంకారమనే యేనుగపక
యెడనెడ నెకక్కు తోలీనద జీవనెఁడను రాజ
బడిబడినెఁ గరమ్మముల పౌనెఁజల దీరచ్చిరో
వడమాయ పటట ణపు వధల నేనెఁగీన

చ. మఅంచిన సఅంసారమనే మేడలో నేకాఅంతమున
పొఅంచి జీవనెఁడనే రాజ భోగము భోగిఅంచనెఁగా
అఅంచెల శశ వేఅంకటశనెఁడనే దేవనెఁడ వచిచ్చి
మఅంచితనముననెఁ దనె మనన్నఅంచె నదివో

రేకు: 0192-04 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
471

పలల వి: సిఅంగారమూరితివి చిత కజగురుడనెఁవ
సఅంగతినెఁ జూచేరు మముమ్మ సాసముఖ

చ. పూవలతెపపలమీనెఁద పొలనెఁతల నీవ నెకక్కు
పూవలాకసము మోవనెఁ బూచి చలల చు
దేవదుఅందుభల మోమ య దేవతల గొలవనెఁగా
సావధానమగు నీకు సాసముఖ

చ. అఅంగరఅంగవక భవాల నమరకామనులాడ
నఅంగినుఅండి దేవతల ననున్ననెఁ జూడనెఁగా
సఅంగీతతాళవాదణ్యు చతరతల మెరయ
సఅంగడినెఁ దేలేటి మీకు సాసముఖ

చ. పరగనెఁ గోనేటిలోన పసిడి మేడనుఅండి
అరిది నఅందిరయ నీవారగిఅంచి
గరిమ శశ వేఅంకటశ కనులపఅండవ గానెఁగ
సరవి నోలాడ మీకు సాసముఖ

రేకు: 0149-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
228

పలల వి: సిఅంగారాల మఅంచీ నరసిఅంహదేవనెఁడ
చెఅంగటనునాన్ననెఁడ నరసిఅంహదేవనెఁడ

చ. సురల జయవటట  నసురలెలల  మొరవటట
సిరితో మెలనెఁగీ నరసిఅంహదేవనెఁడ
ధరణి వఅంపటట  బశ తిధవ్వనుల మనున్నల ముటట
శిరసెతెక నవి నరసిఅంహదేవనెఁడ

చ. కాఅంచనదక తణ్యునెఁడ దొరకాలవనెతకరు వార
చిఅంచెను గోళళ్ళు నరసిఅంహదేవనెఁడ
పఅంచలనెఁ బఅంతాల మీరి భవనాళయేరు వార
చెఅంచతలనెఁ గోరీ నరసిఅంహదేవనెఁడ

చ. బలిమ పక పక నెకక్కు పశ హాల దునెఁ డటట  మొకక్కు
చిలికీనెఁ గరుణ నరసిఅంహదేవడ
అలరి శశ వేఅంకటాదిశ  నహోబలముమీనెఁద
చెలవమే చూప నరసిఅంహదేవనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0009-04గుజర రి సఅంపుటము: 15-053

పలల వి: సిగుగ మాలిన జీవనెఁడ ద
మొగిగ నచోటనే ములగునెఁ గాక

చ. ఆల బిడడ లకునెక  యెలల కాలము
పలమాలక పటవడి
తీలగా వచిచ్చితే దేవన దూరును
యేలో నానెఁడే యిది యెఱునెఁగనెఁడా

చ. కముమ్మల విషయ కఅంకరునెఁడక  తా
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నముమ్మడ వోయె నఅందులక
కముమ్మకోవచిచ్చిన కరమ్మము దూరును
యిముమ్మల నానెఁడిది యెఱునెఁగనెఁడా

చ. బశ తిక యెనాపళళ్ళు భశ మసి దేహమె
మతి లేక వోమ మనెఁదటా
గతి యన శశ  వేఅంకటపతి జేరు
హితవన నానెఁడ యెఱునెఁగనెఁడా

రేకు: 0377-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
448

పలల వి: సిబిదతి పడనెఁగనేల చిఅంతలనెఁ బరలనేల
గొబుదన మొదలి నీరు కొనకకక్కుద

చ. నెలవక  తతావ్వరర ము నే నెరనెఁగకుఅండినాను
తలనెఁపులోపలివానెఁడ తా నెరునెఁగునెఁగా
అలసి దేహమున నే నశచినెక  యఅండినాను
యిల నాయఅంతరియామ యెప్పుడ శచేకా

చ. తిరమెక  నేను దివణ్యుదేశముల నుఅండకునన్న
ధర నాలోనెఁ బరమాతమ్మ తానుఅండనెఁగా
నరతి గుణముల నే నీచునెఁడనెక నాను
అరయ నాపలిహరి యధికునెఁడేకా

చ. వొగి నేనెఁ బరతశ అంతద నెఁడనెక  వఅండినాను నాలోన
తగిన సవ్వతఅంతద నెఁడ తానెఁ గలనెఁడ గా
వగటక  నే నుఅండినా శశ  వేఅంకటశనెఁ డదుటనే
వగలెలల నెఁ దీరిచ్చి కక వశమాయగా

రేకు: 0037-02 ముఖరి సఅంపుటము: 01-228

పలల వి: సిరి దొలఅంకడి పగల చీనెఁక టా యితనెఁడేమ
యిరవ దలిసియనెఁ దలియనయణ్యునెఁడటగాన

చ. తలపోయ హరినీలదరపణఅంబో              ఇతనెఁడ
వలనెఁగుచునాన్నడ బహువిభవములతోడ
కలగుణఅం బటవలెనె కానెఁబోల లోకఅంబు
గలదలల  వలిలోననెఁ గనపఅంచునెఁ గాన

చ. మేరమీరిననీలమేఘమో యితనెఁడేమ
భూరిసఅంపదలతోనెఁ బలయచునాన్నడ
కారుణణ్యునధియటల  కానెఁబోల పశ ణలకు
కోరికల దలనెఁపులోనెఁ గురియ నటగాన

చ. తనవోనఆకాశతతవ్వమో యితనెఁడేమ
అనఘునెఁడీ తిరువేఅంకటాదిశ  వలల భనెఁడ
ఘనమూరిక అటవలెనె కానెఁబోల సకలఅంబు
తనయఅంద యణనెఁగి యదద్భువమఅందునెఁగాన

రేకు: 0119-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 02-
113

పలల వి: సిరినెఁ దొడపక  నడి శశ నరసిఅంహునెఁడ
యిరవగ వరములనచీచ్చిన వాడే

చ. ఘనమగు కోరల కరాళవదనము
చెనకుచు గొడసెటి జిహవ్వయను
ననపునెఁ గటమరల నటలలోచనము
నొనరనెఁగ గొలవక  యనాన్ననెఁడ వానెఁడే

చ. చటలచకశ కరఅంబును శరర రఅంబుసు
అట వరదభయహసకముల
పటతరయగపు పటట బఅంధమును
కటితటి జెలనెఁగనెఁగనెఁ గడనెఁగీ వానెఁడే

చ. పరపగు శేషన పడగల నీడల
అరుదగు రవిచఅందశ అంకముల
సిరులగదద పక  శశ వేఅంకటశడ
పరిపూరుష నెఁడక  పరగీ వానెఁడే

రేకు: 0309-06 లలిత  సఅంపుటము: 04-054

పలల వి: సిరిమగనెఁడే మొగసిరి రక
మరుగురునెఁడే మా మరమ్మపు రక

చ. పులగు నెకక్కునవానెఁడే పులగుదోషపు రక
బల బాలనెఁడక నవానెఁడే బాలగశ హ రక
మొలచి పనెక న్న  మనున్నముటట నెఁబెరిగినవానెఁడే
తొలనెఁగనెఁ దోసేటి ముటట దోషపు రక

చ.బూతకనెఁ జఅంపనవానెఁడే బూతక వాకటట  రక
పతాళాననెఁ గూరమ్మమెక నపతి గుఅంతదోష రక
ఘాతనెఁగరుణాకరునెఁడక  కరుణా ధకృషట వానెఁడే
మా తరతరము దిశ షట మఅంతశ పు రక

చ. పముపక నెఁ బఅండేటివానెఁడే పములవాకటట  రక
సేమపు సరవ్వజీవాతమ్మ జీవ రక
నేమపు శశ వేఅంకటాదిశ  నలయనెఁడక  యనన్నవానెఁడే
యేమటాను మా పురునెఁటియిఅంటి రక

రేకు: 0228-02 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 03-
157

పలల వి: సీతారమణ వో శశ రామచఅందశ  ద-

దత లకమ్మణనెఁడదే తగు రామచఅందశ
చ. చెలవపు సిఅంగారాల శశ రామచఅందశ  నీ-

సెలవల నవవ్వగారీ శశ రామచఅందశ
చెలనెఁగీ చెకుక్కులనెఁ గళ శశ రామచఅందశ
మొలచె మోహనము నీ మోమున రామచఅందశ

చ. చికక్కున మురిపముల శశ రామచఅందశ
చికుక్కులేదు పదద కొప్పు శశ రామచఅందశ
చికక్కు నీచే మదనునెఁడ శశ రామచఅందశ
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చొకక్కుపు నునన్నన మేనసొఅంపు రామచఅందశ
చ. చేవదేరిన సిగుగ ల శశ రామచఅందశ

శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది శశ రామచఅందశ
యీవల దసరిపలెల  నరవకొన మీ-

సేవకుల మముమ్మనేలే శశ రామచఅందశ

రేకు: 0070-03 దేసాక సఅంపుటము: 01-366

పలల వి: సీతాశోక విఘాతక
పతాళ లఅంకాపతివిభాళా

చ. హనుమఅంతరాయ అఅంజనీతనయ వో-

వనధిలఅంఘనగాతశ  వాయపుతాశ
యినకులాధిపనజహిత జగనున్నత-

వనజోదరసేవక సతవ్వధనకా
చ. పశ ళయాఅంతకరూప బలదీప రవిఫల-

గిళనపశ తాప సుగీశ వపశ యా
కుళకదనవసఅంకులవిదరణ
భళభళ జగతపతిబలబఅంటా

చ. పఅంకజసనుదివణ్యుపదవక భవ వో-

లఅంకణీ పశ ణ విలఅంఘన
వేఅంకటశవ్వరు సేవావర మహాధీర
కఅంకరరాయ సుఖీభవా

రేకు: 0289-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
516

పలల వి: సీతాసమేత రామ శశ రామ
రాతి నాతినెఁ జేసిన శశ రామ రామ

చ. ఆదితణ్యుకులమునఅందు నవతరిఅంచిన రామ
కోదఅండభఅంజన రఘుకుల రామ
ఆదరిఅంచి విశవ్వమతద యాగము గాచిన రామ
వేదవేదఅంతములలో వలసిన రామ

చ. బలిమ సుగీశ వన పలి నధానమ రామ
యిల మునుల కభయమచిచ్చిన రామ
జలధి నముమ్మమొనను సాధిఅంచిన రామ
అలరు రావణదరపహరణ రామ

చ. లాలిఅంచి విభీషణన లఅంక యేలిఅంచిన రామ
చాలి శరణాగతరకక రామ
మేలిమ శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద వలసిన రామ
తాలిమతో వలయ పశ తాపపు రామ

రేకు: 0100-05 బౌళ సఅంపుటము: 01-505

పలల వి: సుఖమును దుదుఃఖమును జోడకోడల
అఖిలమునెఁ గనన్నవాడ అడడ మాడ రెపుడ

చ. యెఅందనెఁకా సఅంసార యెనసి తానెఁ జేసేను
అఅందనెఁక లఅంపటము లవి వోవ
కఅందువ జీవనెఁడ భూమనెఁ గాయ మెనాన్నళళ్ళు మోనెఁచె
అఅందుకొనన్నతనలోనయాసలూనెఁ బోవ

చ. అపపటినెఁ దనకు లోలో ఆనెఁక లెఅంతగలిగినా
తపపక అఅందుకునెఁ దగ దహమునెఁ బోదు
అప్పు దనమీనెఁద మోచి అద యెనాన్నళల  వఅండ
ముపపరి వడిడ వారక మూలనుఅండినానెఁ బోదు

చ. దక వముపక  భక కలేక తనకు నెనాన్నళల అండే
దవతి కరమ్మపుపట తనకునెఁ బోదు
శశ వేఅంకటశవ్వరునసేవ దన కప్పు డబెద
వోవరి నఅందలిమేల వొలల ననాన్ననెఁ బోదు

రేకు: 0380-06 తోడి సఅంపుటము: 04-469

పలల వి: సుగీశ వ నారసినెఁహ సులభనెఁడ వఅందరిక -
నగేశ సరునెఁడ నీ వవధారు దేవా

చ. సనకాదు లొకవఅంక జయవటట చునాన్నరు
యెనసి సురల చేతలెతిక మొకక్కురు
మును లిరుమేలానుఅండి మునుకొన నుతిఅంచేరు
అనుపమాలఅంకార అవధారు దేవా

చ. గఅంగాది నదు లెలల నెఁ గడిగీ నీ పదముల
పొఅంగుచు సపక రుషల పూజిఅంచేరు
సఅంగతి వాయదేనెఁడ సరినాల వటట మడీ
అఅంగజ కోటి రూప యవధారు దేవా

చ. పరగ నారదదుల పడేరు నీ చరితల
పరమ యగీఅందుద ల భావిఅంచేరు
సిరుల మఅంచిన యటిట  శశ  వేఅంకటాదిశ మీనెఁద-

నరుదుగ నునాన్ననెఁడవ అవధారు దేవా
రేకు: 0325-05 పడి సఅంపుటము: 04-146

పలల వి: సుగీశ వ నారసిఅంహున జూడరో వానెఁడ
అగశ పూజ గొనన్నవానెఁడ ఆది సిఅంహము

చ. దేవతల జయవటిట  దివినుఅండి పొగడనెఁగ
దేవలతోనెఁ గూడనాన్ననెఁడ దివణ్యు సిఅంహము
భావిఅంప నెటట నెదుట పశ హాల దునెఁడఅండనెఁగాను
వేవేల నవవ్వల నవవ్వ విజయ సిఅంహము

చ. అసురలను గెలిచి అద సిఅంహాసనముపక
వసనెఁగొలవనాన్నడ వర సిఅంహము
పసిడివరష ముతోడ బహుదివాణ్యుయధాలతో
దసల వలగొఅందీన ధీర సిఅంహము

చ. నానాభరణాల వటిట  నమమ్మనదసులనెలల
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ఆనుకొన రకఅంచీనెఁ బశ తణ్యుక సిఅంహము
పూన శశ వేఅంకటాదిశ న బుధలెలాల నెఁ గొలవనెఁగా
నానావరము లొసనెఁగీ మానవ సిఅంహము

ప.అ.రేకు: 0038-06నాట సఅంపుటము: 15-218

పలల వి: సురలకు నరులకు శభమాయె
హరి నీ చేనెఁతల ఆనఅంద మాయె

చ. కనసి రావణన గెలిచిన గెలపుల
చెనక బాణన గెలిచిన గెలపు
పొననెఁగి హేమకశిపున గెలిచినగెలపు
వనక ముఅందరిక వేదము లాయె

చ. కలన కఅంసునట గెలిచినగెలపుల
చెలనెఁగి బలిన గెలిచినగెలపు
అలశిశపలన గెలిచినగెలపుల
బలపుణణ్యుకథా భారతమాయె

చ. కరలి యసురలను గెలిచినగెలపుల
సిరుల నఅందరి గెలిచినగెలపు
యిరవగు శశ వేఅంకటశ నీ మహిమల
సరవితోనెఁ బురాణము లాయె

రేకు: 0288-04 దేసాళఅం సఅంపుటము: 03-509

పలల వి: సురల సఅంతోషఅంచి రసురలెలాల  నడనెఁగిరి
తొరలి దికుక్కుల దేవదుఅందుభల మొరసె

చ. కనెఁడగి వసుదేవన కాఅంత దేవకదేవిక
వడివోన వేడకనెఁ జఅందోశ దయవేళ
కొడకక  జనమ్మఅంచినానెఁడ కూరిమ శశ కకృషష నెఁడ
నడరేయి నదే శశ వణబహుళాషట మన

చ. రేపలెల  కమున దనెఁటి రేతిరే తెచిచ్చి తఅండిశ
పపన యశోదవదద నెఁ బఅండనెఁగనెఁ బెటిట
ఆపొదేద  మధరలోన కానెఁడనెఁబాపనెఁ దచుచ్చికొనె
కోపగిఅంచి కఅంసున మారొక్కునె నఅందనఅందన

చ. పురునెఁడ వళల ను మరి పుణాణ్యువాజన సేసిరి
మురిపన గొలెల తల ముదద డిరి
అరిది శశ వేఅంకటశనెఁ డలమేలమఅంగపతెక
యిరవక  కొలిచ్చినవారి నఅందరి రకఅంచెను

రేకు: 0249-02 ముఖరి సఅంపుటము: 03-279

పలల వి: సులభపు మారగ ముల చుటిట రానే వఅండనెఁగాను
బల పశ యాసపు కరమ్మబదుబ లెక రి జీవల

చ. శశ పతిభకకయనేటి చిఅంతామణి వఅండనెఁగాను
యేపున మోసపొయేణ్యురు యేలో జీవల
చేపటిట  నామాఅంకతపు సిదబ రసము గలిగి

కోపుల నుడిగి పనగొనరేలో జీవల
చ. అకక్కుడనే శరణాగతనే వోడ వఅండనెఁగాను

యెకక్కు భవవారిబ  దనెఁటరేలో జీవల
తకక్కుక దసణ్యుమనేటి ధనము దమకుఅండనెఁగా
లెకక్కుఅంచి కూడపటట కోలేరు యేలో జీవల

చ. అట శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంతరాతెక మ్మ వఅండనెఁగాను
పటిట  కొలవరేలో పక పక  జీవల
పటట పు హరిదసుల పశ తణ్యుకమెక  వఅండనెఁగాను
యిటట  వారికకృప చేరుటనన్ననెఁడ యీజీవల

రేకు: 0024-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 01-
144

పలల వి: సులభమా మనుజలకు హరిభక క
వలనొఅంది మరికద వక షష వనెఁడౌట

చ. కొదలేన తపముల కోటాననెఁగోటల
నదన నాచరిఅంచి యటమీనెఁద
పదిలమెక న కరమ్మబఅంధము లనన్నయ
వదలిఅంచు కొనకద వక షష వనెఁడౌట

చ. తనవోన యాగతఅంతశ ముల లకలసఅంఖణ్యు
అనఘునెఁడక  చేసినయట మీద
జననములనన్నట జనయిఅంచి పరమప-

వనునెఁడక  మరికద వక షష వనెఁడౌట
చ. తిరిగితిరిగి పకుక్కు తీరబ ములనన్నయ-

నరలేక సేవిఅంచినట మీనెఁద
తిరువేఅంకటాచలాధిపునెఁడక న కరిరాజ
వరదున కకృపనెఁగద వక షష వనెఁడౌట

రేకు: 0087-01 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
423

పలల వి: సులభమా యిఅందరిక జూడ సులభముగాక
కలిగె మీకకృప నాకునెఁ గమలారమణా

చ. సతతదయాచారసఅంపనున్ననెఁడక  మఱికద
అతిశయవక షష వాన కరుహుడౌట
వశ తోపవాసతీరర వరసిదుద నెఁడక కద
మతిమీరి నరహరి మీదసునెఁడౌట

చ. సకలయజజ ఫలము సతణ్యుము ఫలముగద
పశ కటిఅంచి విషష నామపఠకునెఁడౌట
అకలఅంకమతితోడ నాజనమ్మశదుబ నెఁడక కద
అకుటిలమగుమీచకాశ అంకతనెఁడౌట

చ. కరలి సదచారణ్యుకకృప గలిగినగద
నరతి శశ వేఅంకటశ ననున్ననెఁ గనుట
మరిగి మీపక  భక క మఱి ముదిరిననెఁ గద
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అరయ మీక శరణాగతనెఁడౌట
ప.అ.రేకు: 0025-06దేశక సఅంపుటము: 15-146

పలల వి: సులభము యిదియే చూచిన దురల భ మదే
అలరు సుజజ నులకు అజజ నులకు

చ. తీఱునెఁ గొనాన్నళళ్ళుకు తెగిన దనఫలము
తీఱవ హరిదసుల దివణ్యుభోగాల
జఱునెఁ గొనాన్నళళ్ళుకు సకల దేవతవ్వముల
జఱదు వక కుఅంఠున సాలోకణ్యు మోకము

చ. యిఅంతిఅంతననెఁగవచుచ్చి నఅందశ దుల సఅంపదల
యిఅంతనరాదు నీ దసుల యీ మహామహిమ
పఅంతాన సాధిఅంచవచుచ్చి బహుకరమ్మతపముల
యెఅంతెక న సాధిఅంచరాదు యీ హరిభక క

చ. వఅండ తామస గుణము లొకొక్కుకక్కు సమయముల
వఅండవ శశ వక షష వలవదద  నెనన్ననెఁడ
అఅండనె శశ  వేఅంకటశనెఁ డనన్న మాయలనెఁ జూపు
నఅండ తనదసులకు నజమాయె మాకు

ప.అ.రేకు: 0054-03 కదరగౌళసఅంపుటము: 15-307

పలల వి: సులభమున నునన్నది సుజజ నము
కలనెఁ దనన్నవారిక కామనధానమవ

చ. విరసిఅంచి వఱచితే వఅంటనెఁ బెటట  భూతముల
పరగ నీవక తే నభయ మతకవ
కరలి భక క సేసితేనెఁ గిఅందుపరత రిఅంతల
అరసి నీవక తే నీయఅంతవాననెఁ జేతవ

చ. బఅంటలెక నవారినెఁ గఅంట పనసేయిఅంత రేలిక
లఅంటివారి భారము నీవక తే మోతవ
జఅంట మొకక్కువారినెఁ గఅంట చౌక సేత రితరుల
కఅంటలేక నీవక తే ఘనులనెఁగానెఁ జేతవ

చ. వినయపువారినెఁ గఅంట వేసరుదురు దొరల
అనశము నీ రయితే నాదరిఅంతవ
వొనర శశ వేఅంకటశ వొదిద క నీ దసుల
కనునెఁగొన నమమ్మతేను కరుణిఅంతవ

రేకు: 0347-02 ఆహిరి సఅంపుటము: 04-275

పలల వి: సులభనెఁ డీతనెఁ డిదివో సుగీశ వనారసిఅంహుడ
చెలనెఁగి మొకుక్కుల మొకక్కు సేవిఅంచరో

చ. నవవ్వలమోమువానెఁడ నానామహిమలవానెఁడ
రవవ్వలగా దేవతల రకఅంచేవానెఁడ
వవివ్వళళ్ళుర కఅంభములో నుదయిఅంచినవానెఁడ
నవవ్వటిలల  పశ తాపన నెగడినవానెఁడ

చ.హేమపుచాయలవానెఁడ యెదుటనెఁ గొలవ్వనన్నవానెఁడ

కోమలినెఁ దొడపక  నడకొనన్నవానెఁడ
కోమలపుమేనవానెఁడ గొపపకరీటమువానెఁడ
చేముఅంచి హిరణణ్యుదక తణ్యునెఁ జిఅంచినవానెఁడ

చ. వాలకగోళల వానెఁడ వానెఁడికోరలవానెఁడ
మేలిమకరుణతోడ మఅంచినవానెఁడ
వోలినెఁ దుఅంగభదశ కాడనుఅండి శశ వేఅంకటాదిశ న
లీలతోనెఁ బశ హాల దున కలికయెక నవానెఁడ

రేకు: 0082-02 రామకశ య సఅంపుటము: 01-
394

పలల వి: సులభనెఁడ మధసదనునెఁడ మన-

మెలమ నమమ్మన నటట  సుఅండీ
చ. పడచు మాటన కా పశ హల దునెదుట

పొడచూప నాదిపురుషనెఁడ
అడవి దేహనక అదఅంతిమొఱకును
తడవి కాచిన దక వము సుఅండీ

చ. ఆడమాటలనక అఅంతలో దశ పదిన
వాడిమ గాచిన వరదునెఁడ
పోనెఁడిమనెఁ బదనక పొఅందిన కుచేలన
వనెఁడ సఅంపదిచెచ్చి విషష నెఁడ సుఅండీ

చ. వరువారన కద వేనెఁడిన వరముల
సారేకు నచిచ్చిన సరేవ్వశనెఁడ
మేరతో లోకముల మెఱసె నప్పుడను
యీరీతి శశ వేఅంకటశనెఁడే సుఅండీ

రేకు: 0388-03 బౌళ సఅంపుటము: 04-512

పలల వి: సులభనెఁడక  వనాన్ననెఁడ సుగీశ వ నారసిఅంహునెఁడ
నెలకొనన్నదసులకు నధానము వనెఁడే

చ. తఅంగభదశ  తటమున తొడపక  నఅందిర తోడ
సిఅంగారిఅంచుకొనన్నవేలపసిఅంహము వనెఁడే
సఅంగతిగా దేవతల జయవటిట  కొలవనెఁగా
చెఅంగటనే మహిమలనెఁ జెలరేనెఁగీ వనెఁడే

చ. చలవ బఅండలమీనెఁద చకక్కున కొఅండల దఅండ
అలరీన వరనరహరి వనెఁడ
వలయ శఅంఖచకాశ ల వేవేల హసకములతో
బలవఅంతనెఁడక  వనాన్ననెఁడ పఅంతముతో వనెఁడే

చ. పువవ్వలతోనెఁటలనీడ భవనేశవ్వరములోన
జవవ్వనపు మనుజ కసరి వనెఁడ
ఇవవ్వల శశ  వేఅంకటాదిశ  నరవక  వరములిచిచ్చి
నవవ్వమోముతోడ భవనము లేలీ వనెఁడే

రేకు: 0112-06 రామకశ యసఅంపుటము: 02-072
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పలల వి: సేయనవానెఁ డవవ్వనెఁడ చేరి చిలల రదోషల
యేయెడ జీవలజడ లీశవ్వరకలిపతమే

చ. దేవన నమమ్మనయటిట  దేహియట యాతనక
యీపల నెఅంతటిపపమేమ సేసును
భావిఅంచి యనన్న నేరాల పరిహరిఅంచు నతనెఁడే
ఆవటిఅంచు సరుణ్యునక నఅంధకార మెదురా

చ. పూజిఅంపఅంచుకొనేవానెఁడ భవనరకకునెఁడట
తేజముతో దురితాల తెఅంచనెఁగలేనెఁడా
రాజ సేసిన యాణాజజ  రాజకఅంట నెకుక్కుడా
వోజతో వజశ యధాన కోపునా పరవ్వతాల

చ. చేతనాతమ్మకునెఁడట శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
జతిలేన జీవనక సవ్వతఅంతశ  మేది
కాతరపు జనామ్మనకునెఁ గారణ్యుకారణ మేది
యేతన గరుడనక నెదురా పముల

రేకు: 0254-04 ఆహిరి సఅంపుటము: 03-311

పలల వి: సేయరాన చేనెఁతలెలాల నెఁ జేసితి నేను నీ-

గా(కా?)యగఅంటివానెఁడ నేను గతిచూపవయాణ్యు
చ. శరణాగతలనెఁ గూడి జజ నము దొఅంగిలినానెఁడ

అరిది నీ కరమ్మపుటానాజజ ల మీరినవానెఁడ
సరినెఁ బశ పఅంచకులముజడ వాసినవానెఁడ
ధరణి నీతప్పులకు దఅండన యేదయాణ్యు

చ. బహుసఅంసారములెలల నెఁ బఅంచలనెఁ దోసినవానెఁడ
సహజపఅందిశ యముల జరినవానెఁడ
మహి నాపుటట గులక మరి బమమ్మనెఁబెటిట నానెఁడ
విహిత మఅందుకు నేది విధి చెపపవయాణ్యు

చ. గురుమఅంతశ మునకునెఁ గొఅండము చెపపనవానెఁడ
పరకాఅంతనెఁగూడే లోకభయము మాననవానెఁడ
సిరుల మఅంచినయటిట  శశ వేఅంకటశ ననున్న
మరిగి శరణఅంటిన మనన్నఅంచవయాణ్యు

రేకు: 0327-04 ముఖరి సఅంపుటము: 04-157

పలల వి: సేవిఅంచరో జనులాల చిత కజగురునెఁ డీతనెఁడ
కవలదయానధి సుగీశ వనారసిఅంహునెఁడ

చ. వేయిచేతలతోడ వనెన్నలనవవ్వలతోడ
చాయల దేరేటి శఅంఖచకాశ లతోడ
అయితమెక  వనన్నవానెఁడ అద సిఅంహాసనముపక
శశ యతనెఁడక  యెదుట సుగీశ వనారసిఅంహునెఁడ

చ. కుఅంకుమగోళల  తోడ కోరదడలతోడ
అఅంకలరవిచఅందశ నయనములతో
తెఅంక నసురలనెఁ గొటిట  దేవతలకఅందరిక
కఅంకలెలాల నెఁ బాపను సుగీశ వనారసిఅంహునెఁడ

చ. బిరుదు పఅండేలతోడ పతాఅంబరముతోడ
సరినెఁ గిరీటాదిభూషణములతో
సిరులకలాల  నెలవక  చెలనెఁగి శశ వేఅంకటాదిశ -

గిరిమీనెఁద వలసెను సుగీశ వనారసిఅంహునెఁడ

రేకు: 0386-03 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
500

పలల వి: సేవిఅంచరో జనులాల చేతలెతిక మొకక్కురో
వావిరినెఁ బశ హాల దునక వరదునెఁడ వనెఁడే

చ. జగనాన్నథునెఁడ వనెఁడే సరవ్వరకకునెఁడ వనెఁడే
నగమవేదుణ్యునెఁడక న నతణ్యునెఁడ వనెఁడే
సగుణవఅంతనెఁడ వనెఁడే సరవ్వకామునెఁడ వనెఁడే
నగు మొగము సుగీశ వ నరసిఅంహునెఁడ వనెఁడే

చ. మరు జనకునెఁడ వనెఁడే మహిమాధికునెఁడ వనెఁడే
పరగ శశ  లకమ్మపతి వనెఁడే
సురల కలిక వనెఁడే శభ మూరితి వనెఁడే
నరసఖునెఁడ సుగీశ వ నరసిఅంహునెఁడ వనెఁడే

చ. భవనాధిపతి వనెఁడే పురుషత కమునెఁడ వనెఁడే
వివిధ పశ తాప కోవిదునెఁడ వనెఁడే
ఇవల శశ  వేఅంకటాదిశ  నరవక నతనెఁడ వనెఁడే
నవమూరిక సుగీశ వ నరసిఅంహునెఁడ వనెఁడే

రేకు: 0288-06 పడి సఅంపుటము: 03-511

పలల వి: సేవిఅంచి చేకొనన్నవారి చేతి భాగణ్యుము
వేవేగ రారో రకఅంచీ విషష నెఁ డీడను

చ. గరుడగఅంభము కాడ కడనెఁ బాశ ణాచారులకు
వరము లొసనెఁగీన శశ వలల భనెఁడ
తిరమెక  కోనేటి చెఅంతనెఁ దీరర ఫలములెలల
పరుషల కొనెఁగీన పరమాతమ్మనెఁడ

చ. సేన మొదలారి వదద  చిత కములో సుజజ నము
నానాగతినెఁ బుటిట అంచీన నారాయణనెఁడ
కానుక పక నెఁడిగాదల కానెఁడనెఁ దన నజరూపు
అనుక పొడచూపన అఖిలేశనెఁడ

చ. సనన్నధి గరద్భుగకృహాన చనవిచిచ్చి మాటలాడి
వినన్నపల వినీ శశ వేఅంకటశనెఁడ
యెనన్నకనెఁ బాదలవదద  యిహమునెఁ బరమునెఁ జూప
మనన్ననల అలమేలమఅంగవిభనెఁడ

ప.అ.రేకు: 0070-06మేచబౌళ సఅంపుటము: 15-
405

పలల వి: సేవిఅంచునెఁడీ మొకుక్కునెఁడీ శశ పతి యితనెఁడ
భావిఅంచునెఁడీ మదిలోసనెఁ బటట నెఁడీ యీరూపు

చ. అదివో గఅంగ పుటిట నయిలల  అహలాణ్యుశపవిమోచనము
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యెదుట నీతనపదము లివ వనన్నవి
సదరాన నరవ్వశిక జనమ్మభూమ భూకాఅంతకును
కుదురెక  కూచుఅండే నెలవ కోమలఅంపునెఁ దొడల

చ. అలరనెఁగా గమలమున అఅందునే పతామహున
కలిగిఅంచిన నాభిబిల మదివో
అలమేలమఅంగకు నట కౌసుకభమునకు
నెలవక  సొముమ్మలచేత నఅండకొనన్న వరమూ

చ. వరము లిచేచ్చి హసకము వరుసనెఁ గటిహస కము
అరుదయిన శఅంఖచకశ హసాక లవిగో
సరి మకరపతాశ ల శశిసరణ్యునేతశ ముల
శిరసుపక నెఁ గిరీట మదే శశ వేఅంకటపతిక

రేకు: 0048-01 ముఖరి సఅంపుటము: 01-293

పలల వి: సేవిఅంతరా యితననెఁ జెలనెఁగి పరు లిటల నే
కావిఅంచె మముమ్మ నెకక్కుడి దక వమతనెఁడ

చ. పలచవి యితనెఁడఱునెఁగు పలనెఁబవళఅంచ గో-

పలనెఁడన నేమతన భజియిఅంచనెఁగా
పలపడి తలిల  చనునెఁబాల సహితఅంబు నే-

కాలమునునెఁ బాప నెకక్కుడి దక వమతనెఁడ
చ. పుటిట పనెఁ దనె మఱి పురుషత కమునెఁడ మఅంచి-

పుటట  వొగీననుచునెఁ బూజిఅంచనెఁగా
పటట కొన మమునెఁ దచిచ్చి బలిమనెఁ బుటట వలెలల నెఁ
గటిట పటిట అంచె నెకక్కుడి దక వమతనెఁడ

చ. కరమ్మకరాకరునెఁడన కడలేనపుణణ్యుముల ...
కరమ్మఫలముల దనకునెఁ గెక కొలపనెఁగా
కరమ్మగతినెఁ దచిచ్చి వేఅంకటవిభనెఁడ మావ భయ.....

కరమ్మములనెఁ జెరిచె నెకక్కుడి దక వమతనెఁడ
రేకు: 0039-06 బౌళ-జఅంపతాళఅం సఅంపుటము: 01-
242

పలల వి: సొగియనా మఱియ ముచుచ్చికునెఁ బఅండవనెన్నలల
పగవానవలెనె లోపల దనెఁగునెఁగాక

చ. దకుక్కునా పదకును తరముగానధనఅంబు
చికక్కు యెవవ్వరికక  ననెఁ జేరునెఁగాక
వకక్కుసఅంబెక న గోవిఅందుననెఁ దలనెఁపు బుదిబ
తకక్కున పరులకలల నెఁ దలనెఁపల కలగు

చ. అరగునా దురద్భులన కరుదక న యనన్నఅంబు
కరుచబుదుబ లను నరమగొనునెఁగాక
తొరలనా హరివినుతి దుషట నకు నది నోరనెఁ
దొరలెనా యతననే దూషఅంచునెఁగాక

చ. చెలల నా యమకృతఅంబు సేవిఅంచ నధమునకు

వొలల నన నేలపక  నొలకునెఁగాక
వలిల  గొనుమఅందునకు వేఅంకటశసమ్మరణ
చలల నౌనా మనసు శఠియిఅంచునెఁగాక

రేకు: 0276-02 లలిత సఅంపుటము: 03-437

పలల వి: సొముమ్మ గలవానెఁడ తన సొముమ్మ చెడనచుచ్చినా
కమమ్మ నీ సొమమ్మను నేను కాపడవే హరి

చ. పసుర మడవినెఁ బడడ  పసురము గలవానెఁడ
దసల వద కఅంటికనెఁ దచుచ్చి కొనన్నటట
వసగా నాసల లోన వడినెఁబడడ  నా మనసు
యెసగ మళల అంచవే ననేన్నలిన గోవిఅందునెఁడా

చ. గొఅందినెఁ బఅంట సేయవానెఁడ కొలచుల పరకళల నెఁ
జిఅందకుఅండా గాదనెఁ బోసి చేరి కాచీన
కఅందువ మముమ్మనెఁ బుటిట అంచి కనన్నవారి వాకళల నెఁ
జెఅంది కావనయణ్యుకువే జీవనలో దేవనెఁడా

చ. కడపులోన శిశవ కనన్నతలిల (నెఁ?) దనన్నతేను
బెడగు లెఅంచక కన పఅంచీనటా
యెడమీక శశ వేఅంకటశ నీకుకలో నేను
తడవి తప్పుసేసినా దయనెఁ గావవే

రేకు: 0155-01 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
257

పలల వి: సొరిది మమమ్మట దయనెఁజూతవ గాకా
వరసి మరి యొకక్కుడా నేమ వినన్నవిఅంచే మనెఁకను

చ. తలనెఁచితి నీరూపము తగిలితి నీపదల
కలసితి నీదసుల గమలోనను
చలివాసె భవముల సడిదీరెనెఁ గరమ్మముల
యెలమ నీమహిమల యేమ చెపప మనెఁకను

చ. నీముదశ ల ధరిఅంచితి నీగుణాల వొగడితి
చేముటిట  పూజిఅంచితి శశ యఅంగాల
తామసములెలాల  నడ తతివచెచ్చి సాతివ్వకము
గోమున మరేమ ననున్న కొసరే మనెఁకను

చ. తిరుమణి ధరిఅంచితి తీరర పసాశ దల గొఅంటి
విరవక న నీకథల వనుల విఅంటి
పరగ శశ వేఅంకటశ పరము నహమునెఁ గఅంటి
అరసి యితర మేమ ఆశపడే మనెఁకను

రేకు: 0040-06 ముఖరి సఅంపుటము: 01-248

పలల వి: సొరిది సఅంసారఅంబు సుఖమా యిఅందరిక
వరవఱఅంగక వగల వేనెఁగేరు గాక

చ. దేహముల దలనెఁప సుసిర రములా పశ ణలకు-

నహిఅంప లోభ మటల అండనెఁ గాక
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మోహఅంబుచే వనకముఅందఱునెఁగలేక తమ-

దేహసుఖముల మరిగి తిరిగేరుగాక
చ. నెలకొనన్నదశ వణ్యుముల నలచునా యెవవ్వరిక

అలవి నలపనెఁగరాన యాస గాక
బలవక న వటిట  విభాశ అంతిచే దగులవడి
తెలిసియను దలియ కట తిరిగేరు గాక

చ. నెఱయవిభవములెలల  నజములా యిఅందరిక
కొఱమాలినటిట  తమగుణముగాక
యెఱుకతోనెఁ దిరువేఅంకటశనెఁ గొలవనెఁగలేక
తెఱనెఁగుమాలిన బుదిబ నెఁ దిరిగేరుగాక

రేకు: 0172-04 దేసాక సఅంపుటము: 02-353

పలల వి: సోదిఅంచి చూడనెఁబోతే చూచి మఱపు
వో దేవదేవ మఅంచె నోహో నీమాయ

చ. వొకక్కుట పదరర ము వూరివారెలాల నెఁ జూచితే
గుకక్కుళల  మఅంగిఅంచి యాసకొలపుచుఅండ
మకక్కుళఅం చెఅందరిలోన మనసుల వేరు వేరో
వొకక్కుట యేమనవచుచ్చి నోహో నీమాయ

చ. ధరలో బిడడ  వొకక్కుటి తలిల దఅండద లిదద రు
తొరలిఅంపు వేడకలెక  తోనెఁచుచుఅండ
పరిగేటి పుటట గుల భేదమో అభేదమో
వొరుల కమనవచుచ్చి నోహో నీమాయ

చ. కోరే మోక మొకక్కుట కొలచే దిదద రినట
చేరే న నన్నలమేలమ్మఅంగ శశ వేఅంకటశ
మీరిదద రు నేకమౌ మీభావాలే విఅంతలో
వూరక యేమనవచుచ్చి నోహో నీమాయ

రేకు: 0357-02 లలిత సఅంపుటము: 04-334

పలల వి: సోదిఅంచిరిదియె సురలను మునులను
ఆదిక ననాది హరినామఅం

చ. అరిది వేదశసాస రర సఅంగశ హము
అరయనెఁగ నొకట హరినామఅం
దురితహరము భవదుదుఃఖనాశనము
అరిభయఅంకరము హరినామఅం

చ. సకలపుణణ్యుఫలసారవిహారము
అకలఅంకము హరినామఅం
పశ కటము సులభము పరమపవనము
అకుటిలమది హరినామఅం

చ. కఅందువ సదరము కక వలణ్యుపదము
అఅందరికదియే హరినామఅం
యెఅందును శశ వేఅంకటశవ్వరు కరుణకు -

నఅందుకోలెక న హరినామఅం
రేకు: 0286-06 పడి సఅంపుటము: 03-499

పలల వి: సౌమతిశ సహోదర దశరథరామా
చేముఅంచి గుతికలో వలసిన రఘురామా

చ. చెలిమ సుగీశ వతోడనెఁ జేసిన రామ తొలిల
శిలనునెఁ బడనెఁతినెఁ గావిఅంచిన రామా
చెలరేనెఁగిన వానరసేనల రామా
శిలగు మాయామకృగమునెఁ జిఅంచిన రామా

చ. తరణివఅంశ తాటకాఅంతక రామా
నరనాథ కౌసలాణ్యునఅందన రామా
సిరులనెఁ బెఅండాల డిన సీతారామా
గరిమతో సేతవ గటిట న రామా

చ. రావణాది దనుజహరణ రామా
కావిఅంచి విభీషణననెఁ గాచిన రామా
దీవన లయధణ్యులోనెఁ జెఅందిన రామా
శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁది శశ రామా

రేకు: 0373-04 తోడి సఅంపుటము: 04-431

పలల వి: సవ్వతఅంతద నెఁడవ నీవ సరిలేన దొరవ నే -
నతికమెక  యాడినటల  ఆడనెఁబోయేవా

చ. యెఅంత నీ మనసును యెటట అండ నటల నే
అఅంతయనెఁ జేయవయణ్యు మాకదే చాల
అఅంతకఅంట నెకుక్కుడ నేమఅంటిమవో యటమీనెఁదనెఁ
జెఅంతల మా చెపపనటట  సేయనెఁబోయేవా

చ. కమమ్మ నీవ మునుప సఅంకలిపఅంచినటల నే
కముమ్మల నా రీతినెఁ జిత కగిఅంచవయణ్యు
అమమ్మరో నేమఅందుకునెఁ గాదననను నీవ
సమమ్మతిఅంచి మాతలనెఁపు సాగనచేచ్చివా

చ. పొఅంచీదేహమున మముమ్మనెఁ బుటిట అంచినటల నే
పఅంచి నీపక  భక కమాకునెఁ బెనచవయణ్యు
నఅంచిన శశ వేఅంకటశ నేనే పదరితినెఁగాక
మఅంచితనముల నీవ మాననెఁబోయేవా

రేకు: 0313-05 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
077

పలల వి: హరి సరవ్వపపభోణ్యు ఆహఅం తావ్వ  యనె“ “

గరిమ నా వాకణ్యుమే పశ మాణమెక నటిట గతి యొకక్కుట నాకు
చ. యినన్న జనమ్మములనెఁ బుటిట  యేనెఁ జేసినపపముల - యినెఁక

ననన్నజనమ్మములనెఁ బుటిట  అటట  పుణణ్యుముల సేసి అవి 
పపుకోనెఁగలనా
పనన్ననదొఅంతలపక నెఁ బడ నొకక్కు గుదియపటట
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వనన్నతి మోనెఁదినయటట  హరిశరణాగతి యదియొకక్కుట నాకు
చ. యిఅంతగాల మఅందిశ యముల నటట  సానెఁగినతలనెఁపు - యినెఁక

నఅంతగాలము చిత క మానెఁగి నే నది దిప్పుకోనెఁ గలనా
చెఅంతనెఁ బఅంటనెఁడపలలో నొక చలల బటట  చేమరివటిట నటట
అఅంతటికన శశ హరి శరణాగతి యది యొకక్కుట నాకు

చ. పల శసస ముల చూచి బహుదేవతలనెఁ గొలిచి పఱచెక న 
యీదేహము
పలసఅందేహములను వచిచ్చినతెరువనను పపుకో నేనెఁ గలనా
యిల నఅంధకారపుటిఅంటిలో నొకదీప మెతి క మెఱసినటట
వొలసి శశ వేఅంకటపతి శరణాగతి వొకట గతి నాకు

రేకు: 0170-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
339
పలల వి: హరి గోవిఅంద హరి గోవిఅంద - ఆనఅంద మానఅంద మాతమకును

గురూపదేశన వదకనెఁగా వదకనెఁగా - గరిమ నీయరర ము కఅంటి 
మోయయాణ్యు

చ. హరి ననణ్యుధరమ్మముల మానుమఅంటివి - శరణ నీకునెఁ 
జొరుమఅంటివి
దురితము లణనెఁచేనఅంటివి - పరగ మోకఅం బిచేచ్చినఅంటివి
హరి నీవచనము అమోఘము - నరులము నే మది నమమ్మతిమ
పరమపద మప్పుడే కలిగేను- ధర నొకక్కుమనసుతో 
నునాన్నరమయాణ్యు

చ. యెఅందు నీవే గతి యనుమఅంటివి - యేచి యొకక్కుమానెఁట 
చాలనఅంటివి
యిఅందరి కభయ మతకనఅంటివి - యిది నీకపుడ వశ తమఅంటివి
కఅందువ నీబిరుదు సతణ్యుము - కానమమ్మన నేము చేపటిట తిమ
అఅంది నీవే మాకు దికక క్కు తివి - అనన్నటా సఅంతోసాన 
నునాన్నరమయాణ్యు

చ. ఆస మాననవానెఁడకుక్కు డఅంటివి- ఆతనవఅంటనెఁ దిరిగేనఅంటివి
భాసురపదరేణవ నే నఅంటివి- పవన మయేణ్యునన యఅంటివి
మోసలేనది నీసఅంకలపము -మొకక్కు మఅందులకు శశ వేఅంకటశ
ఆసపడ నతరుల నాకు నీవే యాస - యన నీదసులమెక  
యనాన్నరమయాణ్యు

రేకు: 0253-02 బౌళ సఅంపుటము: 03-303

పలల వి: హరి దగగ రనే వనాన్ననెఁ డఅందనెఁకానెఁ బారనీదు
కురచలోనే మగుడ గోవిఅందు మాయ

చ. చెనక పఅంచేఅందిశ యపు చెరువ లెక దిఅంటిక
మనసనెడి దొకటి మహా పశ వాహము
దినమునెఁ బారుచునుఅండ దిగువకు వళల లేదు
తనలోనే తానగురు దక వమాయ

చ.తూలన పఅంచభూతాల తోనెఁట లెక దిఅంటిక
కాలమనయెడి దొకక్కుకాలవ వారుచునుఅండ
నేలానెఁ దడియదు నీరూనెఁ దివియదు
తోలనెఁదితికక కొలనెఁది దొరకొనన్న మాయ

చ. ముటిట  పఅంచపశ ణముల మొలక లెక దిఅంటిక
పుటట గులనయేటి యేరు పొదలి పరుచునుఅండ
చెటట చెటట క కొలనెఁది శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ
నటట నడమ నునాన్ననెఁడ నాననీదు మాయ

ప.అ.రేకు: 0033-01 మలహరి సఅంపుటము: 15-
184

పలల వి: హరి నారాయణ ఆదిమపురుషనెఁడ
సరవి నీ నామమె జనరకణము

చ. భవసాగరముననెఁ బడిన జీవనక
యివల నీ నామఅం బది దేప
తవిలి కోశ ధ మనుతాపపు టిఅండల కు
జవళ నీ నామసమ్మరణ నీడ

చ. నెటట న మాయల నరాదరులకు
పటట గొమమ్మ నీ పరనామము
అటట  దురాసలను పను గాలిక
గటిట గా నీ నామకతలె చాట

చ. పఅండిన సఅంసారబహురాజణ్యుమునకు
అఅండనె నీ నామ మట దికుక్కు
నఅండ శశ వేఅంకటనలయ మాకు నీ
దఅండి నామకీరకనమే ఫలము

రేకు: 0198-06 పడి సఅంపుటము: 02-507

పలల వి: హరి నారాయణ కకృషష  అదివో మావినన్నపము
తరవాతి మాట నీవే తలనెఁచుకోవయాణ్యు

చ. నడినెఁబడడ  తలనెఁపు చకక్కునెఁగాక వఅండినాను
వొడయనెఁడవ నీకకృప వొగినెఁ జకక్కునే
గుడిగొనన్న యేరెఅంత కొఅంకరవఅంకరలెక నా
పుడమక లోనెఁగొనకపోవనటవయాణ్యు

చ. కాయకపు నాభకక కడనెఁ గొఅంచమెక నాను
ఆయపు నీవరముల అతిఘనమే
యేయెడ గుడి గొఅంచమయిన గుడిలో దేవన-

కాయెడ మహిమ ఘనమఅందురు గదవయాణ్యు
చ. శశ వేఅంకటశ ననున్న జిఅంతిఅంచక నే నుఅండినా
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జీవాఅంతరాతమ్మనెఁడవక  చేకొఅంటి నీవే
ఆవటిఅంచి కీలబమమ్మ అచేతనమెక  యఅండినా
ఆవేళ సతశ ధారునెఁ డాడిఅంచునెఁ గదవయాణ్యు

రేకు: 0230-05 లలిత సఅంపుటము: 03-172

పలల వి: హరి నను నెరనెఁగన యలమటలిఅంతే శయ
శరణఅంటి నద నీక సరేవ్వశ కావవే

చ.చొచిచ్చితి సవ్వరగ ము దొలిల  సుకకృతములెలాల నెఁ జేసి
ఇచచ్చినెఁ గొలిచితి సుర లిఅందరిన
గచుచ్చిలనెఁ బుణణ్యుము దీరనెఁ గమమ్మటి జనమ్మములక
వచిచ్చితి పురుషరర ము వడి నెఅందూ గానను

చ. వదకతి భూములెలల  విశవ్వకరె కవవ్వడ యఅంటా
చదివితినెఁ బుసకకాల సారెసారెకు
తద ననుమానమున దొమమ్మ నీకల దలల నెఁగా
ముదిసితి నఅంతేకాన ముఅందరేమీనెఁ గానను

చ. చిఅంతలెలల  నుడిగితి శశ వేఅంకటశవ్వర ననున్న
విఅంత లేక శరణన వలసితిన
చెఅంతల ననాన్నళల దనెఁకా చికక్కు కరమ్మముల వటిట
గఅంతల వేసితినెఁగాన కడ గాననెక తిన

రేకు: 0137-03 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 02-
156

పలల వి: హరి నీ పశ తాపమున కడడ మేది లోకమున
సరి వేరీ నీకు మరి సరేవ్వశవ్వరా

చ. నీవ నీళళ్ళు నమలితే నఅండను వేదముల
యీవలనెఁ దలెతికతేనే యిఅందశ పదవల మఅంచె
మోవ మూనెఁతి గిరిపతే మూడలోకాల నలిచె
మోవినెఁ బార నవివ్వతేనే ముగిసి రసురల

చ. గోర గీరితే నీరెక  కొఅండలెలల నెఁ దగనెఁబారె
మారుకొఅంట బయటనే మడగులెక  నలిచె
చేరి యడగువటిట తే శిలకునెఁ బాశ ణము వచెచ్చి
కూరిమనెఁ గావలెనఅంట కొఅండ గొడగాయను

చ. కొఅంగుజరినఅంతలోనే కూలెను తిశ పురముల
కఅంగి గమనఅంచితేనే కలిదోషముల మానె
రఅంగుగ నీశరణఅంట రకఅంచితి దసులను
ముఅంగిట శశ వేఅంకటశ మూలమవ నీవే

రేకు: 0368-03 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
401

పలల వి: హరి నీక శరణన గెలచుటగాక
యిరవగ నెరనెఁగనెఁగ నెవవ్వరి తరము

చ. తను వికారముల తరవల వటిట న
కొనయెరుకక నా కొరతవడ

మనసు వికారము మమతలనెఁ దగిలిన
యెనసి యెదురుపడ నెవవ్వరి తరము

చ. కఅంత వికారము కనున్నలనెఁగపపన
పఅంతపు విరతియ బయలౌను
చిఅంతాలహరుల చీనెఁదర రేనెఁగిన
యిఅంతయ వడొక్కున వవవ్వరితరము

చ. అతిగుణవికార మాసలనెఁ బెటిట న
సతతయగముల జడనుపడ
మతి శశ  వేఅంకటపతి ననున్ననెఁ గొలిచిన
యితరము దగగ ర నెవవ్వరితరము

రేకు: 0371-06 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
421

పలల వి: హరి నీకనే రుణ మతకనెఁగాక తగవక తే
వొరిమ నొకరియణ్యునెఁగ నొకరిక దిదుద టా

చ. మొలచు జననలోకమునకు నుదుట వాశ సే
బలనెఁడ నీచే నేనెఁ బతశ సాల మఅందుకొఅంటి
పలచు దేవతలకు పతరులకు రుణము
యిల నతకనట యివి యేనాటి రుణము

చ. యేయెడ నేమసేసి యేలోకమఅందునాన్న
పయన నీవే నాకు పశ ణబఅంధనెఁడవక తి
కాయపునెఁ జటట రికాల ఘన కరుణానుబఅంధ
మీయెడనెఁ గలిగెనట యేనాటి రుణము

చ. శశ వేఅంకటశ నీవ చికుక్కులనెఁబెటిట  నాకు
కావిరినెఁ గరామ్మల మెడనెఁ గటిట తివిగా
సోవల నీ శరణము చొచిచ్చిన నాకు నవి
యేవూరి కవూరు యేనానెఁటి రుణము

రేకు: 0164-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-309

పలల వి: హరి నీదసులభాగణ్యు మది యెఅంతన చెపపము
విరివక న నీసుదుద ల విఅంటిమయాణ్యు

చ. నెమమ్మదిన నీవనేటి నధానము గనన్నవారు
కముమ్మల సఅంపనున్నల సుఖిఅంతరయాణ్యు
కమమ్మటి నీభకకయనే కామధేను వనన్నవారు
వమమ్మడి నచిచ్చికము లేకుఅందరయాణ్యు

చ. చేరి నీపక  చిఅంతయనే చిఅంతామణిగలవారు
కోరినటట లాల  బదుకుదురయాణ్యు
సారపు నీకకృపపరిజత మబిదనవారు
బోరన సఅంతోసాలనెఁ బదలదురయాణ్యు

చ. హతిక నీనామమనే అమకృతముగలవారు
నతెకమెక న పదవల నలతరయాణ్యు
యితకల శశ వేఅంకటశ ఇనన్నటా ననేన్నలితివి
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సతకగా నీవారు నాకునెఁ జనవితకరయాణ్యు
రేకు: 0371-03 లలిత సఅంపుటము: 04-418

పలల వి: హరి నీమయమే అఅంతాను
అరసి నీకు శరణనయెద నేను

చ. యెదుట నెవవ్వరినెఁక నేమాటాడిన
అది నీ ఘన నామాఅంకతమే
అదివో సకల శబాద ఖుణ్యునెఁడవన ననున్న
పొదలి చదువల పొగడీనెఁగాన

చ. యెవవ్వరినెఁ బడగన యెకక్కుడనుఅండిన
నవవ్వటిలల  నది నీ రూప
నెవవ్వదీర నద నను విశవ్వరూపునెఁ
డవవ్వల నన శద తలెఅంచీనెఁ గాన

చ. భావన యిది నీ బశ హామ్మతమ్మకమే
శశ  వేఅంకటశ నాచిఅంత యిదే
ఆవల నను సరావ్వఅంతరాణ్యుమెన
దేవ శసస ముల తెలిపనెఁ గాన

రేకు: 0088-05 లలిత సఅంపుటము: 01-433

పలల వి: హరి నీయనుమతో అది నాకరమ్మమో
పరమే యిహమెక  భశ మయిఅంచీన

చ. కలగుదు శఅంతము కటకట బుదిబ క
చలమున నఅంతానెఁ జదివినను
నలవదు చిత కము నీపక  చిఅంతకు
పలసఅంపదలను బరగినను

చ. తగులదు వక రాగణ్యుధన మాతమ్మకును
వొగి నుపవాసము లఅండినను
అగపడదు ముక క అసలనాసల
జగమఅంతా సఅంచరిఅంచినను

చ. విడవదు జనమ్మము వివేకముననే
జడిసి సవ్వతఅంతశ ము జరపనను
యెడయక శశ వేఅంకటశవ్వర నీవే
బడినెఁగాచితి విద బశ దికతి నేను

రేకు: 0308-02 గౌళ సఅంపుటము: 04-044

పలల వి: హరి నీవానెఁడనే కానా ఆదికాలమున నేను
గరిమ నీమాయలోనే కలగఅంటినెఁగాక

చ. యీమేనే కాద హేయమెలాల  మోచినది
ఆమీనెఁదనెఁ బుణణ్యుతీరర ము లాడీనెఁగాక
కామఅంచి యీరెఅంటి సఅంగాతఅంబు నేనెఁజేసి
గామడినెక  యెఅందువానెఁడానెఁ గానెక తినెఁగాక

చ. చితకమదే కాద చిఅంతిఅంచెనెఁ బాపల దొలిల

పొతకల పుణాణ్యుల దలపోసీనెఁగాక
రితకకు రిత కయి యీరెఅంటి నడమను జికక్కు
కతకరపు రొఅంప లోన కఅంబ మెక తినెఁగాక

చ. యీ నాలక కాద యిఅందరిననెఁ బగడేది
తానకపు వేదముల తడవనెఁగాక
వూనన శశ వేఅంకటశ వొఅంటి నీకు శరణన
తోనే యా రెఅండనెఁ గడచి తద కకక్కునెఁగాక

ప.అ.రేకు: 0003-04బౌళ సఅంపుటము: 15-017

పలల వి: హరి నీవ నాకు లఅంచ మేమచేచ్చివ అనన్న మరమ్మముల 
చెప్పుదునా

దొరవఅంటా మొకక్కు నీ దసులతోడ తచచ్చిపు నీ చేనెఁతచెప్పుదునా
చ. ఆలల నానెఁడ నీవ మెక లనన్న చొకక్కుయణ్యు 

నఅంటకొనన్నసుదిద చెప్పుదునా
గొలెల తలవాడ చీనెఁకటి నీ తప్పు కోరి చేసినది చెప్పుదునా
వలిల విరిగా రేపలెల లోపలి వనన్నముచిచ్చిమల చెప్పుదునా
తలిల బిడడ  నొకక్కువానగనెఁ జేసిన ధరమ్మపుతగవ చెప్పుదునా

చ. మేటి మీనవక  ఆనెఁకటికనెఁ జినన్నమీలనెఁ దినన్నసుదిద  చెప్పుదునా
పటిఅంచి నీ సరిబావమరనెఁదిక బఅండి రొపపనది చెప్పుదునా
గాటపు టసురకామనులతోడ కలల  లాడినది చెప్పుదునా
యీటవటట కొన నీపు బోయదన యెఅంగిలి దినన్నది చెప్పుదునా

చ. దీనవకృతికనెఁ బోయి బలిచకశ వరి కనెఁ దిరిసికొనన్నది చెప్పుదునా
ఆనఅంచి శశ పతిపదల నీమెడ నఅంట గటట కొఅంట చెప్పుదునా
దనవాఅంతక శశ  వేఅంకటశవ్వర దక వమన ననున్ననెఁజెప్పుదునా
పనపటిట  శరణఅంటనెఁ గాచేట పర మేకాఅంతము చెప్పుదునా

రేకు: 0307-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 04-039

పలల వి: హరి నీవ మాలోన నడనెఁగు టరదుగాక
శరణన నీకు నే జయ మఅందుటరుద

చ. పపపుణణ్యులఅంపటమెక నది మేను
కూపపు యనులనెఁ గుఅంగేటిది మేను
దీపనాగిన్నగల దిషట ము యీమేను
మోపు మోచిన నేము ములిగేది యరుద

చ. పొలసి పొదొద కచాయనెఁ బరలేటిమనసు
కొలనెఁదిలేన యాసనెఁ గుదురెక న మనసు
మలిసి సఅంసారమే మరిగిన మనసు
కలనేము, తిమమ్మటల గెక కొనేది యరుద

చ. పనచి యిఅందిశ యములనెఁ బనెఁడినభవము
పనవడి చిఅంతలక పలెక నభవము
యెనలేన శశ వేఅంకటశ నీక శరణన
మనెనెఁ గాన యినెఁక మీనెఁద మఅంచిదటరుద
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రేకు: 0341-06 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
243

పలల వి: హరి నీవ లేవా అనన్నచోటల ను తొలిల
అరయ నీదసులే యరు దిఅంతేకాక

చ. కఅంటిమనీదసులను కనున్నలపఅండగగాను
కొఅంటిమ పదతీరర ము కొలల లగాను
విఅంటిమ నీనామములను వనులపఅండగగాను
అఅంటిన మోకముతోశ వ అడగనేమటిక

చ. నుతిఅంచి మాటాడితిమ నోరార నీదసులను
మతినెఁజొకక్కుతిమ దసణ్యుమహిమచేత
మతిగఅంటిమ వారిసఅంగతి కూటములవలల
వతక విజజ నము వేనెఁడనేమటిక

చ. మొకక్కుతినెఁ జగిల నీమోహపు దసులకును
యెకక్కుతినెఁ బరమపదమహమఅందునే
తకక్కుక మనన్నఅంచిరి నీదసులె ననన్ననన్నటాను
గకక్కున శశ వేఅంకటశ కడమ లేమటిక

ప.అ.రేకు: 0053-05 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
303

పలల వి: హరి నీవే దికుక్కు గాన యట వపయము లేదు
కరుణానధివి ననున్ననెఁ గావవే యినెఁకను

చ. కరమ్మము లనుభవిఅంచి కడతేర దయెను
ధరమ్మముల సేసియనెఁ గోశ ధము వోదయె
నరిమ్మలి బఅందుల మోచి యలయిక లేదయె
నరమ్మల మౌట యెనన్ననెఁడ నెటట న నా బశ దుకు

చ. చుటిట  నానాలోకముల చొచిచ్చి సిగుగ గాదయె
పొటట  వొరెల  చదివి నొబుదదిద  గాదయె
వొటిట న రాతద ల నదశ  నొఅందియనెఁ దనయదయె
గటిట యెక  నలచ్చిట యేకాలము నాబశ దుకు

చ. తపముల బడలినా దరపము విడవదయె
వపను నెఅందరినెఁ గొలిచ్చి వొప్పు గాదయె
యిప్పుడ శశ వేఅంకటశ యిట నీకు మొకక్కునెఁగాను
కకృపచేసితి వడేరెనెఁ గిఅందటి నా బదుకు

రేకు: 0179-04 లలిత సఅంపుటము: 02-395

పలల వి: హరి నీవే బుదిబ  చెపప యాదరిఅంచు నామనసు
హరి నీవే నాయఅంతరాణ్యుమవి గాన

చ. వసముగాన కరివఅంటిది నామనసు
యెనెఁసగి సారెకు మదియిఅంచీనెఁ గాన
పొసనెఁగనెఁ బాదరసమునెఁబోలిన నామనసు
అసము దిఅంచక సద అలాల డీనెఁ గాన

చ. వడి నడవల చిఅంకవఅంటిది నామనసు

బడిబడినెఁ బటట బటట  బారీనెఁ గాన
కడనెఁగి విసరు పనుగాలివఅంటిది మనసు
విడవక కనన్నచోట విహరిఅంచీనెఁ గాన

చ. వరుస నఅండజలధివఅంటిది నామనసు
వొరసి సరవ్వము లోనెక  వఅండీనెఁ గాన
గరిమ శశ వేఅంకటశ కావవే నామనసు
సరి నీయానతి నీక శరణనీనెఁ గాక

రేకు: 0320-01 శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
112

పలల వి: హరి నీవే సకలలోకారాధణ్యుడనెఁవ గాక
ధర నీకు శరణఅంట తలనెఁపదే చాలను

చ. కఅంది నేనెఁజేసినయటిట కీడ నీవ వాపనెఁగాను
అఅందుమీనెఁదు నడిగేద అది చాలక
పొఅంది పుటిట అంచేటిట  బశ హమ్మపుతద నెఁడ నీకక వఅండనెఁగ
ఇఅందరినెఁగొలిచేద యెఅంత కూళతనము

చ. దీకొన నాలో నీవ దికక క్కు  వఅండగాను
నాకొక సవ్వతఅంతశ మా నానెఁడ చాలక
కక కొన లోకముల నీకడపులొ నుఅండనెఁగాను
నీ కఅంటనెఁ బరులనాన్నరా నేరమఅంతే కాక

చ. ఇహపరముసిరుల ఇనన్నయ నీవియణ్యునెఁగాను
సహజన నుఅండవొదద  చాలద యిఅంత
విహితమెక న శశ వేఅంకటశ వోకక్కుఅండవే
బహళమెక  వఅండనెఁగాను బఅంటనఅంటగాక

రేకు: 0375-05 దేశి సఅంపుటము: 04-441

పలల వి: హరి నీవే సరావ్వతమ్మకునెఁడవ
యిరవగు భావన యియణ్యునెఁగదే

చ. చూడక మానవ చూచేటి కనున్నల
యేడనేవక నా యితరముల
నీడల నఅంతా నీ రూపములన
యీడవడన తెలి వియణ్యునెఁగదే

చ. పరక మానదు పపపు మన సిది
యీరసములతో నెఅందక నా
నీరజక యిది నీమయమేయన
యీరీతల తలనెఁ పయణ్యునెఁ గదే

చ. కలగక మానవ కాయపు సుఖముల
యిల లోపలనెఁ గల వనెక న్న నా
అలరిన శశ  వేఅంకటాధిప నీక
యిలనరిపతమను యిహ మయణ్యునెఁగదే

రేకు: 0182-05 మాళవి సఅంపుటము: 02-414
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పలల వి: హరి నెఱనెఁగన జనమ్మ మది యేలా ఆ-

సరుస నాతనెఁడలేన చదువేలా
చ. దయదొలనెఁగినయటిట  తపమేలా

భయములేనయటిట  భక కలా
పశ యముమాననయటిట  పననెఁగేలా మఅంచి-

కశ యావిరుదబ పు కీర కనలేలా
చ. ఫలములేనయటిట  పనులేలా కడనెఁ

గలిమలేనయటిట  గరవ్వమేలా
బలిమలేనయటిట పఅంతామేలా శౌరి-

దలనెఁచలేన యటిట తనువది యేలా
చ. తన కమరన దొరతనమేలా

చనవలేనయటిట  సలిగె యేలా
యెనలేన శశ వేఅంకటశవ్వరున శరణన
మననెఁగలిగినమీనెఁద మరి చిఅంతలేలా

రేకు: 0318-04 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 04-
105

పలల వి: హరి నే ననన్నఅందులకునెఁగా దరిచ్చిఅంచి కోరెడిది
గరిమల నాయఅంతరఅంగమున ననునెఁ గాననెఁగ నడిగెదను

చ. మునుప యీజగమెలాల  నీవ మెలవనెఁగ బెటిట నది
వనుకొన నేను నీవానెఁడనే యన వినన్నవిఅంచనేల
ననుపక  యీజీవరాసులనన్నయ నీరకణలోనవి
కనునెఁగొన ననున్నను రకఅంచుమన మరి కమమ్మరనెఁ జెపపనెఁగనేల

చ. యిహముననెఁ గరామ్మధీనఅంబయి సిరులియణ్యునెఁగ నను నఅంకా
మహిలో నవి యవి నాకు నమమ్మనుచు మరి యడనెఁగనేల
సహజపునెఁ దలిల యనెఁ దఅండిశ య బఅంధల సఅంతతి నీవక  
యఅండనెఁగను
విహితముగా నను నకక్కుడ నకక్కుడ వదకనెఁగ మరి యేల

చ. శశ వేఅంకటపతి వరము లొసఅంగుచు చేరువ నీవక  యఅండనెఁగను
ఆవల నీవల నతరదేవతల యాసలనెఁ బడనేల
దక వశిఖమణి వాదిమూరితివి తగిన సవ్వతఅంతద నెఁడవ
యేవిధల నేనెఱనెఁగను నీవే యిఅంతానెఁ జమీమ్మదనెఁచనెఁగనేల

రేకు: 0322-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 04-
125

పలల వి: హరి పరతతవ్వఅంబగుటకు గురి యిది
నరుల మతనెఁడే యన నమమ్మతిమదివో

చ. కవగూడిన భూకాఅంతనెఁ దలనెఁచిపో
దివి వలనెఁగఅందిరి దేవతల
జవమున రఘపతి శరణన మన రిద
భవి విభీషణాది పుణణ్యుల

చ. శశ తరుణీపతి సేవనే చెలనెఁగిరి
పతాళాధిపబలిముఖల

భాతిగా వక కుఅంఠభకకనే బశ దికరి
ఘాతల ననఅంత గరుడాదుల

చ. శశ వేఅంకటపతి చిఅంతనే పొదలిరి
సోవ ముకకగల శకాదుల
వావిరి నీతన వరముల వలసెను
తోవలనెఁ బరుష సఅందోహముల

రేకు: 0117-04 శశ రాగఅం సఅంపుటము: 02-100

పలల వి: హరి యవతారమీతడ అనన్నమయణ్యు
అరయ మా గురుడీతనెఁ డనన్నమయణ్యు

చ. వక కుఅంఠనాథున వదద  వడినెఁ బాడచునన్నవానెఁడ
ఆకరమెక  తాళళ్ళుపక అనన్నమయణ్యు
ఆకశపు విషష పదమఅందు నతణ్యుమెక  వనన్నవాడ
ఆకడీకడనెఁ దళళ్ళుపక అనన్నమయణ్యు

చ. కరాబిబ శయి నటట  సేవిఅంపుచు నునన్నవానెఁడ
ఆరితేరి తాళళ్ళుపక అనన్నమయణ్యు
ధీరునెఁడక  సరణ్యుమఅండల తేజమువదద  నునన్నవానెఁడ
ఆరీతలనెఁ తాళళ్ళుపక అనన్నమయణ్యు

చ. యీవల సఅంసారలీల యిఅందిరేశతో నునన్నవానెఁడ
ఆవటిఅంచి తాళళ్ళుపక అనన్నమయణ్యు
భావిఅంప శశ వేఅంకటశ పదములఅంద వనన్నవానెఁడ
ఆ(హా?)వభావమెక  తాళళ్ళుపక అనన్నమయణ్యు

రేకు: 0263-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 03-
364

పలల వి: హరి యిచిచ్చిన వరము లటవలెనెఁ గావగా
తిరమెక  వివేకులెలాల నెఁ దలిసేటి దిదియే

చ. శిరసుల తఅంచితఅంచి చిచుచ్చిలోన వేలిచి
వరముల వడసె రావణనెఁ డనెక న్న నా
నరతి రామున చేత నమషములోననే
వరములనన్నయ నెఅందో వరతిపలాయ

చ. వరఘోరతపముల వలయ బాణాసురునెఁడ
కోరి చేకొనన్నవరాల కోటాననెఁగోటి
వూరక కకృషష నచేత నొక యిసుమఅంతలోనే
తోరమెక న వరముల తతకనయలాయ

చ. వటిట జలినెఁ బరలక వరుస విభీషణనెఁడ
జటిట గ రఘుపతిక శరణనెను
నెటట న నాతననెఁ గాచె నేనెఁడ నునాన్ననెఁడద
యిటట  శశ వేఅంకటాదిశ  నచీచ్చి వరముల

ప.అ.రేకు: 0028-03 భూపళఅంసఅంపుటము: 15-161

పలల వి: హరి విశవ్వతమ్మకునెఁడ అఅందరిలో నునన్న వానెఁడ
దరిసిఅంచి బశ దుకరో తప్పు లేదు యిఅంకను
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చ. దరుపషణములఅందు దక వముగా భావిఅంచి
కూరిమతో మీకు మీక కొలిచేవారా
చేరి పశ ణపశ తిషట ల సేసేనానెఁడ దేవనెఁడే
కోరిక వక షష వలఅందు కొలవరో మీరు

చ. వేదపురాణారర మఅందు విశవ్వసము వటట కొన
సోదిఅంచి తెలసుకొనే సుగుడలాల
వేదమె మాటలగాను వివరిఅంచే వక షష వల
ఆదిగురువల వరి నడగరో మీరు

చ. దేవనెఁడ పకుక్కురూపులెక  తేరి యెదుట నుఅండనెఁగా
ఆవల వదకనెఁబయేణ్యు ఆసకుకలాల
శశ  వేఅంకటశనెఁడ మతినెఁ జికక్కునానెఁడ దసులకు
తావకొన హరినాతమ్మనెఁ దలనెఁచరో మీరు

రేకు: 0344-06 బౌళ సఅంపుటము: 04-261

పలల వి: హరి సరావ్వతమ్మకు డాదిమపురుషనెఁడ
పొరి నెరునెఁగువారి పుణణ్యుముగాన

చ. నాలకకొననే నారాయణనెఁడిద
వక ళము దలనెఁచనవారిద పపము
నేలయ మనున్నను నజవక కుఅంఠము
పోలిఅంచి చూడన పురుషల వలితి

చ. మనసులోననే మాధవనెఁడనాన్ననెఁడ
కనునెఁగొనన వారికడ మఅంతే
తనువే విషష న తతవ్వసాధనము
వొనరనెఁగ శశ పతి యనాన్ననెఁడగాన

చ. చేరువ నదివో శశ వేఅంకటపతి
ధారుణినెఁ గొలిచేటి దసులభాగణ్యుము
కారణ మతనెఁడే కలిగినదక వము
కోరినవారల కొఅంగులపసినెఁడి

రేకు: 0183-06 బౌళ సఅంపుటము: 02-420

పలల వి: హరి సేవొకట యనఅంతము
గురుబోధలకును కొలనెఁదే లేదు

చ. తలనెఁచిన కొలనెఁదే తనలో భావము
నలిపన కొలనెఁదే నేమము
పలికన కొలనెఁదే పరమగు సతణ్యుము
యిల నెవవ్వరికన యెకుక్కుడ లేదు

చ. జరిపన కొలనెఁదే సకలాచారము
నెరపన కొలనెఁదే నజకీరి క
తిరము సేయకొలనెఁదే ధరమ్మఅంబును
యిరవగ నఅందుకు నెకుక్కుడ లేదు

చ. సేసినకొలనెఁదే చేకొను కరమ్మము

రోసిన కొలనెఁదే రుచివిరతి
ఆసల శశ వేఅంకటాధిపు శరణను
దసుడే యెకుక్కుడ తపప లేదు

రేకు: 0166-04 భక రవి సఅంపుటము: 02-320

పలల వి: హరి హరి జగమెఱుఅంగ నీవాతమలోనే వనాన్ననెఁడవ
సురలనెఁ గాచుటయ నసురల నడనెఁచుట చొపపడియనన్నది 

నీగురుత
చ. వేదరర ము దపపఅందలిసిన విదవ్వఅంసునవఅంటిది

పదుగనెఁ జదువక తరిక్కుఅంచనెఁబోవ పఅండితణ్యుమువఅంటిది
మేదిన నడవలనెఁ దరువదపప మరి మెలనెఁగేటి తెరువరివఅంటిది
ఆదిమూరిక నీశరణచొచిచ్చి నను నారాధిఅంచనవాన బదుకు

చ. వటిట జోలితో నరక దేవరలేన పూజవఅంటిది
వొటట క ఫలములలేన పఅంటలకు వొడిగటట యటవఅంటిది
నెటట ననెఁ గరష దరుఅండలేన జలనధినడిమయడవఅంటిది
బటట బయటనే పరమేశవ్వర నీపక  భక కలేనవాన బదుకు

చ. పొఅందుగ ధరమ్మముబోధిఅంచెడి సతపరుషలలేన సభవఅంటిది
చెఅంది శశ వేఅంకటశవ్వర నీమహిమల చెపపన కథవఅంటిది
సఅందడి ననన్నయనెఁ జేసి దకణల చాలన యజజ ము వఅంటిది
యిఅందిరారమణ నీవకుక్కుడనుచు ననన్నటనెఁ దలియనవాన బదుకు

రేకు: 0350-03 నారాయణి సఅంపుటము: 04-
293

పలల వి: హరి హరి నీ మాయామహిమ
సరవి దలియ ననునెఁ గరుణిఅంచనెఁగదే

చ. తలనెఁతను నా పలిదక వమవన నను
తలనెఁతను తలిల వినెఁ దఅండిశ వన
మలసి యఅంతలో మఱతను తెలతను
కలవలె నునన్నది కడ గనరాదు

చ. మొకుక్కుదు నొకపరి మొగి నేలికవన
మొకుక్కుదు నీ వాదిమూలమన
వకుక్కున గరివ్వఅంచి యబుదదు సగుగ దు
కకక్కుసమెక నది కడ గనరాదు

చ. చూతను నీమూరిక సులభనెఁడవనుచును
చూత జగములకు సోదణ్యుమన
యీతల శశ వేఅంకటశ ననేన్నలితివి

కౌతకమొదవను కడ గనరాదు
రేకు: 0375-03 వరాళ సఅంపుటము: 04-439

పలల వి: హరినెఁ గొలిచిననెఁగాన ఆపద లణనెఁగవన
యెరనెఁగక పొరలితి మఅందేమ నజము

చ. పుటిట న దేహమొకటి పొఅందిన వికారాలనెఁ
బటట న జీవనెఁడొకనెఁడ పశ ణములేడ
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కటిట డి చిత కమొకటి కరణములెక తేనెఁ బది
యిటిట దివో మాజనమ్మ మఅందేది నజము

చ. మొదలి పశ కకృతొకటి ముఅంచిన గుణాల మూనెఁడ
కదియ మోహ మొకటి కరామ్మల పకుక్కు
పొదలనెఁగరమ్మ మొకటి భోగా లనఅంతముల
యిదివో మా జనమ్మ మెఅంచ మఅందేది నజము

చ. అఅంతరాతమ్మ శశ  వేఅంకటాదీశ శనెఁ డొకక్కునెఁడే
చిఅంతిఅంచ జీవలెక తే సేనాసేన
అఅంతలో నీతన శరణన బశ తికతినెఁగాక
యెఅంతలేదు మాజనమ్మ మఅందేది నజము

రేకు: 0047-05 భక రవి సఅంపుటము: 01-290

పలల వి: హరినెఁ గొలిచియ మరీ నపరములా
తిరముగ నతననే తెలియటగాకా

చ. పఅంకజనాభనపదముల దలనెఁచి
యిఅంకా మరి యొకయితరములా
అఅంకల నతననే అతనదసులనే
కొఅంకక నజముగనెఁ గొలచుటగాక

చ. పనన్నగశయనునబఅంటల కు బఅంటక
కొనన్నటిపక  మరి కోరికలా
యినన్న కోరికల యిదియే తనకన
కొనన్నది కోలెక  కోరుటగాకా

చ. వనుల వేఅంకటవిభనామామకృత -
మూనన మతి మరియను రుచులా
తేనెలగారెడితీపు లతనమతి
నానారుచులెక  ననుచుటగాకా

ప.అ.రేకు: 0015-03 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 15-
083

పలల వి: హరినెఁ గొలవనఫల నునుభవిఅంచుట గాక
యిరుసఅందినెఁ బడడ దేహి కనెఁటిసుఖమయణ్యు

చ.తూడరి మోచినమోపు తొమమ్మదిగఅంతలమేను
కడసఅందినెఁ గటిట నది కరమ్మపునెఁదడ
శడినెఁ బఅంచేదిశ యములపక  తరవలనెఁ బెటట
యెడపు సఅంసారిక నేనెఁటి సుఖమయాణ్యు

చ. వేచి లేచి సేసెది విషయములకు వటిట
పగులలో తీనెఁట రతిపరరేనెఁపులూ
ఆగడపునెఁ దనలోననెఁ యాకలి ఆరన చిచుచ్చి
యీగతి నుఅండేదేహి కనెఁటిసుఖమయాణ్యు

చి.ఆ.రేకు: 0002-01మలహరి సఅంపుటము: 10-
006

పలల వి: హరిక మొరవటిట తె అనన్నపనుల లెసత్సవను

సరవి నెనాన్నళల న జలినెఁ బడవచుచ్చిను
చ. యేమసేయేనీజీవనెఁ డీయరివరాగ లతోడ
బూమెల నెనాన్నళల న పోరాడీన
చూమరలనెఁ జూడనెఁ జూడనెఁ జటాట లవలనె వఅండి
దోమటిపఅంచేఅందిశ యాల దోడగాకపోయను

చ. యెకక్కుడచొచీచ్చిజీవనెఁడీ కరమ్మపురుణముల
పకుక్కు విధములనెఁ బిరువకు సేయనెఁగా
వొకొక్కుకక్కునానెఁటివడడ  వొదిగీనెఁగాన తల
తికక్కుగొనన్న పపముల దీరకపోయను

చ. యెవవ్వరుదికీక్కు జీవన కఅంతన యీనెఁదనెఁగలనెఁడ
యివవ్వల సఅంసార మనె యీవారిధి
నవవ్వతా శశ వఅంకటనాథున మఱనెఁగుచొచిచ్చి
యివవ్వగనెఁ ద దరిచేరి యినన్నయ గెలిచెను

రేకు: 0325-04 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 04-
145

పలల వి: హరిక లఅంకణీహఅంత కఅంతర మటట నన్నది
కరుణ నఅంత మనన్నఅంచె కమలావిభనెఁడ

చ. విశవ్వరూపు చూపనాడ విషష నెఁడ దొలిల  యటట
విశవ్వరూపఅంజనేయనెఁడ వనెఁడ చూపను
శశవ్వతనెఁడక  యనన్నవానెఁడ సరేవ్వశవ్వరునెఁడ వనెఁడే
శశవ్వతనెఁడక  యనన్నవానెఁడ జగములో నీతనెఁడ

చ. పశ ణవాయసఅంబఅంధి పరమాతమ్మనెఁడ అటట
పశ ణవాయసుతనెఁడ పవనజనెఁడ
రాణిఅంప రవివఅంశనెఁడ రామచఅందుద డ తాను
నాణెపు రవిసుతన నమమ్మన పశ ధాన

చ. దేవహితారర ముసేసనెఁ దిశ వికశ మునెఁడ అటట
దేవహితారర మే జలధిలఅంఘనునెఁడ
శశ వేఅంకటశనెఁడ చినమ్మయమూరి క తాను
కోవిదునెఁడ జజ నమూరిక గొపపహనుమఅంతనెఁడ

రేకు: 0294-02 భూపళఅం సఅంపుటము: 03-
543

పలల వి: హరికకృషష  మేలకొను ఆదిపురుష
తరవాత నా మోము తపపకట చూడ

చ. మేలకొను నాయనన్న మెలల నే నీ తోడి
బాలలద పలిచేరు బడి నాడను
చాలననెఁక నదుద రల చదిద కూళళ్ళుపొదుద -

వేళాయ నాతఅండిశ  వేగ లేవే
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చ. కనుదరవ నా తఅండిశ  కమలాపు కనెఁ డదయిఅంచె
వనత మొకమజర నము వడినెఁ దచెచ్చిను
మొనసి మీ తఅండిశ  యిద ముదద డనెఁ జెలనెఁగీన
దనుజఅంతకుఅండ యినెఁకనెఁ దగ మేలకోవే

చ. లేవ నా తఅండిశ  నీ లీలలట వొగడేరు
శశ వేఅంకటాదిశ పతి శశ రమణనెఁడా
దేవతల మునులనెఁ జెఅందిన నారదదుల
ఆవలనునెఁ బాడేరు ఆకసమునఅందు

రేకు: 0315-05 వరాళ సఅంపుటము: 04-088

పలల వి: హరిక మెమెుఱవటట  టఅంతేకాక
గరిమ వేరోకటను గతి గానవచుచ్చినా

చ. పపపుణాణ్యులఅంపటాలనెఁ బరగిన జీవనక-

నోపననవచుచ్చినా వొడలి మోపు
కోపపు శఅంతము చేతనెఁ గొటట వడడ పశ ణిక
తాపపు కరమ్మపువటిట  తపపఅంచుకోవచుచ్చినా

చ. ఆనెఁకటి నీరువటట ల కగపడడ దేహిక
తోనెఁకసఅంసారపుటాజజ  తోయవచచ్చినా
సోనెఁకుసుఖదుదుఃఖములనెఁ జొచిచ్చినజఅంతవనకు
మూనెఁకల లోకపులగగ ములనెఁ బాయవచుచ్చినా

చ. సారె రాతిశ నెఁ బగటాను చచిచ్చిపుటట జఅంతవకు
భారపుటాసల లోననెఁ బాయవచుచ్చినా
యీరీతి శశ వేఅంకటశ నట శరణనన్ననెఁగాక
ధారుణినెఁ బఅంచబాణము దప్పుకొనవచుచ్చినా

ప.అ.రేకు: 0025-05మలరి సఅంపుటము: 15-145

పలల వి: హరిదసునెఁ డగుట యది తపము
పరమారగ ములను ఫలమే లేదు

చ. తిటిట నయప్పుడ దీవిఅంచినప్పుడ
అటట  సమ మగునది తపము
వటిట  నేమముల వేవేల సేసిన
బటట  బయలే కాన ఫలమే లేదు

చ. యిచిచ్చినయప్పుడ యియణ్యునయప్పుడ
అచుచ్చిగ నవివ్వన దది తపము
యిచచ్చిలనెఁ బుణణ్యుము లెనన్న సేసినా
బచచ్చిన లిఅంతే ఫలమే లేదు

చ. కూడినయప్పుడ గొణగినయప్పుడ
ఆడిక విడిచిన యది తపము
యీడనె శశ  వేఅంకటశనెఁడే శరణము
పడి పఅంతముల ఫలమే లేదు

ప.శశ .అ.రేకు: 8020-06 సాళఅంగనాట సఅంపుటము: 15-
451

పలల వి: హరిదసుల మహి మలల దివో
నరుల యిదే నముమ్మట గాక

చ. పకుక్కు తపసుణ్యుల పదద ల ఋషల
చుకక్కులెక  యనాన్నరు చూచితిరా
యెకక్కుడి ముగితి యెవవ్వరి కునన్నది
వొకక్కుశకునక యొనరెనెఁ గాక

చ. తీరన యమకృతపు దేవత లిఅందరు
మేరువఅం దునాన్నరు మెచిచ్చితిరా
యీరీతి వక కుఅంఠ మెవవ్వరి కునన్నది
నారదదులక ననచెనెఁ గాక

చ. అఅందు నీకాకాతమసటి బశ హమ్మమునెఁ
బఅంది యెవవ్వరెక ననెఁ బడగఅంటిరా
విఅందువలెనే శశ వేఅంకటశవ్వరుననెఁ
జెఅంది పరముమ్మల చేకొఅంటిరా

రేకు: 0108-02 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 02-044

పలల వి: హరిదసులతోడ నలపల సరెనరాదు
గురునెఁడ శిషణ్యుడననే గుఱి దప్పునెఁగానా

చ. కోరి ముతణ్యుపునెఁజిపపలనెఁ గురిసిన వానయ
సారెనెఁ బెఅంకులలో వాన సరియౌనా
శశ రమణనెఁ డినన్నటానునెఁ జేరియఅంటనుఅండనెఁ గాక
సారెకునెఁ బాతాశ పతశ సఅంగతిఅంతా లేద

చ. మలయాదిశ  మానెఁకులను మహిమీనెఁది మానెఁకులను
చలమున నెఅంచిచూడ సరియౌనా
అలరి దేవనెఁడ అఅంతరాణ్యుమయెక తేనాయనెఁ గాక
తెలియనెఁగ క్షేతశ వాసి దికుక్కులఅందు లేద

చ. అమరుల జనమ్మముల నసురల జనమ్మముల
జమళనెఁ బుటిట నఅంతలో సరియౌనా
అమరి శశ వేఅంకటశనెఁ డాతమెక తేనాయనెఁ గాక
తమతో నధికారిభేదముల లేవా

రేకు: 0337-06 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 04-
219

పలల వి: హరిదసులే మాకు నడడ మెక  కాతరుగాక
శరణఅంటి వారిక నే సకలోపయముల

చ. పరుగనెఁబెరునెఁగనెఁగానే పదద లాయ నఅందిశ యాల
యిరవక నమాబుదుబ  లిఅందుగొలీపనా
తిరిగితిరిగి మాకు దిశ షట మాయ జనమ్మముల
దురితాలనెఁ బుణాణ్యులనెఁ దోసేమా యినెఁకను

చ. కూడనెఁగూడ నానానెఁటనెఁ గొనకకక్కునెఁ గోరికల
వడనబఅంధము లనీన్న విడిచీనా
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పడితో నీడా నాడనెఁ బాశ ణములనెఁ దీపులాయ
యేడనునన్ననేము నేమే యెరినెఁగేమా యినెఁకను

చ. చిఅంతిఅంచనెఁ జిఅంతిఅంచనెఁ జేతిక వచెచ్చి మనసు
అఅంతలో శశ వేఅంకటశనెఁ డఅంది కాచెను
దొఅంతలెక  తిరుమఅంతశ ము తోడనే నాలక నఅంట
మఅంతనాన గురుసేవ మరచేమా యినెఁకను

రేకు: 0369-06 భక రవి సఅంపుటము: 04-409

పలల వి: హరినామము కడ నానఅందకరము
మరుగవో మరుగవో మరుగవో మనసా

చ. నలినాకన శశ  నామము
కలి దోష హరము కక వలణ్యుము
ఫలసారము బహుబఅంధ మోచనము
తలనెఁచవో తలనెఁచవో తలనెఁచవో మనసా

చ. నగధరు నామము నరక హరణము
జగదేక హితము సమమ్మతము
సగుణ నరుగ ణము సాక్షాతాక్కురము
పొగడవో పొగడవో పొగడవో మనసా

చ. కడనెఁగి శశ  వేఅంకటపతి నామము
బడిబడినే సఅంవతక్కురము
అడియాలఅంబిల నతి సుఖ మూలము
తడవవో తడవవో తడవవో మనసా

ప.అ.రేకు: 0007-03 ధనాన్నసి సఅంపుటము: 15-040

పలల వి: హరినీ దసణ్యుమునకు నది యేమ సరిగావ
ఆరయ శకుడ ననున్న ననెఁటి నీయఅం తాయను

చ. వగలనెఁ దపము సేసి వసిషట  నయేణ్యు నఅంట
వొగి వసిషట నెఁడ మఅంట నొకక్కు చుకక్కు
యెగువ యజజ ల సేసి యిఅందుద నెఁడ నయేణ్యు నఅంట
దిగువ నా యిఅందుద నెఁ డొకక్కు దికాపలనెఁడే

చ. ఘనమెక న యీవ లిచిచ్చి కరుష నెఁడ నయేణ్యు నఅంట
వొనర నాతనెఁడ భవి నొకక్కు రాజే
అనువక  దనాల సేసి అమరతవ్వ మఅందే నఅంట
కొన నది మేరువ కొఅండమీనెఁది బశ దుక

చ. అదిగాన యే యపయముల నే నొలల క
కదిసి నీ శరణనే గతి గఅంటిన
యెదుట శశ  వేఅంకటశ యిటిట  నా దస చూచి
సదయనెఁడవక  మముమ్మ చకక్కునెఁగ నేలితివి

రేకు: 0035-06 ఆహిరి సఅంపుటము: 01-219

పలల వి: హరినెఱనెఁగనపుణణ్యు మఅంటరుగాన
దురితాలే దురితాలే దురితాలే సుఅండీ

చ. దొడడ పుణణ్యుముల సేసి తదలేనసఅంపదల
అడడ గిఅంచుకొన రాసులగుగురుత
జడడ లేనహారికధ చవిలేకుఅండిన నటట
గొడేడ రే గొడేడ రే గొడేడ రే సుఅండీ

చ. వలేనన మేలేలల  వడినెఁజేసి కక వలణ్యు-
మలమ చేతికలోననగు గురుత
తలనెఁపు వక షష వభక కనెఁ దగులకుఅండిన నఅంతా
అలయిక అలయిక అలయిక సుఅండీ

చ. తిరమెక న తీరాబ ల దిరిగి యఅందరిలోన
ధరనెఁ బుణణ్యునెఁడవట యఅంతకు గురుత
తిరువేఅంకటపతినెఁ దలియకుఅండిన నఅంతా
విరసాలే విరసాలే విరసాలే సుఅండీ

రేకు: 0343-05 పళవఅంజరఅం సఅంపుటము: 04-
254

పలల వి: హరినే యడగరో ఆమానెఁట
సరుగ నఅందరిక సరేవ్వశవ్వరునెఁడ

చ. కామమునెఁ గోశ ధము కాయపు గుణముల
నేమపుటాతమ్మకు నఅందేది
గామడి మాయే కరక యిఅందుకును
సోమరి మమమ్మఅంటనెఁ జోటది

చ. పపమునెఁ బుణణ్యుము భావవికారము
పక పక  నాతమ్మకునెఁ బనలేదు
శశ పతి పఅంపట సేసితి మఅంతే
తాప మముమ్మనెఁ దగులనెఁ దగవేది

చ. కాయమునెఁ బాశ యము కరమ్మపు గుణముల
సేయన యాతమ్మకు సెలవేది
యేయెడ శశ వేఅంకటశనాజజ లివి
చాయల నతనక శరణఅంటిమ

రేకు: 0340-04 శదబ వఅంతఅం సఅంపుటము: 04-
235

పలల వి: హరిపూజే బశ హామ్మఅండ మవవ్వలి కవవ్వలగాన
యెరవలాల  నాసఅందికీసఅందివే

చ. తపముల జపముల దనధరమ్మములెలల
యెపుడను బశ హమ్మలోక మీసఅందివే
విపరీతభోగాల వలలేనపుణాణ్యుల
కపురుల సవ్వరగ లోకముకాడివే

చ. వటిట  సటరాజసాల వరాష శశ మములను
పుటట గులినన్నయను యీభూమమీనెఁదివే
చుటట పు సఅంబఅంధాల జోలి వావివరకనల
దిటట తనములెలల  యీదేహముతోడివే
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చ. పూనెఁటపూనెఁటకోరికల పొరలేవపయాల
మానెఁటలనెఁదేటలనెలల  మతిలోనవే
గానెఁటపు శశ వేఅంకటశగన కొలిచిననెఁజల
నానెఁటకపు మతముల నవవ్వలలోనవే

ప.అ.రేకు: 0014-05 లలిత సఅంపుటము: 15-078

పలల వి: హరిబఅంట హరిబఅంట హరిబఅంటను మాపక
దర వేల మముమ్మ ననెఁకనెఁ దడవకురో

చ. పఅంచేఅందిశ యములాల బడి బడి మీ పఅంపు
కొఅంచక సేసితి ననెఁక గొలవ నోప
వఅంచన లేక హరివారకము లఅందుకొఅంటి
యిఅంచుకఅంత గడి చిది యియణ్యునెఁగదరో

చ. కటిట డి యాసలాల కలకాలము మీకు
వటిట  సేసి వటిట  సేసి వేసరితిన
గుటట తో నే హరిచేతికొఅంగుబతణ్యు మఅందుకొఅంటి
గటిట గానెఁగ నుత కరువ కల దిఅంచరో

చ. అనుగునెఁ బాశ యపు మోహములాల యినాన్నళళ్ళు
చనవరినెక  మీసరి నుఅంటిన
ఘనునెఁడక న శశ వేఅంకటపతినెఁ గొలిచితి
వనకకు వడకోలవడ మయణ్యురో

ప.అ.రేకు: 0010-01శదబ వసఅంతఅం సఅంపుటము: 15-
056

పలల వి: హరిభకక గలిగితే అనన్నయ ముఖణ్యుము గాక
విరసాచారము లెలల  వకృథావకృథా

చ. మకక్కులి నీట ముననెఁగే మీను కది సాన్ననమా
కొకక్కురధాణ్యునము సేసుకొరే అది యగమా
నకక్కు మేక ఆకు మేయ నఅండ నదే తపమా
చికక్కు తలకఅందు వేలే జిబదడాయి సిదుబ నెఁడా

చ. పులల గుహ నుఅంట పోలిఅంప ఋషలా
యెలపు గడడ ము వేచు నఅంతలోనే యగుణ్యునెఁడా
యిలనెఁబక లాకాశన కనెఁగితే దేవతలా
వొలసి కోనెఁతి యడవి నుఅంట వనవాసమా

చ. మాకుల మాట లాడవ మౌనవశ తములా
కోక గటట ను బాలల కోరి దిగఅంబరులా
పక  కొన శశ వేఅంకటశ భక కనెఁ డేమ సేసినాను
చేకొన లోకములోన చెలల బడలే

రేకు: 0110-02 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
056

పలల వి: హరిభకకవోడ యెకక్కునటిట వారలే కాన
తరనెఁగు మొరనెఁగులను దనెఁటలే రెవవ్వరును

చ. నఅండనెఁ జిఅంతాజలధిక నీళల  దనచిత కమే

దఅండి పుణణ్యుపపలే దరుల
కొఅండలవఅంటి కరళల  కోరిక లెఅందు చూచినా
తఅండముఅండపడేవారే దనెఁటలే రెవవ్వరును

చ. ఆపదల సఅంపదల అఅందులోన మకరాల
కానెఁపురపు లఅంపటాలే కక యొతకల
చాపలపు గుణములే సరినెఁజొచేచ్చి యేరుల
దపుదఅండ చేకొన దనెఁటలే రెవవ్వరును

చ. నెలవక  వబుదసగుగ లే నచచ్చిలనెఁబోటనునెఁ బాట
బలవక న యాశే బడబాగిన్న
యెలమ శశ వేఅంకటశహితలక కాలన్నడ
తలనెఁచి యితరులెలల  దనెఁటలే రెవవ్వరును

ప.అ.రేకు: 0020-03గుజర రి సఅంపుటము: 15-113

పలల వి: హరిముదశ  ధరిఅంచక అరిచ్చిఅంచనెఁ బాతద నెఁడ గానెఁడ
వరవగా సోదిఅంచి వినుకొఅండ

చ. ఆరసి చకాశ అంకత మనన మాట
దవ్వరకలో కకృషష  డనన్న ధరమ్మము గాద
భారతములో నునన్నదే పఅంచమవేద మది
సరలగా సోదిఅంచి చూచుకొఅండ

చ. తేటగా భజచకశ దివ్వజతి నవన
తాటిఅంచి వక  ఘానసుల ధరిఅంచే ధరమ్మమది
నటకక్కు ఋషలిడిన నటకక్కు సఅంతలఅందు
ఘాటముగా సోదిఅంచి కనుకొఅండ

చ. యెఅంచనెఁ దపపుడశ నామహిత మఅంతశ  యాగమన
పఅంచసఅంసాక్కురము చెపప పఅంచరాతశ  ధరమ్మ మది
అఅంచల శశ  వేఅంకటశ ఆనతి నయిదు లకల
సఅంచితమెక న శసస ము చదువ కొఅండ

రేకు: 0333-03 సౌరాషట త్రైఅం సఅంపుటము: 04-
192

పలల వి: హరియవతారమె ఆతనెఁడితనెఁడ
పరమ సఅంకీరకనఫలములో నలిప

చ. వనాన్ననెఁడ వక కుఅంఠమున నునాన్ననెఁడ యాచారుణ్యునొదద
వనన్నతోనన్నతమహిమ ననన్నమయణ్యు
వనన్నవి సఅంకీరకనాల వొటట క లోకములఅందు
పనన్నన నారదదుల పక పక నెఁ బాడనెఁగను

చ. చరియిఅంచు నొకవేళ సనకాదిమునులలో
హరినెఁ బాడనెఁ దళళ్ళుపక అనన్నమయణ్యు
తిరమెక  యాళవారల తేజము దనెక యఅండ
గరుడానఅంతముఖణ్యు ఘనులఅంగడిన

చ. శశ వేఅంకటాదిశ మీనెఁద శశ పతికొలవనఅందు
ఆవహిఅంచెనెఁ దళళ్ళుపకఅనన్నమయణ్యు
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దేవతల మునులను దేవనెఁడన జయవటట నెఁ
గోవిదునెఁడక  తిరిగాడీనెఁ గోనేటిదఅండను

రేకు: 0191-06 శఅంకరాభరణఅం సఅంపుటము: 02-
467

పలల వి: హరియ నొకక్కునెఁడే గురి ఆతమ్మలో నొకక్కుట గురి
విరివి నెఅంత చదివినా వేరుగానెఁ బయీణ్యునా

చ. అఅందరిచూపుల నొకక్కుటక నఅందుకు గురి
యెఅందూనెఁ గొఅండ కొఅండేకాక యితరముగానెఁ జూచేరా
అఅందరిరుచుల నొకక్కు టక నఅందుకు గురి
చెఅంది తీపు తీప కాక చేనెఁదుగానెఁ జేకొనేరా

చ. వొప్పుగా నఅందరివూరుప లొకక్కుటక నఅందుకు గురి
కప్పుర మదేకాక కసకరిగా మూనెఁకొనేరా
యెప్పుడ నఅందరి వినకకమెక నఅందుకు గురి
తిపప తిటట  తిటట కాక దీవనగా వినేరా

చ. యీరీతి నఅందరిచిత క మేకమెక నఅందుకు గురి
మేరతో సరోణ్యుదయము మఅంచి రేతిరయీణ్యునా
తేరి శశ వేఅంకటపతి దేవనెఁడక నఅందుకు గురి
కోరినవారి వరాలే కొఅంగుపక నెఁడి గాద

రేకు: 0174-05 గౌళ సఅంపుటము: 02-366

పలల వి: హరియ సిరియ నేనెఁగే రదివో తేరు
పరఅంజోణ్యుతి సవ్వరూపపు పక నెఁడికుఅండ తేరు

చ. గరుడధవ్వజపునెఁ దేరు కనకమయపునెఁ దేరు
సురల బమమ్మలెక నారు చుటల నెఁ దేరు
మెరునెఁగుల మేఘముల మఅంచునెఁ గొఱినెఁగెల తేరు
సిరుల ధద వలోకపు శిఖరపునెఁ దేరు

చ. బలకుల పరవ్వతాలె బఅండికఅండల న తేరు
నలదికుక్కు లఅంచుల వనన్నతపునెఁ దేరు
కొలదినెఁలేన చుకక్కులకుచుచ్చిల ముతే కల తేరు
మెలపు నాకాశగఅంగ మేలకటల  తేరు

చ. మునులనే వతకమాశవ్వములనెఁగానెఁ గటిట న తేరు
ఘనమహిమలనే సిఅంగారపునెఁ దేరు
యెనసి శశ వేఅంకటశనెఁ డపునెఁడ నలమేలమ్మఅంగ
దినదినభోగములనెఁ దిరమెక న తేరు

రేకు: 0245-02 సామఅంతఅం సఅంపుటము: 03-
255

పలల వి: హరియే యెరునెఁగును అఅందరి బశ తకుల
యిరవక  యీతన యెరునెఁగుట మేల

చ. వనకటి బశ హమ్మల వేవేల సఅంఖణ్యుల
యెనసి బశ హామ్మఅండము లేలిరట
పనగొన వారల పరుల మరచిరి

మనుజకీటముల మరెవవ్వనెఁ డరునెఁగు
చ. ఆసనెఁ దొలిల  మును లనఅంతకోటల

చేసిరి తపముల సేనలగా
యే సిరులఅందిరి యెరనెఁగ రెవవ్వరును
వేసపు నరులకు విధి యేదో

చ. కల వనేకముల కరమ్మమారగ ముల
పలదేవత లిట పటిఅంచిరి
బలిమ శశ వేఅంకటపతిక మొర ఇడి
వలసిరి తదనదే వరవిఅందరిక

రేకు: 0131-06 ముఖరి సఅంపుటము: 02-126

పలల వి: హరియే సకలకశ యలెక  తకృపక యిచుచ్చినెఁగాక
యెరవలవారి చేనెఁతలెఅందనెఁకా వచీచ్చిన

చ. నరులకు నరులే పరలోకకశ యల
సిరిమోహాచారాలనెఁ జేతరు గాక
తరుపషణపశతతల కవవ్వరు సేసే-

రరయనెఁగ భశ మ గాక అవి పసుకలనన్నవా
చ. కొడకులగలవారు కోరి పతకృముఖమున

కుడపుల దమవారినెఁ గూరిచ్చి పటట నెఁగా
అడరి శశ హరియే అనన్నయనెఁ దనెఁ జేకొన
తడవి వారినెఁ గొఅంత దయనెఁజూచునెఁ గాక

చ. తారేడ వారేడ దక వము శశ వేఅంకటశనెఁ-
డారయ నఅంతరాతమ్మనెఁ డన తెలిసి
ధారతో యాతనయాజజ నెఁ దపప కాదివసాన
చేరువనెఁ జేసేవలాల నెఁ జేయనెఁడీ యాతనక

రేకు: 0342-01 సాళఅంగఅం సఅంపుటము: 04-
244

పలల వి: హరివలల  కడమలే దఅంతనఅంత నునన్నవానెఁడ
గరిమనెఁ గాననవారికలల  యిఅంతే సుఅండీ

చ. లోననెఁ హరినెఁ దలచితే లోపలఅంద పొడచూపు
పూన వలినెఁ దలచితే భూమనలాల నెఁ బడచూపు
తానే యిఅందరిలోన దక వమయి వనన్నవానెఁడ
కానకవఅండినవారికలల  యిఅంతే సుఅండీ

చ. పటిట  విచారిఅంచుకొఅంటనెఁ బాశ ణముతోనెఁ బడచూపు
జటిట నెఁదనదఅండనలాల  సఅంసారమెక  చూపు
పటట పగలెక  వనాన్ననెఁడ బాయట నెఅందు చూచిన
గటిట గా గాననవారికలల  యిఅంతే సుఅండీ

చ. శరణముచొచిచ్చితేనె చేతిలోనే వనన్నవానెఁడ
పరమభాగవతలపలకులో నునన్నవానెఁడ
యిరవగ శశ వేఅంకటశనెఁడదుటనే వనాన్ననెఁ డతన-

కరుణ గాననవారికలల  యిఅంతే సుఅండీ
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రేకు: 0107-04 భూపళఅం సఅంపుటము: 02-
040

పలల వి: హరివారమెక తిమ మ మమ్మవనెఁగాదననెఁగరాదు
తరముగా దినెఁకను మాతప్పుల లోనెఁగొనరో

చ. వనన్నడిఅంచి సడవటట  విషష మాయ నీకు నేము
యినన్నటానెఁ బఅంతమచేచ్చిము యిఅంకనెఁ గావరో
ననన్నల వటిట గొనేటి సఅంసారబఅంధము నీకు
మునెన్న కఅందుపడితిమ ముఅంచి దయనెఁజూడవో

చ. ఆడిఅంచేటి కామకోశ ధాది జూజరులాల
వోడితిమ మీకునెఁ దొలెల  వొరయకురో
వడన కరమ్మము నీకు వఱచి పూరి గఱచే-

మీడనే ధరమ్మదర మా కనెఁకనెక నానెఁ బటట వో
చ. దకక్కునెఁగొనన్న మాలోన తనుభోగములాల

మొకక్కుతిమ మాకునెఁ గొఅంత మొగమోడరో
యెకుక్కువ శశ వేఅంకటశ డేలే మాజనమ్మములాల
గకక్కున వేనెఁడకొఅంటిమ కపటాల మానరో

ప.అ.రేకు: 0010-06భక రవి సఅంపుటము: 15-061

పలల వి: హరిశరణాగతి యఅందుల కౌషధ
మరవగ నెఱినెఁగిన నెకక్కుదు విషము

చ. చఅంచున నొడిసేటి సరపము వఅంటిది
కఅంచములో తన కరమ్మము
అఅంచే జననమరణాదులే కోరల
పఅంచల నాడను పటట నెఁగరాదు

చ. బలసఅంసారము పడిగె దీనకన
పొలసి దేహ మనుపుటట నెఁ బడి
నలి నహూరాతశ పు నాలికల గోరల
బలిమ నరక పటట నెఁగరాదు

చ. మహి సుఖదుదుఃఖముల మలకల
సహజపునెఁ బరలే సఅంపదల
యిహమున శశ వేఅంకటశనెఁ డాడిఅంచీ
బహుగతి నేమటనెఁ బటట నెఁగరాదు

రేకు: 0314-04 నారాయణి సఅంపుటము: 04-
081

పలల వి: హరిశరణాగతి యాతమది
సరుస నదియపో సతమయెణ్యుడిది

చ. దినదినరుచులివి దేహమువి
చెనకటికోరిక చిత కముది
యెనసేటికాఅంతల యిఅందిశ యఅంబులవి
పనవి యాతమ్మకవి పనలేదయాణ్యు

చ. పదరేటికోపము పవముది

అదననెఁ గాలముల  అనాదివి
నదుర తమోగుణ నలయముది
యెదుట నాతమ్మకవి యెరవరవయాణ్యు

చ. కాయపు జననము కరమ్మముది
మాయలఅంపటము మమతలది
యేయెడ శశ వేఅంకటశనెఁ డితనకకృప
పయనయాతమ్మకునెఁ బశ మాణమయాణ్యు

రేకు: 0249-06 వరాళ సఅంపుటము: 03-283

పలల వి: హరిహరి నాబదుకు ఆశచ్చిరణ్యుమాయ నాకు
శరణఅంటి ననన్నటిక సెలవగా నీకును

చ. వనన్నతి జలధినెఁ గల వపపలాల నెఁ దిఅంటినెఁగాన
యెనన్నక సుజజ నమఅంతా నేఱనెఁగనెక తి
దినన్నగా భూమ వేరుగ దేహములెతి కతినెఁగాన
పనన్నన నాభోగకాఅంకనెఁ బాయనెఁగలేనెక తిన

చ. నాలికనెఁ బలితినెఁ గాన నానాభాషలెలాల
తాలిమ హరినామము దడవనెక తి
నాలిసఅంసారము బశ హమ్మనానెఁటనుఅండినెఁ జేసేనెఁగాన
మేలిమ మోకముతోవ మెలనెఁగనెఁగనెక తిన

చ.వూరక దినదినాల యగాల దొబిదతినెఁగాన
నేరిచి వివేకము నలపనెక తి
మేరతో శశ వేఅంకటశ మీరే దయనెఁజూడనెఁగాను
దరదపప కటట  మీదనెఁసుడ నెక తిన

రేకు: 0377-04 గుజర రి సఅంపుటము: 04-450

పలల వి: హరిహరి నను సకలాఅంతరాణ్యుమవి ఆతమ్మనెఁదలనెఁచుట 
యగఅంబు

శరణాగతరక్షామణి ననేన్న శరణన యెడిదే తదిపదము
చ. నీయఅందే యీ సచరాచరమును నీవే చరాచరమఅందు నతణ్యుమును

పయక వఅండట గన తలపోయట పరమారర అంబుల సారఅంబు
కాయము జీవనెఁడ నీయధీనమెక  కలగనెఁగనెఁ బశ కకృతియనెఁ బురుషననెఁగానట
మాయల ముఅంతవ మాయకునెఁ జొరవన మతినెఁ దలపోయట సుజజ నఅంబు

చ. తనలోనెఁ బరతతవ్వపు నీవను తా నీపరతతవ్వములోపలనెఁగా
మనసుననెఁ దలనెఁచుట వేదఅంతఅంబుల మఅంతనముల సనామ్మరగ అంబు
ఘనమునకును మరి ఘనమెక  యఅందే కడసకమ్మమునకునెఁ గడ సకమ్మఅంబెక
యెనసిన పూసలలోదర మవన యెనున్నట పరమరహసణ్యుఅంబు

చ. ఆతమలోపల ఘనవక కుఅంఠము ఆతము నీ వక కుఅంఠములోపల
యీతల నాతల సరిగానెఁదలియట యిదియే బశ హామ్మనఅందఅంబు
శశ తరుణీశ శశ వేఅంకటపతి సేవారతి నను నీ భజియిఅంచెద
దతపు దక వమవక  ననునెఁగావము తలనెఁచెద మదియే తతవ్వఅంబు

రేకు: 0173-03 లలిత సఅంపుటము: 02-358
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పలల వి: హరిహరి నీమహిమ లనఅంతముల
విరతి జీవలకలల  నేరుపులెక  వనన్నవి

చ. యెఅందరు భోగిఅంచినదో యీబశ హామ్మఅండము దొలిల
అఅందరికనెఁ దమతమదక  వఅండను
కఅందువ నెవవ్వరెవవ్వరి కాణాచి యెక నదో భూమ
సఅందడిఅంచీనెఁ బఅంటలను సకలససణ్యుముల

చ. చుటట క యఅం(యెఅం)దరికన సొమమ్మయినదో కాలము
అటట  అఅందరి ఆయషణ్యుమెక  యనన్నది
గటిట గా నెవవ్వరెవవ్వరి కఅంచము కూడ యీమాయ
దటట పు సఅంసారముల ధరమ్మములెక  యనన్నవి

చ. ముఅంచి యఅం(యెఅం)దరికక  నాను మోపులెక  వఅండీ కరమ్మము
పఅంచు కఅందరికనెఁ దమ పనపటలెక
పఅంచుక శశ వేఅంకటశ వారివారి బశ దుకుల
నఅంచి నీవే యెక తివి నధినధానమవక

రేకు: 0132-01 గుఅండకశ య సఅంపుటము: 02-
127

పలల వి: హరిహరి నీమాయాజగమది అఅండనే చూచుచు 
నవవ్వచును

అరసి యఅందులో నను భావిఅంచేటి  ఆతమ్మభావమది 
యెనన్ననెఁడొకో
చ. సకలోదోణ్యుగఅంబుల మాన సకలోపయఅంబుల విడిచి

సకలేఅందశ యముల జలట మాన సకలవిషయముల రహితనెఁడక
సకలమునెఁ దనవలె భావిఅంచి సరావ్వఅంతరాతమ్మవ ననునెఁ దలిసి
అకలఅంకఅంబున నుఅండడి భావఅంబది యినెఁక నెనన్ననెఁడొకో

చ. ఘనమగు కోరుక్కులనెఁ జలిఅంచి ఘనకోపఅంబు నవారిఅంచి
ఘనకాముకతవ్వముల నట దనసి ఘనమగు నాసలనెఁ దొలనెఁగిఅంచి
ఘనమునెఁ గొఅంచముల ననునెఁ దలనెఁచి ఘనాఘనునెఁడవ నీవనుచు
అనుమానము లట సుఖియిఅంచే దది యినెఁక నెనన్న డొకో

చ. పరచిఅంతలలోనెఁ దడనెఁబడక పరమారగ అంబుల కగపడక
పరహిఅంసలకును యెనన్ననెఁడ జొరక పరదూషణలకు నెడగిలిసి
పరదేవనెఁడ శశ వేఅంకటభూధరపతి నీక శరణనుచు
అరమరపుల నేనెఁ జొకక్కుతి తనసేదది యినెఁక నెనన్ననెఁడొకో

రేకు: 0362-01 లలిత సఅంపుటము: 04-363

పలల వి: హరిహరి యిఅందరిక నబుదరముగాన యిది
పరగ నీ దసునెఁడే పరతతవ్వవేది

చ. పొలసి మశకమఅండనెఁ బడమేటి జీవన
తలనెఁపు బశ హామ్మఅండాల దనెఁటిపోయీనీ
నలవఅంత నీనెఁటఅంత నీమాయ లివి భవి
బలిమనెఁ దలియవానెఁడ పరతతవ్వవేది

చ. తగిలి చూచిన నాతమ్మనెఁ దనునెఁ గానరాదుగాన
జగమెలల  దనెక తే సరి గనీన

చిగురెఅంత చేగెఅంత శశ పతి యిఅందులో నీ -
పగట దలియవానెఁడే పరతతవ్వవేది

చ. యేవఅంకనెఁ దనబుదిబ  యెకక్కుడనుఅండనోకాన
శశ  వేఅంకటశ ననున్ననెఁ జిఅంతిఅంచీన
పూవఅంత ఫలమెఅంత పురుషత కమునెఁడ నీ -
భావమెరునెఁగువానెఁడ పరతతవ్వవేది

రేకు: 0280-06 రామకశ య సఅంపుటము: 03-
464

పలల వి: హరిహరియన వరగఅందుటనెఁ గాక
సిరివర మాకు బుదిబ  చెపపగదవయాణ్యు

చ. పపపుకొఅంపలో వారు పఅంచమహాపతకుల
కాపులకు పదుగురు కరక లఅందుకు
తాప కాఅండాల రుగురు ధరామ్మసనమువారు
చాపలమే పనులెటట  జరగీనయాణ్యు

చ. పలకఅంతల చేను బఅండ వవసాయము
బలిమనెఁ దొకీక్కునెఁ గుఅంటిపసురము
తలవరుల ముగురు తగువాదు లేనెఁబెక యారు
సొలసి ఆనాజజ  కదునెఁ జోటదయాణ్యు

చ.బూతాల పొఅంగటిక పొడమన పఅంటలెలాల
కోనెఁతవేనెఁత చూచుకొన కోరు కొటారు
యీతల శశ వేఅంకటశ యినన్న విచారిఅంచి నీ-

చేనెఁతే నలిపతి వినెఁకనెఁ జెపపదేనెఁటిదయాణ్యు
రేకు: 0174-07 మాళవి సఅంపుటము: 02-368
పలల వి: హా సమీచీనమపహసఅంతే

దసెక  పశ కాశితఅం దరిదఅంత లోక
చ. దవ్వరకాపటట ణ తవ్వఅం పురా చ సవ్వయదీకతసక సిస యదుః

కశముషట దుః కథఅం సారస కురువఅంతి సరసవేళాయాఅం
చ. వరశిశోరకణ తవ్వఅం పురా చ అహఅం బశ హమ్మచారి అథోచే స కదేతి

గోపతరుణయదుః కమతి వా తదవ్వసతి తవ్వఅం
చ. తతకబకృఅందవనే తవ్వఅం పురా చ శిశ యౌ వేఅంకటాదశ  ఇదఅం

నవివ్వభాసి ఇదఅం చిత కమతణ్యుమరాశచ్చి ది సేవఅంతి సరేవ్వ
చి.ఆ.రేకు: 0002-04మలహరి సఅంపుటము: 10-
009
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పలల వి: హిత విద తెలసుకొమీమ్మ
సతతమునెఁ జటితిన

చ. సేయవోయిజిహవ్వ యీశశ హరి నుతియెపుడ
రోయవోయి నీవ యీరుచుల యఅందలి వేడకా

చ. కోరవోయి మనసా యినెఁక గోవిఅందున చిఅంతా
చేరకువోయి నీవ యీ చెడగునెఁ గామాదులను

చ. విడవకువోయి దేహి శశ వఅంకటగిరినాథున
వడగవోయి నీవ యీవలకునెఁ దొలిల టిచేనెఁతల

రేకు: 9082-02 లలిత సఅంపుటము: 04-585

పలల వి: హితమదియే కాకనెఁక లేదు - మా
గతినెఁ జెరి నీకకృప కలదిది యెలాల

చ. పతకకోటల అం బాయనుపయఅం
బతరినెఁ జూచిన ననెఁక లేదు
చెక తనాణ్యుతమ్మక సకలేశవ్వర నీ
చేతిద పశ ణల జీవనమెలాల

చ. భవబఅంధఅంబులనెఁ బాయనుపయఅం
బివల నవల మారికనెఁక లేదు
ధద వవరదునెఁడ కౌసుకభధర నీకకృప
చవిచేతివ మా సఅంపద లెలల

చ. పరమ పదఅం బగపడ విభవము నీ
కరుణ కాననెఁకనెఁ గడలేదు
తిరు వేఅంకటగిరి దేవనెఁడ నీక
భరము జఅంతవల పనులివి యెలాల

రేకు: 0193-06 బౌళ సఅంపుటము: 02-479

పలల వి: హితవే సేసునెఁ గాకాతనెఁడేల మానును
మతి నాతన దూరక మెచచ్చివలెనెఁ గాక

చ. ఆగమభోగములకు హరి నాలో నునన్నవానెఁడ
చేగదేర నాకు మేలే చిఅంతిఅంచునెఁ గాక
సాగిన పశ పఅంచములో సఅంసారినెఁ జేసినవానెఁడ
యే గతి రకఅంచనెఁ దనే ఇనన్నటికౌనెఁ గాక

చ. భూమమీనెఁద దేహమచిచ్చి పుటిట అంచినటిట వానెఁడ
పశ మతో ననన్నపనాల పటట నెఁ గాక
ఆమన పఅంచేఅందిశ యాల నట పడరేనెఁచేవానెఁడ
నేమపు బుతశ దరలెక  నఅండకుఅండ గాక

చ. ఇహపరములకునెఁ ద నరవక నటిట వానెఁడ
సహజన ననన్నయను జరపునెఁ గాక
వహి శశ వేఅంకటాదిశ పక  వరములిచేచ్చిటివానెఁడ
మహిమతో మముమ్మనేలి మనన్నఅంచునెఁ గాక

రేకు: 0001-03 దేసాక సఅంపుటము: 01-003

పలల వి: హీనదశలనెఁబఅంది యిటల  నుఅండటకఅంట

నానావిధలను నునన్ననానెఁడే మేల
చ. అరుదక న కశ మకీటకాదులఅందునెఁ బుటిట

పరిభవములనెలల నెఁ బడితినెఁ గాన
యిరవక నచిఅంత నానెఁడిఅంతలేదు యీ
నరజనమ్మముకఅంట నానెఁడే మేల

చ. తొలనెఁగక హేయజఅంతవలయఅందునెఁ బుటిట
పలవేదనలనెలల నెఁ బడితినెఁగాన
కలిమయ లేమయనెఁ గాన నేనెఁ డఱినెఁగి
నలనెఁగి తిరుగుకఅంట నానెఁడే మేల

చ. కూపనరకమున గుఅంగి వనకకు నేనెఁ
బాపవిధలనెలల నెఁ బడితినెఁగాన
యేపుననెఁ దిరువేఅంకటశ నా కటవలె
నాపలనెఁ గలిగినానెఁడే మేల

రేకు: 0308-01 లలిత సఅంపుటము: 04-043

పలల వి: హీనాధికము లిఅంక నేడ నునన్నవో కాన
ఆనన దసణ్యుము పొతక అఅందరిక నొకట

చ. నానావరష ములవారు నరహరినెఁ దలనెఁచేటి-

ఆనామమఅంతశ జప మది యొకట
పూన యాతననెఁ గొలిచి భవి నేజతెక నాను
మోనముననెఁ బఅందేటిమోకమూ నొకట

చ. వనకకు ముఅందరిక విషష కఅంకరులకలల
పనవడి కక కొనేటి భక క యొకక్కుట
వనక నాదేవనెఁడ వొకనెఁడే అఅంతరాణ్యుమ
మనెడి వక షష వకుల మతమెలాల  నొకట

చ. భేదభేదము లేదు పకుక్కు మరనెఁగుల లేవ
ఆదినఅంతణ్యుములను ముకాకతమ్మ లొకక్కుట
శశ దేవనెఁడక  నటిట  శశ వేఅంకటశవ్వరున-

యాదరాననెఁ బఅందు శరణాగతియ నొకట

రేకు: 0232-02 దేవగాఅంధారి సఅంపుటము: 03-
181

పలల వి: హీనునెఁడక న ననున్ననెఁ దచిచ్చి యిఅంతగా మనన్నఅంచితివి
దనవారి నీవ సేసే తగవిటిట దయాణ్యు

చ. విరతి బఅందినయటిట  విమలచితకనెఁడనెఁ గాను
ధరణి నెకుక్కుడయిన తపసినెఁ గాను
అరుదుగ గెఅంటలేన  ఆచారవఅంతనెఁడనెఁ గాను
హరి నీకరుణ నాపక  నఅంటటటల యాణ్యు

చ. చేముఅంచి యిఅందరిలోన జితేఅందిశ యనెఁడనెఁ గాను
భూమెలాల  దనమచిచ్చిన పుణణ్యునెఁడనెఁ గాను
దోమటికరామ్మల సేసి తదకకక్కువానెఁడనెఁ గాను
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యేమటికనెఁ గాచితివో యిది సోదణ్యుమయాణ్యు
చ. వివరిఅంచి తెలిసిన విజజ న తొలతనెఁ గాను

తవిలి నీ భక కగల ధనుణ్యునెఁడనెఁ గాను
భవసాగరములోన పశ ణిమాతశ  మఅంతే నేను
యివల శశ వేఅంకటశ యెటట లితివయాణ్యు

రేకు: 0381-04 గుజర రి సఅంపుటము: 04-473

పలల వి: హేయ మేమీలేదు జగమఅంతా రుచికరమే
మాయావికార మది మనసెటిట  రోసును

చ. కాయధారణము లిఅంపు కాఅంతలభోగము లిఅంపు
ఆయతమెక  వారివారి యాహారా లిఅంపు
సోయగపునెఁ గనున్నలను చూచేటి వేనెఁడక లిఅంపు
చాయ మనసొడనెఁబడి సమమ్మతిఅంచితేను

చ. పలకులెలాల  నఅంపు భావములెలాల  నఅంపు
చెలరేనెఁగి తమ తమ చేనెఁత లిఅంపు
జలమల సఅంగతల సహజము లవి యిఅంపు
వొలిసి తమ మనసొడనెఁబడి తేను

చ. తగిన జనమ్మము లిఅంపు తమ చకక్కునెఁదనా లిఅంపు
జగతి వారిక వారి జత లిఅంపు
నగిడి శశ  వేఅంకటశ నీ మహిమలే యివి
వొగరు లేక మనసొడనెఁబడి వఅంటను

రేకు: 0251-01 ముఖరి సఅంపుటము: 03-290

పలల వి: హేయము తన వాసనలేల మానును
చీ యనన్న మానదిదే చెపపరాన మాయ

చ. జఅంగిలిమనుజనకు సరునెఁస బాపమే చవి
అఅంగవిఅంచవలదఅంట నగగ లమౌను
ముఅంగిట నలాల లఅండనెఁగ ముటట గోరునెఁ బరసీస ల
యెఅంగిలి కీరెఅండ సరే యిదివో మాయ

చ. పరగిన జీవనక పఅంచేఅందిశ యాలే సుఖము
ధర నెఅంత గాలమెక న తనవి లేదు
సిరుల దనకుఅండినానెఁ జేయిచానెఁచునెఁ బరులకు
యిరువ లెరనెఁగరాదు యిదివో మాయ

చ. శశ వేఅంకటశవ్వరునెఁడ చేరి యాతమ్మలో నుఅండనెఁగ
భావిఅంచు నతన కకృప ఫలిఅంచునానెఁడ
పూవవఅంటి సఅంసారము పొదుగుక వఅండనెఁగాను
ఆవటిఅంచునెఁ బుణణ్యుఫలాలదివో మాయ


